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Gene elema;. 
~ e<;en hafta burada, «Devlet 
~ hizmetinde gene elemanlara ih
~tk tiyactmtz var» ba~hgi altmda 
l an Yaztma kar§thk bazt itiraz mektub
~~r1 aldtm. Hemen hepsi §Unu demek is-
Yorlar. 

cafstikl~l M_ iicadelesi yapzl1rken sen b~
h .. kadar b1r focuklun, 0 zamanlar btz 
enuz g d'k B 'll · · · ri d enc 1 . u m1 elm esaret zrnc1· 

t n en kurtulmas! ifin camm!ZI di§imizc 
§:~: ~al1§l1k! ~oVii§liik. Sen ve .se~i.n yo
Itt ktler, b1z1m kanlt emeklcnmlzrn se-

eresi l . l d . . d d' s o an mmel cr en !Sll[a e e !!Jc>r· 
{jnuz <;" d' k' · k d d'd' · ' b· · -<lm 1, es rst a ar 1 rnemL!JeCet~ 

li~ !Ja~a geldik di.11e bizi, posasr t;:lk~nlmr~ 
h t kabugu gibi kenara almak revayi 
k Cl 1'111d1r;; Bu, hay!Tsiz evladm babasma 
l"rl Qr}1 besledigi nankorliik duygusu olmaz 

I, 

• Ill «Devlet hizmetinde gene eleman» 
erl ot2'.uu iizerin..de yazdtglm yazmm, ya§h 
· .. U.Yuculanmdan baztlanm bu yo ida dii

~~cbe.lere gi:itiirmesine hayret ediyorum. 

1 t; tr zaman kalemimden: 

I di '-: 1htiyarlanmlZI bir ki:i§eye atahm I 
ceYe. tddiah bir ciimle c;tkmi§ degildir. Bir 
§U~Y~tin gene, ihtiyar, biitiin ferdleri 
Ill 

1
. es.I7. ayni derecede ya§ama hakkma 

k ~kktnler. Bu basit hakikati inkara 
a B rnak akhmdan bile gec;mez. 

ll)' .en haktan degil, vazifeden bahset-
1§bm. 
'(· ' a ltrrn sene evvel vatan ugrunda can-

h'r1.01 seve seve feda eden biiyiiklerimiz 
;/~'ltJ ic;in, daima pe§lerinden gidilecek 

ll:~~~lerdir. <;iinkii onlar vazifelerini, i:ir
fak tge laytk bir ~ekilde yapmaya muvaf
<ln olmu§lardtr. Biiyiigiinii beogenmemek, 1'·\ cemiyet ic;inde parazit farzetmek 
te ub. terbiyesine yakt~maz. Bunu boyle-

• .J I]dikten sonra gene elemanla ne kas
'letf" · tgane gelelim: 
1. f-Iarb zamanmda yurdu miidafaa ic;in 
O!t 

lllangada nefer veya c;avu§luk yap-
ak ne ise, sulh zamanlarmda da filan 

Y erde rnemur, filan §ubede miidiir olmak 
Urdu . k' f . . . d B lli n m I~a 1 I~m aym ~ey1 r. e-

burn) anlayt~Ima gore devlet hizmetinde 
y··~tlllak, insana haktan ziyade vazife 

au! er, Vazifeler ise ancak canla ba§la 
" b'l {111t I ecek kiratta vatanda§lar tara-
Ban ba§anlabilir. 

ka Urada genclik mefhumunu da iyi 
~a"tarnabytz. Yetrni§ ya§mda i:iyle ihti· 
Sok ar v.ardtr ki yirmi be§ ya§mdaki bir 
~e ~.ehkanhlan ceblerinden ~tJkanrlar. 
f,· n: tk demek, azim ve iradt" demektir. 
.rly, d v k 

tir. ' ogruyu sevmek ve istemek deme -

ra ~· Devlet hizmetinde gene elemanla
D 'Yactmlz var. 

erken . 
- F·J~ Ude 1 an ya§tan yukan olanlan teka-
D sevkedelim I 

e~niyoruz -T . 
ll.ind ernbelleri, nemelaztmctlan, ca-
tine an 

1
hezmi§ olanlan c;tkarahm. Y erle

d&~la~a ~~~aktan yt!mtyan, ate§li vatan· 
D· &ehrelim I 
B 'Yoruz. 

birt;ok&iin bizde memurlarm terfi ~artlari, 
dir. 0 lnernleketlere nazaran daha asri-
d '-'er · en d'• <;I harem kanunu, bir derece-
bir ltJ'~~er dereceye varmak i<;in muayyen 
taflnd\.j det bekletiyor; aynca amirler la
eclill}J a~ .liyakat ve kabiliyetin de tasdik 
f estn, . . F k 
evkalad 1.5tt~or. a at mevzuatimiz, 

ktsa b· e tkttdar gi:isteren elemanlarm 
dir, Dr Zaman i~tinde terfilerine miisaid
~ar,ltJ12'. e~let hizmetinde iicretle c;ah§an-
1ulu11,J a harem c;erc;evesinden dt§anda 
~~"vetfodrlar ki biiyiik amirler ic;in gene 
1~111 ...._ .. er en istifade imkam her zaman 

'"Urnk" d Dev] u~ iir demek oluyor. 
htiHird~:.htzrnetinde, Atatiirk devrinin 
~ten ilk&~ ge~tc elemanlara eheJ?miyet 

ekalf't' ektl Celal Bayard1r. lkttsad 
ded!r kit bnun kurdu~u c;arklar sa~esi~
Yehtliy u kadar dmc hamlelerle tlerlt
~111 da 

0~' N aft a V ekili Ali <;etinkaya-
1\ty otedenb . ]'V h • • . !Oet en gene tge usus1 ou 
y Verd '• · . I a2'.dtg1 

1R1nt goriiyoruz. Gec;en hafta 
et sah 

0
1
1 Yaztda bu alakanm biitiin dev· 

et"' · a ann k d . '"'§tim y a a ar yayJ!maslm. temenm 
sand1g1 ~ib' oksa birka~t okuyucumun 

- ~ 1 ortada· 
sin! D~nlar gitsin .de yerine bunlar gel-

tr 1Ye b' ' ~ 'leln b Ir iddia yoktur. 

l 
iicade] ~na rnektub yazan 1 • t i~ Ia! 

ltt est ge I . d d ltJl§lar nc en ne en bu ka ar a-
Ya§ta say ~nhyarntyorum. Bugiin ileri bir 

bll'lanlar ,
1 

a.rnazlar herhalde. Hele o za-
a 'aztfel · · ~arltJ 1 • . I enm cidden tam manasile 

··' lse er K .1'1 . d I' : O!u . · en\n enne miij e Jye-
<;unku nqy: kadar ihtiyarlamazlar. 

er d v~2'.Ifenin ne oldugunu hakkile 
' atrna gencdirler 

NADIR NADl 

Hariciyemizin 
bir notas1 

Ankara 10 (A.A.) - Anadolu Ajansrnm haber aldrgrna go· 
re, Hariciye Vekaleti Ankaradaki Japonya Biiyiik El~iligine bir 
nota vererek Japan diplomatik ricalinin lstanbulda toplanarak 
miizakeratta bulunduklan ve bu miizakeratm Sovyetler aley
hine siyasi bir maksadr veya ba,lrbaftna iktrsadi bir gayeyi istih
dal ettijji hakkmdaki gazete havadislerini mevzuu bahsetmi,tir. 
Bu haberlere dogru nazarile bakamadrgrnr, zira Tiirkiyenin Sov
yetlerle alan srkr dostluk miinasebatr malum iken Tiirkiyenin 
bu yoldo. bir siyasi toplantr merkezi ittihaz edilmesi isabetli bir 
intihab lefkil etmiyecegini ve gerek Sovyetler, gerek herhangi 
diger dost bir memleket o.leyhine Tiirk topraklarrnm laaliyet 
merkezi ittihllz edilmesini Cumhuriyet hiikiimetinin ne dogrudan 
dogruya nc de zrmnen tervif edemiyecegini, iktrsadi bir konfe
rans i~in ise Tiirkiye hiikiimetinin boyle bir konferans hakkrnda 
ne diifiindiigiiniin nezaketen sorulmasr tabii bulunduguna gore 
i~timam bu ikinci tefsirini de varid gormedigini ve ancak Japon 
Biiyiik El~iligi taraltndan ne resmi bir maliimata, ne de ~rkan ;. 
fayialar111 tashih edildigine dair bir habere destires olmadrgt i~in 
diifiincelerini Biiyiik Eh;ilige bildirmek liizumunu hissettigini 1 

ilave etmi§til'. 

Cekoslovakyada ekalliyetler i 3i 

Pragda gene bir Siidet 
almanini yaraladiiar 

Lord Runciman, ~ek hiiku
me tile Siidet 

aras1nda heniiz 

Almanlari 

miisbet bir 

anla,ma elde edemedi, 
gerginlik yab,madJ 

Diin, Lord Riiciman'la gorii§en ~ek Cumhur Reisi M. Bene§ 

Berlin 10 (Hususi) -Alman gaze
telerinin yazdtgma gore, Prag' da Hen
lein ftrkasma mensub bir Siidet Almam
m agir surette yaralamt~lardtr. 

Bir teblig 
Prag 10 - Lord Runciman'm genel 

sekreterligi, a§ag1daki tebligi ne~retmi§ -
tir: 

Diger taraftan, Lord Runciman te • 
maslanna bugiin de devam etmi§tir. Hii
kumetle Siidetlerin miinasebati gergin 
oldugundan, Lord Runciman heniiz 
miispet bir netice elde edememi§tir. 

Lord Runciman, bu sabah Reisicum • 
hur tarafmdan kabul edilmi§tir. Lord, 
Reisicumhurla oniimiizdeki miizakerele • 
re miiteallik meseleler hakkmda gorii§ -
mii§tiir. [Arkasz Sa. 'l siitun 6 dal 
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• 

ispanya muharebeleri 

Diin iki filo, Barselon'u 
bombardiman etti 

lngiltere, Burgos hiikumeti nezdinde protestoda 

bulundu, Ebro cephsindeki kanh muharebe 
biitiin 'iddetile hal a devam etmektedir 

,...-.....- - ~ 

Hii.kf•mct!;i kuvvctler Ebro nehrini ge~erkcn ... 

Barselona 10 - Saat 11 de ii~t motOr- tayyareleri firara mecbur etmi~lerdir. 
lii be~ tayyareden miirekkeb iki hava Tayyareler, bombalarmdan bir ktsmmi 
filosu, limana yakm mahalleyi bombar- denize bo§altmt§lardtr. Tek bir yarali 
dtman etmi§lerdir. vard1r. 

Tayyare dafii toplarm endahtl, bu [Arkasz Sa. 3 sutun 1 del 

Uzak~arkta vaziyet ha a 
bar1~ yoluna giremedi 

lki lara/ arasznda diin de 
~iddeili ~arpz~malar oldu 

Rus hiikumeti, noktai nazar1nda sonuna kadar 
alacagini bildiriyor 1srar edecegini, her,eyi goze 

Moskova 1 0 - T as ajansmdan: 
Birinci ordu erkamharbiyesi, teblig 

ediyor: 
9 agustos tarihinde 1 aponlar, Sovyet

lerin i§gali altmda bulunan Zaovemea 
tepesine bir<;ok taarruzlarda bulunmu$ • 
lardtr. J aponlar, tardedilmi~ler ve agJr 
zayiata ugrattlmt~lardtr. 

Sovyet kttaa t1, J aponlarm Sovyet ara
zisinde takriben 200 metre kadar imti • 
dadmdaki bir yeri ellerinde bulundur -
makta olduklan Bezinmiannoa tepeEi 
miistesna olmak iizere hudud boyunca Sl

ralanmt~tir. Buna mukabil Sovyet ktta
ati, J apon • Man<; uri arazisinde 300 
metre imtidadmda bir yeri ellerinde bu -
lundurmaktadtrlar. 

T op<;u endahti, biitiin mmtakalarda 
devam etmektedir. 

Japonlar takviye kuvvetleri 
getirtiyorlar 

Londra 10 (Hususi) - Bugiinkii 
J apon tebligine gore, Sovyet kuvvetleri 
i:igleden sonra hudud boyunda yeniden 
J apon mevzilerine hiicum etmi~lerdir. 
Teblig, )aponlann hudud mmtakasm~ 
yeni ta viye uvvetleri celbettiklerini bi -
dirmektedir. 

lki tara/ arasrndaki me1ale 
Tokyo 20 - Harbiye Nezaretinin 

bir tebliginde deniliyor ki : Gece Sovyet 
ktt' alarmm el bombalarile raphklan §id· 
detli hiicumlardan sonra, bu· sabah saat 
7 de Cankufeng' deki J apon ve Sovyet 
hatlan, birbirlerine c;ok yakm bir mesa
fede bulunmaktadtr. J apon ktt'lan, mev
zilerini muhafaza etmektedir . 

[ArkaS1 Sa. 'l siitun 1 del 

Man!;urideki Japon ktt'alarmdan biri m.ancvra yaptyor 

Cinde son vaziyet 
~ete harbi yapan 

muvaffakiyet 
~in kuvvetleri 

kazanddar 
bir 

, 

Hankov l 0 - Yangtse nehrinin §i - J etmektedir. Yangtse uzunlugunda faaJi .. 
mal sahilinde J aponlann garb istikame- yette bulunan J apon kuvvetleri alhsl neh
tind~ ileri bareketleri Hvangmei civa - rin §imal sahilinde olmak iizere on fuka 
nndaki lug~an~ar ~olayJsil~ durmu§sa da olarak tahmin edilmektedir. Huangmei 
]aponlar Kmktang a 30 kilometre mesa· civannda Huang seddinin .ytktlmas1 iize· 
fede bulunan JU.i§ang istikametinde iler - rine Yangtse nehrinin §imal sahilinde vu .. 
lemege devam et~i§!erdir. B~nunl.a be~a- kubulan tugyanlar vahim bir ~ekil alm1~~ 
ber J aponlarm tlen hareketi 1 Ut§ang m hr. Huangmei ile civanndaki mmtakala· 
~arkmda bulunan <;inli miidafiler tara- n 'sular istila etmi§tir. Huangmei'nin arka 

ft~dan .. nihayet . dur~u~ulm~§tur. Kuvvetli klSimlannda kalan iki bin J apon bogu] .. 
<::m mufrezelen Kmktar~ a kar§t muka- mu§tur. Japonlar, malzeme itibarile de 
btl taarruza gec;mi§lerdir. Halen bu §eh- miihim zararlara ugram1 lardtr. 
rin etrafmda kanh muharebeler cereyan [Arkast sa. 'l siltun 4 tel 
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Biiyiik $efimizin 11kbsat Vekilinin tetkikab 
tesekkiirii • 

istanbul 10 (A.A.) - Riyaseticumliur 
Umumi Katibliginden: 

Harf inkllabmm onuncu y1ldoniimii 

miinasebetile memleketin her yerinden 
gelen ve kiiltiir miiesseseleri, balk ku
rumlan ve vatanda~lann biiyiik sevinc

lerile samimi ve ~tO§kun duygularma 
terciiman olan telgraflardan Atatiirk 
pek miitehassis olmu~lar ve te§ekkiir

lerile iyi dileklerinin iblagma Anadolu 
Ajansmt memur etm~lerdir. 

Biiyiik $elin Maarif Vekiline 
iltilatlart 

Ankara 10 - Biiyiik ~efimiz Atatiirk, 
yeni Tiirk harfler inin onuncu ytldonii
mii dolaytsile Kiiltiir Bakam Saffet A

£Arkasz Sa. 7 siltun S tel 

Polonyada •iddetli 
Y ahudi aleyhtarhg1 

Var,ovada Y ahudilere 
kar~I yeni ve kat'i 

tedbirler ahnd1 

Var§ova 10 - Polonyanin muhtelif 
mahall~rinde Y ahudiler aleyhinde bir 
taktm tedbirler ittihaz edilmi~tir. Bu ciim
leden olarak yukan Silezya' da kain Sor
zof' da belediye parkmm methaline « Y a
hudilerin girmesi memnudur» levhast a • 
stlmt~hr. Liikof'ta gene boyle bir levha. 
«mekteb bahc;e~ine yalmz Polonyah c;o
cuklar kabul edilir» demektedir. 

Parlamento az:1smdan olan Y almdi -
ler, yakmda bu babda Dahiliye Nazm 
nezdinde miidahalede bulunmak tasav -
vurundadular. (a.a.) 

~akir Kesebir, diin Tiirkofisi, Ticaret Odas1ni 
ve T oprak Mahsulleri Ofisini ziyaret etti 

~akir Kesebir, Toprak Mahsu\Jeri Ofisimle Umum mii.diirden izahat ahyol'l 

~ehrimize gelmi§ bulunan iktisad Ve- aid hamhklar hayli iler ilemi§tir. 
kili 1?akir Kesebir, dun ogleden sonra Alnman tedb irler sayesinde memle~ 
Tiirkofis istanbul merkezile Ticaret 0- kette, ~timento buhram kalmamt§hr. 
dasm1 ziyaret etmi~tir. Haricden memlekete <; imento ithaline 

Tiirkofis istanbul merkezine saat miisaade verilmi~ ve ilk parti <;imento 
14,30 da gelen Vekil, burada bir mud- gelmi§tir. 
det kaldtktan sonra Ticaret Odasma Toprak Mahsulleri ofisinin te§kilatl 
inmi~ ve burada i~t Ticaret Umum mii- da yaptlmaktadtr. Yarm Ankaraya gide
diirii Miimtaz Rek, Tiirkofis miidiirii cegim; bir hafta sonra da 1zmir fuan .. 
Cemal Ziya, Ticaret Odas1 umumi kati- mn kii~ad resmi i<;in izmirde bu!una .. 
binin de i.§tirakile bir toplanh yaptl - cag1m.• 

m1~hr. Toprak Mahsulleri Ofisinde 
Vekilin beyanalt Yeni kurulan Toprak Mahsulleri ofi-

iktisad Vekili, toprak mahsullerinin sinin devir .komitesi te~ekkiil etmi~tir. 
te~kilati isile de yakmdan me~gul ol - Bu komite, Ikttsad Vekaletinden Teski· 

D ' .. 
mu§tur. lin, ziyaretlerini miiteakib latland1rma miidiirii Servet Berkinin 
kendisile gorii§en gazetecilere ~u beya- riyaseti altmda, Ziraat Bankasmdan 
natta bulunmu§tur: Cemal, Malive Vekaletinden Necdet, U-
.- Zonguldak komiir havzasmda ya- yu§turucu Maddelerden 1?akir Turali 

ptlan tetkikler sonunda VE>rilen karar - ve Toprak mahsullerinden Hamid Ko
larm tatbikma peyderpey devam edile· raydan miirekkebdir. 
cektir. Bu kararalrm bir k1smmm tat - Devir komitesi, birka<; giin i~tindE" fa· 
bik1 da h ii kumetin verecegi yeni direk- aliyete gec:;ecek ve devir, teslim i!line 
tifler dahilinde yaptlacakbr. istanbuldan ba§l~nacakhr. Bu suretle 

Bahkesirde kurulmas1 dii§iiniilen ye- evvela Ofisin istanbul §Ubesi faaliyete 
ni ve biiyiik _§ekcr f~brikas1 in§aatma ge~tecektir. 
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Tarihl roman 

Yazan: M. TURHAN TAN 

« Y oluna yiirii!» ihtar1, 
Abdurrahman1n merd 

agz1ndan ne kadar 

Aydos fatihi biiyiik 
ve necib oglunun 
tabii ~1k1yordu ! 

Ufukta !eke, denizde karalt1 ve 
hic;bir tarafta ses yok. Sanki muhit, de
nizin bu yaya yolculanm nurlu bir si.ikun 
i<;inde tesyie hazirlanmi~tJ. Y ahud gi:iz
lerini, gelecek gi.inlerin ta ruhuna dikmi~ 
gibi enginlere bakan bu ii<; kahramana 
sayg1 gi:istermek i~in her~ey ve her~ey bo
yun kmp si.ikut ediyordu. 

Delikanhlar uzunca bir mi.iddet bu va
ziyette kaldtktan sonra Kara Abdurrah
man dalgmltktan siynld!: 

- Haydi bismillah, dedi, atllahm l 
Simdi acele acele soyunuyorlar, elbi

selerini dagarciklarma dolduruyorlardi. 
iki dakika i<;inde sade bir donla kalmi~
lar ve dagarc1klanm sutlanna, yata~an· 
lanm enselerine baglami§lardi. Kara Ab
durrahman: 

- Su, dedi, kiic;iigiin, ekmek biiyii -
giindiir. Deniz de bir su oldugu i~in once 
Balaban girsin! 

inceklyim delikanh ellerini a<;h: 

- Allah, Allah, illallah. Ba§ uryan, 
goglis pi.iryan, k1hc al kan. Bu denizde 
nice bahklar bulunur, soran olmaz. Ey
:vallab, eyvall!lh. KlhC!IDIZ dii§mana zi
yan. O<;ler, yediler, kuklar. Aygudlar, 
:Abdurrahmanlar, Balabanlarl.. Su yi.iz
gec;;lerin ruhuna, devranma hu diyelim: 

Hul ... 
Balaban, Y eni~erilerin giilbankini 

~klid ediyordu. 0 mada ilk .te~ekki.il 
devrini ge<;irmekte olan bu deviume as· 
ker i:iz Ti.irk muhariblerce o kadar sevil
miyordu. Hele bu delikanhlar gibi Alp 
oglu Alplar, dev~irme k1~lalarma adtm 
bile atmazlardi. Simdi de onlann mar~ 
gibi kulland1klan gi.ilbank ile egleniyor
lardi. Fa kat Aygud Alp, arkada~mm 
daha fazla gevezelik etmesine meydan 
vermedi: 

- Gir, dedi, vakit ge<;iyor. 
Ve elile delikanhy1 belinden ya

kabyarak denize b1rakh. Artlk yi.i • 
zi.iyorlard1. Ylizgeclik meharetten zi • 
yade kuvvet i~idir. Mahir olup da 
havi olmtyan yi.izgeclerin az za -
manda nefesi kesilir, kallan gev~er, a • 
yaklan agnla~1r. Bizim. deniz .. yokular1 
hem mahir, hem kavi insanlard1. Yi.izii~
lerinde birnevi ko~u ~ekli vard1. Her ku
lilc. kendilerine geni~ bir adtm kazandt
nyor ve arkalanndaki mesafe, saniy~ ba
~ma uzunla~1yordu. 

ince Balabamn takilmalan olmasa bu 
kudretli yi.irliyi.i~iin verimi daha enginle
~ecek. Fa kat o, ikidebir geride kalarak 
1\ygudun ayaklarma as1hyor, aradama
da da one ge<;erek heybetli adamm boy
nuna sanhyordu. Aygud, yiiriiyii~iinii 
bozmuyor, ayagma yapl~!ld!k~a - iki de
mir ki.iskiiye bo~ bir zembil as1l m1~ gibi
zahmetsizce delikanhy1 siiri.ikliiyor ve 
boynuna el ahldJgi zaman da mtmdaki 
dagarc1k gerdanmdan dii§mii~~esine ka
y!dSIZ gi:iri.iniiyordu. Lakin Abdurrah • 
man, !nee Balaban Beyin ardt aras1 kc
silmiyen sarkmtihklanm ho~ gormedi ve 
nihayet !;Ikl~tl: 

- Giin dogmadan denizi a~mazsak 
emegimiz bo~a gider. <;ocuklugu koy da 
yo luna yiirii I 

Y oluna yi.iri.i 1 .. Bu soz, bu ihtar, Ay
dos fatihi bi.iyiik Abdurrahmanm merd 
ve necib oglunun agzmdan nekadar tabii 
~;1ktyordu?.. 0, denizde yi.izmiiyorlar da 
karada yiiri.iyorlarmi~ gibi arkada§IDI di.iz 
ad1m atmaga sevkediyordu. Bu, lama • 
mile giisteri~siz ve ~;ok samimi bir sozdii. 
Cesur delikanh, gerc;ekten tabii bir vazi
yelte bulunduklan kanaatindeydi. !nee 
Balaban da ayni kanaati ta~!d!gl i~;in he
men cevab1 yap!~tlrdi: 

- Hakkm var arkada§. Artlk oyun 
yeti~ir. Htzh gidelim, yo! alahm. 

Simdi sakac1 delikanh, c;elik kollanm 
ac;a. ac;a v~ sulan yara yara ilerliyor, bir 
taraftan da kafiyeli sozler uydurup te
renniim edivordu: 
Goniil kerestestle bir yeni$ehir yap, pa:ar 

yap 
incitme baltklart da her ne istersen car, 

yap! 

Biraz sonra bu c;apkm terane de ke
sildi. Delikanblar gittik<;e <;ogalan bir 
sevk icinde yi.iziivorlard1. Ne ba~lan i.is
tiincle pmld!van ay, ne viicudlerini ok~:
van kiici.ik dalgalar onlan ilgilend:rmi -
~ordu. Gozleri hep ileriye dikili olarak 
ilerl ivorlard1. 

Bogaz, ~i.iphe yok ki, bir<;ok hatJrala
ra maliktir. Kimbilir, bangi zelzelenin 
ac;ttgJ bu yank, iki biiyiik bt'a arasmda
ki bu hicran gedigi, onbinlerce yiidanbe
ri say1s1z hadiselere ~abid olmu~tur. Hat· 
ta Iran Sabin~ah1 Daramn oglundan da
yak da yemistir. 0 biiyiik hiikiimdar, 
milyonluk ordusunu Bogazdan gec;irmek 
izere kurdurmu~ oldugu kopriiniin y1bl 
nas1ndan gazaba gelerek denize bin dt>~
lek vurdurmu~tu. insanlann ~u suretle 

dayagmJ da yemi~ olan Bo~az, derinlik
lerinde ta~Id1g1 biilun hahralann ba~ma 
elbette ve elbette bu yi.izgeclerin menkt
besini ge~irmi~tir. Enselerinde yatagan, 
mtlannda dagarc1k, sanh ~ir iilkiiyii 
canland1rmaga ko~an bu kahramanlann 

bikavesini Canakkale Bogazma bakttk • 
<;a okumak her duygulu Ti.irk gozi.i ic;in 
her zaman kabildir. 

Zaman, azmin oyuncagldlr. Mesafe, 
iradenin kolesidir. Bizim kabraman yiiz· 
gecler de zaman mefhumunu dileklerine 
rametmi~ler, geni~ bir mesafeyi topukla
rma <;iP;netmi~ler ve denize girdikleri za
man eri~ilmez gibi goriinen kar~1 yaka}'l 
elle tutulacak hale getirmi~lerdi. 

Evet, Rumeli kiyJlan arhk biitiin ~e -
killerile goriiliiyordu. Ay, saatlerdenberi 
seyrettigi bu hamaset levhasm1 ba~ka 
ufuklara hikaye etmege gidiyor, son y1l· 

ddar, ac;tp kapanarak yiizgec;leri alk!§· 
hyor, a<;1ga .. 1kan sahil, musafaha i<;:in a
olan bir kucak gibi kabramanlan bekli
yordu. !nee Balaban, hedefin bu kadar 
yakla~mas1 iizerine dayanamad1, kuvvet· 
li bir nara a ttl: 

- A~1k ulu toprak, biz geliyoruz I 
Bu ~n naraya denizin yiireginden ko

par gibi akseden giir ve tannan bir ses ce
vab verdi: 

- Biraz yava~ Balaban, ardmda yol
da§ varl 

Aygudua - kar~I sahili yakalamak ic;in 
ileri uzanmt~ samlan - uzun kollan bir
den geri <;ekildi. Kara Abdurrahm~n, 
yiizmegi b1rakarak ba~mi geri c;evirdi. ln
ce Balaban homurdand1: 

- Vay camna. Bu k1y1Dm ba!tklan 
konu~uyor. Fakat ad1m1 nereden ogren -
misler? 

Sesin kaynagtnl anlamak ic;in ellerin
den gelse ayaga kalk1p etraf1 gi:izden ge
dreceklerdi, yahud denizin dibine inip 
ara~hrmalar yapacaklard1. Oc;ii de ~a~IT· 
m1sh. Bulunduklan yerde muvazenele • 
1-'i~i. m~af.~a e!leq~k bon .ho'ii f4!r\\Y,~J;; 
lardt. Biraz sonra kuvv.etli kollaun de-

nize 1;<\IDDIJISID.P)m ~9.gm~ .. J:>ir ~sa:9a .ku· 
laklarma ve ii<; biiyi.ik golge gi:izlerine 
<;arpti. Art!k Bogazda yiizenlerin kendi
lerinden ibaret olmadigi ve arkalarmda 
ii<; Tiirkiin daha geldigi anla~Ilmi~h. !n

ee Balaban, yiiz kulac; kadar geride bu· 
Iunan golgelere bakar bakmaz hayk1rd1: 

- Ay, Oyvad da var. Hem palazile 
beraberl 

Do&ru soyliiyordu. Bizim yiizge<;lerin 
izinde yiizen ii<; yeni yolcudan birinin s1r· 
tmda bir tiimsek goriiniiyordu. Y an ka· 
ranhkta biiyiicek bir kamburu and1ran 
bu <;1kmh, 1nce Balabanm ke~fettigi gibi 
me~hur Sipahi Oyvadm be~ yasmdo.ki 
oglu idi. Oyvad, yiirumege ba~ladigl 
giindenberi c;ocugunu yanmdan aynmaz· 
d1, muharebelere bile beraber goti.iriirdii. 
Arkadaslan bu halinden do\ay1 kendisi
le ~akala§Irlar, <;ocuk hakkmda bir~;ok 
te&bihler yaparlar ve yavrucaga bir<;ok 

isimler takarlardt. P alaz tabiri o te~bih
lerin, o isimlerin en nezaketlisiydi. 

Delikanhlar, Oyvadm • oglunu da Slf

tma alarak - kendi izlerinde yi.iriidiigiinii 

gordi.ikten sonra yamnda bulunanlan ta
mmakta gii<;liik c;ekmediler. Kendileri 
nas1l bir sa~;ayag1 te&kil ediyorlarsa Oy
vadm da - golge gibi - kendisinden aynl

mlyan iki arkada~1 vard1: Kara Bog a, 
Yarah Dogan 1 .. Onlarm da bu deniz a§
ma i~inde Oyvada yolda§hk ettiklerine 
~i.iphe yoktu. 

Bu anlay1~ iizerine Kara Aygud ti • 
tizlendi: 

- Cocuklar, dedi, ko~ahm, oniimiizii 
aldtrm1yahm l 

Simdi h1zla yiiriiyorlar, denizi h!rpa
ltva hirpaliya ilerliyorlardi. Arkadan ge
lenlerden once karaya varmak i<;in ade
ta kanadlanm!~lardl, dalgalan imrendi • 
recek bir ak1sla yo! ahyorlardt. Gcride 

bulunanlar onlann k1sa bir duru~tan 
sonra h1zh h!Zh yiizmege ba&lad;kianm, 
aralarmda~i a<;IkhP;m gittik<;e <;ogaldigmi 
gori.ince maksad1 kavramtslar ve bagtr • 
mtslardJ: 

- Ko~ma Aygud, dii~ersin! 
ince Balaban yiiriiyii~iinii kesmeden 

cevab verdi: 
- Siz bizi bo~laym, kendinize bakm. 

Cunkii yo! dikenlidir, kansrnam. 
CArkasl var) 

Ba*vekilimiz, dondii 
Donanmam1zm Marmaradaki atl~ tat

bikatmda haZir bulunan Ba~vekil Ce • 
lal Bayar, tatbikatm hitammda motOI· 
le Silivriye <;1km1~ ve Belediye bah -
c;esinde bir miiddet istirahatten sonra, 
tstanbula donmii~tiir. 

CUMHURfYET 

( 3ehir va M 
Amcas1nt oldiiren 

gene mahkum oldu 
~----·--

Cinayetin sebebi, bir tek 
koyun meselesimi' ! 

Yedi. sckiz ay evvel Silivriye bagh 
Bekirli koylinde bir cinayet olmu§, Ra
him oglu Sezai admda 16 ya§mda bir 
gene, amcas1 Nairn oglu Fehimi tabanea 
ile ba~mdan vurarak oldiirmi.i§tii. 

Cinavete sebeb, bir koyun meselesi -
dir. V~k'a giinii atm1 sulamaktan do · 
nen Sezai. Fehimin evi eivarmda am
casmm eobam Yunusa tesadii.f etmi§'tir. 
Sezai, kay1b bir koyununu Yunusun a
larak amcasmm si.iriisiine kattlgt zeha • 
b~na d~mii§, c;obanla miinaka§aya ba§
lamt§, bu s1rada gii.riiltilyii i~iten amcas1 
Fehim di~an ((lkarak Sezaiye: 

c- Yunusa ne bagmyorsun? istedii'!in 
§eyi bana soyle! Kayboldu~unu iddia 
ettigin koyundan bahsetmek istiyorsun. 
Siiriide gordiiglin koyun benimdir. Bu
rada fazla giiriiltii etme.:o demi§tir. 

Bu si:ize ic;;erliyen Sezai, ameasma ee
vab vermi§ ve aralarmda kavga ba~la
mi~hr. Bu s1rada Fehim eline gec;irdigi 
sopa ile Sezainin ba§ma vurmak iste -
mi~. fakat Sezai at Ustiinde oldugundan 
sopa yetismemi~tir. Fehim yere diisen 
sopay1 tekrar alarak ikinci defa sald1 -
rmea, Sezai iistiinde ta~ldliti tabanca -
y1 c;ekmis, bir el ate§ ederek Fehimi ol
diirmu~tiir. 

Bir miiddettenberi A~Ircezada dcvam 
eden bu vak'amn muhakemesi diin n-i
hayetlenmi§tir. 

Sezainin suc;u sabit goriilmii§ ve SU((· 

lu 18 sene agtr hapse, fakat tahrik go
zoniinde tutularak bu cezanm 12 seneye 
tenziline ve suc;u i§ledif6 zaman on se
kiz ya§Ini bitirmemi§ oldugu da nazar1 
dikkate almarak 3 sene ag1r hapse mah
k{lm eclilmi~tir. 

MOTEFERRIK 

Bogaz koyde yeni hafriyat 
Bogaz koyde asan atika hafriyah 

yapmak iizere nhsat alan Alman asari 
atika enstitiisii mudlirii M. Bittal haf
riyata ba§lamak Uzere Bogaz koye 
gitmi§ltir. 

M. Bittal bu seneki hafriyatmt daha 
geni!! bir sahaya tesmil edecektir. 

Louvre miidiirii de Malatyaya 
gidiyor 

Paris Lou~e miizesi mudiirlerinden 
M. Delaport, Malatyada ltitit devrine 
!iia bafriyat yapmak \.ilzere · diin §ehri '. 
mize gelm~tir. 

