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Muamele • Japon ihtilif1 • vergzszne aid • us 
. §ikO.geiler leikik edilecek Diin her iki taraf1n ta3rruz 
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istanbulun tarihi 
eserlerini koruyacak 
ir tesekkfil yok mu? 

Maliye Vekaleti tetkikat iddialan ve tekziblerile ge~ti 
i~'-in yak1nda ~ehrimize =1 ·J B k·1· 1 · · 

stdnbulun en biiyiik hususiyeti tarihl 
bir §ehir olmastdtr. Biitiin diinya ile 
beraber bunu biz de boylece biliriz. 

~ • .: • Gek- Alman hududunda .' aponya a~ve I I an a~ma l~m 
btr heyetJ gondertyor yeni bir hidisa . miizakere teklifinde bulunuyo=--'r-n'""C,....,__. 

hrimizin giizelliginden ziyade tarihi 
rlerinin zenginligile oviiniiriiz. Hakkt· 
da var; ge~mi~siz, medeniyetsiz, kup-

u bir guzellik ba§ltba§tna <;ok §ey ifa
edemez. Eger istanbul hi~ de giiz.el 
asayd1, buradaki mazi hazinelerini 

lllek i~in gene diinyamn dart tarafm
gelenler bulunacakh. N itekim, §ehri 

.inle§tirmek hususunda elimizden ge· 
~ Yaphgimiz ve hayli muvaffak da ol
!iumuz halde i~te hala limanmuza ya· 
an seyyah vapurlan goriiyoruL. 
. oylemek istedigim bu degil. 1stanbul, 
h baktmmdan zengin bir §ehirdir. Ay· 
amanda memleketimizin kiiltiir haya
a, on safta gelen birka~ §ehirden bi· 

1
• Burada Oniversite var, onun tarih 
tan bir fakUltesi var, Giiz.el San' atlar 

tademisi var, Mimarlar Birligi var, 
bir ~ehir Meclisile bir Belediye var. 

lemek istedigim §U: 
~ti.in bu muesseselerde <;alJ§an insan
lstanbuJun tarihi eserlerini tesbit ve 

Defterdar • son vaz1yet 
mufassal beyanatta 

Muamele vergisinde yaptlan tadilatm 
mahiyetini evvelce yazmJ§tlk, Eski ka -
nun, be§ beygirden a§agi motor ye on 
i§<;iden az i§~i kullanan imalathanelere 
muafiyet hah§etmi§ti. Hiikumetin kii~iik 
san' at erbabm1 himaye maksadile verdigi 
bu riisumdan muafiyet karan suiistimal 
edildi. Bir k1stm sanayiciler, biiyiik ima
lathanelerini kii~iilttiilcr, i§~ileri ayn ay
n binalarda !rah§ttrmak· suretile himaye 
usuliinden istifade ettiler. Bu yola sa • 
panlar arasmda senede yiiz ·bin liraltk 
kazanc temin eden miiesseseler bulundu
gunu goren hiikumet, dernal tedbir aldt. 
Muafiyeti ancak birka~ sanayi smtfma 
tahsis ederek digerleri iizerinden bunu 
kaldiTdi. Y eni kanunun tatbikile bu mii· 
esseselerd~n muamele vergisi istenilmesi
ne ba§lamlmasJ iizerine her taraftan ~i • 

etraf1nda 
bulundu 

dardan kJymeti olanlarmm muhafaza-
in i.izerlerine dii§en vazifeleri yap- ,,,,,,,,,,,,,,,.,, .. ,,,,,,,,, ...................... ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .......................................... , 
la rniikellef degil midirler? 

[ArkasJ Sa. 3 siltun 6 dal Defterdar Kaztm 

Bundan tabil ne olur? diyeceksi· 
1stanbuldaki k1ymetli eserlerin mu· 
zas1 yalmz istanbul §ehri namma de
butiin Tiirkiye biitiin Avrupa, biitUn 

lzmir Fuar1 
a 

Ba§vekil 
a Ya, bugiinkii ve yannki biitiin insan

, amma yap!lmas1 mecburi olan bir 
f~dir. Bu da sorulur mu? Dun 
0 rulmamast laz1m amma, yaz1k ki ,ehrimize gelen izmir Belediye Reisi, 
ak icab ediyor. Bakm1z ni~in: 
anan eski Adliye saraymm yerine • Fuar1n hususiyetlerini anlabyor 

iYenisinin yaptlmasi dii§iiniiliirken or· 
Utnumi hapisane binasmm ytktmla
havadisi <;Ikh. Mimar Sedad <;etin
gazetemizde bir makale yazarak o 
~In tarihl ktymeti haiz eski bir saray 
&unu, ytktmlmamas! laz1m geldigini 

etti. . 
ide~ a. Bu, onun §ahsi kanaatidir. 
e.kt tnes'uliyetini mudrik bir halde, 
stle fikirlerini ne§retmi§tir. 
Una kar§1 ne beklenirdi? Salahiyet
akamlar, miitehassxs heyetin haztr· 
oldugu tarihi eserler listesine baka-

0 binanm y1k1hp ytkilamJyacagma 
kat'i bir hiikiim vermek degil mi? 
ii !bir bina ya tarihidir, yahud da de
. kisi ortast mevzuu bahsedilemez. 

Yle YapxlmadJ. 
rkta:ya bir siirii iddia ahld1 ve bir 
~ a§ad1r gidiyor: 
tna tarihidir. 
~gildir. 
.
1tnan kim? 
l . 
. llltn zamanmda yapdmt§? 
r gi.irUitii, bir ktyamet. Nihayet mii· 
Sts b· 
• . tr heyet kurulmasma ve onun 

eg.1 hUkme gore hareket etmege ka
erllroi~. 

an.zara hazindir. Istanbul gibi, mev
e~tni tarihe borclu bir §ehirde, tarihi 

izmir Belediye reisi (X i~aretli) diin kendisini kar~II1yanlarla gorii!?iirken ... 

!zmir Belediye ve enternasyonal fuar tiirkii davet ederek !zmirlilerin Ulu $e· 
tertib komitesi reisi Dr. Behc;et Salih fe tazim ve hiirmetlerini arza gelen, bu 
Uz, diin .!zmirden §ehrimize .~elmi§tir. meyanda Ba§Vekil Celal Bayan fuann 

Bu seneki fuara Biiyiik Onder Ata- [ArkasJ Sa. 'l sutun 4 te] 
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Yunanisfan bir yJidOnUmU kutluluyor 
Metaksas hiikllmetinin 
i§ ba~tnda 2 nci yd1 e~llllize clair salahiyetle soz soyliye

lt te§ekkiillin, bugi.ine kadar, ortada 
d7amas1 §a§Jlacak bir§eydir. 

d?re e~:;Y~i:i:~sel~u~:~§ts~:~~.1~~~ General Metaksas iki sene zarf1nda butiin Elen 
§a ~'kabiliyor. Heyet topluyor, tet· rm·lletinin muhabbetini ve itimadinJ kazanmJ~br ~aPtmyoruz. Mahalle aralanndaki T 
~ ek, fakat k1ymeti biiyiik eserlerin 
b~a~JnJ nastl temin edebilecegiz? 

ITI ~tkar da gog~ siimiizii kabar· san' . • 
. . ~t hankasi o giizelim c;e§meler-
ltJnt Ylktp yerine iki kath kiihik bir 
e kondurmaga kalkarsa hangi va
k &azetelerimizden birinde itiraz 

Ve hangi makam bir heyet toph· 
tetk"k 1 at Yaphracak? 

tll) b' . 
- trt ~1karsa, diyorum. Diin o;tk· 
~~ ne malum? ln§aat disiplininden 

Ti_1 bulundugumuz miiddetc;e, imar 
tst c] ' ~ · · 

·· b~ 1&Imtz bu sevgili yurd parc;a· us ·r· 
en ~ un harabltga siiriikliyecegi· 
lb~u?he etmiyelim .. 

ki, tekrar ediyorum, lstanbulun 
~almz fstanbullular namma degil. 

1~. namma ha§anlmas1 farz olan bir 
e lr. NADIR NADI 

· · t' I d k'I · s· tlteceg~ i an-General :Metaksasm Balkan konsey1 ~~ tma an strasm a ~e t ml& re m 
' (Y aztll 6 net sahi/em;urakabeyf> 

sma almdt. 

o~ c;ek tayyaresi flJman 
topraklarJ iistiinde u~tu 

Berlin 3 (Hususi) - iiO ~ek lay· 
yaresi bu sabah Alman hududunu 
ge~erek Glatz §ehri iizerinde u~u§lar 
yapmttlard•r. T ayyareler 350 metre 
irtifadan u~tuklarmdan pilotlann 
~ekoslo~ak ol~ugu . v~ .. fotograflar 
~ektiklen tesbtt edrlmt§tlr. Alman 
hududunu tecaviiz eden tayyareler 
tebir iizerinde be, dakika kadar u~
mutlard~r. Tayyarelere bir de askeri 
tayyare refakat ettigi sabit olmu§tur. 

Alman gazeteleri bu vesile iile <;e
koslovakya aleyhine ~ddetli rr.akale
ler ne§retmekte~irler. 

Berliner Tageblatt gazetesitbu mii
nasebetle ezciimle §Unlari y,aztyor: 

<cLord Runciman'm seyahati esna
sinda yaptlan bu yeni tecaviiz, <;ek
lerin ne dereceye kadar hiisniiniyet
le hareket ettiklerini ispat etmekte· 
dir.» .. 

' [A.rkas& sa. '1 siaun 15 teJ 

V ekillerimiz 
Dahiliye ve M. Miidafaa 
Vekilleri diin ak,am 
', Ankaraya gittiler ·· ' 

Sehrimizde hulunan Dahiliye Vekili 
SiikrU Kaya 1le Milli Miidafaa Vekili 
Kaztm Ozalp diin ak§<lmki Ankara eks· 
presile Ankaraya gilmi§ler, istasyonda 
Vali Muhiddin Ostiindagla diger bir~ok 
zevat tarafmdan ugurlanmi~lardtr. 

Ba,vekil ve diger VekiUer 
Ba§vekil Celal Bayarla diger Vekil • 

lerin de bu ak§am Ankaraya donmeleri 
muhtemeldir. Vekiller Ankaraya don • 
diikten sonra miihim hiikumet i~leri etra
fmda ehemmiyetli kararlar verilecegi an· 
la§tlmaktadir. 

M aliye Vekili Y alovada 
Maliye Vekili F uad Agralt ted a vi 

edilmek iizere Y alovaya gitmi~tir. 
...... , •• It •••••• , ••••••••• II •••••••••••••••••••••••••••••••• 

italyada 

Y ahudi talebeler italyan 
mekteblerine ahnmlyor 

Londra 3 (Hususi) - Romadan. 
bildirildigine gore, oniimi.izdeki d.ers se
nesinden itibaren Y ahudi talebesi Italy an 
lise ve iiniversitelerine kabul edilmi:te • 
ceklerdir. .......................................................... 
Tiirk 

ink•lab•na 
bak•,lar 

Yazan: PEYAM/ SAFA 

6 A~justos Cumartesi 
gUnU nefJre bat;hyoruz. 

PEK Y AKINDA: 

Krallar 
~l1yan 

l Tiirk 
·.(. 

T iirk <:i)..:>· ~$>.·. ~lmtz 
limanm·. ~ 

·· t·· ··•. \1 TAN muf ut.... ~"'., -·· • •• ,.__, --····'··- -
dan karfllanmlJhr. 

Prens Konoe (sagda) ve General Ugaki 

Londra 3 (Hususi) - Sovyel - }a - makla itham ve yap1lan taarruzlarin piis• 
pon gerginligi el' an devam etmektedir. kiirtiildUgiinii iddia etmektedir. 
Her iki tara£ yekdigerini taarruz yap • [Arkast Sa. 'l siitun 1 del .......................................................................................................................... 

