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Kii~iik Artist : 

$irley T empl 
( ,Sirley hayahna anlabyor ) 

Risalesile kii<;iik, biiyiik herkesi ala-

"' 15 inci yal Madalyas1 
C. H. P. Gene! Sekret en: 
Cumhuriyetin 15 inci 1 'niimii hatll'a

Sl olarak, bir taraf1 d lik Onderim!.z 
Atatlirklin kabartma. blr. esimlerlle Altl 
ok, di~er tarafmda Cumhuriyetln 15 Inc! 
Yilmi tesblt eden }'aZl lunmak iizere 
Partimlzce bir midalya yaptmlacakt!r. 
San'atkftrlanm1zm, ac;tigl 1z bu mlisaba-

I 
kadar edecektir. Bu serinin $irley hak
~lnda evvelce g1kan kitablarla hlgbir 

\ llgisi yoktur. ismine dikkat edilmeli
'-dir. 
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Selanik itilafiDID akisleri Rus. Japon carp $mas 
Macarislan da silahlaizma $iddet.le devam ediyor 

i~in lalebde bulunugor Sovyetlerin diin sabah ve ak§am 
Yakmda Macaristanla Kiiciik Antant arasmda yapbklan taarruzlar Japon k1taab 

bir dostluk itilaf1~ akdedilecek taraf1ndan piiskiirtiildii 
Miispet yolda 

•• •• yuruyen 
Balkanl1hk fikri 
rt==:\\ i.inyanm dort tarafmda toplar, 
lb:::lJ bombalar patlar, insanlar bir· 
I birlerini girtlaklarken Balkan
karda giinden gi.ine kuvvet bulan 1ltk bir 
arde§lik havas1 esiyor. 

Bir zamanlar sulh perisinin bela!ISI sa· 
}'Ilan milletlerde bu ne degi§ikliktir~ Yir
lni sene evvelki beli kamah komitactlann 
berine §imdi biitiin diinyaya ni.imunelik 
an§ ~i~ekleri yeti§tiren san' atkar bahc;1· 

>'anlar gori.iyoruz. 

Ve cesaretimiz artJyor: 

- Ah, diyoruz, acaba insan!tk bu 
Idealist duygulardan kendine bir ders 
~tkarabilecek mi? Balkanhlarm ruh ol· 
~un]ugundan dogan ban§ eserinin temiz 
avas1, etraftmtzdaki ag1r, kasvetli ba

tut kokusunu dagitabilir mi? 
. Ktsa zamanda elde ettigimiz neticele

ttn parlakhgma bakarak iimidleniyoruz. 
d N eden dag1tmasm? i<;i .dinamitle dol· 
cl~rulmu§ bir gi.illeye benz1yen §U ~tilgm 
Unya, neden gi.iniin birinde yaphklan-

11.11! 11lanas1zhgmJ anlay1p kendine gelme· 
811!} Neden? 

*** 
Balkan milletleri arasmdaki yakla§· 

lllalar, tuhaf bir tesadiif eseri olarak, bii
}'''k I u devletler arasmdaki anla§amamazhk-
t'r~n gittik<;e <;ogalmasile ba§lar. Yurek· 
Btl sulh ve karde§lik idealile <;arpan 
l alkanh dev]et adamlan her toplam§
vartnda bu anla§mayJ bir kat daha kuv· 

~~endirmege muv~ffak. ol~y?.rl.~rdl. 
b I §h:rek menfaatlenn datma gozonunde 
}' 1.1 Undurulmasi ve kar§Ihkh haklara ria
tl et, onlarm hi<;bir zaman terketmedikleri 
tensiplerdi. 

.. Seianikte imzalanan yeni mukavele, 
~tUn Balkanhlar i<;in iftihara deger ileri 

tt~d to.erhaledir. !dealistlerimizin kafala
IU···a Ya§attJklan yarmki Balkan biitiin· 

!'lune dogru bir ad1m daha yakla§tlgi
:-l.a inanabiliriz. General Metaksas, 
aoYadiaovi<;, Koseivanof ve Celal Ba
/• azimli c;ab§malarile bu miispet i§i 
ifJarabi.ldiklerinden dolay1 yalmz kendi 
e··~tlermin, yalmz Balkan milleterinin 
ik g1 

' sulhu seven, ban§<;! insanhgm teb· 

tve te§ekkiirlerine layJktlTlar. 
§te b k 13 a Imz: 
l elgrad sevinc ic;inde. 

At~nbui ve Ankara el ~lrptyor. 
erin·hnada, Selanikte bayram §enlik-
1;;1 

1 
andtran kalbden tezahiirat yapil

" I'll k V 0 UYoruz. 
iine e Sofya, anla~mayt imzalamaktan 
ibj ~. Fa~vekil Koseivanof'u, bir gelin 
13~Us enerek a~kla kucakhyor, 

alk can dan sevincin manas1 nedir? 
rt1n:\ ;\ntanh devletleri, Bulgaristanm 
a}'lr lr tak1m yukler mi koydular ~ 
fi}'eti Y oksa Bulgaristan baz1 mukel
a.ha etde~ kurtuldugu i<;in mi boyle 
euj]~ ed1yor~ Bu da hay1r. ~iinkii 
"~at Y 

1 
tnuahedesinin askeri klSlmlan 

13alko.aJ1 ~pey zaman gec;mi§tir. 
'~ncl an mllletlerinin kalbini ayni za
alkaa l<;arptuan sevincin manas1 sadece, 

'r tA n I}ar arasmdaki yaklasmamn tam 
~san"d , 

U e dogru yo! almi§ olmas1du. 
NADIR NADI 

[Arkasz Sa. 3 siitun 5 te] 

avlayan 
Tiirk 

'}'8~~, tarih~i M. TURHAN 
d .... 10 sizin i~in haztr la· 

1g1 Yepyeni ve cazib 
romanm ismidir. 

--------·----~.) 

BUtUn askeri takyidatm ilgasJ 
Bulgaristanda sevinc uyandJrdJ 

Rumen Hariciye Naz1r1 M. Komnen, Selanik'te 

imzalanan 
miihim 

itilaf hakk1nda • gen1' ve 

beyanatta bulundu 
Anla§ma Avrupa 

ve Amerikada fev • 
kalade musaid tesir
ler yapmi§hr. 

M acaristan ve 
Kiit;iik Antantan 

vaziyeti 
Prag 2 (Husu • 

si - Gazeteler, 
Bulgaristanla Bal
kan Antantma men
sub devletler arasm· 
da Selanikte imza • 

Belgrad 2 (Hu • 
susi) - Yugoslav 
gazeteleri, Bulga -
ristanla Balkan An
tantma mensub dev~ 
letler arasmda ak
dolunan anla~maya 
azami ehemmiyet at
fetmektedirler. Ma~ 
kalelerde, bilhassa 
Balkan Antantma 
mensub devletlerin 
Bulgaristana tesli -
hat miisavah ver~ 
mek suretile cebir lanan anla§mamn e-
ve $iddet istimali im- hemmiyetini tebariiz 
kanlarmt ortadan ettirmektedirler. 

kaldum1~ olduklan R H . . N Kryer Puranni ga-
b .. . .1 k umen ariciye az1n . b l 

te aruz ettm me te- M K zetest u mese eye 
d . N . h • omncn 

1r. i:iyy1 mua e· - tahsis ettigi ba§ma -
desinin askeri takyidata aid maddeleri·j kalesinde a~ag1daki §ayam dikkat muta· 
nin lagvi, Bulgaristanda tasviri kabil ol- leay1 serdetmektedir: 
m1yan meserret uyandum1~tlr. [Arkas1 Sa. 'l sii.tun 1 del .......................................................................................................................... 

Hatayda tescilin neticesi 
Mecliste 36 meb'usun 
22 si Tiirk olacakt1r 

Takriben 57 
bini Tiirk 

bin 36 miintehibin 
kavdolundu listesine 

Antakya 2 - Anadolu .ajansmm hu- Buna gore, ikinci derecede miintehib • 
susi muhabiri bildiriyor: lerin a dedi ~u suretle tesbit edilmi~tir: 

Se<;im komisyonunun bugiin kabul et • Turk 358, Alevi cemaati 113, Erme· 
tigi 15 numarah karanmn hulasas1 a§a • ni cemaati 55, Arab cemaati 18, Grek 
g1dad1r: · Ortodoks cemaati 20, yekun: 564. 

Kaydedilen miintehiblerin adedi: Bu rakamlara gore, Hatay meclisinde 
56,972, Turk cemaati 35,847, Alevi ce· meb'usluklar muhtelif cemaatler arasmda 
maati 11.319, Ermeni camaati 5,504, ~u suretle tevzi edilecektir: 
Arab cemaati 1,845, Grek Ortodoks ce- Turk cemaati 22, Alevi cemaati9, Er· 
maati 2,098, diger cemaatler 359. rArkast sa 7 stltun 4 tel 
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lspanyada Oc; cephede 
muharebeler oluyor 

Hiikumet kuvvetlerinin taarruzu, ihtilalci ordunun 

mukabil taarruzu iizerine tevkif edildi 

L itt " 

Barselon'un son bombard1mandan sonra bir manzaras1 
(Ypz1sz son haberler siitununJa) 

Maamafih ihtilaf1n ~ok 
ge~meden siyaset yolile 

halli iimid ediliyor 
Londra 2 (Hususi) - Sovyet-Man· 

c;uku hududunda bugun de <;arpl§malar 
olmU§tur. Bugunkii musademeler hakkin
da Sovyet mehafilinden hi<; bir haber 
tere§§Uh etmemi§tir. Buna mukabil, J a • 
pon mehafilinde bu hususta mufassal 
malumat verilmektedir. 

Korada'ki J apon ba§kumandanhgm • 
dan verilen malumata gore Sovyet k1ta • 
atJ bu sa bah erkenden ,Seng Ku F eng'in 
cenubundan kuvvetli bir taarruza ba§ia
mJ§lard!r. T aarruza i§tirak eden dokuz 
tanktan il<;ii tahrib edilmi§tir. 

Karadan yap1lan hiicumdan maada, 
Sovyet hava kuvvetleri de Kora' da baz1 
koyleri bombardtman etmi§lerdir. Born -
bard1man neticesi hakkmda heniiz maiu
mat almamami§tlr. 

Diin geceki Sovyet taarruzu 

1 A 'PO N . . 
O£Nl%.l 

SARt 
' 

P£ N \ "Z. 

Rus • Japon hadisesinin cereyan ettigi mmtakay:t gosterir harita 

Londra 2 (Hususi) - Sovyet k1taat1 yapmi§lardtr, Japon mehafilinden bu Oiger taraftan, son 36 saat zarfmda 
bu gece Man<;uri hududundaki J apon I yeni taarruzun da puskiirtiildiigu haber Sovyet hava kuvvetleri §imali Kora koy-
kuvvetlerine kar§J yeni bir taarruz daha verilmektedir. [ATkast sa. 7 siitun 5 rel 
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Mekteblerin bina 
• • muafiyeti vergtst 

Eka11iyet ve ecnebi mek
teblerile hususi okuUar 

i~in kararlar verildi 

Ankara 2 (T elefonla) - Ekalliyet· 
!ere aid mekteblerle hususi mektebler ve 
ecnebi ferdler, cem1yetler, mliesseseler, 

rahib ve rahibeler tarafmdan idare edil
mekte olan mekteblt-rin bina vergisi mua· 
fiyetinden ne §ekilde istifade ederekleri 
hakkmda yeni kararlar verilmi~tir. Bu 
kabil e§has tarafmdan idare edilen mli
esseseler iic; ktsma aynlml§ ve her birinin 

bina vargisine tabi olup olm1yacagi tes• 
bit edilmi§tir. Buna gore, Tiirk ekalliyet· 
lerine mensub cemaatler ve miiesseseler 
tarafmdan idare edilen mektebler umu
mi maarife hadim dduklan mulahazasile 
bina vergisinden muaf tutulmaktadular. 

Ecnebi §ah1s ve miiesseselerle rahib ve 
rahibeler tarafmdan idare oluanan mek~ 
reblerden §imdiye hdar bina vergisi ah· 
myordu. M,aarif \' ekaleti bu mekteblerin 

bugiinkii vaziyetlerine gore, Tiirk maari· 
fine hadim olduklanm Maliye V ekaleti· 
ne bildirm~tir. Bunlar da bina vergisin ~ 
den muaf tutulacaklard1r. 

Tiirk hususi mek~ehlerile ekalliyetlere 
mensub ferdler tarafmdan idare olunan 
hususi mektebler, umumi maarife hadim 
olmakla beraber kazanc temini maksad1 • 
m da istihdaf ettiginden bunlardan bina 
vergisi almacaktir. 

···························································· 
Alman - F ransJZ ikbsadi 
anla~mas1 temdid 

te~mil edildi 
ve 

Berlin 2- Frans1z - Alman ekonomi
sinin miizakereleri neticelenmi~ ve me
tinier bu ak§am Berlinde imza edilmi§
tir. 

Anla§ma, 10/7/937 muahedesinin ta
dili ile bir sene temdidine, Frans1z - Al
man mali ve ekonomik anla~malarmm 
Avusturyaya da te$miline, 1933, 1934 
garantili istikrazlarile diger muhtelif 
istikrazlara aid Avusturya borclannm 
sureti halline, Davs • Yung istikrazlan 
faizinin indirilmesine aid bulunmak -
tad1r. 

Davs - Yung istikraZI faizinin indiril
mesinden dogacak fark, amortismana 
tahsis olunacaktlr. Yung :stikraz1 hak
kmda Fransaya, ingiltereye yapllacak 
muamele yapllacaktLr, 

·r o ·1e 
3 Arap ve 2 Y ahudi Oldii 
T edhi~~ilerin 

on dort 
verdikleri zayiat 

yarab olarak 

yedi 

tesbit 
olii ve 

ediliyor 

Hayfadan bir goriinii~ 

I:.ondra 2 (Hususi) - Filistinde bu
giin de bazt hadiseler olmu§tur. Hayfa
da atilan bir bomba neticesinde 3 Arab 
ve 2 Y ahudi i:ilmii§tiir. Kuduste de bit 
Arab katledilmi~tir. 

y aralanan bir ingiliz askeri oldii 
Kudiis 2 - Namamn cenubunda 

dun yaralanan lngiliz askerlerinden biri 
gece olmi.i§tur. T ethi§<;ilerin zayiatmm, 7, 

[Arkas' Sa. 3 sii.tun 3 de) 
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Yak1nda Istanbulda iki 
• •• yen I muze kuruluyor 

Her iki «inkdab 

iJkte~rinde 

• muzes1 » 
merasimle 

de oniimiizdeki 

a~dacak 

inlulab miiaesinde tarihi resim ve e~ya ko~esi 

(Yaz~St 1, nci aahilemizde) 
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BEYRUT MEKTUBLARI ~ 

Arabl1k aleminin 
ge~irdigi geni§ istihale 

Filistin 
Tiirk 

meselelerinde elbirligi - Dini turizm 
ordusu: 

Kad1n 
Modern niimune ordusu 

meselesinin halli 
Beyrut, 30 temmuz 

CUMHURIYET 

c Oehir ve 
Y eni cemiyetler 

kanunu tatbikat1 

Cemiyetler iizerinde bu 
giin tetkikat ba~byor 

Memleket Hab ) 
Ucuzluk hareketi Oniversite imtihan 

Y erli MaHar Pazarlar1n- neticeleri 
da ~ok iyi netice verdi Resmi rakamlara gore 
Hiikum~tin ucuzluk siyasetini bilhassa b •• k"" • t d" ? 

giyecek ve kullamlacak her nevi e§yada ugun u vazJye ne lr. 
si.ir' a tie tatbik ic;in Si.imer Bank Y erli f b 1 0 · -:--t · d b 

P I I b .k 1 d · I stan u mvers1 esm e, u seneki 
Mallar azar anne a tat 1 o unan a1- . 'h I d 1 b · kAf' d d 

• · k lAd ff k' _ 1mh an ar a ta e emn a 1 erece e 
ffil ucuzluk §ekh fey a a e muva a Iyet ff k I d " ld r· t'h I 
j' b' · • f muva a 0 ama Ip;I yaz1 I. m I an ann 
I Elf ne1t~cepvermil§ Ir. • .1 I k neticesi hakkmdaki resmi rakam!ar ~un-

vve a azar ar vasiLaSI e yap! rna I d 
is ten en harekette r.:ruvaffak olunmu~ ve ar tr: . . . 
fiatlarda yiizde yirmiye kadar yap1)an T1b _F a~iiltesmde: 1264 tal.:be tmti
ucuzlukta Pazarlan, piyasa da takib et- hana gtrmi~, 770 talcbe muvaffak ol
me~e mecbur olmu§tur. mu§, 494 i.i ikmale kalmi~tir. Kazanan-

Diger taraftan bu ucuzluk piyasada, !arm takribi yi.izdesi 62 dir. 
oli.i mevsimde bulunnlaffiiZa ragmen bek· lklisad F akiiltesinde: I 03 talebe im
lenilen hareketi uyandmm§tlr. Bunun en tihana girmi~. 51 i muvaffak olmu~. 52 ~i 
biiyiik delili bir ay ic;inde Siimer Bank ikmale kalmi~hr. Kazananlann ~akribi 
Y erli Mallar Pazarlanmn ald1g1 netice· yiizdesi 50 dir. 

dir: Hukuk F akiiltesinde: 365 tale be im-

3 1938 

. . . 

.·siyasi · ·ic.nl'a 
Bulgaristan ve Balka 

anlasmas1 
' 

~ vrupanm her taraf1 kan§Ik 
~ bilhassa <;;ekoslovakya mes 

sinden dolay1 orta Avrup 
harb tehlikesi mevcud oldugu bir su 
Balkan yanmadasmda uzla§ma ve a 
la~ma ruhunun umumi surette hii 

siirmesinden huzur ve siikii.n iyice ye~ 
mektedir. Umumi Harbden sonra bi 

rine dostluk elini uzatan ilk Balk 
devletler Ti.irkiye ile Bulgaristan o 
mu§tU. 

Daha sonra bir asudanberi birbir 
biaman dii~mam clan Tiirkiye ile Y 
nistan, aralarmda halledilecek bir m 
le kalmadigmt ve mii§terek menfaat 

birbirinin arkasm1 korumag1 icab ey 
digini gorerek tedafi.il bir ittifak akd 
mi§lerdi. 

Bugiinki.i diinyanm milll kalkmmalan 
arasmda c;ok biiyiik bir ciddiyetle tetki
ki laz1m gelen bir 1-arekel olmak iizere, 
Arab milletleri arasmdaki hamleyi kay • 
detmek laZ!m geldi~inde §iiphe yoktur. 
Beyrut, Arab memleketlerinin ortasmda 
n bir memleketten digerine gec;mek ic;in 
mevcud Arab kaptlan arasmda en mi.ihi
midir. Buraya Arab diinyasmm her ta
rafmdan tiirli.i tiirlii insanlar ugrar ve her 
giin postalar tiirlii tiirlii gazeteler getirir. 
Bunlardan hangisini ac;sam Arab mem
leketleri arasmd11ki tesaniid ve tefevvuk 
bahsi i.izerinde bir makale. birka<; havadis 
gori.ini.ir. Hele Filistin bahsinde bi.iti.in A· 
rab matbuatt ayni dili kullamyor ve ayni 
hararet ve hcvecam gosteriyor. Her ta -
rafta «Filistin §ebidleri>> ic;in «Gaib na· 

maZI>> -salah gaibr~ eda ediliyor ve mii· 
cadeleye yard1m ic;in her Arab memleke
ti para topluyor. Bu meseleye kar§I fev
kalade bi.iyiik bir alaka gosteriliyor. 

Cemiyetler kanunu alakadarlara teblig 
edildiginden bugiinden itibaren ~hrimiz
deki cemiyetler kendilerini kanuna uy • 
durmak mecburiyetiiJdedirler. Bunlar a
rasmda devletin miilki biiti.inlugunii boz
maga ~ah§an, T e~kilat1 Esasiye kanunu
nun ikinci maddesinde yaz1h devlet reji
mine aykm maksad ve gaye giiden, em· 
niyet ve asayi~e ve umumi adab ve ahla
ka uym1yan, siyasal ve ulusal birligi bo· 
zan, din, mezheb ve tarikat esaslanna 
dayanan, yerlilik ve yabancthk gibi yurd
da~lar arasmda aynhk uyandnan, her ne 
~ekil ve ne nam altmda olursa olsun 
mmtakavi maksad gi.iden veya unvan 
ta§Iyan, aile, cemaat, uk, cins ve s1mf 
esasma dayanan, gizli tutulan, gaye sak

' hyan cemiyetle~in faaliyetlerine miisaa
de edilmiyecektir. 

Pazarlar mi.idiirli.igi.ind~n al?Igimtz tihana girmi~. 158 i muvaffak olmu~. 
malumata gore ge!fe:J senenm aym ayma 207 si ikmale kalm1~tir. Kazananlarm 
nazaran bu sene temmuzunda Mer~in ve takribi yi.izdesi 43 ti.ir. 

Kad1koy §ubelerinde sah§ tam am blr bu- Edebiyat F akiiltesinde: 282 talebe 
~uk misli Beyoglu ve Istanbul ~ubele • · 'h · · 159 ff k 1 · ' . . 1 . A k Imh ana gmm§, u muva a o mu§, 

Bu ittifak muahharen Yugoslavya 
Romanyanm da Tiirkiye ve Yunani 
tanla i§birligi yapmalanm temin e 
Balkan anla§masma yo! ac;mi§II. D 

sonra Sublarla Bulgarlar aralarmda 
senedenberi devam eden rekabeti 

Makedr nya nizamt bir tara fa b1rak 
lar ve daha evvelce bir c;ok amlar d 
vam eden karde~liklerini tekrar hisse 
rek ebedi dostluk misak1 akdetmi§ler 

Diinyamn hangi tarafmda Arabian a· 
lakadar eden bir had.ise vukua gelse bii
tiin Arab gazeteleri o hadiseyi kaydeder
ler. Bu bakrmdan da hayli kuvvetli te§· 

kilat sahibi bulunuyorlar. Mesela «Cum· 
huriyet» gec;enlerde ba§muharririnin im
zasile, Arabhk aleminden bahis ve bu 
alemin ehemmiyetini izah eden bir maka
le yazmi§tJ. Bu makalenin geni§ bir hula· 
sas1 biiti.in buradan gelip gec;en Arab ga• 
zetelerinde inti§ar etmi§tir. Bu ~azete
lerin saylSI ise birka~ diizineden a§agt de
gildir. 

~arkl Akdeniz politikast ile me§gul o
lanlar ic;in yakm bir zamanda Arabhgm 
uyam§Inl hesaba katmak bir zarurettir. 

*** 

Yeni yeti~en gene kadm 
tayarecilerden biri 

§eY olmadigi malumdur. Bununla bera
ber, her tarafta bu hareket vard1r. Her 
tarafta da model ve misal olmak iizere, 
Arab gazeteleri daima Turk ordusunu 
gosteriyorlar. 

Bugi.in M1smn iyi bir tayyareciligi 
var. lrakta da tayyarecilik ileri gitmek
tedir. Bu i~e Suriyenin de hevesi var. 
Bir zamandanberi o da tayyarecilik yap
mak istiyor, (her tara£ tayyareye 

«layyare» diyor, otomobile «seyyare» 
diye bir ad takm1~ olduklan halde A -
rablar tayyareyi bizden almi§lardu.) 

ibnissi.iud derhal Hicaza bir tayyareci-
Bu uyani§m muhtelif tarzda tezahiir- lik vermek i.izere harekete gec;mi§, lraktan 

leri vard1r. Mesela Arabistamn en ipti- tayyare miitehassislan istemi§tir. Mum,_ 
dal en geri kalmi§ kismml, Hican ele da ise kadmlar arasmda da tayyarecilik 
alaiJm. ibnissuud Arabistam, bi.iyi.ik ve hareketi uyanm1~, bu sene ilk Mmh 

esash bir istihale ge<;irmek iizere son za- IY:.Y.§liiiJI'\!l ... kil~P.J.ar., Hilgtl.\!k ,§.«;hfi,~I!\P.a. -
manlarda miihim kararlar- a1dw·Hicawn melerini almi§lan1r. 
hayatm1 temin eden turizm, yani Hac· i- , *** 
§ini ele alan hiikumdar, .bunu kolayl~tlr·, , • .. . 

k ve gi.izelle~tirmek istiyor ve Hicazm Uyanmakta olan Arabhk alemmde, 
M:liyesini de bununla islah etmek az - gayet yakm bir zamanda kadm mesele
mindedir. Cidde'de, Mckke·de hac1lan sinin de yer yer ve kiSim k!Slm halledil -

banndumak ic;in gi.izel ve 51hhi yatacak mege b~.§ladigmr gor~.cegiz. Mesela, MI
yerler temini, ma ile Mekke ve Medin_e mda mune_:vver ve yuksek s1mfm kadm
ve nihayet El Riydz arasmda otomobii ian ac;dmaga ba§lami§hT. Tamam ac;rlmi
ve otobi.is i§letilmesini temin edecek yol- ya cesaret edemiyenlerin de c;ar§aflan -
lar tesisi gibi i~ler i~in biiyiik projeler ha- nm ortii kiSimlanm §apkaya benzeten 
mlanffil§ ve tatbikatma da ba§lanmi~tJr. yeni bir tadilleri var: c;ar§afm orti.i krsml
Hicaz gibi geni~ bir memleketin ikllsadl nm tam one ve yanlara gelen kiSimlarma 

ve mall hayatmr «Dini turizrn» iizerine bazan kadifeden, bazan da hastrdan 
oturtmak, tam bir hesab olmasa dahi bu §apka bic;iminde bir kenar ilave ediyor -
memleketin bugi.inkii hayah bununla ka· lar. Bu suretle uzaktan ba§ta §apka ol
im oldugu ic;in sarfeciilecek gayret bo§ de- dugu intibamr veren yeni bir moda vii -
gildir. Buralara her sene pek c;ok hact cude gelmi~ oluyor. Kiic;iik koyli.iniin ve
gelmekte olduguna gore hac §artl~r.t. ne yahud bedevinin kadmt ise hic;bir tarafta 
kadar kolayla§tmhr ve gi.izelle§tmbrse tam kapanmi§ degildir. Mtmda kadm 

hacmm miktan da 0 kadar artabilecektir. meselesinin halledilmesi pek yakm oldu-
Diger bir misal: Blitiin Arab memle- gu gibi Tiirkiye ve !ramn arkalanndan 

ketleri arasmda h<ici ta§Imak ic;in buyiik dd k d k k 
k Irakm da uzun mi.i et a 1m apama -bir deniz nakliye ~rketi yapma propa· 

f 'k' d' ta devam etmiyecegi §i.iphesizdir. rrandas1 vard1r. Bubi.inli.ik bu bir 1 IT Ir 
" d d F Hulasa, Arabhk alemi gayet seri ve ve heniiz propaganda sahasm a Jr. a-
kat bu fikrin yarm daha miisbet §ekiller geni§ bir istihale ic;indedir. 

al~ast imkanSJZ degildir; c;iinkii bu fikre C. T. 
alakadar memleketler arasmda M1sir ve 

Hindistan gibi zt:ngin y~rler de vardir. p• •J b b 
Oc;i.inci.i bir misal olarak da, Arab Iyano I e era er 

memleketlerinde modern tarzda bir ordu 

viicude getirmek ic;in mevcud temayi.illeri yuvarlanan adam 
ve hatta hareket ve te§ebbiisleri kaydede-
bilirim. Digerlerindrn sarfmazar, gene en 
iptidai bir vaziyette bulunan Hicaz ve 
Yemeni ele alsak goriiriiz ki bu memle
ketler de bu yola girmi§lerdir. Hicazda 
hareket, kuvvetli cereyanim alm1~ bile 

bulunuyor. 

*** 
Bu bak1mdan bilhassa haydedilmege 

de<7cr bir mi.i§ahedem var; Arab alemin
de" yeni ba§hyan modern ordu hareketi 
ic;in alman niimune Ti.irkiyedir. Hatta 
§Unu soyliyeyim: Uyanmakta olan Ara~
hk aleminin asker ki.iltiirii, tamamen btr 
Tiirk ki.iltiiri.idiir. Meselii, Hicaz, yeni 
a>ker te~kilatmt kurn.ak ic;in muhtac ol
dugu muallimleri v~ te~kilatc;Ilan. Ir.a~
tan tedarik ediyor. lbni;;suud bu I§ 1c;m 
lrak hi.ikumetine miiracut etmi§, lrak hii
kumeti de muvahk cevab vermi§hr. ~im
di lrakta her s1mf askeri iht1sas sahasm
dan bir veya birhc; muallim ve te§kilat
t;Jdan mi.irekkeb bir askeri heyet ham • 
lanmaktadir. Geiecek clan heyet de ya 
dogrudan dogruya Turk ordusu~tda ye · 
ti§mi§ Arab zabttlerinden. yahud onlarm 
elile yeti§tirilmi§ yeni ve gene unsurlar -
dan mi.irekkebdir. L ak te~kilatr ve biitiin 
asker! tstiiahlar ise amilt:n Osmanh dev· 
rindeki yan Ti.irk, yan Arab Jsttlahilar
'~Ir. 

Bir ordu viicude getirmenin kolay bir 

Ayag1 kirddJ, bir~ok 

yerleri sa.katland1 
Konstantin ismiude birisi, ta§Idtgl pi -

yano ile birlikle m'!rdivenden yuvarlana· 
rak agir surette yaralanmi§hr. 

Galatada Mand1ra sokagmda 17 nu
marah evde oturan Nikola o~lu Kostan· 
tin Bak1rci, evvelki gi.in saat 18,5 ta, ar
kada§I Hi.iseyin Ejder ile birlikte Bos
tanba~mda Gi.ilbaba sobgmdaki bir a· 
parhmanm birinci katmd11n a§agiya indir· 

mek i.izere qir piyano almi§; bunlar, dar 
clan merdivenlerde ugra§ularken Kostan· 
tin piyano ile duvar arasma siki§mi§, kur
tulaylm derken ayaib kayarak piyano ile 
birlikte yuvarlanm!§tlr. Neticede Kostan· 
linin ayagi kmlmt§, viicudiiniin diger yer
leri sakatlanmi§, tt"davi ic;in Beyoglu has· 
tanesine kaldmlmi~hr. 

EVKAFTA 

Y enicamiin Hiinkar mahfili 
tamir edilecek 

Evkaf idaresi, Yenicamiin Hiinkar 
mahfilini tamir ettirmege karar ver -
mi~tir. Buna aid hazrrhklar yapilmak
tadir. Birka!r giine kadar i§e hB§lana -
caktrr. 

Kanun diger baz1 mi.ihim hi.ikiimleri 
ihtiva etmektedir. ~imdiki halde mevcud 
temiyetler i.izerinde tetkikat icra edile -
cek ve kanun hiikiimlerine uygun olmt -
yanlarm faaliyetlerine nihayet verilecek-

nnde yanm m1sh ve zmu ve n ara §U- 123 .. 'k 1 k 1 t K 1 n . . . d u 1 rna e a m1~ 1r. azanan an 
belerinde de dortte b1r msbetm e artmi§· t k 'b' .. d · 56 5 t' 

tir. 

hr . . 

Bu !tlretle Cela.l Bayar hi.ikumetinin 
ucuzluk hareketind<' att1g1 en miihim a
dtm muvaffak oimus bulunmaktadtr. 

ADLIYEDE Adana Yerli Mallar Pazar1 

Miidafaai nefs i~in mi? 
Bir miiddet evvel Tophanede Hasa • 

nm kahvesinde bir mesele yiiziinden a
ralarmda !rikan kavga sonunda kundu
raci br~agile arkada~t Ekremi birka!r 
yerinden yarahyan Kirkorun muhake
mesine diin mevkufen asliye ii<;iincii ce
zada devam edilmi~tir. 

Kirker diinkii celsede: 
c:- Kahvede kavga ettik. 0 beni vu

racakh. Ben nefsimi miidafaa maksa • 
dile daba evvel davranarak onu vur • 
dum• demi§ ve mabkemeye verdigi bi.r 
istida ile kefalete rapten tahliyesini Is· 
temi§tir. 

iddia makamt, tahliye talebini muva
frk gormii§ ve heyeti hakime de k1sa 
bir miizakereyi miiteakib maznunun 
tahliyesine karar vererek ~ahid celbl 
ic;in muhakemeyi ba~ka bir giine talik 
etmi~tir. 

rnerasimle a~1ld1 
Adana 2 (Hususi) - Yerli Mallar 

Pazarlannm dokuzuncuou di.in ak§am 
bizzat Vali T evfik Hadi tarafmdan a
c;IIdJ. Merasimde Kolo:du Kumandant 

General 1smail Hakkr ve biiti.in hiiku -
met erkam bulunuyordu. Halk burada 
Yerli Mallar Paza~mm a!;Ilmasmt sevinc~ 
le kar~Ilad!. 

MOTEFERRIK 

Harb malulleri bankas1 tesisi 
dii§iiniiliiyor 

inhisarlar varidatmdan malUlgazi -
ler hissesi olarak bu sene 1,070,000 lira 
dagihlmi§tir. Her sene tevzi edilmekte 
olan bu para ile bir harb malulleri ban
kasi kurulmasr dii§iiniiliiyor. 