M. Delaport, Malatyaya gideeektir. 
Refakatine istanbul Miizeler idaresin
den bir memur verilecektir. 

!~ Ticaret miidiirii §ehrimizde 
Fmdiklanm1zm standard! nizamna • 

mesinin degi§tirilmesi ic;in Giresun~a 
yap1lan toplantllarda hazu bulunan Ic; 
Tiearet Umum mudiirii Mumtaz Rek 
ve Umum miidiir muavini Cahid diin 
Giresundan §ehrimize gelml§lerdir. 

Umum miidiir muavini birkac;; giine 
kadar izmirdeki toplanhlarda bulun -
mak iizere !zmire gidecektir. 

Garbi Avrupada bir ticaret 
delegeligi ihdas ediliyor 

Hiikumet, garbi Avrupada bir tiea -
ret delegeligi ihdasma karar vermi~tir. 
Bu delegeligin merkezi Paris olacaktlr. 

Anafarta zaferi miinasebe
tile radyoda verilen 

konferans 
Gazetemiz Yaz1 t~leri mlidiiri.i Abidin 

Daver diin gece saat 7,15 ten 7,50 ye ka
dar istanbul Radyosunda Anafarta za
ferinin yirml Uc;iincii yJ!doniimu miina
sebetile bir konferans vermi§ ve Biiyiik 
$efin 9 ve 10 agustos glinlerinde Ana -
fartalar ve Conk bay1n zaferlerini nas!l 
kazand1gm1 anlatrnl§tir. 

ADI1YEDE 

Miiddeiumumilige yap1lan 
garib bir miiracaat 

Bu sabah Miiddeiumumilige Zeliha 
admda bir kadm garib bir mliracaatte 
bulunmu§tur. 

Zeliha, Sirkeeide oturan ve B§a~I yu
kan bir sene evvel Bandtrmadan Istan
bul agelen sarraf Huseynin kar!Sldtr 
Kocas1, klsa bir mi.iddet sonra kalb sek
teginden vefat etmi§tir. 

Zeliha, kocasmm vefat etmeden e;rve1 
tstanlbuldaki bankalardan birine yiiz 
bin lira yatlrdJgmi, fakat kocasm:n ani 
oli.innli dolaytsile paranm yathgt ban
kanm ismini bilmedigini soylivcrek 
Muddeiumumilikten bu yiiz bin lirallk 
servetin hangi bankada bulundu/tunun 
mPvdaan Gikanlmasml istemektedi:. 

Miiddeiumumilikc;e, Zelihamn mii -
raeaati nazan dikkate almm111 ve htr is
tida ile yapacag1 resmi miiraeaati m~
teaki'b sliratle tahkikata ba§lanac-ag1 
kendisine tebli~ edilmi~tir. 

DENIZ I.~T,P.RI 

Denizyollar1 Karakoy 
acentahg1 

Denizyollan Karakoy acentahk binas1 
tamir edllmekte oldugundan acenta 
Denizbank merkez binasma nakledil • 
mi§tir. 

,,- :- ~ ·~· ~ ~ 

I)) Halk1n ikay tleri , 

Mah11lerin tiitiin ~ 
bey'iyeleri 1 

Adapazarmtn Kayalar koyii.nde 
malul $evket Sarpkayadan §5yle 
bir ~ikdyet mektubu aldtk: 

cHer sene malullere verilen tii
ti.in bey'iyesi, §imdiye kadar, ol -
duk<;a iyi bir ~ekilde tediye edil -
mekte idi. Fakat bu sene haklan
mJzl almak ic;;in mii§kiilata maruz 
kalmaktay1z. 1 

Para tevziah, haftamn iki gii -
I 

niinde ve yalmz ogleye kadar ya
pilmaktadir. Civar koylerden yi.iz
lerce kolsuz, bacaks1z ve gozleri 
gormez malul Adapazarma gelerek 
burada beklemektedirler. Giinkii · 
haftada iki giin vc yalmz sabah - ' 

~ lan yap1lan tevziat esnasmda gUn.' ' 
~ de ancak 20 ki~iye para verilebil- · 
~ mektedir. Gozleri gormiyen zaval- · 

hlar, kendilerini kasabaya goti.irlip 
getirmek ic;in para ile adam tut - · 
tuklarmdan geldikleri gUn, hakla. 
rm1 almadan donmek mecburiye - 1 

, tinde kahyorlar. Tekrar koylerine I 
i gidip gelmemek ic;in, bunlar ara • ' 
1 smda malmiidiirlerinin ayagma ka- \ 
1 pamp yalvaranlar vardtr. Gekilen ·1 
1 mli§klilat alakadar maluller kadar, ~ 
y bu hazin manzaranm §ahidi olan- j 
I Ian da uzmektedir. . . I 