Istanbul Hapishane 
binas1 diin tetkik olundu 

heyet, Mimar 
izahat ald1 

Valinin riyasetindeki 

<;etinta,tan etrafb 
Sed ad 

Vali Muniddin r , na tesadiif eden 1b • 
Ostiindagm reisli • rahimpa§a saray1 ba· 
gi altmda, 1stanbul · kiye~ini ku§bakl§t 
meb'usu Salah Cim- gordlikten sonra, 
'coz, Miiddeiumumi tekrar alt kata ine-
Hikmet Onat, Bele- rek, saraym i~ kts • 
diye mimari §Ubesi mm1 da gezmi§ler -
miidiirii Ziya, Na - dir. Mimar Sedad 
fta ba§miman Bed - Cetinta§, Vali Mu • 
ri, mimar Sedad <;e- hiddin Ostiindaga, 
tinta§, mimar A· saray bahc;esinin ta • 
rif Hikmet, mimar rihl k1ymeti etrafm .. 
Mazhr A !tan, T a • · da izahat venni§tir. 
rih Kurumu namma Azadan mimar 
Miikremin Halil, · Sedad <;etinta~, 
Vilayet mektubcusu Miikremin Halil ve 
Osman, eski Hapi - Efdaleddin, ibra .. 
saneler Umum mii • himpa§a sarayi ba • 
diirii Efdaleddinden Vali, dllnkii _tetkikat esnasmda arka- kiyesinin tarihi ba • 
miirekkeb bir heyet. da~xmxz mimar Sedad <;etinta§tan k1mdan olan ehem• 
d.. t b' d h izahat ahyor miycti iizerinde bil .. un saa on n e a- • 
pisane hinas1 mii§tem.ilatini tetkik etmi§· j hassa .1srar etmi§ ve y1kllmasmm §iddetle 
lerdir. aleyhmd.e bulunmu~lardir. 

Heyet, evvela, hapisanenin arka k1smi- [Arkasl sa. 5 siitun 3 tel 
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Kahraman alaylartmtza 
sancak verme merasimi 
Dun de birinci tiimenin 3 iincii ve 4 

piyade alaylar1na sancak verildi 

•• •• uncu 

Birinci ordu mitfetti!'li Or~eneral Fahreddin Altay, <;ntalcada 
-· •" Aurumu "!diafi' taraftn·l sonraterirke~ • • • • 

Ab· I I ..,.,.r sahrl""--ta 1 tutu rna an 1Steumi§1Jr. 



2 CUMRURlYET 

'BEYRUT MEKTUBLAR/1 

Y ahudi i§inin Arabhk 
alemindeki akisleri 

ehir ve Memleket Haber er.l ) 
Orta tedrisatta 

muallim ihtiyac1 

Bu sene a~dacak yeni 
imtihanlarla biiyiik bir 

bo,Iuk doldurulacak 

Susuzluktan yananlar 1 

Yar1n yapdacak 

miihim toplanti 

Bu i~timada fehrin ihti
yaclarina ait muhtelif 

mevzular konu~ulacak 

--- \ 

Beyrutta en biiyiigii 17 ya,mda olan ~ocuklarin 
yapll~ niimayi' herkesi ciddiyetle dii,iindiiriiyor 

Be§ikta§ta ~karetlerde 71 nu- 1 
marada Ay§e Oniz imzasile aldigi- \ 
m1z mektubda deniliyor ki: 

c Yaz geldi, su derdi gene ba§ladt. ~ 
Qama§II ve bula§lk ytkarken, ban
yo ahrken sular birdenbire kesili· I 
yor. Ellerimiz bOgriimiizde kahyor, ~ 
ne yapacagimiZl §a§myoruz. thti - I 
yat su depolanrntz da bulunmad1g1 1 

ic;in nas1lsa bir iki tenekeye ay1rd1- 1 

gtmtz sular bitince elimizi bile yi- ' 
kayam1yoruz. 

Beyrut, 31 temmuz 
Diinki.i mektubumda Arabhk alemi -

nin uyam§mdan ve muhtelif Arab mem
leketleri arasmdaki tesaniid duygusunun 
nas1l kuvvetlenmekte oldugundan bahse
diyordum. Beyrut, diin bunun hayrete 
lay1k bir delilini verdi. 

Mesele §Uydu: Flistinde bir tafaftan 
Y ahudilerin Arablara kar~J yaphklan 
suikasdlere, diger taraftan !ngilterenin 
takib ett igi ~iddetli tedib siyasetine kar§J 
protesto etmek iizere yaptlmasJ kararla§ -

tmlmt§ alan bir niimayi§ vardt. Bu nii • 
mayi~. .5amdan verilen talimat i.izerine 
yap1lacak ve biitiin magazalar kapana
caktt. 

iki giindenberi bu maksadla Beyrut 
ic;inde yaptlan ilanlara. zab1ta ve hi.iku
met fazla ehemmiyet atfetmemi§lerdi. 
Beyrutun bir Arab memleketi oldugunu 

soyliyen Lubnan!J!ar, Beyrutta boyle u
mumi bir magaza kaparu§mm miimkiin 
olamtyacagmt zannediyorlardJ. Halbuki 
dun sabah, uykudan uyananlar hayret 
ic;inde kald1lar: Biitiin Beyrut, diikkan -

]an kapanmt§hl Ticaret ekseriya Arab
larda ve mi.isli.imanlarda oldugu ic;in, 
Filistini Mi.idafaa Komitesinin verdigi 
talimata biiyi.ik bir ekseriyet harfiyyen ri
ayet etmi~. ekalliyetin de bi.iyiik bir kts
mi korkudan dtikkanmi a~amamt§IJ. Bun
lann arasmda Y ahudiler de vardt. <;iin
kii, bur ada da Y ahudi aleyhtarhgt gun· 
Clen giine ileri gidiyor. 

0 zaman zabtta gayrete gelerek diik
kanlarmi ac;mak istiyenlerin ac;ma hiirri
yetlerini muhafaza i~in seferber oldu ve 
yer yer hadiseler de ba§ladt. 0 zaman 

gori.ildii ki, gizli bir el, esrarh bir idare 
bu hareketi s1k1 bir te~kilata baglamJ§, 
hie; kimsenin magaza ac;masma miisaade 
etmiyordu. 

F akat, meyda!'lda ne ihtilalciler, ne de 
komitacilar, hie; kimse yoktu. Bunlarm 
yerine, en biiyiigii 17 ya§Inl gec;miyen bir 
tak1m ~ocuk kafileleri peyda olmu§tu. 
Bunlar semt semt, sokak sokak, elli§er, 
yiizer, iki§er yi.izer kafileler te§kil etrniii • 
ler, nerede ac;tk bir di.ikkan goriiilerse 
sahibini evvela kapamaga davet ediyor -
lar, sonra da, kapamadiklanm gori.ince, 
magazay1 ta§a tutuyorlardt. Zabtta mi.i
dahale ediyor, fakat, mi.idahale edip de 
bunlarm birkac; tanesini yakahyarak po
lis merkezine goti.iriinciye kadar diikka -
nm hakkmdan gelinmi§ oluyordu. Zabt
ta merkezleri bu suretle yakalanan c;o • 
cuklarla dolmaga ba§larken Beyrutun 
cok kenar mahallelerindeki birkac; diik -
kan miistesna, hemen biiti.in bagazalar 
kapanm1~ oldu I 

*** 
· Korkunun biiyiigii Y ahudi mahalle -

sin de idi. Filistincle Y ahudilerin Arab 
mahallelerine atttklan bombalara, ce -
hennem makinelerine sembolik bir mu -
kabele olmak iizere, Y ahudi mahallele
rine sokulan c;ocuk kafileleri, daha ziya
de kiic;iik el bombalarma benziyen hususl 
surette yap1lmt§ kestane fi§ekleri atmaga 
ba§ladllar. Bir bomba tarrakasile path • 
yan bu fi§eklerin <;Jkardigl sesler Beyrutu 
bir mi.iddet, heyecan ic;inde tuttu. Aglz
'dan ag1za §ayialar dola§maga ba;lad1: 
.5urada bir bomba patlamJ§, §U kadar ki
§i mecruh olmu§ I Filan yerdeki bomba -
dan da on ki~i mecruh olmu~l «Hasta· 
neler mecruhlarla dolmu§ !» diyenler bile 
oldu. Fa kat, ak§am i.istiine dogru anla§Jl
di ki mecruh alan yoktur. 

En ya§IJSJ 17 yi ge~miyen bu ki.ic;iik 
:Arab komitactlan Beyrut zahitasJm ak
§ama kadar me§gul etti, pe§inden siiriik
ledi. Bunlan, bir taraftan ktime kiime 
yakalad1lar, polis rnerkezlerine goti.irdii
ler, bir taraftan da serbest biTakmaga 
mecbur oldular. Birakilanlar da tek(ar 
si.iriiye iltihak etmek iizere «vazifelerinin 
ba. ma>> di:indiiler. 

Y ahudiler arasmdaki korku ve tela§ 
gori.ilecek bir§eydi. Birc;ok magazalar 
hem kap1lanm kapamJ§lar, hem de ca
rnekanma «burasJ Y ahudi magazasi de
gildir.» diye bir levha asm§lardi. Hatta, 
rivayete gore, korkudan magazalanm 
kap1yan Y ahudiler bile camekanlarma 

ayni ibareti yazmak ihtiyatlm unutma
ffil§lardu! Fa kat biitiin bu ihtiyatkarhk
lara ragmen birkac; Y ahudi magazasmm 
c;er~eveleri parc;aland1 ve birkac; Y ahudi 
de domates bombardimamndan kurtula -
mad I. 

Beyrutun yiiksek simftaki, kozmopo -
lit ve F ranstzla§mi§ ziimresi arasmdaki 
heyecam tarife imkan yoktur. Arabhk -
tan bu kadar uzakla§tmlmi§ 

- ..1;( "n ,kozmopolit. birr_A~IIIIIi-

dar tam bir disiplin ic;inde Beyrutu ak~a
ma kadar disiplin ic;inde tutu§u, §imdiye 
kadar sarfedilen biitiin emeklerin hic;bir 
netice vermemi~ olduguna delildi. Ayni 
zamanda Arab aleminin ic;inde goze c;ar
pan bu tesaniid hareketi biitiin miistem -
leke muhitini korkutmu§tu. 

*** 
Ak~ama dogru bi.iyiiklerin ciddi hare-

ketleri bunlar, Beyrutun Camiiomerisin -
de toplandtlar, oradan bir niimayi§ kafi
lesi hareket ettirdiler. Arab tesani.idiinii 
ifade eder tiirlii tiirlii bayraklarla siislen· 
mi§ olan bu niimayi§c;i kafilesi evvela, 
Y ahudiler ve ingiltere siyaseti aleyhinde, 
Filistin kahramanlan lehinde nutuklar 
soyledikten sonra, si.ikun ic;inde, ve §ehrin 

biiytik caddelerinden gec;erek biiyiik bir 
niimayi§ alayz viicude getirdiler: 

- Y atasm Filistin! 

- Y a§asm Filistin lcurbanlan I 
- Y a§asm Arab Filistin, Arab bir -

ligi I 
- Kahrolsun Y ahudilik I 
Gibi sesler ikide birde elrafa yiikseli

yor ve bunlan seyre ~1kanlar da ayni 
«ya§asm I» Ian bir nakarat gibi tekrar 
ediyorlarru. Bu heybetli bir ni.imayi§ ol
du ve onu miiteak1b 1ngiliz hi.ikumetine 
ve Milletler Cemiyetine §iddetli telgraf
lar c;ekildi ve sonunda, dagtlan niimayi~
c;ilerin: 

- Kalirolsun taksim siyaseti I 
Diye sahverdikleri nidalan sokakbr

da c;m ~in ottii. 

Bir giin evvel size A.rabl1k alemindeki 
derin istihale hakkmda yazdigJrn §eyleri 
bir gi.in sonra ~ok kuvvetle teyid eden bu 
hadise kar§Ismda, benim gibi bir ~ok 
Ltibnanhlar ve bilhassa miistemleke mu
hiti derin derin dii§iinmii§tiir. Diinkii 
hadiseler arasmda bilhassa ~ocuklann 

gosterdikleri disiplin §ayam hayretti ve 
polis bunlarla bir tiirlii ba§a !;1kamad1. 
<;iinkii hi~ kimse boyle bir harekete ihti
mal vermiyordu. 

*** 
.5amdan gelen haberlere gore doktor 

Abdurtahman .5ehb~nd~r birdenbite $a
rna gelmi§tir. Beraberinde Mtmh Mo· 
kattam gazetesinin §ark i~leri hariciye 
muharriri Emin Said vard1r. Suriye mu
haliflerinin reisi mevkiinde bulunan dok
tor Abdurrahman .5ehbenderin birden -
bire yeniden sahneye ~tki§l bir ~ok dedi

kodulan mucib oluyor. Vatani kiitlesinin 
~on kongre miinasebetile gosterdigi birlik 
kuvvetine ragmen ic;inde bir parc;alanma 
hareketinin arhk saklanamaz hale geldi· 

gi iddia edilmektedir. Bu idd!a!ara bah 
ltrsa Vatanilerin bir ktsmt aynlarak 
doktor $ehbenderin muhalefet ziimresine 
iltihak edecek ve bu suretle kuvvetlenen 

muhalefet de Suriyede bilhassa Fransa
ya kar~1 daha azimkarane bir siyaset ta
kibine karar vermi§ olan kuvvetli bir te
§ekkiil vukua gelecektir. Fa kat, bunlar 
heniiz rivayetlerden ibarettir. 