Y erli Mallar sergisinde 
Biraz hizh yiiriimiit! Bir~ok meb'uslanmiz grup halinde 

D .. t 1 +~ k'"d . k 1 . d r·b diin sergiyi ziyaret etmi.§lerdir. ~ehri -or ay evve us u ar rs e esm e · 
.r.lhi.m adinda ,birinin, ·ic;inde bazl ~ya mizde bulJ.man Lon ora biiyiik el<;imiz 

Fethi Okyar da dun ogleden sonra ser
bulunan !rantasrm kapip ka!rmak ister- giye gelerek bir bu~uk saat kadar kal -
ken yakalanan Avramm muhakemesine 
diin asliye iic;iincii cezada devam edil - rni§tlr. 
mi§tir. Yerli Mallar sergisinde te$bir edilen 

Su<_;lu Avram, c;antay1 kaptp ka!rma _ Tiirk tipi tayyare ve planorlerin imal 
digmr, kendisi hamal oldugundan !ranta ~eklini mahallinde gormek iizere mat
elinde oldugu halde biraz hizli yiiriime- buat miimessilleri diin Nuri De_mira -
sinin bu yanh§hga sebeb oldugunu soy- gm ~e§ik~a§taki tayyare fabnkasmr 
lemi§tir. · gezmt~lerdrr: v • .. 

<;:antas1 ~ahnan !brabim, davact vazi- Nun Dem1rag gazetec1lere motorden 
yetinde degildir. Fakat, heyeti hakime, ba§ka her §eyi burada yap1lan yerli tay
sucu emniyeti suiistimal §eklinde gor· yarelerin nasrl imal edildigi hakkmda 
mU§, su!rlu Avramm tahliyesile muvak- bizzat izahat vermi§tir. 
katen tatiline karar vermi§tir. ECNEB/ MEHAFILDE 

Halasinin evine htrstz gibi 
giren yegen 

Halast Remziyenin evine yandaki a
hmn kaprsmt k1rmak suretile girerek 
elli lira k1ymetindeki e§yayt <;almaktan 
Su!rlu Ferdinin muhakemesine diin as • 
liye iic;iincii cezada devam edilmi§tir. 

Ferdi, !rald1~ bu C§yalan Balatta bo
rek9ilik yapan Muiz Karako admda bir 
Muse-viye satm1~hr. Diinkii celsede mes
ruk e§yayl bilerek satm aldrgr iddia edi· 
len Muiz: 

Yugoslav talebe kafilesi 
diin geldi 

Dost Yugoslavya hiikumetinin Bel -
grad Universitesine mensub 32 ki§ilik 
bir talebe grupu tetkikat yapmak iize
re dlin ~ehrimize gelmi§tir. 

Yugoslavyah talebeler, l.Yniversite a
grrlama blirosu tarafmdan memur edi· 
len talebelerle birlikte Universitenin 
muhtelif fakiiltelerini, miizeleri, cami -
leri ve istanbulun gori.ilmege deger yer
lerini gezmi§lerdir. 

Bu aym yedisinde Belgrad T1b Fakul
tesinden 36 ki§ilik bir talebe grupu da
ha gelecek ve bir miiddet §ehrimizde 
kalacaktlr. 

a n 1 yuz es1 , Ir. 
Fen Fakiiltesinde: Heniiz imtihan ra· 

kamlan almmami§hr. 

lkmale kalmi~ clan talebeden <;ogum;.n 
eylii.lde, tekrar imtihana girerek muvaf • 

fak olacagi iimid edilmekte oldugu i~;in 
bunlar donmi.i~ say1lamazlar. Bu ders yi

Imm hakiki randimam ancak eylulde. ik· 

mal imtihanlarmdan sonra taayyiin ede· 
cektir. 

$EHIR ISLER/ 
lntihab fi§leri tasnif edildi 
Belediye ve meb'us intihablarma esas 

olacak fi§ler Beyoglu, Eminonil, Be~ik
ta§, Sanyer ve Baktrkoy kazalarmda 
biitiin evlere dagrtilarak doldurulmu~ 
ve evlerden toplanarak tasnif edilmi§ -
tir. Bu kazalar dahilinde soy adlan e
sasma gore ikinci krsrm defterlerin tan
zimine ba§lanmi§hr. Diger kazalar da 
fi§lerin tasnifine aid muameleler iize

rinde !rah§1lmaktadrr. Yakmda bura -
larda da ikinci klsrm defterlerin tanzi • 
mine gec;ilecektir. Bu i!11e yakmdan a
lakadar clan Vali ve Belediye reisi Mu
hid<ii~t .nstiindag ka-aalocda ll miiternadi 
tefti§ler yapmaktad1r. 

Y-eni et fiatlar1 ve kasablar 
Et fiatlanm kontrol komitesinin ver

digi ucuzluk karan evvelki giin kasab
lara tamamen bildirilmediginden bazt 
vaziyetler hasrl olmu§tU. DUn, bu kara
rm §ehrin her tarafmdaki kasabalara 
bildirilmesine devam edilmif;;tir. 

Kasablar, halen tesbit edilen fiatlan 
tutmak ic;in iyi fiatla et bulamadrklarmr 
iddia etmektedirler. 

Kasablar, mesela, diin, Mezbahada 
dagh<; kuzusunun 45, krvrrcrgm 47 ku
ru§tan sahldrgrm, bu §etait altmda da 
Belediyenin koydugu narh iizerinden et 
sahlmasma imkan olmadJgim soyle -
mektedirler. 

Kasablar buglinkii vaziyetin dlizel -
mesi i9in Belediyenin kasabhk hayvan
larr kendi vesaitile tedarik ederek ka· 
sablara kadar teslim etmesini istemek
tedirler. 

Akademi Mimari §Ubesinden 
iki ki§i mezun oldu 

Giizel San'atlar Akademisi Mimarhk 
~ubesinden bu devrede mecburi alh se
mineri ikmal eden talebelerden yalmz 
iki ki§i mezun olmu§tur. 

Mecburi seminerleri ikmal edemiyen 
talebeler eylulde imtihan verecekler -
dir. 

Daha soma Ti.irkiye ile Yunanis 
ahiren akdettikleri munzam bir muah 
ile aradaki ittifak1 bir kat daha geni§l 
mi§ler ve takviye etmi§lerdir. En so 
Balkan yanmadasmm gobegini i§gal 
den Buigaristanla Yunanistan arasm 

mevcud olup miizmin bir hal alan siy 
iktisadi ve mali meseleler Atinada bir 
aydanberi devam eden gorii§meler n 
cesinde halledilmi§tir. 

Romar.ya ile Bulgaristan arasmda 
kalliyet meselelerinden ba§ka bir n· 
sebebi mevcud olHiayip bu meseleler ii 
rinde de iki taraf a§agi yukan anla§ 
olduklanndan Bulgaristanla Balk 

anla§masma dahil dort devlet aras111 
hususi bir me.sele kalmami§h. Binaens 
leyh Bulgaristanla Balkan zi.imresi a 
smdaki umumi meselelerin halline Sl 

gelmi§ti. 

, Bu meselelerin ba§mda Noyyi, m].l 
hedesinin ~·ulgaristan1, kom~ularma I 

ca~!_ . ed.e.mjye,.c;,k bir vaziyette bu)llll 
durmak iizere ordusunu son derece 
tahdid eden ve askeri miikellefiyeti re 
feden, deniz kuvvetleri bulundurmasl 

miisaade etmiyen ve hava kuvvetleri b' 
lundurmak hakkm1 kiilliyen selbed1 

askeri ahkam1 ve Lozan muahedesinde 
Trakya hudud mmtakasm1 askerlik11 

tecrid ·eden, yani buralarda askeri k0' 

vetler ve top bulundurmak, tahkiJII· 
yapmaktan meneden ahkam vardtr. 

Bu tahdid ve kaytdlar Bulgarista~ 
askeri hiiki.imranhk hukukunu ve miid 
faa hakkm1 selbettiginden Bulgarist: 
kom~ularile miisavi hak sahibi olmll1 

bunlara nazaran dun bir mevkide bul0 

nuyordu. Diger taraftan Bulgarisl3 

Balkan anla§masina dahil olmad1gmd: 
ve hie; olrnazsa ademi tecavi.iz misak1 3 

detmedigiden komsularma bir ti.irlii 
mad telkin etmiyordu. 

Bulgaristan Balkan anla§masina d3 

hi! olamazdi. <;;i.inki.i goni.il nzasile k11~ 
etmedigi ve tadiline taraftar bulund~ 
bugi.inkii hududlann ebedi olarak !11~ 
dafaasm1 deruhde edemezdi. F akat, 
dudlan cebir ve kuvvetle tadil ettirrf 

niyetinde olmadtgmi temin i~in kar~Jb' 
bir ademi tecavi.iz muahedesi akde)'l~ 
mesine hususi meselelerden ba§ka 

c:- Benim bu e§yanm <;almmi§ oldu
gundan haberim yoktur. Bir giin Ferdi, 
bana gelerek, paraya !rOk ihtiyac1 oldu
gunu soyledi ve bu e§yalan rehin blra .. 
karak benden be~ lira ist~di. 1;liiphelen
meden kendisine istedigi parayr ver -
dim. Fakat ertesi giinii pollsler geler.ek 
beni yakaladrlar. demi§tir. 

) 

mani kalmami§tl. 

C izmirde Jiseferin askeri kamplar1 bitti Yukanda beyan edildigi vec;hile e~ 
----------------------------:--- garistanla dort Balkan devleti arasl~' 

Muhakeme, §ahidlerin celbi i!rin ba§
ka bir giine talik edilmi§tir. 

Bat kesen katil sorgu 
hakimliginde 

lYe; giin evvel Avaz koyii civarmda ar
kada§I Mehmedin kafasm1 kesen katil 
Osman ikinci sorgu hakimligine veri! -
mi§tir. 

Bir cami tamir edilecek 
Topkaprda Mimar Sinanm hususi bir 

krymet ta§ryan orijinal eserlerinden 
hicri 976 tarihli Tam§ivar fatihi Gazi 
Ahmed Pa§aya aid Fethiye camiinin i!r 
krsmmm SIVa tabakalarmdaki memer 
oyma korkuluklarm kmk bir halde ol
dugu ve avlu dahilindeki dersane k1s -
mile medrese odalarmm kur~un ortiile· 
rinin !rahndigi goriilmii~tlir. 

Mlizeler idaresi eski eserleri koruma 
enciimeni bu krymetli eserin tamir edil
mesi i~in Vakrflar Ba§mlidiirliigiine bir 
raper vermi~tir. Camiin tamirine yakm· 
da ba§lanacaktrr. 

...-. ... .-
Mer sin V alisi tehrimizde 

Mersin Valisi Rlikneddin mezunen 
sehrimizde bulunmaktadrr. Ankara Va
li muavini Salahaddin diin Ankaraya 
donmii~tiir. 

.. 

Kampm en gene talebeleri 

tzmir ( Hususi ) - Bu y1hn askeri kamp tali.~ ve terb~y~si~i bitiren 
muhtelif liselere mensub bin be~ yiiz talebe. Ataturk heyk~h onunde mu
azzam tezahiirat ve bir ge<;id resmi yaptrktan sonra evlerme, mekteb ve 
memleketlerine dilnmii§lerdir. .. .. 

Gencler, heykele c;elenk koymu§, nutukla~ soyle~i~ ve Buyuk ~efe, 
cumhurivet ve inkrlaba kar§l duyduklan derm sevgr_ ':e hey~cam anlat
mJ§lar, Komutan General Nuri Yamud mukabele .etm1~.tlr. Ge~1d. ve te~a
hiiratl, Vali ve miistahkem mevki kumandam tle bmlerce halk tak1b 
etmi~1erdir. 

hususi bir mesele kalmami§hr. BinOJe~ 
leyh bir taraftan Bulgaristanm miis-< 
hakkmt tamyan, Noyyi ve Lozan tJI111 

hedelerindeki askeri kay1dlan kald11 

ve diger taraftan Bulgaristamn d· 
kom~usuna tecaviiz niyetinde buiunt111' 

~Im kar§Ihkh temin eden bir mua~~ 
Balkan devletleri zi.imresi namma t 11 
set suas1 kendisine aid bulunan Yilt 

Ba§vekili ve Hariciye Nazm C:~~~~; 
Metaksas'la Bulgaristan Ba~vek1h , 
Hariciye Nazm Koseivanof arl151 ~1 
Balkan! arm en maruf ve tarihl be! de 1 
rinden biri olan Selanikte imzalant11~1 

Balkan Antantt devl.::tleri hayale ··~ 
gil, hakikate uygun bir siyaset yiirii1 1~11 
lerine yeni bir misal de bu Selanik !(ri 
hedesidir. Versay, Sen Jermen ve ~ 
yanon muahedelerindeki miisavat b~ r 
kma mi.inafi askeri ahkam1, bunl~~~ t~ 
kabul ettiren akid devletler kendihk efll 
den ilga etmemi§Ierdi. N eticede, btl 1 
ahedeler zorla bozulmu§tu. Bafka~ d 
la§maSJ devletleri ise kendiliklefl:,, 
Bulgaristamn miisavat hakktm tani~.I/ 
hu devletle s1k1 i§birligi temin etr!II 

dir. 

Muharrem Feyzi roG.4 
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MIHINA 

iSP ANY A HADiSELERi 

lspanyada o~ cephede 
muharebeler oluyor 

D talyaya da sirayet eden trk!rthk 0 davasmt Papa reddetti. «italya-
mn kotii bir taklidle Almanya 

misalini takib etmege ihtiyaca olma
dag,m>> soyledi. Eger fa§izmin de
vam ettirmek istedigi eski Roma 
an'anesine kadar doniilecek olursa, 
Latinlerin uktan ve buna benzer 
§eylerden hi!< bahsetmemi§ oldukla
ram hahrlath. Onlar i~in yalmz insan 
nev'i vard1 ve italyan nev'i de onun 
Y afes §eceresinden gelen bir kolda 
devammdan ba§ka bir§ey degildi. 
Papaya gore Latin ideali, lsadan bir 
bu!ruk as1r evvel soylenmi§ bir mas
rada en giizel hulasasmt bulmu§tu: 
«Ben insamm ve insana aid hi!< bir
§eye yabanca degilim. » 

._ ____________ _. 
SovyetRusya ve Japonya Japonlar_Ia_Sovyetler 

1-Iiikumet kuvvetlerinin taarruzu, ihtilalci ordunun 
mukabil taarruzu iizerine tevkif edildi 

Barselona 2 - Ebre tizerine yap1lan i§gal etmi§lerdir. Frankist kuvvetlcri bu 
§a§Jrtma hareketi tamamile muvaffak al- gun sekiz defa hticuma gec;:mi~lerdir. 
rnu~tur. Dii§man Candesa'nm dondiigti Resmi teblii 
noktaya biitiin kuvvetile bir mukabil ta- Barselona 2 _ Resmi bir tebligde 
arruz yapmJ~tir. Di.i§man, Tortosa Can- ezcumle ~yle denilmektedir: 
desa yolunun 29 ve 32 nci kilometrele- Cumhuriyetc;:iler ~ark cephesinde pazar 
ri hizasmdan §iddetli top ate~lerinin hi - gunu Pobla Mazanuca mezarhgm1 7.ap
rnayesinde onde tanklar oldugu halde se- tetmi§lerdir. Pazartesi gunii Fayon'un §i· 
kiz kere taarruz etmi~tir. HUkfimetc;:iler malindeki mmtakada ilerlemi§lerdir. 
ta:yyarelerin yard!lr.ile §Jddetle mukave- Cumhuriyet kuvvetleri Pobla de Segur 
tnet etmi§lerdir. Ak§am dli§fllan mukabil mmtakasmda miihim mevziler ve F rQ -
taarruzlllilu terk etmi§ ve sahada bir~ok 
'I tosal yolunu i§gal etmi~lerdir. o ii buakarak mevzilerine c;:ekilmi§tir. HU-
tum eden kit'alann efrad1 mlinhaman Tarragona dun Frankist tayyarel'!ri 
F' I d B dd f d C h · tarafmdan bombard1man edilmi§tir. Born-as 1 i i. u mii et zar m a urn un• 
Yetc;iler, Polba de Masaduca mmtaka - bard1man kurbanlannm adedi malum dc-
810da ilerlemege dcvam ederek mezarligJ gi)dir. (a.a.) 
zaptetmi~ler ve Pobla kasabasma hakim Hiihiimet~iler bir fehir aldzlar 
8Irtlan eie gec;:irmi§lerdir. Cumhuriyetc;i - Madrid 2 - Merkez ordusundaki 
ler ayni zamandc. Fayon'un §imaline dog· cumhuriyet kuvvetleri Teruel eyaletinde 
ru ilerliyerek Sierra Meguineza'ya gir • Griegos, Portillo de Cnadalaviar ve Si
llli§lerdir. err a Albarracin' de Frias kasabalanm 
Barselona yeniden bombardrman zaptetmi§lerdir. Bu kuvvetler Frias'tan 

edildi iki kilometre ileri gitmi§lerdir. 
Londra 2 (Hususi) - Be§ Yunkers Madrid'de 23 hi# idama mahhiim 

layyaresi bu sabah Barselona'y1 §iddetle edildi 
bambardiman etmi§tir. Zararlar miihim- Madrid 2 _ Mahkeme, rejime kar~1 
clir. 

bozgunculuk ctirmile suc;:lu 195 ki§inin 
ihtilalciler taarruza ge~tiler muhakemesini bitirmi§tir. Dc;ii kadm ol· 

Londra 2 (Hususi) - 1spanyada tic; mak iizere 23 ki§i idama, biri kadm ol -
cephede kanh muharebeler cereyan et - mak iizere 11 ki§i otuz sene kamplarda 
tnektedir. F rankistler yeniden celbettik- c;ah~maga, altJ ki~i 25 sene ayni cezaya, 
~eri takviye k1taatmm da i~tirakile hu sa- 49 ki&i 22 ile 2 sene arasmda hapis ce-
ab T ortosa mmtakasmda umumi taar- zasma, 48 ki§i all! ay bir gtine mahklim 

ruza ba~lamJ§Iar ve baz1 mlihim tepeleri edilmi~tir. Digerleri beraet etmi~tir. 
-"""""'!""""""""""'""'"""'IIIIIIIIIIIIIIJIIJIIIIJIIIJIIJIIJ!IIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIflfiiiiiiiiiiii!UUUnmuouuumuu ........ .., ... 

ICarabiik i~in laziml M. Runciman diin 

olan demir 

yapdm1ya ba,IandJ, 
~ah,malar s1k1 safhada 
Ankara 2 (Telefonla) - Etibank 

Divrik demir madenlerinin 
ic;:in muazzam tesisat yapiia

mallimdur. Bu tesisatm hitam:m 
eklerneden yakmlarda i~liyecek olan 

abuk ocaklarma demir yeti§tirilmesi-
ternin ic;:in bir taraftan da muvakkat te
t yap1lmakta, yollar ac;:Ilmaktdir. 

'yetle ogrendigimize gore, ilk 
cevherleri Krabi.ike sevkedilmek 
Divrik ile <;etinkaya istasyonlan 

ki Ci.irek istasyonuna indirilmi§ 
stok yapiimaga ba§lanmi§tlr. 
Diger taraftan Ergani bakmnm bu 
sonuna kadar ac;:JlmasmJ temin ic;:in 

alar c;:ok s1k1 bir safhaya girmi§tir. 
~hte)jf bak1mlardan faydah gorulmek· 
:raber daha ucuz ve pratik olan <;a

endiistri limanmm da bu yakm-
in§asma gec;:ilmesi takarrur 

lirnanin Catalagzmda in§asile Kara • 
~.arnulah ic;:in 60-70 kilometre, ko -
lc;:m de 40-50 kilometre ikt1sad edil

.. olacakhr. 
0 &rendigime gore, devletle~tirilmesine 
f Verilen c;:imento sanayiinin tesisi 
kabrikalann satm almmasJ ic;:in Eti -

13. tarafmdan temaslara gec;ilmi§tir. 
k taraftan da Banka c;:imento ihtiya

at§Ilamak tizere haricden c;:imento 

fabrikalar1nda 
i~~iler hakk1nda 

A bir karar 
R~·ra1 ._~ - fkt1sad Vekaleti i§ Da-

1 Is Igmden: 
§ kanu 35 · · dd · · C . nunun mc1 rna esmm 

111ucibince i§ muddetleri hakkmda 
gene! emir. 

37] gazetenin 23/19/1937 tarihli 
6 nurnarah niishasmda ne§redilen 
gene) ernrin 7 numarah bendi mu

Pancardan §eker imali i§lerinde, 

Prag'a vard1 

Ekalliyetler i,i kat'i 
surette halledilecek 

Prag 2 (Hususi) - Sudet Almanla· 
n i§inin halli i~in tavassutta bulunm,\k 
iizere <;ekoslovakyaya giden M. Runci
man bu gun Praga muvasalat etmi~tir. 

<;ekoslovak mehafilinde, 1ngilterenin 
htisniiniyeti sayesinde ekalliyetler mese
lesinin kat'i surette halledilebilecegi u -
mulmaktadJr. 

Siidetlere verileceh hak 
Prag 2 - Hodza, Kundt tarafm -

dan yaz1lan 30 temmuz tarihli mektub -
daki suallerin cevabm1 pazartesi gunu 
Stidet partisine teblig etmi§tir. Bu cevab
dan anla§IIdJgma gore hiikumet, milli -
yetler meselesinin milliyetler stattistinun 
30 haziranda Siidetlere tevdi edilmi§ o

lan k1smmda tasrih edilen prensiplere 
tevfikan halledilmesi laz1m gelecegi ka
naatindedir. Bundan ba§ka htikumet, 
Lord Runciman'm seyahatinin ilam ta
rihinden evvelki meseleler esnasmda der
pi§ edildigi vec;:hile Siidetlerle miizake -
relere devam etmek taraftandJT. Hukli -
met 28 temmuzda Sudetler·e tevdi edil -
mi§ olan mustakil idare hakkmdaki ka -
nun lavihalanna kat'i nazarile bakmak
tadu. (a.a.) 

Almanya Fransa hudu. 
dunda tahkimat m1 

yap1:vor? 
Landra 2 (Hususi) - Berlinden bil

dirildigine gore, Feld Mare§al Goerin
g'in emrile bugiin Ren mmtakasma 14 
bin amele sevkedilmi§tir. Ren mmtaka
smda yeniden tahkimat viicude getiri
lecegi soyleniyor. Feld Mare§al Goering 
ge<;enlerde FranSJZ Alman ~udud~nu 
tefti§ ederek, almacak asken tedb1r -
Ieri tesbit etmi§tir. 
Yeni tahkimata ba~Iand1gmdan, Ren 
mmtakasx cumartcsiden itibaren mem
nu mmtaka ilan edilmi§tir. 

Ziraat Vekili Ankarada 
Ankara 2 (Telefonla) - Ziraat 

Vekili F aik · urdoglu, bu sabah Anka -
raya g~ldi. 

Giizel. F akat diinyanm biitiin pa
palara ve biitiin katolikleri bu mrsra
m be§eri manasm1 herkesten evvel 
nuttular: insan olan ve katolik olma
yan her§eye ve herkese yabanct kal
dalar. Garibdir ki bu diinyada yalmz 
bir s1mf, yalmz bir millet, yalnrz bir 
1rk, yalmz bir din ve yalmz bir mez· 
heb i~in !rah§anlarrn hepsi, eski Ro
madan ve belki ~ok daha oncelerin
denberi hep bu insan demagojisini 
zaman1m1za kadar siiriikleyip getir
mi§lerdir: Gens humana. 

Amenna. V elakin, miicerred ve 
mevhum bir insan i!rin mii§ahhas ve 
reel insanlar birbirlerinin gozlerini 
oymaya devam ediyorlar. Su insani· 
yel!riler arasmda bir tanesini de gor
medik ki insanhk namrna barb veya 
ihtilal kam dokmemi§ olsun: Eski 
Roma bunlann arasmda insan kam· 
na en susamr§larmdan biri idi. iyi ve 
kotii biitiin ideolojilerin birer dema
goji lal'afx vardar; fakat bunlarm 
i!rinde en diizenbaza, insan teranesi
ni diline dolayandu. 

Bir dinden, bir trktan, bir millet
ten, bir samftan, bir kasttan veya bir 
klandan tecrid edilmi§, fakat mii· 
§ahhas ve reel bir insan ornegi yok
tur. insam biz bu !rer~evelerden bir 
veya birka~1 i!rinde tamyoruz. Ost 
tarafa miicerred ve kof bir mefhum
dur ve onun pe§inde gitmek de mii
cerred ve kof bir mefhumculuktan 
ba§ka bir§ey degildir, 

Allahimz a§kma, bugiinkii millet
ler arasmda, nasyonalist, ruvayya
list, demokrat veya sosyalist olsun, 
hangisi vardrr ki, insanhk namma, 
kendi menfaatini ba§kalarmmkine 
feda eder? Hangi memleket i~in mil
li miidafaa, biitiin insanhk endi§ele· 
rinden evvel gelmez? 0 ilahi Papa 
bile, mesela Y ahudiler lehine, kato· 
iklerin menfaatinden zamak verme
ge razt olur mu? 

Rasizmin italyada inki§aft bizim 
umurumuzda degildir. Fakat bu ha· 
reketin ilmi ktymeti §iipheli ise, onun 
kargasma dikilen insanhk demagoji
sinin hi~bir ilmi hnysiyeti olmadrih 
§iiphesizdir. Zira biitiin din, nk, mil· 
let, kavim, smaf, kabile, a~iret veya 
klan an'anelerinden tecrid edilmi§ 
mevhum bir insana misal olarak yal
mz Hazreti Adem gosterilebilir ki, o 
da, bir efsaneden ba~ka nedir? 

PEYAMJ SAFA 

Hayfada bir bomba ile 
3 Arab ve 2 Y ahudi oldii 

£Bastarat2 1 tnct sahttedel 

olii ve 14 yarah olarak tesbit edildigi res
men bildirilmektedir. (a.a.) 

Hayla halmdaki inlilak 
Beyrut (Hususi) - Suriye ve LUb

nandaki Arabian me§gul eden §ey, bir
ka~ giin evvel Hayfada vuku bulan feci 
ve v<!h§iyane bomba hadisesidir. Hadise 
§oyle olmu§tur: 

Hayfa §ehirnin tam ortasmda biiyuk 
bir sebze hab vard1r ve her sabah biitiin 
Hayfa ahalisi sebzelerini almak i~in bu 
hala gelirler. 0 gi.in herkesin ah& veri§le 
me§gul bulundugu bir mada ve tam saat 
6 da bir bomba i:~filak etmi§, hal bir an 
i~inde harb sahasma donmi.i§ttir. Liman
da bulunan ingiiiz harb p-emileri, derhal 
asker c;:1karhp biitiin sokak ba§lanm tut
mu§lar, vaziyete hakim olmu~lardir. 45 
olii, 130 ag1r ve 1-: .. lfif yarah vard1r. 

an karnpanya devresinde, c;:a -
i§c;:ilere otedenberi tatbik edile

te olan i§ mi.iddetlerinin -gec;:en y1l 
an:yasmr. mahsus olarak- aynen mu

edilrnesine izin verilmi§ti. 

Bomba, Y ahudiler tarafmdan o gece 
sabaha kar§I hala konulrnu§tur. Cazete
Ierde ~1kan haberlere gore, Baalebekli 
me§hur e§kiya Millahham Kas1m ve o-

1" KISA HABERLER ) gullarile beraber kirk ki§ilik bir kafile 
\.._____________ Filistin yolunu tutmu~tur. 

en liizum iizerine bu izin bu yii 

k' ~sma da te§mil edilmi§tir. ~u 
1 I ampanya devresinden sonra bu 

c;a I§maga devam eden diger kisim 
saat~~u.mt ~~as ol.an h~ftada kirk se-
( ) I§ muddetJ tatb1k edilecek -a. a. 

* PARis 2 - Eski Hariciye naz1rlarm- Filistin i~ini gori;~mek iizere M1mda 
dan Bulgari.stanm Paris elcti.si Konstar.tin Vefd partisinin te~ebblisile i:iniimtizdeki 
vefat etmi§tir. · · 1 k * PARis 2 - Blonde! Romadan ge!Jl'll~- te§nmevvel aymda butiin Arab mem e et-
tir. Bu seyahat resmi mahiyette degildir. lerinin i§tirak edecegi biiytik bir kongre 
Mumaileyh senelik konjesini almi$tlr. toplanacakt!r. HaZJThk ba•lami•tJr. Bu i-* BELGRAD 2 - Patrik Gavrilo bugiin < < 
S1rb patrikleri tahtma merasimle oturtu- ~i tesbit etmek iizere Bagdadda bulunan 
lacakt1r. lrak Meclisi Meb'usan reisi Mevlud * BERLiN 2 - FransJz makamatJ, ita!- Muhlis Pa§a, bu hafta i~inde buraya ge
yan gazetelerinin Tunu.sa girmesini yasak 
etml§tir. lecektir. 

Resmi ] apon membalarmdan alman 
haberlere gore, Rus - Manc;:uko hudu -
dunda her sene, az~ok vahim 200 hadise 
vukua gelmektedir. Binaenaleyh, <.;ang· 
Ku-F eng tepesinin klZll efrad tarafmdan 
i§gali, daima kaTJ§Ikhk ic;:inde olan bu 
hududun giinliik hayatJ ~er~evesine da -
hi! olmaktad1r. Eger Cin - ] apon harbi 
ve onun tabiatile tevlid ettigi son derece 
asabi hava mevcud olmasaydi, bu hadise 
gozden kac;:masa bile, hi~ degilse, Sovyet 
Rusya ile J aponya arasmda silahh bir 
~atl§ma ihtimalini derpi§ ettirecek miila
hazalara yo! ac;:mazd1. 

Bu hadiselerin as1l sebebi, Rus - Man
r;uko hududunun fena c;:izilmi§ olmasJdJr. 

Bu hududun en fazla ihtilaf doguran 
kismi, Kore'nin ve ]apon denizinden 
Hanka goli.ine kadar uz1yan 650 kilo -
metrelik parc;:asJdJr. Cang - Ku - Feng 
tepesi i~te bu kisimda ve hemen hem.en, 
Kore, Man~uko ve Sovyet Rusya hu· 
dudlarmm iltisak ettikleri noktadad!r. 
Bu hudud parc;:asmm arzettigi mlistesna 
sevkulceni ehemmiyet, buna biti~ik 

Sovyet topragmm, hemen hemen Vladi
vostok toplanmn menziline dahil dar bir 
topraktan ibaret bulunmasmdad1r. Cang
Ku - F eng, Sovyetlerin bu ileri mudafaa 
karakoluna takriben 150 kilometre ve 
Ruslann miihim bir deniz Ussline tahvil 
ettikleri soylenen Possiet korfezine 50 ki· 
lometre mesafededir. 

T epeler, batakhk ovalar ve ormanlar 
ic;:inden ge~en bu hat boyu yanm amdan· 
beri mevcud olan yirmi tane s1mr ta§I 
k1smen ortadan kaybolmu§, k1smen yer 
degi§tirmi§tir. Bundan iki sene evvel Ja
ponya ile Rusya arasmda, bu hududu 
tahdid i~in ba§hyan mtizakereler hi~ bir 
netice vermemi§tir. 

Rus-Manc;:uko hududunun dig~r buyuk 
par~as1m Usuri ve Amur nehirleri te§kil 
eder. 1lk bakJ§ta, bu derece sarih bir 
smmn hadiselere meydan vermemesi la
zim geldigi zannolunabilir F akat va • 

ziyet boyle degildir. <;i.inku bu iki nehrin 
yer yer te§kil ettigi deltalar, yataklannm 
mi.itemadi surette degi§mesi, l:iutun bunlar, 
miinaka~aYl mucib hadiselerdir. Ce~r.n 

sene 19 haziranda, Ruslar Kan~atzu ve 
~inamuho adalanm i§gal ettikten sonra 
ancak iki Sovyet gambotunun ] aponlar 
tarafmdan batmlmas1 tizerine tahliye et· 
meleri hadisesile, 22 temmuzda Habar
dok cenubunda vukua gelen diger hadi
se buna delildir. 

Nihayet, Sovyet Rusya ile Japonyaya 
mulhak bulunan d1§ Mogolistan halk cum· 
huriyetile Manc;:uko hududlanm ay1ran 
hudud da iic;:uncu bir ihtilaf sebebidir. Bu 
mmtakamn buzlu sahralan hie;: tahdide 
tabi olmami§, belki cadece mevzii ve am
pirik bir §ekilde tesbit edilmi§tir. Daha 
dogrusu, J aponyanm iddiasJ bu yol~~d1r. 

Rus • Japon mtinasebatmm, Ic;:mde 
bunald1g1 tenefftis edilmez havay1 biisbu: 
tun zebirliyen bu c;:arpi§malarda hang1 
tarafm hakh, hang.smm haks1z o~dugu
nu tayin etmek bittabi giicdtir. Lakm, hu
dud vak' alannm bi.!yiik ekseriyetine, hiis· 
niiniyete ragmen vukua gelmi§ nazarile 
baksak bile, arasi!'a tehaddus eden baz1 
vak' alarm ahval ve §era it ilcasile cidden 
§ayam dikkat marzaralar arzettiklerini 

de inkar edemeyiz. 
Mesela Amur adalan vak'asJ boyle

dir. J aponlar, <;in aleyhindeki «tedib» 
hareketine ba§hyacaklan tarihin arefesin
de zihinlerini en fazla i§gal eden §ey 
R~slarm harekete gec;:ip ge~miyecekleri 
keyfiyeti idi. 0 mada Kanc;:atzu ve ~i
namuho adalannm i~gali hadisesi vukua 
geldi. Bilmukabele, J aponlar iki Sovyet 

izmir Belediye Reisi 
sehrimize geliyor 
' izmir 2 (Hususi muhabirimizden) 

Belediye reisimiz Beht;et Salih Uz, Bii
yi.ik ~efimize izmirin tazimlerini arzet
mek fuan tesriflerini istirham etmek 
iizer~ buglin i;tanbula hareket etmi~tir. 
Behcet Salih Uz, Ba~vekil Celal Baya -
ra d~ fuar hakkmda izahat verecektir. 

lran hi.ikumeti namma bir 
teklif 

Ankara 2 (Telefonla) - !ran hti -
kumeti namma Karabiik demir vc ~elik 
fabrikalanmn in§asmi deruhde etmi& alan 
1ngiliz firmasmm ~ehrimizdeki biirosuna 
bir teklif yapJlmJ~ ve bunda Ttirk!yede 
aldugu gibi lranda da demir ve celik sa
nayiinin tesis ve tanzimi i§i mevzuu bah
solmu~tur. Dost memleketin bu hlebi 
mezkur ~irket<;e iyi bir §ekilde kar~Jian
mJ§hr. 