Gazetenizden, malul bey'Iyelen- , 
1 nin onlara 1shra'b c;ektirmiyecek ._ 
.
1
.;/ bir §ekilde, sliratle verilmesi. i~\n, 1 
~) a~a~a~arlarm. dikkatini eelbetme - ~ 

~~~~~~~~=~ 

Eminonu meydanr 
Beledive emrine yeniden 

800 bin lira verildi 
Eminonii meydanmm a<;1lmas1 etra

fmdaki faaliyet devam etmektedir. is
timlak bedeli kar§Ihgi olarak yeniden 
Naf1a Vekaleti tarafmdan Belediye em
rine sekiz yiiz bin lira daha verilmi§tir. 
Y1k1lan Valide hammn arka k1smma 
tesadlif eden diikkanlardan bir ktsml -
nm daha ytktlmasi kararla§ml§ ve YJk
tmlma i§i ii~ bin liraya bir miiteahhi -
de ihale olunmu§tur. Birkac; giine ka -
dar bunlar da y:Ikilmaga ba§lanacakhr. 

Yenieamiin on tarafmdaki adamn da 
bi'r -<an: evvel kaldtnlril.asl ic;in tertibat 
almmaktad1r. Ada iizerinde kemere ka
da.tMilan sahadaki diikkanellara bura· -
lan tahliye etmeleri ~in resmen tebli· 
ga·t ya01lm1~hr. • 

Kitab meselesi 

Tab'1 ikmal edilen 
eserlerin uzak yerlere 

sevkine ha,Iandl 
6niimiizdeki ders yi11 ic;in ilk ve orta 

mekteblerle liselerdeki kitab ihtiyacmi 
kar§Ihyabilmek ic;in ieab eden haz1r • 
hklar ilerilemi$tir. Kitab meselesi, ey
!Ul bidayetine kadar tamamen halledil
mis olacakhr. 

Devlet matlbaasma basllmalan ic;in e· 
mir verilen ilk ve ortamekteblerle lise
lerin tadilata ugram1yan ders kitablan· 
nm tab't i1?i. buglinlerde sona erecektir. 
Aneak yeni terimlere ve metodlara grire 
tadilata tabi tutulan ilkmekteblerin je
ometri. ortamekteblerin fen bilgisi ve 
biyoloji kitablarmm tab'1 isi Devlet mc>t 
baasmm fazla me$gul olmas1 dolayisile 
hususi matbaalara verilmi~tir. Devlet 
matbaasmm elinde bulunan yiiksek ti
rajh Hkmekteb alfabe ve okuma k\tab
larmm da tab'I birkac; giine kadar bite
cektir. 

Maarif Vekaleti Ne§riyat miidiirlligii, 
tabedilmi~ olan baz1 mekteb kitablanm 
uzak vilayetlerde yeni ihdas ettigi 
cmekteb kit a blan sat!~ merkezlerine• 
sevketmeee baslam1sbr. 
-

KOLTOR ISLER/ 

Maarif miidiirii olacak 
miifetti§ler 

Maarif Vekaleti, yeni maarif mii.diir
IUkleri talimatnamesinde baz1 tadilat 
yapm1~tir. Bu tadilata gore, Maarif mii
diirii olmak §artlan arasma baz1 kayid
lar daha ilave olunmu~tur. 

Yeniden a<;Jk bulunan Maarif mii -
diirliiklerine tayinler yap1lacakhr. Ta
yinler ekseriyetle !stanbul ilk miifetti~
leri arasmdan olacaktir. 

S1hhiye miifetti§inin teftip 
Maarif Vekaleti S1hhat umumi mii -

fetti§i Celal diin istanbul Maarif mli
dlirii Tevfik Kutla birlikte Erenkoy 
K1z Enstitiislinii ve Pendikteki Ankara 
Opera mektebi kamptm tefti§ etmi~tir. 

Kamp talebelerinin §enlikleri 
Birlik halinde <;ah~an ilkmekteb hi· 

maye heyetlerile cemiyetlerinin tale be . 
kamplanna gonderdikleri ~ocuklar, 

birlik namma 16 agustos sah giinli Ka
dikoy Fener stadmda bir §enlik yapa -
caklard1r. $enlige 17,30 da ba§lanacak
br. 

ihtilas yapan bir 
.~:$·iya_si.:· ,.c:ma 
· ,.,, · ·-:. r •""' · 

Generallerin 
• verg1 memuru A vrupanm ve biitiin diinyanJ 

yasi vaziyeti her tarafta 
la§ml§ ve sulhun muhaf 

Su~lu, diin alb sene gii<;:le§mi§tir. Bunun bariz bir delili 

h hi_" d"ld• telif devlet adamlannm mekik doku 
a~se ma~um e I I sma birbirini mliteaktb seyahat ve zi1 

Muhtelif zamanlarda ihtilas suretile 
1018 lirayt zimmetine gec;irmekten 
maznun Bak1rkoy Av vergileri memuru 
Feyzinin muhakemesi, diin Agueezada 
neticelenmi~tir. 

Feyzi, bu miktardan 304 liray1 ihtilas, 
713 liray1 da adiycn zimmetine gcc,;ir -
mekten suc;ludur. 

DUn verilen karar mucibince, Fcyzi, 
ihtilastan 5 sene on ay ag1r hapse, 3 se
ne 6 ay memuriyetten mahrumiyete ve 
304 lirayl da odemeye, adiven zimmet -
ten bir sene 2 ay hapse, 713 liramn taz
minine ve suc;larm i<;tima1 hasebilf' tek· 
rar zam yaptlarak 6 sene 2 ay 20 giin 
hapse ve miiebbeden amme hizmetle -
rinden mahrumiyete mahkfun edilmi§ -
tir. 

yaparak gosterdikleri faaliyettir. 

Bu faaliyetlerin iki tiirli.i manas1 
d1r. Y ekdigerile miittefik bulunan d 
letlerin generalleri ve ricali vaziyetin 

barnet bulmas1 kar§Ismda i§birligini l 
vetlendrmege ve mii§terek miidafaa 
taarruz tedbirlerini kara§lahrmaga ~a 
yorlar. 

Birbirile dost ge .. inen devletlerin a 

kerleri ve siyasileri ise §ahsi temas ve 
sirde bulunarak sulhun muhafaza 
kuvvetlendirmek ic;in gayret sarfediY 

lar. italyan ve Alman generallerinin kr 

§lhkh yapt1klan ziyaretler birinci gaY 

giitmektedir. ingiliz ve F ranstz gener 
lerinin birbirini ziyaret etmeleri de a' 
maksadt takib etmektedir. 

SEHIR ISLER/ Lakin ingiliz generallerle devlet' 

Hapisane binas1 hakkmda 
son karar 

damlannm Almanyaya, Lehistana . 
<;ekoslovakyaya yaptJklan ziyaretletd 
maksad ikinci gayeye matuf bulunul· 

Umumi Hapisane binasmm mimari Frans1z ve Amerikan general ve del 
vaziyetini tesbit etmek iizere mimar · adamlannm da ingilizleri taklid eden 
lardan miite~ekkil bulunan komisyon, yahat ve hareketleri dahi ayni gal': 
bugiin ikinci ve son toplanttsmi yapa -
rak bu husustaki kat'i karanm verecek giitmektedir. 
ve ona gore de raporunu tanzim ede - Generallerin ve biiyiik devlet adaJ11 
cektir. rmm bir iki bafta i<;:inde yapt!klan ziY3 

6niimiizdeki pazartesi giinii Vali ve ve seyahatler §U suretle hulasa olunab 
Belediye reisi Muhiddin thtiindagm lir: 
riyasetindeki komisyon toplanarak bu Evvela italya umumi erkamharb: 
rapor iizerinde gorii§Ulecektir. reisi General Pariani Almanyaya gr· 

Bayram giinlerinde tenvirat 1 Alman ordusu erkamharbiyesi tara6~ 
Milli bayram ve merasim giinlerinde dan fevkalade hararetle kar§tlandt. 

yap1lacak daimi tenvirat ic;in Belediye Hitler'le gori.i§tii. Bu mi.ihim miizakert 
ile Elektrik §irketi arasmda bundan ev- ler §lipbesiz Alman ve italyan ul'll0 

1 
vel temaslar yaptlmakta idi. ~irketin erkamharbiyeleri arasmda bir harb "0 

hiikumete ge~:;mesi iizerine Belediye, kuunda birlikte alacaklan tedbirlere 8 

bu hususta Nafta Vekaletin miiracaat olmu§tur. Nastl ki ingiliz Kralmm· par 
etmi~ ve Naf1a Vekaleti de buna aid te
sisatm derhal yapJlmasJ ic;in miisaade ziyareti tniinasebetile iki taraf ul'll 

vermi~tir. Bu arada $emsipa$a ile Sa - erkamharbiyeleri arasmda yap1lan !' t 
rayburnunda renkli su veren havuzlar miizaketelerde son vaziyete gore tedb t 

yap1lacakttr. Bu havuzlar otuz be~ met- ler kararla~tmlml§ll. 1 
re yiiksekli~e kadar su c;tkaracak ter • General Pariani'nin arkasmdan k8 

tibatta olaeaktlr. Galata kulesile Top- da fa§ist milis te§kilatmm umumi erk~ 
kap1 saraymda da renkli tenvirat ya • barbiyesi reisi General Russo da A!Ill 
ptlacagJ gibi Beyaz1d kulesine de be- yaya gitti. Almanyanm da ordudan !· 

ya~ 'kaftan ge<;irilmi~ 11ekilde bey ra karada ikinci biiyiik miisel)iih. ku~1 
lektrik terti batt yapllaeakttr. bulunan hi.icum k1t' alan ve hiicum ka• b 

<;ocuk bahcreleri i~in proje meleri te§kilat! erkamharbiyesile rniir. ll 
hazirlaniyor temas ve mi.izakerelerde bulunmu§ ve " 

Belediye tarafmdan ~ehrin muhtelif suretle iki memleketin karadaki iki bii)~ 
mmtakalarmda tesis olunacak c;ocuk miiselliih teskilatmm fevkalade ahvP 
bahc;eleri hakkmda Fen l§leri !mar bii- birlikte har~ket etmeleri esbab1 haz1rl 
rosu tarafmdan tetkikat yaptlmai'{a ba§- mt§hr. 

lanm1~tir. Bu arada Avrupa ~e • .5imdi de Italyanm en biiyiik h 
hirlerindeki c;ocuk bahc;elerinde ne gi- kumandam Mare§al Balbo Alman1$ t . 
bi tesisat bulundu~u da gozoniinde tu - gelmektedir. Mumaileyh de AJrnar, 
tularak ~ehrimizde yapilaeak bah<;eler ve italya hava kuvvetleri arasmdakl 
it;:in ona ~ore bir prpje hazulanaeakhr. d k . Al "~~~ I 

birligini temin e ece hr. man; .
1 

~ 
800 seyyah Bursada V ersay muahedesinin askeri ahkarn1 1 ll'l 

Dun, Kosteneeden hareket eden Vik- edilerek askeri miikellefiyet yeniden d·· 
torya vapurile sekiz yiiz seyyah gelmi~. nuldugundanberi bu sene ilk defa I'll~ d 
limanlrnizdan g~erek Mudanyaya git- !em ihtivat kuvvetleri seferber ediJef le 
mi~tir. Bunlar, Bursada birkac; gun ka· .I I k M"k I 

" manevra ar yap1 aca hr. u emme 
lacaklard1r. tl 

I lim ve terbiye gi:irmi.i~ Alman ihtiya 
ONIVERS TF.nE nm §imdilik miktan bir buc;uk milyon t 

Eser terciime ettirilecek min edilmektedir. italya dahi bu se~; 
i) manevralanm ihtiyatlanm iyice barb ~e· Universite terciime biirosu, niversi- r (]'I 

te kiitiibhanesini zenginle~tirmek ve line alt~t1rmak iizere Tiber havzaS1 l~ 
talebenin ders kitablan haricinde muh- yanttracakttr. 
tae olduiru ilmi eserleri keyfiyet ve ke- Bu gorii§meler ve hamhklarm netiC ~~ 
miyet itibarile c:ogaltmak it:;in. Univer- olarak Almanya ile ltalyanm tam Jll' 
sit~ talebeleri arasmda franc1zca. in.gi- nasile ve daimi olarak askeri ittifak 1 <Ia 
lizcc vc almanca dillcrine bihakkm va. cude getirmeleri bekleniyor. da 
kif olanlara muavyen bir iicret vermek Dig" er tiirlu ziyaretlere gelince lnSl ..... ·~ 
surctile eser terciime ettireeektir. .,, 

re Babriye N azm gayri.resmi olarak ' Bunun icin baz1 talE>beler, Universite 1 
Yabanci Diller mektebinrle ~tarb dille- manyanm muhtelif harb limanlannJ 
rinden her hangi birine vaktf oldukla- yaret ederek Almanyamn bi.iyiik ~~. 
nm ispat etmek suretile elde ettikleri erkanile gori.i§mii§ ve oradan da Lehl~' 
vesikalarla U'niversite tereiime bi.irosu- sahiline giderek bu memleketin h8 

na miiracaat ederek tPrcume ctmek is· mukadderahm idare eden kolonel fl~ 
tedikleri eserlcri almaktadlrlar. le miilakat yapmi§tlr. Umumi HaP 

H A T~K FV l,F RIN!!.!}_ Canakkalede ftilaf devletleri kuvVe~ 
10 yJlhk gazeteler sergisi 
Fatih Halkevi, eok hayuh bir te§eb

biise giri~mi~tir. Ev. 10 Yll icinde yur
dun her tarafmda Tiirk harflerile Gl • 
kan !lazctelerden miirekkeb bir sergi 
acae~ktJr. Grafik ve istatistik esasma 
d~yanan teknik bir sekil ve giizel deko· 
rasvonla haz1rlanmakta olan 10 y1lhk 
lta~eteler sergisi, Turk ga7.eteciliginin 
10 y1hlk tarihini ~1i~tereet?ktir. Runun 
i('in aynca bir bro§lir de ne§redileeek
tir. 

ba§kumandam bulunan General Jan . 

milton dahi M. Hitler'in nezdinde Jlll' 

fir olmu~ ve uzun miilakatlar yapJ1111' 

Amerikanm Berlin sefiri Vilson f'
1
\, 

giderek Lord Runciman'm te§ebbiis e 
~· ne yardtm etmektedir. Fransa hava 

vetleri umumi erkamharbiyesi reisi G; 
neral Nuilemin dabi §imdi Berline ~, 
yor. Bi.itiin l:m ziyaretler sulhu kurttl1~1 
icin adilane tedbirlerle ihtilaflan bert. . s~· 
etmek maksadile yapilmaktadir. . _ ..... ~ 1 

8 .,.J,asml zival"ete gitti, fakat. kurtarmaga yalmz devlet adam an ., 
gil, generaller dahi ~ah§Jyor, dt>rnekt~, 

Kas1mpa§ada Hae1hiisrevt sokagmda Muharrem Feyzi TOG J 
95 numarah evde oturan 12 va~mda MU- ~ 

yesser, evvelki giin saat 16 da, Kuru -

~e§medeki Boya fabrikasmda c;ah~an 

babast Harunu ziyarete gitmi§tir. Ha -
vuzun kenarmda oynarken havuz du -
van yikilarak c;oeuk, sol bacag1 ile vii -
eudiini.in muhtelif yerlerinden yaralan

rni§br. Yarah c;ocugun ilk miidavab ya
p1lrn1~, bilahare imdad1 s1hhi otomobi -

lile Beyoglu hastanesine kaldmlrni§tiT. 

-------------·";" illltl C u m h u r i y e_v di~e 
- ta.Po 

Niishas1 5 kuru~tur. • llli 

{ 
T .. k' Bat•C 

Abone ~eraiti : ~r. •ve icill • 
I~ID f)• 

Senelik 
Alb ayhk 
U~; ayhk 
Bir 11yltk 

14UU Kr. 2700 , 
750 • 1450 , 
400 • suo 
150 • ~oktllt 
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SON HA.8ER ·L ·ER' . .. 

ispanya muharebeleri 

Diin iki filo, Barselon'u 
bombard1man etti 

,. ingiltere, 

bulundu 
' 

biitiin 

protestoda Burgos hiikumeti nezdinde 
Ebro cephesindeki kanb muharebe 

etmektedir ~iddetile hala devam 

Arab 

ten vir 

alemini 

etmeliyiz 

Bir Liibnanh dostumuzun 
dikkate deR:er tavsiyesi 

LMemlekitimiz hakkmda Kcmalzst 
Tii.rkiye ismile arabca guzel btr escr 
yazdzgznz haber verdi(jimtz sabzk 
Beyrut Maarif mii.diirlertnden Tii.rk 
dostu Said Sinno Bey, bize $Dyle bir 
yazz gonderdi. Ehemmiyetine binaen 
ne§rediyoruz.] 

Tiirkiye Cumhuriyetinin Devlet Rcisi 
biiyiik Atatiirkiin kudretli ve dahi siya • 
setleri sayesinde arhk Hataym istiklali 
temin edilmi~tir. Hatay bundan sonra 
mes'ud ve miireffeh ya~zyacaktu. Suriyc 

[Ba/itaratt 1 tnct sahttedeJ 

L Ebro cephesinde 
mi§tir. Olenlerin miktan, 
13/1000 i nisbetindedir. (a.a.) 

ahalinin ve bilhassa Liibnan ahalisinin kzsm1 aza

a ro ondra 10 (Hususi) - !spanyada Eb
b 

1 
cephesinde bugiin de kanh muhare· 

k~r c:reyan etmi§tir. Bu cephede hii-

Bir lngiliz: transatlantigi 
edildi 

mz Hatay istiklalinin bu tarzda teminin
tevkif den fevkalade memnundurlar. 

et~rler taarruza g~mi§lerdir. 
a/·1~rkezde de, Frankistler bugiin 6 mil 
te:z1. zaptederek, mtihim mevziler zap

Tn!§lerdir. 

S Ce.oheler yarzltyor 
Ill ~ragos 10 - Havas ajansmm hususi 

u abirinden: 
' d F'rankistlerin kttaati, fecir vaktin -

t:;beri Fayon'un cenubunda kain mm· 
ted~kalarda §iddetli harekat icra etmek
d lrler. Bu kttaat, birgok mmtakalar -
la~ cepheyi yarmaga muvaffak olmu§ • 
ar dzr. Bu harekata, niha1 biiyiik bir ta
c ruz nazarile bakzlmzyarak bunlarm 
;?hede yapilmi§ mtihim bir hudud tas-

1111i addedilmesi lazzmdtr. 
C~Jrnhurivett;iler mukavemette 

~1 ~adrid 10 - Cumhuriyetgilerin ~a
ab a: tna hareketi mahiyetindeki cali ta

" ~Uzlan yiiztinden has1l olan bir te -
,_~ kuf devresinden sonra diin Fran . 
"ilStl 

8, 11) er, Estramadura cephesinde Al -
i aden istikametinde bir ileri harekeli 
era e•-. l . . ~il ."'~n~ erd1r. Bu cephe, cumhuriyet-

la er 1c;m c;ok ehemmiyetlidir. Daghk o. 
ka~ arazi.: k~taatu2. il~rilemesine pek o

. ler· ar ~usaz~ de,gzldzr. Cumhuriyet~;i • 
1/'> il 1~ §Iddeth mukavemetleri. giidiikle 
' <lt:rzl:mekte olan dii§mam ciddi zayi 

Ugratmaktadtr. 
Franhistlerin ileri hareketi 

Y' te~t~~manka 10 - Umumi karargahm 
tr Igme gore, Frankist kuvvetler. Es
R:ea~adura cephesinde, Kastuera bol . 

1 Sinde, ~teni~ bir sahada vasati on ki
kO!n.Ptre derinli/!inde bir ileri hareketi 
~'deylemi~lerdir. 

' ctrragon'J,. hnmb4rdrmanlarrn 
l3 bilarrcosu 

1'a arselona 10 - istatistiklere nazaran 
be r.ragon §ehri, isyanm bidayetinden • 
bol'J 61 bombard1mana ugram1~br. Bu 
" l"nbardzmanlar, 535 evi tahrib etmis 
e 513 ki~inin oliimiine sebebiyet ver ~ 

Cebeliittank 10 - Laudaf Kastl adm· 
daki !n~iliz transatlantigi diin a~am 
Burgos hiikumetinin bir gambotu tara
fmdan tevkif edilmi~ ve gambot, trans
atlantige yirnni dakika kadar endahtta 
bulunmu~tur. Transatlantik, yoluna de
vam etmeden evvel bir Holanda harh 
gemisinin M.dise mahalline gelmesini 
beklemek mecburiyetinde kalm1~hr. 

Cebeltittartik 10 - Sandof Kart! hii · 
disesi miinasebetile Burgos hiikihnPti 
gambotunun geminin on tarafma ate§ 
etmi~ ve yirmi dakika mtiddet transat-
lantigin yamba§mda giderken onun 

seyrini ihlal eylemi§ oldugu tasrih edil
mektedir. 

lngiltere protesto ediyor 
Londra 10 - Hiikfunet, M. Hodson 

vasztasile, Biirgos hiikumeti nezdinde 
Lik Bii.gano admdaki !ngiliz vapuruna 
kar§l yaptlan taarruzlan protesto et • 
mi:;; ve bu taarruzlarm ihtiyad oldugu
nu beyan.la zarar ve ziyan talebinde bu
lunmu~tur. 

T ekzib edilen haber 
Alikant 10 - ingilterenin konsolos

Juk ajam M. Gabriyel Kollejan'm vefat 
etmi~ oldugu haberi tekzib edilmekte • 
dir. Son bombard1manlardan biri es -
nasmda yaralanmlfi olan M. Kollejan'm 
srhh1 vaziyetinde bi.iyiik bir salah haszl 
olmu§tur. 
lspanyamn Milletler Cemiyetine 

mii.racaati 
Cenevre 10 - Milletler Cemiyeti Ge

nel Sekreterligi, ispanyol hiikumetin -
den bir telgrafname alm1~br. isoanyol 
hi.ikumeti, bu telgrafnamesinde Cemi -
yetin i:iniimii.zdeki eylul ay1 i~tima dev
resinin ruznamesine barb esnasmda si
vil ahalinin tayyare hucumlarma kar!?I 
himayesi meselesinin ithal edilmesini 
istemektedir. Bu taleb, hukukan mesmu 
oldugundan, Asamblenin ruznamesine 
ithal edilmistir. 

"""'""""" .. "'""""""""""'""ltlflllllfiiiiiiiiiJIIIIIIJIJIJIIIIIIJJIJIIIIJIIIJIIIIIIIliiiJIJIIIIJIIIIIIIIttUmUUUUuUoooooooooouoooooo••• 

Ger~i. Hatay meselesinin bu ~ekilde 
halli, Tiirkiye siyaseti i~;in biiyiik bir za
ferdir. Fa kat, bu zaferin tesiri, ~ere& Ya
km~arkta ve gerek Arab aleminde masun 
kalmasl kin lazzm gelen tedbirleri almak 
p;erektir. 

Son zamanlarda. Arab aleminde 
Tiirk - Franszz dostlugunu istemiyen v~ 
bu dostlugun aleyhinde bulunan baZI 
kimselerin iftiralarma kar~I biz de pro • 
paganda silahile miicadele etmeliyiz. 
Esasen bu unsurlan tahrikte fevkalade 
gayret gosteren bir ecnebi devletin, eski 
Osmanh lmparatorlugu zamamnda vaki 
olan baz1 kusur ve noksanlan, bugiin A
rab aleminde, yeniden gazetelerde ve re
simli mecmualarda ne§rettirmesi, nazan 
dikkati celbetmektedir. 

«E&&arkul' arabi» telgraf ajans1, Tiirk 
ordusunun Hataya duhuliinii miiteak1b 
askerlerin zay1f ve elbiseleri y1rt1k oldu~ 
~un_u ~~~ ~iiz kadanmn hastanalere gon
denldigml uydurup ne~retmi~ti. 

Gene <<E~&arkul' arabi» nin Arab ale
mindeki ne~riyatma gore, Dersim mmta
kasmda, guya istiklal ugrunda miicadele 
eden Kiird miicahidleri Tiirk ordusunun 
bir f1rkas1m ihata edip mahvetmi~lermi~. 
. Son zamanlarda, Irakta, M1suda, Su

nye ve Liibnanda daibtilmi~ olan bir ri
salede, Tiirklerin Suriye istiklalinin has
ml oldugu, Hariciye Vekilimizin Kur' am 
kerimi ayak altma ald1gl ve daha bin;ok 
adi yalanlar, rezilan~ iftiralar ve alc;ak<;a 
uydurmalarla doldurulmu~tur. 

Bu geni~ matbuat harbine kar~1, yeni 
Tiirkiyeyi Arab alemine hakiki ve asil 
~;ehresile gostermeli ve Tiirkiyenin Suri
ye istiklili.Pe has1m olmadiibm, T tirkler· 
de boyle bir dii~i.ince ve temayii] bulun· 
madJgmJ, Suriyenin hakiki menfaat ve 
ikbali Tiirklerle iyi dostluk ve kom~uluk 
~apmakta oldugunu anlatan devamh ne~
nyat yapmak laz1mdJr. Tiirk mede • 
niyetini ve yeni Tiirkiye rejimini Suriye-

l\. lilere anlatacak, arabca matbuata §iddet-

Uoku M t • • 8 I dd bu'"yu"'k b" le ihtiyac vard1r. 

Feci bir kaza Balkan oyunlar1 

Z acar gaze eCISI e gra a lr ,Simdiye kadar, yeni Tiirkiye hakkmda 

tayyareden dii~erek oJdii hazlrbk goze rarplyor Avrupa lisanlarile birc;ok makaleler, 
B ~ mecmualar, kitablar, albiimler bas1lmw 

l~ri ~~ape~te ~ 0 - Sentetiyen §enlik • Belgrad 1 0 - Eylul aymda Bel • t1r; arttk Arab alemine kendimiz.i tamt-
llla .. unasebetlle yap1lan bir tayyare nii· gradda yap1lacak olan Balkan oyunlan ~amn mast gelmi&tir. Arab diinyas1, ta
dU~~~ ~snaTsmda bir Macar tayyaresi miinasebetile daha §imdiden biiyiik ham· nhi, dini, iktlsadi birc;ok rab1talarla Tiirk 
dok ~ r. ayyare ic;inde bulunan ve hklar yap1lmaktad1r. Bu maksadla hu- mi!letine baghd1r. 
tele~z~ Macar gazetecisi olan on iki ki~i susi bir komite tesis edilmi~tir. Belgrad • Arab alemine, Tiirk milletinin dostlu-
£. 0 rnu~tur. ( a.a.) daki Spor-Klob sahasmda biiyiik tesi - gunu elde etmenin kendisi i<;in, maddi ve 

\1\1e}ki gece hissedilen sat yapllmaktadir. Balkan oyunlan bu ~anevi biiyiik menfaatler temin edecegi-
sahada oynanacaktlr. m, bu dostlugun, kendisi i~;in bir istihkam 

t zeJzeJeJer Diger traftan Yu~oslavya atletiz.m ola~agml ogretmek gerektir. 
~e~Jtanbu] 10 - Bu gece, ayni mer • ~ampiyonlugu ma<;l 18 ila 21 agustosta Itikad ederim ~ bugiinler, Arab ce-
dilrnje~ gel en dart hafif zelzele kay de • Liyubliyana' da yap1lacakhr. maati i~inde, Tiirkiye muhabbetini ne~ir 
lan, :hr. Bunlardan nisbeten kuvvetli o- Atletlerin ekserisi tam formda olduk ve tenmlye edebilmek ic;in, en muvaflk ve 
ollllu§~at 20_ yi 30 dakika 6 saniye gee; larmdan birc;ok Yugoslav rekorlarmm kl· miisaid bir zam'\ndlr ve boyle bir dost· 
dakik ur. D1gerleri s1rasile saat 24 ii '38 nlmasma intizar edilmektedir. (a.a.) luk tesisinde iki taraf ic;in de istifade 
dakik a gec;e, 4 ii 24 dakika gec;e, 4 ij 51 vard1r. . zer ge~;e vuku bulmu~tur. TUrk deni:z heyeti reisi .~en~i kanile tarihini yazm1~ olan 
dan 3g0le~in merkez iissiiniin istanbul- Londrada Turk mllleti, hergiin aleyhinde ne~redilen 
lllin ed'] kilometre mesafede oldugu tab- Londra 10 (Hususi) - Tiirk • ln • yaz!lara kar~1 Arab dilile mukabele et· 

1:~ 1 ~ektedir. ( a.a.) giliz kredi anlaiiUiaSI mucibince fngilte - mekte vakit gec;irmemelidir. 
:tn.It Halkevinin temeli reden harb gemileri mubayaa edecek o • Said Sinno 

tz
111

.t atdd1 Ian Tiirk deniz heyeti reisi bugiin Lon • 
}tallte~· 10 (Telefonla) - Bugiin izmit draya vast! olmu§tur. Heyetin diger aza
~i, cos~ binasmm temel atma merasi . lan da birka~ giine kadar Londraya ge • 
lv~erasi~~n tezahiirat arasmda yapzldt. leceklerdir. 
vl'le k . e Vali, Amiral, ve general • Samsun limaninda bir 
il <~li, s~s;f bir halk kiitlesi bulundu. motOr battl 
1 !{ har y edigi nutuktan sonra temele 
at- h

11
?c1 

1 
bzraktt. Merasimde bulunan . Samsun 10 (Husus1 muhabirimiz -

Filistinde soygun! 

Miisellah bir ~ete, Nablus 
oosta idares1le bir banka 'v b~~j..,.; bash hh~rl !na'l biifede agtrlandzlar. den) - 8000 teneke benzin yiiklii Salih 

at beyannameJ.e~ine reisin 350 tonluk cSalahaddin• isimli • K d.. 10 ~ " . 
y motorii bu gece limammtzdan Trabzo· N bl~, usk' - Musellah b1r cete, 

Ank apl§hrdacak pui na hareket ederken bir kaza neticesin· a 15 t~dd posta, telgraf ve telefon bi -
~hill t~ra 10 (T elefonla) - ithalat ve de tutu~mU§, sabaha kadar sondiiriile · r.a~ma Sl .etle taarruz etmi~. heneyi 

· · ~~~rhet beyannamelerinin yalmz meden yanmt~?br. Y.agma etml~ ve telefon tellerini kesmis • 
.~~. alanna damga pulu yapl~h - y B kT hr. ~unu miiteak•b ~;ete, Bekley Bankm 

~orulrnu~tiir. Halbuki diger niis • . unan a~ve 1 1 .. ~ubesme hiicum ederek 1500 !ngiliz li -
r- -~ Pul Yapi~hnlmasl icab etmek- A~.ma I 0 -.-. ~a~vekzl Metaksas, dun. ras! gasbetmi~ ve firara muvaffak olmu~ 
'-'Urn ··k 1 20 gun tedav1 1~m Kammena Vurla su· tur. 

ru ve nhisarlar Vekaleti 1 · bu 'h . . . . anna gibmi&tir. Ba§vekil, devlet i~lerim lzmitte b • I" I . . . 
«\at k Cl .eh tamlm etml&;lr. • oradan idare edecektir. lr e IS en sergiSl 

llin d red1 kooperabfleri- N ac1Id1 
/\nk atnga resmi· muafl"yetl• uremberg sinagonu y1k1hyor r· .t 10 ( ~ <"\ N b 1 0 s· Zml Telefonla) - Cumh "yet 

. ara 10 (T urem erg - Nuremberg 1- Bi ... ki Yurd b .. .. .. . .un 
koo . elefonla) - T 1 -n k I " u, ugun buyuk btr !.§ ser· 

Perat fl . b" l d nagonunun y1 1 masma bu sabah sa at gisi ac;m1sttr A"ma t•• . d V 1. H. a ve 1 en IT iklerinin 0 i.inc • 0 d b I -· · " orenm e a 1 a • 
verrne · l .

1 
a a~ anml&hr. mid ve General M"" 11 b" k d t bur- . I& en e para yatlrma ve urse e 1rgo ave · 

un 1~leri d 
1 

k d Miistemlekat Na:z1r1 liler ve balk bulundu. Gene kizlanmtz 
Tnuk 1 n e yap! aca sene • takdz"r ed"ld" 

.J ave e L d d"" d"" . I I. ~airele name ve kagidlarla res - on raya on u c---:-::-:-----------
re Vere kl · KIS ) b·· .. ce en arzuhaller ve Londra I 0 (Hususi) - Filistin ve A t1' ABERLER 

Ill ettik~~~~ k~~~feleler dolay1sile Maltadan donen Miistemlekat NaziTl * BERLiN 10 _ Mare§al Balbo bu s::~· 
mu f b agl ann damga res • M. Malkolm Makdonald, Ba~vekili zi· bah Alman me'<hul asker abldeslne blr ~e-

lrni§tir a ulundugu alakablara bil· yaret ederek, seyahatinin neticeleri hak· Jenk koymu~tur. Mare~al Balbo, ogleden 
kmda izahat vermi§tir. :~~§t:';~ld Mare~?al Goring'in sayf!yeslne 

Meseleler 

« ·y aflt1ID mektebleri >> 

flk gencligimde terbiye bahislerile ~;ok 
me&gul oldum. lnamlm1yacak kadar kii
~;iik bir ya~ta muallimli~e ba~laml~tlm. 
T erbiye etmek i~tedigim <;ocuklar arasm· 
cia kendim de vard1m. iki kath bir aicika 
ve ihtirasla pedagoji meselelerini yokiar· 
ken mekteb denilen miiessesenin, bugiin
kii sistemleri ve programlarile, yalniz 
bizde de~il. biitiin diinyada geri, ters ve 
bozuk bir te&kilat oldugunu anlad1m. 
Sonralan, hirer san' at eseri ~~:ibi hazzr:an
mak laz1m gelen <;ocugu birer fabrika 
mah gibi seri halinde c;1karan, ~ahsiyctini 

kahbl.J.van ve klSlrla&tlran mekteb aley • 
hinde baz1 makaleler yazd1m, baz1 kon· 
feranslar verdim. Bu makalelerimden bi
ri &oyle ba~hyordu: «Her ~;ocuk dahi do
gar. Onu aptalla~tnan biziz. Biz, yani 
cemiyet.» 

Bu kanaatim de~i~medi. Fa kat ~imdi 
&imdi anhyorum ki cemiyetin dahilerden 
ziyade aptallara ihtiyac1 var. Diinyanm 
- ister bir claire, ister bir fabrika · re~mi 
ve gayriresmi biitiin miiesseselerin;n iste
digi adam tipi, yaptlg1 basit i&i iyi bir 
melekenin taleb etti~i &uursuzluk ve ~ah
siyetsizlik ic;inde ba~aran, itaatli ve inti· 
zamh hirer «otomat» tlr. Dahi derken 
yiiksek, aptal derken orta zekay1 kasde
derek anla~may1 kolayla~tnan bir muba
]aga yapm1~ olabilirim. Fa kat bu son 
hiikmiimiin dogrulugu, bazan zekanm 
dehaya ve budalahga kadar giden en son 
iki ucuna da varabilir. 

Mektebin ters ve bozuk bir miiessese 
oldugunda biitiin yeni terbiyeciler itti • 
fak ediyorlar. Bunlardan birka<;mm cser· 
leri tiirk<;eye de c;evrildi. Simdi elimde 
Pr. S. Celal Ante I' in J. Dowey' den ter· 
clime ettigi ve Kanaat kitabevinin yeni 
c;lkardigl «Y annm Mektebleri)> adh ki
tab var. John Dowey an'anevi mekteb 
aleyhinde dii&iinen biiyiik terbiyecilerden 
biridir. Tiirkiyeye gelmi& oldugu ic;in 
Turk terbiyecileri ve maarikileri onun 
~ahsm1 da, eserlerini de tamrlar. Muter· 
cimin mukaddemesinden de anhyoruz ki 
miiellifin esash eserleri tiirkc;eye c;oktan 
kazandmlm1~hr: «Cocuk ve Mekteb)) 
Mustafa Rahmi tarafmdan, «Mekteb 
ve Cemiyet», «Terbiye ve Demokrasi)> 
Avni tarafmdan terciime edilmi~tir. Ge
ne k1ymetli mi.itercim haber veriyor: 
«Bu eserlerden ba~ka muhtclif mecmua~ 
larda John Dowey ve ifkirlerine dair ba
ZI makaleler ne~redilmi~tir; fa kat bunlar· 
dan en ehemmiyetlisi T erbiqe mec· 
muasmm nisan 1930 sayiSinda / ohn 
Dowey'in mekteblere tesiri serlevhah 
makaledir.» Bundan ba~ka miiellifin 
«terbiyede bars ve mektebcilik» hakkm· 
da verdigi konferansm gene 1hsan Bey 
tarafmdan evvelce terciime edilmi~ ol
du~unu miitercim haber veriyor. 

]. Dowey k1ziie birlikte yazd1g1 bu 
eserinin ilk bahsinde Rousseau'nun ~;o • 
cuk hakkmdaki telakkisini hahrlatarak, 
onun koydugu esasm zzddma «c;ocu~un 
ihtiyaclarile hi<; alakast olmzyan yeti~kin 
insanm bilgisini hareket noktast olarak» 
alan ve bize ancak sun'l ve cebri bir bil
gi sokan mektebin hakiki ~;ocuk ihtiyac· 
lanndan haberi olmadlginl anlahyor ve 
«mektebin vazifesi haz1r yapll1m$ rna • 
lumat nakletmek deii;il, fakat bu malu· 
mah ihtiyac has1l oldugu zaman kazan
magl ogretmektir.» diyor. 

Bugiin de, hemen diinyanm biitiin 
mektebleri, muayyen saatlere ve muay • 
yen miifredat programlanna bagh tedri· 
sat sistemlerile, ~;ocugun hangi al!da neyi 
merak ettigini, ne yapmak ve ne ogren
mek istedigini hi~ hesab etmeden ona 
haz1rlop fikirler ve bilgiler yutturmakla 
me~guldiirler. Fakat Rousseau'dan, Foe· 
bel' den ve Pestallozi' denberi inki~af 
eden yeni terbiyenin oz manas1m anla • 
ffil&, tek bir modern terbiyeci yoktur ki 
an'anevi mektebin temelinden yanh$ ve 
ters kurulmu$ bir miiessese oldu~unu ka· 
bul etmemi& olsun. «Yarmm Mekteb!.eri>> 

adh bu eserde, Montessori gibi dlinya 
$Ohretlerinden ba&ka adm1 yeni duydu
gumuz pek c;:ok terbiyecilerin an" a nevi 
mekteb aleyhinde dii§iinceleri ve dene· 
meleri var. Mesela bir Mrs Johnson «bu
giiniin an' a nevi metebi hakkmda ~;ok 
ser bir hiikiim veriyor», c;ocuklarm «bel
ki mostrahk yap1lmak i~;in nemalan zor· 
land!giDI» anlatlyor. Cocugun bu hata· 
lar yiiziinden mektebini sevmediii;ini kay· 
dettikten sonra: « T abiat bu gene varh· 
g1, dar bir mada oturtarak yiiklii prog· 
ramlann kan$1k mevzulanm, siikut i~;in· 
de massetmek i~;in yaratman:u~hr.» diyor. 

Kolumbia' daki Miss uri Oniversitesi • 
nin profesorlerinden ]. ]. Mariam da 
~oyle diyor: «Cocuklar konu$may1 naszl 
ogrendiklerini hahrlarlar IDI? Haylr. 
Bunu ancak ebeveyni onlar hesabma ha
ttrlarlar; fa kat ~;ocuk ve gene mekte-bde 
okuyup yazmag! ogrenmek i~;in <;ektik· 
leri zahmeti unutmazlar. Biz konu&mayl 
nasi! ogrendik? Sadece bir$ey 3oylemek 
veya istemek istedigimiz zaman soyliye-
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rek ... SusadJihm1z zamand1r ki: <~nne, 
rica ederim bana su ver» demesini oF;ren· 
dik. Y oksa bu kelimeleri her sabah do
kuzda tekrar etmek suretile deil;il.>> 

Biitiin kitabda an' anevi mekteb a ley· 
hine bir~ok fikirler, mii§ahedeler ve yeni 
bir mekteb sistemi kurma te~ebbiislerine, 
denemelerine aid bilgiler vard1r. Bunla· 
nn hepsini hulasa ederek bu makalenin 
dar <_;en;evesine s1gd1rmak niyetinde degi
lim. Biitiin muallimlerle analarm, baba
lann bu fikirlerle tam temasa gelebilme· 
leri i<;in «Y armm mektebleri» adh kitab1 
okumalanm tavsiye edelim. 

Fa kat bu kadar biiyiik terbiyecilerin 
§iddetli 1sranna ragmen, Rousseau'dan -