C. T. 

y alanci §ahid u~ seneye 
mahkum oldu 

Bursa (Hususl) - Ommiihan adm
da bir kadm, .5evket ve Ramazan admda 
iki ki§inin F atma admdaki bir gene klZI 
zorla ka!(trdiklanm gordiigii halde Agu
ceza mahkemesinde bunu gormedigini Js
rarla iddia ettiginden yalancl §ahidlik 
yapt1g1 anla§Ilrnl§ ve Ommiihan kadm 
3 sene ag1r hapis cezasma, 3 sene amme 
hizmetlerinden mahrumiyete mahkum e
dilmi~tir. -···-Bursay1 imar komisyonu 

faaliyete ge~ti 
Bursa (Hususi) - ~ehrimizin imar 

planma esas te§kil edecek raporu ham

lamak iizere c;ali~maya ba~hyan lmar 
Komisyonu Valimiz $efik Soyerin riya
seti altmda Belediyede bir toplanh yap

ml§hr. Bu toplantida kanunen bulunma· 

Orta tedrisat muallim kadrosundaki 
bo~lugu siir' a tie kapatmak i~in, ilkmek
teb muallimleri arasmda as,:1lan imohan
dan ha§ka Oniversitede li~e mezunlan a
rasmda ortamekteblere «yardimci mual
lim» yeb§tirmek maksadile bir imtihan 
daha yap!lacagmi evvelce yazrni§tik. 

Oniversitede bir eylulde icra edilecek 
alan imtihanlar i~in son miiracaat tarihi 
otuz agusrostur. Simdiye kadar mtiracaat 
edenlerin say1s1 664 ii bulmu~tur. llkmek
teb muallimleri arasmda a~Ilan imtihan
da oldugu gibi bu imtihan i~in de miira
caat edenlerin ekserisi lisan, tiirk~e ve ta
rih - cografya gruplanm tercih etmekte
dirler. Riyaziye, fizik - kimya ve tabiiye 
derslerine talib olanlann sayiSI, diger 
gruplarla nisbet kabul etmiyecek derece
de, azdrr. 

imtihanlar Maarif Vekaleti tarafm -
dan memur edilen Oniversite dekan, pro
fe&Or ve d~entleri tarafmdan yapilacak, 
muvaffak olanlar, ontimiizdeki ders yih 
ba~mda hemen vazife almak tizere ac;1k 
blt}unan yardimct muallimliklere tayin 
edileceklerdir. Bunlardan yardJmCJ mu
allimlik devresinde miispet rapor alanlar, 
orta tedrisat kadrosunda 25 lira maati 
asli ile asil muallim olmak hakbm ka -
zanacaklardtr. 

ADLIYEDE 

a~ ay liapae mahkum olan 
kadm 

Karagiimriikte oturan Giillii, bah~e • 
sine top atarak ~ic;eklerini ezen kom -
§USU Zeynebin <;ocugunu dovm~tiir. 

«;;:ocugu dayak yerken Zeyneb araya 
girerek mani olm11§, bu suretle iki kom
§U arasmda kavga ~tkmt§tlr. 

Fazla asabi olan Giillii, Zeyneble ko
cast Mustafaya hakaret etmi§ ve on -
Ian sahtekarhkla da itham etrni§tir. 

Al.3.kadar makamlar , Avrupadan 
gelen makineleri yerlerine taktlk
lanndan veya su kafi gelrnedigin- . 
den bu nesnenin nobetle verildi - , 
ginden • §arkt nakarah gibi - bah
sedip dururlar. Bu kesilmeyi bir 
intizarna sokmak laz1m degil mi? (I 

Mesela Harbiye ve Ni~anta§J taraf- \ 
larmda ge<:eleri 21 veya 23 ten 
sonra sular muntazaman kesiliyor, 
bunu bilen halk da ona gore tedbir 1· 
ahyormU§. ~ 

Biz, Be§ikta§hlar suyun daima 1 

verilmesinden, c;oktand1r vazgec; -
tik. Fakat hi~ olmazsa kesilecek ve ' 
ak1hlacak zamam bilelim de ev i~- ( 
lerimizi ona gore tanzim edelirn. ~ 
i§in en ba§mda olanlar bu inti - 1 
zams1zhg1 her halde bilmiyorlar. 1 
Biz, zavalh halk da ya bir su yol- \ 
cusunun veya kii~iik bir memurun ( 
keyfi hareketine ve lakaydisine \ 
kurban gidiyoruz. Alakadar rna • \ 
kamlarm dikkat nazarlartnl ~ek • 
menizi temenni ederim.• 

Bir hirsizhk 
Bek~iyi doven su~Iu, 

diin tevkif olundu 

Y arm Belediyede Sehir meclisi salo -
nunda Istanbul Valisi ve Belediye Reisi 
Muhiddin Ostiindagm ba§kanhgmda bir 
toplantt yapilacaktu. 

istanbul vilayeti dahilindeki kayma -
kam ve nahiye miidiirlerile Emniyct ve 
Maarif mi.idi.irleri, Maarif miifetti~leri, 
N af1a ba~mi.ihendisile Belediye erkanm
dan baz1lannm da i~tirak edecekleri bu 
toplanhda gorti§iilecek mevzular ~unlar
dir: 

Cocuk bah!(eleri, ~ocuk yuvalan, de
niz hamamlan, halk bahc;eleri ... 

lc;timada, muhtelif maniler dolayJsile 
denizden istifade edemiyen halkm bu ih

tiyacmm kar§tlanmasJ da mevzuu bahso
lacaktJr. 

MOTEFERRIK 

Emniyet umum miidiir 
muavini 

~ehrimizde bulunan Emniyet !§leri 
umum miidiir muavini !zzeddin, diin 
a~arriki trenle Ankaraya donmii§tiir. 

<;imento fabrikalarinm heye
ti umumiye toplantisi 

Biitiin ~imento fabrikalanntn Eti 
Banka devri, kanun icabmdan bulun -
dugu malumdur. Bu miinasebetle, ~i • 
mento fabrikalarmda devir muamelesi 
i~in haztrhklara ba§lanmt§hr. 

Mi.ittehid ~irnento fabrikalar1 heyeti 
umumiyeleri, aym 12 sinde fevkalade 
bir ic;tima akdederek devir i§i etrafmda 

Fatihte Hiisambey mahallesinde ye • kat'i karar alacaklardir. 
ni yaptlmakta olan zahire tiiccart Ab-
diilmuttalibin apartlmanma diin sabah 1~ Ticaret Umum miidiirii 
saat be§te Sabahaddin admda bir htrstz geliyor 
girmi§tir. Giresunda bulunan ve fmdtk s{andar-

Sabahaddin, apartlmanm in§astnJa 
kullamlrnak ii.zere ic;eride depo edilen dizasyonu nizamnamesi ic;timalanna ri-
kur§un, ~inko ve sair malzemeyi toplar- yaset eden !~ Ticaret Umum mudiir ii 
ken giiriiltiiden apartlmamn bekc;isi Mfuntaz Rek, pazart

1
esi giinii §ehrimize 

Ahmed uyanarak a§agt inmi§ ve Saba- gelecek ve buradan zmire gidecektir. 
Bunun iizerine Mustafa ve Zeyneb, _._ 

k• . d k h k haddini ciiriim iizerinde yakalami§hr. Du"•erek yaralananlar 
Giilliiyii zabltaya §i ayet e .. ere . a • Sabahaddin, vaziyetin sarpa sardtgtnt ~ 
k~nda davact olduklarmt soylemt§let - gor,iince bekr;inin elinden kurtulmak is- Kalyoncuda Demirba§ sokaj;tmda otu-
dtr. • . . _ . temi§ ve bek~i ne hlrstz arasmda bir ran sobaCl ArtU§Un kans1 Eliza, evvelki 

Hakaret ~adtsest .. ib~ su:etle ~dhyer. bogu§ma ba§lam1~ ttr. Bek~i, a~ma, • gun, ayag1 kayarak m erdivenden dti.§
intikal ettnl§ ve Guliu, du:n, ashye! dor- ktlh dayak yemesine ragmen Sabahad· mu§ ve viicudtiniin muhtelif yerlerin -
diincii cezada yap1lan muhakeme so • dini b1rakmamt§ ve gelen polislere tea- den agtr surette yaralanmi§tlr. 
nu~da ii~v ay haps~, elli .lir~ P.ara ceza • lim etmi§tir. Ara.bcamiinde Yaninin demirci diik-
SJ odemege mahkum edllmJ§hr. Sabahaddin, diin ogleden sonra ev • kanmda c;ah§an Hasan da d~erek ba-

Bir cinayet davaai rakile beraber ciirmii me!ihud Miiddei- §mdan agtr surette yal'alanml§br. 

1ki sene evvel Ramide yengesi Meli
hayt kundurac1 btc;agile be§ yerinden 
vurarak oldiiren terlik<;i Ekremin diin 
Ai!Ircezada karan verilecekti. 

Gegen celsede iddiastnl serdedVl. id
dia makamt, Ekrernin suc;unun sabit ol
dugunu siiyliyerek 51 inci madde gozo
niinde tutularak cezalandmlmasm1 is -
terni§ti. 

Diinkii celsede katil Ekrem taliriri 
mildafaanamesini verdi. Heyeti haki -
me, miidafaanamenin gelecek celsede 
okunmasma, maznunun talebi uzerine 
miidafaa vekilinin celbine ve Ekremin 
biitiin ailesinin ni.ifus kay1dlarmtn ge -
tirtilrnesine karar vererek muhakemeyi 
ba§ka bir giine talik etmi§tir. 

ONIVERSITEDE 

umumiligine getirilerek uc;uncu suth Bir giinde on u~ kumarhaz 
ceza mahkemesine verilmi§tir. 

Yap1lan muhakeme esnasmda Saba • yakalandl 
haddin her nekadar inkar yoluna sap- Fmd1kltda cami avlusunda yap1lan 
mak istemi§se de, §ahidlerin ifadelerile bir ciirmii me§hudda kumar oymyan 
su~ sabit goriilerek h1rstzltktan ii~ ay, Rii§tii, Enver, Hilmi, Muzaffer, Emin, 
dovmekten 23 giin !hapse mahkfun ol - Nairn ve idris isminde 7 kumarbaz ya-
mtl$ ve der'hal tevkif edilmi§tir. kalanmt§hr. 

$EHIR ISLER/ Galatada da Ramazan, Celal, Hiise • 
yin, Kadir, ibrahim ve Hasan isminde

Koprii dubalarm1n montaj1 ki §ahtslar kumar oynarlarken tutul • 
Atatiirk kopriisii dubalarmm tama - mu§lard1r. 

mile montaj ameliyesi bitmi§ ve hepsi Balla zehirlenmit! 
de karaya indirilmi§tir. Bu dubalardan 
be§ tanesi evvelce yerlerine lronmU§tU. Be§ikta§la «;;:1ragan sarayi oniinde de
Birka~ giine kadar digerleri de denize rnirli bulunan !nebolulu ibrahimin ka
indirilerek birbirlerine baglanacak ve ytgmda tayfa Ahmed, evvelki giin bal 
ondan sonra da kopriiniin iist klSlm in- yemi§, bir muddet sonra zehirlenrne a
§aatma ba§lanacakttr. Iaimi gostermi§tir. Ahmed, tedavi altl-

Anadolu ve Trakyadaki ilmi Ekmek fabrikalari teaiai i~in na alm~~:~~r aa orkinozla! 
tetkikler Ekmek fabrikalan tesisi ic;in bir fir-

Anadolu ve Trakyada tetkikat yapan 
t.Jniversite profesarleri 1 eylulde §eh • 
rimize doneceklerdir. Trakyadaki Cog
rafya profeoorleri, §arki Anadoluda do
la§an dil ve dil tarihi doc;ent ve asis -
tanlart tetkiklerini bir rapor halinde 
Universite tedris heyetine arzedecek -
lerdir. 

llmi eserlerin bir kismi satin 
ahndi 

Bu y1l Universite kiitiibhanesine a
hnacak ilmi eserlerin bir lasmt miiba -
yaa edilrni§till'. Yeni eserler daha ziya
de iktisad, Edebiyat ve Hukuk Fakiil -
tcsi t11-lebelerinin ders haricindeki ilmi 
mesaisine yardtm edecektir. 

t.Jniversite ne~riyat biirosu da tercii· 
me ve telif olmak iizere yiizii miiteca -
viz eser ta.bettirecektir. 