Diger taraftan haber verildigine gi)re. 
bir Alman firmas1 iranda baz1 tali de
mir i~lerini tizerine alm1~ bulunuyor. 

Yazan: BERNAR VALERI 

gambotu batJTdJ!ar ve !mk kadar kiZII 
muhaf1z efraduu oldiirdiiler. Moskova 
buna mukabele etmedi ve adalar; tahliye 
etti. Tokyo, rahat bir nefes ald1. Y ol ser
bestti. Bundan tam sekiz gun sonra Lu
kusyao meselesi patlak verdi. 

Cang-Ku-F eng rneselesmi de, bizim 
fikrimizce, miiretteb had:seler meyamna 
ithal etmek ve, T cKyo' da muhakkak ad
dedilen biiylik C<arp1~maya muncer olma
Sl mukadder bu miitfmadi kuvvet tecrti· 
besinin aydl'Ilhgi lle tetkik etmek lazJmdJr. 

Hadise. ]aponyamn, (:inde son derece 
me~gul bulundugu. bur gozile miitemadi
yen MoskovayJ tarassud cttigi ve kendi 
zaafmdan onun er veya gee; istifadeye kal 
k1§acagm1 tarmin ettigi i~in korku ve §Up
he besledigi bir :mada vukua gelmi§tir. 
Sovyet Rusya, hududun son derece na
zik statiikosunu boyle ani bir surette ha· 
leldar etmekle ne maksad beslemi§ olabi
lir? 

Bunda tic; tiirlii hesab yiiriitmii~ olmas1 
muhtemeldir: Bu hareketile, ] aponyanm 
ne dereceye kadar zay1f oldugunu anla
mak, kendi mevcudiyetini on a hatJrla ·a
rak Hankov tizerindek.i tazyikm1 bi,·az 
hafiflet~ek ve nihayet, sevkulcey§i ebem· 
miyeti yuksek bir noktay1 kolayca isgal 
etmek mumkiin olup olmadigmi anla -
mak. Bu mtilahazalar haricinde bizce 
mec;hul daha ba~ka dii§linceler de bulun
masi muhtemddir. Fakat kat'iyetle n~iy-

lenebilir ki, Moskovanm, hassaten ~u ara, 
J aponyaya taarruz etmek niyeti kat'iy • 
yen yoktur. Zamamn boyle bir taarruza 
c;ok musaid oldugu soyleniyor. Filhakika 
boyledir. Fa kat bun dan all! ay, bir sene 
sonra, ] aponyamn nefesi daha fazla ke
sildigi ve F rans1z - lngiliz silahlanma i~i. 
Sovyetlerin elini garbda daha serbest bJ
raktJgi zaman, daha musaid olacaktir. 

J aponya, Cang-Ku-F eng hadiscsinin 
hakiki manasm1 iyice anlam1~ gibi gorii
niiyor. Tokyo' da i§itilen tehdidler bunu 
gayet iyi ispat e_diyor. Zira, }aponlar, 
yliksek sesle ba~Jrmaktan bir~y kaybet-

miyeceklerini, belki z.evahiri ve onunla 
beraber, tepeyi kurtarmak kabil olabile· 
ceii;ini takdir ediyorlar. Gene takdir edi
yorlar ki, ~u sJrada Sovyet Rusyaya kar
~~ silahh bir taarruza ge~mek, kol!f'ktif 
bir intihardan ba§ka bir§ey degildir. Hat
ta, ] aponyanm resmen dostu olan U~iin
cli bir devlet onu bu yola sevketse dahi 
- ki gayrimuhtemel degildir - J a pony a, 
azc;ok vah§iyane sogiip saymalardan ileri 
herhalde gec;:miyecek ve bir fikri sabit 
gibi miitemadiyen kendisini rahats11. eden 
bu kom§uyu, gunun birinde tepelemek 
azmini kuvvetlendirmekle iktifa edecek· 
tir. 

Cang-Ku-F eng hadisesinin ve mum a· 
sili hadiselerin bir harbe muncer olmasJ 
tehlikesi, demek oluyor ki ne T okyoda
dir ne de Moskovada. Bu tehlike, sade
ce mahallinde, Rus. Manc;uko hududun
da, Japonlann 400,000, Ruslann daha 
fazla miktarda asker tah§id ettikleri soy· 
lenen naktadad1r. 

Uzak§ark Sovyet ordusunun disiplini 
hakkmda hit<bir ~y bilinmemesine mu
kabil, gene Japan zabitlerinin, fedailik 
babsinde bazan ferdi hareketlere gectik· 
Jeri, hatta serke§lige kalki~tJklan malurnr 
dur. Bu divanelerden bir tanesi, taarruz 
ic;.in zamanm munasib olduguna, Vladi • 
vostok'un yakmda bulunduguna ve, te
~ebbiisiinde maglub olsa dahi, samim~ye
tini, karmm de§mek sure tile nas1! olsa is· 
pat miimkun olacagma karar verse bu 
karar, ~u mada J aponyan.m da Rusya
nm da istemedikleri gaynkabili tamir ha
lin hudusuna kafi gelebilir. 

Miisbet yolda 
Balkanbbk 

yiiriiyen 
fikri 

[Ba$makaleden devam 1 
Y ann Bulgaristam da aramiZda gor

memek icin hi~bir sebeb yok artJk. Kuv
vetli bir Balkan birligi, hem teker teker 
her Balkan milleti ic;in, hem de Avrupa 
~ulhu icin biiylik bir nimettir. Btitiin 
di.inyan~n boylece bildigi bir · hakikati 
benimsemiyen tek bir Yunanh, Bulgar, 
Yugoslav, Rumen ve TUrk bulunmama
hdir. Balkan Antantmm liizumuna inan
mamak, tarih aki~mm zaruri kildigl va
ziyetleri kavnyamamak olur. 

U zak§arkta, birinci ilam harbsiz 
harbi, bir ikincisi takib edecek 
gibi gortini.iyor. Anla§Ilan san 

insanlar diyannda ilam harb etmedcn 
harbetmek modadu. Filvaki 1 agustos
tanberi, Manc;:uko -Kora- Sovyet Rusya 
hududlanmn birle§tigi bir noktada topile, 
ti.ifegile, makinelisile, tayyaresile, bom· 
basile, tankile miikemmel bir harb olu
yor. 

I agustostanberi derken 24 sene ev
velki I agustosu, BiiyUk Harbin patladJ
gJ giinli hahrhyarum. 0 zaman, Alman· 
yanm Carhk Rusyasma ilam harb etme
si tizerine ilam harbler c;:orab soktigli gibi 
birbirini takib etmi§ti. Diinyay1 kas1p 
kavuran Btiytik Harb 1 agustos 1914 te 
patladigJ ic;:in, bu agustosun ilk giini.i, 
netametli bir gundur. Ve bu ugursuz gli
niin, Uzak§arkta yeni bir harbin ba§lan
gicl olmas1 ihtimali yok degildir. 

Yukanda ilam harbsiz harb san in
sanlar diyannda modad1r, demi§tim. 
1904 senesinde, 8-9 §Ubat gecesinde 
Rus - J apon harbi de boyle ilam harbsiz 
ba§lami§h. 0 zaman da siyasi vaziyet 
gergindi. J aponlar, Rus dananmasmm 
say1ca tistunltigiinden korkuyorlard1. 

~empolpu' daki iki Rus gemisine gun
duzun ve Port - Artur'iin d1§ limanmda, 
gafil yatan Rus donanmasma da gecele
yin bir baskm yaphlar. Baz1 gemileri ba
tJrarak, baz1lanm da hasara ugratarak 
iki donanma arasmdaki say1 farkm1 ken· 
di lehlerine izale ettiler. 

Simdi, 34 sene sonra, ]aponya ile 
Sovyet Rusya arasmda, tekrar harb ola
cak m1? ] aponlara nazaran, li~ gtine ka
dar harb mi, sulh mii olacag1 anla§Ilacak
mi§I 

Sovyet Rusya, ] aponyamn, giiniin bi
rinde mutlaka kendisine salduacagm1 bi· 
liyor. Bir senedenberi Cinde hayli yorul
tnU§ olan J aponyaya, Cini biisbutiin 
maglub edip de Sovyetlere kar§I donme
den taarruz etmenin tam zamamd1r am· 
rna, Avrupada J aponya ile e!birligi etmi§ 
olan, Sovyetlerin du§mam Almanya ile 
ltalya da Sovyetlere ~ullanmak i~in fir
sat bekliyorlar. 

J aponya, Sovyet Rusyaya taarruz 
ic;in, y1llardanberi hamlanmakta ve fu
sat kollamaktadJr. F akat §imdi, bir se
nedir, Cinle ugra$arak hayli yorgun du§· 
mii~tiir. Bir harbi bitirmeden digerine 
girmesi pek ihtiyath bir hareket olmaz. 

lki devletin vaziyetinde de, bir harbi 
kalayca ve hiffetle kabul etmemegi amir 
zay1f noktalar vard1r. Fa kat, harb deni
len belaya, hesabs1z kitabs1z girildigi de 
tarihte cok goriilmii§tiir. Bir tara -
fm zaf g~stermesi oteki tarafm cesaretini 
artmr. Onun ic;:in, iki tara£ da birbirini 
korkutmak maksadile harbcu goriiniirler 
ve hOylece giiniin birinde harb emrivaki 
olur. ~imdilik, J aponyamn, (:in in i§ini 
bitirip sonra Sovyet Rusya ile kozunu 
payla§mak ic;:in, vakit kazanmak istedi
gine hukmetmek pek yanh~ almaz. 

~ 

istanbul festivali 

diin baslad1 
' 

Pe,te giire' muhteliti de 
,ehrimi~ gelecek 

Diinden itibare11 ba§hyan Dordiincu 
lstanbul Festivaline aid programm miite
aklb kiSlmlan i~in namhklar devam et
mektedir. Taksim meydanmdaki su tesi
saiJ daha mukemmel bir ~ekilde tadil o
lunmu§tur. Festival devam ettigi miid * 

det~e cumartesi, pazar ve c;ar§amba gun
leri renkli §elale tarzmda i§letilecektir. 

Bogazda yap1lacak biiytik yiizme mii
sabakalanna i§tirak edecek alan Yunan
h ylizticiilerden cevab gelmi§tir. Digerle
rinden de bugiinlercie beklenmektedir. 

Amerikah me!}hur gurr~i J ak ~erinin 
yapacag1 mlisabakalar biiyuk bir alaka 
uyandirmi§tlr. 

Amerikah, oniimiizdeki pazar gtinii 
T.aksimde Kara Ali ile kar~Jia~acakhr. 
Bu ~tire§ yeni§inciye kadar devam ede * 

cektir. 
Amator Turk pehlivanlarile gure§mek 

uzere de Pe§te m,1hteliti ~ehrimize gele
cektir. B-. mtisabl\hlar aym 22, 24 ve 
26 nc1 gtinleri yap1lacaktu. 

Bu ak§am, saat 21,5 ta KIZkulesi par
kmda san'atkar Na§id ve arkada§lan ta
rafmdan «Pembe K1z» opereti oynana· 
cakhr. 

Acayib bir bahk 

!nsanhk, bugtinden yanna dogru dur
madan akarken bizim vazifemiz, tarihin 
seyrini bozmaga c;ah§mak degil, onu 
miispet yola sevketmesini becerebilmek-
tir. Son senelerin Balkanh palitikasJ gos- Belgrad 2 (Hususi) -Yugoslav bahk-

1 ~Ilan bugiin 6 metre uzunlugunda ve 
teriyor ki, bugiinun nesilleri muspet yo u 1700 k'l 'kl t ' d b' k" k b 1 • 

1 o s1 e m e 1r ope a 1gm1 
bulmu§la rd1:· . ¥ • • avlam1ya muvaffak olmu~lard1r. Kopek 

Yarmm tdeallerme dogru h1zla ah- j bahg,.mn karnmdan dokuz yavru ~Ika-
hm. rllm1~hr. Canavar halka te~hir edilmi~-

NADIR NADI tir. 
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[ 
KU~Uk 
hi kAye 

Kotiiriim, gogsiinii derinden sarsan bir 
inilti i~inde, yeni bir buhramn geldigini 
hissetti. Bunun son oldugunu biliyordu. 
Gozlerini kapay1p uyku taklidi yaptJg1 
bir gi.in, yamndakilerin agzmdan ka~an 
bir iki soz, sonralan, onun odasmda, has
tahgm laf1m bile etmiyen ev halkmm 
1srarh siikutu, bu akibeti ona evvelden 
hab~r vermi§ti. 

Ol~ekti. T ekba§ina birak1hp, etrafm
daki e§ya gibi sessiz, hissiz ve hareketsiz, 
bir ta§ katihgile oturdugu ko§ede, hi~ 
kimsenin haberi olmadan olecekti. Olu -
rniin muhakkak surette yakla§tlgi fikri, 
parmagm1 bile klm!ldatam!yan kotiirii -

rniin bogazmi, cigerlerini soken bir hmlti 
ile doldurdu. Gozleri, uzun bir hayalin 
pe§ine takildi, bu hayali, tamamen i~ine 
almak istercesine biiyiidii. 

0 dakikada, zihninden her§ey silin • 
rni§ti. Bir tek hayal ve bir tek fikir biitiin 
varhgma hakimdi. HayatJm ancak kendi 
sayesinde idame edebilen zavalh bir ka
dm ve senelerdenberi c;ok s1k1 rnuhafaza 
ettigi biiyiik bir s1rn, gozlerini hayata 
kapamak iizere oldugu o anda mutlaka 
if§a etmek ihtiyac1. 

Evet, bu s1rn derhal, kime olursa ol
sun, soylemek, ortaya koymalt lazlmdi. 

Ailesi arasmda lekeli bir hahra bJTak -
mak arkada kalanlann ak1tacagl gozya§
lanm kurutmak pahasma da elsa, i~ini 
kavuran bu mn mutlaka ac;mak ihtiya
cmdaydi. 

Elinin yeti~ebilecegi yere konulmu§ c
lan zile, mevcud kuvvetini tophyarak 
bash. Bir dakika sonra, oda kap!SI ya

va~~a a~Ild1, kii~iik bir k1z c;ocugu, c;ekin
gen ad!mlarla i~eri girdi. tleriledi, kotii
riimiin yanma yakla§l!, durdu: 

- Ben geldim, baba, dedi. 
Sonra, minimini ellerinin acemi hare

ketlerile, biiyiik bir hadise anlatu gibi 
izahat verdi: 

- Annem, halam, Nihad agabeyim 
hep sokaga c;Iktilar. Halimeyi de beraber 
goti.irdiiler. Bahan yalmz, bir§ey isterse 
bakarsm dediler, beni b!raktllar. Evde 

benden ba~ka kimse yok. 

Bu son sozi.i soylerken, kii<;i.igun goz
lerinde, koskoca bir adamm kendisine 
emanet edilmi§ olmasmdan dogan, bo -

yundan biiyiik bir c;ocuk gururu dola§I -
yordu. 

Kotiiri.im, kudretinin fevkinde bir gay
ret sarfederek: 

- Dinle, Yild1z, k1zim, dedi. 

Ki.ic;i.ik Y1ld!z babasma bir ad1m da
ha yakla§tl. Hasta, ag1r bir yi.ik altmda, 

nefes alam1yor gibi, aheste ve kesik ciim
lelerle konu§uyordu: 

- Sana bir masal anlatacag1rn, dedi .. . 
V aktile bir erkek... bir de kadm varml§ .. . 

Birden sustu. Kiic;iik, gozlerinde, din

liyecegi masalm ne§esi, dudaklannda 
giilme hamhg1, bekliyordu. 

Kotiiriim, fikrini degi§tirml§ti. Citgi
Cle daha fazla sararan .Yiiziiniin hatla -
nnda bir 1sbrab ifadesi dola§h; sonra, 
dah hafif bir sesle: 

- Soyliyecegim, yaz, dedi. 

Kiic;i.ik Yild1z, ko§a ko§a yandaki o
daya gitti; bir lahza sonra, elinde bir ta!}

tahta ile geldi. Babasmm dizlerinin dibi
ne oturdu: 

- Sayle, haha, dedi. En ba~a ne ya-

ltiraf 
zay1m? 

Hasta soylemege ba§lad1: 
- !tiraf! 

J 
Kiic;i.ik k1z, altm rengi sac;larla siislii 

ba~ml hafifc;e sola c;arptth; ta§tahta iize
rinde, Ia~ kalemini gtwdatarak yazmaga 
ba§lach. Y azarken, heceleri hirer hirer o
kuyordu. En ortaya «itirab> kelimesi, 

minimini parmaklann acemi ~izgilerile 
yazildiktan sonra, kiic;iik Ytldiz: 

- Y azd1m baba, dedi, sonra? 

Hasta, birdenbire bir haleti nezi sii
kunetine biiri.inen sesile devam etti: 

- Evvela, bu itiraf1m1 okuyacak o· 
Ian hayat yolda~!ma, biiyiik giinah1m1 
affetmesi i~in yalvannm. 

- Dur, babal 

Kii~iik k1z, yazd1g1 bir kelimeyi sildi, 
yeniden yazd1; sinirli sinirli bir kere da
ha sildi, ba§ml kaldirdi, sordu: 

- Baba, «af» nasi! yazihrdi, unut
tuml 

Kotiiriim, bitkin bir tavirla ba§im ar
kaya devirdi, sustu, sonra devam etti: 

- Bu itiraf1m1 bir vasiyetname telak

ki etsin ... HayatJmda bir kadm, zavalh 
bir kadm vard1r ki onun alakasma ha

kikaten la)'lktJT... Bugiin bu kadm ne 
gencdir, ne de giizeldir, sadece merha
mete muhtacdtr ... Di.inyada benden ba~
ka hi~ kimsesi olm1yan bu kadtm ben ya
§abyordum ... Onu, ya§amak imkanmdan 
mahrum etmesin ... 

Kii~iik Y1ldtz gozlerini kaldndJ, baba
smm yiiziine bakh; la§tahtanm kalemini 
di§lerile kemirerek sordu: 

- Baba, bu dediklerin sahiden ol -
mu~ ~ey]er mi? 

- Haytr kiZlm, masal! 

- Y a! !yi oyleyse! Hadi soyle ya-
zay!m. 

Hastanm boguk sesi gene i§itildi: 

- Evlenmeden evvelki ... ~ok eski se
nelerde tamd1g1m bu kadm, kendi kaba
hati olm1yan bir maceramn kurbamdir ... 

Hayat arkada§Im, o vazalh kadmt sefa
lete ve ac;hga mahkum b1rakmazsa, be
nim odemege muvaffak olamadJgim gii
nahlanrnm kefaretini vermi§ olacakhr ... 

Kii~iik YIId1z, ta§kalemi gene dudak

larmm ;~ra,st[l<;_,gi;i~iiJgi.i, · ,&Q:Z..ltHi d,Nara.k 
bir an di.i§iindi.i, sonra sordu: 

- B.a.b11. Jllil~lll P~~~iAgj?, 3 "'"'" ""' 
- Bitti kiZim. 

- Bu fakir kadmin adresini de yaz-
miyahm m1? 

Kotiiriim, bir miiddettenberi kapah 
duran gozlerini bin zahmetle ac;tt. Kii -
~iik kiZln yi.izi.ine dikkatle bakh: 

- !stemez, dedi, sen, bu masah an
nene oku, yarm, gozleri ya§h bir ihtiyar 
kad:n gorecektir i§te o bu kadmd1r, ad
res istemez. Haydi §imdi git oyna; ben 
dinlenecegim. 

Kiic;iik Yild1z ta~tahtasini ald1, dii -
§iinceli ve mi.itereddid adimlarla kap1ya 

dogru uzakla§h. Orada biraz durdu, 
sonra, yava§ yava§ hastanm yanma ka
dar geldi, iyice sokuldu, kulagma igildi, 
onun bile giic; i§itecegi bir sesle: 

- Babacigim, dedi, istersen o kad1· 
nm adresini benim kulag1ma soyle ... T a§· 
tahtaya yazmah)'lm... Ben anneme yal
nlz bu masah veririm ... 

Nakleden: H. V. 

' kapandtj 

:Vali ve diger misafirler Floryadaki kampta yemek esnasmda 

Floryada a~1lan ilkmekteb kamp1 I dagla yaptlan gori.i§meler iizerine Vali, 
diin ak~am kapanmi§hr. Bu miinasebetle gel~ek sene bu i§ler i~in biit~eye yeni
kamptaki c;ocuklar tarafmdan bir miisa- den yiiz bin lirahk tahsisat koymak ka

mere verilmi§tir. Vali 0 stiindag ile Ma· rannda oldugundan bahsetmi§ ve bu i§
arif miidiirii ve Parti himaye heyeti aza- leri esash bir karara baglamak iizere 

smm ham bulundugu bu miisamerede cuma giinu kaymakam ve nahiye miidiir
misafirler kamp miidiirii tarafmdan ak- lerile Parti ve §Uabal!, emniyet amirleri. 

saghk i§leri te§kilab, s1hhiye ve maarif 
§am yemegine ahkonulmu~tur. <;ocukla • miidiirlerile maarif miifetti~leri ve Bele
nn bayrak merasimi, deniz banyolan ve diye erkanmdan miirekkeb biiyiik bir ko
gece oyunlan c;ok takdir edilmi~tir. misyonun fevkalade olarak i~timaa da -

Kamp, ~ocuk bahc;esi ve halk deniz vet edilmesi hususunda maarif roiidiiriine 

banyolan i~lco.ri hakkmda Yali :Ostiin ~ 'd.irektif vermi§tir. 

Tramvay Sirketi '. 
borcJariDI odiiyor 

Elektrik borcunun bir 
ktsmi tahsil edildi 

T ramvay §irketinin mali vaziyetinin 
miisaid olmad!glnl ileri surerek lstanbul 
Elcktrik hleri Umum miidiirliigiine bor· 
cu clan paray1 vermedigi gibi tramvay 
memurin ve mi.isatnemininin ihtiyat ve 
muavenet sand1gmm paralanm da aldlgi
n• yazmi§tik. 

T ahkikallm1za na:;.aran, §irket, Elek • 
trik idaresine olal\ borcundan bir k!srnl
m odemi§tir. Mi.itebaki k1smm1 da odiye
cektir. 

Istanbul Elektrik miidiirii Kadri, diin 
bir muharririmize: 

«- $irketin b!1e clan borcu yi.iz kii
sur bin lirad1r. Bir kism1m tahsil ettik. 
Miitebakisini de tahsil edecegiz. Yard1m 
sand1g1 hesab1 ve diger borclar i§ile biz 
alakadar de~iliz» c!emi§tir. 

So killen motorler 

Kii~iik sanayi erbab1 
mii~kiil vaziyette kald1 

Muamele vergisinde yap1lan tadilat 
dolay1sile, be~ beygirden az kuvvei mu
han;ke ve ondan az amele kullanan si
nai miiesseselerin defter tutmaga ve ver
gi vermege mecbur olmalan neticesi ola
rak motorlerini sakmekte olduklarmi yaz
ffil§l!k. Bu hareket bilhassa defter tut ~ 
malan i~in kendilerinde kudret gormiyen 
marangozlarla dericiler ve madenl e.§Ya 
sanayiinde goriilmektedir. 

Defterdar Kaz1m bu i~le bizzat me&
gul olmaktadJr. Dun de bu hususta 1s
tanbul Maliyesile esnaf miimessilleri a
rasmda baz1 temaslar olmu§tur. Maliye, 
yiizlerce motoriin sokiilmesini dog -
ru gormemekte ve bu i~i hayret -
le kar§tlamaktadir. Ogrendigimize gore 
yeni tadilatla ortaya c;Lkan defter tut -
rna i§i bir sene miiddetle devam edecek 
olmakla beraber Maliye Vekaleti bir 
seneyi beklemeden istedigi zaman kanu
nu:n 29 uncu maddesinit~ verdigi sala • 
hiyete istinaden, mesleki te§ekkiil azala
rmm bulunacagi komisycnlar tarafmdan 
takdir edilecek matrahlar iizerinden mak
tu -mua.mele vergisi salahiyetini kullana
bilecektir. BilhaMa Maliye V ekaleti mo

tQTr~Pkme har~k1'!ti kar~ISln,c;la bu salahi
yeti derhal kullanrougl miinasib gqrmek
tedir. 

Marangozlar cemiyeti, bu giin lktisad 
ve Maliye V t"1kaletine birer miiracaat -
name gondererek, agac sanayiinin «S» 
ftkrasma ithalini, yergiden istisnalan ka
bil olmadigJ takdirde yiizde 40 me -
vaddt iptidaiye tenzilatJ yap1larak mak

tuiyet salahiyetinin derhal tatbik edil • 
mesini rica edeceklerdir. 

Maliye V ekaletinin alacagt tedbir sO
kiilen motorlerin yerine konulmasmi te
min edecektir. a 

Metresini alb yerinden 

James Cagney tekrar 
filim .;evirmiye ba~ladt 

iki senedenberi ~iftliginde 

aktor, hayatl ya~tyan 

kiloyu 

bir 
on 

tern bel 
iki 

atm1ya 
Holivud' dan yaz1hyor: I 
Sinema merkezinin me§hur kabadayis1 

ve §lmank ~ocugu ] ames Cagney, iki se
nelik bir gaybubetten sonra tekrar haya
l!m beyaz perde faaliyetine hasretmek 
kin stiidyoya doniip geldi. Mensub ol -
dugu Varner kumpanyas1 bu avdetten 
dolay1 c;ok biiyiik bir sevinc duydu, hat
ta kurbanlar bile kesmege karar verdi. 

] ames Cagney, c;ok sevdigi, pek c;ok 
muvaffak oldugu mesleginden ni•;in ay~ 
nlrnt§l!? 0, uzun bir hikayedir. ] ames bir 

kere lrlandah oldugu i<;in fevkalade asa
bi ve kam kaymyan bir insand1r. Mi.ihim 
rneseleler mevzuu bahsoldugu zaman oy
le meslek veya istikbal i§ini dii~iinecek 
bir adam degildir. Hak olarak tan!dlgi 

herhangi bir fikir i~in namiitenahi miica
dele etmekten ~ekinmiyen bir mahluktur. 
Onun ic;in arka arkaya, durmadan din • ~ .._~··"'j""'""'--
lenmeden kendisine hic;bir san'at k1ymeti James Cagney, Rubby Keeler ile 
olm1yan, mf para kazanmak gayesile vii· .Joan Blondell'in arasmda 

cude getirilen filimlerde rol verilmesine 
ktzml&h. Bir giin filim amilini odasmda 
yakalad1: 

- Aktor, dedi. makine degildir, ona 
bOyle laalettayin istediginiz kadar yilk, 
hem de tonu be~ para ktymetinde olm1 • 
yan yiik yiikletilemez I 

Caketini giydi ve ~1k1p gitti. 
Aradan iki sene ge~tikten sonr:.t ken

disine ilk tesadiif ettigim zaman tekrar o 
meseleyi kan~tlrmak istedim. 

- Arhk maziyi al\rn!yahm, gozu'nu-
zii istikbale c;evirelim, diye cevab verdi. 

Pekala l.. Anla§thyor ki bu iki senelik 
istirahat ve tatil de bizim ] ames'i pek de
gi§tirmemi§ .. Hala delifi§Ck bir§ey .. 0-
nun i~in agzm1 a~tlg1 takdirde gene ulu
orta ahp yiiriiyecegini bildigi cihetle sii~ 
ku\1.,! t,c;,rci~ etti demektir. 

James, yirmi dort ay1 Massacbusette 

sahjlinde, bir nevi c;iftlik say!labilecek bir 
arazideki ah§ab ve eski bir evde gec;;;rdi. 
Bu ev ta Vashington zamamndan kal -

rna .. Fa kat son senelerde asrile~tirilerek 
tamir edilmi~. Bir orman kadar vasi bah
c;enin ortasmdan giizel bir ~a-y ge<;iyor, 

baz1 yerlerde yiiksek kayalardan a§ag1ya 
dii§Cn sular beyaz kopiikler viicude geti
rerek daii;lhyor ve yay1hyor. Asular gor
mii§ agaclar bu ah&ab evin her tarafm1 
sabah ak§arn golge]iyor, deniz; kenara 
sakin sakin sokuluyor, adeta ninni soyler 
gibi hafif mmlttlarla sahili opiiyor. Oh .. 
Ne ala istirahat ko~esi!. 

- Yalmz bir stkmh var. dedi James, 
zay~f!amak i<;in miithi~ bir rejim yaproa-

ga mecburum .. Ciinkii ~iftlikte kaz, hin
di, ordek. tavuk, yumurta yemekten tam 
on iki kilo fazlala~mi~Im. $imdi bu on iki 
kiloyu atmak i~in her sabah SICJIJyor, ip 
athyor, jimnastik yap1yorum .. F akat en 
ho~uma giden klaket denilen tikuhh ayak 
danslan .. Hem de zay1flamaga digerle· 
rinden daha ziyade hiunet ediyor. 

] ames, halihazada son eseri <<Deli -
kanhlar, gene k1zlara rasgeldikleri za -
man .. » filmini c;evirmekle me~gul.. Ru 
kordela, Broadv.ay' da c;ok alk1~lanan eg· 
lenceli bir piyestan iktibas edilmi§tir. Ka
dm partoneri ] can Blondell olacakken, 
gene kadmm hamilelik dolayisile c;ali~a
mamasi onun yerini Marie Vilson'un al
masma sebebiyet verdi. 

- Nas1l, dedim, bu defaki c;ah~ma 
tarzmdan memnun musunuz? 

- F evkalade memnunum .. ,. 
- Senede kac; filim?. 
-iki, lie;; .. Fakat dart yapmam, em'in 

olun .. Ciinkii etrafuuza §oyle bir bakar
samz Ronald Colman, Sarlo, Harold 
Lloyd gibi senelerdenberi i§gal ettikleri 
yiiksek san'at mevkiini muhafaza edP.n
ler ancak bu hususta ~ok gii~ begenir 
davrananlard1r. Onlar ve onlar gibi o • 
lanlar bir senaryoyu sec;.mek i~in ay!drca 
dii§iiniiyorlar ve sonra bir kordelanm 
iizerinde senelerce ugra§Iyorlar. Nihayet, 
direktorlerime bu hakikati gi.ic;bela anla
tabildim! 

- Oyleyse tebrik ederim. 
- T e~ekkiir ederim .. 
- Allaha tsmarlad!k I. 
- Giile giile!. 

yaralad1 c B . 1• k 1• I ~ 
Dun de bir adam metresini henuz an- I r s a t I r a 

la~1lam1yan bir sebebden dolay1 altl ye- ------
rinden blt;akla yaralam1~tlr. * iki haftadanberi Holivud' daki * Fred Mac Murray bir ayd1r siga-

Vak'anm tafsilatl §Udur: stiidyolardan birinin radyo ne~riyat mer- ray1 terkettigi ic;m dort kilo alrnl§hr. Bu-
Taksirnde Kireqhane sokagmda 43 nu- kezi tek bir adam ic;in hususi ne~riyatta nun iizerine eski kilosunu bulmak iizere 

rnarah dlikkanda terzilik yapan Artin, bulunmaktadJI. Bu ne~riyat Cenubi A- trkrar tiitiin ic;mege, hem de bu sefer pi
bir miiddettenberi, Abanozda 19 nu • merikada Felemenk Guyan'ma iptidai po kullanmaga ba§lami§lir. Jack Oakie 
marada sermaye Babaeskinin Katrancl kavimlerin hayahm filme c;ekmek ~aye- ise hakiki ag1rhgmdan tam 45 kilo faz
koyiinden Emine Tiirkanla metres ha- sile gitmi~ clan operator Clyde de Vin- lad1r. Bunun on be§ini kaybetmi§, on 
yah yal?amaktadtr. Artin, metresine, na icin vaPJlmaktadir. Operator, orada be§ini de kaybetmek iizeredir. Arhk ote
surdi.igu hayattan rnemnun olmadlginl, medeni hayatla alakas1m kesmi~ bulun - ki on be§i de muhafaza etmege mecbur 
kiskandiglnl soylemekte, ve birlikte ya-
§arnagi teklif etmektedir. dugu, gazete okuyamadJ~I cihetle ancak kalacaktJr. 