beri, an' a nevi mektebin kii<;iik ink1lab • 
larla doyarak hala ni<;in esash bir teka
miil g~irmedigini, yani temelinden ylkil
madlgmi sorabilir miyiz? Ciinkii her bii· 
yiik terbiyecinin yeti§tirmek stedigi adam, 
fakiiltelerine ve ~ahsivetine sahib, ahhc1, 
bulucu ve basanc1 adamd1r. Acaba en 
hiir ve demokrat cemiyetlerin aradzgz or· 
ta adam, say1ca en ~;ok adam, i&~;i ve 
memur tipi bu mudur? Hay1r. Bilaki5. 
Mekanik biinyesinden dolay1 iKilerinin 
ve memurlannm pek c;ogunda biiyiik §ah
siyet ve irade kaliteleri degil, aksine ~u
ursuz bir itaat ve inhbak anyan fabrika
lar, Iicari ve smai miiesseseler devlet 
idareleri, yeknesak bir disiplinl: i§liyen 
otoll'atik adamlara muhtacdirlar. 

Bunun i<;in, terbiyecilerle cemiyet ara
smdaki ihtilafm mekteb denince «tek bir 
miiessese)) kasdedi1mesinden ileri gt'ldi
gini samyorum: Dahi yeti§tiren mektebl~ 
i~i ve memur yeti~tiren mektebin pren
sipleri birbirine taban tabana z1d olabi -
!ir. <;:ocugun ~ahsiyetile mekteb arasmda 
inhhak miinasebeti, her yerde ve her 'l.a· 
man ayni neticr.yi veremez. Dahi hakh 
olarak mektebine sinirlenebilir; memUI da 
hakh olarak mektebini sevebilir. (Bura
da dahi ve memur kelimeleri sahsivetle .. 
program arasmdaki intlbak badi~e5ini 
belirtmek i~in sembolik olarak kullaml
ml$hT.) 

Mekteb denilen miiesseseyi ister eski
ler gibi yeknasak ~e sabit programh ~ok 
disiplinli, ister yeniler gibi c;ok serbest bir 
metoda baghyahm; eger tek prensip iis
tiinde kalacak olursa,k gene onu an' a nevi 
bozuklugundan kurtaramaytz. Her mek
tebin program!, yet1~tirmek istedigi ad~m
da arad1g1 vas1flara gore hazulanm·~ ol
mahdir: Bu, yerine gore tam bir pro
gramslzhk ve yerine gore de bir askeri 
mekteb program! olabilir. Mahalli, mes
leki, ziimrevi, hatta ferdi ihtiyaclara gO
re ayn ayn hazulanmz~ mekteb sistem· 
leri laz1md1r. Boyle yap1ld1g1 zaman en 
geri mektebden en ilerisine kadar her sis· 
temin faydah ve miibah oldugu goriile
cektir. Mekteb kelimesini miicerred de
gil, mii&ahhas ve reel manasmda ani a rna· 
nm bir tek yolu da budur, samyorum. 

PEYAMI SAFA 

Fransada mali 
• • vaziyetJn tetkiki 

M. Daladye, maliyede 
endi~eyi mucib bir~ey 

olmadlglnl soyledi 
Paris 10 - Mali vaziyetin tetkiki i~in 

Vizil §atosunda ic;timaa davet edilen na· 
mlar heyetinin bu muhtemel toplantiSI 
hakkmda gazetecilerin sordugu suallere 
cevab veren Ba~vekil M. Daladye de
mi$tir ki: 

Mali vaziyette endi~eyi mucib hi<;bir 
&ey olmadJgl ic;in bu tarzda ~orii$meler 
hakkmda bir toplantl yap1lmas1 mevruu· 
bahs degildir. Bugiin ogleden evvel Ma· 
liye Nazm M. Mar§ando ile gori.i$tiim. 
Maliye Nazmmn bana soyledigine eo · 
re, diger seneler nrfmda bu aylarda ta· 
sarruf sand1klanndaki mevduat miki:HI 
ozahrken bu sene bilakis fazlala&mi~tJr. 
Diger taraftan, miidafaa' bonolan iize • 
rindeki muameleler de memnuniyet ve • 
rici bir tarzda clevam eylemektedir. 

Gazeteciler, Ba~vekile, lie; tarafb pa • 
ra anla~masl iizerinde paralar arasmda 
yeni bir tevaziinii miimkiin k1lacak muh· 
temel degi~iklikler yap1lacag1 ve ln~iliz 
ve Amerikan dovizlerinin pek yakmda 
eski pariteye donecegi hakkmdaki ~ayi
alan bildirmi§lerdir.» 

M. Daladye, bu &ayialara hayret et • 
mi~ ve esasen dolann birdenbire yiiksel
mege baslamast bu haberleri ktsmi suret· 
te filen de yalanlamakta olduguna i~arel 
eylemi~tir. (a.a.) 

F ranstz frangt dii.flii. 
Londra I 0 (Hususl} - F rans1z fran· 

g1 yeniden dii~mii~tiir. Diin bir fngi!iz li
rasl 179 f' ank iizerine muamele gormii§· 
tiir. Bugiin frank biraz yiikselmi~tir. 
F rans1z hiikumeti, frangm yeniden suku
tuna mani olacak tedbirler alml§hr. 
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etraf1 nasd 
sarabilir? 

n n uzak~arktaki yangm ba§langici 
~ hakkmda gelen haberlere naza· 

ran, bir tarafta Tokyo ile Mos· 
kova miizakere ederken diger taraftan da 
bududda ordulann siingii ve bombalan 
hi~; durmadan i~liyor; asker] er, kendi i§
lerini kendileri gormege ~alJ§zyorlar. Diin 
me<;hul ve bugiin me§hur olan <;:ang -
Ku • F eng tepesi etrafmdaki miicadele
nin gittikc;e geni§ledigini ve sertle§tigini 
goriiyoruz. Elimizde mufassal haritalar 
olmadJgi i~in, <;ang • Ku - F eng lepesi 
civarmdaki arazi ve hudud vaziyetlerini 
iyi bilmiyoruz amma buradaki kar§Ihklz 
baskmlarm gittikc;e daha biiyiik kuvvet
lerle yap1lmakta olmas1d1r ki en biiyiik 
harb tehlikesini doguruyor. 

(iinkii cepheden §iddetle miidafaa 
edilen bir tepeyi alabilmek i~in, bir veya 
iki yamndan ~evirmek laz!mdir. Bir ta~ 
raf, c;evirmek istedikc;e kar§lki tara£ da 
~evireni d1§ kanadmdan ( cenahmdan) 
c;evirmege ~ah~arak onun ku~atmasm1 te· 
sirsiz b1rakmak ister ve bu vaziyet kaqt• 
hklt devam eder. Boylece, iki tarafm da 
cephesi, gittik~;e yay1hr. geni§ler ve ayni 
zamanda, as1l taarruzun, baskm §eklinrle 
yapillp muvaffak olabilmesi ic;in, dii§ma· 
nm dikkatini ve ihtiyatlanm ba§ka tarafa 
~;ekmek iizere, azc;ok uzak bir noktada 
bir aldatma laarruzu yapzhr. Eskiden as: 
keri edebiyatimizda «igfal ve niimayi~ 
muharebesi» denilen bu hareket de, sava§ 
sahas1m biraz daha geni§letir. 

Sovyetlerin de, ]aponlarm da hudud 
boyunda biiyiik kuvvetleri vardu. lki ta· 
raf da, bu kuvvetleri, mevzii tabiye mu~ 
vaffakiyetleri kazanmak maksadile ha· 
kim noktalan tutmak ic;in, kah <;ang-Ku
F eng tepesi etrafmda, kah Hassan golii 
k1y1smda, kah bilmem nerede, cepheye 
ve ate§e sokarlarsa, bunlar miitemadiyen 

saga, sola dogru yay1la yaytla, bir giin, 
ate§, hudud boyunda y1glh kuvvetlerin 
hepsini sarmt§ bulunur ve boylece art1k 
harbin oniine gec;ilemiyecek bir vaziyet 
has1l olur. 

1930 danberi devam eden ilam harb
siz <;in • Japon harbleri de, tamamile 
degilse de, biraz buna benzer §ekillerde 
ba§laytp alevlenmi§ti. Y almz, bu tarz 
harblerin bir iyiligi varsa, o da iki taraf 
hiisniiniyet gosterdikleri takdirde, resmi 
bir harbden daha kolay kesilmesi imka
mnm daima mevcud bulunmasldlr. 

Rus - ]apon ~;arpl§malanmn boyle 
umumile~erek meydan muharebeleri §ek
line girip girmiyecegini ve Uzak§arkta 
yeni bir harbin patlak verip vermiyecegi~ 
ni pek yakmda gorecegiz. 

Pamuk rekoltesi 

Bu sene fiatlar1n yiiksek 
olacag1 tahmin ediliyor 

Adana (Hususi) - Hamlanan ilk 
tahmin raporuna gore, <;ukurovada bu 
sene· pamuk rekoltesi bereketli olacakttr. 
Ekim sahalanmn ge~en senekine nisbe -
ten biraz noksan olmasma ragmen, mah -
sul, !c;el vilayeti de dahil oldugu halde 
202 bin balya tahmin edilmektedir. Bu 
miktann 78,815 malyas1 yerli, miitebaki 
123,185 balyesi klevland cinsidir. Ge • 
c;en seneye kadar yerli pamuk, zer'iyat 
yekununun o/o 60-70 nisbetini tutarken 
bu sene ayni nisbet, yerini klevland pa -

muguna terketmi§ bulunmaktadn. Buna 
sebeb klevlandm parlakhg1 ve elyafmm 
uzunlugu dolay1sile i§tahh ahc1 bulmas1 
ve dahildeki fabrikalanm1zca da terci -
haJJ mubayaa edilmesidir. 

Pamuk kozalan ac;tlmaga ba§laml§l!r. 
Diin ilk pamuk mahsulii borsaya getiril

mi§ ve kilosu 60 kuru~tan mutad mera

simle sati!mi~l!r. Bu fiat, tabiatile itibari

dir. Esash piyasa, ay sonuna dogru 
mahsuliin toplanmasma ba§land1ktan 
sonra teessiis edecektir. Y apzlan yeni ti -

cari anla§malar neticesi olarak bu sene 
fiatlarm ~iftc;inin yiiziinii giildiirecek 
yiikseklikte olacag1 tahmin edilmektedir. 

Son giinlerde stcaklar fazlala§ffil§tlr. 
Birkac; giindenberi kzzgm bir lodos es -

mekte oldugundan rutubet birdenbire 
dii§mii~tiir. Buna mukabil hararet dere
cesi golgede 38 ile 40 arasmda dola§· 
maktad1r. Bu kuru s1cak -devamh olma• 

mak §artile- nebatt hupalamakla bera -
ber, pamuga musallat olan ha§ereleri de 
oldiireceginden zararstz sayllrr:aktadu. 

Adana ha§arat mi.icadele te§kilatl bu 

sene esash faaliyette bulunmu~tur. Bu i~
lerde kullamlan meritol ve Mire gibi ze· 
hirler c;ok iyi neticeler vermi§tir. Bazi 
m1ntakalarda az miktarda goriilen ye~il 
kurdlann da imhasma ~ah§llmaktadtr. 
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«Muhterem velinimetim efendim.» san tim bile yukan <;1kamam. T ahsilim 
Memur Nevuirazimov, tebrik mektu • yok ki .. 

buna bu ba§hgl koyduktan sonra devam - Laf.. Bizim generalin de tahsili 
etti: yok. Fa kat bak, i§te general olmu§ .. 

«Bu miibarek giiniiniiziin ailenizle bir - Ama general olmadan evvel yi.iz 
arada saadet ve smhatle g~esini te· bin ruble c;ald!. 
menni etmekle ... » Hem onun vaziyeti ba§ka .. Hulasa a-

Petrol lambas1 gittik~ tiitiiyor, kara· zizim boyle ya~amaktansa insanm ken • 
nyordu. N evuirazimov'un yaz1 yazd1g1 disini asmas1 daha hay1rhdtr .. 
masamn oniinde bir pervane miitemadiyen Nevuirazimov, pencereden uzakla§a • 
uc;uyordu. Biti§ik odada isvic;reli U§ak rak 1stlrabla odanm ic;inde bir a§agl, bir 
l>ayram giinlerine mahsus c;izmelerini te- yukan dola§maga ba§lad1. 
mizlemekle me§guldii. Cizrneyi parlat • Canlarm giiriilti.isii gitgide c;ogahyor
mak ic;in agzmdan c;lkard!gl tiikiiriiklerin du; arabalar yollarda uzakla§!yorlard!. 
giiriiltiisii duyuluyordu. Burada ise siyah duvarlardan ve diiman· 

Memur, gozlerini lambadan c;1kan du- 1: perdelerden ba§ka bir §eY goriinmii • 
mania dolmu~ tavana dikerek: yordu ... 

- Bu kaz herife daha ne yapay1m? «- Ni:ibeti b1rak1p gitsem mi?, diye 
diye dii~iindii. diisiindii. 

Duvarlar, tavan, perdelerin korni§leri F akat bu gidi~ ona ne temin edecek -
gittikl:;e kararmakta idi. ti? Sokakta gezecek ve sonra evine gide-

Dairenin bu odasi ona cehennem gibi cekti. Sanki evi daireden daha m1 rahat
geliyordu. Ya §U pervane ondan daha tJ? Ne gezerL. 
bctbahtll. Odanm ortasmda durdu, derin derin 

- Ben, ni:ibetimi bitirir bitirmez bura· dii§iinceye dald1. Giizel ve yeni bir y~a
dan giderim, diye dii§iinmekte devam Yl§ arzusu muztarib varhgml burkuyor 
etti. Fa kat zavalh pervanenin gidecek ve tahammiilsiiz bir hal ahyordu. Birden· 
yeri yoktu. Of 1 Ne 51kmtih vaziyet.. hire d1~an flrlamak. gezinmek, bu canh 
Potinlerimi parlatsam ml a cab a? kalabahim arasma kan§mak ihtiyac1 yii-

T embel tembel kalkti; 1svic;reli U§a • regini kavurdu. Mes'ud bir ail eye kaVU§· 
mak, rahat etmek, zengin olmak .. 

gm bulundugu yere dogru yiiriidii. _ Calmah ml? Calmak lazim geldi-
U§ak. bir elinde f1rc;a ayaga kalkm1~, gini farzedelim. Fakat nas11 c;alacag1m? 

pen cere den dJ§an bak1yor ve istavroz <;I· Paralan nereye sakhyacag1m; Amerika
kanyordu. Nevuirazimov' a gozlerini di- ya kac;lhr diyotlar; Bu Amerika da ne
kerek: resi? Seytan a Ism Amerikay1 L lyi ama 

- Merasim ba§ladi, diye mmldand1: c;almak i<Jin de tah~il lazlffi, 
0 da pencereye yakla§tl ve kulak ka- ~imdi merasim ve dualar gitgide ha -

barttl. Bahann taze havas1 ic;inde pas - fifliyordu. Arabalann gurulti.isii pek u • 
kalyanm guriiltiisu, c;anlarm sesi. araba- zaklardan geliyordu. 
!ann tiklrtilan duyuluyor, ve yakmdaki Nevuirazimov, meclis salonundaki as-

kiic;iik kiliseden ahenktar dualar kulaga rna sa ate baktt: Y anmch. 
geliyordu. - Bir ihbar m1 yazsam? Pro~kin gi • 

N evuirazimov, is:ini s:ekerek: bi .. 0, bu yiizden terfi ettiydi. 
- Ama da kalabahk var! dedi. Bi- Masanm ba~ma oturup gene dald1. 

zimkiler §imdi muhakkak ic;ip keyif edi- Lambadaki gaz, tamamile bitmi§ti. Fitil 
yorlar >e sokakta dola§!yorlard!r. Kimi yamyor ve miithi§ bir is ~Ikanyordu. Per
giiliiyor, kimi ~ene c;ahyordur. Bense, tek vane hala doniiyordu. Gelip masamn iis
ba§lma betbaht bir halde buraya tikllml· tiine konqu. Onu elile itip masadan a§agi 
~'m. Her sene boyle. Bugun de nobet attt. 
bekliyorum. - Bir ihbar yapmah .. Fakat nas1IL 

- Sizi zarhyan yoktu ki? Bu gece, Her§eyi iyi hesab etmek lazlffi .. Pro§kin 
sizin nobet mamz degildi. Zastupov bek- muvaffak oldu ama ben yapabilir miyim? 
liyecekti. Herkes eglendigi zaman siz no- Bir de her§eyi yiiziime gi:iziime bula§tl • 
bet bekliyorsunuz. Bu aptalhktan ba§ka nnm da evdeki bulgurdan olurum son • 
bir§ey degil... " ra... _ 

A t 11 k d ~·1 · · · · de '1k1· rub Bu ki:itli fikirler\ kafasmdan kovmak 
- p a 1 eg1 ; l§ID 1<;10 - · · f 11 J. 

1~ ile bir kravat var. ~imdi-biliyor rnusun, ist~r gi?i __ b.~~Wl ~1zla , 1k1 tara a sa aw. 
herkes geceyansi, duasmdan sonra gidip Gozlen onundelo meiCtub~~·ta~I!~I. Bu • 
ic;ecek, yemek yiyecek, daha sonra 51 • nu, diinyada en nefret etttg1 bmsme ya • 
cac1k yataga dalacak. Paskalya c;oregi z1yordu. ?ndan hem kork~yor, hem ?~ 
atl§hracak; hele birka<; kadeh votka .. nefret ed1yordu. On. s:nedu maa§ma 1k1 
Masamn yanmda yerde §irin, ufaktefek ruble zam yapmas1 I<;m ona yalvanyor-

bir kadm .. Oh! Votkayt on a bakarak i- du. 
c;erken viicudiin tath tath iirperecek. hte Pervane tekrar masaya konmu§tU. 
o vakit insan oldugunu anlarsm l Ah, T ekrar onu itti. Bu sefer b&ek arkaiis· 
bcnimki ne igrenc; bir hay at l. Arabaya tii yuvarland1 ve c;abalamaga ba§ladl. 
binemeden burada kara dii§iinceler is:in- N evuirazimov onu tutup lambamn ic;ine 
de burnunu c;ek!... a ttl. Bir saniyede hayvan yok olmu§tU. 

_ Herkesin mast var. Allah isterse 0 vakit, ic;i rahatlad1. Kendinden bir 
senin man da gelir ve araba sahibi olur- kiic;iigu ezip yok elmek insiyakm1 tatmin 

etmi§ti. ~imdi yuregini ezen s1kmt1dan 
sun! .... 

-Ben mi? Haydi dostum alay mi e- kurtulmu§ gihiydi. 

diyorsun? Ben bulundugum mevkiden bir 

{ 
\._ 

Dolubaba kampmm mucidi doktor Cevad Tahsin ve ailesi 

F. 8. 

Bursa (Hususi) - Uludagm Dolu.'ba- rah k6§esini i§gal etmi~. 
ba denilen denizden 1200 metre yiik . A~amlan kampa ~1kanlar, c;ad1rla -
seklikteki t;amhgmda bu sene de bliylik rm onlinde ve ~amlarm altmda kuru • 
bir aile kamp1 kurulmU§tur. Bu sene lan masalardan. Apolyond goliini.in i.is
c;amhga <;ocuk Esirgeme kuru.mu tara- ti.inde batan giine~i kadehlerile ugurlu
fmdan 100 ~adrr kurulmu§tur. istiyen- yorlar. Giine~in her saniye degi~en alev 
ler cemiyete mi.iracaatle orada haz1r gibi rengile k1zaran kadehlere buz kat
kurulmU§ ~ad1rlan ~gal etmektedirler. maga hacet yok. <;unki.i, Dolubabamn 
Kampta elektrik, su, kantin, kazino gi- sulan zaten buz gibi... Yemekler i~in 
bi her ihtiyac temin edilmif? bulunmak- ise hava burada esasen tabii bir frijider 
tad1r. Aynca otobi.is servisi vard1r. Bu- vazifesini goriiyor. <;amlarm govdeleri
l)<'SI bir kamp degil, emsalsiz bir dag ne as~lm1s duran teldolablan cazib bi
saviiyesi olmu~ bulunuyor. Bursa, ru- rer lokanta vitrinini andmyor. Maarna
tnbetli bir s1cagm bunaltiCI tesiri altm- fi.h bu sene burada, tabldot da var. 
da cayu caylr yanarken burada Ihk ve istiyenler tabldottan yiyorlar. Bu, daha 
hatta serin bir bahar havas1 csiyor. ucuz ve ki.ilfetsiz bir §ey ... 
Paltolar, yi.inliiler s1rtlardan t;Ikmiyor. Geceleri kamp, gi.indi.izden daha ne§· 
G0celeri herkes listiine kl§ ortiileri or-
tiiyor. Bursa Valisi ~efik Soyerle Vali eli. <;linkli, aile rcisleri de geceleri bu-
muavini Edib Kutay, Maarif miidiiri.i radalar. Ailcler grup grup toplamp gra
ve diger vilayet erkamndan baz1lan da mofon ~ahyor, §arkl soylliyor, dans e-

ailelerile buradalar. Sabahlar1 §ehre i- diyorlar. 
nip, aksamlan kampa c;Ikiyor1ar. Geceyansmdan sonra, kamptakiler, 

Dolu.baba kampmm mucidi Bursa iic;cr be§er c;ad1rlarma c;ekilip yatiyor • 
hn,tanesi doktorlarmdan rontgenci Ce- Jar. Artlk o zaman, bu dag ba§mda, kor
,·ad Tahsin de burada ... Muazzam bir kunc ve vah§i 1shklar c;alan c;amlarm 
~ad1r kurarak kampm en giizel manza- ugultusundan ba§ka c;1t kalm1yor. 

(; U 1\1 H lJ ttl Y t;'l 

izmirde •• •• uzum VP 

• • • 
IDClr p1yasas1 

ihracat~dar sati, esas· 
lar1ni tesbit ettiler -

!zmir (Hususi) - tJz,iim, incir istih-
salinin en hararetli giinlerinde bulunu
yoruz. ~ehrimizde muhtelif firmalara 
aid incir, iiziim hanlarmda §imdiden ha
Zlrhklar ve amele kaydi ba§laml§hr. 

tJziimde rekolte yiiksekligi vard1r, fa
kat izam edilecek derecede degildir. 
Havalarm kurakhg1, rekolte iizerinde 
epeyce miiessir olm.u§tur. 
~ehrimiz ihracatt;Ilan toplanarak a

livre sati§lar ve fiatlar iizerinde muza
kerelerde bulunmu§ ve vaziyeti tetkik 
etmi§lerdir. 

Almanya ile akdedilen mukaveleye 
ilaveten bu sene, §imal memleketlerile, 
yani serbest dovizle ~ goren piyasalar
la daha geni§ mikyasta i~ haz1rhklan 
yap1lmas1, Ege ikhsadiyatmda herhalde 
faydah ve giizel tesirler yapacakttr. 

Alivre satl§lar listlinde ilk giinlerde
ki tereddiidlerden istifade eden baz1 
kiic;iik tacirler, hemen, mesela 9 numa
ra iiziimii 8,5 kuru~ iizerinden -ki ((Ok 
azd1r- satmaga ve oferto yapmaga b~
larru~lardlr. Bittabi lbu kotli vaziyet, 
mlistahsil iizerinde endi~eli bir hava 
dogmasma sebebiyet verm~tir. 

Keza baZI firmalarm, mulhtelif piya
salarda gizlice %30 a§ag1 fiatla incir 
iizerine ofertolar yaphklan da duyul
mu§ ve hadise teessiirle kaqilanml§hr. 

Vaziyet, sat~ kooperatifleri birligi ge
nel direktorii fsmail Hakla Verahn de 
bulunduug ihracatc;1 miiesseseler mii -
messilleri ic;timamda hararetle konu • 
§Ulmu§ ve ismail Hakk1 Veral, incir ve 
iizlim mahsuliiniin miihim bir k1smm1, 
kendi kooperatifleri ve ortaklan kana
lmdan kendi elinde bulundurdugu ic;in, 
bu suretle piyasada nasil bir rol oym
yacagml ve fiatlarla umumi sat1~lar ii· 
zerinde kooperatifler birliginin dii§iin
ce ve programm1 izah etmi~tir. 

Birlik, piyasay1, normal muamele ii
zerinde istikrara meobur etmegi dii§iin
mektedir. Ne fiat zikzaklan ve gizlice, 
§U veya bu §ekilde satl§lar, ne gec;en se
neler fiatmdan a~ag1 sab~, ne de her
hangi §ekilde spekiilasyon ... 

Ge<;en senelerin tecriibeleri goster -
mi§tir ki, hararetli ve muvakkat taleb
lerin kar§Ismda yiiksek ve anormal 
fiatlar, ekseriya miistahsil aleyhine ne
ticeler vermi§tir. <;iinkii bu vaziyetten 
iimidlenen miistahsil, iiziimii daha faz-
1~ fia,tla satmak istemekte, lbunun neti
cesi olarak, biisbiitiin hlisrana ugra • 
maktad1r. Keza, normal fiah esas tu -
tarak gene normal §ekilde fiat tereffii
Ierinden istifade etmek ciheti daha ma
kul g(iriilmii§.tlir. 

Kabul edilen esas ~dur: 
Gerek iizi.imde, gerek incirde, birc;ok 

rakiblerimiz vard1r. Nefaset faikiyeti
mizi, normal fiatlarla takviye etmek 
mecburiyetindeyiz. Ayni zamanda, muh
telif piyasalarla mi.inasebette bulunmak 
zarureti vard1r. Tecrliibeler, mahdud pi
yasalarla muamelenin dogru olmad1g1 
kanaatini uyand1rm1§hr. 

Kooperatifler birligi, kendi ortakla
rmm te§kil ettikleri biiylik kuvvet man
zumesine dayanarak, bu sene, gerek 
ya§, gerekse kuru iiziim ve ayni zaman
da incir sab§lan iizerinde azami ted -
birler alml§tlr. 

!smail Hakln Veral, bu ic;timada ta· 
cirleri tenvir etmi§ ve hatta, onlan tak
viye etmek ic;in, kendilerine satl§ bile 
yapmiiitlr. Fakat bu sab§t yaparken, e
sas konulan fiatm asgari had oldugunu, 
bundan a§agi -ki, eski fiatlardan yiik
sektir- sah~ mevzuubahs olamiyaca~
m, bilakis fiatlarm normal bir inki$af 
gosterecegini soylem~tir. Nitekim, bir
kac; giin sonra ayni kalite lizi.imlerde 1-
1,5 kui"U§luk bir fiat yiiksekligi ~oriil
diigii gi>bi klic;iik tacirlerin gayrita.bii 
sat!.§lan da derhal durunu~tur. 

Kooperatifler birligi, ya§ liziim ve ka
vun mevzuunu da ayn bir ehemmiyet
le ele alm!.§tlr. Bugiinkii §artlar altmda. 
rakiblerimizin de ~alu~ma sisteminden 
ilham alarak, rekoltenin bir k1sm1mn 
ya§ ve taze olarak eritilmesi zarureti 
vard1r. ~imal memleketleri, bu mevzu 
ile t;ok alakadard1rlar. Ancak, mahsu
liin. nefis olarak sevkini isteme-ktedir -
ler. Nitekim Ingilterede bir firma, sev
kiyatta c;ah~mak iizere kendi miitehas
SISlDl bile gondermi§tir. 

Ambalaj, lasa yol, soguk hava {esi
sah meselesi, yeni bir tetkike tiitbi tutul
mu§tur. Ayni zamanda, M1s1ra da ka· 
vun ihrac1 kararla~tlnlml§br. 

Birlik, muhtelif mmtakalarda ya§ o
larak sevke miisaid iiziimleri §imdiden 
satm almaktadtr. Bu sene, §arab, sirke 
ve iiziim suyu imali de artmlacakhr. 

i§ sahasmm §U suretle geni§lemesin
den sarfmazar, bunlarm hel'birinin ayn 
ayn icab ettirdigi teknik incelikler, ih
tlsas ve tecriibeler ,bize, biitiin bu me
sainin giindelik vaziyeti degil, istikba
le aid bir endi§cyi ve fayday1 kar§Ila -
maga matuf oldugunu gosteriyor. Bn 
istikfbal de, c;ok yakmd1r, birkac; sene 
ic;inde dogrnas1 muhakkakhr. 

Fakat kuru mahsul noktasmdan da, 
bu tedbirlerin mes'ud neticelerini ve
recegini soylemekte tereddiid edile • 
mez. 

250 milyon liraya 450 film 
Holivuddaki sinema ~irketleri 1938-39 mamulah 
i~in her senekinden daha fazla bir masrafa girdiler 

Holivudd.aki Pa.rRIIlOttnt stiidyollljnmn tayyareden ahnmt§ bir resmi 

Holivud' dan yaz1hyor: Halihamda c;evrilmesi ic;in haZIThk • 
S1k s1k yaz1la yaZila adeta bi.itiin ka- lar yap1lmakta alan <<Madame Curie», 

rilere kabaktad1 veren bir haber haliae <<~erseri kral». «Deniz altmda seyahat», 
gelmi~ alan bir mesele de buradaki y1i· «Uc; silah~or», «Biiyiik vals» onlara ben
d!Zlann yiiksek kazancidtr. Gun get;mez zi~cek mi, benzemiyecek mi, bunu bize 
ki sinema kumpanyalan, reklam olmas1 istikbal gosterecektir. ,Su he§ filim ic;in 
ic;in en pahah ucretle angaje ettikleri ar- feda edilecek paranm c;oklugile bir\ikte 
tistin, bir haftada, bir ayda veya bir sc· Madame Curie ic;in Greta Garbo'nun, 
nedeki kazancm1 gazete siitunlanna ge- Serseri kral ic;in Ronald Colman'm mii· 
(;irtmek hususunda miithi~ bir tehaliik messil olarak intihab edilmeleri, «Deniz 
gostermesinler. Zannetmeyin ki bu hu • altmda seyahat>> in Jules Verne'in, «De; 
susta mubalaaa ederler. Hay1r .. 0 r:1- 'l'h Al d D • · ,., s1 a §Or» un exan re umas nm eser-
kam hakikate tamamile mutab1ktir. Fa· Jeri olmalan, «Biiyiik vals» j Fern and 
kat fahi§ vergi ve saire dolay1sile y!ld1z- G ·1 L ravey 1 e ouise Reinor'un oynamalan 
!arm eline onun yii2:de ellisi ya gec;er. b b h ize u ususta biiyiik iimidler vermekte-
ya gec;mez, bu da malumunuz olmtyan 
bir§ey degildir. Belki malumunuz ohm- dir. 
yan nokta artistlerin ald1klan bu, hic;bir Y almz her sene kabara kabara gittik
san'at ve meslegin kazancile mukayese <;e miithi§ bir azamet peyda eden Ho • 
edilemiyecek derecedeki yiiksek aktor ve livud' da sinema §irketlerinin masraf biit-

. c;elerinin bir giin giiriiltiilii bir tarraka ile 
aktris iicretleri ve Amerikah filim amil-
lerinin kordelalanna miimkiin olan fazla telafisi gayrikabil bir felaket dogurma • 
revacl temin edebilmek gayesile yaptik· Ian ihtimali var mid!T? Bunun ~imdiden 
!an diger <;Ilgmca masraflar diinya yii • tahmin edilmesi c;ok mii§kiildiir. Fakat 
ziinde hi<;bir meslek ve san' atta mevcud i~lerin gidi~inin o noktaya miincer olaca
olm!yan §iddetli buhramn sinemac1hk i~- gma biraz kuvvetle hiikmetmemek elden 
lerinde vukua gelmesine sebebiyet ver- gelmiyor. Ciinkii Fransada gec;en sene 
mektedir. Aroma, Holivud' da filimcilik c;evrilmi~ olan «Pepe le Moko» filminin 
sahasmda viicud bulan bu buhran da ye- burada yeniden bir Amerikan versionu
ni bi~~y midir'?, Hay1r, bu mali ve ikt1- nun viicude getirilmesi ic;in orada sarfe-
sadL~k~iilame\ sjnema payitahtmda , se· dilen par~nu~ tam. OJ! ~isli sarfedilmi~tir. 
nderdenberi devam ediQ gelmektedir ve F ransada bizim paramtzla 150 bin lira· 
o aksiilamele ragmen bu sene masraflar ya yap1lan bu kordela Holivud' da bir 
ve iicretler bir kat daha artm1~, her va- milyon 500 bin liraya mal olmu~tur. in
kit Holivud' daki sinema kumpanyalan· san bu hale bak1p da buradaki sine rna 
nm masarif biitc;esinin yekunu bizim pa- ~irketlerinin oniinden gec;erken «Allah 
ram1zla a~agt yukan 200 milyon lira tu- hepsinin encamlanm hayreyliye !» de -
tarken 1938 - 39 mamulati ic;in bu ye· mekten kendini alam1yor I 
kun 250 milyon liraya c;Ikarttlmi~br. 50 
milyon lirahk yiikseli~. miitehaSS!slann 
si:iylediklerine nazaran, birka<; ay evvel 
vukua gelen grev neticesi kiic;iik miistah· 
demlerin, figiiranlann ve teknik memur
lann iicretlerine yaptlan zamlardan ne§et 
etmi~tir. 

Lakin bu hususta mevzu ktthgmm da 
miihim bir amil oldugunu unutmamak 
gerektir. Bu iddiamtzm dogru oldugunu 
ispat edecek en miihim deli! de son za· 
manlarda sesli filimlerin mevzuunu mii
temadiyen eski sessiz filimlerden ragbet 
kazanm1~ olanlannkilerin te~kil etmesi • 
dir. Eski mevzulan tekrarlamak mecbu
riyeti kar~Ismda onlara seyircilerin ala
kas!m temin etmek gayesile filim amil
leri binbir tiirlii teknik oyunlara ba~ur
makta ve her eseri mutlaka en yak ~oh
reti olan y1ld!Zlara oynatmak ihtiyacmt 
duymaktad1rlar. 1~te o zaman netice, her 
sene masraflarm bir kat daha artmasm1 
mucib olmaktadu. 

Nitekim 1938 - 39 mamulal! arasmda 
yer alan Maria V alevska ve Marie -
Antoinette gibi biiyiik filimlerin herbiri
ne bizim param1zla dorder milyon lira 
raddesinde bir masraf yapilm!~tlr. An • 
cak bu filimler bittikten sonradad1r ki o 
kordelalan yapan kumpanyamn ba~m -
dakileri derin bir dii§iince alml§br: Aca
ba bu eserler, kar getirmek ~yle dursun, 
onlara yapd an masraf1 <;lkarabilecekler 
mi, <;lkaramtyacaklar m1? 

Muhakkak ki c;tkaramlyacaklar.. Fa
kat Holivud' da her sene bu §ekilde an
cak otuz k1rk kordela yap1hr .. Di~r dort 
yiiz filim ise o kadar muazzam karlar ge
tirirler ki berikilenkn haul olan 
fazlasile ortiiliir. 

Amerikamn 1938 - 39 mcvsimi i<;in 
yapt1g1 ve yukanda zikrettigimiz diger iki 
eser gibi imali ic;in miithi~ masraflara gir
digi diger birc;ok kordelalar daha vard1r. 
Bunlarm ba~ltcalan arasmda bilhassa 
«Sikago yangml», «0 menhus hakikatl», 
«Sekizinci», «Pamuk sultan ve yedi cii
ce» gibi filimler en on safta mevki a! -
maktadtrlar. 

Fa kat itiraf etmelidir ki $arlo'nun 
ve Douglas F airbanks'm eski eserleri gi
bi, yahud «Hicran», «Beyaz golgeler». 
«Ben Hiir» tarzmda sesli filimler he ·• 
niiz viicude getirilmemi§tir. 

** * Agustos ayinda doganlar: Lucille 
Ball 6 agustos 1911, Billie Burke 7 a
gustos 1886, Ann Harding 7 agustos 
1904, Sydney Hcvard 7 ogl1stos 1885, 
Diaries Farrell 8 agustos 1905, Silvia 
Sidney 8 agustos 191 0, Nat Pandelton 
9 agustos 1899, Norma Shearer 10 a
gustos 1904, Charle Boyer 8 agustos 
1899, Jean Parker 11 agustos 1915, 0-
\ympe Bradna 12 agustos 1920. * F ransada «l'v1admazel Becob> is
mindeki romanda11 ikttbas edilerek bir 
film viicude getirilecektir. 

Artistlerin S!iizel pozlan 

Marik.a Riikk orijinal bir k1yafetle 

( Bu ak~amki progra..;; 1 
ANKARA: 
14,30 kar~1k plak ne§riyatl - 14,50 pia~ 

Ia Tiirk musikisi ve halk J~arktlan • 15,1 
aJ ans haberlerl - 18,30 kartlltk plak ne§l1 

yat1 - 19,15 Tiirk musikisi ve halk llarktla· 
(Handan) - 20 saat ayan ve arabca nel 
riyat - 20,15 radyofonik temsll (Genc1< 
grupu tarafmdan) - 21 keman konset1 

(Necib Yakub A~km). piyanoda Prof. GeOI 
Markovitz - 21,15 stiidyo salon orkestraSl 

1
_22 ajans haberleri ve hava raporu - 22,1 

l'yarmki program ve son. 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikis! - 12,50 hars 

dis - 13,05 plakla Tiirk musikisi - 13,l 
muhtelif plak neJ~riyatl - 14 son - 18.~ 
muhteli! par~alar: Plak - 19,15 spor wu 
sahabeleri: E§ref §efik tarafmdan • 19,i 
borsa haberler! - 20 saat ayan: Grenv1 
rasa.dhanesinden naklen, Muzaffer il~ 
ve arkada~lan tarafmdan Tiirk musiklsi 1 

halk §arlulan - 20,4() hava raporu - 20.~ 
Orner R1za Dogrul tarafmdan arabca sbi 
lev - 21 saat ayan, orkestra - 21,30 Sa!lfo 
Tokay ve arka.da§lan tarafmdan Tiirk wu· 
sikisl ve halk §arktlan - 22,10 orkestra koV s 
seri: Novotniden naklen: Kemal Akel idS 
resinde - 22,50 son haberler ve ertesi gi' 
niin programt - 23 saat ayan, son, 

Y abanc1 merkezlerden 
miintehab par~a.lar 

Operalar ve operetler 
20,05 Doy~landzender: Figaro'nun 

vac1. 
, 20,05 Droitvich: Emrlniz, ma<laml 

21,05 Prag: Rosemarie. 
21,20 Budape§te: Bir operet tems!ll. 
21 ,20 Paris (Eyfel kulesi): Aida. 
22,05 Milano: Tanhii.user. 

Bii_yiik konserler 

21,05 Kopenhag: Orkestra ve solist!er!O 
konseri. 

21,15 
22,00 

22,05 
22.05 
22,45 

Saarbriicken: Ak§am koru>erl. 
Ostrava: Konser. 
Breslav: Mozart'm serenadlarl. 
Roma: Senfonik konser. 
Beromiinster: Qaykovski'nin b~ 
senfonisi. 

23,10 Liiksenburg: Senfonik 
musikisi. 

2:3,25 Kopenhag: Konser. 
24,05 Tuluz: Orkestra konseri. 

Oda musihileri 
23,35 Prag: Kuvartet konserl. 

1,05 Hamburg: GeceyarlSl konserl. 

Nelesli sazlar orhestrast! 
17,20 Prag: aglk: hava konserl. 
19,25 Laypzig: Muhtelif par~alar. 
19,25 Viyana: Miintehab havalar. 

Festival !lenlikleri 
BUGON 

Gulhane Parkmda saat 21 30 da 
, j l 

Halk Operet1 tarafmdan temsil. 

l Leblebici Horhor 
Operet 3 perde _______ ) 

NOBET~i ECZANELEF 
Bu gece §ehrimizin muhtellf semtler!P' 

deki nobet<;i eczaneler :;;unlardlr: 
Istanbul cihetl: 
Eminoniinde (Mehmed Kazun), Alemdllt' 