DENIZ ISLER/ 

mamn hiikfunete miiracaatte bulundu- Diin, t.Jskiidarda tnktlab mahallesin -
gu haber verilmektedir. Filhakika bOy- de oturan Salih lazt Melahat, Ali lazt 
le bir miiracaat yaptlmt~a da bu !zmir Sabiha, Mehmed oglu Kamil, Koc;ek 
ve Ankarada fabrika tesisi ic;indir. is - oglu Hur§id, orkinoz bahg1 yiyerek te
tanlbulda fabrika yap1lmast mevzuu • semmiim alaimi gostermi§lerdir. Hasta
bahs degildir. larm tedavileri yap1lm!§hr. ) 

C ingiliz Biiyiik El~isi diin sergiyi gezdi ----...:=--------=----=------

Ian laz1m gelen zevatla, birlikte ihtisasla- Bir Yunan vapuru karaya 
rmdan istifade edilmesi dii~iiniilen kim-

oturdu seler de hazu bulunmu§lardJr. Valimiz, 
toplantlmn maksadmt ve !mar Komisyo· Yunan lbandJrah 4261 gros tonluk 
nunun yapacag1 i§leri izah ederek celse- Ahtii vapmu, Odesadan kalkarak 7000 

. M·· k b B I d' R . . tonluk bugday ve arpa yiikile Marma - lngi'l•'z Sef•"r•·, diin sergide, :lnhisarlar paviyonu' oniinde ... y1 ac;mt~hr. utea 1 en e e Iye etsl radan gec;erken Gelibolu kaqtsmda 
N e§' et Kiper, ihzari mahiyetteki rapor Zincirbozan rnevkiinde karaya otur • Onuncu Yerli Mallar sergisinin kapan·l bu gezi§ iki saat kadar devam etmi§tlr. 
hakkmda malumat vermi~tir. Bundan mu§tur. Kendi vesaitile ku~•llam1yaca- rna giinti yakla§hgi ic;in serginin ziyaret- Biiyi.ik Elc;i, her paviyonda ayn ayn ~
sonra raporun ihtiva ettigi be§ klSimdan gm1 anhyan vapur, dyr. 0~ < T{urtar- c;i miktan gittik~e yiikselmekte, §ehrimiz- zahat almi§, bilhassa ~iimer Bank pAa~t-
miirekkeb mevzulan tetkik ic;in be§ c;alw rna §irl<;etinden w-?q -'<~'!~ ~.t~ ·e A· de bulunan ecnebi elc;iler de sergiyi ziya· yonunda devlet fabnkalan mamulatlle 
rna grupu ayn!mJ§tJr. Bu gruplar: J eolo- lemdar tahlj~ ~~~~ ~ 4 ~k ret etmektedirler. deri sanayiine aid i§ler iizerinde durul • 
jik ve cografik, ekonornik, i~timai, tarihi kurt~-~~~~~~ . "? ~ ,Piin lngiliz .Biiyiik .~lc;is.i Sir Pers~ mu§tur. 
ve muhtelif amiller §eklinde bir tasnife J lize l ~ Santo 1: berabennde elc;1hk t1caret ata§eSI Biiyi.ik Elc;i sergiyi gezdikten sonra 
tabi tutulmu~tur. Komiteler tetkiklerini a- a-:; g~.i~,, , Umumt n', Woods bulundugu halde sergiyi sergi komiserlik dairesinde bir saat kadar 

ve· mi.itale- "' ~ Mildilrilr-tmi§tir. kalarak Milli Sanayi Birligi Umumi Ka· llillli.-..-.!.•lil•••llillllll••"'• 0 . Biiyi.ik EI~isine se~iyi bizzat tibile gori.i~mi.i§ ve miitemmim bazt rna -
u •. seri Halid Giileryiiz gezdirmi§, lumat daha almi§tlr, 

' ~' 

Siyasi ··. icrli~ 

Japonya - Sovyetl 
Birligi 

n aponlann Cindeki biiyiik 
i::::::J} harekatmm nihayet bulmak 

re oldugu ve Cinin son m 
Hankov'un kap1lan oniinde nihai 
rebe yapildigi bir s1rada, Manc;uri 
berya hududunda Japon ve Sovyet 
vetleri birbirlerile ciddi surette c;ar 
yorlar. F akat, bu hadiselerin <;i1 
harb iizerinde bir tesiri olmtyacakhr. 
ne pahasma olursa olsun J aponlar 
kov'u alacaklardJr. 

Bundan sonra, bi.iyiik ve munt 
askeri harekata ve muharebelere I' 
kalmtyacagmdan ordulannm biiyiik 
mm1, Manc;uri ve Kore hududlarma 
kedeceklerdir. Mavi nehirden ilerl 
J apon ordusu ve harb gemileri Hank 
almaga kafi sayildigmdan San nchi 
cenuba sarkmasma evvelce liizum go 
len §imali <;indeki J apon ordusu rna 
asayi~i muhafazaya kafi kuvvetlen li 
kip kamilen Manc;uri'ye ve Kore'ye 
kilerek Kizilorduya kar§I mevzi almr 

Cindeki harekat bundan sonra 
muharebesi halini alacakhr. Cin hiiku 
tinin kuvvet ve ni.ifuzu dii~mii§ ve ~ 
re~al Cankay§Ck'in ordusu gec;en ttl 
harebelerde bi.isbiitiin harcanrni~ olJ 
gun dan J aponlarm takib miifrezeleri ~ 
hiikumetinin kuvvetlerinden ziyade b' 
larla on sene harbeden ve zahirde ~ 
re§alin emrine giren, lakin §imdi tek 
mi.istakilen hareket eden ve on sene 
tecriibelerle ~ete harbinde pi~kin bir ~ 
le gelmi~ olan Cin komiinist kuvvetler 
ugra§acaklardir. 

Sovyetlerin art1k Cin hiikumetine Y 
d1mda bulunmadiklan, bilakis Cin J 
miinist kuvvetlerine yardim ettiklcri J 
ponlar tarafmdan haber almmt§ ve 
haberler 1ngiliz membalan tarafind 
teyid edilmi§ti. Bu yard1mdan J apon 
miinfeil olduklanndan, ] aponya ile S• 
yetler arasmda ciddi bir gerginlik pe} 
olmu~tu. 

Manc;uri'nin Kore hududile birlei 
bir noktada, sevkulcey~ cihetinden gl 
yet miihim olup §iJildiye kadar Man~ 
arazisinden saytlan Cang Ku Feng tef 
sinin Rus kuvvetleri tarafmdan zapt 11 

i~gal edilrnesi ve buradaki J apon ja 
darmalapmn oldiiriilmii~ olmasJ, arad 
gerginligi biisbiitiin tehlikeli bir hale l 
tirmi~tir. 

' Bu tepe, Japan adalarile Asyanin 
ras1 arasmdaki en k1sa yolun miinteh 
Ra~in limamndan Kore'nin ic;erilerine 
Man~JJri'nin dort bir tarafma giden ~ 
Sovyet hududlanna yelpaze gibi ya~ 
Ian demiryolu §ebekesinin ba~ma ha~; t[ 
dir. Fakat ayni zamanda Vladivosto~ 
cenubundaki Sovyetler i~in gayet mii~ d 
bir iissiilhareke alan Posiyet korfet d 
de hakimdir. 1 

J aponya hiikumeti bu tepenin tahl 
edilmesini ve ancak tahliyeden sof 
Man~uri ve Siberya hududlanmn Y 
niden tetkik edilerek tesbit olunmas1 lh 
aksi takdirde J aponyanm kuvvete IJl~ 
caat edecegini Moskova sefiri vasJt•' 
bildirmi§ti. ~ 

Sovyet Hariciye Komiseri miinaZ1 

tepenin eski Cin Hakanile akdedilen i 
ahedeye merbut haritada, Rusya t~ 
fmda g()sterilmi~ old1,1gunda tsrar etn~i\ 
J aponlarm kuvvete miiracaat etti~· 
takdirde Sovyetlerin de kendilerini ~ 
dafaa edeceklerini bildirmi~ti. Bu s~. 
le miizakereler 20 temmuzda kesilJll 

Bu mada, umuml karargahJ Kv'~ l{ 
tung yanmadasmda bulunan ]apon c ~ 
dusu kumandanhgt haiz oldugu genii. ll. 

lahiyete binaen merkezden talima~ J 
maks1zm bir gece Ruslarm ehll 
Cang Ku F eng tepesini harben zaP1' 

tirmi~tir. Ruslar dahi tayyarelerle ttl~' 
bil hir taarruzda bulunmu§larsa da 1 

J aponlarm elinde kalmi~tlr, . 
Rus tayyareleri T umen nehrini 9~ 

rak Kore'nin Ra~in limamndan u~6; 
demiryollarma ve baz1 Kore'li ko11 

bomb alar atmt~lardtr. J aponlar hava f 
toplarile mukabelede bulunarak .. 
tayyarelerinden baZilanm di.i~iirttl~ 
ve ~ala~lanm ~za.~~a~hrmJ~lardir. :f 
vaz1yet 1ade edJ!dJgmden J aponya ~~ 
hududun tetkik ve tesbiti ic;in miizak' 
haw bulunuyor. Aksi takdirde So'l 
lerle harbedeceklerini soyli.iyorlar. rt 
zak§arkta, Sovyetlerle ]aponlar e i ha. 
bir giin ~arpi§acaklqrdtr. Fa kat h~r; l-( 
~imdiden ba§laYJp ba§lamiyacagi sofl P 

diselere kar§t Moskovanm alacagl "~~ blll 
yete baghd1r. ] aponya, Sovyetlere ~ ltti 
a~acag1 bir harbde Cindeki harbd(·~ }) 
ha iyi bir vaziyette bulunacaktJr. ~ 1 

o zaman miittefik s1fatile AlmallYtJI 
!talya da kendi tarafmda harbedec~y 
dir. Muharrem Feyzi T?!!,:J 

Orta T edrisat miidiit~t.l, 
Birka~ giin evvel tetkikatta pUdti~ 

mak iizere Bursaya giden Orta 'fe j)Pv 
Umum miidiirii Avni, dUn §ell! f 
gelmi§tir. Umum miidiir, birka~ 
sonra Ankaraya gidecektir. 



UZAKSARKTAKt HARB 
~'~ ----

·: Bir lngili~ kruvazOrii 
::diin hombard1man edildi . 
i l\1iirettebattan 

pi bir k1sminin oldiigii ve Hankeu 
fehrinin de bombard1man edildigi bildiriliyor ,]( 

l 
H l-fankov 3 - ~anghsing ismindeki I gore, J aponya Cin hiikumetine muhasa· 

Cin giimriik kruvazoriiniin siivarisi lngi - mata nihayet vermek iizere ileri siirdiigii 
It liz tebaasmdan Gravley diin ogleden son- yeni §art! an bildirmi~tir. Bunlar §imdi 
it ta Yangtse iizerinde Hankov'a takriben Hankeu'da telkik edilmektedir. Bu ~art· 
! 60 kilometrelrk bir mesafede bulunan lar pek ag1r olmakla beraber bundan ev

. kruvazoriin J apon deniz tayyareleri Ia- velki ~artlara nisbelle pek hafif addedi
i. t~fmdan bombardimam esnasmda olmii§- lebilir. (a.a.) 
0 ~~r: Ceminin miirettebatmdan bir kac; ...... ve yeni bombardtmanlarr 
r 

1
§t de bu meyanda olmii~ ve kruvazor L d 3 (1-fusu;i) _ 37 Japan tay· 

' 1tahrib edilmi§tir. Sag kalanlar bir kay1k- ~nbra iin Hankeu •ehrini •iddetle 
1 a l-f k • d" .. I d' K .. .. yares1 ug , • 
. no aln ov.fa , ~nmu§ erkir. ldr~azkorun bombardiman ederek tayyare karargahi-
' tzna vaz1 esm1 yapma Ia o ugu ay- . • · 1 · h · · 

ded'! k d' H·d· d 1 'I' m ve b1r c;ok resm1 claire en ta nb elm!§" 1 me te 1r. a 1se esnasm a ng1 IZ I d' 
~ tebaasmdan biri oldiigii ic;in Guat ism in- er u. • , 
~ deki ingiliz topc;ekeri bu sabah vak'a Londra 3 (Husus!) -Tokyo dan a-
~ lllahal!ine gonderilmi§tir. !man son haberlere gore, Sovyet hudu • 
1 Japonyamn yeni fartlari........ dunda bugiin iki Sovyet tayyaresi dii§ii -

l-fongkong 3 - Burada soylendigine riilmii~tiir. 