Dun, Artin, metresi Emine Turkana radyo ile cihan hadiselerinden malumat- * Fransadaki miizikhol artistlerinden 
rasgelmi§ ve on dan umdugu cevab1 B· tar olmaktadir. Fa kat diger istasyonlar biri senelerdenberi sinemada oynamak is
larnaymca, hiddetlenerek b1<;agm1 t;ek- sinema i~lerinin teferruatma aid havadis- tedigi halde bir tiirlii bu emeline muvaf
mi§, uzerine hiicum etmi§tir. leri vermedigi cihetle o hususi ne~riyatm fak olamami§ ve arkada§lan kendisile a-

Neticede Emine Tlirkan elinden, ko- icrasma tevessiil olunmu~tur. Bundan bil- lay etmek ic;in gec;enlerde tanmml§ filim 
lundan ve sol kureginden olmak iizcre istifade operatoriin arkada~J artistler, me- amillerinden birinin imzasile bir telgraf 
altl ya:ra almt§ ve hastan.eye kaldml - sela Clark Gable, Miliza Korjus, Fer - c;ekmi~lerdir. Artist, elinde telgrafla 0 
rn1~tlr. Hastancdc yarah kadmm yara • nand Cravey o saa!te s1rf onu.n icin rad- filim amilini bulmaga giderken diger bir 
lan hafif goriilmii§, ve mtidavatt yapil · yo merkezinde hususi numaralar ve mu- filim amiline rastgclmi§ ve ne dersiniz, 
diktan sonra geri gonderilrnistir. Carih sahabeler yapmaktad1rlar. Operator bu zat tarafmdan derhal angaje edilmi§
Artin yakalanml§hr. Tahkikata devam Clyde otedenberi garib ve acib hareket • t' 
edilmektedir. 1r. --·---·-Kolu k1rdan yolcu 

<;atalcamn Kalei~:i mahallcsinden §O· 
for Hasanm idaresindeki 45 numarah 
kapttka<;ti, <;marh mevkiinde §Ofor Ha
~imin idaresindeki yiik kamyonu ile 
kar~Ila§ml§, bu strada kamyon i<;inde -
ki mii~terilerden <;atalcanm Sazhbos -
tan koyiinden 45 ya~larmda Abdullah 
oglu Fevzinin sol kolu di§anda oldugu 
ic;in omzundan kmlrni~hr. 

Yarah bitkin bir hal.de hastaneye 
kaldmlmi§hr. _. __ 

Ac1kh bir oliim 
Tiimen 33. karargah subaylarmdan 

binba§l Hamid Tekinsoyun heniiz iic; 
ya§mda bulunan yavrusu k1sa bir has
tahgi miiteakib evvelki giin anslZln e
beveynini goz ya§lan ic;inde b1rakarak 
irtihali daribeka eylemi§tir. 

<;ok ktymetli bir asker clan binba§I 
Hamid Tekinsoya taziyetlerimizi su • 
nanz. 

lerile ~Ohret bulmu~ bir adamd1r. Mese ............................................................. .. 
Ia, c;ocugu olmadiih ic;in, iki Tahiti'li kii Artistlerin giizel pozlar1 
<;iik k1zla bir .J apon, bir Havai'h, bir 
Ki.iba 'II iic; lane erkek c;ocugu kendisine r 
evlad edinmi~tir. lhtimal ~imdi Guyan -
dan da onlara yeni bir karde~ daha ~e
tirecektir. * Amerikada «Riizgann kadmlan>.~ 
isminde c;evrilecek clan filim ic;in yap1 • 
Ian hamhklar hitam bulrnu§tur. Bu kor
dela, ucakla di.inyayt dola$ma te~ebbii • 
siine gm~en be~ tayyareci kadmm 
hayatlm tasvir edecektir. Ba&rolii Kay 
F rancis'nin oynamas1 muhtemeldir. Di -
~er taraftan Katherine Hepburn da, si
nemaya ilk intisab ettiil;i zaman kazand!
~~ birinci muvaffakiyeti te~kil eden ve 
diinyayi dola$ma seyahatine c;lkml~ bir 
tayyareci kadmm serl':i.ize~tlerini hikaye 
eden filmi yeniden c;evirmek niyetinde ~ 
dir. Bu fikrin artiste, kocas1 Hovard 
Hughese'in son te~ebbiisii netice.si miil
hem oldugu zannedilmektedir. 

Alman aktrislerinden !ngeborg von 
Kusserov stiidyonun r;e~mesinden su 
i<;erken. · 

( Bu ak$amki progra 
ANKARA: 
14,30 kan§Ik plak ne§riyatl - 14,50 

Turk muslklsl ve balk §arkllan - 15, 
1ans baberlerl - 18,30 plakla dans m 
sl - 19,15 Turk musikisi ve balk ~ar 
(Mukadder ve arkada~;>lan) - 20 saat 
ve arabca ne§rlyat - 20,15 Turk mus! 
halk §arkilari CH. RlZa) - 21 slhhi k 
rna: (doktor Vefik Vassaf) - 21,15 s 
salon orkestras1 - 22 ajans baberle 
bava raporu - 22,15 yannki progra 
son. 

ISTANBUL: 
14,30 plakla Tiirk muslklsl - 14,50 

dis - 15,05 plakla Ttirk rnusiklsi -
muhtelif plak ne~riyat1 - 16 son -
plil.kla dans musiklsi - 19,15 konfe 
Em!nonii Halkevi na.mma: iskender 
reddln (Propaganda tarih!) - 19,55 
haberleri - 20 saat ayan: Grenvl!) r 
hal'lesinden naklen, Nihal Asrm ve 
da§lan tarafmdan Tiirk musikisl ve 
§ark'ilarl - 20,40 hava raporu - 20,43 
RlZa. Do~rUl tarafmdan arabca. i6ylev 
saat ayar1, §an, Bediiye Tiizlin, stUdy 
kestras1 refakatile - 21,30 Tahsin Ka 
ve arkada~lan tarafmdan Tiirk m 
ve halk §arkilari - 22,10 miizlk ve var 
Tepeb~l Belediye bah!)esinden nakl 
22,50 son haberler ve ertesi giiniin pro 
mJ. - 23 saat ayan, son. 

"!f abanc1 merliezler'den 
miintehab par~alar 

Biiviik konserler 
22,20 Prag: Senfonlk orkestra kon 
23,05 vari}Ova.: Senfonik konser. 

Kii~iik ve halil konserler 
19,05 Briino: Plyano konserl. 
19,15 Bratislava: Macar musikist. 
19,15 var§ova: Kernan konserl. 
20,25 Ostrava: E~'lenceli muslki koi 
21,40 Biikre§: Qek musiklsi. 
22,15 Var§ova: §open'in eserlerl. 
22,45 Biikre~: Gece muslklsl. 
23,05 Prag: Piyano konserl. 
23,50 Budape§te: E~lenceli muslkl 

seri (gramofonla). 
Operetler 

20,05 Budape§te: Tiyatrolarm blrln 
naklen operet temsUl. 

$arkr konserleri 
20,10 Var~ova: Muhtellf ~ark1Iar. 
20,40 Var§ova: Koro konseri. 
21,15 Biikre~;>: italyan ~;>arkllan. 
22,15 Biikre§: Rumen §arkilari. 

Dans musikileri 
18,05 Vari}Ova: Buytik dans orkestr 
18,35 Budape§te: Cazband ta.lmru. 

NOBET<;i ECZANEL 
Bu gece ~ehrimlzln mUhtellr semtler 

dekl nobe~l eczaneler; 
istanbul c!heti: 
Emlni:iDiinde CHiisey!n Hii.snii), Alemd 

da (Abdiilkadir), Kiigiikpazarda (Be 
son~. Kum~aiml!l .. CHaydar), §ehzadeba 
da (Asaf), Karagii.mriikte (Arifl, Aksar 
da (Z. Nuri), Fenerde (Emilyadl), Sam 
yaQa (Ridvan), Bakukoyde Cistepan), § 
remlninde (Nazrm), Eyiibde (Arl1 Be 
eczaneleri. 

Beyoglu cihetl: 
istiklii.l caddesinde (A. Cevad), Posta 

ka~mda (Qarih), Ma!)kada (Feyzil, PB 
makkapida (Kemal Rebiil), Galata Top 
lar caddesinde (Hidayet), KasirnPM 
(Miieyyed), Haskoyde (Neslm Aseol, Or 
koy, Arnavudkoy, Bebek eczaneleri. 

Kad1koy Sogiidlii!)e§mede (Osman H 
lftsi), E,iiytikadada .cHalk), Heybellde (T 
na~), Uskiidarda (Orner Kenan) Be~lkta 
(Siileyman Receb), Beykoz, Pa~abah!)e, 
Hlsar eczaneler!. 

Bir ~ocuk tramvay 
albnda kaldt, oldii 

Dun, bir <;ocuk tramvay altmda kal 
rak olmii~tiir. Ya·phg1m1z tahkikata g 
re, feci kaza §U ~ekilde cereyan etrP 
tir: 

DUn sabah saat 9,10 da, 631 numar 
vatman Hakk1 Okaylmm idaresinde 
145 numarah tramvay, 9i~liden hare!C 
etmi§, biraz sonra siiratle giderken, 13 
monti civarmda 305 numarah evin 
nunde, kaldmm degi§tiren 14 ya~lar1 
da bir 9ocukla kar§lla§mi§br. Vatma 
Munevver isminde clan zavalh yavt'll) 
<;ignememek ic;in ani fren yapml§Sa 
yavrucak, kendisini bekliyen akibettf 
kurtulamami§, araba altmda kalat1 

can vermi~tir. 
Adli tahkikata Miiddeiurnumi mu9 

vinlerinden Orhan Koni el koy!JlL 
su<;lu vatrnan yakalanmi§hr. 

Istanbul esnafmm 
Partiye minnet ve §iikranl 

Istanbul esnaf cemiyetleri mii~1' 
rek yard1m heyeti ba~

kanhgmdan: 
Tcsis olunan esnaf cemiyetleri rnu' 

yene ve tedavi klinigine laz1m olall 
rneliyat rnasasile cihazlanm alabilolr 
miz ic;in yuksek Partimizin Genel seJ 
reterligine nakden 1605 lira yardtrf> 
bulundugunu alenen bi.itlin esnaftlP~ 
teb~ir ederken bu yoldaki <;ah9maJ1l1~ •. 
C. H. P. Genel Sekreterligile Ilyon tl 
rulunca yakmdan takib edilerek btl:~ 
retle takdir ve taltif edilrni§ olmal< e< 
duydugumuz minnet ve §iikram ila~· 1 

de bore ve vazife biliriz. _,/ 

T e§ekkiir Jl 
Blr ay fasi.!a ile yekdigerini mute;)"'' 

iklsini de ebed!ycn kaybettlglmlz ll sr.: 
annemiz §azlye Battal ve btiyiik ball de 1 

Mustafa Battalm i:iltimleri dolay1s!le :~-j)ll 
~erll dost ve akrabalanm1z:dan aldll•.i!~ 
taziyet telgraf ve rnektublarma, tees~~j!l' 
mtizden, ayn ayn cevab vermek i!P .ii>' 
m bulamadigimlzdan ciimleslne ctertll ;,,; 
ronlanmizm arzma rnuhterem gazete 
delaletini diler, saygtlartm1z1 sunar1Z· 

ineboluda: Merhumenln 1 
Dadamlan, evladlan, torunlar 



CUMHURJYET 5 

Ilk hususi Tiirk 
fabrikastnda bir 

tayyare 
saat 
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Hatay davas1n1n 
halli etraf1nda 
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lki Frans1z Mevzu bir, neticeler ayri! 

pHi.kl 
15 G . ' 

~us!~· 
k1la 
aya· 

I I 

nasi I 
muharriri 

gOriiyor? iizerinde kopyecilik etmek degil, vazi yeti 
viicude getirmek i~in ~ah,Iyor JUrkiye, Siyasi muvaze-

Nuri Demirag, Iisanslar 
-------------------

yeni Tiirk tipleri Suriyeye kar31 

n ady Godiva hikayesi malum· 
l,b dur. Bu, vak1anm yildoniimii 

olmak miinasebetile g~en giin 
gazetemizde -fakat k1saca· yaz1ldi. T af· 
sili ise §Udur: Onbirinci asnda Leofriein 
adh bir ingiliz varru. Chester Kontu sifa
tile Ccventery' de otururdu. Zalim bir 
adamd1, malikanesinde ya~1yan insanla
n ag1r vergiler tarhederek inim inim inle
tirdi. Bir giin yeni bir vergi daha koydu, 
halkm eanlanm agiZlanna getirdi. Kansl 
Lady Godiva onun bu son zulmiinden 
c;ok miiteessir oldu, halk1 felaketten kur
tannak emeline dii§tii, gozya§lan doke 
doke kocasma riealar yapb, yeni verginin 
kaldmlmas!bl istedi. Vicdans1z Kont o
na §U cevab1 verdi: 

ha'I'G 
15.1 
18,! 

raJl.i 
Fa~ 
bors 
as ad 
ark& 

bSl 
owe 

r .. 

Nuri Demlrag hararetle, 
anlahyordu: 

- Ben bu miiesseseyi mf para ka
Zanmak i~in kurmad1m. Daha ziyade 
lnemlekete hizmet etmek maksadile kur
dum. <;iinkii gok~iiliigi.in, memleket i~in 
hayatl bir ehemmfyeti olduguna iman 

erL etmi§imdir. Gok~iiliik sozu kar§ISinda 
YadJrga.maymJz. Havac1hk tabiri ho§U· 
rna gitmiyor. T eneffiis ettigimiz havay1 
hat~rlahyor, «havai». «havadan» sozleri 
gibi geliyor bana. Gok ve gok<;iiliik daha 

er~ ""· "•tinasibdir. 
Goklerine hakim olarntyan bir milletin 

ak1beti felaket olacagma \cat'iyetle kani 
koll' oldugum i<;in, «goklerine hakim olm1yan 

tnil!et yerlerde siiriinmege mahkumdur» 
diye bir vecize tertib ettirn ve bu 

del fabrikay1 tesise karar verdim. Gayem, 
Yurdumuzu, tayyare hususunda ecnebi 
lnemleketlerine muhtac ve miiftekir ol -
lnaktan kurtarmakttr. Ben memlekette bir 
hay)j i§ yaphm. ilk aldJgim i§, Samsun 
sahil dar hattmm 7 kilometresi idi. 0 
kii<;i.ik i§i ba§armak i~in bile ~ok s1kmt1 
Sektim. Sonra, yava§ yava§ muvaffak ol
durn; hayli miihim ve biiyiik i§ler taah • 
~lid ettim ki bunlann biri de Karabuk 
~brikasi binalanmn in§asidir. Malatya • 
\-etinkaya hathm yaphktan sonra §imdi 
fe S1vas • Erzurum hathm yap1yorum. 
lk taahhiid ettigim bu 7 kilometreye 

hu~abil bu hat, 700 kilometredir; Cum· 
llt1yet bayrammda Erzincana ve gele

Cek sene de Erzuruma varaeakhr. 
Ca!'diigiiniiz fabrikanm ilk kazmas• 

I I eylul 1936 da vurulmu§tur. Kii<;iik -
ten b.a§liyarak miitem!ld.iyen tevsi ettim 
Ve gi:ir.diigiiniiz gibi hala da ediyorum. 

~~diye kadar, buraya yatJrdigim 600 
1~ liraya yakm para, ba~ka i§lerde olsa, 

~0 tan kar getinnege ba§lardi. T ayyare 
• . abrikasi ise, hele milll tipler yaratmak 

1

1~teyince, daha senelerce miiddet kar ge
•r . Tn!yecektir. 

k·[akat; as1l idealim, dogdugum Divri
k1 e., ~uazzam bir tayyare fabrikas• 
rnurmakhr. Milll Miidafaa Vekaletinin. 

otor fabrikasmi etraf1 yiiksek daglarla 

'e~rilmi§ bulundugu i~in miidafaast ~ok 
B~ ay alan Divrikide kuraeagm1 i§ittim. 
1 k Inaden mmtakasi o.lan Divriki, mem
ie .etin tam ortasmdad1r ve hakikaten bu 
~~ tsin en miinasib yerdir. Ben de, o mo· 
tar fabrikasmm eivannda as1! buyiik 
diYYare fabrikam1 kuraeag1m. Kendi ken 
kibe 1.0 senelik bir plan ~izdim. Onu ta· 
s edtyorum. Program1mm ilk bir bu~uk 
b~nesinde, gordugiiniiz fabrikaYI yapt1rn, 
ben~ daha iki misli buyiiteeegim. Buras!, 

1111n • · d 'b d' · · k d I ttrn . !~In e, mil .eJ~ 1s ve 1~1 ar a a§ a-
Ve ... ~•n de bir staj miiessesesi olmu§tur 
t .0 Yie kalacakhr. Burada, tayyarelerin 

les,rn Ve ]A I . ') k . . er (.. P an an <;IZI ece , yem proto tip· 
ta D~rnek tayy areler) hamlanacak, son
lint! IVriki tayyare fabrikasmt!la seri ha-
Y•, ~ Yapilacakhr. Gayem olan o fabrika 
III~ 4000 ki§i <;ah§acak kadar biiyiik bir 
S essese h ]' . k .. 'd' d . i~ . a me ge.hrme um1 m ey1m. 
Yinj~sterseniz buna hayal veya hulya di
f<~br·k On sene evvel, hu gordiigUniiz 
~Un 1h \ da, hayal ve hulya idi; fakat bu-

D· a ikat olmu~tur. 
IVriki h . . b' h . k Yoru §e nnm 1r antasm1 <;I arttm-

1&11j rn. Burada :rurulacak yeni §ehrin pi
fl!sJ~r~.! s.?O h:ktar iizerinde 120,000 nii· 
hesabJauyuk b1r §ehir viieude ~el~e:gi 
Cak narak yap1lmaktad1r. D1vnkJde 
tife h:~~ mek~ebi b~nas~m yaparak Maa
Cok 1. 

1Y.e. ethm . .S•md1 de 300 yatak!I 
lsesJ I . b' B !' se, f b . <;m ma yaptmyorum. u I· 

12.11 g~· r•kam i<;in eleman yeti§tireeektir. 
insa 11~c; Yeti§en, en zor tedarik edilen §ey 
"turk IT. Bu maksadla c;ah§kan ve miistaid 
lahsilege~.cl,rini Almanya ve Amerikada 
Alrn [!onderdim. Bir tanesi on senedir 
,, anyada mad "h d' I·~· ... . JOrdu T . . en mu en 1s 1g1 ogrem-
tek. A a~sdmi bitirdi, yakmda gele • 
hendi . mfnkaya da tayyare insaat mii · 
Bl!n] 81 0 rnak uzere iki gene g~nderdim 

ar~n biri kt b' b' . . . d staj me e 1 Jhrd1 · fabnka a 
L Yapiyor G .' .. •1el!d' · · ene tayyare m§aat mu • 

lSi olarak AI manyaya da bir gene 

Nuri Demiragm tayyare fabrikasmdan 
muhtelif manzaralar 

(Solda: Mekteb tayyarelerinden bi
rinin oniinde !malat ~efi miihendis 

Nam1k Kemal, atOlye ~efi miihend!s 
Hami, atolye ustaba~IS! Re!ahiyel\ 
Ismail, sagda: Turk kizlari tayyare 
kanadlarmm bezler!n! dikiyorlar, alt
ta: Resiinhanede planlar iizer!nde !ra
lt~an bir res.samJ 

yollad1m. Bunlann hepsini, masraflanm 
kendim vererek tahsil ettiriyorum. 

Almanyada maden muhendisligi tah • 
silini ikmal eden genee, Divriki civann
daki madenleri tetkik ettirecegim. Bura
da demir, giimii§IU kur§un, amyant, civa, 
altm gibi 18 tiirlii maden vard1r. Bu ma
denlerin c;ok zengin olduguna kaniim. 

S1vas - Erzurum demiryolunu yaparken 
ke§fettigimiz Demirdag madeni, demir 
cevheri itibarile c;ok zengindir. 

S1vas- Erzurum hathm yaparken, De· 
mirdagdan epeyce uzakta. yo) in~aah do
laytsile 1 0.000 tona yakm demir cevheri 

~lkard1k. T opragm iistiinde yiizen bu 
madenlerin topragm i~indeki kiSimlan, 
kim bilir, ne kadar zengindir? 

*** 
Memlekete, Tiirke ve kendine iman 

etmi§ bir i§ adam• olarak ate§li ve he • 
yeeanh konu§an Nuri Demiraga sordum. 

-- Biraz da bu fabrikadan bahseder 
misiniz ~ Neier yap1yorsunuz ve daha ne 
yapmak fikrindesiniz?. 

- Bu fabrikada be§i Alman olmak 
iizere 12 tayyare miihendisi ~ah§Iyor. 
Fen ve san' at mekteblerinde yeti!}mi§ 20 
kadar ressam vard1r. hine gore 150-250 
de i§<;i ~ah§tlrmaktaylm. Be§ Almandan 
ba§ka hepsi Tiirktiir; halis Tiirkoglu 
TUrk. Miihe!ldislerim, Almanyada, A . 
merikada, . lngilterede tahsil gormii§ 
genclerdir. l§i gittik~e biiyuttugi.im i~in 

Almanyadan daha miihendis getirteee • 
gim. Bilhassa tayyare in§aa tmda ~ok 
me§hur bir profesor de geleeek, burada 
~ah§acaktJr. 

Tiirk Hava Kurumu ve Tiirkku§u 
ic;in 70 planorle I 0 mekteb tayyaresi 
yap1yorum. Bu tayyareler ~ki§er ki§ilik
tir. Bunlann planlanm verdiler, yap1yo
ruz. Fa kat as1l iizerinde ~ah§tigJmiz ken
di tayyarelerimiz vard1r. Tiplerini kendi 
belirttigimiz bu tayyarelerden bir ta
nesi di:irt yolcu, bir pilot, bir telsizei ta§I
yacak olan tamamile madeni yolcu tay
yaresidir. Nu. 38 dedigimiz bu tayyare
nin, atolye ustaba§ISI Refahiyeli ismail 
kii<;iik bir modelini yaptl; Onuneu Y erli 
Mallar sergisinde te§hir ediEyor. Sergi
de te§hir edilen A. L. 2 tayyaresi de 
kendi prototipimizdir ve iki ki§ilik mek
teb tayyaresidir. 

Sonra, modelini gordiigiinuz yepyeni 
§ekilde bir ave1 tayyaresi yapmaga ka • 
rar verdim Bunun prototipi iizerinde c;a
h§Iyoruz. Av: w•a ve Amerikadan lisans
lar ahp tayyare yapmak istemiyorum. 
C::iinki.i, bu, kopyac1hktan ibaret bir i§tir. 
Ben, yeni ve milii bir Tiirk tayyare· 
eiligi yaratmak istiyorum. Soma, lisans 
almanm biiyiik bir ma.hzuru daha var
dir ki o da, en son tiplere ve 
en yeni icadlara aid lisanslan almanm 
imkansJzhgJdJr. N ekadar para verirseniz 
veriniz; hi~ kimse, eenebi bir devlete ve
ya fabrikaya en yeni yap1Ig1 tayyare ve 
motorii vermez. Bu yenilikler, herkesin 
ii.zerine titredigi en mi.ihim asker! ve smai 

SJTiardir. paraya tama edip 
bunlann lisanslanm satmak isteseler bile, 
devletler raz1 olmaz. Onun i~in, satilan 
lisanslar, daima, en yeni icadlar kar§J -
smda, modasi ge~mege ba§hyan §eyler, 
yani bir evvelki modellerdir. Ben ise, bu 
fabrikay1 hir etud, bir tip belirtme, bir 
prototip {ornek) yaratma mUessesesi 
haline sokmak istiyorum. Bu, lisans ahr> 
kopyac1hk etmekten ~ok giic;, ~ok mas • 
rafh, c;ok zaman ve maddi ve manevl 
sab1r istiyen bir i§tir. Fa kat o nisbette 
yiiksek, k1ymetli ve asil bir i§tir. Miihen
dislerin uzun ~ah§malarile tipleri yaptik
tan, muhtelif tecrUbelerle eksik fazla 
taraflanm diizelttikten sonra, meydana 
gelen prototip (ornek) iizerinden, seri 
halinde in§aata ge~ilir. Ancak, o zaman, 
biz de tayyare yap1yoruz, diye iftihar 
edebiliriz. (::unku ortaya <;Ikan eser, bir 
kopya degil; bir yaratmad1r. Dart ki§i
lik Nu 38 i§te bu nevi bir eselldir. Yap
maga kat'iyyen azmettigim avc1 tayya • 
resi de boyle· yaratma bir eser olacaktJr. 
~imdi resimleri i.izerinde <;ah§t!gimJz bu 
ave1 tayyaresi, bugiin Avrupa ve Arne • 
rikadaki en seri ave1 tayyarelerinin ba§ • 
dondUriieii siiratini haiz ilk Tiirk tipi av
CI uc;ag1 olacakhr. 

*** 
Nuri Demiragm Be§ikta§ k•y1lannm 

onii pis lag1m sularile y1kanan bir arah
gmda, en miikemmel ve modern makine· 
lerle kurdugu bu fabrika motorleri mi.is
tesna tayyareleri yeni ba§tar. kendisi y·ap
rnaktadu. Zaten garb memleketlerinde de 
motorleri ba§ka, tayyareleri ba§ka fabri-
ka yapar. T ayyare govdesile motor birbi
rinin miitemmimi olmakla beraber biisbii
tiin ayn i§lerdir. Nuri Demiragm fabri
kasmda, herhangi bir tayyare i~in 14-15 
bin pan;anm evvela resimleri <;iziliyor, 
sonra en biiyUk dikkat ve en yiiksek itina 
ile bu par~alann imallerine ge~iliyor. 
T ayyare in§aatmda, hie; bir§ey kaba sa
ba, ba§tan savma degildir; her§ey mili
metre ile olc;iilen bir ineeliktedir. Her 
par<;a, s1k1 bir teeriibeden g~er ve on
dan sonra yerine konulur. Burada, rna
den, ah§ab, bez, deri her ham maddenin 
en saglam1 ve en iyisi kullamhr. Bu bin
leree parc;a, hem c;ok mukavemetli, hem 
de c;ok ince olmak gibi birbirine z1d iki 
vasfi haizdirler. Mekteb tayyarelerinin, 
kanat bezlerini bile Tiirk hzlanmn nazik 
elleri gergef i§ler gibi bin itina ile i§ler. 

T ayyare pervaneleri, §imdilik Alman
yadan getirtilmektedir; fa kat Amerika
ya 1smarlanan makineler pek yakmda 
geleeek ve pervaneler de burada yapila
eaktJr. 

Nuri Demirag, fabrikasm1 garbm ha
kikaten en son icad ettigi makinelerle 
te<;hiz etmi§tir. Bu fabrikay1 kurmadan 
evvel kurarken ve kurduktan sonra bU
yiitUrken, muhtelif memleketlerde tam 
44 tayyare fabrikasmi gezip gormii§tiir. 
Garb tekniginin bu harikalan ba§mda, 
gen<: Turk i§~ilerini, t1pk1 bir saat~i. bir 
kuyumeu gibi inee bir dikkatle ~ahwor 
gormek insana iftihar veriyor. 

Nuri Demirag, Tiirk ~ocuklannm 
elektron kaynaklanm, Alman mUtehas -
Sislanndan, bir hafta gibi ~ok k1sa bir 
zamanda ogrendiklerini ve bu mutehas -
s•slann Tiirk genclerinin zekas1 kar§ISin· 
da ag1zlan ac;1k kaldJgml gururla hikaye 
ediyor. imalat ~fi Nam1k Kemal, Va
tan §airinin §iir ve edebiyatta yaptJgm1 
makine ve motorde yapan bir Tiirk gen· 
eidir; DarU§§afakadan ~1km1§, Alman • 
yada makine mi.ihendisligi tahsil etmi§tir. 
Atolye §efi, Hami, eski Tiirk deniz su
baylarmdan ve makine miitehassJsidir. 
Burada, herke~ i§ine mill! bir heyeeanla 
sanlmi§hr. Nuri Demiragdan en kii<;Uk 
i§<;iye kadar herkes, ilk hususl Turk 
tayyare fabrikasmda ilk Turk tayyare 
prototiplerini yaratmak heyocanile ~ah -
§Iyorlar. F abrika, miihendis Salahaddi • 
nin §ahsiyetinde ~k §ehidini de vermi§tir. 
Ba§ta, Nuri Demirag olmak uzere AI • 
lah hepsinden raz1 olsun. 

ABIDIN DAVER 

nenin muhim unsurudur 
Yazan: RENE PINON 

Kanunusani ay:ndanberi devam eden 
rnUzakerat, nihayet, yiiksek k1ymette dip· 
lomatik vesaika mcvzu te§kil eden tam 
bir anla~aya miineer oldu. T emmuzun 
birinci giinu, M<:isyo J orj Bone, iki huku
met arasmda humle gelen anla§mayJ 
mevzuubahs ederek, bu fi!Sattan bilisti-
fade Tiirk • F ransJz mUnasebatma taal
luk eden muhtelif meseleler iizerinde geni§ 
bir noktai nazar teatisi yapildigml soyle
mi§ti. Fransa, 1921 itilaflanmn, Sanca
gm turk~e konu§an ahalisine, hususi bir 
vaziyet verdigini kabul ve tasdik etmi§tir. 
Diger taraftan Turkiye, araziye miiteal
lik herhangi mutalebatta bulunmarnag1 
kabul ey le!lli§tir. 

Tiirkiyenin Paris Sefiri, giizide diplo
mat Suad Davaz, mu_ahedenin akdini 
matbuata haber verirken: <<Saneak me-
selesi, Frans1z - Turk dostlugu i~in, ha
kikaten kat'i bir imtihan mahiyetindedir>> 
demi§tir. 

Diplomasimiz, mahalli ve ikinci dere
cede miihim bir mu:;kulden, bir anla§ma 
<;1karmaga muvaffak olmu§tur ve §imdi 
umumi olan bu anla§ma, Berlin • ~oma 
mihverine dahil devletler siyasetinin, u
muml sulhu ~k n<~zik bir vaziyete sok
tugu §U mada, hususl bir ehemmiyet gos
termekte bulunrnu§tur. Bu mi.inasebetle, 

Biiyiik Britanyanm Ankara hUkumetine 
a<;tigi 16 milyon firahk krediyi mevzuu
bahs etmek rnuvaf:k olur. lngiltere, Fran
sa ve Tiirkiye arasmdaki anla~ma, §arki 
Akdenizde, sulhun ve istikrann k1ymetli 
bir zamamdJr. 

F ransa, mandaterliginin devam1 miid
detince, Suriyeye kar§I baz1 sarih vazife
ler deruhde etmi~tir ki, bunlar meyanm
da, Suriye topraklanmn tamamiyetini ve 

istiklalini muhafaza etmek de dahildir. 
Fransa, bu vaziteyi ifadan hi<;bir zaman 
geri kal!JlamJ~tlr. Ger<;i. Turk askerlerinin, 
I ve 4 temmuz tarihli itilaflar mueibin-
ce Suriye topraklarma g1rmesi, ,Sam hii
kumetinin izzetinefsine ag1r goriinrnii§ o-

labilir. U.kin, §Unu takdir etmelidir ki, 
kendi vesaitile kendi arazisini rnudafaaya 
kadir olamJyacaktJ. Binaenaleyh, rniilki 
tamamivetini koruvan F ransaya minnet
tar ol~as1 icab eder. Fa kat, F ransanm 
kuvvet bulundunnasl laz1m geldigi de 
bu gibi taahhiidah yerine getirebilmesi i-
~in, Suriyede, ihtiyaca kafi bir askeri 
§Uphesizdir. Suriyeliler, F ransa tarafm • 
dan kendi ba§lanna ter.k edildikleri tak
dirde §imald';n Tiirklerin, Arabistan <;0-
lii tarafmdan ibnUssuud bedevilerinin, de-
nizden italya ile Almanyanm tehdidi 
kar§Jsmda kalacaklanm teeriibe etmi§ bu
lunuyorlar. 

Tiirkiye hiikillnetine llelince, evvela 
uzla~rnazhk gosterd1kten ve matbuatlm, 
biitun i§i bozmas1 muhtemel bir §ekilde 
P' ransa aleyhine §iddetli ve tehdidkar 
ne§riyat yapmakta ~erbest buakt!ktan son
ra, Berlin tarzmda bir rasizm siyaseti 
giitmektense, F ransanm ve dolay1sile ln
gilterenin dostlugunu kazanmag1 daha 
karh bulmu~tur. Atatiirkun kiyaseti, mem· 
leketin hakiki rnenfaatini bir kere daha 
gormii§ ve onu dugru yola sevketmi§tir. 
TUrkiye, kuvvetli hukumeti, saglam ve 
iyi mucehhez ordusu, milli insicamile Av-
rupa ve Asyada siyasi muvazenenin mil
him bir unsurudur. Balkan Antantma 
dahildir. Uzun miiddet du§mam olan 
Yunanistanla saglam dostluk baglan te
sis etmi~tir. Montreux mukavelesile, Bo
gazlar meselesini kendi lehine halletmi§, 
Bogazlann bilfiil bek<;isi olmu§, menfa
atine veya miinasebetlerine gore, Bogaz1 
dostlanna a~Ip dii:;manlarma kapamak
ta muhtar bulunmu§tur. Avrupada, kii
~uk Asyaya dogru yap1lmak istenen bir 
devlet tahakkiimiiniin ayaklanmamasmda 
buyiik menfaati varda. Tiirkiye, ne 1-
kinci Guillaume'un. Bagdad demiryolu 
tarafmdan istikameti gosterilen siyaseti
ni, ne de ltalyamn, c.enub vilayetlerini 
istihdaf eden emeller.ini unutmamJ§tlr. 
Tiirkiye, kendi mukadderahm, diger hic;
bir devletin mukadderatma baglam1ya -
caktlr. ~u mada, Berlinde, ikt1sadi ve 
mali mahiyette bir rnUzakerede bulunu -
yor; kendi hududlar1 i<;inde komiinizme 
kar§l §iddetle <;atpl§makla beraber, Sov
yet Rusya ile iyi miinasebetler idame e
diyor. Binaenaleyh, bugiinkii bulamk ha
vah Avrupada, k~;;metli bir milvazene 
ve sulh amili olarak bulunmaktad1r. 