da (Ne:;;et), Kti.~Ukpazarda (Hikmet Ce' 
~ll), Kumkap1da (Belkis), §ehzadeba~lllll' t' .

1 (I. Hakkt), Karagiimriikte (Suad), Ak.Sil ' lt1 
rayda (E. Pertev), Fenerde (Emilyadl), S~ 
matyada (Rldvan), Baktrkoyde (istepall1 

§ehremininde (HamdJ), Eyiibde (HikJ!l1 

A tlamaz) eczaneleri. 
Beyogl u cihet!: 
istiklal cad<leslnde (A. Cevad). Posta # 

kakta (Garih), Ma((kada (Feyzl), Parma~· 
kaplda (Kemal Rebiil), Galata Topr;ulsl 
caddesinde (Hidayet), Kasunpa§ada (J~ 
s1fl. Hallcwglunda <Bar bud). Ortakoy, JJ 
navudkoy, Bebek eczaneleri. 

Kadtktiyde Eskiiskelede (Sadtk), YeJde 
A'lrmeninde ('U~ler), Biiyiika.dada (Hal~ 
Heybcliadada (Tan all), Uskti.darda <itt! 
had), Be§ikta:;;ta (Siileyman Receb), se( 
koz, Pa~abah~e, A. Hisar eczanelerl. 

~ 

Bir koy ka vgas1n1n 
muhakemesi 

Bursa (Hususi) - Ag1rceza mahke 
mesinde biiyiik bir koy kavgasm1n J11 1 

hakemesi goriilmektedir. Kara-cabeY' 
Akc;apmar koyiinde yap1lan bir dii~0 
de koy muhtan ismail ve arkada~l' 
gee; vakit i~ret etmekte iken kaybett! 
§apkasmi aram1ya gelen Ramazan oS 
Ahmed G1ld1r ile muhtar tsmail ve g: 

kada§lan arasmda bir kavga t;lkllll~t
Bu kavgada Ahmed G1ld1r tabanctls· 
~ekerek muhtar ismaille Kerimin ii~ 
':'ine ate§ etm~, c;1kan kur§unlardan u: 
Ibrah~i yaralami~tlr. Halil oglu P:. 
menli Ismail de tabancasmm kab:za.S· 
Ramazan oglu Ahmedi ka§mm Ustii~0 
den ya·ra~~ml§tlr. Osman oglu Kerifll t 
Ademle Uzeyri oldiirmek iizere onlBif 
ate§ etmi§, fakat bu kuriiunlarla j\.bd 
yaralamt§hr. Ahmed oglu tJzeyr !JV 
na mukabele etmek iizere ve Keri!!li 

6 

diirmek kasdile ate§ etm~, onu yar~ 
lam1~trr. Aynca Kerimin kar!Sl Fil<r;, 
yeyi sopa ile doverek ba§mdan yars c 
ml§br. Bu kavgadan 'ba§ka bir de I< 

kahvesinde tarla meselesinden k8"~ 
<;lkml§, bunda da koyliiler birbirlefl q 
girmi§lerdir. Hem davac1 hem su9lll 
Ian sekiz ki~inin dur~~alan sonl.ll'l,'a 
Miiddeiumumi muavini Riikneddiil 

1 

dianamesini scrdederek hepsinin teC1, 
ziyesini, yalmz Mehmed oglu Ali 

1 

Halil oglu Hiiseynin beraetlerini ist~ 
mi§tir. Muhakeme 11 aJustosa kS 
IDI§tlr. 
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pl~~ inkdabdan evvelki cereyanlar 
1s,1 B· . . . 
,e§ti lrtnct derecede yerh meseleler ara-
'tla: kSI~da bir de elifbe miinaka§ast vardt. Fi-
nri Jr ad I w • k I cie b.. .. am armm c;ogu, gen a mamtzm 
~er! UYuk sebeblerinden birini elifbenin nok
reo sanlannda goriiyGrlardJ. Birkac; partiye 
ast ~Y:tldtlar: Hiiseyin Cahid gibi dogrudan 
22·

1 
ogruya latin harflerinin almmasmr isti

ren~er, ordu elifbesi v. s. gibi yeni §ekil
t er Icadma giri§enler ve Arab harflerinin 
adjJi dii§iincesinden ileri gitmiyenler 
~a~dt. F akat bun! arm hepsi, elifbe mese
tes, halledilmedikc;e, bizim ic;in oz Ye 

tz bir ilerilemenin imkansrzhgmda bir
?ni~lerdi: «Gayrimiislim mekteblerde 
1 ~rn iigrenmek ic;in kullamlan zaman, bi
Zirn lllekteblerde okuma ogrenmek Jrm 
Re · 'I ,. c;Irt iyordu.» 

, Fa kat yeni bir elifbe istiyenlere kar§l 

0 zamanm meselelerine bir de heykel 
miinaka§as1 kan~ml§tlr. ilk hava kurban
lan tayyareci Fethi, Sad1k ve Nuri ic;in 
hiikumet abide yaphrmaga haZJrlamrken 
heykellerinin dikilmesini istiyenler de 
vard1. Muvaffak olamad1lar. islamciiar 
ve me§ihat i~in heykel, putperestlige te§ -
vik ettigi ic;in Kur' an tarafmdan rnene -
dilmi~ti. Ser'i §erife muhalifti. Heykel 
taraftarlan bu yasagm yalmz Kur'am 
Kerimin nazi! oldugu zamana aid oldu
gunu iddia ediyorlard1. 0 devirde Hi-

CUMHURlYET 

ikt"tsadi hareketler 

Sehrin imar1 ve 
' 

kredi meselesi 
~ehrin iman hareketine Eminonii 

meydamndan ba§lanmi§ tel_§.kki edebi -
liriz. Yann devlet mahallesinin kurula
cagl Sultanahmed meydamnda da kaz
malann i§ledigini gorecegiz. Buralarda 
birc;ok mesken ve biryok ticaretiliane 
yrkrhyor. Bilhassa m illi sermayenin ya
tmlmr§ oldugu ticari miiesseseler mec
buri bir yer degi§tirmege tabi tutulu -
yor, demektir. (;lu frrsattan istifade e
dilerek yrk1lan ticarethanelerin yerine 
kurulanlarm daha modern, daha diiz -
giin c;ehreli olmasr arzu eclilir. 

kilolarca 

miitemadiyen 
c;arklarm1n her 

ha,ak yutuyordu 

5 

KO~Ii 

PENCERESiNDEN 

v 
Biit~e 

apur salonunda biitr;eden, da
ha dogrusu biitc;e tarihin -
den bahsediyorlardJ. Osmanh· 

lar devrinde ilk biitr;enin T arhuncu Ah
med Pa§a tarafmdan yaprld!gl da soz a
rasmda soylendi ve iradla masraf1 denk 
getirmenin bir devlet ic,:in hayati bir za
ruret oldugunu iic,: yiiz yt! once anlam1~, 
muvazeneli bir biit~e yapmaga c;ah&m:~ 
oldugundan dolayr kafasr kesilen zavalh 
adam rahmetle amld1. Ben kulak misafiri 
olarak bu muhavereleri dinliyordum ve 
pek bilinen, bellenen bir§ey oldugu ic;in 
de mevzuu kuru buluyordum. Biitr; e ta
rihi iizerinde muhavere yiiriitenlerden bi-
ri giizel bir ftkra anlatarak anstzm bu 
kurulugu giderdi, beni de ic;in ir;in giil -
diirdii. 

;adece tadil taraftarlan ekseriyette idi
~.r. Terbiyeci Sat! bunlarm ba§mda go
tunuyor, «yanm amdanberi biitiin diin
Y~y, hayret jc;inde b1rakacak kadar bii
Juk bir siiratle terakki etmi§ olan 
d aponlarm bizimkinden yiizlerce kat 

cazhlan ve bi.itiin CeziretiilarahJ temsil 
eden Kurey~ kabilelerinin resml dini put
perestlikti. Peygamber Kabeyi ii~yilz 
altml§ puttan temizlemi§ti. Sonralan is -
lam medeniyeti bu yasag1 kaldirdJ. Tarih 
muallimi ihsan Serif, «lslamiyetin hey
kel rekzine miisaid» oldugunu o deyirde 
ispat eden bir makalesinde: «lslamiyetin 
zuhuruna bizden bin sene daha yakzn 
olan Abdurrahmanr Salis, in§a eltirdigi 
A1 edinetiizzehra saraymrn kaprsrna Zeh· 
ranrn heykelini rekzettirmi§ti, diyor, el
bette o zaman Endiiliis ulemayi dini, ilim, 
faztl ve kemal itibarile zamanrmrz ule
masrnrn dununda degildi. Ulemanrn iiras1 
inzrmam etmcmi§ olsaydz Elhamra, El
beyza saraylarrnm kap1 ve duvarlarz en
vai tesuvirle, bah~eleri iilerl, olii§en mii· 
cessem ve musanna ku§larla tezyin edilir 
miydi? Bu saraylann methaline, merdi
venlerin sagrna, soluna miiteaddid cen
giiver insan ve aslan heykclleri ikame 
olunur muyd u? «Dini isliimz hazreli Sa
ri' den ziyade himaye iddiasmda bulun
mak ne biiyiik vazifesizliktir I» diyen Fa
tih Sultan Mehmed, ressam Bellini'ye 
tasviri hiimayunlanm resmetlirmemi§ miy
di? Kanuni Sultan Siileymamn Budin
den igtinam ederek istanbula getirdigi 
Apollon heykeli Damad Ibrahim Pa§a
nm Sultanahmeddeki konagzmn onune 
ikame olunmamz§ mzydz? lskenderiyede 
M ehmed A linin heykeli rekzolundugu 
zaman «Elezher» ulemasz elbette uyku
da degildi.» 

Fakat, i§ berakis oluyor; Eminoniin
de istimlak sahasma dahil olan bir ti
carethane s~hibinden aldrgrmrz bir 
mektubdan anla§rhyor ki, bankalar bu 
ticarethanelcre krediyi ve emlak iizeri
ne tediyah kesmilj bulumnaktadrrlar. 
Bu yiizden bu miiesseseler mii§kiil bir 
vaziyete dii§mii§lerdir. <;iinkii ticaret -
haneleri yrkrlmadan evvel yeni bir ti
carethaneyi kurmalan ancak yeni bir 
para bulmalanna vabestedir. Yrk1lacak 
ticarethanenin her kapalr kalacagr giin, 
kendileri kadar milli ekonomi ic;in de 
bir zarar olacagma gore onlarm bura • 
daki faal iyetlerinin sonundan evvel 
kendilerine bir yer hazrrlamr~ olmala • 
nm zaruri gormek lazrmdrr. Bu da yeni 
bir para~ra ihtiyac gosteren i§tir. 

------
F1kra §udur: Sultan Abdiilaziz - Ali 

ve Fuad Pa§alardan kurtulduktan son
ra • Mahmud Nedim Pa~ayr Sadnazam
hga getirmi&, agtz tadile padi§ahltk yap
mak ic,:in de ona yumu~akba§hlardan 
miirekkeb bir kabine kurdurmu§. Fa kat 
zaman giic,:liiklerle dolu. Ba§ta hazme
nin tamtakuhgt ve devletin iflas etmel;; 
iizere bulunu§u var. Bu sebeble yeni ka· 
bine mali i~leri her maslahattan iistiin tut~ 
mak mecburiyetinde. Har vurup harman 
savurmaga ah§km olan padi§ah da - pa• 
raca s1kmtr c;ekmemek dii§iincesile ola "' 
cak- bu i~e deger veriyor, Sadnazam1 w 
b§tlnyor. Carib olan nokta, Abdiilazi .. 
zin nereden duyup bellerni§se biitr;eden 
bahsetmesi ve biitr;eyi her derde deva 
gormesi!.. Adamcagtz Sadnazamm1 gor· 
di.ikc;e: Biit~e isterim, diyor ve ikidebir 
Bab1aliye yaver kO§turarak bu dile~bni 
tekrarhyor. 

~ha zor bir elifbeleri oldugunu, yir
rn, otuz binden fazla harfleri bulundugu
nu, bir J apon alim ve edibi ic;in en a§agl 
0111 be§ yirmi bin harf ogrenmesi laz!m 
Re d'•· · 18lnJ» yazdtktan sonra «Elifbenin 
forlugu terakkiye mani olsaydt, J apon
d~l1n bir ad1m bile atamamas1 icab eder-
~:>> diyordu. Sonra, gene bu muharrire 

!!ore, tarihte biiyiik bir mazi ve edebiyat 
:ahibi milletlerden hic;birinin elifbesini 

1 a~amile degi§tirebildigine bir misal gos· 
erdemezdi. Y almz Romanyahlar, ev

Velce islavlarm «kiril» harflerini kulla
hlrken sonradan bunlan b1rakarak latin 
b arflerini kabul etmi§lerdi. «Fa kat onlar 
\J~u YaptJklan vakit heniiz ehemmiyet 

~eT!Jebileeek bir edebiyata malik degildi
er; fazla olarak bu hareketlerile her
feYden ziyade milll bir gaye takib ediyor· 
l ard1: Romanyahlar esasen latin olduk
t1 halde !slav milletleri arasmda s1ki~JP 
.rllll!§lard,; vaziyeti cografiyeleri itiba-

r1 e fslavlara temessiil etmek -onlar ara .. 
3111da erimek- tehlikesine maruzdular.» 

Kanaatimizce, bankalanmrzm, hatta 
Belediyenin bu yeni harekette miizahir 
olmalan, istimlak sahalanndaki tica _ 
rethane ve kiic;iik esnafm emlaki iize • 
rinden kendilerine kredi vermeleri Ia
zrmdrr. Bunu bilahare istimlak bedelin
den tahsil etmek, pekilla miimkiin alan 
bir ~eydir . Hatta bu vadide milli ban -
kalar Belediye ile de pekala anla§abi _ 
lirler. 

F. G. 

« Cam adam » 1n fuara 
oonderilmesi meselesi 

Y e~ilkoyde bir tohum rslah istasyonu 
var. Bunu, hepimiz biliyoruz. Fa kat bu 
istasyonun, «tohumlann cinslerini 1slah» 
etmek kadar *iirnulii ve manas1 geni& ve 
memleketin ziraat davasJ ic;in ayni dere
cede faydah i~lerle de ugra§hgmt bilen· 
lerimiz, pek azd1r. 

Bu istasyon, eski ziraat kombinalan 
miinasebetile Amerikadan getirtilmi~ o
lan makineleri, koyli.iniin emrine vererek 
c,:ah~hrmaktadJr. 

Ye§ilkoy civanndaki Ambarh, Yeni
bosna, Kalitarya koylerinin harmanlan 
on be~ gi.indenberi bu modern makineler
le dogiiliiyor. istasyon idaresi, ki!iyliiye 
yapt1g1 bu yard1m ic;in hic;bir maddi kar
~lhk beklemiyor. Bu verimli harman i§
lerinde Halkah Ziraat mektebi talebesi-
nin de miiessir yard1mlan oluyor. 

Aynca, Ankara Ziraat Enstitiisii rne
zunlan da, koy harmanlanm dola~arak, 
yap1lan c,:ah~malar~ nezaret ediyorlar. 

Ben, i~te bu yepyeni koy kalkmmasmJ 
ve koyliiniin makine ba~mdaki faaliyeti
ni yakmdan gor~ek ic;in, diin, yan giinii
mii harman yerlerinde gec;irdim. 

Fa kat bur alan, bizim bildigimiz har
man yerleri degildi. 

lar. Makineler, i~lemege ba~lay1p da bir 
ayl1k i~in iki giinde bitirildigini goriince, 
evvela hepsi ~a~aladi!ar. Sonra da, gene 
hepsi birden dort elle makineye sanldJ
Iar! 

Dogenin yerini tutan bir alet icad edil
digine onlan inandrrmakta hayli gii~liik 
c;;ektik. T aneyi kac;mr; ziyan ederiz, di
yip duruyorlardr. Ne zaman ki, makine 
faaliyete koyuldu. Neticeyi gordiiler. 
Simdi, hepsi, ellerini ac;ml§, dua ediyor
lar: 

- Hay Allah raz1 olsun, hiikumet -
ten!.. diyorlar, h1m gibi yeti§ti imdadJ
mrza §U makine !.. 

Oteki koyliiler de bir ag1zdan, arka
da~lanm teyid ettiler: 

- N e miimkiindii, bunca i§i, iic; be§ 
giiniin ic;inde bitirelim!.. Y a~asm maki • 
ne. . . Bir yandan koy demetleri 1 .. Obiir 
yandan sapm1 ayn, tanesini ayn, samam
m ayn a!... 

Y enibosna koyiinde.n sonra, Kalitar -
yayt ziyaret ettik. Burada da, ayn tipte, 
fakat ayni hizmeti goren bir makine, bii
tiln i~tihasile ckmetleri yutuyordu. 

Koyliilerin sevinclerinden ag1zlan ku
laklannda: 

Mahmud Nedim Pa§a zeki. Hiinka• 

d' ~u elifbe miinaka§aSI da harflerin ta- Tam c;eyrek am evvel yap1lan bu 
thne ve 1slahma degil, prati)cte tam bir miinaka§alardan, 1938 de yirmi be§, 

tllar§iye dogru gidiyordu. Elifbe mual- hatta otuz ~a§Ini bulmu§ genclerin habe
hllllerj kendilerine gore i§aretler, hatta ri yoktur. Turk ink1labmdan evvelki fi
b arfler icad ederek talebeye ogretmege kirleri ve iddialan bu §ekilde hulasa ede
A~lall!I§lardJ. <<Keban rii§diye muallimi rek onlara iki devir arasmda mukayese 
b' dul!ah», lc;tihad mecmuasma ur.un firsatr veren bir eser olmadJgmi da bili
hlt telgraf c;ekiyor: «Dslubu kadimi mu- yorum. Bugiiftiin genci, kendisini biitiin 

Onuncu Yerli Mallar sergisinde te§ • 
hir edilen cam adamm !zmir enternas
yonal fuarma gonderilip gonderilme _ 
mesi, Adliyeye intikal eden 'eir ihtilftf 
haline gelmi§tir. 

Cam adam, tstanbula Dresden s1hhi 
miiessesesinin miisaadesile ve miite§eb. 
his bir ekip tarafmdan getir ilmi§ti. 
~ imdi bu ekipin cam adam1 izmire go
tiiriip gotiiremiyacegi bir mesele te~kil 
etmektedir. <;iinkii Dresden miizesinin 
Balkanlar miimessili bu i~i kendi;i 
ynpmak istemektedir. Maamafih cam 
adamm izmir fuarma gitmesi temin olu
nacaktlr. 

Dogen, miizelik e&ya gibi bir ko§ede 
uyukluyor, harman yerinin en dinamik 
unsuru olan ernektar Okiizler, bol arpa
hga kavu*mu~ eski devir miitekaidleri 
gibi; c,:ay1rhgm ortasmda, rahat rahat g:!
vi& getiriyorlard1. 

- Size ayran ikram edelim!.. diye 
otomobilimize sanliyorlar. Miimkiin ol
sa, arkam1zdan ko§acaklar. 

rm biit~e. biit~e diye tela~ gostermesin
den maksadmm sudan bir teselli aramak
tan ibaret oldugunu anhyor. Lakin bu 
anlayt~ml arkada§l~rma hissettirmiyerek 
i§i ciddi tutuyor, dahili ve harici her 
maslahattan once bir biitr;e yaptlmasinl 
ileri siirerek Maliye N azmm slkt§tnma• 
ga giri&iyor. Nam, Yusuf Bey adh ve 
namuslu bir zat. Sonralan vezir olmu~. 
fakat Abdiilhamidin gazabma ugnyarak 
valilikle T rabzona nefyolunmu~tu. be 
bu temiz yiirekli adam, T arhuncu Ah -
med Pa~anm kafas1 kesildigi giinden, ya
ni iki yiiz kuk yrldanberi adr agza alm
mtyan biitc;eyi ortaya koyabilmek ic;in 
geceyi giindiize kabyor, karmakarmk 
defterlerden rakamlar ~Ikarhyor ve ni • 
hayet bir biitc,:e yap1yor. Masraf, soz ge· 
limi, yiiz milyonsa irad elli milyon. La· 
kin hakikat bu bic;imde oldugundan na· 
z1r, a<;Igi kapamak c,:arelerini arkada§la
rile ba§ba§a verip aramak iizere biltc;eyi 
koynuna koyuyor, Bab1aliye gidiyor ve 
kabine toplandigi zaman da Sadnazama 
sunuyor. Mahmud Nedim Pa~a. i§aret 
ettigimiz vec,:hile, i§in dalkavukluk tara
fml gozoniinde tutmakta. Onun ic,:in biit
c;eyi eline ahp da iradla masraf arasmt!a 
korkunc bir ac;1k bulundugunu go, iir 
gormez ka~lanm c;atlyor: 

jfaza ttderek Elifbayi Osmaninin §ekli unsurlarile ve cevherlerile yarahlm!§, el
;s ah1n1 buldum. V e bun a tevfikan bin- dugu kadan tastamam olup bitmi§ ham 
~rce etfale az zamanda hatas1z mi.ikem- bir cemiyet i~inde buldu. En a~1k haki
\1 ~len okuyup yazmayJ ogretmege mu- katlere kar§l bizde klerikalizmin gosterdi
rna fak oldum.» diyor, Keban kaymaka- gi mukavemet, kendisine, o devrin fikirle
l 

1 
§iikrii Bey de bir zeyil yazarak ogul- rinde goze batacak kadar ~1kmh yapan 

Ab iizerinde yaphgt tecri.ibe iizerine belliba§h miinaka§alann anaforu ic;inde, 
ti .

1 
dul!ah Efendi tarafmdan viicude ge- yakmdan gosterilmezse, Tiirk genci, her 

~::d~n elifbenin pek miikemmel oldugunu degi§ikligi anlamak ic;in muhtac oldugu 
tn lk ediyordu. Mecmuanm «Haftana- mukayese unsul'!armdan mahrum kahr ve 
irne>> ~a§hkh siitunlarmda, ~<Server Bedi» ink1labm getirdigi farklan biitiin ~izgile
( ~asi!e, biiyiik karde§im llhami Safa, rile kavnyamaz. 

tn~· tarihte ve yalmz o mecmuada bu Bundan ba§ka, herhangi bir cemiyet 
Uste · k II d S ~ d' ar lmzayJ o u amyor u. erver hadisesi iistiinde bir hiikme varrnadan 

bee 
1B·~nnemizin ad1yd1. Bu miistear ad1 evvel, kinde bu hadisenin peyda oldugu 

ba~ Uyiik Harbden sonra kullanmaga fikir bi.inyesini yoklarnak ve kayna§ma
Sat ~clltn.) Bu telgraftan bahsederek §U Jardan billurla§malara dogru giden teka-

lt.ar, Yazmi•t1·. f' ] k k lA I ' mi.il sa na annt ortaya oyma az1m ge -
k~~iz Abdullah Efendinin sayini pek digine karar verdim. 

Ir ecleriz. Fa kat fikrimizce Elifbayi inkilabdan evvelki miinaka§alara bir 
h kabili 1slah degildir ve bizce Ia- goz athktan sonra, ihtilaflan doguran 

ak :rflerini kabul etmek pek muvafrkhr. iic,: cereyanm programlarma da birer kii
Ja bu, birdenbire, giic;, gayrirniimkiin, c;iik bahis aylracag1m. 0 zamanki fikir

-. .•.. 
iki giinde vukua 

gelen kazalar 
~ehrimizde, diin ve evvelki giin §U 

vesaiti nakliye kazalan olmu~tur: 

1 - Fenerde Tahtaminarede Kiilhan 
sokagmda 16 numarah evde oturan O
rner o~lu Naci Senkaya. diin saat 10,45 
te, Divanyolundan gec;erken §Ofor Ome
rin idaresindeki otomobilin sadmesine 
ma ru:r. kalmr~. sag ayagmdan varalan -
IDI§, Cerrahpa~a hastanesine kaldml -
ffii~trr. 

2 - Taksimde Zambak sokagmda 35 
numaralt evde oturan Tereze Arzu -
manyan, diin Karakoyden gec;erken 1b
rahim Karagoziin idaresindeki c;ift bey
girli arabanm sadmesine maruz kalarak 
sai! bacagmdan yaralanmr~hr. 

3 - 483 sayrh yiik arabasr, Gi:iztcpede 
Tanzimat sokagmda 30 numarah evde 
oturan Eleni isminde bir kadma c;arp
ffii§hr. Eleni , muhtelif yerlerinden ya

gorunur. Fa kat bugi.in ameli lerin kaosu ic;inden program denebilecek 
n le yann da gayriameli kalacagi muayyen §emalara c;1kmak zor olacagm1 
~lllez. Bugiin Abdullah Efendi gibi biliyorum. Tiirkc;iilerin de, islamcllann 

bayj Osmaniyi Jslaha rah<an, nihayet k'd 1 · k b't 4 - 610 numarah vatmamn idaresin -
k " • da garbcJ!arm da a 1 e en ac;1 ve sa I d k" t 

ri ~§ a bir §ekle koyan c;ok var. Bizim . ' .1 d h d Fakat bu miina· e 1 ramvay, diin Elmadagda Aktar -

ralanmr~trr. 

· C)llllzce, 1slah edildigi soylenen Elifba· ~JZg~ er den ~~~~~~- u .. b. diyalektik bir rna sokagmda 49 numarah evde oturan 
. srnaninin yeni §ekilleri ademi muvaf- a~a ar a goru ugu gl I . • 33 ya§mfia Karabetin krzma c;arpmr§ 

ihtilafm zaruretlerinden dogan san~ c~p- krz, basmdan yaralanmr"trr. ' 
lllaruz kalacak ve bir giin ihti- h I dd " 

Ve heler ve bir program vuzu u a an 1 Ja- 5 - Uskiidarda Ahmediye camii kar-
]~ · zaruret, bugiin gayriameli gorii· lar yok degildi. Onlan da ayirdrktan ~nsmda oturan Mehmed krzr Zehra diin 

\J atJn harflerini bize kabul ettirecek.» sonra bu faslm sonuna gelecegim. Taksim tramvay duragmda 160 n~ma-
9]31ll)a.ra 83 ~ 5 kanunuevvel 1329- ral s· I' B 

p EY AMI SAF A . 1 
· 1§ 1 - eyazrd tramvayma binmek 

-~--·------------------------"" Is.!er~~n muvazenesini kaybederek yere 
dvsmu~, ba§mdan yaralanml§hr. 

lztnir (II 
e llalke~~u~i) - izmir hapisane -
. rnuvaff ~~m ac;hgr okuma kursla· 

rnua . 8• 
1Yetle bitiren cezahlara 

k vrnr M"dd . 
U.rn.and ' u erumumt, jandar -

anr Halke · · · d .. ' vr rersm en mu· 

rekkeb bir heyet diplomalar vermi§tir. 
Merasime mahpuslann soyledikleri is
tiklal mar§ile ba§lanml§trr. 

Yukanki fotograf Vali muavinini dip
lomalan tevzi ederken g6steriyor. 

6 - Bursa Naklivat Ambarma aid 
Bursa birlik motorU, evvelk-i gcce 17.40 
da, Halic iskelesine gitmekte olan 4196 
plaka numarah sandala bindirmis. san
dal batmr§, sandalcr Rifat da denize 
dii§Tili.i~se de kurtanlarak Cerrahpa§a 
hastanesine kaldmlmJ~trr. .._. .•. _ 

Bir e§ya hirsizi tutuldu 
Kalyoncu caddesinde 31 numarah ev

den bir takrm e1bise ve Mercanda ;ieker 
Ahmedpa~a pansiyonunda oturan Ah
meclin baz1 e§yasim ~alan Vartan oglu 
Hamayak, Emniyet ikinci §Ube memur
lan tarafmdan yakalanmr§tJr. 

-···--Galatasarayhlarm mehtab 
safas1 tehir edildi 

Galatasarayhlar Yurdundan: 
13 agustos cumartesi giinii yapJlacag1 

ilan edilen Galatasarayhlann deniz ve 
mehtab gezintisi tehir edilmi§tir. Gezin
ti ic;in karal'la§tmlacak tarih, gazete -
lerle aynca bildirilecektir. 

Buna mukabil; makine, homurdayan 
motorile miitemadiyen faaliyet halindey
di. Bir makine ki, c;arklanmn her c;evri· 
li~inde kilolarca ba~ak yutuyordu. 

T ohum 1slah istasyonunun civar koy
lere gerek tohumlanmn 1slah1 hususunda 
ve gerek; harman c;.ah~malannda pek bii
yiik yard1rnlan oluyor. 

1stasyon tarlalannda yeti~en, hast.al1ga 
kar~J muafiyetleri temin edilmi~ bugday 
tiplerini koyliiler, adeta kap1~maktad1r. 

Bu ba~aklar, haz1m vazifesini yapan 
borulann ve di~li. di~siz bir siirii cihazm 
ic;inden gec;iyor, ve taneleri kendiligin -
den c,:uvallara dolaPken, geri kalan k1sm1 
oteki ba~tan saman oJarak C,:Ikiyordu. 

fstasyon miidiirii; makinenin altba~mi 
i~aret ederek: 

- Vantilatoriin, dedi, bu k1stmda, 
samanlan nastl par~alay1p dJ&an pus:-i.ir
diigiinii goriiyorsunuz de gil rni? 

Suna emin olun ki, bu makinelerdc, 
bir tek zerre dahi zayi olmaz. Bir yan -
dan taneleri, c;uvallara doldurur, bir yan· 
dan da saman ve saman saplanm ayn ka
naldan boyle piiskiiriir, durur! Y almz, 
makineyi iyi beslemek Ibm geldigini de 
unutmamah! Giinde on ton bugday1 a
Ylkhyan ve on be& ton saman istihsal 
eden bu c,:ah~kan makine; iyi beslenmi • 
yecek olursa, rnasrafm1 kar~Ihyamaz. Fa
kat boyle bir tehlike, yoktur. Koyliileri
miz, makinenin ne derece obur oldugunu 
bilir ve onu durmadan beslerler. 

Makinenin biitiin masrafl, giinde alh 
liradan ibarettir. Bu all! liradan, bir kilo 
bugday ba~ma isabet eden miktar, 3 • 4 
paray1 gec;mez. Miiessesemiz (T ohum 
Islah istasyonu) makine ic;in, koyliiden 
c;ah~hrma paras!, makinist iicreti almaz. 
Y almz yak!lan mazut, koyliiye aid.:lir. 
Bunu da biz, daha ucuz olsun diye ken
dimiz ahr, parasm1 sonra onlardan tah
sil ederiz. 

Bu makineden ba&ka, civar koylere 
(5) orak makinesi dagittlk. Bir de (bi
c,:er- baglar) makine gonderdik. Bu ma
kineler, 4500 doniimliik bir saha dahi -
Iinde c,:ah~hn!d,Iar. Cok miikemmel ne -
ticeler ahmyor. Dii~iiniin ki, bir adam, 
tJrpanla giinde ancak 4 - 5 doni.im yer i&
]iyebilir. Bir makinenin faaliyeti ise, en 
az 40 - 50 doniimli.ik sahay1 kaplar. Bic,:
me makineleri ayni zamanda demetleri 
ba~dadtkl.an ic,:in, elle demet baglama 
za~met ve kiilfeti yoktur !» 

Nasrl kapJ~masmlar? .. Evvelce yeti§
tirdikleri bugdaylara tiirlii hasta!Jklar 
musallat olurken, ~imdi en ba§ta siirme ve 
rast1k olmak iizere hic;bir hastahk, bug
daylannm yamna ugram1yorl 

Kalitaryada, bize bir tohum temizle
me ve ilaclama makinesi gosterdiler. Dc
nilebilir ki: bu makinenin gozleri vard1 
ve bu gozler, karay1 aktan, k1lc;Igi tane -
denden, ay1rmak hususunda bir insan go· 
zii kadar hassastJ. 

Oniimdeki c;uvaldan bir avuc; bugday 
<;Ikanp uzatt1lar: Bunun yalmz ad1 bug
daydJ. ic;inde; yiyenleri sersemle§tirdigi 
ic;in adma delice denilen yabani ottan tu
tun da, ta& ve topaca kadar, her c,:e~id 
nesne vard1. Bu karmakan~rk bugda -
Vl, makine, gozi.imiiziin oniinde be~ da • 
kikaya varmadan, pml pml temizledi. 

Deminki halitamn ic;inde bugdaydan 
ba~ka ne varsa, hepsi kaybolmu§tu. Kay
Iii, hele bu makinenin kendisi ic,:in ne bii· 
yiik bir nimet oldugunu biliyor. 

Saatte bir ton tohumu, elekten gec;ire:1 
bu makinelerde, hastahkh bugday tane
lerini ilaclamak i~in de ayn tertibat var. 

Makinenin ba§mda, Halkah Ziraat 
mektebi talebesi c;ah~ryordu. T alebe a • 
rasmda, bir de gene k1z goziime ili~ti. 

- Bu bay an kim? diye soracak ol -
dum. 

istasyon miidiirii, biiyiik bir iftiharla 
onu bize tamttr: 

-Ankara Ziraat Fakiiltesinin bu se
neki mezunlanndan Nazife Tuatay ... 
Laboratuanm1zda me~gul olmak iizere 
!!;onderilmi~ti. Fa kat, koylerde c;ali$magi 
tercih ediyor. Ac;1k k1rlardan c;ekip ken
disini bir tiirlii laboratuara alam1yoruz. 

Nazife Tuatay gi.iliimsedi: 
- Ben K1r~ehirde dogmu~. bir A -

nadolu klZlyim! dedi, laboratuara alsay
dm!Z, beni, en bi.iyiik bir zevkimden 
mahrum etmi~ olurdunuz! 

SALA.HADDIN GONGCJR 

Istasyon miidiirii Mirza Gokgol bana -
bunlan anlatJrken, Y enibosna koyliileri 
etrafimlZI almi§lardl. Miidiirii can kula
gile dinliyorlard!. iderinden biri; belli 
ki diinya gormii~ ve sakah yoksa da, bt
Ylklanm degirmende agartrnam1~ bir a· 
damdr. 

Nara ahyorlarmi§! 
<;atalcab Hasan, Ramazan ve Ahmed 

ismindeki §ahrslar, evvelki gece 2 de 
sarho§ bir halde Beyoglunda nara atar
larken yakalanarak ciirmii me§hud 
mahkemesine veril.mi~lerdir. 

Hakiki bir istanbullu ~ivesile: Kezzab dokiiliince ... 

- Nam bey, nam bey, diyor, §ev· 
ketmeab efendimiz biitr;e istiyor. Eger 
anlamryorsamz tekrar edeyim: Biitc;e is· 
tiyor, biitc;e istiyor! 

Ve elindeki tomar tomar kagidJ da 
biikiip Yusuf Beyin yiiziine firlatiyor. 
Zavall1 nam: . <<Allah belaJII versin» di
yerek kag1dlan yerden toplarken zeka -
s1m da i§lettiginden maksadm ne oldugu· 
nu an!Iyor ve ertesi rnecliste iradla mas
rah miisavi bir. biit<;e yap1p getmyor. 
Mahmud Nedim Pa§a Maliye Nazmnm 
giileryiizle sundugu yeni bi.it<;enin tam 
bir muvazene gosterdigini goriince gi.ili.im
siiyor: 

- hte, diyor, biitc,:e boyle yap1hr! .. 
Giizel f1kra, degil mi?.. Fakat mil • 

yonlarca Tiirkiin kanile kurulmu& alan 
o koca imparatorluk i~te bu giizel fikra· 
larla ve o biitc;elerle harab oldu, Y1krld1 
ve sarayla Bab1ali kepazeliklerinin aclSl
m da amlarca gene Tiirk milleti c;ekti !.. 

M. TURf/AN TAN 
H: M. Emin imzasile mektub yolltyan sa

ym okucuya : 
Miitalea ve miihlha~alanmz tamnm!Je 

dogrudur. Fakat cehlin ve cehaletin kar
§Il!ih olarak Dll Kurumunun <;Ikard1g1 Ju
gatte bilmezlik yaz1lldJr. 

2 - Adli T1b I$leri miidiir muavinl aziz 
doktorumuz Fahri Cana: 

Frans1zlar me~hur Hiin hiikiimdarmm a
dmr AttiHi. olarak yaziyorlar. Rahmetli Em
rullah Efendi Atila olarak kullnnmi~ti r. 
Bu ismin IAtell . (Asell . IAtze!) den gelme 
o1dugunu frenk tarihlerinde goriiv~ru:,.. 
Atila olarak tclaffuz olunmasJ da cai~ ol.sa 
gerek. 

M T T. 

~olciikte bir gene boguldu 

«- Bayim, dedi, bu makineler, her
~eyden evvel, bizim imammtzl art1rd1! 
Nic,:in yalan soyliyelim.. Koyliilerimiz, 
ekin i~lerinde muhafazakar (aynen boy
le soy]iiyordu) insanlardlrl 

Her s.Oylenene kolay kolay inanmaz-

Arabacr David oglu Hayim, diin saat 
11 de, arabasma koydugu 70 kiloluk bir 
kezzab §i§esile Kumbaracr yokw~undan 
gec;erk.en araba devrilmi~, kezzab yere 
dokiilerek hah 6riiciiliigii yapan Albe
rin yiiziinden yaralanmasma sebebivet 
vermistir. 

Izmit (Hususi) - Go!cilk kazasm • 
d~ hazin bir bogulma hadisesi olmu~, 
b1r botla ak~am safasr yapmak ist·vpn 
tic; arkada~ sulann ccrevanma kap1 a -
:ak siiriiklenmi ~ INdir. Bot devr ilince, 
Ismail Mustafa ismindf'ki gene kurtan
lamlyarak bogulmu~tur. · 

lzmit Cezaevinden kacanlar 
izmit (Hususi) - izmit hapisanPsin

den iki mahkum kagrm~sa da yakalan -
IDI!;lard1r. 



Giipegi.indiiz, aydmhk bir salona giri
yorsunuz. Salonda kimseler yok. Siz da
ha kap1dan ic;eri girer girmez, pencere 
camlanndan biri miithi~ bir giiriiltii ilc 
pathyor, bir ko§ede duran kuyruklu pi
yano kendi kendine size dogru yiiriiyor, 
tavandaki avize ~mg1rdamaga ba~hyor 
ve bir masamn arkasmdan bembeyaz, 
korkunc bir c;ift el uzamyor. 

hte, Oc;iincii Napoleon devrinde ya
§Iyan me§hur medyum Duglas Hom'un 
bir hiineri! 

Duglas Hom'u, hilekarhkla ve hok -
kabazhkla itham edenler, hatta, bir is -
pritizme seansmda, imparatorun yana -
gma <;Iplak ayagile temas ederek ona, 
ervah elile ok§and1g1 zanmm verdigini 
silyliyenler vard1r. F akat, me§hur med
yomun seanslannda bizzat haz1r bulu -
nanlar ve tecriibelerini s1b tetkiklerden 
gec;irenler bu iddialan c;iiriitecek §ekilde 
§ehadette bulunmaktadirlar. 

Maksadirnlz medyomlan ne miidafaa
QJr, ne de tekzib. Sadece, fevkattabia 
olduklan ic;in izah edilemiyen ispritizme 
hadiselerine aid bazt merakh misaller 
zikredecegiz. 

T ecriibelerinde maddi tezahiirler gos
terebilen medyomlar bugiin <;ok nadir 
~bulunuyor. Y almz, ismi me§hur olanlardan 
Rudi ~nayder'in mf irade kuvvetile, bir 
mendili diigiim haline getirdigini biliyo
lUZ. Medyumlarda irade kuvvetinin ek
toplazm denilen liizucl bir madde halin
de tezahiir ettigi ve bu §ekilsiz ektoplazm
larm, insan viieudii ~klinde, yahud c;eh
re veya el §eklinde goriindiigii de olur. 
P aristeki IIJ1etapsi§ik enstitiisiinde bu el 

·Ve ayaklann kahblan vard1r. 

Cenevreli doktor Raul Montandon, 
iki doktor tarafmdan yap1lan harikulade 
bir tccriibe zikreder. Bu dQktarlar, bir 
medyomun ne§rettigi oktoplazmi ne~terle 
yarrm~lar, insan viicudii ~eklindeki bu 
maddenin sag kolunda insan adaleleri, 
sol kolunda ~ekilsiz bir ektoplazm bul -
mu~lardu. 

Bu nevi garibelerin_ s1hhatine inanmak 
kin, bunlann, sozleri hie; ~iiphe gotiir -
mez kimseler tarafmdan tasdik edilmi§ 
olmasi, teeriibelerinin dogruluguna ina -
mhr miitehassJslar gozile goriilmesi la -
z1m geldigi tabiidir. Du~;las Hom ismin
deki medyomu bu noktai nazardan mu
hakeme edersek, seanslannda haZir bu
lunan kimselerin, Oc;i.in~ii Napoleon ve 