I Milletler Cemiyeti 
ve sulh prensibleri 

Oslo' da M. Beke verilen 
ziyafetteki nutuklar 

Oslo 3 - M. Bek diin Kral tarafm
dan kabul edilmi~tir. Ak§am, Koht tara· 
fmdan verilen bir ziyafette Bek ve Koht 
nutuklar teati etmi§lerdir. Koht bir giin 
cihan~iimul mahiyette hakiki bir Mii:et
ler Cemiyeti le~kil edilmesi iimidini izhar 
etmi~ ve Milletier Cemiyetinin umumi bir 
sulh temin edecek iktidara malik olma -
d1gmt soylemi§tir. Halib hedeflerine var
mak i~in harb yolunu takib etmiyen mil~ 
letlerin te~riki mesaisine emniyet etmek 
ve iimid baglamak laz1m geldigini kaytd 
ve bu millet!erin arasmda Polonyanm 
biiyiik bir mevki i~gal ettigini soylemi~tir. 

M. Bek bu nu~ka cevaben demi§tir ki: 
<<Milletler Cemiyetinin §imdiki vazi· 

yeti hakkmdaki miitalealanmza i§tirak e
derim. Her§eyden evvel biitiin gayretle -
rimizi mi.itekabil emniyete istinad ettir -
mek laz1m geldigi kanaalindeyim.» (a.a.) 

Dedikodu ve tenkid 
Yazan: PEYAMI SAFA 

Hemen herkes dedikodunun kotii ve olur, damanm!Za girer, kalbimizin ic;ini 
lenkidin iyi bir§ey olduguna inamr. doner, dola§Ir; yahud samimi bir dost 

Prensipleri yoklamrsa bunun ikisi de yiiziiniin Slcakhgile ruhumuza igilert!k 
ayni §eydir: Kusurlara, eksiklere, ay1b- bazan kendimizden de sakladigimlz ku
lara kar§I cemiyetin ofkesini ve nefretini sur! an ve ay1blan goriir, g1der; gayri§u
ifade eder. urumuzun ic;inde bile, derin bir itiraf ihti-

Dedikodu ile tenkid arasmda bazi yac1 kthgma girmi§ hafiyeleri ve casusla· 
farklar yak degildir: Dedikodu arkadan n vard1r; kendi kendimizden nefretleri
yapihr, Lenkid alenidir. Dedikodu mezi- mizi, ulanclanmlZI, gizli azablanmiZI t;a· 
yetlerdeu fazla kusurlara kat§I hassastn, lar, goli.iriir, cemiyete haber verir. 
tenkidin hedefi her ikisini de ortaya koy- Bu hafiye sayesinde cemiyet, her fer
maktir. Bu fark, tenkide b!raz daha dinin SlrrJDI bilir. Biitiin suc;lan amme 
merdce ve biraz daha bitaraf bir gori.i§ vicdamnm yiiksek mahkemesine havale 
olmak haysiyetini kazandmyor. Hie; ~Up- eder. oradan, gizli veya aleni ihtarlar, 
he yok, dedikodu ile tenkid arasmda, lekdir!er, protestolar, lanetler yagar. 
ikincinin lehine, boyle bir ahlak ve seviye Ben otuz sekiz sene ya§ad1m; amme 

farki vard1r. vicdanmm cezalandirmadigi bir su.;lu 

Meksika petrolleri 

Fa kat tenkid, mii.nev~er~ere, giizidele-~ gormedim: Kimini i§inden ~lkarmi§, ki
re ve onlann eserlenne mh1sar eder. He- mini c;ocugundan veya kocasmdan ay1r -

de~i. halk degil giizideler, .. mev:~u ~ah1s I mi§, k!m. !n: clast evlerinin ~ap1s1m k_apa
degii, eser ve vasitasi da soz degii, yaz1- mi§, ktmmi umumun nefretJ, hakareli ve
dan ibarettir. Halbuki dedikodu, §ahsm ya gizli i~tihzasi ortasmda haysiyetsiz ve 
§ahsa kar§I, en derin §ahsi' mevzularda, ne§esiz birakmi§, kimini de c;Ildutmi§tlr. 
arkadan, ~fahi ve menfi tenkididir. llim Bazdan bu gizli adaletten yakay1 slyir
ve san' attan ziyade, politikadan ziyade mi§ goriiniiyorlar, fakat yenidirler, ergec.; 
ahlak sakat!Jklanm arar, bulur ve arka- c;arptlacaklanndan eminim. 

dan vurur. Hic;bir suc;un ve ahlaki' dii§iikliigiin bir 

HEM NALINA 
MIHINA 

0 

rica 
r;==:\\ iin, 3 iincii ve 4 lincii piyade 
1!::::/J alaylannuza Sancak verilmesi 

bana, aziz bir mevzuumu tek
rar hatirlatti. 

Harb Okulunun sancag1 var; Deniz 
Harb Okulunun sancag1 var; onlar gibi 
orduya zabit yeti§tiren Y edek Subay 
Okulunun sancag1 yak. Bu okul, memle
ketin biitiin miinevver sivil gencligini si
nesinde tophyan, onlara askerlik ruhunu 
a§IIIyan, onlara zabitlik ogreten, onlara 
muvazzaf arkada§larile beraber omuz 
omuza harbetmek ve yanyana olmek iil
kiisiinii veren bir miiessesedir. Vatam 
miidafaa ederlerken dii§man kaqismda, 
zabitlerimiz arasmda, muvazzaf, ihtiyat 
diye bir aynhk olmiyacaktir; oliim, biri
ni digerinden ay1rd elmiyecektir. Ayni 
sancak altmda ayni kahramanhkla dovii· 
§ecekler, ayni talihle harbedeceklerdir, 
ayni zafere ula§acaklar, ayni §ehidlik 
payesine yiikseleceklerdir. Onun ic;indir 
ki Tiirk ordusu, iiniformalannda muvaz
zafla yedegi birbirinden aynacak hi<;bir 
i§aret dahi kabul elmemi§tir. Bu birlik, 
bu benzerlik ve oliim kar§Ismdaki bu 

Cevad A~~;i;:J:""""K:;k~;J;k·-ederek ~:~:;:r:':'~~~!:~-
~ole'ni·n so""zleri• gerinen haham Va§ington 3 - Maden .biirosundan 

Dedikodunun kotiiliigiine ve c;irkinli· sir halinde kalmasma meydan vermiyen 
g_ine herkes inamr; fakat dedikodu yap- dedikoduyu yalandan ve iftiradan ayi
mami§ ve dedikodusu yapilmamJ§ adam ran §ey gene dedikodudur. Y alancilara 
yoktur. Bu da gosterir ki, sosyal bir za- ve miifterilere «dedikoducu» damgasim 
ruret olarak dedikodu daha liizumlu, da- vurur. Bu damgay1 vuran, gene dediko
ha umumi ve daha be§eri bir§eydir. Ni- dunun kendisidir: Bir miifterinin arka
hayet, tamdigi insanlann karakterleri ve smdan dedikoducu oldugunu soylerken 
hareketleri iistiinde herkesin bir dii§iin - dedikodu yapmi§ olmuyor muyuz? Y a
cesi ve bu dii§iinceyi de soylemek ihli -

miisavat, Y edek Subay Okulunun da bir 
sancag1 olmasmi icab ettirir. Her yii, 
memlekete iki bine yakm zabit yeti§tiren, 
Y edek Subay Okulu da, §anh bir sanca
gm muhafiZI olmak, onun golgesi altmda 
zabitlik ogrenmek §ere£ ve saadetinden 
mahrum kalmama!tdir. Biitiin miinevver 
sivil gencligin g~tigi ve gec;ecegi b~ 
mekteb, sancaks1z buaki!mama!tdir. 

"- ~ alman maliimata gore, Meks1ka, satm a

<<A.bnan netice, halisane Kudiiste seksen bir incil 
te~riki mesainin miisbet i~inde birka~ milvonluk 

lman §irketlerin petrollerini Almanyaya 
ihrac edecektir. Baz1 Alman firmalan, 
petrol gemileri kiralami§lardlr. Bu hu -
sustaki muamele dogrudan dogruya ar -
matorlerle yapiimi§Iir. Petrol gemileri 
Avrupa devletlerine aid muhtelif san -
caklar altmda sefer edeceklerdir. Maden 
biirosunun bildirdigine ~ore, yap1lan 
kuntrat mucibince petrol lngiliz veya 
sair Avrupa limanlanna ihrac edilecek, 
fakat raporda i§aret edildigine gore, pet· 
rol vapurlan hakikatte Almanyaya sev -
kedileceklir. ( a.a.) 

bir semeresidir » eroin bulundu 
Antakya 3 - F evkalade murahhasi

k1Z orta elc;i Cevad A~Ikalmla d7lt!ge 
b alone! Kale bugiin saat 13 te bem ka

ul etiler. Kay1d neticesinden memnun 
"e .;;ok ne§eli goriiniiyorlardt. 

E:.vvela Cevad Ac;tkalm soze ba§ladt: 
<<£.Ide edilen netice, dedi, iki hiikiimet 

~tas1ndaki halisane te§riki mesainin se • 
llleresidir. Bu netice, samimi' bir §ekilde 
": biihassa iyi niyetle alan te§riki mesai
ll~n neler yapabilecegini ispat etmekte -
cltr. Bu kadar giizel alametlerle ba§IIyan 
~e ilk merhalesi iyi bir netice ile tamam-

Kudiis 3 - Kudiis zabitasl, gec;ende 
Pariste yap1lan bir tevkif neticesinde 
mevcudiyeti meydana c;1kan beynelmilel 
bir uyu~turucu maddeler kumpanyasmm 
izlerini ke§fetmi§tir. Polis, Pariste oldu • 
gu gibi Kudiiste de kaplarmm ic;inde bi:· 
kac; milyon liraiik eroin bulunan 81 fnc1l 
bulmu§tur. (a.a.) 

1 

·anan sec;imin ayni suretle devam etmesi 
tabiidir. Sec;me ameliyesi tam bir stikunet 
~e dikkate deger bir intizar ic;inde cere
ran etmi§tir. 

BugUn ikinci miintehibliklerin nam • 
:ed}iklerini kabule ba§ladik.» "' 

. De!ege Kolonel Kale, §unlan ilave et-' 
1: 

1 «- Ayni halisane te§riki mesai bun • 

1an boyle de devam edecek ve her saba· 
. ~ aynj giizel neticeyi verecektir.» 

'
8Panya dahili harbinde son 

safha 
1 

13
.arselona 3- Resmi teblig: $ark cep

~eslnde cumhuriyetgiler Partilo de 
, Uadalaviar ile 4 tepeyi Griegos de 
~~adalaviar ce Fuas de Albarracin ka-
a ~lar1nx zaptetmi§ler ve Rio Guada -
VJar' li' 1 geride birakmt§lardir. 

'a tankist tayyareleri Hospitalet ve 
irrra~one'yi bombardtman etmi§ler • 
ii. . 81Vil ahaliden birc;ok ki§iler olmii~-r. 

lngi} tere Bahriye N aziri 
Lo Balbk denizinde 

:u ndra 3 - Bahriye N azm M. Duf 
at~t·· amiralhk dairesinin An§anteres i/ e bugun Portsmutdan BaltJk de -
~b.e hareket etmi§tir. 

, n§anteres yah Kiel kanahndan ge-
ctek: y ' • • 

a hat· a§agtdaki program muc1bmce se-
5 Ine devam edecektir: 

a, ~ 7 
agustos Kiel, 8 • 10 agustos Gdin

}s 't~ • 
12 agustos Dantzig, 13 - 16 agus

~el · 
) • 

25 
el~ski, 17 - 20 agustos Stokholm, 

V ekiller Heyetince tasdik 
olunan bir talimatname 

Ankara 3 (Telefonla) - Te§viki sa -
nayi kanunundan istifade eden askeri 
falbrikalarm gUmri.i.k ve buna munzam 
resimlerden muafen getirecekleri ipti • 
dai maddeler cetvelleri ve sureti tat -
bila. hakkmdaki talimatname, Vekiller 
Heyetince tasdik olunmu§tur. 

Radyo telgraf iicretleri hak· 
kmda talimatname 

Ankara 3 (Telefonla) - Radyo, tel-
graf U.cretleri hakkmda Vekiller Heye
tince yeni bir talimatname haztrlandi. 
Buna gore, Tiirk gemi istasyonlarile 
Tiirk kara merkezleri arasmda ve bir 
Tiirk sahil istasyonu vasltasile teati e
dilecek radyo telgraflardan kelime ba
§Ina gemi istasyon iicreti olarak 7,5 sa
hi! istasyon ucrtei olarak 12,5, dahili ~e
hir ticreti olarak 2,5 kuru§ ki ceman 22,5 
kuru§ iicret almacakbr. 