Rene Pinon 

F ransanm vazifesi 
Yazan: MORIS PERNO 

Cekoslovakya meselesinin tevlid ettigi 
endi~e ile ingiliz hiikUmdarlarmm Parisi' 
ziyaretinden ileri gelen sevinc arasmda, 
TUrk - F rans12 anla~masi biisbiitun goz· 
den kac;mad1ysa bile, herhalde lay1k ol
dugu dikkatle kar~1lanmad!. Siyasetimi
zi, alelusul hiisnuniyetle muhakeme et -
memek itiyadm.da bulunan ecnebi bir 
memleketin matbuah, bu mesele iizerin
de F rans1z gaz.etelerinden daha fazla 
miitalea yiirUttii. Alman ve ltalyan ef
kan umumiyesinin ba§hca organlan ta· 
rafmdan bu munasebetle gosterilen ho.'j
nudsuzluk, Ramada olsun Berlinde ol
sun, Ankara ile Paris arasmda husule 
gelen anla~manm eh.emmiyetle olc;iildU
giinii gostermektedir. 

Ankara ile Paris arasmda yaptlan bu 
anla~mamn en miihim kismJ hi~< §iiphesiz 
siyasl tarafidir. lc;inde ittifak kelimesi 
mevcud bulunmamakla beraber, temmuz 
1938 tarihli anla~ma Tiirkiye ile Fran
say! s1k1 bir te~riki mesai ic;indc birbirine 
yakla~tlrmakta, iki siyaset arasmda sag· 
lam bir rab1ta tesis etmekte ve bilhassa, 
bu iki rnemleketin Akdenizdeki menfaat· 
lerini ve hareketlerini mutesanid k1lmagt 
istihdaf etmektedir. 

i~te Berlinin ve RQmamn, ho~nudsuz
lukla gormekte geeikmedikleri nokta bu
dur. F akat, Almanya ve ltalya, cenubu 
&arki A'rupasm1 hakimiyetleri altma r.l
malarma, F ransa ile lngilterenin lakayd 
veya aciz bir seyirci kalacaklanna ihti . 
mal verebilirler miydi? Boyle bir hesa b 
pek ihtiyatsizca bir~ey olurdu. ~ark! Ak-

denizde ve garb! Akdenizde, ne Fransa· 
nm ne de fngil~errnin kendi zararlarma 
tadil edilmesine asia rniisaade etmiyecek
leri bir nevi kuvvet ve menfaat muvaze
nesi vardu. Bu iki devletin, isp.anya me
s,elesinin bi.iti.in safahahm bu dercce clik
katle takib etmeleri, lspanya yanmadasJ 
eivannda bir Alman veya ftalyan niifuz 
mmtakasmm teessiisiine meydan vermek 
istememelerindendir. Yunanistanla ve 
Tiirkiye ile olan miinasebetlerini daha Sl
ki ve daha dostane bir ~ekle ifrag etme
ge c;ab~malan da Akdenizin bu ~arki 

mmtakasmda, Tiirkiye ile Y unanistanm 
da gordiikleri baz1 tehlikeler sezmi$ ol· 
malanndandu. Bu tehlikeler, mii~terek ve 
muntazam tedbirlerle heniiz online gc~i
lebilecek rnahiyettedir. 

Son zamanlarda, halyan ve Alm:m 
gazetelerinin, k.ekre bir lisanla mevzuu 
bahsettikleri bir Turk - !ngiliz anla~:nas:, 
Tiirkiyeye, teslihahm ikmal etmesi ic;in 
on altJ milyon sterlinlik bir kredi ac;mt~· 

hr. Buna inz1mam eden diger iki an!a~
ma daha vard1r ki, birinin hedefi. iki 
memleket arasmdaki tieari miil'lasebetleri 
daha faal ve daha kolay bir hale getir
mek, digeri de ingiliz sermayesile fngiliz 
sanayiini. yeni Tiirkiyenin ekonomik ci • 
hazlanmasJ i~indeki terakkiye daha grni§ 
bir mikyasta te~rik etmektedir. hte. 
TUrk - FransiZ anla~masmi bu hadisele
rin ayd1~hgmda ve bunlann tevlid ettigi 
miilahazalan gozonune getirerek muha • 
keme etmek laz1rndu. 

Suriyenin ve Arab diinyasmm menfa
atini kendi menfaatimize feda etmekle 
itham olunuyoruz. F ransa bu itham kar
~ISinda lakayd kalamaz. Bundan tebrie 
etmesi ic;in elinde bir tek vasJta'Vardlr ki 
o da, yakmda ba§hyacak olan Ankara -
Paris - Sam mUzak.eratJm, Suriyenin ka
bil oldugu kadar az zarar goreeegi ~ek!l
de degil, emniyet ve selameti bak1mm · 
dan, miispet menafi elde edebilecegi ~e
kilde idare etmesidir. 

-- Anadan dogma bir k1yafetle ata 
binip biitiin ~ehri dola~nsan vergiyi kal· 
dmnm. 

Merhametli kadm, halka bir hizmet 
yapml§ olmak i~in bu manas1z ve ~irkin 
§arh kabul etti. Fa kat soyunup da soka
ga ~Ikmadan once §ehir haJkma keyfiye• 
ti bildirdi ve kendisi kocasmm dilegini 
yerine getirirken hi~ kirnsenin sokaga ~·k· 
mamasmi, hatta peneereye gelmemesini 
rica etti. Netice musbet ~1ktJ ve Lady 
Godiva §erefinden bir§ey kaybetmeksizin 
vergiyi kaldutmi§ oldu. 0 giindenberi 
Coventery halk1 -her ii~ y1lda bir- §ehrin 
en giizel klZim ata bindirerek sokak so
kak dola§t!nrlar ve Lady Godiva'mn 
hatJras1m takdis ederler. 

~imdi §ark tarihinde bir vak1ay1 yal· 
mz bir bahmdan- hatJrlatan §U hadiseyi 
gozden gec;irelim: Bagdad Halifelerin
den Harunerre§id bir gece sarho§tu, ka· 
ns1 Zuheyde ile satranc oynuyordu. 0· 
yunu kim kazamrsa maglubuna diledigi· 
ni yaptiracaktl. ZUbeyde ilk partiyi kay• 
betti ve koeasmdan §U emri ald.: 

-- Anadan dogma bir k1hkla sarayi 
oda oda, sofa sofa gezeceksin! 

Kadm yalvard1, yakard1, fakat bu 
emri geri ald1ramadJ ve aghya aghya so
yunup gene aghya aghya koca saray1 do
la§ti. Ne yapt1gm1 bilmiyen Harun kah
kahalarla giiliiyordu. Lakin ertesi gece 
talih degi§ti, satranc oyununu Ziibeyde 
kazand1 ve bu sefer maglubu kepazeye 
~evirmek fusah ona dii§tii. Kendisine 
yap1lan hakareti bir tiirlii unutamtyan 
kadm, hmc 4$lkarmak i4$in kocasma §U 
emri verdi: 

-- Saraym en ~irkin, en pis kadmma 
a§k sunaeaksm! 

Harun bu ag1r teklif oniinde sarardt, 
yalvanp yakard1. Fa kat Ziibeydeyi me
rammdan ~eviremedigi i~in oyuna ba~
lamadan maglub oldugu takdirde kendi
sinden istenileeek heqeyi yapmak ic;in 
yemin ettigi cihetle rezalettcn kurtulma· 
ga da yo! bulamad1. Ve kansmm iradesi· 
ne iradesini baglad1. ZUbeyde onu elin· 
den tutup mutfaga gotiirmii§tii ve c;irkin
ler ~irkini, murdarlar murdan bir kadm 
gostererek vazifesini ihtar etmi§ti: 

- hte yeni gozdeniz. Allah safamzi 
artmml 

Bu kadmm ad1 Miiraeil idi, Hamner· 
re§idle tek bir gece ba~ba§a kald1g1 hal· 
de me§hur Me'munu dogurmak imkam· 
m bulmu§tU. 

Goriiliiyor ki ingiliz Kontla Bagdadh 
Halife. e§lerini sebebsiz terzil etmekte 
fikir birligi gostermi§lerdir. Lakin o mev· 
zudan 1;1kan neticeler tamamile aynd1r. 
<;iinkU Lady Godiva bir §ehrin nesilden 
nesle miras kalan hiirmetini kazand1g1 
halde Ziibeydenin macerasmdan bam· 
ba§ka bir netice c;Jkml§ ve ~irkin Miiraci· 
lin dogurdugu Me'mun, yirmi y1l sonra, 
ZUbeydeden dogma karde§i Emini ol· 
diirtmii§tijr. 

T arihin garib ve igrenc hikayeleri ne 
kadar c;ok, nekadar eok? .. 

M. TURHAN TAN 

Agu surette yaral~nd1 
Kad1koyiinde isrnail Hakk1bev soka

gmda 16 numaral;, cvde oturan 55 ya -
r;mda Fatrna, dun, evinde dola~uken o
da kapllarmdan biri sanarak bo~luga a
t;;Ilan bir peneereye dogru yi.iriirnoge 
ba~larnt~ ve 4 metre yi.ikseklikteki pea
cereden yere di.i~erek ag1r surette yara
lanrni~tlr. 

Bo§ bir kaytk bulundu 
Giimruk rnuhafaza teskilatJ tarafm -

dan di.in Anadolufeneri onlerinde icinde 
kimse bulunmtyan biiyuk bir b;.llkc;t 
alarnanast bulunt:nu~tur. Bu alarna:1anm 
i-.;indekilecin ne oldugu ve kav1gm kirne 
aid bulundugu zab1taca tahkik edilmek
tedir. 

~· .... ~ 
lnhisar idaresinin giizel 

bir karar1 

Biz, 1921 itilafm1 hi~<bir zaman ten
sib etmedik; fa kat mademki mevcuddu, 
tatbiki icab ediyordu. BUyiik Liibnam 
Suriye devletinden ay1ran, ve Liibnana 
sahille limanlan verip Suriyeyoi deniz
den hemen hemen tecrid ederek elinde 
lskenderundan ba~ka mahrec b1raknuyan 
siyasete de akhm1z ermemi~tir. F akat bu 
hatay1 tamir etmenin zamam gec;mi~ti~. 
Hie; olmazsa, atisi c;ok parlak olan is ~ 
kenderunun hic;bir suretle esaret alt•M 
almmamasi temin edilmeli ve asker! nok
tai nazardan emniyet ve selametile mii -
dafaas1 tekeffiil olunmahd1r. 

Fransa, 1skenderunu, lngilizlerin Hay· 
faya verdikleri ~ekle getird1gi giin Suri
yeye kar~• deruhde ettigi vazifeyi verine 
getirmi~ olaeag1 gibi, ~arktaki n,iifuzunu 
ve an' a nevi men a fiini, temenni edebilece
gi en saglam ve en karh esaslar i.izerine 
kurmu§ olacaknr. 

Moria Perno 

yanakkale (Hususl) ·- Eceabad ka
zasmda ~ok netis olarak yeti§en ve her 
sene 16-20 kuru·a satdan .anasonlarm 
bu sene, inhisarlar ;daresi tarafmdan biz: 
zat koyliinun ava~ma kadar gidilerek 
viiksek bir fiatla b;:ir.ci e!den almmast, ve 
bu suretle mutavas>Jtm c~bine girecek pa· 
ramn da koyluniin c<bin:- girmesi, koylii
vii rok !=:~vinrJ;rfT"!;d .. · 



6 CUMHURIYET 

LAYPZIG MEKTUBLARI: 

Kitab ~ehri Laypzig 
Dagc1hk kliibiiniin 

Laypzig Avrupan1n Genis teskilatile 
' . ' yaz bayram1 

kitab ticareti merkezi sa ndabilir 
Laypzig (Hususl) - B ir ingiliz ga

zetecisi Laypzig sergisine «diinyanm ca· 
mekam» admt vermi§. Sergisile diinya 
piy,asasmda boyle biiyiik bir rol oymyan 
Laypzig, ayni zamanda milletlerarast bir 
ba~ka hiiviyet de ta§tyor: K itab §ehri. 

Laypzig bu san'ata laytkt!r. <;iinkii, 
yalmz Almanyamn zengin ve canh ki
tab ticaretini idare etmekle, 75 milyon
luk kiitlenin okuma ihtiyacmi tatmin et
mekle kalmtyor, ayni zamanda biiyiik 
te§kilatJ ve miiesse;;elerile biiti~n Avru • 
pamn kitab ,ah§-veri§ine hakim bulunu -
yor. 

Denilebilir ki saylSlz matbaalan, ta
bllarile, biiyiik kitab ticareti miiessesele
rile, kitab borsasile ve nihayet miihim kii· 
tiibhanelerile U.ypzig pek tipik Alman 
~ehirlerinden biridir ve belki de diinyada 
bile e§i olm1yan bir kitab §ehridir. 

Kitab mahallesi §ehrin §arkmda koca
man bir sahayt kaphyor. Say!Slz biiyiik 
matbaalar, kitab ticarethaneleri ve ko • 
misyonculan, geni~ mikyasta eski kitab 
ticareti yapan miiesseseler, tabtlar hep 

burada toplanmi§lar. Sabahleyin 8 den 
evvel §ehrin her tarafmdan miirettib, ma
kinist, miitehassis, tiiccar, katib, daktilo, 
miicellid - fakat hepsi kitab amelesi • 
y1gm y1gm, on binlf.rce insan buraya a
km eder. Bu mahalle kocaman bir 
an kovamdtr. Fakat bal yerine kitab ve· 
rir. 

Bir haftad1r Laypzig'in taninmi§ k~ • 
tab miiesseselerini dola§tyorum. Bir ls
ve~li. iki Yugoslav, bir <;inli, iki §arki 
Prusyah Alman bir kafile te~kil ettik. 
Bize Deutsche Biicherei' den bir de reh
ber verdiler. lki muazzam matbaa, biiyiik 
kitab ticarethanelerinden ve nakliyat §ir
ketlerinden ii~ii, me~hur Brockhaus ve 
Meyer ansiklopedilerini ~tkaran iki mii
essese ilk giinlerin programm1 doldurdu. 
Baskt san' atmm en ileri teknigini tatbik 

eden bu miiesseselere, insanlan liizumsuz 
eziyetlerden, masraftan ve zaman kay • 
betmekten kurtaran bu harikulade te§ki
lata imrenmemek miimkiin degil. 

Almanyanm senelik kitab ne§riyah 70 
ile 80 bin arasmdadu. Diinyada en ~:<ok 
kitab sat!§! alan ml.'l1lleket de gene Al
manyadtr. On be~inci, yirminci, otuzun· 
cu tabtlan ~tkan kitablan ben s1k s1k 
- hemen hemen hergiin • goriiyorum. Bii
tiin bu canlt okuma faaliyetini idare eden 

merkez, Laypzig' dir. Laypzig' deki geni§ 
te~kilattlr. Bu te§kiHit kitablann fiattm 
yiikseltmeden, komisyoncu zammmt hal
km kesesinden (;lkarmadan ve bilakis 
kitablan ucuza rna! edecek tedbirler ala· 
rak, faaliyetinde reklama ve propagan • 
daya geni~ mikyasta yer vererek ($ah§t· 
yor, okuyucu ziimresile tabiler arasmda 

bir nevi mutavaSSit rolii oynuyor. Bu ta
vassut denilebilir ki Alman kitabCJhgl i
!;in bir eksiri hayat olmu~tur. 

Memleketin uzak bir ko§esinde otu • 
ran vatanda§In, kasabasmdaki, yahud 
ki:iyiindeki kii~iik kitabctya bir eser IS • 
marladlgml dii§iiniin. Bu kitabm kasaba
da degil, civardaki §ehirde de mevcudii 

yoktur. Laypzig' e btr sipari§ mektubu i§i 
bir nihayet iki giinde hallediliverir. Layp· 
zig' de, Alman tabilerin bashrd1klan bii
tiin &san geni§ depolannda biriktirmi§ a

lan (ve bu tabilere komioyonculuk eden) 
kitab ticareti §irketlcri vard1r. Bmtlar e • 
seri derhal bulur, mektubu ald1klan gun
de sipari~i ka~abay~ gonderirler. 

Bu siirati ve intizam1 temin eden se -
l:ieblerin ba~mda tabii kar§lhkh emniyet 
hissi geliyor. Komisyoncu §irket, kitabm 

• 
parasm1 alacagmdr.n emindir. <;iinkii bu· 
nun aksi vaki olmamt~tt~. Bu bir gore
nektir. Cemiyet ahl9.k mcselesidir ve ko· 
misyoncunun cemiyete itimad1 vardtr. 
Keza, kii~iik kitabc1 da mii~terisinin ar
sunu siiratle yerine getircceginden emin· 
dir. Te;'kilatm cidciyetini bilir. 

Biiyiik kitab tiiccarlan, yahud ko • 
misyonculan arasmda depolarmda on, 
on be§ milyon cild kitab biriktirmi§ alan· 
lanm gosterdiler. Maamafih diinya ku
tiibhanelerinden hi~birine nasib olmtyan 
bu mazhariyetin sebebi var: Bu kitablar 
sahhkttr. Ve bazan ayni eserden depoda 
yi.izlercesi, binlercesi ihtiyat olarak bu • 
lunduruluyor. 

Per.akende kitab tiiccarlan ve devlet 
miiesseseleri bu biiyiik komisyoncu te§ki· 
latla i~ yapmanm, dogrudan dogruya ki
tabm tabiile anla§maktan ~ok daha ucu· 
za mal oldugunu ve siirat temin ettigini 
biliyor ve bu te~lci!atla miinasebet tesis 
etmegi i~lerine daha uygun buluyorlar. 
Keza tabiler.. Esasen te~kilah kuran ve 
bunu amlardanberi devam ettiren de 
bunlarm viicude getirdikleri birliklerdir. 
Bu birlikler kitab sah§mm miitemadi ~o -
gah§tnl temin hususunda akla hayale 
gelmiyecek tedbirler ahyor, bir taraftan 
da muhtelif vasJtalarla kitab yazilmast

m, ne§riyat yaptlmasml te§Vik ediyorlar. 
Neticedr halk okuyor, miiellif, muharrir 
bol hal kazamyor ve bu §irketler aslrlar
danberi ya§Iyor. 

Bu birliklerin tarihleri, an' aneleri var
dtr. Kurduklan muazzam kitab ticareti 
§irketleri, kitab nakliyah acentalan, mes· 
lek mektebleri vardu. Bunlardan birini, 

Laypzig kitab ticareti mektebini yann 
ziyaret edecegiz. Bu mekteb i§inin ehli 
tiiccarlar, komisyoncular yeti~tiriyor. 

Laypzig' de basb ve kitab i§lerile ug
ra~an irili ufakh mLiesseselerin saytsi iki 
bin iki yiizdi.ir. Biitiin Alman ~ehirlerin
deki kitabcdann ve ecnebi memleketler· 
d<'ki bir <;ok kitab tabilerinin burada ve • 
killeri, yahud komisyonculan var ki bun-

lann say!Sl da 10,000 i ge~:<iyor. Viicude 
getirdigi §irketler ayni zamanda diinya 
kitab piyasasmdan da miihim roller oy
nuyorlar ve bu sayededir ki beynelmilel 
sipari§lere hep Uypzig delalet ediyor. 
Ce<;en sene Berlindeki kitabctlardan bi
rinin biirosunda duvara as1h bir levhada 
§oyle bir §ey okumu§tum: 
Wer tiber Leipzig bestellt, 

Spart Arbeit, Zeit und Geld. 
(Laypzig vasttarile sipari§ eden ~ali§· 

madan, zamandan ve paradan tasarruf 
eder). $imdi bun a ben de inand1m. 

Hulasa, Laypzig Alman ilmine, fikir 
hayatma bir <;ok cihetlerden nazlmhk va
zifesini goriiyor. 

Biz bu say!Slz miiesselerden bir tekini 
kurabilsek: Mesela oyle ciddi, emniyet • 
li, biitiin memlekete dalbudak salmi§ bir 
~irket ki 1stanbulda kitab, mecmua, gaze
te ~tkanp da memlekete yayam1yan, yay
sa da para5mi alam1yan zavalh tabii, ya· 
hud tecriibesiz fikir adamm1 iflastan, 
eserini iki haftada kapatmaktan kurtar
sa. Kitab yaztlmasml, bastlmasmi le§vik 
etse. 

Boyle bir kitab ticaret! ve ne§riyat §ir· 
keti biraz himmetle, biraz programh, se
batkar ~ah§ma ile memleketin okuyan 
ziimresini ~ogaltamaz, gazetelerimizin, 
mecmualanu.uzm zavalh basklS!m yiiksel
temez mi dersiniz? 

Fa kat ben zannediyorum ki bunun da 
devlet himayesme ihtiyac1 var. 

A.C.lJTVKEN 
- ---

rB .. "k k 5 uyu a~ rom am: 
-.., 

I 

Nakleden: HAMDI VAROGLU ~ 

Zeyneb, mutfagm bah~eye a~Iian b-1 Zeyneb annesinin yanma yakla~tl. 
p1s1m itip d1~an <;IktJ. Her sabahki g1b1 Serpmege vakit bulamad1g1 tavuk yemini 
once, Karaba§m kuliibesine ugradt, son- hala eteginde tutuyordu. S1d1ka Hamm, 
ra tavuklann yemini verdi. Onun bahc;e- kiZinm hamladtgt suale meydan b1rak -
ye c;Ikmasile, orada, birdenbire, pattrtth madan izah etti. 
bir alem uyanml~h. ~arab.a~I~, kuyrugu- - Diin ak~am geldiler. Sen uyku -
nu salhyarak <;Ikardtgi sevmch sesler, sa- daydm, ben de yatmak iizereydim .... 
bah yeminin ne~· esile kiimesin telleri 0 - - Kim bu misafirler anne? 
niinde yer kapmaga c;ah~an tavuklann - Y aha net degil, akraba amma se-
g!dg!daklari, bahc;eyi dolduruyordu. nelerdenberi birbirimizin yiiziinii gordii-

S1d1ka Hammm ktr sac;b ba~I, mutfa-
gm kap1smda goriindii: 

- Zeyneb, bana bak kiZlm! 
Zeyneb geri dondii. Annesi, bir par· 

magm1 dudagma gotiirmii~. siikut i~areti 
;veriyordu: 

- Giiriiltii etme, dedi, uyanacak -
Jar ..• 

Gene ktzm gozleri hayretten biiyiidii. 
- Uyanacaklar m1? dedi. Kimler 

annecigim? 
- Misafirler ..• 

giimiiz yoktu. Hele sen hi<; tammazsm. 
izmite gidiyorlarml§, yolda otomobilleri 
bozulmu~. geceyi burada gec;irmege ka
rar vermi~ler, geldiler. 

- Kac; ki~i? 

- lki ki~i ktzim. Raika Hammla og-
lu doktor ,Sefik. lstanbuldan geliyorlar. 

Dedim ya, sen ikisini de tammazsitt. 
Dogrusunu istersen, y11lar var, ben bile 
unutmu~tum . .$efik bana teyze der. As1l 
teyzesi degilim aroma, amca c;;ocuklugu 

Bursaya giden sporcular 
Uludagda eglendiler 

Bursa (Hususi) - Bursa Dagc1hk 
kuliibiiniin yaz bayramt bu hafta Ulu
dagda, ta!irah ve Bursal! ylizlerce kadm 
ve erkekten miirekkeb bir kalabahgm 
i§tirakile yaptlml§hr. 

Cumartesiden r;1kanlar gece Uludag 
otelinde §E'hir cazilc dans etmi~ler, eg· 
lenmi~ler ve giizel bir biifeden yiyip 
iGmislerdir. Ertesi giin r;IIrnn ikinci ka
file ile birlikte Dombay GUkuru, Yaka
ctk ve Cennetkaya mmtakalarma gezin
tiler yap1lmi~, ogle yemeginden sonra 
da gene cazla kuda dans edilmi§tir. 

Dagcllarm bayramma Vali ~efik 
Sayer ve Belediye reisi Nc§et Keper de 
ailelerile birlikte i§tirak etmi§lerdir. 
Dagctlarm bu bayramma, ~ehirden oto
mobil ve otobiislerle Uludaga r;tkarak 
kahlanlarm say1st da 200 ii g~mi§tir. 
Biiyiik bir ne§'e ir;inde yap1lan bayram, 
herkeste unutulmaz bir intiba b1rak -
IDI§hr. Gezintiler parlak ve yak1c1 bir 
dag giine~i altmda ya•pilrnl§, berrak bir 
havada yap1lan bu yliriiyii§lerden r;ok 
istifade edilm~tir. 

Bursada yapdan giiretler 
Bursa (Hususi) - Halkevi spar ko -

mitemizin tertib ettigi alafranga giire§ 
miisabakalart bu hafta Halkevi miisa -
mere salonunda yap1lmi~hr. Bu giire~ -
lerde Akmspordan tsmaille Acar td -
man Yurdundan Hiiseynin kaburga ke
mikleri kmlrni§tlr. Yarahlar tedavi e
dilmek iizere derhal hastaneye kaldt -
nlmi§lardtr. Bu giire~ilerin yaralan • 
mas1 dirsek vurmak ve yere dli~mek • 
ten ileri geldigi soylenmektedir. 

Giire§lerin neticeleri §Unlard1r 
56 kiloda Akmspordan Hiisameddin, 

61 kiloda Acar tdman Yurdundan Ce • 
vad, 66 kiloda Akmspordan !smaH, 72 
kiloda Acar 1dmandan Mehmed Ali, 79 
kiloda Duraspordan Hasan, 87 kiloda A
car idmandan Hiiseyin. 

Bir yiizme rokoru 
Kopenhag 2 - Danimarkah yiiziicli 

kadm Ragenkild Hveger 400 metrelik 
Kravl diinya yiizme rokorunu bu me
safeyi 5 dakika 6 saniye 1/10 da katet
mek suretile k1rm1§br. 

Bursada Atatiirk stad1 ye· 
niden yap1hyor 

Bursa (Hususl) - Atatiirk stadyomu 
yeni ba§tan ve mlikemmel bir §ekilde 
yapilmaktadir. Futbol sahasmm blo -
kaj1 bitmek iizeredir. Blitlin malzeme 
haZirlanrnl§br. Sahamn su tesisatt, ko
§U pisti, futbol sahas1 ve sahanm etra -
fmdaki tel orgiiler agustos nihayetinde 
ikmal edilmi§ olacaktir. 

Uzun bir zamandanberi antrenman 
yapamtyan Bursa atletlerinin c;ah§ma • 
lart i~in muvakkaten eski tribiinlin onli
ne bir kum havuzu ve 60 - 70 metre u
zunlugunda pist yap1lmaktadtr. 

Bir kadm yanarak ag'lr 
yaraland1 

Bir kadm, dikkatsizlik neticesi fed 
~ekilde yanml§hr. Hadise §Oyle olmu§ -
tur: 

Galatada Karaoglan sokagmda 15 nu
marah evde oturan 40 ya§larmdaki Fat
rna, uyumak iizere yatml§, fakat uyln: 
esnasmda saga sola donerken yamnda
ki petrol lambasm1 deyjrmi§tir. Biraz 
sonra, hararetin tesirile uyanan Fatma, 
ate§i goriince, blisbiitiin tela~a dii§mii~, 
lambav1 sondiirmek maksadile eline al
ml§, bOylelikle iki elile viicudlinlin di -
ger aksamt tehlikeli surette yanrnt§hr. 
Yarah kadm Bcyoglu hastanesine kal -
dmlml§br. 

gibi bir bula§tkhglmlz var. Arkadaki rna
vi oda ile onun yanmdaki kiic;iik oday1 
onlara verdim. <;ok yorgun olduklan ic;in 
daha uyuyorlar. 

Zeyneb, bu hie; beklemedigi habere 
~a~Irmi~h. Evlerine senede bir defa bile 
misafir ugramad1g1 i<;in, gece vakti boyie 
birdenbire hem de 1stanbuldan, iki ki§i· 
nin birden gelivermesi, gene km hayrete 
dii~iirmekle beraber sevindirmi~ti de. 
Babas1 tekaiid olduktan sonra, yani sekiz 
ya~mdanberi, denizden, kumdan, kaya • 
dan ve bir iki iiziim bagmdan ibaret da
ractk c;evresi kinde, bahk<;I ve koylii kiZ
larinm arasmda omiir siirdiigii Eskihisar
da, deniz banyosundan ba§ka eglence 
yiizii gordiigii yoktu. Evlerinin on daki
ka ilerisinde, sahili bir dantela gibi sii~

)iyen kayahklardan, denizin kucagma 
gi:imiiliip ii~iiyiinciye kadar dalgadan 
dalgaya sekmek; giin dogarken evden 
<;1ktp bag kom~ularile beraber, bugulu 
salktmlardan hevenkler yapmak; akran 
ki:iylii ktzlarile, merkeb mtmda c;tlgmlar 
gibi yan~ etmek, biitiin yaz mevstmlm 
dolduran eglencelerdi. Vakta ki h§, de· 
nizin rengini kirleten selli yagmurlari, 
ki:iy evlerini topraihn rengile birle~tiren 
puslu, karanhk havalan, sac;;aklarda ulu-

Mekteblere 
girme ,artlar• 

Muallim mektebleri 
Muallim mektebleri, ilk tedrisat mu

allimi yeti§tiren iir; s1mfh miiessese -
lerdir. Muallim mekteblerine ortamek
teb diplomas! alanlar kabul edilir. Bun
larda yahh ve yahs1z talebeden iicrct 
almmaz. Bu mekteblere girmek ir;in: 

A - Tiirk olmak, 
B - Milli duygusunun saglamltg1, 

karakterinin diizgiinliigii, bitirdigi orta 
mekteb muallimleri heytinin verecegi 
kararla takarriir etmi§ bulunmak. 

C - Muallim mektebleri talimatna -
mesinin icab ettirdigi qagda bulunm~tk. 

D - Ruhi ve bedeni saglamhgt orne
ge gore mekteb doktoru tarafmdan ve 
rilecek raporla tevsik edilmek. 

E - Birinci stmflara ortamekteble -
rin pek iyi, iyi mezunlan, ikinci ve ii
r;iincii s1mflara lise ikinci ve li~iincii 
s1mflara bu derecelerle ger;enler ahmr. 

Muallim mekteblerine yatih girmek 
istiyenler, bir istidaya vesikalanm ek -
liyerek mezun olduklan veya kaytdh 
bulunduklan mekteb mlidiirliigiine mii
racaat ederler. 

Mekteb idaresi miiracaat edenlerin 
evrakm1 Maarif Vekaletine gonderir. 
Dogrudan dogruya Maarif Vekaletine 
yapilan muracaatler nazan itibara alm· 
maz. !mtihanda ayni derecede muvaf -
fak olanlardan §Chid ~ocuklan tercih e·, 
dilir. 

Muallim mekteobine kabul edilenlerin 
bir taahhi.id senedi vermeleri §arttir. 
Taahhlid senedi vermiyenler mektebe 
kabul edilmezler. 

Liselerin ikinci ve iiglincli stmflarm
dan muallim mekteblerinin muadH s1 • 
mflarma gec;mek istiyenler, meslek 
derslerinden imtihana girerler. 

BaZI muallim mekteblerinde orta -
mekteb stmflan bulunmaktadir. 

istanbul Vilayetinde iki muallim 
mektebi vard1r: 
· istanbul K1z Muallim mektebi Qapa
dadlr. 

istanbul Erkek Mual1im mektebi 
Qamhcadad1r. 

Limanda bir kaza 

Ankara vapuru sular1n 
cereyan1na kaplld1 

Olin limanda tela§ uyandtran bir ha· 
dise olmu§tur. Saat yanmda Galata nh· 
ttmmdan hareket eden Denizyollan ida
resinin Ankara vapuru nhhmdan aynl -
maga ba§laymca o suada §iddetli esen 
riizgann ve sulann tes1rile koprii istika -
metine dogru dii§mege ba§lami§tlr. Li • 
man dahilinde tam makine i§letemiyen 
vapur siivarisi, Akaym Kad1koy iskelesi 
iizerine dii§memek i~in vapurun ba§Inl 
biraz daha a~mi§, fakat bununla da 
maksad has1l olm1yarak Ankara vapu -
ru limanm i~ine dogru siiriiklenmege ba§· 
lami§hr. 

Ankaranm kopriiniin iizerine dogru 
siiriiklendigini goren $irketi Hayriyenin 
58 ve 68 numarah vapurlan bir kazaya 
meydan vermemek i\rin iskeleden a~tlma· 
gt tercih etmi§ler, fakat bu suada da 58 
numaraanm ba§I Ankaraya ~:<arpmi§tlr. 
Halk bu vaziyetten tela§a dii§mii~se de 
bu esnada yeti§en iki romorki:ir Anka -
ray1 yedege alarak limandan ~Ikartmi~
lardu. 