1mparatoric;e, Prenses Meternih, rahih 
Ravinyan, saray erkanmdan miiteaddid 
zevat, ve medyomun tecriibeleri i.izerinde 
tetkikat yapmak maksadile sureti mahsu
sada aletler imal eden X ~tl'a1 mueidi, 
me~hur fizik~i Vilyam Krukes gibi e~has 
oldugunu dii~iiniirsek, Hom'un medyom
luii;unu biisbiitiin yabana atmamak ieab 
ettigini kabul ederiz. 

Duglas Hom, «falcihk», <<ke~fi esrar» 
gibi hassalal'a, anasmdan tevariis etmi§ti. 
N ereye gitse, fevkattabia sesler i§ttir -
mek, bulundugu yerdeki e§yay1 hareketc 
getirmek gibi harikulade hadiseleri ade
ta beraberinde ta§Jr, ve bunlann, kendi 
iradesi haricinde vuku buldugunu soyler

di. . 
Hom, oldukc;a yiiksek bir ic;timal mev

kie sahibdi; birc;ok lordlann dosluydu ve 
gosterdigi garibelere mukabil hic;bir za
man iicret almaz.di. Hatta, bir iki seans 
ic;in kendisine teklif edilen 50,000 frank 
iiereti reddettigi me§hur vak' alardand1r. 

Duglas Hom'un yap!Jg1 medyomluk 
teeriibeleri ic;inde bilhassa bir tanesi pek 
~ayam dikkat olmu§tur. 

Kuvvetli I~Iklarla aydmlanan biiyiik 
bir salondL!, i.istii hah ile ortiilii yuvarlak 

'(~8.:-:k k 13 uvu a$ roman1: 

bir masantn ba§ma, kadm erkek on be§ 
ki~i oturm~tu. Hom, onlardan i.ic; dort 
metro uzakta bir ba~ka koltukta oturu -
yordu. Ba~1 koltugun arkasma dogru 
devrilmi~. yiizil. sapsan idi. Birdenbire 
masamn iistiine, k1s_a ve kuvvetli iki dar
be vuruluyor ve medyom: 

- Ervah geldi, diyor, etrafJm!Zda 
dola~Jyorlar, ~imdi goriineeekler. 

Ayni zamanda, Prenses Meternih'in 
baeagm1 demir gibi bir el loavr1yor ve 
Prenses bir feryad kopanyor. Ayni kuv
vetli temas1, diger on oort ki§i, kimi en· 
sesinde, kimi kolunda hissediyor. 

0 S1rada, masanm iistiindeki hah ortii 
yava§ yava~ yerinden kalkiyor, ve ha -
mun, kendilerine dogru, iistii beyaz or
Iii ile ortiilii bir c;ift ele benzer bir~eyin 
uzand1gm1 goriiyorlar. Erkekler yerlerin
den kalkiyorlar, bu elleri yakalay1p kuv
vetle sJkJyorlar, fakat parmaklan arasm· 
da hic;bir ~ey kalm1yor. Masamn ortiisiinii 
kaldmyorlar, altmda bir~ey yok. 

Bu esnada, tam cezbe halinde gorii -
nen Hom'un sesi i~itiliyor: 

- Piyanoya bir rub yakla~Jyor. $u 
menek~e demetini oradan kaldiTmasmt 
emredeeegim. 

Hom'un lba§l, oturdugu koltugun ar -
kasma dogru tekrar devrilirken, menek§c 
demetinin piyanonun iisliinden kayarak 
aynldiih. havaya kalktJgJ, odanm ic;inde 
sarsllarak ilerledikten soma Pren!es Me-
ternih'in kueagma dii§tiigii goriiliiyor. 
Demeti muayene ediyorlar, iizerinde, ipe, 
at blma, salia benzer hi~bir §ey gori.il -
miiyor. 

En nihayet, Hom bir armonik getirti-
yor. Prenses, bu armoniii;i sapmdan tu· 
tup havaya kaldmyor ve armonigin ko
riigii kendi kendine a<;Ihp kapanmaga, 
tu§lan kendi kendine inip c;Ikmaga ve a
let hamunu aglatan hazin nagmeler <;1-
karmaga ba§hyor. 

Ayni teeriibe, Vilyam Krukes'in hu -
zurile birka<; defa tekrar edildiii;i, hem 
de armonik bir tel kafes ic;ine kapatlimak 
suretile tecriibe yapildJgi halde, aramlan 
hile ke§fedilememi~tir. 

Son senelerin, lbu sahalardaki en sa -
lahiyettar mi.inakkidi doktor Osti, Dug
las Hom hakkmdaki miitalealarmda, bu 
adamm, hile yolile de olsa, son derece 
harikah hadiseler yaratan, fevkalade ka
biliyetli bir medyom oldugunu soyliiyor. 
Bilhassa, bol ziya ile aydmlanan salon
larda yapli!'b tecriibeler, Hom'un kuv -
vetini kafi dereeede gostermi§tir. 

Medyomlarm ihtJsast dahiline gircn 
hadiseler bugiin hala tamamen izah edil
memi~ olmakla beraber, Duglas Hom'un, 
bu fevkattabia sahneleri maddi ~ekilde 
ortaya koymak hiinerinde e~siz. kaldt!l;: ve 
medyomluk tarihinin yegane mi.ihim §ah
siyeti oldugu muhakkakhr. 

Nakleden: HAMDI VAROCLU 

Birinin elinde, ordiigii fanila, otekin·j o miibhem duygu yerine, yiireii;inde bii
de bir hesab i~i bulunan bu iki ya§II yiik bir sevinc I~Igmm parlad1gmJ hissetti. 
kadm arasmda, Zeynebin, lambadan do- Gene bz, gozlerinde, tebessi.imiinii bir 
kiilen I§Ik tufam i~inde kmla boyanan kat daha eanh ve sevimli gosteren yumu
sa~lan, ve bu sac;! arm, yumu§ak bir dera- ~ak bir bak1~la: 
gu§la c;crc;eveledigi yiizii, iistad bir res- - N eden ayakta duruyorsunuz ~e -

sam elinden <;Ikmi§, nadide bir tablo his- •ik Bey? Otursamza! dedi. 

sini veriyordu. Derinden gelen dolu bir ahenkle ve 
Raife Hammm, azarhyan ses1 uzeri- baz1 kelimeleri yuvarlakla§hnr gibi konu· 

ne, gramofonun ba§mdan ~ekilip masa· §Uyor, en basil ciimleler, onun agzmda, 
nm yanma s1gman Zeynebi gozlerinin hirer nagme halini ahyordu. 
biitiin kuvvetile bir mi.iddet seyreden ;le- Zeyneb, doktor .Sefigin ona k1rda ilk 
fik, birdenbire, bu tema§adan, emsalsiz tesadiif ettigi giindenberi nekadar degi§

bir zevk duydugunu hissctti. Zihninden: mi§ti. 0 ak~am, c;ekingen, hatta miiteca-
- Aeaba bu km seviyor muyum? viz bir vaziyet takman bu k1z ~imdi, ru
Dii~iineesi, parlay1p sonen bir aydmhk hunun biitiin manasm1 gozlerinde loph -

h1zile get;;ti. Fa kat iz birakmiyacak yan, sokulgan, miiltefit, eandan bir mah
kadar siiratle gelip gec;en bu fikir onda luktu. 
hayrete, iiziinti.iye benzer bir tesir yap- Sefik, sanki bu daveti bekliyormu& gi
ml~h. Ayni saniyede, Zeynebin, kendisi- bi, dogru Zeynebin yanma gitti. Masa
ne bakhgm1 ve giiliimsedigini goriince, nm yamnda bir tabure duruyordu. Fa • 

CUMHURIYE~ 

Polis baskomiserle 
' 

aras1nda nakiller 

Nahiye miidiirliiklerinde 
~ab~an ba,komiserler 

arastnda da yeni ta vinler 
yaodd1 

istanbul Emniyet direktorliiii;ii kadro
sunda bulunan, ayni zamanda na!:iye 
miidiirliikleri vaz.ifelerinde c;ah~an ba~
komiserler arasmda ~u nakiller yapiimt~
hr: 

Kma!.ada nahiye miidiirii ba~komiser 
$iikrii T aksim nahiyesi ba~komiserligine, 
Beykoz. ba~komiseri Sevket Kmahada 
nahiye miidiirliigune, T aksim nahiyesi 
baskomiseri Mithat Erenkoy ba~komJser
lii(ine, Be~ikta~ merkez nahiyesi ba~ko
miseri Nazmi Beykoz ba~komiserligine, 
Kachkoy ba~komiserlerinden Sevki Y e -
~ilkoy nahiye miidiirliigiine, Kad1koy 
ba~komiserlerinden ibrahim Kmltoprak 
nabiye miidiirliigiine, KIZlltoprak nahiye 
rr.i.idiirii Vas1f Sanyer ba~komiserligine, 
Sanyer ba~komiseri F ehmi Karagiimriik 
nahiyesi ba~komiserligine, Eminonii ba~
komiseri Serif Beyaz1d n.ahiyesi miidiir
liigiine, PangaltJ ba~komiseri H1fz1 E -
minonii ba~komiserligine, Ankara Polis 
Enstitiisii birinci devre mezunlarmdan 
ba~komiser Halid eski yeri olan Pangal
tl ba~komiserliil;ine, enstitii mezunu ba~
komiser Hamdi Eyiib ba~komiserliil;ine, 
Mehmed Ali Sehremini ba~komiserligi
ne, F evzi Kad1koy ba~komiserliil;ine ta
yin edilmi~. Y e~ilkoy nahiye miidiirii ko
miser Sabri de miidiriyet emrine almm1~-
hr. 

Ti.irkiye · Romanya 

tayyare • • serVISI 

diin Prens Bibesko, 
geldi, Ankaraya gitti 

Mekteblere 
girme ,artlar• 
lpekbocek~iligi mektebi 

Ti.irkiyenin Bursa, Antalya, Denizli, 
Diyarbak1r, Edirne Vilayetlerinde ipek
c;ilik mektebieri vard1r. ipek bocek¢1ik 
mekteblcri, kurs mahiyetinde hirer mii
essesedir. Buralara ilkmekteb mezun -
Ian ahmr. Tahsil mi.iddetleri dort ay -
d1r. 

Bu mekteblere girmek ic;in, Tiirkiye 
Cunmuriyeti vatanda§1 olmak, hasta -
hks1z olduguna dair rcsmi bir doktor . 
dan altnml§ raporu bulunmak, c;ic;ek a
§1SI olmak laz1mdrr. 

Adana Ziraat Makinist 
mektebi 

Adana Ziraat Makinist mektcbi, de
mirci ve ziraat makinisti yeti§tirmek i.i
zere ac;Ilmt~ bir miiessesedir. Adana Zi
raat mektebine baghd1r. Bu mektebe 
ilkmekteb mezunian ahmr. Tahsil mlid
deti iki senedir. Bu mektebi bitirenier 
orta ihhsas mektebi derecesinde tahsil 
goriimlif? saythrlar. 

Girme ~artlan ~uniard1r: 
1 - Tiirkiye Cumhuriyeti vatanda§l 

oimak. 
12- Ya§I 15 ten a§agi, 19 dan yukan 

oimamak. 
3 - Hastaliks1z olmak ve vi.icudce 

makinistlige elvcri~li buiunmak. 
Girmek istiyenierin saylSI, mektebe 

almaeak talebe kadrosundan fazla olur
sa talibier arasmda, tiirkc;e, aritmetik 
ve hendese dersierinden bir sec;me im
tiham yap1hr. Mektebe aimacak taiebe 
arasmda koy c;ocuklarile fabrika ve 
imaiathane veya c;iftlikierde makinist -
Iik, demireilik ve tornac1hk gibi san
atlarm birinde c;ah~m1~ olduklarmt ve
sika ile ispat edenler tercih olunur. 

12 yd ag1r hapis 

K1skanchktan dogan hir 
katil muhakemesi, diin 

neticelendi 
<;ataicanm istranca koyiinde komiir-

Beynelmilel Havac1hk federasyonu ciili.ik yapan 9aban ogiu Fettah, be:ra -
reisi Prens Bibesko dun sabah saat do- ber ya~ad1~ Ay§enin kendisini terkede
kuz buc;ukta tayyare ile Biikre~ten ~eh- rek ayni koyden Sabri ile beraber ya -
rimize gelmi~ ve Y e~ilkoy tayyare istas- ~amasma mugber olmU§ ve bir gi.in yol
yonunda kar~Jlanmt~tu. Prens Bibesko da kar~1Ia§tlg1 Sabriyi tabanea ile vura
y e~ilkoyde bir miiddet istirallat ettikten rak oldiirmti§tii. 
soma tayyare ile Ankaraya hareket et- Bir miiddettenberi A,~1rcczada devam 

· fr bu katil da a 1, di.in sona ermi§ ve 

P B 'b k T" k' .1 R arar te him e i mi§tlr. ffil~ I • I k f d 1 . . 
rens 1 es o ur 1ye 1 e omanya 

arasmda tayyare servisi tesisi hususunda Sa~rinin vak'a ,glinli Fettahla k~r§l -

N V k.l · · 1 1 d b 1 Ia~hg1 zaman, aral<>rmda <;Jkan muna -
af1a e a etJmJz e temas ar a u una· k t· . k"f"" d k F tt h 

cakhr. a~a ne JCeSJ u ur e ere e a a so-

K1zilay sah§ §ubesinde 
~1kan yangm 

Evvelki geee 1L30 da, Sirkecide Ye
nipostane caddesindeki K1z1lay binasm
dan duman <;aktJgt gori.ilmi.i§, ve keyfi -
yetten !tfaiye habcrdar edilmi~tir. Bi -
raz sonra yeti§en itfaiye, yangmm ne
rede oidugunu anl!yabilmek i~in hamn 
biitiln odalarmda ara~tuma yapmaga 
mecbur kalmi§, fakat gene bir ipucu 
elde edememi§tir. Bunun i.izerine K1 -
z1lay ecza deposunun kilid ve kepenk
leri kmiarak ic;eriye girilmi~ ve burada 
kesif bir dumanla kar§1la§Ilm1~trr. 

Yap1Ian ara~hrmada dumamn, fazia 
1sman buz dolab1 makinelerinden c;1k -
ttg1 anlaiilml~ ve icab eden tedbirler a
hnmt~hr. Tahkikata devam edilmek -
tedir. 

~--·---Bir lngiliz f1rkas1 manevra-
lara ba§ladi 

Londra 10- Anavatan iic;iincii f1r • 
kasma rnensub k1t'alar, senelik manevra
lanna ba§lami~tJr. Bu manevramn temi, 
ispanyo] dahill harbinin ba§langJcmdan 
miilhem bulunmaktadJr. 

kat ona oturmad1, yere, gene k1zm dizi
nin dibine bagda~ kurdu. 

Oglu ile Zeynebin biitiin hareketlerini 
tarassuddan bir an geri kalmtyan Raika 
Hammefendi, gozliigiiniin iistiinden, Se
fige gazub nazarlarla bir kere daha bak
tl. Az evvelki itiraz1 siikutla, hatta inkl.
yadla kar~IlandigJ i~in, o ak~amki huy
suzluk istidadmJ olanca kabiliyetile kul
lanmak istediil;i anla~Ihyordu. $efigin, 
laiibali bir tavtrla, Zeynebin ayakucuna 
bagda~ kurup oturmas1 bu huysuzlugu 
izhara vesile oldu. Orgiisi.inii dizlerinin 
iistiine b1rakli: 

- $efik, dedi, otuz iki ya~mda kos
koca adamsm, hala kendini c;ocuk zan
nediyorsun! 

Doktor $efik, bu kinayenin manasini 
anlamakla beraber, gene anlamami~ gibi 
goriindii ve annesine hayretle bakarak 
sordu: 

- N e oldu anne? Bir~ey mi yaptlm? 
- Su oturu§una bak. Kendini Zey -

neble akran tutuyorsun. Hi<; yakl&miy_or 
vallahi I Hem bu ak~am sen nic;in c;ah~
miyorsun? Yemege daha vakit var. Gi
dip biraz yaZJ!annla me~gul olsana. 

- Mekteb c;ocugu degilim, anne I 
Miisaade edin de kendi harekatJm1 ken-

pa ile vurdugu hakkmdaki miidafaa va
rid goriilmemi~. ayni zamanda Fettahm 
Ayse ile evli oldugu da tesbit edileme
mi§tir. Sabrinin kasden oldiiriildiigii sa
bit goriilmi.i§tiir. 

Neticede katil Fettah, 18 sene ag1r 
haj:>SC, f2kat h~disede hakiki tahrik 
goriildiigi.inden bu miiddetin iicte biri 
tenzil edilerek 12 sene a~Ir hapse ve 
mii('bben n 5mme hb:metlPrinden mah· 
rumiyete mahkum edilmi~tir. 

Su topu miisabakasi 
Su sporlan ajanhgmdan: 

Bu haftaki su topu miisabakas1 12/8/ 
938 euma giinii aksam1 saat tam 17 de 
Moda yiizme havuzunda yaptlacaktlr. 

Bu miisabakaian idare edece olan 
hakcmlerimizin o giin ve saatte Moda 
yi.izme havuzunda haz1r bulunmalan e
hemmiyetle rica olunur. ---Kara~iimriik sporculari 

lzmite gidiyor 
Vaki davet iizerine Karagiimriik bi

rinci futbol tabnu, bu pazar giinii, iz
mit idman Yurdile bir rna<; yapmak ii

zere, izmite gidecektir. 

dim idare edeyim. 
$efiil;in yiizii birdenbire de~i&mi&, bu 

son mukabelesi, agzmdan, hayli sert bir 
ifade ile c;Ikmi~li. Raika Hammefendi, 

i&in uzayaeagmi anlaymca susmaga mec
bur oldu. 

Simdi, doktQr $efik, Zeynebin dizleri 
iizerinde duran albiimiin resimlerini sey

re dalm1~1i. Ba&l, gene kmn dizlerine de

gecek kadar egik, her yaprak ac;Ildikc;a 
oraYJ dolduran resimler hakkmda, Zey

nebin verdigi izahatJ dinliyordu. 
Bahc;eli bir ev resmine bak1yorlardl. 

Zamanla rengi solan fotografta, evin 
cephesi ve bah~eye inen dart basamakh 
mermer bir merdiven vardt. Merdivendc, 

uz.un boylu, giirbliz bir erkek duruyor, 
bahc;ede, ham bir koltukta oturan ufak

tefek bir kadmm ayakueunda, minimini 
bir <;ocugun toprakla oynad1g1 goriiliiyor
du. 

Zeyneb, parmagm1 bu erkek resminin 

iisti.ine basarak: 
- Babamm resmi, dedi. Bu ~irkin ~o

euk da ben. 
- Hie; de t;;irkin degil, o zaman bile 

giizelmi~siniz... Peki, bu size benziyen 
kadm kim? 

Ag1z bUtUn mikroblar 
daima a~1k bir kap1d1 

UNUTMAYINIZ Ki: 
r 

BaktmSlzllktan ~liriiyen di~Ierin dif
teri, bademcik, k1zam1k, enfloenza ve 
hatta zatiirrieye yol a~tlklan, iltiha b 
yapan di§ etlerile kokierinden m1de 
hummast, apandisit, nevresteni, s1tma 
ve romati=a yaphg1 fennen anla§li -
mt~tiT. Temiz ag1z ve saglam d~ler u
mumi viicud saghgmm en bidnci §artl 
oimu~tur. Binaenaleyh d~lerinizi her 
giin kabil oldugu kadar fazla - H1akal 

3 defa - (Radyolin) d~ maeunile f1r'<a

hyarak s1hhatinizi garanti edebilirsi - t 
niz ve etmelisiniz. Bu suretle mikrob -
Ian imha ederek di§lerinizi korumu~ o
Iursunuz. 

Di~ MACUNU 
Biitiin tehlikelere kar~I sthhatinizi korur. 

•• • • • ' f ... ··' lo' • 

Beykoz Kaza idare Heyetinden : 
T. C. Ziraat Bankasma borclu C[;!hasa aid gayrimenkullerin satl§I 1, 

22 temmuz 938 tarihli Cumhuriyet, 2, 4. 22 temmuz 938 tarihli Ak§am 
teierile ilan olunacak ilk arttiTma 8/8/938 tarihinde yap1lm1§ ise de 
zuhur etmediginden 10/8/938 tarihinden itibaren 10 gi.in mi.iddetle asluY~ 
almmi§ ve 22/8/938 tarihine masadif pazartesi giini.i saat 15 buc;ukta ihalei 
kat'iyeierinin yap1lmas1 mukarrer bulunmu~tur. Taliblerin heyetimize mii• 
racaatleri. ( 5293 ) --------

a~, i~, ez e, Grip, Romatizma, 
nevralji, ku1khk ve biitiin agrilartmzt derhal keser• 
- - icab1nda gUnde 3 ka,e ahnabilir. -

Orman Koruma Gene I Komutanbgtndan : 
1 - Kpah zarftan pazarhga <;evrilen istanbul Ambar binas1 in~aattnJJl 

ihalesi 15 agustos 938 pazartesi saat 11 de Ankarada Yeni§ehirde Genel l{O' 
mutanltk binasmdaki Satmaima Komisyonunda yapllacaktrr. 

2 - Ke§if bedeli 22209 lira 71 kuru§ ve muvakkat teminah 1665 lira 
73 kuru§tur. • 

3 - ~artname ve ke§ifleri Ankara Satmalma Komisyonunda ve is· 
tanbuida Galatada Topc;ular caddesinde 176 numarada Orman Koruma ArtJ' 
bar Miidi.irliigi.inde her gi.in · gorlilebilir. 

4 - !steklilerin muvakkat teminat makbuzian ve icap eden kanu~ 
vesikaiarile birlikte ihaie gi.in ve saatinde mezkUr Komisyona mtiracaatle!1 

ilan olunur. ...... ... ... ( 5298) , 
I Bir 

Yalnaz EViNiZDE deijil CEBiNiZDE bile 

NERViN 

- bulrn I . mall 

Uykusuzluk • Sinir ai) ala • 
r1 • Asabi oksUrUkler· Bay• 
ganhk • Ba~; donmesl • (:ar• 

panta ve slnirden ilerl gelen biiti.in rahatsazhklara 

I Y l EDER 
Ne nehatt, ne kimyevt zehirli hi<; bir madde yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

' ~--~-- -- -----
Zeyneb giildii: 
- Bana benzemez ... 0 benim da -

d1m ... Giizel kadmmJ§. Yukanda, o -
damda resmi var, size gosteririm. Zatiir
rieden olmii~. zavalh. Tam o mada ben 

de hastalanmi~lm aroma, dad1m bana o 
kadar iyi bakmi~ ki, olmek iizereyken 

kurtulmu~um ... Oyle deil;il mi anne~ 
S1d1ka teyze, gozlerini, elindeki ~in

den ay1rmadan cevab verdi: 

- Evet, <;ok sadtk kadmd1 Allah 
rahmet eylesin! Seni kurtardt amma, ken
di oldii. 

Zeyneb, devam etti: 
- Sonra, babam tekaiid olmu~. bu -

raya gelmi~iz. Buramn havas1 bana da

ha ziyade yaram1~. Orada kalsayd1m 

belki hastahkh, c1hz. bir~ey olacaktlm ... 

- Sana yarach aroma, babaclgma 
yaramadl kizJm I 

S1d1ka teyze, aCilarla dolu hayatmm 
en elim safhas1m hatulamaktan, kocast -

nm ismini gene tekrar etmekten kendini 
alamamt~. ic;ini c;ekerek, hafif bir sesle bu 

soz.ii soyledikten sonra, gene i§ine de -
vam etmi§ti. 

S1d1ka teyzeye birdenbire, durgun bir 

hal gelmi§ti. ignesini, elindeki kiic;:iik ~~· 
nagma batmrken dalgm goriiniiyord~~' 
Sefik, albiimdeki resimler hakkmda is, 
tediib izahatm, zavalh kadmm materll 

yiireginde hazin hatJralar uyand!Tdlii1 ~:, 
kaybolan genclik senelerini, olen koe3:r 
m anmasma, elim bir vesile te~kil ettigtil' 
dii~iindii. 

1 
Annesinin, birdenbire dalgmla~mast ~: 

susmas1, Zeynebin de nazan dikkattil' 
0 ··~· 

celbetmisti. Istemiyerek, ona, kara gil 
lerini hatJrlatmi~ bulunuyorlard1. 

1
, 

$efik, Zeynebin mihaniki bir hareke, 
le yapraklanm c;evirdigi albi.ime bakrll~ 
ga hala devam ediyor, fakat, yaba , 

I s' c;ehreler, yabanc1 manzaralarla do U ··~ 
hifeler goziiniin oniinden gec;tikc;e. bo~. 
tecessiisiine ragmen bir~y sormu!~r Je. 
Zeyneb de susuyordu. Odanm 1~Pd 'I 
albiimiin c;evrilen yapraklarmm c;1kar tS 

hi~irtidan ba~ka ses voktu ... 

-6-
- Zeyneb~ 
- Ne var anneeigim? 

- UyumJYor musun ~ 
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Uzak§arkta vaziyet hala Biiyiik $efimizin-

b I . d. te,ekkiirii 
Cinde son vaziye 

ari§ yo Una g1rme I nkanm ~et~~~$;;:~~ ~e~~;a;;::';~e1ceva- <;ete harbi yapan 

muvaffakiyet 
<;in kuvvetleri bir 

kazanddar Ik. f d d... d b1 lutfetmi§lerdir: 
I tara araSID a UD e Saffet Artkan - Kiiltiir Baham -

[Ba~taratz 1 tnct sahHecteJ rulmu§tur. 

~iddetJi ~arpl§malar oldu Tlirkiin kiilrtiir sahasmda~~~: _ Hsia ~ihku'nun garbmda Hsinkai§en- Honan'da garb istikametinde Tsin -
de nebrin ~imal sahilinde diger bir J apon "'hua - T aokov hath uzunlug~ unda i1er1e· 

[Ba$taratz 1 tnct sahtJecteJ 

Ate,ler ifinde yanan hoy 
Londra 10- Kore'de Yuki kasaba· 

hrndan Royter' e bildirildigi~ gore, mu
d asarnat ba~1adi~mdanberi ~imdiye ka
ar &oriilmemi~ bir §iddette yap1lan Sov

ret bombardrmanlan neticesinde Can -
ufeng koyii diin ak§am yanmaga ba§la

lllr~trr. 

r;Qng-Ku-F eng tepesi Ruslarrn 
elinde 

k Londra I 0 (Hususi) - Bugi.in Mos
MVada ne§redilen bir tebli$1; Sovyet -
. an<;u hududunda biitiin giin to~u ate

:Ine devam edildigini ve Cank-Ku-Feng 
epesinin Sovyetlerin elinde bulundugu· 

nu bildirmektedir. 
b· Londra 10 (Hususl)- Moskovadan 
rldirildigine gore, Sovyet hiikumeti J a • 

~0~. tehdidleri kar~Ismda hatti hareketini 
egl~tirmemege ve icabmda bir harbi go· 

Ze alrnaga karar vermi&tir. 

SoVyetler Birliginin her tarafmda }a -
Ponya aleyhine niimayi§ ve mitinglere de
;~rn olunmaktadu. 

lr hasaba Ruslarrn ifgali altrna 
girdi 

]·~Tokyo 10- Harbiye Nezareti teb
Ig ediyor: 

.SoVyetlerin Suiliufeng'e kar~1 icra et
~1§ olduklan taarruz tardedilmi~tir. 

atsaoping'in ~imalinde kain Y ang-Ku
;11&-Ping kasabasr ii<; giindenberi Sov -
~lerin i§gali altmda bulunmaktad1r. 

trslarrn yeni bombardtmanlart 
d·~~ okyo I 0 - Domei aj ansmm bildir-
1~ 1~1ne gore, bu sabah 14 Sovyet tayya· 
'pes!, Cankufeng ve Satsaoping'deki Ja -
rnon mevzilerine ii<; kere hiicumda bulun
d 11§ ve Sovyet to~usu da bu mevzi1eri 
Urrnadan dogmii§tiir. 
Diger taraftan Kore dahilinde bir yol· 

b\1 treni bombard1mana. tabi tutulmu§ ve 
~ U bombardrman miihim zayiata sebebi
t et Vermi§tir. Harbiye Nezaretinin bir 
t~bli&inde bildirildigine gore, birr;ok gay
~ rnuharib yolcu yaralanml~hr. Kore'nin 

§trnal k1smmda yangm bombalan, bir • 
~ok ormanlarda §idcletli yangmlar do -

llrrnu§tur. 

JQponlar, Rus tezini habule 
meyyal 

Z Tokyo 1 0 - J aponya Hariciye N e· 
t areti namma soz soylemege salahiyet -

C
ar bir zat, CankUJfeng hadisesini halle 

l-lamidiye ---

1'.1 illi 
~42 
~tn.~elek l A<;1k gri esvabh, al kravath, 
tar~dr, sa<;lan dagrmk ve ba§I garib bir 
Ji ki a honun omzuna dogru sarkmi§, bel-

sar o b' d d' d Fe h ~ rr a amla dans e ryor u. 
. r ad k. 

~~n sii • &rupu derhal uzakla§tuma 1-
- r~e ger~ye dondii, arabaya geldi: 
A.r b an grdelim, dedi, <;ok fen a l 

araba a aya at1adi ve izahat vermeden 
C!Ya ernretti · 

~ Cek! ' 
'Vlecd' I sordu· -N . 
~ erha~den fen a ya~u? ~ . 

Yecan .. ' saklanmaga c;ah~tlg1 brr he-
1<;Inde · -s . 

Bu d~r~.o~lar var, dedi. 
nun ol onu~e Mecdiden ba§ka hepsi mem· 

rnu~tu F h . M d gencj d" .. · er ad elekle dans e en 
k U§unerek k d. k d IJn? '"'" • en 1 en dine: «Bu a Jvtunaseb t . . d' e Sizm zoruna bak l» 1-

tinin inkillafma temel olan harf inklla- o 
memur edilen muhtelit komisyonun te§ki- bmm onuncu yrldoni1mii miinasebe _ miifrezesi de su1arm altmda kalarak mek istiyen J aponlann bu te§ebbiisii ge-
linde iki Sovyet, bir J apon ve bir Man~u tile gonderdiginiz telgrafr memnuniyet- mahvolmu§tur. ~en hafta zarfmdanberoi muvaffakiyet -
delegesi bulunmasm1 J aponyanm kabule le aldrm, te§ekklir eder ve milletimize T ugyamn husule getirdigi vaziyetten sizlik1e neticelenmi§tir. 
haZJr oldugunu resmen teyid etmi§tir. kiiltiir sahasmda sonsuz ba§anlar dile- istifade eden C:in kuvvet!eri Anhvei e - General .?en bin; ok J apon ht' alannm 
Moshova gazetesinin miihim bir rim. yaletinin garbmda taarruza gec;erek seri ge<;en giinler zarfmda Hankev - Peiping 

makaleai K. AT ATVRK muvaffakiyetler elde etmi§lerdir. yolu ile §JIDale sevkedildiklerini de soyle-
Moskova 10 - Tass ajansl bildiri • ~ansi' de de <;in kuvvetleri o1dukc;a mi§tir. 

Y
or: Kliltlir Bakam Saffet Ankanm Bli • ilerlemi§lerdir. ~ansi'nin garbmda miihim 

ylik Sef Atatiirke ~ektigi tazim telgrafr b J k I · I L' h Netice o!arak General ~en, c;ete mu -
«Jurnal do Mosku» a~ag~rdaki ba§ma· ir apon a es1 o an Is in birkac; giin h b . r· k tl · · S · 

Y §Udur: . are es1 yapan yin uvve ennm uryan 
kaleyi ne~retmi~tir: devam eden kuvveth muharebelerden c;: 'd b" "k b. f 1. 1 .. 1 Y Y K. Atatiirh • Reisicumhur - 3 ~ r· k I . ve .,..antung a uyu 1r aa 1ye gos er-

Sa~umr~ bir vaziyette bulunan Tokyo sonra agustosta yin uvvet en tarafm- dll . 1 b .. tt' · ti S · • d 
· 1 b Dolm.abahc;e - Istanbul dan istirdad edilmi§tir. Japon ordusunun 

5
1 . enm pe ~r~z ~ Irmdl~f r. h UIYb~nk a 

giin biitiin diinyaya, bir siirii teblig, ha- Okuyup yazma bilmiyen vatanda§ a ryyes! IS m m I ometre cenu - k d h 'b d 'l . . r· ] '! b 
politika.c1lan ve J apon general eri, er· b k' . L' h' ,. 

30 
k'l I u1yan - e1pmg ~!men 1 er alii 1r a<; 

birakmamak, tarihini ve tarihinde ba • b d k"' c;: , d ~ b no ta an ta n e 1 ml§tlr. yin 1 er u 
ber, tehdid, vaid yagdmyorlar. un a am .,..ungyang a ogru cenu h .. . d b I F "' 'h 

I §ard1g1 medeniyet onderligini a~tlad1g1• . 'k . d . k d' at uzenn e u unan eng§en ve yl -
Avrupa hiikumet merkezlerinde, poi· rstl ametm e neat etme te 1r. mz asil Tiirk milletinin sizce en iyi bi- ling ~ehirlerile eyaletin §imali §ark isinde 

tik hava, umumiyetle harb arifelerinde linen zeka ve kapasitesine hududsuz in- Sui yuan' da <;in kuvvetleri Suiyu7a0n kain T aol ing' e siiratle yakla§maktadJTlar. 
goriilen sansasyonel haberler, ~ayialar ve ki". af vermek iradesile Tlirklligv e hediye eyaletinin merkezi olan Kveisui'nin c;: • b d r· k 1 · " yangtung un gar m a yiD uvvet en 
komanterlerle i~ba halindedir. ] apon ettigv iniz harf ink1labmm onuncu ytldo- kilometre cenubu ~arkisinde bir sevkul - I f d T d d 

~ son giin er zar m a anhsien'i istir a 
harb orgariizatorlerine tavsiyelerdc ve si- nlimlinii buglin kutlulamakla mes'uduz. cey§ merkezi olan Liang§en ile Peiping - etmi§lerdir. 
tayi~lerde bulunulmu§tur. Japon .tahrik- Bu on yrlhk en biiylik eserden kutsal Suiyuan demiryo1unun listiinde ve Ta • 
c;ilerinin, Gayda ve daha diger ltalyan bir heyecan duyan ve Ulu $efimiz ba- tung'un §imalinde bulunan Peng§en'e Cinliler mukabil taarruz yaptrlar 
gazetecileri gibi gayri mahir dostlan, da· §Jmizda olarak dab a ~ok inki§afh yrl • ayni zamanda taarruz etmektedirler. Hongkong 10 - N ankin'le Hang~ov 
ba §imdiden, ancak riiy;ilannda gordiik· doniimlerile mutlanmak samimi dile - Demiryolu miinakalah durmu§tur. arasmda evvelki giin <;in kuvvetleri mu-

f . k 1 1 gvinde bulunan kliltiir ailesinin ve vata- k b1'j t · ] d' Jeri «]apon ordusunun za erim>> ut u a· Japonlar, Kveisui'deki mevzilerini a aarruza gec;mr§ er IT. 
nm bir ferdi stfatile Biiylik Scfime en c;: h • b d S k' 'd 

maktadlr. Pariste rJkan «Lo Tan» ga " tahkim etmektedirler. yang ay m cenu un a ung lang a 
y derin minnet duygulanm1 sunar, ta - d b h b d 520 

zetesinin ba§makale muharrirleri gibi da- zimle ellerinizden operim. ~in kuvvetlerinin muvailahiyeti cereyan e en ir mu are e e den 
ha teennili dostlan ise, hakikatin ve H k 10 r h b . fazla J apon olmii§tiir. Y angtse'nin §imal 

I h. 1 k Kiiltiir Bahani an ov - yete mu are esl ya - sahilinde Lonaping iizerinde cereyan e -
Frans1z menfaatlerinin a ey me 0 ara ' S ff A k r · k 1 · H 1 · d kk . .., 

b I . · .. a et r1 an pan yin uvvet en onan eya etm e - den b1'r hava muharebes1' e•nas1nda 1'k1' 
T okyo'nun yalan dolu ha er enm musa- • k d L d ~ 

J h b Dahiliye Vehilimizin tes,ehhiirleri in ~eng§oV un §ar 10 a unghai emir - Japon tayyaresi dii~iiriilmu"•tu"r. (a.a.) id bir tarzda kar§Ilamakta ve apon ar 1 · · d h. b' k 1 • ' 
d h Ankara 10 - Yurdun her tarafmdaki yo unun uzenn e mii rm 1r no ta o an 

organizatorlerine iki cephede bir en ar· Kat'feng'I' muhasara etmJ'~lerdi'r. Mant;urideki Cin halkt Japonlara 
lh k Parti ve Halkevi te~kilatmdan Parti , 

betmemegi, evvela Cinle su k yapa.r~. Genel Sekreterligine yeni Turk harfle- Ayni eya1etin §arkmda Kaifeng'in ce- isyan ediyor 
bilahare So.vyetler Birligine ar§I yuru· rinin kabulliniin Qnuncu yrldonlimli nubunda bulunan T unghusu §ehri de J a· .Sanghay fo - Manc;urideki Cin hal-
megi tavsiye etmektedir. Alman fa§istleri mlinasebetile tazim ve §li.kran telgraf- ponlardan tathir edilmi§tir. Lunghai hat- ki dii§man ve yabanci olan J aponlara 
ise, Uzak~ark buhranmdan, Avrupamn Ian gelmi§tir. Dahiliye Vekili ve Parti tmda Kaifeng'in §arkmda bulunan Lan - kar~1 isyan etmektedir. Mukckn'den ge-
cenubu •ark1's1'ndeki tecaviizkar vaziyet • G l S kr ter· <::! .. kr" Ka k d'l · ! h b I .. b' h ft d b · ' ene e e I .,u u ya en I en- feng' de J apon kuvvetleri ciddi bir §ekil- en son a er ere gore, Ir a a an en 
lerini takviye irin istifade eylemektedir. ne a"agvrdaki cevab1 vermi.,tir: hd d d 1 k d c· h lk h f J l k 

Y ' -. de te i e i me te ir. m a 1 er tara ta apon ara ar§I va-
T am bir siikun i~inde bulunan, nhat • Biiyiik Sefimiz Ataturklin yapti,!11 ve 2 agustosta Lanfeng' de bulunan J a _ him isyanlar tertib etmektedir. Goniillii-

seleri biiyiik bir sogukkanhhklal mu a ke: yaratttgi inkllablar arasmda ki.iltlir yo- pon kit'alarma yapllan bir baskm netice- Jerden miirekkeb bir ordu Kirin iizerine 
me eden ve p<>]itikas! tamami e manti I lunda da TUrk milletinin inki§af! ve o- .. .. k d' <::! 'd c· k '1 

b. k h"kA t nun bir an once geni§ bir ol~lide irfan sinde Japonlar agu zayiat vermi§ler ve yurume te Jr . ...,ang§en e m tt an 
bir seyir takib ey]iyen Mlr tke du uFm~l rniihim miktarda malzeme terketmi•ler - J ap<>n garnizonuna kar~I merkezi hiiku-
merkezi vardir ve o da os ova IT. I - nuruna kavu~masl i~in vlicude getirdi- y d k k ld kl b ld 1 d 
hakika Sovyet hiikumet merkezi, her ta· gi eserlerden lbiri Q}an harf degi§iminin dir. <;in kuvvetleri ayni zamanda Kai - mete sa t • a 1 anm i irmi§ er ir. 
rafa birbiri ardma tebligler gonderme _ onuncu yildonlimii mlinasebetile goste- feng'i iist taraftan ihata eden sevkulcen Cindeki harehet durmtyacah 
mekte, bir siirii muhakemeler yiiriitme • rilen can dan alaka ve duyguyu te§ek - noktalanm da zaptetmi§lerdir. ~imdi Tokyo 1 0 - Yiiksek harb meclisinin 

klirle kar"1lar, sevgi ve sayg~lanm1 tek- h h" t ~ h 1 kt d 
mekte, fakat vaziyeti tam itidalle telak- ' §e re ucum e mege am anma a lr - bu sabah akdetmi• oldug~ u fevka1ade jr. 

rarlanm. 1 ' " 
ki eylemektedir. Sovyetler Birligi sarih <>- ar. timam ve evvelki gece askeri riiesa ara-

Dahiliye Vekili B' C' l' · b 
larak biliyor ki J apon militaristleri, J a - C. H. P. Genet Sekreteri rr rn genera rnrn eyanatt smda akdedilmi§ olan konferansm mev· 
ponyaYl Sovyetler Birligine kar~1 bir har- $. Kaya Hankov 1 0 - Kiangsi eyaletinde zuunu bilhassa <;ankufeng ha.disesinin 