• iki Tiirk gemi istasyonu arasmda bir 
Tiirk sahil istasyonu vasxtasile teati e-
dilecek radyo telgraflardan kelime ba

Miilteciler komitesinde 
Londra 3 - Hiikfunetler arasx miilte

ciler komitesi ingiliz delegesi Lord Vin
terton'u reislige se~mi§tir. Dort reis ve
killi gine Fransa, Amerika, Brezilya ve 
Rolanda delegeleri getirilmi§tir. 

Amerikah hukuk~inas Jorj Ruble, 
Londradaki mi.ilteciler ofisi daimi di -
rekti:irliigi.ine tayin edilmi~tir. 

Saat 16 dan sonra matbuata tafsilath 
bir teblig verilecektir. Bu sabahki eel • 
se bir buguk saate yakm slirmii~tiir. Ya
rm saat 11 de yeni bir toplanh yap1la -
cakhr. (a.a.) 

Ar1c1hk enstitiisiinde 80 yeni 
kovan kuruldu 

Ankara 3 (Telefonla) - Ziraat ens -
titiileri binast yanmdaki yerden 1slah 
istasyonu Civarma nakledilmi§ alan A
rtclhk entistiisiinde 80 yeni kovan tesis 
edilmi§tir. Ankaranm me~hur ballan • 
mn fenni ve ikhsadi §artlar iginde bu 
enstitiiden elde edilecegi bildiriliyor. 

lhrac1 yasak edilen iptidai 
maddeler 

§tna 27,5 kuru§ almacakbr. Gemi istas- Ankara 3 (Telefonla) - Hurda de -
yonlarmm kara merke;>:i mevridli alan mir ve benzeri iptidai maddelerin ih -
matbuat telgraflarmda %50 tenzilat ya- racmm yasak edilmesi hakkmdaki ka -

nunun birinci maddesine tevfikan ka -pacakhr. 

1 I lmhg1 bir buc;uk metreden ince alan c;e-
Tiirk • ngi iz ticaret anla§• lik ve demir saG kmnhlarile teneke k1-

maslna aid izahname nnti ve dokiintiileri miistesna olmak ii-

Ankara 3 (Telefonla) - 2 eylul 936 zere, memleket dahilindeki bilumum 
tarihli Ti.irk • ingiliz ticaret ve klering demir, bak1r, kur§un, kalay, tutya, alo
anla§masma miizeyyel 2? may1s 938 ta- minyum, antimuvan, nikel hurdalarile 
rihli anla§ma hakkmda Ikhsad Vekale- bunlarm hurda halindeki halitalarmm 
tince hazJrlanan izahname alakadarlara ve kullamlamwacak hale gelmi~ bilu · 

· 1 t 93n mum muharrik ve miiteharrik vas1ta -gonderildi. Buna gore, emmuz . " 
den itibaren bedelleri klering yolile 0• larm ihracmm yasak edilmesi Vekiller 
denecek miittehid kralhk anla§mas1 Heyetince kararlastmldx. 

lancmm evi yanmi§ da kimse inanma
yaci vard1r. insan bunu soylerken yalmz mi§Sa, mutlaka onun aleyhinde, yalanci
ic;ini bo§altmakla kalmaz, kusurlara kar-
§I nefretini ba§kalarma da sirayet ettire- ligma aid hakh bir dedikodu !;lkmami§ 
rek, §Uurlu veya §Uur~uz, ahlaki bir am- midir? Dogru ve yalan dedikodular ara
me vicdanmm belirmesine, ya§amasma, 
kuvvetlenmesine c;ah§mi§ olur. 

Dedikodu yalan ve iftira ile kan§ma
d1kc;a, faziletin bek .. isidir: Kanundan, 
mahkemeden ve polisten ziyade korku ve
rir. <;iinkii sorgusu, suali yoktur; miida
faaya imkan buakmaz ve g1yaben hiik
miinii vererek her insamn boynuna gaf!et 
anlannda o korkunc Janet halkasmi ge
c;irir. V urdugu damga ebedidir: T ecili, 
temyizi, beraeti, affi, tahliyesi yoktur. 
«lnsamn adt ~tkacagma cam ~1ksm I» 
dememi~ler midir? 

Dedikoduya ugramak ve dile di.i~mek 
korkusu, btitiin insanlara ahlaki muvaze
nelerini bulduran en biiyiik miieyyideler
den biridir. Milletler bile, aleyhlerindeki 
dedikodularla mucadele etmek ic;in, yi.ik
sek biitc;eli propaganda c;Ighklan kopan
yorlar. Bu, soz denilen §eyin hedefine 
derhal yapi§an ne zehirli bir mermi oldu
guna i§arettir. 

Dile gelmi§ bir memurun, mevkiinde 
uzun miiddet kalamiyacagmi biitiin me
murlar bilirler; dile gelmi§ bir tiiccarm 
kredisini kaybedecegini biitiin tilccarlar 
anlami§Iardir; dile gelmi§ bir k1z evlen~
mez; dile gelmi§ bir kadm, namus~u bu 
sokakta oturamaz. Hakh bir ded1kodu 
erget; ve daima muzaffer olur. 

*** 
Kanun daima kaba suc;lan cezaland!

nr. Mesela bir dilim ekmek c;alan adama 
hapis cezas1 verir de, a.;hktan k1vran~~~ 
bir adama bir dilim ekmek vermedigi 
ic;in onun oliimiine sebeb alan cimri~i 
mes'ul elmez. Y ahud da bir kol harekeii· 
le bir ~ocugu otomobil altmda kalarak 
olmekten kurtarmak istemiyen tasasiZI 
cezaland1rmaz. Merhametsizlik, tasastz· 
hk, cimrilik ilah ... gibi biiyiik ahlaki' :m~
lann kanuni mes'uliyetleri yoktur. Bun
farm cezas1 umumun nefretidir. Herkes 
muhitinin ve mesleginin kinine ve nefre
tine ugramaktan korkar. 

Bu reaksiyonun te§ekkiiliine yanyan 
bir tek biiyilk ami! vard1r: Dedikodu. 
Sayisiz §ekillere girerek en kapah mahre
miyetlere sokulur; ad eta bir kan damlnsi 

smdaki farki da gene dedikodu tayin 
eder. 

Dedikodunun kotii bir§ey olduguna 
inamrken, ya iftiralari kasdediyoruz, ve· 
ya, dedikodudan kendimiz de i.irktiigii
miiz i<;in onu kotiilemek isliyoruz. 

l ftiralan dedikodulardan ayuahm, 
bunlar sadece iftirad1r. Y alans1z ve ifti
rasiz dedikoduyu sevelim. F akat Turk 
ahlaki, arkadan soylemenin necabetsizli
gini gidermel i~in, dedikoduyu yiize kar
§1 tekrarlamak vecibesini yaratml§hr. Ba
Zl samimi dedikoducular «ben yiiziine 
kar§l da s<iylerim» derler: eger soylerler
se, dedikodunun arkadan vurmak gibi 
namerdlik vasfmdan kendilerini kurlar
mi§ olurlar. 

Dedikodulann en ahlakisi, yiize kar§I 
tekrarlanabilecek olamd1r. Boyle yapii
maZJsa, dedikodu, sosyal baz1 faydalan 
devam else bile en kotii ahlakSJZbklar a
rasma girer ki bun a hal k «ikiyiizliiliik» 
diyor ve ikiyiizliiniin iki yiiziine de tiikii
riiyor I 

PEYAMI SAFA 

M1s1r Ordu miifettisi 
' 

~ehrimizde 
M1s1r Krali~esinin amcas1 ve Misir 

ordu mi.ifetti~i Aziz Ali Pa~a AI Masri. 
!?ehrimize gelmi§tir. Aziz Ali Pa§a, Har
biye mektebimizin eski mezunlarmdan
dir. Yarm ak11am M1sua donecektir. ·-Macaristanda iki parti 

birle§ti 
Budape~te 3 - En miihim iki nasyo

nal sosyalist partisi birle~mi§tir. Bun -
lar Kant Festetic;'in Macar nasyonal 
sosyalist partisi ile §imdi mahpus bu
lunan Zalasi'nin cMacar hareketh isim
li Macar nazi partisidir. 

Zalasi partisinin reisi meb'us Hubat 
§imdi cMacar nasyonal - sosyalist par
tish, cMacar hareketh ismini almt§ a
lan yeni partinin reisi olmu§tur. Bu 
particle resmen kaydolunan azamn mik
tan 25 .000 dir. 

Alay halinde bulunan mekteblere 
sancak verildigini bilmiyor degilim. Fa • 
kat, her y1l 2000 gencin bulundugu bu 
mekteb, mevcudu itibarile de, mevcudi
yeti ilibarile de alay olmaga layJkttr. 

Bu binlerce genci, §an!t sancagm gol
gesi altmda yeli§tirmek, onlara sancali 
sevgisini nazari olarak degil, sancagm 
yiice huzurunda vermek gerektir. Y edek 
subay, vatamn, ordunun timsali olan 
sancakla, daha alaya gitmeden evvel 
temas etmeli; bir giin onun ic;in olecegini, 
hergiin onu gorerek ogrenmeli; sancak 
a~k1 onun biitiin ruhunu, biitiin varhgmt 
bir din gibi sarmahd1r. Sancak allmda· 
ki oliimiin ebedl hayat demek oldugunu 
miinevver Turk genci zaten bilir; fa kat 
daha mektebe girdigi giinden itibaren 
gozlerile sancagJ ope ope, onun z~val 
bulmaz a~k1 ve hiirmelile kayna§mahd;r. 

Yedek Subay Okulu i<;in de, biitiin 
alaylanm1z ve harb okullanmiz gibi, 
sancak isterken biitiin miinevver Tiirk 
gencliginin en ale~li bir dilegine, en he
yecanh bir ricasma terciiman olduguma 
§iiphe elmiyorum ve Y edek Subay Oku
lunu sancak yetimi birakmaymJz, diye 
biiyiik Mare§al F evzi <;akmaga yalvan
yorum. 

Muamele vergisine aid 
,ikayetler tetkik edilecek 

(Ba#araft I tnct sahttede] 

kayetler ba§gosterdi ve miiracaatlere 
ba§ladi. 

Defterdar ne diyor? 
Keyfiyeti dun istanbul Defterdari 

Kaz1mdan sorduk. Bize §Unlan soyledi: 

ll agustos Kopenhag. 

llrsa.da festival tertib 

... l3ursa 3 
ediliyor 

mallan iig ayhk klering plafonlan da - Kararnameye gore, evvelce muvak -
hilinde ithal olunacakhr. Buna dair lis- kat bir tedbir olarak ittihaz edilen 
teler izahnameye raptedilmi§tir. Pla - 317/2 numarall kararname mer'iyetten 
fonlar haricinde mer'i a~la§mk alar h1~1 - kaldtnlmrsbr. 
kumleri dahilinde hususx . ta as yo 1 e Bir ha va rokoru daha ... 
ithalatta bulunulabilecekhr. Moslrova 3 - Tayyareci Tedasev dun 
Almanyada Y ahudi doktor· 7985 metre yiiksekliginde uc;arak Fran-

• • stz tayyarecilerinden Japox tarafmdan 

( ___ P_r_o_fe_s_o_r_B_a....:..y_a_n_A_fe_t __ d_u·_·n __ g_e_Id_i __ ) 

«- Y eni kanun, her s1mf sanayi er~ 
babmm hukukunu korumaktad1r. Muafi
yeti kaldirmakla beraber arzu eden sa • 
nayi erbab1 ic;in maktuiyete rapt §eklini 
kabul ettigi gibi yap1lacak tetkikat neti -
cesinde muafiyet listesinden ihrac edil -
mi§ olan bir k1s1m sanayi erbabmm tekrar 
muamele vergisinden istisna edilebilmele
ri it;in V ekiller Heyetine salahiyet ver -
mi§tir. Binaenaleyh ortada tela§ edilec!:'k 
hic;bir cihet yoklur. Kanun her ihtimali 
gozoniinde tutmu§tur. Esasen Vekalet, 
yap1lan §ikiiyetleri derhal nazan dikkate 
alm1~ ve bu hususta tetkikat icras1 JC;In 

§ehrimize bir heyet gondermege karar 
vermi§tir. 

)niinJ.. (Telefonla) - K urtulu§ yil-
1yiik U~e rasbyan 11 eylUlde, Bursada 
diy blr festival tertib edilmi§tir. Be
lesi:·. fe.stivale biiyiik bir ziyaret9i ka
ne ~~ l§tiraki i~in istanbul Belediye-

h uracaatte bulunmu§tur. .au m .. 
ilk: b" unasebetle, Bursa otellerinde 

a u "k 
[<ttn• ~u tenzilat yap!lacaktxr. 

s· 1d1Ye, Sinobdan ayr1ld1 
Inob 3 · . . 