Tayyareci Salahaddinin 
sigortas1 

Ge~enlerde 1noniinde feci bir kaza 
neticesinde vefat eden tayyare miihen
disi Salahaddinin bu feci kazaya kurban 
gitmeden bir giin evvel, kendisini 10,000 
liraya sigorta ettirdigi anla§Ilrnt§tir. Si· 
gorta bedeli varislere verilecektir. 

yan fntmalan, boralarile koyiin iistiine 
c;ullamrdt, o zaman Zeyneb de, herkes 
gibi stmstkt kapah pencerelerin arkasm· 
dan, kopiire kopiire sahile hiicum eden 
denizi seyretmekle vakit ge~irir, ke!!dini 
kiTiara atabilmek ic;in bahan, yaz1 bek
lerdi. On senedenberi, hi<; degi~meden 
devam eden bu hayatm ortasmda, o sa
bah, istanbullu misafirler haberile kar~r
la~mca, bu yenilik onda, sevincle karl§:k 
bir hayret uyandtrml~h. 

S1dtka Hamm, verdigi haberin kizm
da yaphgl bu iyi tesiri goriince, onun ya
nagmi ok~ad1: 

- Memnun oldun degil mi Zeyneb? 
dedi, hakhsm, klZlm. Burada her eglen
ceden mahrum ya~1yorsun. Her dakika 
benimle burun buruna oturmak seni s!kl-
yor ..• 

Gene k1z, annesinin boynuna kollarini 
doladt, i<;ten sevginin ifadesi alan bir ses
le: 

- 0 nas1l soz, anne? dedi, ben sizin 
yammzda stkthr mlylm hie;? As II, sizin 
bulunmadtgm1z yer beni s1kar. 

S1d1ka Hammm ktr sa~lan, k1zinin, 
bir altm iklil gibi pmldtyan sa~lanna bir 
an kan~tJ, sonra, anne, ba§mt kald!rdl, 
k1zma sordu: 

0 D 0 L di~macunu lcullananlariD he r 
giilumaeyi~leri hemea go% e <;a r p 1 yo r 
ve oalar boylelikle b a 'k a I a r 1 a a kar~1 
bir iiatilaluk, bir muvaffakiyet elde 
etmiJ oluyorlar ODOL diJleri iaci 
gibi parlakla~tiTiyor, goriiaii~· 

Zayi - :;lirketi Hayriyeden ald1gun 
375/5048 No. h lie; ayhk kartimi zayi et• 
tim. Bulanm Kopriide Enspektorluge 
vermesini rica ederim. 

Rumelihisarmda Celaleddin Erten 

1stanbul 5 inci icra memurlugundan: 

937/795 say11I dosyadan: Bir borcdan 

dolayt rehnin paraya r;evrilmesi yolile 

sablma.sma karar verilen Beyoglunda 

Giimii§su yunda Muhtar sokag1 (Mezar• 

Ilk) 3 numarada bulunan ada taktmi, 

hah, soba ve buna miimasil hane e:;;yas1 
8/8/938 pazartesi giinii saat on bC§te 
mahallinde ar;1k arthrma suretile satl· 
lacakhr. E~yaya teklif edilen bedel 
muhammen klymetin yiizde yetmi§ be
§ini bulmadtgi takdirde sati§ yapilm1ya• 
rak birinciyi takib eden 11/8/938 per .. 
~embe giinli ayni saatte ve ayni mahal' 
de ikinci artttrma suretile sat!~ yaptla• 
cagmdan talib olanlarm mahallinde!d 
sah§ memuruna mliracaatleri llizumu 
ilan olunur. (9344) 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden : 
22/8/938 pazartesi giipi.i saat 10 da !stanbulda Naf1a Mlidiirliigiinde 

Eksiltme Komisyonu odasmda ( 3271.94) lira ke!?if bedelli Ye§ilkoy Dev• 
let Havayollan istasyonunda yaptlacak gece ur;u~ tenvirati i~i a~1k eksilt· 
miye konulmu:~tur. 

Mukavele, ejtsiltme, baymdtrhk i~leri genel, h11susi ve fenni §artna~ 
meleri, proje, ke§if hlilasasile buna mliteferri diger evrak dairesinde go~ 
ri.ilecektir. 

Muvakkat teminat ( 246 ) lirad1r. 
isteklilerin en az ( 2000 ) lirallk bu i§e benzer i§ yaphgma dair ida· 

relerinden altm~ oldugu vesikalara istinaden istanbul N af1a Miidlirlligiin
den ekstltme tarihinden bir hafta evvel a)mmi~ ehliyet ve 938 y1hna aiJ:I 
Ticaret Odas1 vesikalarile gelmeleri. ( 5032 ) 

Odeon Gramofunlannda 
Biiyiik Tenzilit 

NiHAD I$1K 
Magazas1 Sirkeci No. 37 

<;lfte zemberek ,1939 . • . . • 
modeli Bir kurOJ ul!ta Ta§ra stparl§l ted1yeh olarak derhal gOnde-
Uc; !Jarlu c;alar 3511ra rilir. Sandtk ve pasta parast almmaz. 

No. 0 Halk 
gramofonu 
20 lira 

Cevabh mektublara 6 kurUI;~luk pul ve sipari!;jler ic;in 5 lira gonderilmelidir. 

Belediye Sular idaresinden : 
l.Jsklidar - Kad1k6y ve havalisine daha fazla su verebilmek I~m §ebe .. 

kede yap1lmast kararla§ttnlan bazt Islahat ve tevsiat sebebile 4/8/938 per
§embe glinii ak§amt saat 19 dan ertesi cuma sabah1 7 ye kadar Elmah su .. 
lanm kesmek mecburiyeti hastl oldugu saym halka bildirilir. ( 5013) --- ---

Bat, di§, nezle, grip, romatiz rna, nevralji, k1r1khk ve biitild 
agriiarmlzl derhal keser. lcabinda giinde 3 ka§e alinabilir. ---- ---Deniz Lisesinden : 

Lisemizin birinci s1mfma on yedi ya~m1 bitirip on sekiz ya§mdan aylat' 
alm1~ olanlar ve ikinci smli ic;in de 16 - 20 ya~mda olanlar kabul edilecek· 
tir. 4 agustos ak~\lmma kad.ar miiracaat edilmesi. ( 5014 )' 

Matbuat Emekdarlar1 
••~ilerln hasta, maiQI ve ihtiyarlara menfaatine 

Buyuk Gardenparti ve musamera 
6 Agustos 938 cumarteal ak,ama Sarayburnu park 

gazlnosu alafranga kasmanda 

Caz, saz, milli oyunlar, varyete numaralarJ, 
dans miisabakalan ve zengin program 

•Matbaa ••~llerl Birllgl .. l!fbU mUsamereye herkesln l'tlrak 
edebllmasi i~in duhullye Ucretlnl gayet ucuz yeptaa• gibl 

fevkalade ehven surette blr de bUfe temin eylemlt~tlr. 
BiletJer Cagaloglu yoku~unda Birlik merkezinde sattlmaktadU". 

J 

- Bir giin gelip benden aynlacaksm 
Zeyneb ; o zaman ne olacak? 

Gene kiZ, boyle bir ihtimali kat -
iyyen aklma getirmedigini gosteren bir 
itiraz edasile ba~ml iki tarafa §iddetle 
salladt, ciddiyet dolu bakt§lanm annesi
nin gozlerine dikti: 

- Kat'iyyenl dedi, sizden kat'iyyen 
aynlamam anne! Bunu sakm dii§iinme -
yinizl 

S1d1ka Hamm hafifc;e giiliimsedi ve 
bu tebessiimiine §U cevab1 ilave etti: 

- <;ocukl .• 

-3-
Doktor Sefik, kur§un gibi ag1r bir uy

kudan, gi:izlerini ugu~turarak, mii§kulatla 
uyandt. Odanm sessizligi ve lo§lugu i<;in
de, bir miiddet kendini tophyamad1. Et
rafi, yabanc1 e~ya ile doluydu. Tamma
d!gi bir demir karyolada ya!lyordu. Kar
yolanm kar§Ismda, eski bi~im bir aynal! 
dolab duruyordu. Sagmda, iki pencere
nin arasmda, c;;izgili keten ortiilii, gene 
eski tarz bir kanape, duvar boyunca, iki 
ke<;eli, kanapenin ornegi koltuklar vardi. 
Pencerelerin yanlanndan sarkan C!Cim 
perdeler, a§agtya kadar inik duran star
Jar, oday1 yan karanhga gomi.iyordu. 

-·--- - - -=--· 
Ortada bir yuvarlak masa, listiqlde lil 
karmh bir surahi goriiniiyordu. Odad$• 
elma ku1usile kan~tk bir lavanta ~j~ei 
kokusu duyuluyordu. 

Doktor Sefik, uykunun ilk sersemli~r 
. 'd d'k I m g1 er 1 ten sonra, zihnini yava~ ya"' 

topladt. Bir giin evvelki hadiseyi, oto ' 
mobilin yolda bozulu~unu, annesi kol~ll' 
da, iki saat yo! yiiriidiikten sonra 0~' 
hisara geli$lerini ve S1d1ka teyzenin evi~ 
de bulundugunu hat1rladJ. ·' 

Hakikati boylece gozoniine getird1g, 
anda, gec;en gecenin, gelen giinden d• 
ha ehe~miyetli oldugunu dii§iindii. Qto' 
mobil Izmit yo)u iizerinde tesadiife 1~ 

' 11 
oradan gec;ecek yolculann siitiine ha"-· 
edilmi~. duruyordu. Eger ak~amdanbt, 
bir kazaya ugramad1ysa, vaktile davr• 

mp Gebzeden bir tamirci, yahud motii~ 
den anlar bir ~ofor tedarik edip saka11' 

nan k1smm icabma bakmak laz1mdt. pl 
za ~he.mmiyetli de olsa, otomobili eJ!l~: 
yeth btr yere btraktp ba~ka bir vasJI!I .

11 
yola devam etmek, hemen o giin ftJ11' 
gitmek karanndayd1. Cevad kimbilir 11~ 
kadar merakta kalmt~h. Zaten, zor~ 1 
c;1khgt bu seyahati fazla uzatmak i~•~ 

gelmiyordu. (Arkasa var> 



) 
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3 Agustos 1938 

Macaristan da silahlanma i~in 

Macaristanla 
bir dostluk itilaf1 

Yor. Yak1nda 
aras1nda 

talebde bulunu-
Kii~iik Antant 

akdedilecek 
[BMtaratz 1 tnci 8ahtJede] niyetlerini beyan etmektedirler. 

CUMHURh'ET 

• •• yen I muze 
Her iki « inkdab 

ilkte,rinde 
miizesi» 

merasimle 
de oniimiizdeki 
a~1lacak 

., 
£ - · 

Rus - japon ~arpi§masi 
§iddetle devam ediyor 

Sovyetlerin diin sabah ve aksam yapbklari 
taarruzlar Japon k1taab taraf1ndan piiskiirtiildii 

«Selanik anla§masi, Macaristan i
c;in mi.ikemmel bir niimune te§kil edecek
tir. Malum oldugu vec;hile, Bulgaristan 
gibi, Macaristan da teslihat hakki iste
lllekte ve bu maksadla Kuc;iik ltilafa 
lllensub devletlerle miizakerelerde bulun
lllaktadu. Salahiyettar mehafilden alcb
gtllliz malumata nazaran, Macaristan 
hi.ikumeti, silahlanm Kiic;i.ik itilafa tev -
tih etmiyecegine dair teminat verdigi tak
dirde, Ki.ic;iik Antant devletleri Maca -
ristana Bulgaristanm elde ettigi haklan 
Vereceklerdir. Bu ~erait altmda yakmda 
Macaristanla Ki.ic;iik Antant devletleri 
arasmda Selanik anla§masma mii§abih 
~ir anla§ma akdedilecektir.» 

Epok gazetesi bu hususta §oyle yazi
yor: 

,Si§lide bir ev vardtr ki, vaktile onun 
i~inde otmamn yeri, giini.in birinde, Turk 
milletinin kalbi oldu. 

Zaten ziyaretc;i gelse de, ney1 gore
cekti? .. 

£Ba~taratt 1 fncl sahttedel nahtan hiicum almak imkam varken ya-
lerini miiteaddid defalar bombardiman ptlmamt§hr. 

Rumen H ariciye N aztri~ttn 
beyanatz 

«- Selanik itilafi her §eyden evvel, 
harbin ferdasmda maglub bir millet ta -
rfmdan imza edilen iki muahedede ser -
bestc;e muvafakat edilen bir degi§iklik 
kar§Ismda bulundugumuzdan dolayt mii· 
himdir. Bu itilaf Balkanlarda bir siiku· 
net alameti oldugu ic;in de miihimdir. 
Bu kadar zamandanberi Avrupay1 en -
di§eye dii§iiren Balkanlar, §imdi ona bir 
emniyet ve selamet misali vermektedir
ler. Tekba~lanna bir§ey yapam1yan kii -
£iik memleketler birbirlerine yakla§mak· 
ta ve biiyiik devletlerin hesaba katmalan 
lazim gelen bir kuvvet te§kil etmektedir-

1919 senesinde, biitiin memleket, bu 
evin i~inden ibaretti. 

Y abandann siingiisiinden dii§en gol
geler, yalmz, bu miitevazt evin harimini 
a§amami§h. 

Diinyalara sJgmtyan Ti.irke «Sevres» 
de bir karl§ toprag1 ~ok gorenler; ba§lt· 
ba~ma bir cihan demek olan «Mustafa 
Kemah> i, her nastlsa burada unuttular. 
En mahrem ko§elerimize sokulup, go -
niillerimizdeki mukaddes mlara kadar 
her§eyi didikliyen eller, yalmz Ona do-
kunamadt. 

Fa kat, yakm bir istikbal t~m. vaziye· 
tin biisbiiliin degi~ecegini burada, §im -
diden ve herkesten evvel miijdelemek is· 
terim: istanbulda bir degil, iki ink1lab 
miizesi dogmak iizcredir l Ve her iki mii
ze de, Cumhuriyetin 15 inci ytldoniimi.i
ne rasthyan 29 ilkte~rinde kap1lanm hal
ka a~acaktJr. 

Valimiz Muhiddin Dstiindag, bura • 
da adm1 if§a etmek salahiyetini kendimde 
bulmadtgtm, c;ahskan ve anlay1~h bir za· 
h, bu i§e memur etmi§ bn!unuyor. Beya-

etmi§lerdir. Sovyetler Birliginin Tokyo' daki mas-
J aponlar bugiin Manc;urinin §ark hu- lahatgiizan, J apon hiikumeti nezdinde 

dudu boyunca yiizlerce tayy a renin i§ti • enerjik bir protestoda bulunmak vaz;fe
rakile muazzam bir niimayi§ uc;u§u yap - sile memur edilmi§tir. Maslahatgi.izar, ay· 
mt~lardu. ni zamanda, hududu Rus - 1apon pakt· 

Japon kabinesinin levkalade larile ve Cin miimeasillerinift imza.larmi 
i~timaz ta§tyan melfuf haritalarla sarih sureUe 

L d 2 (H U •) _ Japon kabi· tesbit edilmi§ olan Scrvyet arazisine hUr-on ra us st k · · J T 
nesi bu sabah yeniden fevkalade bir rr:e.t eftme

1
. ts~e~myenh apon

1 
mi ttaristle • 

t 1 t t T ]ant Y Kor 

I 
nnm a a Iyettmn mu teme menfur neti-op an 1 yapmt~ tr. op 1 a, a ~ I . .. . J .. .. . . . 

d T k d.. G l T d daht' ce en uzerme apon hukumehmo nazan an o yoya onen enera o o d'kk . . lb d k . 
. . k . . G I T d t I t 1 ahm ce e ece t1r. J§tJra ~tmt§hr. enera o o, op an 1- M k h "k ~ t' .. k 
dan sonra, gazetecilere a~agtdaki beya • anfu 0 • ~ u~e ~ mu.za ereye 
natta bulunmu~tur· grrtfmege aztr 

M . h. d d Hsinking 2 - Hiikumet, Haroin' deki 
«- an~un u u u o kadar mii - 5 B k · ~ 

Biikre§ 2 - Selanik Paktmin imza -
lanmaS1 miinasebetile, Hariciye Nazm 
M. Komnen, Rador ajansma a§agidaki 
beyanatta bulunmu§bur: 

ler. T amamile sulhun emrinde bulunan 
bir kuvvet harb vukuunda pek agtr bir 
stklet olabilir.» 

Ovr gazetesi §oyle yaz1yor: 
«31 temmuzda Selanikte vukubulan 

hadise dolayts11e Balkan Antanh ve Bul
garistam samimiyetle tebrik etmek laztm
dtr. Balkan Antanh, Bulgaristana silah· 
lanma sahasmda miisavi haklar vermek, 
yani Noyyi muahedesinin askeri hiikiim· 
lerini kaldirmak ve Trakyanm Bulga -

Ve Mustafa Kemal, milletin iradesini, 
elinde bir sancak gibi ta§Iyarak, bu evin 
dort duvan arasmdan kurtuldugu giin, 
tarih, yeni bir (Ergenekon) a §ahid ol -
du. 

!§te §UTada, belki de, §U pancurlari i· 
nik odamn bir ko§e.sinde, mi.istakbel Mi
sakt Milli haritasile ba§ba§a kalmt§, §U 
minimini bah~eye gozleri dalarak o gii
niin yanm olan bu giinleri hazirlamakla 
me~gul olmu§tU. 

ziddaki med~~ese binasmda, biitiin eser -
ler, yeniden ve bu ~efer ~ok ciddi bir e
lemeden gec;irilmektedir. inktlab ile u· 
zaktan yakmdan mlinasebeti olmryan bir 
taktm kmk dokiikler, amans1z bir tas
nife tabi tutuldugu gibi, bilakis ktymet· 
Jeri mlinaka§a kabul etmedigi halde, her 
nas1lsa §Uraya buraya attlmt~ olan e§ya 
da aramp bulunuyor ve derlenip toplam
yor. Bunlann te§lhir edilecegi salonlar, 
geli§i giizel degil, ihni bir surette ve mii· 
zecilik teknigil'lin ;cablan gozoni.inde tu
tularak haz1rlamyor. 

k I k'ld .. d f edilmi•tir ki, ovyet a§ onsolosu vasitasile 1 a gus· 
h ~b~ek §~ 1 

e mukt a a • tosta <;ang-Kufeng' e yap1lan Sovyet t!l.· 
1~ Ir or umuz yo ur.» arruzlan hakkmda Moskova'ya bir pro-
Kore ordusu erkana harbiyesinin testo notas1 gonder:ni§tir. Notada Sov .., 

tebligi yetlerin, «tecavii 'lkarane hareketlerinin 
Seul 2 - Kore ordusu erkamharbi • cL:>gurabilecegi vahim neticelerin mes'u .. 

yesi teblig ediyor: liyetini yiiklene::eklni» bildirilmekle ve 
«- Selanik'te Balkan Antanti ve 

Bulgaristan adlanna Ba~vekil Metaksas 
Ve Ba§vekil Koseivanof tarafmdan imza· 
lanan pakttn tar>hi bir ehemmiyeti oldugu 
lnuhakkaktJr. 1935 te Strase konferan -
Stnda mevzuubahs edilmi§ olan bu an -
la§ma, Bulg(lr millelile kom§ulan arasm
da yeni bir devre ac;maktadtr. Biitiin a
kidlerin serbest bir tarzda imzaladtklan 
bu anla§ma, b1r son degil, fakat bir mer· 
haledir. Memleketlerimiz arasmdaki bu 
Yakla~ma, yalmz bizler tarafmdan degil, 
fakat sulhun biitiin hakiki dostlan tara· 
ftndan arzu edilmekte idi. Hiikumetlerin, 
birbirimizi halen ayJTabilen anla§mazhk· 
Ian bir tarafa btrakarak yalmz cemaatin 
Yiiksek ve daimi menfaatlerini nazan dik
kate almi§ olmasmdan dolay1 memnuni· 
Yet izhar edebiliriz. Bu suretle hareket 
e.derek yakm §ark, enternasyonal zihniye· 
hnin mes'ud bir misalini vermi§ ve millet· 
ler arasmdaki karde§lik eserine ciddi bir 
Yardtmda daha bulunmu§tur. Bizsiz ya· 
Ptlmasi imkansiz olan Selanik vesikasJ, 
biiti.in milletlere ve hassaten kom§ulara 
kar§t Rumen milletinin ve Rumen hi.ikiim· 
darmm takib ettigi sulh politikasmm bir 
biirhamdir. Rumen hiikumetinin bu pakta 
iltihaki, Bulgar milletine kar§t itimadh 

ristana aid olan kismmdaki gayriaskeri 
mmtakay1 lagvetmek basiretini gosterdi. 

Bulgaristana gelince, bu memleket de 
Hitler Almanyasmm yaphgt gibi, bir 
tarafh hareketlerle kendisine tahmil edi
len mecburiyetlerden hoyratc;a stynla -
cagma, biiyiik bir sabtr gostererek, bey
nelmilel taahhiidlerini diiriist bir §ekilde 
ifa ettigi kin nihayet miikafahm gormi.i~
tiir. Selanik itilaft mii§terek emniyet 
prensiplerine tevfikan ve Milletler Ce -
miyeti paktmm ruhuna uygun bir §ekilde 
dostane ve muslihane yap1lan tadilata 
bir niimune olarak gosterilebilir. Arltk 
Bulgaristamn Balkan Antantma girme
sine mani olan hic;bir sebeb kalmaml§ -
hr.» 

Zaten, iizerindeki kitabe. bir sahrla 
her§eyi haber veriyor: 

«Gazi Mustafa Kemal, vatamn 
kurtulutunu, 1919 aenesi.nde bu ev· 
de hazirladi.» 

Bu i§ler goriilii! ken, inktlab devri ic;in 
zengin bir de ki.itiibhane viicudP. getiril
mesi unutulmuyor. Bu ki.itiibhaneyi, dol
duracak kitablann hepsi hamd1r. 

Agustosun ikinci giinii sabahleyin sa· Man~uko hiikumetinin, Sovyetler tavru 
at 9 da bir Sovyet taburu oniinde dokuz haPeketlerini degi~t i1megi kabul ettikleri 
tank oldugu hal de Cang-Ku-F eng tepe- takdirde, tekrar mLizakereye gm§mege 
&inde bulunan J apon kuvvetlerine taar - haztr bulundugu ilave edilmektedir. 
ruz etmi~tir. Bu tabur geri pi.iskiirtiilmii§ . Japonyada ihtiyat tedbirleri 
ve sahada iic; tank buakmt§ttr. Tokyo 2 - J aponyamn merkezinde, 

Tebligde taarruzdan evvel 12 Sovyet Osaka'mn etrafmda tayyare hiicumlanna 
tayyaresinin Cang-Ku-F eng ve Shatsa - kar~I bilhassa tenvirat hususunda ak~am· 
YI bombard1man ettigi ilave ve «bu yeni !an ihtiyat tedbirleri ahnmaktadtr. Diger 
tahrik kar~ISlnda Japonlarm sabtrh dav- cihetten hiikumet rroakamlan ]aponyamn 

dostluk hissiyatmm ve ayni zamanda di
hr milletlerin Romanyamn daimi men • 
faatleri ve §erefile kabili telif taleblerine 
~ar§t gosterilen anlayi~ zihniyetinin hir 
lsbahdtr. Milletlerimizi muvakkat olarak 
~Yirabilmi§ tarihin germ ve serdi iistiin
b e, Romanyaya, istikbalde emniyetle 
akarken, amlar ic;inde Bulgar ve Ru

~~n rnilletlerini bitbirine baghyan s1k1 i§ 
1rligi safhalanm hatirlamaktayiz. 

Selanik anla§masJ, Balkan Antanti • 
llln Yaratict politikasmm resmi bir teyidi 
"e Balkan antantmdaki kuvvet ve tesa· 
lliidiin inkar gotiirmez bir biirhamdtr. 
l Bu miihim esere riyaset eden be§ dev
et §eflerine ve biiyiik su!h ve enternas• 
f0~al i§ birlig1 davastftda politik meziyet
ertnj ve genl§ anlagma zihniyetini bir ke· 
r~ daha gosteren Romanya Kralma ta
~tnl:rimizi arzetmeden sozlerimizi bitire· 
e~z. Nihayet, bu yiiksck tarihi manah 

~ser1n viicud bulmas1 ic;in hususi bir uz· 
cla§lna zihniyetile zamanmda §ahsi yar -
~lnlanni esirgemiyen M. Koseivanof, 

etaksas, Stoyadinovi~. Rii§tii Arasa 
Bamirnt §i.ikran hislerimizi de takdim et
tl'!.ek laztmdir.» 

~r";"•t.z matbuatt aa memnun 
d 1 an~ 2 - Selanik itilafmm imzasi 
~tie gazeteler miittefikan memnu .. 

r.tm. 
~35 

o~j v urgun c;ok siirecek zannetme ... 
be/bln bir hovardahgi tuttu, caka ic;in 
sey 

1 h uraya gctirdi... Birkac; giin sonra 
cak a at~ c;tkacak, tabii beni de buaka -
~ill\··· Gene meteliksiz .$eytana dii§ece ~ 
llllls' lllera k etme ... Fa kat sakm, anhyor 
be .un, ~akm, Yusufa da, hie; kimseye de 
l!o~m ~erede oldugumu soyleme. Beni 
~lllll e;n sen, anladm mt? Sonra i§im bo
da ~· C§ on kuru§ alacagtm varsa ona 

et vurursun. Ucu sana da dokunur. 
V ~~ladtm, Mezar ta~1 gibi susanm. 

S\J•t e sukut idmanma bas!Iyormu§ gibi 
'u, bir "dd .. .. .: _ U mu et du~undu, sonra: 

declj I an l Bu ne acayib diinya be? 
filan' bsen orada bizim patronla kansile 
b er b ' 

lJ 1 a er oturuyordun. N astl oldu 
• an a.tsana. yahu ... 

General MetClksas bahtiyarltgtm 
bildiriyor 

Vatamn kurtulu§U hazirlanan bu ev, 
ytllardanberi «inktlab Mi.izesi» etiketi,. 
ni ta§tmaktadtr. 

Fa kat, bir miize ki, kapilari sims1k1 
kapahdtr. 1c;eride, inktlabt hattrlatacak 
neler oldugunu kimse bilmez. Y olcular, 
onu uzaktan §erefli bir mazi gibi selam
layip gec;erler. 

V e hepsi bu kadar ... 
- lstanbulda bir inkJlab miizesi var 

m1d1r? 

Miizeyi ziyaret edenler, kiitiibhanede, 
aradtklan kitabi, kclayl:kla bulabilecek
ler. Ve kitabda obduklarmm, tatbikatta 
ne §(!kil aldigmi go1mek i~tiyenler, miize· 
deki e!erlerden tab:atile daha ~ok lstifa· 
de edecekler. 

.;li§lideki tarihi eve gelince: Onun da 
biitiin dekorlarile canlandmlmas1 ic;in ne 
miimkiinse yap1hyor. 

randtklam> tasrih edilmektedir. heyeti umumiyesi ic;:n ma tbuahn hava tall 
T as ajansmm tJerdigi malrimat minleri ne§retmesini menetmi, tir. 

Dort Sovyet hudud muhafu:rnrn Moskova 2 - Salahiyettar mahfiller-
den aldJgt malumata atfen T as aians:, taltifi 
Hasan goli.i mmtakasmda Sovyet ve J a- Moskova 2 - SovyeLler birl igi yUk-
pon k1t'alan arasmda vukua gelen c;ar • sek meclisi divam. devl~ t hududlannm 
pt~ma hakkmda alagtdaki tafsilatt ver • ri1iidafa ast esasmda giHerdik eri cesa • 
mektedir: ret ve kahramanhk:an do!ayt dort hudud 

muhafiZlna KIZilytl J:z ni:;am vermi§tir. 
Londra borsasmcla i Japan esham1 

Atina 2 - Biitiin gazete:er, Ba§vekil 
Metaksas'a, Selanik'ten Atina'ya kadar 
bi.iti.in · yolda gi:isterilen heyecanh tezahiir
ler hakkmda hususi muhabirlerinin tel
graflanm ne§retmektedir. 

Bu sualin cevabmi, gazete slitunlarin
da ilk defa ara§tJTaft ben olmu§tum ve 
tanmm1~ birc;ok kimselere, telefonla: 

- lnkJlab Mi.izesi nerededir? diye 
sormu§tum. Aldtgim cevablardan anla -
dim ki, mi.izenin yerini tayin husustmda 
bile ihtilafa dii~iiliiyordu. 

Sorduklanm ic;inde miizenin Beyaztd
da bir medrese binasmda oldugunu kat • 
iyetle haber verecek tek ki§i c;tkmadtl 
~i§lide Atati.irkiin evinde, bu adt ta§tyan 
bir mi.ize olmasi laztm ~elecegi ancak 
hahrlanabiliyordu. 

Burada, yalmz i1;k:labt yaratan Ata· 
tiirke aid hahralar bulunacagt ic;in ken
disine en yara§an ad olurak ~u ~ec;ilmi§

tir: Atatiirk ink1lab• miize~i ... Mtize i~in 
§imdiden bir~ok n:-tdide fotograflar ve 
k1ymetli vesikalar e!e ge~Jrilmi§tir. 

Soziin k1sast, birka~ ay sonra, herhan
gi bir vatanda~: 

- 1stanbulda ink1lab miizesi var mi· 
dtr? Sualine muhat.<b oldugu zamal'l, o
nun nerede oldugunu dG§iinmek zahme
tinden kurtulacakttr. 

29 temmuzda bir J apon ktt' asmm i§ • 
gal elmi~ oldugu Dejimiannaya tepesin -
den geri piiskiirtiilmcsi iizerine, J apon • 
lar, Sovyet arazisi dahilinde kain Zaa -
zernaya ve Cang-Ku-F eng tepesi kar~I • 
smda bir hrkaya yakm asker tah§id et
mi~lerdir. 

3 I temmuz sabalu saat 3 te, top~;u hi
mayesinde, ] apon ktt'alan anstztn Sov
yet hudud karakoluna hiicum etmi§ ve 
bu karakol efradmi Zaazernaya tepesin
den tardeylemi§tir. Ayni zamanda Japon 
toP<;usu, Sovyet takviye ktt'alarmm iler
lemesine mani olma~ ic;in yakmlarda bu4 

lunan tepeleri ve bu tepeler arasmdaki 
yolu ate~ altma all'ftl§hr. 1 apon piyadesi, 
toP<;u yardtmile Sovyet arazisi d<lhilin~ 
4 kilometre kadar ilermege mu'Vaffak ol· 
mu~tur. Birkac; saat sonra, vak'a mahal· 
line gelen nizami Sovyet kuvvetleri, 
J apon k1t' alanm Sovyet arazisinden tar· 
deylemi~tir. 

Londra 2 (Hums!) - Sovyet • Ja· 
pon gerginligi yeniden had bir safhaya 
girdi. Tokyo bors;~s ,IJ da bu gii n J apon 
eshammm mahsus c!erecede sukutuna ~a· 
hid olunmu§tur. 

Londra siyast m.::hafilinde, So\yetlcrin 
mevcud gerginligi tahfif etmek i~ tedikle
ri kanaati umumidir. Koylii halk, her istasyonda, Ba§vekili 

alkt§lamt§, Kral ve Ba§vekile baghhgmt 
ifade eylemi§, Ba§vekili Selanik anla~· 
rnasmm imzasmdan dolayi tebrik etmi§ 
ve Hanya hareketini takbih eylemi§t1r. 

Ba§vekil Metaksas, Laniada Beledi • 
ye reisinin sozlerine cevaben demi§tir ki: 

«- Hanya isyam, oraya yolladtgi -
miz takviye ktta' alannm viirudundan ev
vcl bastmlmi§hr. Zira, bu isyan, Girid 
halkmm arzusuna degil, fakat §ahsi men
faatlere istinad etmekte bulunmu§tur. 

Bulgaristanla yap1lan anla§mamn im· 
zasina gelince, sevincinize i§tirak ederim. 
Ehemmiyetini takdir ettiginiz bu tarihl 
vesikayt imzalami§ olmaktan dolay1 bah
tiyanm.» 

Ba§vekil Atinaya di.in gece sllat 23 te 
varmi§ ve burada da heyecanh tezahiir -
lerle kar§tlanmt§hr. 

M. Y ovanovi~'in mutaleari 
Belgrad 2 - Balkan Antantile Bul· 

garistan arasmda imza edilen Selanik 
itilafi hakkmda Sampurava' da bir ba~ • 
makale ne§reden bu gazetenin miidiirii 
Y ovanovi<;, ezciimle §oyle demektedir: 

«Hertiirlii tavassutun haricinde mey ~ 
dana getirilen bu eser, Balkan §uuruna, 
Balkan milletleri arasmda emniyetin el
zem olduguna ve bu milletlerin mukad-

Yazan: SERVER BEDJ 

Mele'k ayaga kalkmak i~in bir hare
ket yaparak: 

- Sonra anlahrim, dedi, §imdi gee; 
ka!dtm, c;ok gee; kald1m. 

Hayda ·nun kolundan tutarak ayaga 
kalkmasma m .i oldu: 

- Bak bana ... dedi, durl Savu§ma l 
~imdi ahbabca konU§ahm ... Artlk enayi
ligi buak da beni dinle! Anlarsm a ... Ben 
buraya Kerimin karlSJ ic;in geldim. Ada
ya bugiin gelecegini biliyordum. Pe§ine 
dii§medim. Vapurda rastlad1k birbirimi
ze... Beni gordiigii iyi olmadt. Maksa -
dtm kuli.ibiin etrafmt §oyle bir kola~an et
mekti. Adada birkac; giin kalacaktun. 
Y olunu bekliyecekti:n. Elbet o bir ge{;e 
yalmz dola§maga c;tkar. Huyunu bilirim 
onun ben ... Sevdaltd1r ... Bazt gece yan -

,Su hale gore, memleketin miinevver • 
Jeri bile, bir lnkilab miizesin1n viicudi.in
den haberdar degildiler. 