be sokmak arzusundad1r. Fa kat Sovyet- ::;:::============= Y angtsenin cenub hududundaki vaziyeti Cin seferi iizerinde icra edecegi akislere 
-. miitea 1 miiza ere erin te~ i etmi~ o • ler Birlig~i ayni zamanda •urasmt da hi- Ok gozden ges;iren Hupeh eyaleti valisi ve ll'k k I k 1 I 

liyor ki eger boyle bir harb patlarsa hu • UJUCU askeri i§ler komisyonunun siyasi kJsmJ dugu zannedilmektedr. Man<;uko'da ah-
harb Japon emperyalizminin maglubiyeti- d• k• direktori.i General ,Sen~eng bu cephede valve hadisatm alacagi ~ekil her ne o-
le neticelenecek ve Uzak~arkta Japon ayor I : ]apon kuvvetlerinin ge~en hafta zarfmda !ursa olsun Hankeu'ye kar§t giri~ilmi~ ta-
tahriklerine ebedl surette bir nihayet ve- ilerlemege muvaffak olamadiklanm be - arruza devam edilmege karar verilmi§ 
rilecektir. Ne vakit rahat edeceQiz ? yan etmi§tir. Kinkiang'm cenubunda ka- oldugu soylenmektedir. 

in Shaho'ya Japonlar tarafmdan miiker-

abidesinde 

Yazan: SERVER BEDI 

yordu. Kuliibe hepsi ne§' esiz dondiiler. 
N azmiye Hamrn oyun salonuna gitmek 
ic;in aynldr. F erhad da yalmz kalmak ih
tiyacmda idi ve odasma c;ekildi, biraz 
uzand1, fakat sinirleri gergin oldugu i~in, 
rahat edemiyecegini anhyarak tekrar so
kaga <;1kt1. Nereye gidecegini bi1medigi 
i~in kuJiibun kap!SI oniinde sagma soluna 
bakarak durdu, iskele tarafma dogru bir
ka~ adun attr ve geriye dondii. Bir ara
baya athyarak o gazinoya tekrar gitme
gi dii§iiniiyordu. Fa kat bir yabanc1 ada· 
rnm yanmda Melekle kar§Ila~manm ne 
faydas1 vard1? F erhad kadm1 kuliibe 
doniip de yatagma girmeden evvel yal· 
mz gormek isti:rordu. 

Ku1iibiin etrafmdaki yollarda gezin -
di. Bir araba giiriiltiisii, bir ayak sesi 
duydukc;a ba§lnl kaldmyor, bak1yordu. 

Kadi1'gada Kale sokagmda oturan bir 
okuyucumuz, gene yazryor: 

cMiiteaddid defalar ricada bulundu
gum ihalde biitiin bir mahalleyi glin -
lerdenberi, aylardanberi rahatsrz eden 
giiriiltliniin online ge<rilmedi. Evimin 
bulundugu sokaktan sabahm saat 
4,30 unda 60 tanzifat arabas1 ge<riyor. 
Bu yiizden sabahlan huzur ic;inde uyu
mamn hasretini ~ekiyoruz. Blitlin ma
halle halkml bizar eden ~u halin online 
ni~in ge<rilemiyor? Belediyemizin tek
rar nazan dikkatini celbetmenizi rica 
ederim.:o 

Muallim kadrolan 
Ankara 10 (Telefonla) - Bu ders 

YJlmda muallimlerin vaktile vazifeleri 
ba~mda bulunabilmeleri i<;in vilayetlcrde 
kadrolarm haz1rlanmasma ba~lanmi§lir. 
Kadrolardaki miinhallere evvela mes -
lek mektebi mezunu muallimler alma • 
cakhr. Bu arada Vekalet, liizum ve za· 
ruret olmad1k<;a ve s1hhi bir mazeret bu
lunmadrk<;a kadrolarda geni§ tadilat ya· 
Pllmamasma karar vermi~tir. 

Melege rashyarnad1 ve yorgunlugu kadar 
artan can sikmtrsi ic;inde, yatmak tc;m, 
kuliibe dondii. lr;eri girmeden evvel. ka
p! oni.inde durarak, kar§Iki yoJun hafif 
yoku§unda ilerliyen golgelere bir daha 
bakh. Y akla§an <;iftlerden birindeki ka -
dm Melege benziyordu. F erhad o tara fa 
dogru bir iki ad1m atl! ve aldanmadrgml 
anlad1. Melek, be!ki de Ferhad1 gordii
gii ic;in, ileride durmu§, yanmdaki a! bo
yunbagh adamdan aynlmaya <;ah§Iyor, 
sabmrz hareketler yap1yordu. 

Nihayet aynldr ve kuliibe dogru hrz
la yiiriimege ha§lad!. F erhad yan yolda 
onun kar§Isma <;1kli ve kuliibiin yan soka
grm i~aret ederek: 

- Yiirii bu tarafa l dedi. 
T enha sokaga saphlar. Birkac; ad1m 

yiiriidiiler. F erhad durdu, a! boyunbagh 
adam! h~ gorme:mi~ gibi yaparak sordu: 

- N ere de kaldm? Y a1mz ba§ma ne· 
relerde dola~tm? 

Melek yalan s0ylemedi: 
- Y almz degildim, tontonum, dedi, 

eski bir bildige raslad1m, beraber gezdik, 
eglendik. 

Agz1 hakikat ve rak1 kokuyordu. Fer
had sordu: 

- Kim o bildik? 
- C:ok iyi bir c;ocuk, tontonum, beni 

reren yap!lan taarruzlar ag1r zayiatla 
tardedilmi§tir. 

Kiukiang'la Kuling ammdaki hat 
heniiz J aponlann elindedir. Cinliler de 
Kiukiang'm garbmda bir sevkulceY§ nok
tas! olan Sui§ang arasmdaki mevzilerini 
muhafaza etmektedirler. 

yin makamlan bu cephedeki kuvvet -
lerin J apon k1t'alanm muvaffakiyetsizli -
ge ugratarak bu k1t'alann «Vu§ang -
Hanko\')> Vuhan nehirlerine dogru iler -
lemeleiine mani olabilecek kabi1iyette ol
duklan kanaatindedir1er. 

Y angtse 'nin §lmal sa hili cephesinde 
Anhvei'in garbmdaki vaziyet hakkmda 
General ~en§eng, Hufen - Anhvei hu -
dudunda Susung. un di§ mahallelerinde 
Cin kuvvetleri §ehri tahliye etmeden ev
vel iki J apon alaymm imha eciildigini be
y an etmi§tir. 

J aponlar garba mi.iteveccihen tic; isti • 
kamette i1erlemektedir1er. Fa kat ortadaki 
kollan Huangmei civarmda Tsienshan 
ve T aihu'ya kar§l mukabil taarruzda bu
lunan Cin kuvvetleri tarafmdan durdu -

de sever. Giindiiz pastac1da raslad1k bir
birimize. Y alvard1, dayanamad1m. Ev -
vela ~amlara gittik beraber. Ah§tlglm 
hayattan birdenbire aynlmak kolay m1? 
Benim de bir §eyleri camm c;eker, tabi
i. . . Sen de ban a bu ak~am «yemege in • 
me!» dedin. Zaten s1bhyordum da. Ha
hnm knmad1m oglamn. Fen a m1 ettim, 
tontonum? Bir daha yapmam oyle ise. 

- Benim senin1e §art1m ne idi? Es -
kiyi unutmak. Sen gene ba§ladm siirtme
ge. Bir daha tekerriir ederse bozu§uruz. 

- Peki, tontonum. Oyle soyle de 
anlayun. 

Melek, Haydarla konu§tuklanm da 
anlattJ: 

- Eger delinin aklma esip de gelme7.· 
se bir hafta rahat!z, dedi, bu §imdi aynl
diglm adam yok mu, Tahir, Malatya 
ambanmn muhasebecisidir. Babasl mem
leketinde zen:gin bir s;ift~i. Bir kamyon 
§oforii anyonnu§. Anadoluda <;ah&acak. 
Eger Haydan kand1rabilirsem onu ora
ya yollanz, bu i§ de biter. 

- Bu i§ Haydarm gitmesile bitmez. 
Sen kuliibdeki i§ini unuttun, Haydarla
ra, T ahirlere daldm. Biz birinden kur
tulabm derken bas:m1za iki herif c;Jkt!. 

- Unutmad1m-, tontQnum, emret, gel
dim i§te. 

Mara§ (Hususi) - Birka~ j'lldanberi 
sebatla <;ah§an ve bu ~ah§masr nisbe
tinde muvaffak olan cTiirk kadmlan 
bi~ki - diki§ yurdu:o lbu yll on s.ekiz 
mezun vermi~ ve sene sonu miina
sebetile de ikinci sergisini a~~m~hr. 

- -
- Yarm H1le annesile, babasile ts -

tanbula iniyor. Y a' a§ yava~ diigiin ha -
mhgma ba~hyor!ar. Kerimle kansr da 
bugiin istanbula indiler, yarm ak§am -
dan evvel gelmez1er. Ben de yarm sabah 
bir yere gidecegim. Kuliibde Mecdi yal
mz kalacak. Belki bahr;ede filan kar§I -
la§Irsmiz. F azla ileri gitmeden ona mii
said davran. Sabrrmhk etme. 0 sana 
mutlaka sokulmak ister. Agn dur. 

- Bana cilve mi ogretiyorsun, tonto
num? Sen hi<; merak etme. 

- Aklmda olsun. $ayed... Ha!.. 
Our, dur. Bak sana anlatay1m. Mecdi
ye camnm ~ok SlkiJdig!Ol soylersin, yal
mzhktan §ikayet edersin. Guya kocandan 
bir telgraf almi§Sin, on giin daha ger; ge
lecekmi§. Biraz gezmek istedigini ima 
edersin. Bak. Belki sana birlikte gizli 
bir gezinti teklif eder. Beraber ~amlara 
kadar git, zarar yok. Evlilik hayatmdan 
ve kocandan ~ikayet et. «hi adamd1r a
rna <;ok ciddidir» dersin. Ne§'eli erkek • 
Jerden ho land~mi sezdir. 

- Y alan da degil. Somurtkan adam
lardan hi<; ho§lanmam. 

- Asll miihim noktaYJ unutmiya
ylm. Senin rrantanda bir defter var hani. 
Onu yanma almay1 unutma. Mecdi i1e 
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Cekoslovakyada 

ekalliyetler ifi 

Pragda gene bir Siidet 
Alman1m ag1r yaraladdar 

[Ba§tara/t 1 tnct sahf/edel 

Ba~vekil, Lord Runciman'r bu ak~am 
Peto' da veri!ecek o1an ziyafete davet et· 
mi~tir. 

Lord Runciman- Hodza 
goriifmeleri 

Prag 1 0 - Ba~vekil Hodza, diin 
Maliye Nazmm kabul etmi~tir. Maliye 
N azm, 1939 biit<;esi projesini Ba§vekile 
gostermi§tir. 

Hodza, ogleden sonra Lord Runci • 
man'1 kabul etmi§tir. iki devlet adam!, 
bundan boyle aralanndaki gorii§melerde 
yapJ1acak fikir teati1erinin gizli tutulma· 
sma karar vermi§lerdir. 

Hodza, ogleden sonra tamnm1~ sana .. 
yici Bata'y! da kabul etmi§tir. Bu go· 
rii§me ile alakadar olarak §Urasmr kay -
detmek icab eder ki, Bata, kendisinin 
§ahsi haftahk mecmuas1 olan «Zlin» in 
son niishasmda hiikumetin hath hareketi· 
ni §iddetli surette tenkid eylemi§ti. 

Ak§am iizeri, nazrrlar kiic;iik komitesi 
toplanm1~ ve Ba§vekil, arkada§larma 
Lord Runciman'Ja yapt1g1 gorii§meler 
hakkmda bizzat izahat vermi§tir. Bu iza
hali miiteak1b, kii~iik komite, milliyetler 

muhalefet partilerile ve ezciimle Siidet -
1er.le miizakerelere devam olunmasmi 
takarriir ettirmi§tir. iyi haber alan mah • 
fillerin kuvvetli tahmin1erine gore, Hen· 

lein'in mtimessilleri bugiin Hodza tara
fmdan kabul edilecektir. \ \ , \ 

M. Cember!ayn, ilk raporu ald1 

Londra ro - M. Cemberlayn'in 
Londraya avdetindenberi Lord Run~i
man'dan bu zatm Cekoslovakya vaziyeti 

hakkmdaki ilk inllbalanm bildiren bir ra· 

por alm1~ oldugu zannedilmektedir. 

Bu raporda, her iki tarafm talebleri ve 

maksadlan hakkmda uzla rna zihniyeti 

dairesinde mi.izakerede bulunmaga ama· 
de olduklan i~rab edilmektedir. 

Ba,vehil, Henlein murahhaslarile 
goriiftii 

• Prag 1 0 - BaFekil Hodza, sa at 11 
de Heinlein'in murahhaslan Kiind ile 
Petr'i kabul etmi§tir. Aralarmdaki go • 

rU§me yanm saat kadar devam etmi§tir. 

Ba§vekil, Siidet meb'uslarla milliyet -

ler meselesi hakkmda ileride yapilacat 

olan miizakereleri gorii§mii§tiir. 

Yurdu • • serg1s1 

Sergi on glin a<;rk kalm~ ve lbin .. 
lerce halk tarafmdan ziyaret olun .. 
IDU§tUr. 

Gonderdigim resim yurdun bu seneki 
mezunlanm direktiir ve ogretmenleri
le bir arada gi:istermektedir. 

c:;amlara filan giderseniz bir hahra iste. 
Deftere bir iki satlr yazsm ve imzasm1 at
sm. 

- Anladrm, anlad1m, seni gidi kur• 
naz senil 

- Belki defterin Halenin eline gerr • 
mesinden korkar. 0 vakit Sen ... 

- Y ok, yok.... Ben onu kandmnm, 
sen hi~ meraklanma. 

- Goreyim ~eni ... Fa kat bu i~ler ta· 
bii olmahd1r. Zorlama. <;akmasm. Ken• 
diliginden senin yamna gelsin, kendiligin~ 
den konu§sun, kendiliginden gezme tek
lif etsin, kendil iginden ... 

- Anhyorum, anhyorum. Sen bana 
b1rak. Hele ben onu bahc;ede bir gore· 
yim, iist taraf1 kolay. 

- Kendinden hi<; bahsetme. Tiyat • 
ro, konak, biiyiik agabey filan yok, an
ladm m1? 

- Onu c;oktan anladun. 
F erhad, beraber kuliibe girmemek ic;in 

Melekten aynldr ve rahat bir nefes ald1. 

Ertesi sabah Melek saat ona dogru 
bah<;eye indi. Mecdiyi gorememi§ti. Bi· 
raz dolashktan sonra goze goriinecek 
bir masada oturdu. 

(Arkasz var> 



8 

~Cumhuriyet)l] 
tnl ©\ u ~ ~ tYJ '\!; lb!l IFil lb!l 
1zmit Golciik belediyesinin 

nazar1 dikkatine 
izmit Giilciigiinde !;&h§an A. Kerlm, Na

ci Kmac1 ve Ya§ar Kaya 1mzalar1le aldlgl
mlz mektubda deniliyor ki: cBuradak1 lo
kantalar temizlik ve flat bak1mlarmdan 
kat'iyyen kontrol ecillmemektedlr. Bu i§ler
le alakadar olmas1 Hl.zrm gelen Belediyenin 
dikkat nazarlanm Qekmenizl dileriz.:. 

Dahiliye V ekaletinin nazar1 
dikkatine 

Miitekald zabitandan 1123 sicil numarali 
Siileyman ~vket Aydm diin matbaam1za 
gelerek bize §Unlan siiyledi: c17 mart ta
rihinde Dahiliye Vekaletine verdlgim bir 
istidamm neticesin1 haziran sonuna ka -
dar alamaymca daha yiiksek bir mercie 
ba~vurdum. Resmen olan bu !kine! miira
caatim de derece derece havaleler giirerek 
15 temmuzda Dahlllye Vekaletine geldigi 
halde i§im hakkmda gene miispet veya 
menfl bir cevab alamadrm. Blr buc:uk ay 
izmit otellerinde blr cevab alabilmek IQln 
bekleml§ ve saatlml, yiiziigiimii, c:ama§Irla
rliUI rehin b1rakarak buraya gelmi§tlm. 
§imdi de burada otel kii§elerinde bekleyip 
duruyorum. AHi.kadar yiiksek makamlarm 
dikkat nazarlar1m c:ekmenizi d!lerim.:. 

~ . --,, 
Ankara Borsas1 10/8/938 

KAPANI~I 

1 lngiliz liraSl 
100 Dolar 
100 Frans1z frang~ 
100 Liret 
100 isvicre franga 
100 Rolanda 

florini 
100 Rayhismark 
100 Belc;ika frangi 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Cekoslovak 

kronu 

A.;Ih~ 

6.17 
126.5975 

3.45 
6.6575 

28.9625 
68.915 

50.74 
21.4125 

1.13 
1.5225 
4.335 

Kapan~ 

6.17 
126.5975 

3.4525 
6.66 

28.94 
68.915 

50.72 
21.395 
1.13 
1.5225 
4.335 

100 Peseta 6.17 6.17 
100 Zloti 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 I 
100 isv';C kronu 31.81 31.81 
100 RuiSle 23.5575 23.5575 

ESHAM ve TAHVtLAT 

T. B. J· vadeli 19.15 19.15 
T. B. I pesin 19.10 19.10 
Asian <;imento P. 9.- 9.-
Bomonti-Nektar 6.80 6.80 

'-========~_J C Y eni Eserler ) _ ___ ___, 

Lokmanhekim 

GUNUN BULMACASI 
4 II II 7 8 9 10 11 

Soldan saga: 
1 - istanbulun kazalarmdan birlne 

mensub bir yavru (iki kelimel. 2 - Para 
lie ~all§an, bir hayvan. 3 - Gokten dii -
§enlerden, Moda yakmmda bir yer. 4 -
Cllvell ta·m olan, alfabeden iki barf, no
ta. 5 - Sakat, bir oyun vasttasi. 6 - Bir 
edat, ziya. 7 - Ustanm yanmdak1, blr cins 
sandal. 8 - Ters c:evirin toptan §ark! siiy
!iyenleri giiriirsiin iiz, Ven iis'iin memleketi. 
9 - Gemilerin tuvaletl, bir nehlr nakllye 
vas1tasmm tersi. 10 - Emzik. 11 _ Aym 
etrafmdaki, iiye, arkada~. 

Yukar1dan a~ag1ya: 

1 - Fazla tatl! (iki kelimel. 2 - Yoktan 
meydana Qlkarma, bir hastahk. 3 - Para, 
blr soy a.d.I. 4 - Kadm degil, nota, Arab1s
tan yarunaasmda bir 1skele. 5 - Kiyafet, 
fiatm k!Saltllml~I. 6 - Blr 1~1 yapmakhk, 
me~guliyet, kabamn arkada§I, 7 - KU~!ik 

dikenli otlarm topla.ndtgi yer, !;an;:abuk. 
8 - Qif~inin aletlerinden, soru edatt, ters 
!;evlrin cgiizel san'at:. olur. 9 - Bahts1z 
bir Osmanll $ehzadesi, bir ol!;ii. 10 - Uzak, 
yuva. 11 - Birnevl peynlr, k<>!;un vurdugu. 
Evvel.ld bulmac:anm balledilmJI} ~ek.U 

l 2 S 4 II II 1 8 ~ ID 11 

·IIDIElH[AIL IE ITIETDTEINilf 
2 UIYIAINIAINI• IoiAINiAII 
a RI• IMIUIMIBI ~TA I Y I E lol 
4 [!U LIUIDIAIGI• I• IAILIAI 
5 LIEIRI• ILIEITIOIN I• IN 
6 AIDI• I K IAI~IAIMI A I K I• l 
Rlli~I A IRI• I s l u lNI AfN) , 

8 

9 

1(1 

Al• IAINI• IHI• Iz l• lziEI 
jKIAIBIAITIAISI• ITI AID\ 
l• loiAIDIAINIAINI• IRIE 

1 'KIIINIAIYIEI•IEI ZIAIN 
BozUyUk Noterligine: 

Muvakkat miidiir vekili Emin §oylece 
imza edecektir: 

Emin Aksu 
Murabhas aza 9aban §Oylece imza e

decektir: 

Tamnmi§ dahiliye miitehasstslanmiz- ~· Kopriilii 
dan doktor Haftz Cemal Lokmanheki - 17/7/1930 tarihli ve 477/20 No. h mu-
anin c;1karmakta oldugu (Lokman - saddak (Kollektif Orman i§letme §ir -
hekim) mecmuasmm 23 iincii saylSl da 
zengin miindericatla <;lkmt§hr. Tavsiye 
ederiz . • 

AMASYADA 
Cemaleddin Kitabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, ktrtasiye ve 

mecmualarm tevzi yeriidr. 

keti Numan, Emin, Hac! ve §iirekast) 
§irketinin 27/7/1938 giinlii hissedaran 
heyeti umumiyesi iqtimamda gerek ~ir
ket nizamnamei esas!yesi ve gerek ka
nunu ticaret hukiimlerine riayet ve §ir
ket menfaatini temin ve ~irketi harice 
kar§l temsil ic;in §iirekadan Emin Ak· 
sunun muvakkat miidiir vekilligine ve 
nizamnamei esasiyenin 11 ve 14 iincii 

Gaib aran1yor maddeleri mucibince cte azadan ~aban 

Bursamn Demirta§ mahallesinde Ser- Kopriiliiniin murahhas ve vaz'I imzaya 
vilibahc;1van sokagmda 41 numarah ev- mezun azadan olarak tayinine ve bala
den dort ay evvel tedavi edilmek iizere da gosterilen ~ekilde her ikisinin im -
istanbula getirdigim refikam Akile, zalarile imzah varakamn §irketi ilzam 
Haydarpa§a Niimune hastanesinde te - edebilecegine karar verilmi§ olmakla 
davi edildikten sonra 13 haziran 938 ta- bankalar, resmi daireler, hususi te§ek • 
rihinde c;tkmt§tlr. kiiller ve piyasaca ve iic;iincii §ahtslarca 
~ereye gittigini bilmiyorum. Kendi· keyfiyet bu vecrhile malum olmak Uze

sinin hayat ve mematmdan malumah o- re alh niishadan ~baret i§bU sirkiiler • 
lanlann Kumkaptda 9air Sermed soka- lerden bir adedinin badettasdik memu
gmda 9 numarah hanede Bursah Naci
yeye bildirmeleri insaniyet namma rica 
olunur. 

riyetinizde alakonulmast ve bir adedi
nin istanbulda Cumhuriyet gazetesile 
ilan edilmesini ve bir niishasmm Tiirk 

Fatih sulh 3 iincii hukuk hakimligin- Ticaret Bankasile Boziiyiik Ziraat Ban-
den kasma ve bir adedinin Boziiyiik Ticaret 

38/908 - Halen Karagiimriik Dervi~- Odasma ve bir ntishasmm da yedimize 
ali M. si Nureddintekke So. 6 say1da o- verilmesini dileriz. 
turan Salahaddinden olma ve l"atma · 
dan dogma $adiyeye, Karagiimrtik Mi- Boziiyiik Kollekti£ §irketi §lirekasm-
marsinan M. si Yamak So. 1 saytda 0 _ dan murahhas aza ~aban Kopriilli 
turan Ali Erdenizin 8/8/938 tarihinden Boziiyuk Kollektif §irketi §iirekasm-
itibaren vas1 taymi ilan olunur. dan muvakkat mtidiir vekili Emin Aksu . 

H idroelek trilc T esisatt Eksiltmesi 

Susugurluk Belediyesinden : 
Nafta Vekaleti tarafmdan musaddak elektrik projesi mucibince kasa

bamlZln Hidroelektrik tesisah 10779 lira 60 kuru~ bedeli ke~ifli in§aat ve 
1040 lira bedeli ke~ifli agac, direk. yirmi§er giin miiddetle ve pazarhkla 
33401,50 lira bedeli ke§ifli makine ve elektrik tee<hizatt ve malzemesi ve 
bunlarm montajmd,;m ibaret elektrik tesisatt ktrk be§ giin miiddetle ve ka
pah zarfla eksiltmiye konmu§tur. 

1 - in~aat ve agac direklerin ihalesi 24/8/938 c;ar§amba giinii saat 15 
te ve elektrik tesisatmm ihalesi de 1/9/938 pazartesi giinii saat 15 te Susugur
luk Belediyesi Daimi Enciimenince yaptlacaktir. 

2 - Talibler eksiltme kanununda mevcud vesaiki ve yiizde yedi bu
c;uk nisbetinde muvakkat teminat akc;esi ve bu giine kadar bu gibi i§leri 
muvaffakiyetle yapbklarma dair Nafta Vekaletinin miiteahhidlik vesikasl
m hamilen ihale giinii Belediye Enciimenine miiracaat etmelidirler 

3 - Projeler, eksiltme §artnamesi ve mukavelename Susugurluk Be
lediyesinden ve !stanbulda Galatada Sel·anik Bankas1 hanmda d.Ordiincii 
katta miihendis Hasan Halet I§tkpmardan bedeli mukabilinde almabilir. 

c 5292 r 

Askeri F abrikalar Umum Miidiirliigiinden : 

Tesviyeci ve Tornac1 allnacakttr. 
Kmkkalede bulunan bir fabrikam1z ic;in 300 tornaCl ile 50 tesviyeci 

almacakhr. 
!steklilerin Ankara, Zeytinburnu ve !zmir silah fabrikalartmtza mii-

racaatleri. ( 5054) 

CUMHURTYET 

Kapab 

Eksiltme 
Zarf Usulile 

Giiniiniin 
Yapdacak 

Uzatdd1g1 

Tiirkiye 
Yiin 

Do kuma Yiinlii 

ipligi 
ve 

F abrikalar1 
Anonim Sirketi Direktorliigiinden : 

' 
10 agustos 938 gliniine rashyan c;ar§amba giinii kapah zarf usulile 

eksiltmiye konuldugu 4 agustos 938 tarihinde ilan edilen Eyubd.e Def
terdar Mensucat Fabri.kam1zm dokuma dairesinin tevsii ve biiro in§aah 
i§lerinin eksiltmesi on giin daha uzahlmt§ ve agustosun yirmi ikinci pa
zartesi gunii saat on be§te yap11mas1 kararla§hnlmi§hr. 

!steklilerin; 4 agustostaki ilanda miinderic §erait ve~hile hareket 
ve ;iirketimiz Merkezine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

istanbul Defterdarbg1ndan : 
1 - Gayrimi.ibadillerden noterlikler vasttasile istihkak temelluk et

mi§ olanlarla, 
2 - Gayrimiibadil istihkaklan iizerine icra vasttasile ihtiyati ve icrai 

haciz vazettirerek mulga Gayrimubadiller Komisyonuna tebligat yaptJrm1§ 
olaniarm, haklarmm mahfuziyetini teyid ic;in Galatada Bahtiyar hanmda 
mulga Komisyonun diresinde ~ah§an heyete 5 eylul 938 ak§amma kadar 
miiracaatle birer numara almalan ilan olunur. ( 5315 ) 

Daktilo aran1yor 1 
Sursa Merinos Fabrikas1ndan: 

Almanca veya fransiZcaya vakaf ve istenografi biJen bir dak· 
tiloya ihtiyac1mtz vardar. 

AlakadarlarJD istidalanm Siimer Bank Istanbul §Ubesine tevdi 
eylemeleri. 

Maden 

Avrupa 

Tale be 

ve Amerikaya 

Gonderiliyor 
Tetkik ve Arama Enstitiisii 

Genel Direktorliigiinden : 
1 - Avrupa ve Amerikaya tahsile gond~rilmek iizere miisabaka ile 

20 talebe set;:ilecektir. 
Bunlardan 12 si mad.en i~leri veya maden endus~rilerile alakadar muh

telif ihtisaslan elde etmek iizere miihendisligi ve 8 i de jeolojik ilimleri 
tahsil edeceklerdir. 

II - isteklilerin a§ag1daki §artlan haiz olmas1 laz1mdrr : 
a - Tiirk olmak 
b - Madenlerde veya saba iizerinde c;ah§abilecek kabiliyette ve Slhha

ti tam olmak csilihi muayene Ankarada yaptl;ocakhr,.. 
c - L•akal lise veya lwlej mezunu olup, olgunluk vesikasmt haiz bu-

lunmak. ' 
d - Ya§t 18 den a§agt ve 25 ten yu ar1 oltriamak. 
III - Her istekli, miihendislik veya ieol~luk mesleklerinden hangisini 

sec;tigini verecegi istidada ac;1kc;a bildirmege mecburdur. Miisabaka notla
nnm tasnifi, her iki meslegin imtihanlarma girilmi§ olsa dahi, sec;ilen roes
lege gore yap1lacakbr. 

Miihendislik veya jeologluk kaydm1 ta!itmtyan istidalar hbul edil -
miyecekiir. 

IV - Miisabaka §U derslerden yaptlacakt1r: 
a - Cebir - Her iki meslek i<;in mecburi 
b - Hendese - ,. ,. ,. ,. ,. 
c - Fizik - ,. ,. ,. ,. ,. 
d - Kimya - » " " ,. " 
e - Ecnebi bir dil - " , ,. , ,. 
f - Nazari hesab - Yalmz miihendislik icrin mecburi 
g - Musellesat » " » ,. 
h - Mihanik ,. ,. ,. ,. 
i - Jeoloji - Yalmz jeologluk ic;in mecburi 
j - Zooloji ,. ,. ,. ,. 
k - Botanik " " , ,. 

V - Ac;llacak miisabakada ussu mizam kazanmt~ olmakla beraber, 
gonderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, miihendislik i<;in, 
kazananlarm ilk 12 si ve jeologluk ic;in de ilk 8 i arasmd.a bulunmalan §art
hr. tJssii mizanm hesabmda, ecnebi lisandan kazamlan numara <;ift sa
yllacakhr. Miihendislik mtisabakasm1 kazanan 12 ki§iden ilk 8 i, miihen
disligin dogrudan dogruya teknik bran§larmda tahsil ettirilecek ve 9 un
cudan 12 nciye kadar olan 4 ki§i de, maden i~letmelerile madeni endtistri-
1erin idari ve ticari vazifelerine haztrlanmak uzere c Ticaret ve Organi
zasyon muhendisi » olarak yeti§tirilecektir. 

VI - Tahsile gonderilecek olanlar ilerid..e tahsil miiddetleri kadar 
devlet emrinde mecburi hizmete tabi olduklarmdan bu hususta mlikellefi
yetlerini tevsik etmek uzere ibr taahhiidname verecekler ve bunun ic;in 
de muteber kefil gostereceklerdir. 

VII - Miisabaka imtihanlan Ankarada yap1hlcakttr. 
Tarih ve muhlet f?Unladtr: 
a - M. T. A. Enstitiisiine son mtiracaat tarihi 24 agustos 1938. 
b - Sthhi muayene tarihi : 26 agustos 1938. 
c - Musabaka imtihanlan : 29 ve 31 agustos 1938. 
VIII - Taliblerin, nufus htiviyet ctizdamru, hiisntihal varakas1m, mek

teb §ehadetnamesini veya bunlarm tasdikli birer suretlerini 4 ktt'a fotog
raf ve dilek~elerini, son muracaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. Ensti
ti.i.sii Genel Direktorliigiine gondermeleri ve silihi muayeneleri icrin de 
tayin edilmi~ alan gunce ogleden evvel Bay Hasan aparhmanmdaki Enst
titii Merkezinde bulunmalan ilan olunur. ( 5291) 

DiKKAT 
Tashih 

VII inci maddenin « C » f1kras1 
su sekilde deOistirilmistir 

Miisabaka imtihanlari: 

Miihendislik i~in 29 ve 31 agustos 938 

Jeologluk i~in 1 ve 2 eylul 938 

Ecnebi dil i~in 3 eyhil 938 dir. 

11 Agustos 

COLlJMBiA IN SON YENiLiKLERi 
URGUPLU REFiK BA~ARAN 

17 47 4 Tello Can 
Mehmed Bey tiir);:iisii 

URGUPLU A~IK MEHMED 

17 4 7 8 Hayriyem 
Habibim 

URFALI 1\lEHMED ~ENSES 

17 467 Diinberi diinberi 
Y ar yiiregim 

ERZiNCANLI ESAT ERTURK 

17 468 Harkimi patlad1m 
Ceylan 

17477 Ka§lann ba§ka ba§ka 
~u daga a~m dedim 

BAY RASiH BE~ERiN 
17 473 Nigde milli halk §arkllarl 

Nigde karami 
Ben mi dedim sana 

17 480 giizel olasm 
Annem beni evlendir 
Al Salim tUrkiisU 

17 481 Hatay ~rkiSI 
Ay gelin 

BAYAN SUZAN 

17475 Gec;en ~am 
A~km o derin hasreti 

BAYAN SULTAN 

17 479 Memberi 
Cemile 

Abnacak 
Devlet Havayollar1 Umum Miidiirliigiinden: 

Benzin Satin 

1 - idarenin Ankara, Yellilkoy, izmir, Adana ve Konya meydanlartn 
teslim edilmek iizere cem'an c 160 • ton Tayyare, c 30 :o ton otomobil bet 
zini kapalt zarf usulile eksiltmiye konmu§tu~ 

2 - Muhammen bedeli : 
Teslim yerlerine gore hesab edilen mecmu muhammen bedeli 54.0f 

liradJr. 
. Sartname ve mukavele projeleri Ankarada P. T. T. Umum Miidiirliigi
Istanbulda Karakoy P. T. T. binalan dahilindeki idare gi~elerinde gori
lebilir. 

3 - Eksiltme 15 agustos 1938 tarihinde saat 10 da Devlet Hava Y01 

lan Umum Miidtirltik binasmda yaptlacakhr. 
4 - Eksiltmiye gireceklerin eksiltme ~artnamesinin 4 ii.ncti maddesif. 

deki vas1flan haiz olmast Ui.ztmdtr. 
5 - !stekli)erin « 3954 » lirahk muvakkat teminat mektublan ve d' 

ger belgeleri ile birHkte mukavele ve ~artnamede yazth teslim yerleri~ 
gore tesbit edilmill fiat tekliflerini havi kapah zarflan eksiltme saatinM 
bir saat evveline kad.ar Ankarada Cimento Fabrikast karlllsmda Tayyar 
Meydanmdaki Umum Miidurllik binasmda toplanacak Ahm Satlm I{r 
misyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. c 2802. ( 4991 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 
1 - Mekteb lise ve yiiksek olmak uz~re alb yJlhkttr. Yahh ve para· 

stzd1r. Gayesi tiiccar gemilerine kaptan ve makinist yeti~tirmektir. Mel< 
tebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mekteb tarafmdan temin edilif 

2 - Mektebin yalmz lise birinci sm1fma talebe ahmr. Bunlarm orl 
mektebi bitirmi§ ve ya~lan on be~ten ki.ie<iik ve on dokuzdan bi.iyiik olrnB 
malan ~arttrr. 

3 - Yaztlma i~i i~in pazartesi, c;arllamba, euma giinleri mektebe rna 
racaat edilmelidir. 

4 - isteklilerin mekteb mudiriyetine kar~1 yazacaklan istidanamele 
rine: 

A - Hiiviyet ciizdanlanm. 
B - A~t kil.gtcUanm. 
C - Mekteb diploma astl veya tasdikli suretlerini ve yahud ta! 

diknamelerini. 
D - Polisc;e musaddak iyi hal kag1dlanm, 
E - Velilerinin izahh adres ve tatbik imzalanm 
F - 6X9 eb'admda 6 aded kartonsuz fotograflanm raptetmeief 

lazundtr. 
5 - Yaztlma i~i 22 agustos 1938 pazartesi giiniine kadardtr. tsteklile 

muayenei sthhiye ic;in o giin saat sekizde bizzat mektebde bulunmall 
d1rlar. 
. 6 - Fazla t<tfsilat almak istiyenlere ayn~ matbu bilgiden gond.eri 

hr. Muhaberatta pasta pulu irsali laz1md1r. (3981 

Bildirme 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanl 

Antalya Vilayetinden: 
1 - Eksiltmeye konan ill: Antalya Memleket hastanesi ikinci k1SI1 

c31,88h lira c53· kuru~luk in~aat. Evvelki in~aatm bakiyesidir. 
2 - Bu i~e aid llartnameler ve evrak §Unlardtr: 
A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukave'l~ projesi. 
C - Baymd1rhk illleri gene! f?artnamesi. 
D - Hususi ~artname. 
E - Ke~?if evrakt. 
~- Proje. 
Istiyenler bu ~artnamelerle evrak1 15 lira mukabilinde Antalya Nai 

Miidiirliigunden alabilirler. 
giinii saat 11 de Vilayet ma~s 
yaptlacakhr. Teklif mektubl ~· 
tarifa t dairesinde o gun s3: 

3 - Eksiltme 24 agustos 938 <;ar~amba 
mmda toplanacak olan Daiml: Enciimende 
2490 say1h kanunun 32 nci madd.esindeki 
11 e kadar verilmis olmahdtr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden yaptlacll~ 
hr. 

.5 - Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin 2391 lira 15 kuru~?luk !1lv 
vakkat teminat vermeleri ve bundan ballka allag1daki vesikalan haiz oJV. 
getirmeleri laztmd1r. 

6 - Nafta Vekaletinden almmtll yap1 miiteahhidligi vesikas1 ve yapt1
1
t 

__ i~~I_er_e __ a_id __ b_o_n_s_e_rv_i_s_i_v_e __ T_ic~a~r~e~t-O~da;s=t~v~es=i=k=as=l~.-------- (~ 

Maliye V ekaletinden : 
Aded 
26000 Muhtelif eb adda koe<an 

650 • ,. Bez kapakh de£ter 
4000 • ,. Cetvel 

Malzemesi Vekaletten verilerek acele bastmlacak olup 1543 lira 29 W 
ru~ muhammen bedeli yukanda yaZih matbu evrak ae<tk eksiltmeye kollv 
mu~tur. !hale 15/8/938 pazartesi saat c!Dkuzda Levaz1m Mudiirliiglinde Jl11 

te§ekkil Komisyonda yaptlacaktJr. 
Sartnamt;.si Ankarada Levaztm Mudiirliigunden ve istanbulda DoltJl 

bah~.ede Vek~l~t Matbu Evrak Amban Memurlugundan almabilir. 
Ihaleye Illhrak etmek istiyenlerin mezkur gun ve saatte 116 ural 

muvakkat teminatlan ve kanuni belgelerile Komisyonda haztr bulun!ll, 
Ian. c 2826,. ( 49~ 

I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

--~-------------~ I - ~artnamesi mucibince 50 lik 50.000 aded tuz c;uvall pazarhk usllli· 
satm almacakttr. 

II - Muhammen be&!li beheri 23 kuru§ hesabile 11500 lira ve muV8' 

kat teminah 862 liradtr. 0 
III - Eksiltme, 12/VIII/938 tarihine rasthyan cuma giinu saat 10,30 F 

Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaP1 

caktir. 
IV - ~artnameler paraSIZ olarak hergiin sozu gec;en $ubeden all~ 

hl~ ~ 
V - isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiV~ 

me paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan °1
1 z 

nur. (5 
--- -----

istanbul Telefon Miidiirliigiinden: 
. 61 

9/8/938 tarihinde ihalesi yapilamiyan 1715 lira muhammen bed~lll i~l 
adcd siyah katranh §erit ve 2000 aded siyah miicerrit ~erit 19/8/938 ta~jf· 
ne musadif cuma giin(i. saat 10 da ac;1k eksiltme surctile ihale edilecel< ·tfi 

s. 

ilk teminat 128.63 liradtr. $artnameleri hergiin Levatlm Dairert\
1 

gorii.lebilir. . sJ9 
Isteklilerin mezkur giin ve saatte ilk teminatlarile miiracaatlen. ( 5 

II} 

ve 
le 
ll'i 
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BALSA M iN KREMLERi 