1lun k - Ik1 giindiir bmamm1zda 
sinj~k ta t~lan Hamidiye mekteb ge
lrtj b· oznutan ve subaylan §erefine 
rilrn. Inasmda diin ak§am bir ziyafet 

I ~~ 'Ve bu " 'I '[ p . .. .. d } <~na: k . •es1 e 1 e artJ onun e 
:ci k nh eslf halk kiitlesi tarafmdan de

a ram I 
§hr. l-f .a~ anm1z hararetle alki§lan-
tn1m damidiye, ziyafeti miiteak1b li · 

tz an I k 
dar] ayn lr en fenorler ve bay· 

a donat I b' k 
IIaria . 1 mi§ Irc;o motor ve san· 
rlan denJzde Yaptlan tezahiiratla u -

~~~!Jr. 

b 

Iarin vaziyeh tesis edilen beynelmilel rokaru 2717 
BerHn 3 (Hususi) - ~lmany.ad~~i metre fazlasile kirmJ~br. Yiiksekligin 

Yahudi doktorlar igin bugun yem If rokoru alti buc;uktan dokuz litreye ka
kararname ne~redilmi~tir. Yeni karar - dar silindirli birinci smxfa aid tayyare
nameye gore Umumi Harbde Alman ler icin tesis edilen rokordur. 
ordusunda hi~met eden Yahudi doktor- lngilterede yeni motor 
lar devletten maddi yard1m gorecekler-
dir. Dahiliye Nazm, miinhaman Ya - taburlarl 
hudileri tedavi etmek iizere bazt _Yahu- Londra 3 - ingilterede bulunan pi-
di doktorlarma Almanyada icrayt taba- yade taburlarmdan bir k1smmm mo • 
bet miis£Pldesi verebilecektir. torlii ve z1rhh ciizii tamlarla te§riki me-

M •1 • • • t hl1•ye sai edecek §ekilde yeti.,tirilmesine ve acar nazi er1 re1s1 a ~ 
, bunlara motor taburlan ismi verilmesi-

edilmiyor ne Harbiye Nezaretince karar veril -
Pe§te 3 (Hususi) - Temyiz mahke - mi§tir. 

mesi 15 ay hapse mahkum olan Macar Paragodin uyu§turucu zehir 
nazilerinin §efi binba§I Salazi'nin kefa- saytlacak 
letle tahliye talebini reddetmi§tir. 

Ankara 3 (Telefonla) - Afyon mii§-r ABERLER ) tekatmdan olup son zamanlarda teda -
\.._ KISA H viil sahasma ~1kanlan ve bizatihi 

... *_L_O_N_D_RA--3--L-or_d_H_a_lif_a_k_s_b_u_s-:abah toksi komani tevlid etmek hassasma rna· 
~imdi mezun bulunan ingilterenin Roma lik olmamakla beraber kimyevi mad -
el~is! Lord Perth ile goriil}rnii~tiir. delerle idro morfin ~Ikanlabilecegi an

* TRABZON 3 - U!(iincii Umum Miifet- la<:Jlan paragodin maddesi murakabeye 
ti§ Tahsin Uzer bugiin, Giineysu vaourile ~ d 
i:stanbula hareket etmi.~tlr. tabi uyu§turucu zehirler arasma alm 1. 

L 

Profesor Bayan Afet. diin r1htrmda 

Turk T arih Kurumu Asba,kam profesor Bayan Afet, dun sabah 
limammtza gelen ltalyan bandzralt Feskari vapurile Avrupadan don
mu,tur. Bayan Afet, rthtzmda Tiirk Tarih Kurumu azalarr taraltn
dan kar,rlanmtflzr. 

Maliye Vekaleti varidat umum mii • 

diirii fsmail Aakki ile letkik biirosu aza

smdan Zekiden miirekkeb alan bu heyet, 

pazartesi giinii faaliyete gegecektir. Bu 

heyet muamele vergisi hakkmdaki §ika • 

yetleri dinliyecek, kiic;iik sanayi erbabm

dan herhangi birisinin bundan mutazarnr 

olduguna kanaat getirirse Vekiilet vas1 • 

tasile istisnal simfa ithal ettirebilecektir.» 

Maliye Vekaletine dun 
yaptlan muracaatler 

Agac ve deri sanayii namma dilll Ma· 

liye V ekaletine iki istirhamname takdim 

edilmi§tir. Bunlarda be§ beygirden a§agt 

kuvvei muharrike ve ondan az i~i ile ga

h§an miiesseselerin biisbiitiin vergiden 

muafiyeti, bu olmadigJ takdirde, yiizde 

20 mevadd1 iptidaiye pay1 <;Jkanldiktan 

sonra, bu imalathanelerin maktu vergi 

tabi tutulmalan istenmi§tir. 
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Zaif riokta l KU~Uk _ hiklye 

~============= Leon Deutsh'ten 
V aziyet ~ok nazikti. Selefinin kariSlm 

sorguya ~ekecek olan sulh hakimi aca
yib bir endi§e hissediyordu. 

Birka<; gun evveline kadar bu koltuk
ta Andre Bermerain oturmakta idi. U
faktefek, kuru ve sinirli olan bu adam 
hi~ giilmezdi. San' atmm hilelerine kar~I 
buyuk bir nefret beslemekle beraber, 
k1ymet sahibi olmaga da c;:ali§Iyordu. Bu 
yi.izden entrikler yapan bir adam olmu§, 
fakat birden tepetaklak yuvarlamvermi§· 
ti. 

- Su~luyu getiriniz! 
N arin ve urkek olan Jacqueline Ber • 

merain avukatile beraber geldi. Zab1t 
Htibinin i§aretile oturdu, onu bugune ka
dar gormemi§ olan hakim, kadmm giizel· 
ligine hayran oldu. 

Sogukkanhhkla: 
- Madam, dedi, vazifem size biitlin 

sadakatinizle dogru soylemegi ihtara be
ni mecbur ediyor. kine sizin de kan§ma
ntzdan biiyi.ik bir hayret duydugum §U 
La Groise i§i hakkmdaki bildiklerinizi 
soy leyiniz. 

Gene kadm kizardi, 
- Hakikati soyliyecegim, hakim e

fendi. F akat, akbm kan§IrSa, sizi fazla 
i§gal edersem beni mazur goriinuz. 

Hakim giildii. Bu ozi.ir dileyi§teki sa
fiyet ho§una gitmi~ti. Kadm heni.iz c;:ok 
gencdi, ve binaenaleyh hilelere sapamaz
di. Zab1t Htibi sabm1z parmaklannda 
stilosunu tutuyordu. Su~lu hikayesine 
ba§ladi: 

- Bu hadisenin ba§langici alh hafta 
evveline c;:1kar. Bir davet yapml§hk. Ko -
cam, evimize, §ehrin say1h kimselerini 
c;:agirmi§h. T abii, ken dine yarar miina -
sebetler dii§iindi.igi.inii anlad1m. Onun za
ten akh fikri sadece yiikselmekti. Y almz, 
§ohret basamaklarmdaki camba'zbklann • 
dan bahsederdi. Adliye Y1lhg1 yatagmm 
ba§ucunda bulundurdugu yegane kitab -
dl. 

Hakim. gene kadmdaki k1rginhgm ne 
kadar derin oldugunu farketti. Selefi 
hakkmdaki bu k1sa izahattan, adamm 
nas1l sert bir kalb sahibi oldugunu tah -
minde gecikmedi. Maamafih sozu k1sa 
kesti. 

- Sadede gelelim .. 
- Sadede mi? Ha, evet .. Andre'nin 

yet hissetti. Sakin bir eda ile hareketinin 
sebeblerini izah etti: 

- ,Sayed, o kadma kar§I tutkunlugu 
samimi olsayd1, §iiphesiz, kocama biitiin 
hi.irriyetini verirdim. Bu i§te gayrihassas 
kalamaz, JstJrab duyard1m. Fa kat, orta
dan kalkmam laz1m gelirdi. Lakin, bu
nun ~1kan olan bir munasebet oldugu -
nu, §ohret ic;:in saadetimizin tehlikeye a -
tildigiDI, kocamm butiin hotkamhgile 
kendisini du§undi.igunii gorunce, bi.itiin 
ol«;:ulerimi kaybettim. Zayif bir noktasm1 
yakalamaga karar verdim. Bunun ic;:in, u
zunuzadiya hile aramaga, onu herkesm 
goziinde kii~uk du§iirmek ic;:in fazla di.i -
§Unmege hacet yoktu. Kocam, davetli 
dostlanudan bazilanm evlerine kadar 
gotiirmek iizere sokaga ~1ktlgi bir zaman
da, odasma girdim, ve yaz1 masasmm us
tiinde, bana bahsettigi La Groise ISimn 
dosyasmi gordi.im. Polislerin canilere 
baskm yapacaklan gunii ogrendim. 0 
giin canilerin bulunduklan yere ko§tum. 
Cinayeti i§lerken kullandiklan §eylerin 
bir k1smm1 bana vermeleri ic;:in bu adam· 
lara para verdim. F akat, onlara, i~timai 
vaziyetim hakkmda hie; izahat vermedim. 
Polis miifetti§leri goriindi.ikleri zaman, 
kendimi bir su<;lu gibi tevkif ettirmekte 
mii~kiilat <;Ikarmadim. Gerisini siz de bi
liyorsunuz: Gazeteler amans1z bir hi.i
cuma gec;tiler, i§ler karmakan§Ik oldu, 
kocam da istifa etmek mecburiyetinde 
kald1. Zaten, ben de bunu bekliyordum. 

Kadm birkac;: saniye kadar sustu. KI
sik k1s1k nefes ahyordu. Soziini.i bitirme
si ic;in ona cesaret vermek laz1m geldi. 

- ,Simdi, bana istediginizi yapabilir-
SIDIZ .. 

Zab1t katibi hakime dondii: 
- ZaptJ suc;:luya imza ettirebilir mi

yim? diye sordu. 
Hakim ba§ile «evet !» i~areti yapb. 

Sonra ]acqueline'e donerek ilave etti: 
- Madam, adaletle alay ettiginiz 

ic;in, korkanm ki cezamz bi.iyi.ik olacak
tJr. Bunu SJrf bir intikam ic;:in yaptmtz. 
Maamafih, hakk1mzda bir men'i muha
keme karan verecegim. Peki amma, ko
camzm hususi hayatJ gibi, amme ile aia
kadar hayatmm da size aid oldugunu na· 
s1l iddia ediyorsunuz? Bu ikisini birbiri
ne kan§tlrmaga hakkm1z var m1yd1? 

~abuk resim ~ekmek .. 
F otograf, ilk icad olundugu devirler· 

de, denkler dolusu ewayi ihtiva ediyor
du. Bir tenezziih giiniini.izde goziinuze i
li§en gi.izel bir derenin bin bir oyunla gu
len pmlt1lanm te~b1t edebilmek ic;in er
tesi haftay1 bekliyecek ve makine ve seh· 
pa takimlan, plak §a ~ileri, portatif ka
ranhk odas1 tertibat1 gibi bir veya iki ha· 
mal yuki.i te§kil eden, .adeta kiic;iik bir 
heyeti seferiye tahrik edccektiniz. 

0 zamandanbcri ad1m ad1m yuri.iyen 
tekemmi.il perisi bugi.inkii fotograf maki
nesini cebde ta~mn bir hale kadar getir· 
di! Bu tekemmiil hamlelerinde ( daha c;:a· 
buk resim c;ekebilmek) diisturu bir gaye 
olarak takib edilmi~tir. 

Evvela allrandi~man sistemi ortaya 
<;Ikmakla biiyi.ik bc.yda resim elde etmek 
i~in biiyiik makine ta§Jmak kaidesi bir 
zaruret olmaktan kurtuldu. 0 raddeye 
geldi ki, sinema ,§eridi i.izcrine c;ekilen fo-
tograf pan;alarmdan yap1lacak agran -
dismanlarla eski 18 X 24 makinelerle «;:eki
len kopyalar mukayese edilebilir bir hal 
ald1. 

Sur' ate matuf bu terakkilerin en mii
himlerinden biri de mesafe ayan mese· 
lesi olmu§tur. Plak mahalline buzlu cam 
koyarak mesafe te~bit etmek c;ok saglam 
bur usuldii; fa kat, resmi yap1lacak sah
nenin ekseriya ho§:t giden, en hareketli 
am gec;:iyordu. Ref!cks dediS,iJiliz usul de 
pek az ya~ad1; zira, tam resim almacag1 
anda sahne gozuniizden kayboiuyordu. 