Haberdar olamamakta da §iiphesiz 
haklan vard1. <;iinkii, ne Beyaz1ddaki 
medresenin sagir ta§ duvarlal'l ic;ine, ne 
de AtatUrkiin ~i~lideki kapiSI kilidli evi
ne ziyareic;i kabul edilmiyordu. 

deratile Balkan mukadderahm birbirin
den aynlamtyacagma yeni bir deli! tet
kil etmektedir.» 

/ngiliz mahlillerina e 
Londra 2 - lngiliz diplomatik mah

fillerinde Selanik paktmm imzasx miisaid 
bir §ekilde kar§tlanmi§tJr. Bu mahfiller, 
dostane mi.izakerelerden ba1ka bir ~are
ye te~ebbiis etmeden Milletler Cemiyeti 
paktmtl) 19 unc.u maddesi mueibince 
me¥Cud muahedelerde tadilat yapiiabile· 
cegine bu paktm bir misal te§kil ettigini 
beyan etmektedirler. Ayni mahallerde 
bu misalln milletlere muslihane usullerle 
neler yaptlabilecegini gosterecegi iimid 
edilmektedir. 

Ian f1rlar, tekba§ma dQla§tr. Senin anhya· 
cagm girtlagma sanlacakhm, pulantalan
m sokiip alaeakttm, aonra bir bahkc;J ka
ytgma atlaytp Pendigi boyhyacaktim. 
Amma §imdi liizum kalmadt. Mademki 
sen varsm, plam degi§tiririz. V ay canma 
ulan, ne aynah tesadiif bel .. Sans bana 
dondi.i... ,Simdi beni din! e... Beraber bir 
plan kurahm ... Y ann gece, sabaha kar§t, 
bana kuli.ibiin arka kapismt ac;abilir mi
sin? Y arm Kerim !stanbula inecek, yarm 
gece gelmiyecek ... Ben Halidden ogren
dim ... Enai iki kadeh c;ekince anlatiyor ... 
Yarm gece ... 

Melek §iddetle itiraz etti: 
- Y oo 1.. dedi, arttk bu sevdadan 

vaz gec;eceksin Haydar, .anladm mt civa
mm? Y oksa kiilah!an deg~iriz. 

Haydar gozlerini Melegin gozlerine 
yana§hrarak, alc;ak sesle: 

- Miskinligi b;rak ulan, dedi, hazir 
firSat ayagtmiza gelmi§ken budala!Ik et· 
me ... All aha yalvarsayd1k bize bu kadar 
kolayhk gosterme7.di. Sen ic;eriden, ben 
dt§andan, bal gibi olur bu i§ ... Ne kor· 
byorsun? Arka kapmm siir~iisiinii c;ek, 
rezeyi kald1r, beni ic;eri a!. Ost tarafma 
kan§mal 

- Sa~malama Hayi:Iar, olacak §ey 

1nktlabimtzm, hl'ni.iz ciddi bir tarihi 
bile yazJlamadi. Ele gec;en birkac; aziz 
hattrayi olsun, gelecek n<'sillerin gi:izleri 
online koyamazsak, ger~ckten vazifemi
zi yapmamt§ olurduk. 

SAL./iHADDIN GONGlJR 

Hatayda tescilin neticesi 
[Ba§taratz 1 tnct saltftedeJ 

meni cemaati 5, Arab cemaati 2, Grek 
Ortodoks cemaati 2, yekun 40. 

ikinci miintehiblerin namzedlikleri ya
rindan itibaren sekiz agustosa k.adar ko -
misyona karid ve kabul edilecek ve inti
hablann hangi tarihde yarnlacagt soma
dan tesbit edilecektir. (a.a.) 

•••• 
Nakid 1tleri miidiiriiniin hiz

meti takdir edildi 
Ankara 2 (Telefonla) - Pariste ya

pilmt§ olan Di.iyunuumumiye mlizakere~ 
leri neticelenmi§ti. Hariciye VekaletJ, 
Maliyeye yazdtgt bir tezkerede hu mii
zakerelerde munhhas datile bulunan 
Nakid hleri Umum miidiirii Halid Naz· 
minin miizakerelenn hiisnii suretle intaci· 
na mi.iessir olan mesaisinden sitayi§le bah
setmi§tir. 

degil, biraz ayil da yann oyle konu§a
hm. 

Ayaga kalkmak i~in Melek bir hare
ket daha yaptJ, fakat H<Iydar gene onu 
kolundan ~ekerek oturtmu§tu: 

- BITakmam, dedi, ba§ma bela olu· 
rum, sana kuliibi.i, aftosu, Aday1 haram 
ederim, bilmi§ ol. fk! karafa devirip par
mak!t~n oniine dayanmm. Bagtra bagi
ra cemaziyelevvelini sayar, dokerim. Ke
paze olursun. 

- Y a sen ne olursun? 
- Bana vtz gelir. Tiiyerim. Sonra 

gene gelirim. 
- Celirsin de eline ne ge~er sanki? 

Utanmtyorsun' 
- Haydi orad an §lpttik terlik I Ban a 

utanma dersi verme... Dedigim olacak, 
anladtft mt? 

Melek onun clinden yanm vaidle kur
tulmak ic;in: 

- Peki .. dedi, §imdi beni b1rak ... Her 
taraftm stzhyor ... Y ann konu§uruz ... 1-
yice bir di.i,iini.iraz. 

- Y-ann nerede konu§uruz? Beni 
aldattp da kac;aytm deme, alimallah ba
§Ina bela olurum. 

- Vallahi aldntmam. Sen bir yer 
soyle gelirim. Ama gozoniinde olmasm. 

- Gene burada bulu~ahm. 

1ki taraftan da yarali ve olii vardir. 
1 apon olii ve yarahlan 400 ki§iyi bul -
maktad1r. J aponlar, Sovyet arazisinde 
b~ top, 14 makinelitiifek ve kur§unlarile 
157 tiifek b~rakmi§Iardtr. Sovyetler ci -
hetinden 55 yarah ve 13 o!U vard1r. 
Bundan ba§ka bir Sovyet tank! ve bir 
Sovyet topu zedelenmi§tir. Mii"§ahede 
tayyaresinden para~iitle yere athyan bir 
Sovyet pilotunun J ~ponlar eline dii§tiigii 
samlmaktadtr. 

Cerek J aponlarin istila hareketinden 
evvel gerek c;arpt§ma esnasmda, Sovyet 
bt'alan, bir defa bile, Man~urya hudu
dunu ihlal eylememi§lerdir. Bu suretle 
hareket etmeleri neticesidir ki, J apon 
miiteeavizlerini ku§ahnak ve yahud ce· 

------~ 

Melek Haydann omuzlarma basarak 
ayaga kalkh. «Peki ... » diye mmldandJ. 
~i.iriiyen ve ~i§ gozi.iniin agnst Ol\8 ~er 
§eyi unutturuyordu. Bacaklannm ke~tk
leri de oyle bir mhyordu ki yliriiyemtye
cegini sandt. Bir st~rayi§Ia ayaga kalkan 
Haydann koluna as1larak iki a dim. a ttl 
ve durdu. Zaman zaman tepen ofkes• ye· 
niden canlanmt~ti: 

- Canavarsm ten, canavar! dedi, 
Haydud kopek, oldiirecektin beni az da· 
ha ... Bak, yiiriiyemiyorum. 

_ !stersen seni bir mtlaYip kuli.ibiin 
oniine ativereyim ... 

- is tern em. Val'l§i I Sen §Ofer de gil 
e~k1ya olacakmi§Stn. Senin eline araba 
teslim edenin, camm emanet edenin ak
lma §a§aytm. 

Sendeliyerek yiiriidii ve viraneden yo
la ~tkti. Haydar d., onun yamndan ge
liyor, koluftun altmdan tutarak yiiriime
sine yard1m ediyordu. 

- Y ann sabah seki1 e buraya gelir 
misin ~ Ben §imdi su otlarm iistiine ktvn
hp yatanm, oteie filan gitmem. Burada 
bal gibi uyunur. 

- Bakal1m sabah sekizde ben uyana
bilecek miyim? Bu yorgunluk iistiine ... 

- Dokuzda olsun. 
- Ogleden sonra ikide gelirim. 

<;inde vaziyet 
Londra 2 (Hususi') - Cindcki as .. 

keri vaz;yette miihim bir degi§iklik yok -
tur. Sadece Kiu Kiang cephesinde J a• 
ponlar tah§idata b?.§lamt§lardir. Bu cep
hede 21 bin ki§ilik bir ordu ile 12 harb 
gemisinin tah§id ed:Idigi haber verilmek· 
tedir. 
Son hadiselerde Japon bilan~osu 

Tokyo 2- Domei Ajanst, Kore or• 
dusu umumi karargahmm a§ag1daki teb
ligini nc§rediyor: 

Uc;u§ nizamt halinde Sovyet tayyare• 
leri, saat 18 de gaynme§ru surette hudu• 
du gec;erek T upmenin sag sahilinde Ko
re arazisi i.izerinde u~mu§lardtr. T ayya • 
reler, Kore'nin §imalinde Kojo koyiini.i 
bombardtman etmi§lerdir. Hudud harli
selermin bidayetinden bugiin saat 18 e 
kadar olan J apon zayiatt §Udur: De,: su .. 
bay ve 27 er ve 62 er yarah. 

Japonyada ,idJetli yagmurlar 
Tokyo 2- Domei Ajanst bildiriyor: 
Diin ve bugiin yagan §iddetli yag ~ 

murlar neticesinde l:lyogo ve Asaka e • 
yaletlerinde on bin kadar evi su gotiir .. 
mii§tiir. Tren, tramvay ve otobiis miina
kalati durmu§tur. Y agmur bu sabah din
mi§tir. 

Agtr ag1r yiiriiycrlardt. Melek sordu: 
- ,Seytandan ne h~ber? Yusuf beni 

c;ok anyor mu? 
- Aramaz olur mu? Diikkam ba!Jra· 

caksm. Gelen giden mii§teri selli soruyor. 
Herifleri afsunladm m1 be!.. 

- Sen oroya s;k stk gidiyor musun} 
- Bir iki defa gittim, seni aramak ba-

hanesile Yusuftan birkac; papel SJZdudtm. 
Arttk ugramtyorum. 0 cenabet yerin ~ey· 
tcmlan riiyama giriyor. 

- Korkuyor musun? 
- Vallahi bel fnan! Esran ~ekince 

bana bir §eytan musallat oluyor. Kar§Ima 
dikiliyor. Koti.i k.Jti.i nasihatler veriyor. 

- Ne nasihati? 
- Piihiiii ... Anlatamam ki ... Bir a-

rab a hayalet. .. Oynahyorum galiba diye 
ic;ime korku giriyor. 

- Bu gidi§le oynatmtya ba§ladm da 
zaten... Sen in so nun hmarhaned1r. 

Haydar Melege o ilk ~eytan riiyasi· 
m, minderin tutu masm1 anlaltt. Dedi ki: 

- Simdi o §eyta11 s1k s1k riiyam.a giri· 
yor. N edir bu be?.. Her mastora olur 
mu? 

- Desene k1 sen §eytana uyarak Ner·' 
mini bogazlamak istiyorsun. 

- Zaten hmctm da var ... 
(Arkast var> 
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Soldan saga: 
1 - Bir hava nakliye vasttasma rakib o

la.n (!ki kelimel. 2 - Kendinl tesell1 eden, 
mlistahkem mevkl. 3 - Uyuma yerl, bir 
cins vapur. 4 - Bir slfat edatmm teral, 
ters c;:evirin gurur olur, bir soru edatt. 5 -
Fena halde all§an. 6 - Belli, saatler ve 
ktymetli madenler ic;:in kullamlan blr ke
lime. 7 - Me§hur blr ressamrmtzm mem
leketl, sac;t eski tarz boyalt. 8 - Uzak, ta
~Jma. 9 - Bi.iyiik Millet Meclisi, ters c;:evi
rin btc;:agm mahfazast olur. 10 - Bir mil
let, bir edat. 11 - Ekmek, sevgi. 

Yukandan ~agtya.: 
1 - Dik bir yere t1rma.nan (!ki kelimel-

2 - Aptal, blr emir. 3 - Arabistanda. bir 
go!, memleketimizden Akdenize akan bir 
c;:ay. 4 - imar eden, ufalanmt§ kaya. 5 -
Para, eksiksiz. 6 - Bir emir, stgman. 7 -
Qingenelerin .;ok kullandtklan blr kelime. 
8 - Bir c;:ift ski, me~guliyet. 9 - Hayvanm 
iskarpini, ta.kunye. 10 - Keder, b!r hara
ret derecesi. 11 - Tamnm~ bir kadm oku
yucumuz, temiz olmtyan §eyin yerle~mi§ 
kalml§l. 
Evvelki bulmacanm balledilmi~ §ekll 
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Ankara Borsast 2/8/938 

KAPANIS I 

A~th& Kapam& I 
1 fngiliz lirast 6.20 6.20 

100 Dolar 126.09 126.265 1 

100 Franstz frangt 3.48 3.4825 
100 Liret 6.6375 6.645 
100 isvi~re frangt 28.90 28.9125 
100 Rolanda 69.21 69.22 

florini 
100 Rayhi~mark 50.665 50.685 
100 Bel~ika frangt 21.3125 21.3325 
100 Drahmi 1.135 1.135 
100 Leva 1.53 1.53 
100 Cekoslovak 4.355 4.355 

kronu 
100 Pe&eta 6.20 6.20 
100 Zloti 23.62 23.62 
100 Pengo 24.80 24.80 
100 Ley 0.9325 0.9325 
100 Dinar 2.8575 2.8575 
100 Yen 36.195 36.195 
100 fsve~ kronu 31.965 31.965 
100 Ruble 23.6725 23.6725 I 

E S H A M ve T A H Vi L A T 
T. B. I vadeli 19.25 1!U75 
T. B. I pe$in 19.20 19.225 
Ergani 96.- 96.-

\... ,}) 

( Yeni Eserler ) 

F oto Magazin 
Bu nefis salon mecmuasmm dordiin

cii say1s1 iic; renkli bir kapak ic;inde bir 

c;ok renkli tablolar ve yiiz elli giizel re
simle siislii olarak c;1kmi§hr. 

Cemal Nadirin renkli tam sahife ka
rikatiiriinden ba§ka Nizameddin Nazif, 
Peyami Safa, Selim S1rn Tarcan, Abi
din Daver, Mahmud Yesari, Prof. Dr. 
Fahreddin Kerim, Kandemir, Niizhet 
Abbas gibi tanmrru§ muharrirlerin ya
ztlarmt, ;iehir Tiyatrosu artistlerinin 
yaz tatilini nas1l gec;irdiklerini, plajlar
daki hayatm ic;yiiziinii, yeni ac;Ilan K1z 
Model mektebini, istanbul ic;indeki c;er
ge c;ocuklanm canh resimlerle bu sayt
da gi:ireceksiniz. 

Aynca spor, fotografc;1hk, kadm ve 
erkek modalan, aktiialite sahifele:ile 
Foto Magazinin di:irdiincii saylSl e§siz 
bir nefasettedir. 

( Askerlik i'leri ) 
Be~ikta§ Askerlik §Ubesinden: 
Be~ikta§ Askerlik ~ubesinde kaytdh olup 

da 938 yoklamasma gelmiyen yedek subay
la~m hemen §ubeye mi.iracaatlerl ilan olu
nur. 

SOYDAN __ .._ 

Siinnet~i Ahmed 
Me,hur sDnnetclba•• 

Halebllnln torunu 
c;:ar§•kapl tramvay durak 
No.3. Tel :.1809 ve :6-37 

BARTINDA 
Azim Kitabevi, 

ibrahim Cemal • Ahmed Kemal 
Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, kirtasiye, ~azete 

ve mecmualarm tevzi veridir. 

CUMHURIYET 

Taksim Belediye 
Bah~esi Alaturka k1sm1nda Tunuslu 

FiLFiLA SAMiYE 
ve muganniye 

iYE KAHiRE 
Kendi sazile pek yak1nda 

Tapu ve Kadastro Umum Miidiirliigiinden: 
Tapu ve Kadastro okulu «A • ve « B • §Ubelerinden miite§ekkildir. 
c A , §Ubesi iki sene okur. Bu §ubeye orta okul mezunlan kabul olunur. 
« B ,. ~ubesi bir sene okur. Bu §ubeye ayda azami 30 lira yevmiye verilir. 
Lise mezunlarmdan talib adedi kafi miktarda zuhur etmezse onuncu Sl-

mfi ikmal edenlerden de kabul edilir. 
Kaydii kabuliinii istiyenler bir dilekle a§ag1da yaz1h vesikalan Okul 

Direktorliigiine gi:indermelidirler. 
1 - Niifus clizdam. 
2 - Mekteb ~ehadetname veya tasdiknamesi. 
3 - Hiisniihal varakas1 « Polisten musaddak bulunmahdtr. ,. 
4 - Saghk raporu "Belediyeden musaddak bulunii_1ahd1r." 
5 - 4 k1t'a vesika fotograft c son ay zarfmda iyi c;Ikanlmt§ Qlmahd1r.• 
Vesikalarm ash istenilir. Kaydii kabul kat'ile§tikten sonra okuldan c;I-

kmclya kadar bu vesikalar iad.e edilmez. Fazla tafsilat Okul Direkti:irlii-

1 
giinden ahmr. « 2854 • ( 50~~ 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

1 - Idaremizin Kag1zman ve Kulp Tuzlalan i~in §_artnamesi mucibince 
satm almacak 10 aded vagonet 4/7/938 tarihinde ihale edilmediginden yeni
den a~1k eksiltmiye konmu:;;tur. 

2 - .lVJ:uhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teminatt 37,50 liradtr. 
3 - Eksiltme 13/8/938 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 11 de Ka

bata!lta levaztm ve miibayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacakbr. 
4 - $artnameler paras1z olarak her gUn sozii gec;en §Ubeden almabilir. 
5 - Eksiltmiye i11tirak etmek istiyenlerin fiats1z ve mufasal tekliflerini 

ihale gliniinden 5 giin evveline kadar inhisarlar umum miidlirliigii Tuz fen 
§Ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazarnmm vesika almalan 
lazimd.tr. 

6- isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte %7,5 giivenme 
paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 4916) -1 - :;>artanme ve proje mucibince Gazianteb Barut deposunda yaptl-
nlacak bek~i evi in~aatl ve depo arazisinin tel orgii ile c;evrilmesi i§i heyeti 
umumiyesile birlikte at;tk eksiltmeye konmw~tur. 

2 - Ke§if bedeli bekGi evinin 1864,96 lira tel orgiisii i§i 248,26 lira ki ce
man 2113.22 lira ve muvakkat teminati 158,49 lirad1r. 

3 - Eksiltme 15/8/938 tarihine rashyan pazartesi giini.i saat 11 de Ka
bata§ta Levaz1m ve miibayaat §Ubesindeki Ahm komisyonunda yaptlacaktlr. 

4 - Sartname ve projeler 11 kuru§ bedel mukabili\}de inhisalar Levaz1m 
ve miibayaat §Ubesile Gazianteb Ba§miidiirEi.giinden almabilir. 

5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve %7,5 giiven
me paralarile birlikte ekiltme h;in tayin edilen giin ve saatte yukand.a ad1 
gec;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (4878) -1 - Sartnamesi mucibince 5000 kilo soda pazarhkla satm almacakhr. 

2 - Muhammen bedeli beher kilosu 5.45 kuru§ hesabile 272.50 lira, 
muvakkat teminatl 20.43 liradtr. 

3 - Eksiltme 18/8/938 tarihine rashyan per§embe giinii saat 11 de 
Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindeki Ah_m Komisyonunda yapl· 
lacakhr. 

4, - &artnamelel' l'QS~ 14l!'El hergiin SOZii ge~en §Ubeden almabilir. 
5 - isteklilerin pazarhk i~;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven

me P'lralaril bjrlikt~ yukanda a,d.t gec;en Kemisyona gelmeleri ilan olunur. 
. ( 5043) 

Bu ak§am saat 10 da Suadiye Pla_jinda 
MUNiR NUREDDiN 

ve arkada~lart konseri 

Tiirkku~u Genel Direktorliigiinden: 

J 
1nonii ve Etimes'ud tayyare meydanlarmda yapbnlacak hirer tane 

hangar binat ve mii~temilatmm in~aah kapah zarf usulile ayn ayn ek
siltmiye konulmuf?tur. Ke~if bedeli inoniindeki hangar i<;in 72070 lira 60 
kuru~. Etimes'uddaki hangar ic;in 145948 lirad1r. . 

Plan, proje ve ke§ifleri Tiirkku§u Levaztm Biirosundad1r. Ini:inii ic;in 
10 ve Ettmes'ud i~in 15 lira bedel mukabilinde verilir. 

ihalesi 20/8/938 cumartesi giinii yap1lacakttr. ini:iP,ii hangan saat 10, 
Etimes'ud. hangan saat 11 dedir. 

tsteklilerin muayyen saatlerden hirer saat evveline kadar yiizde yedi 
bu~uk temin:2tlarile ve mutad vesaikle birlikte te~liflerini ihtiva eden ka
pah zarflanm makbuz muk.abilinde Tiirkku!?U Levaz1m Biirosuna vermi§ 
bulunmahdtrlar. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edil_mez. (5025 ) 

Denizyollart isletmesi 
' 

izmir nave sur'at postasl 
!zmir Fuan miinasebetile 4 agustostan itibaren mevcud postalara 

ilaveten istanbuldan her per~embe saat 11 de bir vapur kalkacak ve 
cuma sabah1 saat 10 da izmire varacakbr. Bu posta donii§be izmirden 
ayni gun saat 16 da kalkacak ve cumartesi saat 16 da istanbula varacak
tir. Bu Have postalar iZMiR VAPURU tarafmdan yapllacakhr. istan
buldan pazar glinleri kalkan izmir siir'at postalan da badema saat 11 de 
kalkacaktlr. 

__________________________________ , .. 
P. T. T. Levaztm Miidiirliigiinden : 

1 - !dare ihtiyac1 i~in 200 aded masa, 20 aded duvar ve 30 aded 
seyyar ki cem'an 250 aded telefon kapah zarfla eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli 7500, muvakkat teminat 562,5 lira olup ek
siltmesi 19 eylUI 938 pazartesi giinii saat 15 te Ankarada P. T. T. Umum 
Miidiirliik binasmdaki Satmalma Komisyonunda yapllacaktir. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, 
kanuni vesaikle beraber miiteahhidlik vesikasm1 ve teklif mektubunu muh
tevi kapah zarflanm o gun saat 14 e kadar mezkur Komisyona verecek
lerdir. 

4 - $artnameler Ankarad<} P. T. T. Levaztm, istanbul Beyoglunda 
P. T. T. Ayniyat ;iube Miidiirliiklerinden paraSIZ verilecektir. c2805» (5026) 

Tiirk 

BOY OK 
Hava Kurumu 

PiY ANGOSU 
Dordiincii ke~ide : 11 A(WSTOS 938 dedir 

Biiyiik ikramiye 50o000 lirad1r 
Bundan ba~ka : 15.000. 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

( 10.000 ve 20.000 ) liraltk iki aded miikafat vardtr. 
$imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu plyangoya 

i~tirak etmek suretile siz de talihinizi rleneyiniz. 

REFIK FENMEN'In KiTABLARI: 

Yeni elektrikc;illk 3 cild 160 K. 
(Ehliyetnameye haztrlarl 
Madde ve Ziya (fennt, felsefi) 20 :. 
Ti.irkiyenin elektrlfikasyonu 40 :. 
Slllai elektrik 3 cild 250 , 
Terrnodinamik 100 , 
ihtlrak, Ocaklar 50 :. 
Ameli elektrlk!;ll1k ( eskl yazt He) 60 , 
Ameli makinecilik (eski yazllt) 20 , 
Ameli telsiz :. ::. 20 , 
Ameli otomobllcil!k > , 20 :. 
Einstein nazariyesi > > 50 :1> 

§ehirlerin in§asl > , 20 , 
Ankarada Akba ve Tank, istanbulda 

11 
her kitabevinde bulunur. . 

1ST ANBUL AL TINCI 
NOTERLiGiNDEN: 

Mecidiye koyiinde Balmumcu t;iftligi 
dahilinde Giivercinlik mevkiinde ha -
zineye aid iken Mac;kada Arda aparh • 
mamnda mukim miivekkili Meliha Av
ni Sozen tarafmdan imar edilen ve fen 
memurlugunun 1 numarah krokisinde 
gosterilen mahalli o civarda bulunan 
kahveci Basri nammda bir zatm tesa -
hiib ile ba§kasma satmak iizere bulun
dugundan bahisle kendisine protesto c;e
kild.igi ve tahliyesi ihtar olundugu ve 
Basrinin mezkur mahalde hic;bir alaka
Sl olmadtgt hususlan malum olmak ii
zere keyfiyetin Cumhuriyet ve Ha -
ber gazetelerlie de hulasatan Ham mu
maileyha Melilha Avni Si:izen vekili a
vukat ibrahim Lutfi Kulaks1z tarafm -
dan 1/8/938 tarihinde mumaileyh Bas
riye teblig ettirilen protesto ile taleb 
edildigi ilan olunur. 

DAIMON-.. 
Markah 

PiLLERi, FENERLERI ve AM· 
PULLERiN lher yerde tercih 

ediniz. 

Selimiye Askerlik Sa1m Alma 
Komisyonu ilanlan 

1 - Selimiye Tiimen ambannda mev
cud kll'k bir (41) kalem kohne e§ya 
meyamnda 6957 c;ift kundura, 249 <;iit 
c;izme, 53 ~ift yemeni ile mwhte1if cins 
kohne e§ya pazarllkla satilacaktir. 

2 - Pazarhk 8/8/938 pazartesi giinii 
saat 10 da Selimiye Askerlik dairesi bi
nasmdaki Tiimen Satmalma komisyo -
nunda yap1lacakhr. 

3 - Pazarhk sonunda takarriir eden 
fiat iizerinden e§yamn tutan derhal 
Tlimen muhasebe veznesine yahnla -
cakhr. 

4 - Mezkur e§yalan gormek istiyen
ler her giin Tiimen ambarma miiraca • 
atle gorebilirler. (5028) 

ERKEKLERi 
TESHiR EDERE 

Nasll 

MESHUR 

C ildim, hemen yan Olmii~ gibi idi, yii
zii buru~ukluklarla dolu, cildi sol

mu§ ve ihtiyarlaml§b, fakat karakterim 
daima gencdi, dans, eglentiyi severdim .• 

Fakat kimse beni dansa davet etmi
yordu. Bugiiniin erkekleri gencligi an
yorlar. Nihayet bir cild miitehass1Sl ile 
isti~are ettim. Cilc!.imin gene ve taze 
tutan k1ymetli bir cevher olan Biocel'e 
ihtiyac1 oldugunu soyledi. Fen, son 
zamanlarda bu Biocel cevherini, gene 
hayvanlarm cild hiiceyrelerinden istih
sale muvaffak olmu~tur. Bu cevherde 
bizzat sizin cildinizdeki hayati 
tl.nsurlar mevcuddur. Biocel 
~imdi; cildinizin beslenmesi ve 
gencle~mesi ic;in ihtiyac1 alan 
tam nisbet dairesinde Tokalon 
kreminin terkibine kan§tlnl -
mt§br. Bu kremi her ak§am 
yatmazdan evvel kullamnm ve 
gayet muvaffakiyetli semereler 
elde ettim. Diger taraftan her 
sabah da beyaz re-nkli Tokalon 
kremini kullandtm, bu da siyah 
benlerimi eritti, ac;1k mesame-

!) 

OLDUM 
Art1k 

Diinya benimdir 

lerimi ~Ikla~brd1 ve esmer ve sert cildimi beyazlatlp yumu§attt. 
M ii H t M : Cild unsuru olan me~hur Tokalon kremleri her yerde S! 

bhr. Muvaffakiyetli semereleri garantilidir. Aksi takdirde para iade edilit 

Miizayede ile Sabbk Kargir Kosk 
' 

Goztepe Tramvay santrah istasyonuna yakm Ta§mekteb sokagmd 
12 numarah 1340 metre meyvah bahgesi, 6 od~ ,2, sp.lon, 2 banyo, 2 hal 
2 mutfagt, elektrik, terkos ve havagazt bulunan iki bi:ili.iklii yeni in 

edilmi§ s1rf miilk kargir ko§k 'O'skiidar icra dairesi]Irle 938/1526 ~osya iJ 
17 agustos 938 c;;ar§;tmba giinii saat 1{) dan 12 ye kada_r miizayede ile beh 
mehal sahlacakhr. Fazla malumat Galatada Ada han 10. Telefon: 438• 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
.Sube ve ajans adedi : 262 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars1z tasarruf hesablar1nda en az 50 lirasl 

bulunanlara senede 4 defa ~ekilecek kur'a ile a,ag•daki plana 
gore ikramiye dag•tllacakt~r : 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 , 2,000 " 
4 ' " 250 , 1,000 " 

40 , 100 " 4,000 " 
100 , 50 " 5,000 " 
120 , 40 " 4,200 " 
160 " 20 " 3,800 " 

D!KKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene i\;inde 50 liradan a~agt dli~miyenlere ikramiye Gtkhg1 takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyUU, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 haziran tarih ~ 
lerinde ~ekilecektir. 



3 Agustos 1938 

Gaib aran1yor 
Mukerrem Sabri Sami: Balkan Har

bindenberi kaybolan babam Sabri Sa
tni, biiyiik babam Mu9o <;e~o ve akra • 
bamdan Hayreddin Toskay1 anyorum. 
Bilen varsa a§agtdaki adrese bildirme
sini rica ederim. 

Adres: Myqem Sabri Come 
Bruga Pishes No. 112 

Tirane 
(Albania) 

• 
1 G Dr. lhsan Sami 

ksuriik ~urubu 
I Oksuruk ve nefes darb~. bo.l!· 

I maca ve ktzamtk oksUriiklerl t~in 
oek tesirli ilacd1r. Her eczanede 

• ve ecza depolarmda bulunur • 

Elaz1g iskan Miidiirliigiinden : 
Elaztg merkezind.e 15 ~ift go~men evinin muhammen bedeli 15,206 

lira ve 20 tek evin muhammen bedeli 10911 lira, Karako~an kazasmda 17 
~ift evin muhammen bedeli c 19677,. lira c 33" kuru~, Sivrice kazasmda 
11 ~ift evin muhammen bedeli c 14198,. lira olup kapall zarf usulile eksilt
miye konulmu~tur. 

2 - Talibler % 7,5 tminat1 muvakkate verecekleri gibi in~aat i~?lerin
de bulunduktarma dair Naf1adan ve Ticaret Odasmdan musaddak birer ve
sika ibraz etmeleri me(.'buridir. 

3 - ihale 11 agustos 938 per~embe giinii saat 13 te Elaz1g iskan Mii
diirliigiinde te~ekkiil edecek Komisyonda yap1lacaktlr. 

4 - Talibler yevmi mezkOrun saat 12 sine kadar teminati muvakka
teleri:e c'iger vesaiki Komisyon Reiligine J!:ondermeleri lazJmdtr. 

5 - Bu hususa aid ~artnameler iskan MUdiirliigiinden parastz olarak 
ahmr . H aricden istiyenler mektub Ucreti ~ondermeleri icab eder. ( 4855) 

·--------------------·---------p L 
MODERN 

Mecmuastnin 

A J 
TURKiYE 

Plaj niishas1 
3 renkli olarak pek nefis bir ,ekilde inti,ar etti. 
Fevkalade zarif tablosu ve zengin mUndericat. 

Pazarhk Usulile Eksiltme 

Van Defterdarha1ndan : -
ilant 

I 

1 - Ba~kala merkezinde yap1lmakta olan Hiikumet konagmm bakiyei 
in~ant bedeli mevcud ke~ifnamesi mucibince kirk bir bin iki yiiz kirk altl 
liradtr. Bundan on bir bin yedi yiiz ktrk sekiz liras1 938 senesinde ve yirmi 
C1Jkuz bm dort yiiz doksan sekiz liras1 3420 numarah kanun mucibince 939 
senesinde tesviye edilmek iizere mezkur in~aat bakiyesi eksiltmiye konul
tnu~tur. 

Taliblerden yalmz 938 yilma aid on bir bin yedi yiiz kirk sekiz lirahk 
ktsmt deruhte etmek istiyenlerin talebleri de nazan itibara almacaktlr. 

Ancak ayni zamanda her iki ktsma birden talib olanlarla yalmz bir 
k1sma talib olanlar bulunursa bunlarm yapacaklan tenzilat farklarile mu
kayyct olmaksizm i~in tamamm1 veya 938 senesine aid klsmm1 ihale et-
11lekte Komisyon muhayyerdir. 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak §Unlard1r : 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdtrhk gene) !Sartnamesi 
D - in~aata aid yap! i~leri genel ~artnamcsi ve hususi ~artname 
E - Metraj, ke~if hiilasas1, silsilei fiat ve tahvili cetvelleri. 
istiyenler bu :sartnameleri ve evrak1 iicretsiz Nafia Miidiirliigiinde go· 

l'ebilirler. 
3 - Eksiltme 12 temmuz 938 tarihinden bir ay miid.detle 12 agustos 

!138 cuma giinii saat 11 de Van Defterdarhk odasmda yap1lacaktlr. 
4 - Miinakasa pazarhk suretile olackhr. 