Gece - giindiiz yagh .. yags1z 

ve ac1 badem 

BALSAMiN KREMI~ERi 
Biitiin diinyada birinciligi tasdik edilmi§ s1hhr giizellik kremleridir. Gece 

i!rin yagh • glindiiz i~in yags1z ve halis actbadem !re§idleri vardtr. 
Hususi vazo ve tiiblerde satJhr. 
1NG1Ltz KANZUK ECZANESt 

Beyoglu • istanbul 

aru: Konya 
bet 

Vilayetinden : 

ilan1 A~1k Eksiltme 
1 - Yap1lacak i!ller: 
a - 1500 lira ke$if bedelli Ereglide Alan arkm tamiri. 
b - 3000 lira ke~if bedelli Karamanda !brala deresi. 
c - 3500 lira ke~if bedlalli Ak~ehirde Ko~a~ ve Egrigoz sulan iizerinde 

y~ yeniden a~ilacak kanal giizergahmm 'tesbit ve proje ve evrakl 
ke~fiyesinin tanzimi i~leridir. 

esit 2 - Bu i~ler 22 agustos pazartesi glinii saat 11 de Eksiltmiye Konul· 
Inu$tur. 

di 3 - Mektubla evvelce miiracaat eden taliblere bu i~lere aid ~artname 
Ve krokiler gi:inderilmi!ltir. Yeniden ~artname ve krokileri gormek istiyrn
ler ihale glinline kadar Vilayet Su i~leri Biirosuna tahriren veya biznt 
Illiiracaat edebilirler. 

4 - Bu t~ler ayn ayn veya hepsi bir arada ihale edilebilir. 
5 - !steklilerin ihale giin ve saatinde Konya Vilayeti Daimi Encil· 

Illenine % 7,5 teminat ve serbest diplomah mlihendis olduklarma dair 
VesikalarilP. mliracaat etmeleri ilan olunur. ( 4602) 

· fevlet Demiryollar1 i,Ietme U. Miidiirliigiinden: 

-------------------------------· Muhammen bedeli 8450 lira olan 130 aded mahrut1 ~adtr 25/8/1938 per-
~embe glinli saat 11 de kapah zarf usulile Ankarada Naf1a Vekalcti bina· 
SindJ satm almacaktlr. 

Bu i ~e girmek istiyenlerin 633,75 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni glin saat ana kadar Devlet De
Illiryollan 9 uncu Merkez Komisyonu Reisligine vermeleri laz1mdtr. 

'";)artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
Pa~ada Tcselliim ve Sevk 9efliginden dagttllmaktadtr, ( 5213) -Devlet Demiryollan Be§inci t,Ietme Miidiirliigiinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve evsaflar1 a~ag1da yaz1h ii!< ka
lern balast kapah zarf usulile eksil tmeye konulmuttur. Eksiltme 
l'vlalatya t,letme binasmda yap1lacakttr. Bu i~e girmek istiyenlerin 
kanunun tayin ettigi vesikalar ve kanunun 4 iincii maddesi muci
bince i'ie girmege mi.nii kanuni b ir bali bulunmad1gma dair be
Yanname, muvakkat teminat mak buz veya banka mektubile tayin 
edilen giin ve saatinden bir saat evvelirie kadar Komisyon Reisli
Rine vermeleri laz1md1r. 

Bu il;e aid ljartname ve mukave le projesi Malatya, Ankara, Hay
darpa'a l~jletme Miidiirliik Kalem lerinde, Diyar1baktr, Elaz1g istas-
Yonlarmda isteklilere bedelsiz verilmektedir. «5247» 

Cinsi Mi •lan Eksiltme Mul,ammen Muvakkat 
M. 3 T. gun saat be deli teminat 

lira lira k. 

~---l<.m. 440-465 arastnda 9000 22/8/938 pazartesi 9900 742.50 
f·alast «kud1rma, toplama Sa. 10,00 

1R"iire. 
~-Km. 325-329 )) » » 7500 23/8/938 salt 8250 618.75 

3-I<.m. 278-285 
Sa. 1o,ao 

» » » 6000 24/8/938 !<ar~amba 6600 495.00 
Sa. 10.00 

NINII 

h M:uhammen bedellerile miktar ve evsaf1 .~§ag1da yazth 4 ~rup ma~zeme 
.. er grnp ayn ayn ve hizalarmda yazth gun ve saaterde thale ed1lmek 
\l.zere Haydarpa~ada Gar binast ic;indeki Satmalma Komisyonu tarafmdan 
a~1k eksiltme usulile satm almacaktlr. 

Bu i ~e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve hizalarmda 
Yoz,h muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gunu satine kadar Komis
Yona tnuracaatleri laztmdtr. 
t Bu i~e aid §artnameler Haydarpa§ada gar binas1 ic;;indeki Komisyon 

1 arafmdan parastz olarak dagJhlmaktadtr. 
- UO,OOO aded muhtelif eb'adda amyanth bak1r rondela, muhammen 

bedeli 3100 lira, muvakkat teminah 232 lira 50 kuru§ olup a~tk eksilt-
2 me 22/8/1938 pazartesi giinii saat 10.30 da yaptlacakhr. 

- 1000 aded ~ofaj irtibat ba§hg1, 100 ad.ed §Ofaj bo§altma, muslugu, 1350 
acted batarya sand1klan ic;in pirinc; on ve arka kontak plaka~1, ~50 aded 
batarya sand1klan h;;tirak kablolan igin kur§un kaph ~atal trtJbat ba§
hgl, muhammen bedeli 3622 lira 50 kuru§, muvakkat teminatl 271 lira 
69 kuru§ olup ac;_1k eksiltmesi 22/8/1938 pazartesi glinu saat 10,30 da 

3 Yap1lacakhr. 
- 1000 aded T 1 lamba makinesi, muhammen bedeli 2450 lira, muvakkat 

teminatJ 183 lira 75 kuru§ olup ac;;tk eksiltmesi 24/8/1938 c;;ar§amba 
1 giinu saat 10,30 da yap1lacakhr. 

- 20.ooo kilo nebati katran, muhammen bedeli 5000 lira, muvakkat temi
natt 375 lira olup ac;_tk eksiltmesi 24/8/1938 gar§a.mba giinii saat 10,30 
da Yapllacakhr. ( 5176 ) 

1 eniz Levaz1m SatJnalma K omisyonu ilanlar1 

Beher kilosu•un 
Cinsi Kilosu tahmin edilen Muvakkat teminat 

Siit bedeli Lira Kuru~ 
V • 40,000 10,17 kuru§ 535 35 

1 °RUrt 20,000 15.35 • 
Ve rnu- Yukarldl clnl ve miktarlarile beher kilosuna tahmin edilen bed.eli 
l1ya11 Vnklult temlnatl yaz1h olan iki kalem yiyecek 27/8/938 tarihine ras
lto:nu.J curnartoai gUnU !!lilt 11,30 da kapah zarfla ahnmak lizere miinkasaya 

llrnu§tur. 
Itr - ~artnamesl Komieyondan her giln paras1z olarak almabilir. 

c~''klcri '] Istcklilerin 2490 lllly1h kanunua t:uifatt dahilinde tanzim ede • 
Clar 1\: t~palJ tekli£ mektublatlni belli gUn ve sallttcn bir saat evveline ka-

......___ 
01111SYon Ba~kanhgma makbuz: mukabilindc vetmeleri. ( 5294) 

N -------
af•a Vekaletinden : 

., Yuksek Miihendislere 
0 077 

~e.~a Illi~aylb kanunun ne~rinden evvel 1035 say1h kanuna gore muhendis 
1)1 ~hen dis ar unvanile verilmi~ olan diplomalarla ruhsatnameler yliksek 
b·1U.nctt' olu "'~'Ya vtiksek mimarhk unvanile verilecek ruhsatnameler htik· 
R~ Illi1henJ. 3458 say1h kanunun ne~rinden itibaren en GOk alb ay i~inde 
111°re degi~t;s ve tnirnarlar diploma ve ruhsatnamelerini yeni unvanlarma 

:, Ve rubs 1;rnek mecburivetinde bulunduklanndan haiz olduklan diplo
a narnelerle birlikte Vekaletimize miiracaateri Han oulnur. (5147) 

CUMHURIYET 

l ...... i.s.ta. n.b. u.I .. K•o·m~u.t.n .. h._O•.II .. n.l.a.r• ...... 
33 tiimen birlikleri erat1 ic;in liizumu 12490 say1h kanunun 2 ve 3 maddelerin

olan 12000 kilo sade yag satm ahnacak· de yaz1h vesikalarile beraber ihale gii
hr. Kapah zarfla ihalesi 19 agustos 938 nil belli saatte Fmdtkhda Komutanhk 
cuma giinii saat 10,30 da yaptlacakttr. at1n alma komisyonuna gelmeleri. 
Muhammen tutan 11976 lirad1r. tlk te- (79) (4984) 
minab 899 lirad1r. $artnamesi her giin •~• 

komisyonda gi:iriilebilir. !steklilerinin Karadeniz bogazmdaki birliklerin 
ilk teminat makbuz ve mektublarile hayvanah ic;in 52300 kilo saman satm 
2490 say1h kanunun 2, 3 maddelerinde almacakbr. Ac;1k eksiltme ile ihalesi 22 
yazth vesikalarile beraber ihale glinii aAustos 938 pazartesi giinii saat 11,30 
ihale saatinden en az bir saat evveline da yapllacakhr. Muhammen tutan 1307 
kadar teklif mektublanm Fmd1kbda !Ira 50 kuru~tur. ilk teminah 98 lirad1r. 
Komutanhk satm alma komisyonuna !?artnamesi her glin komisyonda gorii-

vermeleri (76) (4981) Jcb!Jir. !steklilerinin ilk teminat mak-
*** but veya mektublarile 2490 sayth kanu-

Karadeniz bogazmdaki birlikler ic;in nun 2 ve 3 maddelerinde yaz1h vesika-
8600 kilo sade yag satm almacakhr. Ka- larlle beraber ihale giinli belli saatte 
pall zarfla ihalesi 19 agustos 938 cuma Fmd1khda Komutanhk satm alma ko
glinii saat 11 de yaptlacaktlr. Muham- misyonuna gelmeleri. (80) (4985) 
men tutan 8600 liradtr. !lk teminab 645 *** 
liradrr. (;lartnamesi her giin komisyon- :Makamca pahah gi:irlilen c;atalca mlis-
da gorlilebilir. !steklilerin ilk teminat tahkem mevki komutanhg1 birlikleri 
makbuz ve mektublarile 2490 sayth ka- ihtiyacl olan 48500 kilo S1g1r veya kec;i 
nunun 2, 3 iincti maddelerinde yaz1h etlcrinden fiatt miisaid olan sahn ah
vesikalarile beraber ihale glinii ihale mtcekhr. Kapab zarfla ihalesi 17 agus
saatinden bir saat evveline kadar teklif tos 938 c;ar~amba glinli saat 11 de yapt
mektublanm Fmd1khda Komutanhk Jacakbr. Muhammen tutarlart s1g1r e-
satm alma komisyonuna vermeleri tlnln 13337 lira 50 kuru~ ve kec;i etinin 

(77) (4982) 7760 liradtr. !lk teminatlan s1g1r etinin 

*** istanbul Komutanhgma bagh birlik· 
lerdeki hayvanatm senelik ihtiyac1 alan 
912000 kilo saman satm almacakhr. Ka
pah zarfla ihalesi 22 agustos 938 pazar
tesi gtinli saat 10.30 da yaptlacakhr. Mu
hammen tutar1 18240 lirad1r. ilk temi
nah 1368 Iiradtr. ~artnamesi komisyon
da gi:irlilebilir. !steklilerinin ilk teminat 
makbuz ve mektublarile 2490 sayi11 ka
nunun 2, 3 maddelerinde yazth vesika
larile beraber ihale giinii ihale saatin· 
den en az bir saat evveline kadar teklif 
mektublanm Fmd1khda Komutanbk 
satm alma komisyonuna vermeleri. 

(78) (4983) 

*** • 33 tiimen birlikleri hayvanab ic;in 
234,000 kilo saman satm almacakhr. A
gtk eksiltme ile ihalesi 22 egustos 938 
pazartesi giinli saat 11 de yap1lacaktlr. 
Muhammen tutan 4680 lirad1r. !lk te
minatl 351 lirad1r. $artnamesi her giin 
komisyonda giiriilebilir. 1steklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektublarile 

1001 ve kec;i etinin 582 liradtr. ~artna
mesi her glin komisyonda gortilebilir. 
t teklilerinin ilk teminat makbu::o: veya 
mektublarile 2490 sayth kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazth vesikalarile bera
ber ihale gtinii ihale saatinden en az 
blr saat evveline kadar teklif mektub
lartnt Fmd1khda Komutanhk satm al
ma komisyonuna vermeleri. (81) (4986) 

*** !hale giinii blibi c;tkmtyan istanbul 
I{omutanhgma bagh birliklerin ihtiyact 
o1at1 60000 kilo koyun etinin tekrar ka
pah zarfla ihalesi 20 agustos 938 cumer
teel glinii saat 11 de yaptlacakbr. Mu
hArtlmen tutan 23400 liradtr. !lk temi
nAh 1755 liradtr. Sartnamesi her gun 
kcnnisyonda gi:irlilebilir. !steklilerinin 
ilk teminat makbuz ve mektublarile 
2400 sayth kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
de yazth vesikalarile beraber ihale gli
nu ihale saatinden en az bir saat evve
line kadar teklif mektublanm Fmdtk
bdll Komutanhk satm alma komisyonu· 
n! vermeleri (82) (4987) 

~--•••••••1\femedeki (:ocukf11ra G1da,••••••• ••1' 

DAKiK DOKTOR Z iYA 
c;ok yliksek besleyici kudreti ve pek nazik alan ~ocuk midelerind7 

anne slitii gibi kolay hazmolmak meziycti dolaytsile c;ocuklan kuvveth 
ve glirbiiz biiyi.iti.ir ; di~lerini duymadan !;tkarttmr; kay, ishal ve sanct 
gibi hastahklar yapmaz. Bu suretle yavrulara saghk ve ne~'e, annelere 
devamlt istirah::~t temin eder. ismine d.ikkat, Taklidlerinden sakmtmz. 

Kapab 2!arfla 

Zonguldak Amele 
eksiltme ilan1 

Birliginden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Zonguldakta Amele Birligi hastane bina-

smm su ve elektrik tesisattm havi liQlincli katile c;atl aras1 in~aahd1r. 
2 - Ke~if bedeli: 42922 lira 09 kuru!?tur. 
3 - ilk teminatl: 3219 liradtr. 
4 - Eksiltme miiddeti: l/8/938 tarihinden itibaren 15 giindlir. 
5 - Eksiltme 16/8/938 sah giinii saat 16 da Zonguldakta Amele Bir-

ligi salonunda Birlik faal heyeti tarafmdan yap1lacakt1r. . 
6 - Talibler eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, ve bu i~.e " "~1d 

diger biitlin evrakt 15 lira bedel mukabilinde Zonguldakta Amele Blrhgm
den !stanbuld.a iktlsad Vekaleti Maden irtibat memurlugundan ve Anka
rad; iktlsad Vekaleti Madenler Umum Miidiirliigii Muamelat Biirosundan 
tedarik edebilirler. (5102} 

13 Aljustos Cumar tesi a kJiaml 

BUYUKOERE BEYAZ PARK Yiizme 
Havuzunda 

• 
Sabaha kadar Festival geces• 

Biiyiik 
artist 

ve B I t H t• Eglenceli HAZI M arkada~larl a e eye I numaralar 

Duhullye aerbesttl r. Telefon 32 • 43 ----~• 

Gayrimenkul 
istanbul Emniyet Sandtg£ Direktorliigiinden: 

Bayan Seyide Mtinire ile Bay ibrahim Ethemin Sandlgtmtzdan 18850 
hesab numarasile ald1klan 1000 lira borclarma ka!'§l birinci ve 500 liraya 
kar§l ikinci derecede ipotek edip vadelerinde borclanm odemediklerinden 
dolay1 haklarmda yap1lan takib iizcrine 3202 numarah kanunun 46 nc1 mad
desinin matufu 40 net maddesine gore sahlmas1 icab eden Gedikpa~ada es· 
ki Div<mali yeni Mimarhayreddin mahallesinin Divanalicamii sokagmda 
333 kiitiik, 249 ada, 6 parsel eski 12 yeni 10, 12, 14 numarah maabahc;;e ah
~ab bir evin tamam1 bir buguk ay mtiddetle ac;_tk arttlrm1ya konmu§tur. 
Sah§ Tapu sicil kaydma gore yaptlmaktadrr. Arthrmtya girmek istiyen 
750 lira pey akc;esi verecektir. Milli bankalartmtzdan birinin teminat mek
tubu da kabul olunur. 

Birikmi§ blitiin vergilerle Beledlye resimleri ve vak1f icaresi ve taviz 
bedeli ve tellaliye riisumu borcluya aiddir. Arttlrma §artnamesi 10/8/938 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sand1k Hukuk i§leri Servisin
de ac;tk bulundurulacakhr. Tapu sicil kayd1 vesair liizumlu tafsilat da 
§artnamede ve takip dosyasmda vard1r. Arttum1ya girmi!il olanlar, bun
Ian tetkik ederek sahl!ca c;1kanlan gayrimenkul hakkmd.a her §eyi ogrenmi~ 
ad ve itibar olunur. Birinci arttJrma 7/10/938 tarihine musadif cuma 'giinii 
Cagaloglunda Sandtglmtzda saat 14 ten 16 ya kadar yapllacakt1r. Mu
~·akkat ihale yaptlabilmesi igin teklif edilecek bedelin tercihan almmast 
1cab eden gayrimenkul miikellefiyetile Sandtk alacagm1 tamamen gec;;mi§ 
olmast ~arttlr. Aksi takdirde son arttuanm taahhiidii baki kalmak ~artile 
25/10/938 tarihine musadif sah glinli ayni mahalde ve ayni saatte son art
tJrmasl yap1lacakhr. Bu arttlrmada gayrimenkul en c;ok arthranm tistlinde 
b1rakJlacakhr. Haklan Tapu sicillerile sabit olm1yan alakadarlllr ve h·ti· 
fak hakk1 sahiblerinin bu haklartm ve hususile faiz ve rna arife d ir iddi
alarnu ilan tarihinden itibaren yirmi gun ic;inde evrak1 mUsbitelerile be• 
raber dairemize bildirmeleri laztmdrr. Bu sur~tlc! haklann1 bildirmemlt 
olanlar ra haklan Tapu sicillerile sabit olm1yanlar sah§ bede1inin payla~
masmdan haric kahrlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 938/263 
dosya numarasile Sandtg1m1z Hukuk i§leri Servisine mtiracaat etmeleri 
liizumu ilan olunur. 

~ 

DiKKAT 
Emniyet Sand1g1, Sand1ktan alman .gayrimenkulii ipotek .fZostermek 

istiyenlere tahmin edilen ktymetin yansma kadar ikraz yaparak usultine 
gore kolayhk gostermektedir. ( 5308) 

i iKTiDAR 
ve BEL GEV~EKLiGiNE KAR~I 

HORMO i 

9 

Tabletlerl. Her eczanede aray1n1z. 
(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, Istanbul 

Dahiliye V ekalef nden : 
Siverk kasabasmm meskun ve gayrimeskfrn 340 hektar olmak iizerc 

halihaztr haritasmm allm1 i§i a§ag1daki §artlar dahilinde eksiltmiye !rlkanl
ml~br. 

1 - !~in muhammen bedeli 7500 liradtr. 
2 - !stekliler bu i~e aid ~artname, proje vesair evrakt parastz olarak 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti ~~en ~efliginden alabilirler. 
3 - Eksiltme 17/8/938 tarihine rashyan ~ar§amba glinii saat on birde 

Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar Heyetindla yapl
lacaktJr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin a~ag1da yazil1 teminat ve 
vesaiki ayni gUn saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olmalan 
laztmdu. 

A - 2490 sayl11 kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uyguri 562 lira 50 
kuru~luk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dordlincii maddesi mucibince eksiltmiye girmiye blr 

mani bulunmadtgma dair imzah bir mektub, 
D - Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efliginden miinakasaya girme i!rln 

alacaklan vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale giinli saat ona kadar makbuz mukabilin

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gi:inderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhlic.lii olmas1 ve 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bulunmas1 laztmdtr. 
Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti 

Fen (;lefligine mii,acaat etmeleri. c 2787 • ( 5000 ) 

Dahiliye V ekaletinden : 
Birecik kasabasmm meskun ve gayrimesklin 270 hektar olmak iizere 

halihaz1r haritasmm ahm1 i~i a~agtdaki l!artlar dahilinde eksiltmiye ~lkarll
ml!iitlr. 

1 - !~in muhammen bedeli 6000 liradu. 
2 - !stekliler bu i§e aid ~artname, ptoje vesair evrakt paraslZ olarak 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efli~inden alabilirler. 
3 - Eksiltme 17/8/938 tarihine rashyan ~ar~amba glinli saat on birde 

Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar Heyetinde ya. 
pllacaktlr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin a!ila~1da yazllx teminat ve 
vesaiki ayni gUn saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi~ olmalar1 
laztmdrr. _ 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maQ.delerine uygun 450 lira 00 
kuru~luk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun dordiincu madd.esi mucibince eksiltmiye girmeye blr 

mani bulunmadJgma dair imzah bir mektub, 
D - Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efliginden miinakasaya girme igin 

alacaklan vesika, 
5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilin-

d Komil!yon lsligln v@rllecektir. 
Posta ile gonderilecek tekllf mcktublarmm iadeli taahhiidlii olmas1 ve 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bulunmas1 1az1mdrr. 
Bu hi hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti 

Fen (;lefhgine miiracaat etmeleri. c 2788 " ( 5001 ) 

Zongulclak 
Bele&yemiz itfaiyesi iQin : 
A~tk kur~uni !ngiliz keteni renJtinde, 
ElyafJ 24 telli, 
!nee ve yumu~ak olmakla kurutuldugu zaman da yumu~a'K kalaca'K, 
30 atmosfer tazyika mukavemet etmeli, 
12 atmosfer tayiz altmda hiQ bir sebebJe su S1Zd1rmnmah, 
lstanbuldan ahmrken tstanbtV itfaiyesince muayene edilerek rapor 

almmah, 
Yukartda say1h evsafta c 800 • metre hortum ahnacaktlr. 
Muhammen bedel, • 1200 • lira olup muvakkat teminat • 90" lirad1r. 
isteklilerin 15/8/938 tarihine musadif pazartesi giinii saat c 11 • de 

Zonguldak Belediye Enciimeninde yapllacak a~t.k eksiltmiye i§tirak etme
leri ilan olunur. ( 5015 ) 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
Konya Koy Ebe Mektebi Miidiirliigiinden : 

koylerc.e san'at icra etmek iizere ki:iy ebesi yeti~tiren mektebimize bu yl1 
Bir ytl !eyli olduktan sonra iiG ytl mecburi hizmet yapmak ve yalmz 

30 talebe ahnacaktir. ~artlar ~unlardtr : 
1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak, _ " .. 
2 - ilk tahsilini bi tirmi~ veya o derecede tahsil gormu!; o1mak. 
3 - Ya~t on sekizden a~aih, 35 ten yukan olmamak. 
4 - Evlenmemi~ olmak r:;art degildir. Evli veya dul olmakla beraber 

• 2 - 10 • ya~ma kad.ar c;ocuklan olanlar dahi, GO.c'!klarmm her t~r.lii 
bak1m1 temil' edilecegine dair bir taahhlidname getmrlerse kabul edlh.r
ler. c;ocuklar mektebe ,gelemez. 

5 - isteklilerin haziran ba~mdan agustos 15 ine kadar. do,1!~~an dog
ruva Mekteb Mi.idiirlligiine miiracaat etmeleri ve dilekQelenle btrltkte a§a
gldaki vesikalan eksiksiz olarak gi:indermeleri laz1mdJr. 

A - Niifus hiiviyet ciizdam, . .. .. 
B - ilk mekteb ~ehadetnamesinin ash veya bu derece tahsil gordu-

glim] isbat ec!en fotoi{r11flJ tasdikli vesika. . " 
C - Tahsiline ve ileride hizmete engel olacak btr hastahg1 olma

dlibna dair Vilayet hastanelerinden almir!1~ st~hiye h~y~ti raporu .. 
D - Ornegi bu ilan sonunda yazild1g1 ~ek1lde keftlh ve noterhkden 

tasdikli bir taahhtid senedi. 
E - c;ocuklan c 2 • 10 • ya$ma kadar ol~n dul kadmlarm tahsil miid

detince ~ocuklannm anne, k1zkarde~, hala gtbl yakm akra~ast tar.afm~.an 
baktlacagma d.Jir taahhlidname • evlt ve 5ocuklu. kadmlar i~m tahstl mud
detince bakacagma dair kocasmm taahhudnames1 •. 

F _ Kay ihtiyar heyetinden almm1~ ve zabttaca tasdik edilmi~ hiis-
niihal varakas1. 

G _ 6 X 4,5 boyunda di:irt tane fotograf. 
Taahhlid senedi i:irnegi : 
Konya ki:iy ebesi mektebine almarak tahsil edip mezun oldugumda 

S1hhat ~e fc;timai Muavenet Vekaletinin yahud Vali veya Kaymakamlarm 
tayin edecegi koyler mmtakasmda liG ytl hizmet etmegi ve bu hizmeti 
k~bul edip dt> muayyen mlid.deti bitirmeden b1rakbg1m ve sthhi sebeb
ler d1~mda mektebden daimi olarak Gtktlglm veva ~tkanld1g1m takdirde 
tahsil masraft kar~1hg1 olmak iizere maktuan 100 lira verme~i kabul ve 
taahhiid eylerim. 

• Sarih ikametgah adresi ,. 
Yukar1da adres ve hiivlyeti yaz1h olan ......... mn bu taahhiid senedi 

mucibince maktuan i:idemek mecburiyetinde oldugu 100 liraya kend.isile 
mlitese)siJ kefil ve mii~terek mutese)sil borcJu Slfatile odeyecegim. 

KPfilin lid eRi ( 4658) 

TU RK tYE 

SEKER F ABRiKALARI 
' ANONiM ~iRKETiNDEN : 
Haricden memlekete ithal edilecek birinci parti klip ve kristal §e

kerini vermege talib olanlarm teklifleri, 25 agustos per§embe gtinii saat 
onda Ta§han 42 numarada kabul edilecektir. 

i}artnamesi yukanki adresten almabilir. 
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Bai~Ik Panay1r1' 
Her sene ac;Ilmakta olan Trakya saraym me~hur balc;1k, hayvan ve em

•tia panay1n bu sene d.e agustosun 31 inci c;aqamba giinii ac;1larak bir haf
ta devam edecektir. 

Panay1ra gelecek bilcumle ti.iccar ve esnafm her tiirlii istirahat ve ih-
tiyaclarmm Belediyece temin edilmir? oldugu ilan olunur. (5100) 

Zayi - Cuma giinu Kadtkoyiinden 
Kopruye gelen 5,55 Burgaz vapurunda 
bir paket, bir c;anta unutulmu§tur. <;an
tada Fatih Niifus memurlugundan al -
d1g1m nufus tez.kerem vard1r. Bulanla
rm Uyamk gemisinde Sadiye gonder -
meleri !rica olunur. 

sind en: 
Terekesine mahkememizce el konul-

mtl§ alan Dr. Ahmed :;levki Mii§takm 
gayrimenkul terekesinden Uskiidarda 
imrahor mahallesinde Bostan sokagm
da 7 No. h bir bah hanenin bermucibi 
taleb a~rk arthrma ile sahlarak para -
ya c;evrilmesine mahkememizce karar 
verilmi§tir. 

1 - Mezkfrr hane ah§ab zemin katile 
beraber iic; kattan ibaret olup zemin 
katta bir oda, malta do§eli bir ta§hk, 
bir hala, bir kiimi.irliik, bir kuyu, bir 
mutfak, mutfakta ayr1ea bir kiimiirli.ik, 
diirt agacr bulunan ufak bir bahc;eyi, 
diger katlarda, ufakh bi.iyuklii yedi o
dayt, iki halayi, biri mu§amba d6§eli 
iki sofayr, muhtevi olup terkos tesisati 
mevcuddur. Hane ehemmiyetlice ta • 
mire muhtac; olup tamamma i.ic; yeminli 
erbab1 vukuf tarafmdan 1400 bin dart 
yuz lira luymet takdir edilmi§tir. 

2 - Sab§ pe§indir. Miizayedeye i~ti

rak etmek istiyenler luymeti muham -
menenin yi.izde yedi buc;ugu nisbetinde 
pey akc;esi vermeleri lazrmdrr. Riisumu 
tellaliye ve yirmi senelik evkaf taviz 
bedeli ahcrya ve sab~ tarihine kadar 
miiterakim bina vergisi, riisumu bele -
diye, evkaf icaresi mal sahiblerine a
iddir. 

3 - Sat~ 14/9/938 tarihine musadil 
~ar§amba giinii saat 14 ten 16 ya kadar 
"tlskiidar ikinci sulh hukuk mahkeme • 
sinde icra edilecektir. 0 gun luymeti 
muhammenenin yuzde yetmi§ be~ini 
bulmadrg1 takdirde en c;ok artbramn 
taahhiidii baki kalmak ~artile miiza -

ede on be§ giin temdid olunarak sat!§ 
29/9/938 per~embe gi.inii saat 14 ten 
16 ya kadar devam ederek en c;ok art -
tirana ihalei kat'iyesi icra kllmacakhr. 

,, ____________ Bu ak~amdan itibaren -------------, .... Bedeli ihalenin aznmi he~ giin ic;inde 

Frans1z StUdyolar1n1n 'ark filim YlldiZI mahkeme veznesine yatmlmas1 §arthr. 
, Tunuslu - Aksi takdirde ihale bozularak bundanj 

F • L F L A s has1l olacak zarar, ziyan, fark, faiz, mas-1 A M i Y E ~=!~~i;.ndan bilahukum tazmin ettiri-

ve Trupu 

Taksim Belediye Bah~esin.de 
.............................. Tel: 43776 

Zayi - 3337 plaka numarah otobi.i • 
si.imi.in ruhsatnamesini zayi ettim. Ye- I 
nisini c;1kartacagrmdan hiikmii yoktur. 

Kadri Balc1 

#Dr. Haztm Pekin._ 
C_ildiye ve ziihreviye, Beyoglu ' 
Ingiliz sefareti, tramvay durak 

yeri No. 26 

Daktilo aran•yor 
Ortamekteb mezunu olanlar tercih e

ailir. P. K. (680) M. ri.imuzuna miira • 
caat. 

Devlet Orman isletmesi , Karabiik 
Revir 

... 
Amirliginden: 

1 - Revire bagh Keltepe ormanmm Giilveren deposunda istifte teslim 
~artile 8 - 9 - 10 - 11 numarah istiflerde mevcud 592.925 metre mikab 
hacmmda 1002 aded c;am tomrugu ac;1k arthrma ile sahlacakhr. 

2 - Tomruklarm metre mikab1 12 lira, muhammen bedelle arthrmi· 
ya konulmu~tur. 

3 - Teslim ve tediyeye aid §artname Ankara. istanbul Orman Ba§· 
mi.ihencl.isliklerinde giiriilebilir. 

4 - ihale 15 agustos 938 pazartesi gi.inu saat on birde Karabukteki 
Revir merkezinde yapllacakhr. 

5 - !steklilerin ~artnameyi giirerek % 7,5 teminatla yukanda yaz1h 
gun ve saatta Revir merkezine miiracaatleri. ( 5241) 

Aile saadeti~ sahhatle kaim_d1r. Saghk en biiyuk zenginliktir. 

OL 
an, Kuvvet ve i$tiha $urubudur. 

( FOSFARSOL ) Muhterem doktorlanmtz taraflndan biiyiik ktymet ve emniyet verip begenilen ve yiizbinlerce 
vatanda§ tarafmdan itimad ve memnuniyetle kullamlan ve azam1 bir hafta ictinde kan, kuvvet, i~tiha ternin eden en 
birinci hayat iksiridir. Sthhatin en biiyuk devlet oldugunu takdir eden her insan mevsim degi~melerinde beheme· 
hal (FOSFARSOL) kullamr. 

4 - Daha fazla malfunat almak isti • 
yenler mahkemenin 938/174 No. h te • 
reke dosyasma miiracaat edebilirler. 
Talib oalnlarm sah~ gunu saati muay -
yeninde "tlskudar ikinci sulh hukuk M
kimliginde haztr bulunmalan luzumu 
ilan olunur. (9549) 

Dr. iHSAN SAMI 
BAKTERIYOLOJI 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlllat1, frengi n~>k· 
W nazanndan Vasserman ve Kahn 
tl3amulleri, kan kiireyvatl sayJ.lmasi. 
Tifo ve ISitma hastabklan te~hisi, 
iclrar, bal_gam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilatl, ultra mikroskopl, hu
sust ar?Ilar fstihzan. Kanda fire, I 
$!1ker, Kloriir, Kollesterin miktar
larmm tayini, Divanyolu No. 113 

Tel: 20981 

Zayl men,e ,ehadetnamesi 
!stanbul Ticaret ve anayi Odasmdan 

,alm1~ oldugumuz 24/5/937 ve 7588 sayih 
me!l§e §ehadetnamesini mii.§terimiz t:l
rafmdan zayi etmi.§ oldugunu muha -
beratmdan anla§1lm1§ olmakla yenisini 
c;IkaracagimiZdan eskisinin hiikmi.i ol -
mad1g1 ilan olunur. 

J. Taranto ve mahdumlan 
Kollektif ~irketi 

Adana 2 nci icra memurlugundan: 
Gazetenizin 8/8/938 tarihli pazartesi 

niishasmm sekizinci sahifesinin ilk su
tununda nefiredilen ilammtzda (Adana
aa l§Ik ticarethanesi sahibi Celal Ethe
me kongordato ic;in mercice verilen 
yirmi giinliik miihletin hitam buldugu
nu) cumlesindeki (yirmi giinluk) mud
detin sehven (iki ay) §eklinde yaz1lmt§ 
oldugu tavzihan tashihi keyfiyet olu
nur. 

,Oiplomah Muhendis 
Su, yol ve §imePdifer tesisatl in

§aatmda tecru1beli ve diplomah bir 
muhendis kendisine mevki anyor. 
Alakadarlarm (Miihendis) rumu
zile istanbul 176 No. posta kutusu 

adresine miiracaatleri. 

Sah.tb ve Ba~muh.arrtrt: Yunus Nadi 
Umumi ne:;rtyat1 tdarB eden Yazt l~lert 

Mildilril: Hikmet Munif Vigen 
Cumh.urtyet matoaas1 

Kaselerinin tesirini ogrenenler romatizma 
ve adale agnlarm1 unuturlar 

Nezle, k1rakhk, 
Romatizma, 

Grip 

\ 
ve emsali hastahklara kar,• bilhassa mUessirdir 

Terkibi ve tesirindeki siir'at itibarile emsalsiz olan NEVROZiN'lo 
10 tanelik ambalajlannt tercih ediniz. Geceleri tutacak elan 

agnlara kar~1 ihtiyath bulunmu~ olursunuz. 
icab1nda gUnde 3 ka,e ahnabilir. 

lsmine dikkat. Taklitlerinden sakmmJZ ve Nevrozin yerine 
baljka marka verirlerse §iddetle reddediniz. -·--··--· K1rklareli Belediyesinden: 

1 - K1rklareli Belediyesinde ~;ah~mak i.izere mahiye 150 
bir diplomah mimar almacaktir. 

2 - Yliksek mimar diplomasm1 haiz olmas1 §arthr. 
3 - Taliblerin evrak1 miisbitelerile §ahsen veya yaz1 ile 

Belediye riyasetine mliracaatleri ilan olunur. 

Giimriik Muhafaza 
istanbul 

Genel Komutanbg1 
Sabnalma Komisyonundan: 

1 - 6 ton motorin 13/8/938 cumarte~i giini.i saat 9 da pazarhkla sll' 
tm almacaktir. 

2 - Tasmlanm1~ tutan 420 lira ve ilk temlnatl 32 liradtr, Evsaf1 1{0' 
misyondadrr. Giirlilebilir. la 

3 - isteklilerin kanunt vesikalan ve ilk teminat makbuzlarile Galat8 
Eski ithalat Giimriigi.i binasmdaki Komisyona gelmeleri. ( 525!t 

Tortum Kaymakamhg1ndan : 
Cumhuriyet ve Ulus gazetelerinin 15, 20, 25, 30 temmuz 938 tarihl' t

1n1• 

nushalarm_da ilan edildigi ve~hile 4/8/938 tarihinde ihalesi mukarrer Tor' 
tum kazasmda yeniden yap1lacak alan JOOOO lira bedeli ke~ifli Hiikum~: 
Konag1 ikmal in§aatma talib zuhur etmed.iginden miinakasa ayni §eral 
tahtmda on glin daha uzatilmi§tlr. ihale 15 agustos 938 pazartesi giinii s9' 
at 14 te Tortum Kaymakamhgmda yapllacaktrr. ( 5216) 

NEVRALJi 
N E Z L E 
B A' ve D i ~ 
AGRILARI 

B u T u N 
AGRILARI 
DiNDiRiR 

Ayvabk Belediye Reisliginden : 
« 65 ~ lira iicretli Belediyenin fenni mezbahas1 veterinerligi munh~;. 

dir. Emekli veterinerlerimizden talib olanlarm vesaiki ile mi.iracaatle9) 
Haricden talib vukuunda harcirah verilmez. ( 520 