.. 5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin tamamma talib olanlarm 
'll.~ bin doksan iic; lira kirk be:s kuru~, on bir bin yedi yiiz kirk sekiz lirahk kts· 
Xhtna talib olanlar sekiz yiiz seksen bir lira on kuru~luk muvakkat teminat 
~ermesi ve bundan ba~ka Nafia Vekaletinden almmt§ fenni ehliyet vesika-
dn ibraz1 ~arthr. 

6 - Taliblerin iic;iincii maddede yazih saatten bir saat evveline kadar 
~alsand1gma yatJnlan muvakkat teminat makbuz ve istenilen evrak1 miis
b.'telerile tayin edilen saatte Van Defterdarhk makammda miite~ekkil Ek
SJltrne Komisyonuna mi.iracaatleri ilan olunur. ( 4964) 

TARSUS AMERICAN COLLECE 

Amerilcan Erkek Lisesi 
[ ersler 27 Eylulde ba~lar. 

Tam devreli lise oldugu Koltilr Bakanlagmca tasdik edilmi~tir. 
Tilrk~;e, lngiliz~.:e, Frans1zca okunur. Ticaret dersleri vard1r. 

Yat1ll Ucret 230 lira, gOndUziU ucret 50 llrad1r. 
.., Kay1d muamelesi yapdmdktadtr. 
-~ .................................. .. 

Memurluk Miisabaka 
l. C~ Ziraat Bankastndan: 

imtihan1 

l1l. .. 13ankamJzm ~ube ve ajanslan ir,;in liizumu kad.ar memur almmak iizere 
Usabaka imtiham aGIIacakhr. 

18 Musbakaya girebilmek ic;in en az orta mekteb rnezunu olmak ve yai?1 
den a~ag1 30 dan yukar1 bulunmamak ~arttlr. 

11le 18 den a~ag1 ya~ta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 ya~mdan evvel 
lhurluk smlfma J!:e~emezler. 

"' Ankara 1zmir ve !stanbuldaki imtihanlara orta mekteb mezunlan alm-
'"l'' ' ... acakhr. 
~u Orta mekteb mezunlan ic;in altl ay, lise ve daha yiiksek mekteb me
lb nlan i~in bir sene dvam edecek olan staj miiddeti znrfmda orta mekteb 
i~et~Unlarma otuz, lise ve daha yukan tah~ill olanlara HO lirava. ~adar ve 

1 1~1andak1 muvaffakiyet. ~erecesile miitenasib suret.te iicret v~nhr. .. 
retr1 .Elerecede yabanc1 d1b c Fransizca, !ngilizce, Almanca • b1lenlerin uc

en etnsalinden 10 • 25 lira arasmd.a 'Liiksek tutulur. 
IterJ:lienut: askerligini yapmam11? olanlarm daimi kadroya almmalan as
det lklerini ifa edinciye kadar tehir olunur ve askerde bulunduklarl mi.id-

Zarfmda maa$SIZ mezun say1hrlar. ' 
on ~taj .devresini takiben yapllacak mesleki lmtihanda muvaffak olanlar, 
'l'A.:ar h~adan a$ag1 olmamak iizere % 20 nisbetinde zamla TEKAtl'DE 

y DAIMI KADROYA ahmrlar. 
~<lttla:ba":cl ?ili bilen ve as~ari lise tah.sili ola ar • talimatnamesi?deki 
sonr· ?aJresmde • be~ senehk muvaffak1yet.lt J i memuriyet devresmd.en 

; 1.?1r sene iGin Avrupadaki bankalar nezdinde staia gonderilirler. 
ll]~c::s· Usabaka imtihanlanna Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Avdm, Ba
ll:sl-1· lrh, .Bun.a, Canakkale, Diyarbakir, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzmcan, 
l.> "' ~e lr G 1 I' . ~Utah ,. Anteb, stanbul, zm1r, Kastamonu, Kars, Kayseri. Konya, 
Van ~a, G;resun, Malatya, Mara$, Samsun, Ordu, S1vas, Tokad, Trabzon, 
lise' ozgad $Ubelerimizde orta mekteb mezunlan i~in 16 ve 17 agustosta, 
ba~Ja\'e daha yukan tahsili olanlar ic;in 18 ve 19 agustosta saat dokuzda 

~ n~cakttr. 

t .h Musabaka · kl 'b' · • · 1 an ya g1rece erden ne 1!;1 1 ves1kalar arand1g1 ve nelercl.en 1m· 
i~ehna Ya~llacag1 vukanya isimlerl yazih ~ubelerim!zden elde edilebilecek 

1 rne erde goriilebilir 
besi s~.~~i.~Pr~.~. mi.isabak~ya i~tirak edebilecekleri mahaldeki bank a ~u-
15/8/93~1 url.u~iine ve Ankarada Bankamn Personel i~leri Mlidi.irliigiine 

tnnhme kadar mUracaat etmeleri H\zimdir. ( 4801) 

CUMHURIYET 

Be~i de yedi ayhk doR"mu~lar Fakat 

gayet narin ve zay1fbrlar. Bu kadar nazik ve ince 

cildlerine nas1l itina etmeli? Hangi sabunla y1kamah? 

Miitehassudar diyor ki : Saf zeytin ya~1 ve yalmz 

Palmolive sabunu kullanmah. 

<;unki, Palmolive'in terkibinde zeytin ya~1 vard1r. 

Hic;bir hayvan ya~J ve sun'i boya yoktur. Bunun ic;in· 

dir ki Palmolive'in yag-h kopiiR"ii yumu~abc1 ve mini 

minilerin cildi ic;in g-ayet faydahd1r. Sizin ve c;ocuk

lanmzm fiizelliti ic;in Palmolive'i kullammz. 

Erzincan Belediyesinden: 
Erzincanda otuz bin lira ke§ifli bir sebze hali yaptmlacaktlr. Bu halin 

in~as1 ic;in evvelce miinakasaya konulmu§ olan miiddet ir;inde talib zuhur et
mediglndn bugiinden itibaren pazarhkla ihalesi miinakasaya konulmu~tur. 
Im;1aat pazarhk hitammda ba§hyacak ve 939 senesi mayis gayesinde bitecektir. 
Yapilacak balin bedeli mi.iteahhidin alacag1 istihlak raporu uzerine tediye 
edilecektir. (4859) 

Ni~ANT A~ I iNGiLiZ ERKEK MEKTEBi 
Tiirk~e k1smmda tedrisat Yiiksek Kiiltiir Bakanh~mm muallimleri, 

!ngilizce k1smmda da lngiltered.eki mekteblerde tecriibe gormii~ mual
limler tarafmdan yapl1maktad1r. Talebe ingiliz tl'niversitelerine imtihan 
verecek bir dereceye getirilmektedir. 

Spor, ders gibi mecburidir. Leyli talebe ir;in yerlerimiz mahduddur. 
Kaytd ve kabul ir;in pazartesi ve per§embe giinleri saat 10 dan 12 ye 
kadar mekteb idaresine miiracaat edilmesi. Tel : 41078. 

Avrupa ve Amerikaya 
Talebe Gonderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama 
Genel 

Enstitiisii 
Direktorliigiinden: 

1 - Avrupa ve Amerikaya tahsile gonderilmek iizere musabaka Ue 20 
talebe sec;ilecektir. 

Bunlardan 12 si maden i~leri veya maden endi.istrilerile alakad.ar muh· 
telif ihtisaslan elde etmek iizere miihendisligi ve sekizi de jeolojik ilimleri 
tahsil edeceklerdir. 

II - !steklilerin a&agtda ki :sartlan haiz olmas1 lazimdir : 
a -Turk olmak, 
b - Madenlerde veya saha iizerinde ~ah§abilecek kabiliyette ve slh· 

hati tam olmak c Sihhi muayene Ankarada yaptlacaktlr. • 
c - Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasm1 haiz bu· 

lunmak . 
d- Ya§l 18 den a§agi ve 25 ten yukan olmamak. 
III - Her istekli, miihendislik veya jeologluk mesleklerind.en hanglsini 

se~tigini verecegi istidada a~1k~a bildirmege mecburdur. Miisabaka notla
rmm tasnifi her iki meslegin imtihanlarma girilmi§ olsa dahi, sec;ilen mes-
le~e j!;ore yapllaca:kttr. u 

Miihendislik veya jeologluk kaydmt ta~Imlyan istidalar kabul edilmi· 
vecektir. . -

IV - Miisabaka $U derslerden yap1lacaktlr : 
a - Cebir Her iki meslek ic;in mecburt 
b - Hendese ,. ,. ,. • ,. 
c - Fizik ,. ,. ,. ,. ,. 
d- Kimya ,. ,. • ,. ,. 
e - Ecnebi bir dil ,. ,. ,. .,. ,. 
f - Nazar! hesab Yalmz miihendislik ir;in mecburi 
R - Musellesat .,. ,. ,. ,. 
h - Mihanik ,. ,. ,. ,. 
i - Jeoloji Yalmz Jeologluk i~in mecburi 
j - Zooloji • ,. ,. • 
k - Botanik ,. ,. ,. ,. 
V - Actlacak miisabakad.a iissii mizam kazanm1~ olmakla beraber, 

gonderilecek tRlebelerin, lhraz ettikleri derece itibarile miihendislik !~in 
kazananlarm ilk 12 si ve jeologluk i~in de, ilk 8 i arasmda bulunmalan 
~art hr. 

tl'ssii mizanm hesabmda, ecnebi lisandan kazamlan numara ~ift saYJ • 
lacakhr. Miihendislik musabakasm1 kazanan 12 ki~lden ilk 8 i, miihendis
ligin dogrudan dogruya teknik bran$lannda tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 
12 inciye kadar olan 4 ki~i de, maden i~letmelerile mad.eni endiistrilerin ida
ri ve ticari vazifelerine hazirlanmak iizere ·Ticaret ve Organizasyon mii • 
hendisi ,. olarak yeti~tirilecektir. 

VI - Tahsile l!;onderilecek olanlar ileride tahsil miidd.etlerl kadar dev· 
let emrinde mecburi hizmete tabi olduklarmdan bu hususta miikellefi -
yetlerini tevsik etmek iizere bir taahhiidname verecekler ve bunun iGin de 
muteber kefil gostereceklerdir. 

VII - Miisabaka imtihanlan Ankarada yapdacakbr. 
Tarih ve miihlet sunlardtr: 

a - M. T. A. Enstitiisiine son miiracaat tarihi : 24 agustos 1938 
b - S1hhi muayene tarihi : 26 agustos 1938 
c - Miisabaka imtihanlan: 29 ve 31 agustos 1938 

VIII - Taliblerin niifus hiiviyet ciizdamm, hi.isniihal varakastnl, mek
teb ~ehadetnamesini ve bunlarm tasdikli birer suretlerini. 4 k1t'a fotograf 
ve dilekcelerini, son miiracaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. Enstitiisi.i 
Gene! Direktorliigiine gondermelerl ve sthhi muayenelerl i~in de tayin 
edilmi~ olan giinde ogle-den evvel Bay Hasan aparhmamnd.aki Enstitu mer
kezinde bulunmalan ilan olunur. c 2007 » ( 3822) 

,--------------~------------------~~ SUMER DANK ISTANBUL SUBESiNDEN : 
l§'an ahire kadar §Ubemizin gi§e saatleri a~ag1da 

yaz1h oldugu gibi tesb t olunmu~tur. 

Adi giinler : 9 dan 12 ye ve 13 den 14,30 a kadar. 
Cumartesl gi.inleri : 9 dan 12 ye kadar. 

Y API i~LERi iLANI 

Naf1a V ekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Ankarada Devlet mahallesinde yaplla

cak Gi.imriik ve inhisarlar Vekaleti ikinci kJSJm in§aahdir. 
Kellif bedeli 720,996 lira 15 kuru&tur. 

. 2 - Ek~iltme 8/8/938 pazartesi gilnii saat 10 da Naf1a Vekaleti Yap1 
I~leri Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile yaptlacaktJr. 

3 - Ek~iltmiye .~irebilmek i~in isteklilerin 32,589 lira 85 kuruflluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafta Vekaletinden 1938 senesinde alm· 
ffilf; miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi ve bir defada yapmi~ oldugu buna 
benzer en biiyiik i~ bedelinin 400,000 lirad.an az olmamasi ve miiteahhidin 
bizzat dlplomah miihendis veya mimar olmas1 veya bu flartlan haiz mU
hendis veya mimarlardan birile mii~tereken teklif yapmas1 ve mukaveleyl 
birlikt~ imza etmesi · lazimd1r. 

4 - Ek:;iltme ~artnamesi ve buna miiteferri evrak 36 lira 5 kuru~ be
del mukabilinde Yapi !~Jeri Umum Miidiirlugiinden almabilir. 

5 - istf'klilerin teklif mektublanm 2 inc! maddede yazth saatten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabllinde vermelerl 
laz1md1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c 573 ,. ( 4737 

HID IS kaymakambg1ndan: 
Hims kazasmda yenidn yap1lacak olan Hiikumet konagmm on be§ bin lira 

bedeli ke§ifli in§aah kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 
1 - Eksiltme 18/8/938 per~embe giinii saat 16 da Hmis Hi.ikumet konag1 

i~inde kaymakamhk odasmda yaptlacaktlr. 
2 - Muvakkat teminah 1125 lirad1r. 
3 - 1stekliler bu i§in evraki fenniyesini HmiS kaymakamhg1 ve Erzu. 

rum naf1a miidiirliigiinde okuyabilirler. 
4 - istekliler resmi gazetenin 7/5/938 ve 3297 sayih niishasmda inti§iar 

eden talimatnameye gore 938 takvim yllma mahsus ehliyet vesikas1, ticaret 
odas1 vesikasi ve teminat mektubh ·1 •· 'e karatJlm1~ zarfla 
birinci maddede yaz1h gi.in ve saatten bir saat evvel komisyon riyasetine ver
meleri mecburidir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4883 ) 

SAC BOY ALAR I JUVANTiN 
Kumral ve slyah olarak sa~lara tabli aurette latenllen 

rengi verir. Sabittir, ••hht ve zarars1zd1r. 

INGiLiZ KANZUK ECZANESI 
Beyoglu - istanbul 

Devlet Demiryollart i,letme U. Miidiirliigiinden:l 

Muhammen bedeli 5100 lira olan elektrik kaynak telleriyle muham. 
men bedeli 24900 lira olan oksijen kaynagi ic;in tel ve ~ubuk 16/9/1938 cu
ma giinU saat 15,30 da ayn ayri kapah zarf usulile Ankarada !dare bina
smda satm almacaktrr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin elektrik kaynak telleri ic;in 382,50 ve oksi
jen kaynak telleri i~in de 1867,50 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigl vesikalan ve Naf1a miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni 
giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri lazund1r. 

~artnameler paras1z olarak' Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar. 
pa&ada Teselliim ve Sevk Sefliginden dagitllacaktlr. ( 4978) 

DENiZBANK 
Denizyollar1 i,Ietmesi 

Mudanya hatt1 postalan 
6 agustos tarihinden itibaren cumartesi giinleri kalkacak Mudanya 

hath postalan yeni vapurlar tarafmdan yap1lacagmdan cumartesi giinii !s
tanbuldan eskisi gibi saat 14 te kalkacak vapur Armudluya ugnyarak 16,45 
te Mudanyaya ve 18,05 te Gemlige varacaktlr. 

Pazar sabah1 donecek bu vapur Gemlikten eskisi gibi 6,30 da ve Mu
danyadan 8,30 da kalka.cak ve 11,20 de istanbula gelecektir. 

S1vas C. H. Partisi Ba,kanbgindan : 
1 - SJVasta Cumh~riyet meydanmda yap1lacak Halkevi binas1 pro

jesinin tanzimi i~i miinakasaya konulmu~tur. 
2 - Bu bina i~in 150 ila 200 bin lira sarfedilecegi tasavvur ve tahmin 

edilmi~tir. 
3 - Miisabakaya i~tirak etmek istiyen zevat Guzel San'atlar Akade

misinin ehliyet vesikasmi ve tavsiyesini hamil olmalan ~rttlr. 
4 - Proje 15 te~rinievvel 938 tarihinde SJVasta C. H. P. Ba§kanhgma 

teslim ecl.ilmi~ bulunmas1 ~arthr. . . 
5 - Bina mahallini gormek ve ikli111 ~artlanm a~lamak 1~m S1v~sa 

gelmesi mecburi olan talib mimar ve rn,iitehasslSln aztmet ve avdet uc-
retlerl SJVasta tesviye edilecektir. • .. 

6 - Proje i~in laztm gelen §artname ve arsa plam C. H. Partlsmden 
meccanen verilecektir. . . . 

7 - Nafta Vekaletince birinciligi kabul ve tasdtk edilecck pro]e sa-
hibine 3500 ve ikinciye 800 lira verilecektir. 

T S C h · t Halk Partisi Ba". kanhgvma miiraca-alib olanlarm JVas um unye .., 
atleri hlz1mdir. ( 5036) 

KIZILA· y· 
istanbul Deposu Direktorliigiinden: 

1 _ Satm almacak bir aded Rontgen cihaz1 ve teferruatl 5 a~stos 938 
\arihir.e rasthyan cuma giinii saat on birde kapal! zarf usuhle eksilt
meye konulmu~tur. 

2 _ Rontgen cihaz1 ve teferruatmm esas ~artla~ile fennt vasJ~anm .ve v~
ziyet pltmm1 gormek ve bu hususta fazla tzahat alma~ uzere Istekh
lerin Yenipostane civarmda KlZllay hanmda Kmlay Istanbul depo
su DirektOrliigiine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

istanbul Birinci M1ntaka 
Kadastro Miidiirliigiinden : 

Kadastrosu bitmi§ olan Fener nahiyesinin Kasabdemirhun mahallesine 
aid gayrimenkuller Kadastro kanunu ve nizamnamesinin 25 ve 32 inci mad
deleri ahkamma tevfikan tahakkuk eden hare ve riisum ve mutasarrl!Ian 
esamisini miibeyyin aski cetvelleri tarihi iland.an itibaren iki ay miiddetle 
herkesin gorebilecegi bir mahalle talik edilmek suretile Fcner Nahiye Mii
diirlilgiine gonderilmi§tir. 

PIAnlar da SultarJahmedde Kadastro Miidiirliigii resimhanesine 3 agus
tos 938 tarihinden itibaren talik olunmu~tur. Bu mahallede gayrimenkulii 
olanlar kadastronun tahdid ve tesbitine kari?l bir itlraz veya bir hakkm 
tescili talebinde bulunanlar ilan miiddeti iGinde kadastro miidiriyetine mii
racaat etmeleri ve miiddet hitammda tesbitin kesbi kat'iyet etmesi hasebile 
tescili icra ktlmacagt ve her hangi bir ili~ikten dolayi ilandan sonra evrak1 
esasiyeleri tekemmiil edecek gayrimenkullerin de ask1 cetvelleri Kadastro 
Miidiirliigii salonunda iki§er ay miiddetle aslpya almacag1 ilan olunur. ( 5046) 



10 CUMHURlYET 

YURDDAS, DiKKA T! 
Senede yedi yiiz milyon insan1 hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu 

oldiiren en miithh; afet s1tmad1r. 

VA TANDA,S I Hi~ ehemmiyet vermedigimiz sivrisineklerin bu akla hayret verici cinayetle
rinden korunmak ve kurtulmak i~in hepimizin bildigi bir tek deva vardu ki bu da ( Kinin ) dir. 
Kinin s1tmamn emsaJsiz ilacidir. 

Beynelm ilel t1b ve s1tma cemiyetleri de s•tmada yaln1z kinini kabul etmh;tir. 

Bugiiniin tababeh kininin bu har1kulade kuvveti01 arbrmak, halsizligi kuvvetsizligi, kansizhgi 

onlemek ve sitma parazitlerini derhal oldiirmek i~in kinini Arsenik, <;elik ve bir ~ok ac1 neba· 
tat huJasalarile birle§tirerek BiOGENiNE miistahzanm haz1rlami§br. 

Sitmadan korunmak ve kurtulmak i~in en birinci devad1r. 
Kam temizleyip ~ogalbr. Kum1Z1 kiirecikleri artmr, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, i~tihay1 

a~ar, dermans1zhg• giderir. S1tma parazitlerini oJdiiriir, S1tmanm biitiin §ekillerinde §ita- temin 

eden bu yiiksek tesirJi ilac her eczanede bulunur 

oksiirenlere ve 
gogiis nezlelerine KA TRAN HAKKI EKREM 

Kuklareli asliye hukuk mahkeme -
sind en: 

Klrklarelinin Karaka~ mahallesinden 
Cerna! oglu Ramazan tarafmdan karlSl 
:Liileburgazda Behlul oglu ~uayb Kah
ya nezdinde Ramazan k1z1 Saniye aley
hine a~1lan ihtar davasmdan mezbure
nin ikametgah1 m~hul kalmas1 hase -
;()ile ilanen yap1lan tebligat iizerine 
mahkemeye gelmediginden g1yabmda 
yapilan duru~mada (bir ay zarfmda ko
casmm hanesine donmesi i~in mahke
mece kendisine ihtirat yap1lmasma ve 
hu ihtar kararmm ilanen tebligine ka
rar verilmi~ oldugu ilan olunur. (9340) 

Fenni SUnnet~i 

Nuri E3siz 
Aksaray tramvay cad• 
desi No. 352 ye en az 
u~; gun evvel mura· 

caat. Tel. 20937 

Giresun tkaret rnahkemesinden: 
Giresunda manifaturac1 Ancan kar -

de§lerin konkordato akdettikleri ve 
komiserlik~e merasim ve muamelesi ik· 
mal edildigi cihetle icra ve iflas kanu
nunun hiikiimlerine tevfikan dosyanm 
berayi tetkik ve tasdik mahkememize 
verilmi§ olduguna binaen si:izii ge~en 
kanununun (296) nc1 maddesine tevfi
kan muktezi karann verilmesi i~in cel
se 9 agustos 1938 sah giinii saat 10 a 
talik edilmi§tir. Bu i§e aid alacakhlar 
ve alakahlarm itirazlanm miidafaa i~in 
mezkur gi.inde haz1r bulunmalan ilan 
olunur. (9338) 

I 

istanbul Orman Ba,miihendisliginden: 
Florya te~<;:ir sahasmda yaptmlacak sulama tesisatl kapah zarf usulile 

eksiltmeye konmu~tur. 
1 - Tesisatm muhammen bedeli 10,000 liradrr. 
2 - Teminatl muvakkatesi 750 lirad1r. 
3 - ihale 5 agustos 938 tarihine musadif cuma giinii saat onda Vila

yette Orman Ba~miihendisliginde Orman Alun Satlm Komisyonu tarafmdan 
yap1lacaktlr. 

4 - Tesisata aid projeler, §artnameler ve evrak1 sairesi baGmiihendis
likte goriilebilir. Taliblerin teminat mektublarile birlikte ihale giiniinde sa
at ondan evvel Komisyona miiracaat etmeleri laZimdlr. (4692) 

HAZIMSIZLIK 
Hayatm zevkinden insant mahrum eder. 

PERTEV KARBONA T komprimeleri 
c;ok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mU~killat 

go~ oniinde tutularak yapihru~tu, 
HER ECZANEDE SATILIR. 

Gazi Orta Muallim Mektebi ve 
T erbiye Enstitiisii Direktorliigiinden : 

1938 - 1939 ders y1h ir;in Enstitiiniin Tii~kr;e - Edebiyat, Tarih -
Cografya, Tabiiye, Riyaziye. Pedagoji, Resim - I§, ve Bed.en terbiyesi ~u
belerinin birinci s1mflarma yeni talebe almacakhr. Alakadarlar kay1d ve 
kabul ~artlarile miisabaka imtiharu §ekil ve giinlerini Kiiltiir Direktorltik
lerind~n ogrenebilirler. c 2529.. ( 4689) 

SatJbk Oziim ilan1: 
Halkah ziraat mektebinin 16,5 doni.imden ibaret c;iftlik baglarmm 8000 

kilo tahmin olunan 400 lira k1ymetindeki iiziimleri 15 agustos 938 pazartesi 
giinii saat on be§te a~Ik arthrma ile satilacakhr. ~artnameyi gormek istiyen
ler her giin, arttum1ya i~?tirak etmek istiyenler de mezkur giinde %7,5 te
minatl muvakkate ile birlikte Halkahda bulunan Ziraat mektebindeki ko -
misyona miiracaatleri. ( 4888) 

un 1 NE 
YATIR; YARININA hMNiYbTL£ 

BAK. 
~ I) ,, 

CW',4fW 
W{QAYIN 

bazan insan kendisini 
tutam1yarak veyahud 
bir bayram, ziyafet ve

davette 
fazla yer ve ic;er. Fa
kat r;ok ger;meden vii
~udda ag1rhk MiDEDE 
EKSiLiK veya kusma 
liizumu elhasil bir keyif 
bozuklugu hissedilir. 0 
zaman derhal yanm 
bardak taze suya bir 
kahve ka1?1g1 MAZON 
katarak ir;iniz. Keyif

alametleri zail 
!qilmesi gayet 

latiftir. Tesiri seri, ko-

Asian ve Eskihisar miittehid 
~imento ve su kireci fabrika· 

lar1 anonim §irketinden: 

Hissedarlara 
i 1 a r. 

~irket elinde bulunan ~imento fabri -
kalarmm, hi.ikumet~e ne§rolunan karar
nameye tevfikan, Eti Banka devir ve 
ferag1 hakkmda ittihazi karar eylemek 
iizere §irket hissedarlan 12 agustos 1938 

tarihine musadif cuma gtinii saat 14,30 
da Galatada Agopyan hanmda §irket 
merkezinde fevkalade surette i~timaa 
davet olunmu§ ve keyfiyet 26/7/938 ta
rihli ti.irkc;e Cumhuriyet ve Tan ve Ak· 
§am gaz.eteleri ve 27/7/938 tarihli Si
cilli Ticaret gazetesi vasit!llarile ve mi· 
ad1 kanunisi zarfmda ilan edilmi§tir. 

Bu ilanata ve ic;timam ehemmiyeti 
mahsusasma binaen hissedaram kira -
mm behemehal i~timaa icabet etmeleri 
hakkmda muhtelif tiirkr;e ve frans1zca 
ve rumca ve ermenice gazetelerle 28 ve 
29 ve 31 temmuz ve 1 agustos 938 tarih· 
lerinde aynca vaki clan ne~riyata rag· 
men, hissedaram kiramm liizumu ka
dar hisse senedi tevdi etmedikleri go
ri.ildiigi.inden, yevmi i~timaa musadif 

12 agustos 1938 cuma giinii sat 14,30 da 
nisab1 mi.izakere basil olamamak tehli
kesine imkan verilmemek iizere, his· 
sedaranm yevmi iqtimadan bir hafta 
evveline yani 5 agustos 1938 cuma giini.i 
ak§amma kadar yedlerindeki hisse se
nedlerini §irket merkezine tevdi etme
leri veyahud bunlan bankalara vererek 
alacaklan makbuzlan llirkete ita eyle
meleri son derece ehemmiyetle bir da
ha ilan olunur. 

istanbul, 1 agustos 1938 
Meclisi idare 

Uskiidar icra memurlugundan: 

Beyoglunda Asmahmescidde Venedik 

sokagmda 45 No. h (Lozan Palas) ote

linde mukim iken halen ikametgah1 

me~hul Yako Behar oglu Mi§on (Moiz). 

Kimon Kozmetoya Uskiidar Tapu da· 

iresinden almm~ 5/1/932 tarihli ipotek 
senedile Sabatay oglu Liyau ile mi.i§ -
terek borcunuz bulunan 20,000 liramn 
temini istifas1 z1mmnda ipotekli bulu -

·nan Usktidarda Hac1 Hasnahatun rna -
hallesinde Pa§alimam sokagmda eski 
112, 114, 116, 117, 119, 111 miikerrer ve 
yeni 85, 87, 89, 70, 78 numaralarla mu -
rakkam degirmen ve ambar ve bostam 
mii§temil yalmm 70/200 hissesinin pa
raya c;evrilmesi hakkmda yap1lan takib 
dolay1sile mezkfu gayrimenkuli.in tak -

diri k1ymet ve vaziyedine dair yap1lan 
2/7/938 tarihli zab1t varakasmm tanzi
mi s1rasmda icra ve iflas kanununun 
102 nci maddesine tevfikan haciz ic;in 
mahallinde zab1t varakas1 tutulurken 
tebligata ragmen haz1r bulunmadigl -

mzdan i§bu varakanm tebligi tarihin -
den ibbaren me~kur kanunun 103 iinci.i 
maddesine tevfik.an zab1t varakasm1 
tetkik ve bir diyeceginiz varsa si:iyle -

meniz i~in i§obu ilan tarihinden it~baren 
iki ay i~inde Uski.idar icra dairesine gel· 
meniz teblig makamma kaim olmak ii· 
zere ilan olunur. (9337) 

Sahtb ve Ba~muharrtrt: Yunu1 Nadi 
Umumf ne~rtyatt !dare eden Yazt l$leN 

Miidiiril: Hikmet Munil Ulgen 

Cuml!urtvet matbacm 

3 :Agustos 1938 

IiYili5iiiEKLERi 1 

I 

FLIT 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden : 
8/8/938 tarih pazartesi giinii saat 11 de !stanbulda Naf1a Miidiirliig 

Eksiltme Komisyonu od.asmda ( 18172,53) lira kellif bedelli Ye~ilkoy Hav 
istasyon binasl oniinde yapllacak beton asfalt pist in~aatl kapah zarf usu 
lile eksiltmiye konulmulitur. 

Mukavele. eksiltme, baymd1rhk iGleri genel ve hususi ve fenni ~art 
nameleri, proje, ke§if hul•asasile buna miiteferri diger evra-k dairesinde go 
riilecektir. 

~uvakkat teminat: ( 1363) lira (00) kuru§tur. 
Isteklilerin teklif mektublan ve en az ( 15000) lirahk bu ille benzer i 

yapt1gma dair idarelerinden almi§ oldugu vesikalara istinaden N af1a Ve 
kaletinden almmi§ 938 senesi ehliyet ve Ticaret Odas1 vesikalan ve kapal 
zarflarm1 8/8/938 pazartesi giinii saat ( 10 ) a kadar tstanbul Naf1a Mii 
diirliigune vermeleri Iaz1mdrr. 4501 ) 

•• 

2 • 3 gftnde agns1z ~lkarmak 

l~in 

Be~ir Kemal NASIR lhAGI 

Universite A. E. P. Komisyonundan: 
Universite merkez binasmm on cephesinin 4564.53 lira ke§ifli badana 

ve tamir i§i ll/8i938 per§embe giinii saat 15 te Rektorliikte a~lk eksiltmiye 
konulmu~tur. · 

Isteklilerin ihale giinii 343 lirahk muvakkat teminat ve ihaleden bir 
hafta evvel Istanbul Baymd1rhk DirektOrli.igiinden almm1~ 3000 lirahk bu 
gibi i§ler yaphgma dair vesika ve 938 Ticaret Odas1 kag1dile gelmeleri, 
:;lartname hergi.in Rektorliikte gori.ili.ir. ( 4511) 

( ALMAN 
WESTFAL Y A KOKU 
Kaloriferler ve diger teshin vasttalarJ i~in 

en miikemmel ve elveri§li koktur. 

ALMAN 

BRIKET KOMURU 
Her sobada zahmetsizce yanan ~ok temiz ve 

yiiksek hararetli komiirdiir. 

HUGO STINNES REDERAY A.G. 
Galata 6 nc1 Vak1t han 3 iincii kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

Bolu Belediye Riyasetinden: 
Bolu Bele~iyesinin 42271 lira 50 kuru§luk bed eli ke~ifli . elektrik tesisa • 

tmdan 13712 hra 50 kuru§luk kism1 kapah zarf usulile miinakasaya konul· 
mu:;;tur. 

ihalesi 2218/938 pazartesi giinii saat 15 te Bolu Belediye Enciimeni hu• 
zurile yapilacakhr. 

isteklilerin keGif bedelinin % 7,5 u olan 1028 lira 44 kuruii muvakkat te· 
minat akqesini ve 2490 say1h kanunun 10 uncu mad,d'isinde yazi11 olan Hi • 
z1m vesaiki ve teklif mektublanm ihale saatinden evvel Enciimene verme· 
leri Iazrmdu. 

Proje ve ~?artnameler Bolu Belediyesind.en ve 1stanbulda Galata Ase • 
kurazionc handa elektrik miihendisi Bay Hasan Halet Illikpmardan alma ' 
bilir. (4691) 

·SING 
Di.inyanm en yiiksek saatlerinin yeni modellerinden ve yeni 

fiatlarmdan istifade ediniz. 
Saati Kromdan 

" 
" 
" " iki kapakh 

Kol saati erkek rc;m 
• " kadm ,. 

" " 

Gi.imii~?ten 
Altm kaplamah 
Gi.imi.i~ 

" 

Kromdan 

Arkas1 duz Lira 18 
"' Fantazi ,. 20 

" " " 28 
" " " 32 
" " " 30 
" " " 27 
" " " 30 
" " .. 33 

- Emsali Gibi 15 Sene Teminathd1r -
Bu f1rsattan istifade etmek istiyen mii~terilerimiz bedeli postll 

vas1tasile pe~?inen gonderdikleri takdirde pasta iicreti tarafimiza aid 
olmak tizere saat gonderiliyor. 

Bayi olm1yan yerlcrdc SiNGER saatlerini satmak ic;in bayi 
•••••SiNGER SAAT Magazas1 - istanbul. Eminonii ___ ..... 