<;ifte adeseli refleks bir nebze bu mah
zuru bertaraf ettigi i~in birc;:ok amatorle
rin, bugun dahi makbuliidi.ir. 

Fa kat biitun bunlardan ayn olarak, 
telemetre sistemi ortaya ~1kmca mesafe 
ayan davasmda bir ink1lab yapilmi§ oldu. 
Buzlu cam i.izerind.e mesafe ayan yapar· 
ken mihrak noktasma yakla§tik<;a irtisam 
keskinle~ir; fakat tam mihrak noktasm1 
bulmak ic;:in bu noktadan biraz ta§mp ge· 
ri almak suretile bir kontrol yap1lmazsa 
c;:ok defa aldamhr, bilhassa kiic;:i.ik el ma
kinelerinde siyah bez ta§Inamiyacagt i
<;in etrafm aydmhg1 buzlu camdaki riiye
ti bozar. 

T elemetre ile yap1lan ayarlarda ise 
bu mahzurlar kendiliginden kalkmi~tlr: 
iki resrnin tamam~n bir gorundiigi.i nokta 
kafi derecede vaz1l1br; ileri geri ara§tl• 

davetli kadmlardan birini kollan arasm -
da tuttugunu hayretle gordi.im. Miithi§ 
bi~. sukutu hay ale ugrad1m. Kocam1 se
viyordum. Zaflanm da biliyordum, fa
kat, ona kar§l oyle derin bir §efkat besli
yordum ki ... 

Ka,dm c~yab verdi: 
- l-Ier§ey seven kadma aiddir .. 
- Bizde ne var, ne yok, hepsi de 

mi? .. 

' np vakit ge«irmege li.izum yoktur. Bu sa· 
yede de mesafe te pit t>dilinci e kadar 
sahneniH istenilen ~ekli kac;:mam1~ olur. 

- Madam, inanintz ki, ben ... 
Suc;:lu kadm muhatabm1 §oyle bir si.iz

du. Bu ilk sempati tezahiiri.i ona dokun
mu§tu. Birka~ giindenberi, herkes tara
fmdan, hatta akrabasl tarafmdan terke
dilmi§, su~lular arasma kan§ml§, insanla
rm alc;:akhklanm yakmdan tammi§tl. So
ziine devam etti: 

- Eger, gogsi.i iistiinde siktJgl kad1 -
DID adm1 soy]esem, bana deli derdiniz! 
Herhalde, ona siz de rastlami§sJmzdJr, 
size de takdim etmi§lerdir. Amma, ne o
lursa olsun, ni~in susay1m? Bu ... 

Hakim: 
- Rica ederim I diyerek kadmin so

zi.inii kesti. 
F akat, Jacqueline, acayib bir §iddetle, 

rakibinin adm1 soyledi. Zab1t katibi ye· 
rinden f1rlad1. Bu i§e ad1 kan§an kadm, 
sergiize§tlerile dillere destan olmu§tu, ve 
siyasi adamlardan birinin karm idi. 

- Hakim efendi, meslekta§miz, bu 
kadm hakkmda herkesin nas1l bir kanaati 
oldugunu size soyliyebilir. Eminim ki, 
kocamm o kadma kar§I iyilikleri olsa da, 
bu ... a§kile degil... 

Jacqueline ken din de acayib bir emni-

( Japon 

Su~lu kadmm yuzunden ya§lar damh
yordu. 

- Beni na!!l bir azab ic;:ine siiriiklii -
yorsunuz! dedi. Her§eye tahammi.il mi.i 
etmeli? Bir§ey soylememeli mi? Beni 
herkese kepaze edecek bir bo§anma ile 
mi kanaat etmeliydim? Bilmiyorum, hi<; 
bir§ey bilmiyorum ... 

Kadm aghyordu. Hakim susuyordu. 
Belki de, bu dakikada, kendi kendine 
kadmm miidafaas1m yap1yordu. Fakat, 
§a§kmhgmi belli etmedi: 

- T C§ekki.ir ederim, madam! dedi, 
ve sorgunun sona erdigini bildirdi. 

c;eviren: 

Serif Huliisi 

Mev lid 
G~enlerde vefat eden Burdur csra -

fmdan Tahlisiye mtidiriyeti sab1k "mu
amelat miidiirli ishak Glinaym ollimti
ntin k1rk1 mlinasebetile 6 agustos 938 
cumartesi' glinii saat 13 te Be§ikta~?ta 
Sinanpa§a camiinde Mevlidi han HGftz 
Rtza ve A§ir taraflarmdan Mevlidi Ne 
bevi okunacagmdan ehibba ve dostla
rmdan arzu buyuran zevatm te§rifleri 
rica olunur. 

Mer'humun efrad ve ailesi 

Diin gelen Japon diplomatlarmdan biri sefaret erkanile gorii§Uyor 

Japonyamn Yakm~ark ve Avrupa el- Tokitaro Kuraki, digeri de Japonyamn 
~ilerinin i§tirakile §ehrimizde toplana- Kahiredeki fevkalade mi.imessili M. 
cak olan konferans onlimiizdeki cumar- Masariki Yokohama'dtr. Japon diplo -
tesi gtinli Japonyanm Ankara btiyiik el- matlan nhtlmda Japon bliytik elc;isi M. 
c;isi M. Takatoni tarafmdan a~llacaktlr. Takatomi ile sefaret erkam tarafmdan 

Japon el«;:ilerinin senelik mutad top-
lantlsma i§tirak edecek olan diplomat - kar~Jlanm~tlr. Konferansa i§tirak ede-
lardan ikisi diin M1s1rdan vapurla §eh • cek olan diger diplomatlarm bi'l' k1smi 
rimize gelmi!ilerdir. Delegelerden biri yarm, bir k1smt da cumartesi giinii §eh
')Japonyamn iskende.riye konsolosu M. rimize geleceklerdir. 

N. G. 

Harb Okulu Komutanhgmm 
bir ricas1 

Hal'lb Okulu Komutan vekili albay 
Hamid Dogruer, tesisindenberi Harbiye 
mektebine mtidtirltik eden btitlin ze -
vatm hirer resimlerini okulun ~eref sa
lonuna koymak gibi ktymetli bir tc§ab
bliste bulunmu~tur. Fakat mlidtirlerden 
bir ku;mmm resimleri bulunamam1~tir. 
Bunlar, eski Mckatibi Askeriye Nazrn 
Mti~ir Zeki, Mekatibi Askeriye Nazm 
sanisi Ferik R1za, dahiliye mtidi.iri.i Fe
rik Servet, Askeri mektebler mtifetti§i 
Tevfik ve Bak Pa§alardtr. 

Ailelerinde veya tamd1klarmda bu 
zevatm resimlcri varsa, Ankarada Harb 
Okulu Komutanbgma gondermeleri ri
ca edilmektedir. Fotograflann ba§ka 
nlishas1 olmadt~ takdirde, kopyalan 
~tkarhld1ktan sonra, as1llan gondermek 
!Cttfunda bulunanlara iade edilecektir. -···._.... 
Yiiksek 1kbsad ve Ticaret 

mektebinin gece yemegi 
Ytiksek ikbsad ve Ticaret mektebin

den mezun olanlar 12 agustos tarihine 
rashyan onlimlizdeki cuma glinli ak§a
mi Suadiye Plaj kazinosunda toplu bir 
haldc yemck yiyeceklerdir. 

Yliksek ikbsad ve Ticaret mektebin
den mezunlar cemiyeti adrcsleri biline
miyen mezunlann davetiyelerini almak 
i~in sah, cuma glinleri saat 15 le 18 ara
smda Beyoglunda Parmakkap1da Be • 
kar sokagmdaki 10 numarah merkeze 
mliracaat etmelerini rica etmcktedir. --···-OLOM 

istanbul Orman Ba§mlihendisi Feyzi 
ve askeri hakimlerdcn Aziz ve Bursa 
ilk okulu ogretmenlerinden Perihan 
Babanm pederleri Biga emekli kayma -
kam1 Mes'ud Bahan vefat etmi§tir. Ce -
nazesi buglin saat 12 de Beyaz1d camiin
de namaz1 kllmd1ktan sonra Edirneka
pl §ehidligine defnolunacaktlr. Allah 
rahmet eylesin. 

Lisan ikmal 
imtihanlari 

1 

B ERLiTZ 
Mekteb ine 
Miiracaat ediniz. 

Beyoglu : 373 Istikl&J cadd. 
Aukara. : Saylavlar caddesi. 

fFD n n m ne~rn rrn~en 

Matmazel yddtz 
Shirley'in son 
kii~iik artistin 

~evirdigi bu kordelanin mevzuu 
kendi hayahn1 tasvir etmektedir 

Shh·Iey Tempi ve Randolph Scott • Matma,zel Ytldtz • da 

Cocuk g1dalan satmakla me~gul olan men kii~uk yildiZI bulamad1gmi bildiri -
bir miiessese mallanmn radyoda rekla - yor. 
m1m yapmak i.izere ki.i<;iik bir y1ldiz isti- Kent: 
yor. Uzun zaman aramp tarand1~ hal- - Hay Allah miistehakm1 versin, di-
de miinasib bir yavru bulunam1yor. yor, halbuki fU klll ele ge~irmek i~in emin 

Mi.iessesenin Anthony Kent ismindeki olun ~ok bi.iyiik fedakarhklar yapabili • 
miidiiru nih a yet bir gun yaz1hanesine rim! 
miithi§ bir sevinc ic;inde doniiyor: Tam o mada Rebeka yanlarindan 

- Bizim i§imizi gorecek birini ele gc- ge~iyor, hiddetle: 
«irdim. - Ne olur, hergiin fU biiciirii gore -

Diye bagmyor. Katibi soruyor: cegime bir gun de arad1g1m minik artiste 
- Nerede iistad? rastgelsem I 
- Ele ge~irdim demek de dogru de- 1ki adam, Rebeka'ya lakaydane ve 

gil ya .. Y almz sesini i§ittim .. Radyoda.. adeta muhakkirane pakarken kii~i.ik k1z 
Radyoda .. Cok giizel.. Cok tath bir ses.. ~ark1 soylemege ba§hyor. Radyo miidiirii 

- lsmi ne? de Kent de ~ark1yp. kulak veriyorlar. 
- Bilir miyim?. Elbirligile ~ah§ahm Kent: 

da kim oldugunu ogrenelim.. - Bu ses sana biT§ey hatirlatmiyor 
- Nereden? mu? diye soruyor, oteki de cevab veri· 

·• - Radyo direktorli.ig\inden.. yor: 
Hemen telsiz te lgraf miidiirlUgiine te- - Bu ses bana radyodaki kuc;lik yil-

lefon ediyorlar. Direktor, teessiiflerle <;o· d1z1 hatJrlatJyor. 
cugun ismini ogrenmege vakit olmadan - Demek o kii«;:iik bul. 
<;Iktp gittigini wyluyor .. Eyvah, §imdi ne - T a kendisi I 
yapmah? 

Kent, derhal bu ~ocugu aramaga ko
yuluyor. Fa kat muspet malumat elde 
edemiyor. Halbuki o yavru, Rebeka is -
minde bir ki.i~iik k1zdtr. Uvey babas1 o
nun artist olmasm1 istiyor, radyoda bir 
tecriibe yaptmyor, fakat muvaffak ola 
madigmJ zannederek teyzesinin yanma 
gondermege kalk1yor. Rebeka ~ok zeki 
ve ~eytan bir c;ocuktur. Uvey babasma 
soruyor: 

- T eyzem nerede oturuyor ~ 
- Uzaklarda bir ~iftlikte .. 
- Oh ala .. 

Uvey baba kiZin bu cevab1 kar§Ismda 
~a§myor. Ci.inku o Rebeka'nm §ehri ter· 
ketmek istemiyecegini zannetmekteydi. 
F akat tahmini bo~a ~1ktyor. KIZcagiz ku
ciicuk bavulunu hamhyor ve yola di.izii
luyor. Ciftlige vas1l oldugu zaman tey· 
zesine: 

- Koyii ~oyle bir dola~ayJm, diyor, 
miistakbel dostlanmm kimler olacagm1 
anbyay1m .. 

- Ayol bu ya§ta senin dostun olabi
lir mi? 

- T abii olur .. 
Car&Ida hemen her di.ikkanc1 ile ko

nu~uyor, hepsile canciger ahbabbk pey-
da ediyor. Herkes Rebeka'ya bay1hyor. 

Kiic;uk k1z gayet mes'udane bir hayat 
siiriiyor ve tahmin etmiyor ki kendisini 
arayan adam, Anthony Kent r;iftligin 
yanmdaki evde oturmaktad1r. Maama -
fih, Kent de bu i~in farkmda degildir. 
Ciftlikte hayat gec;iren bir yavrunun pe
&inden ko~tugu artist olmas1 ihtimalini ka
bil degil aklma getirmiyor. Lakin Kent 
o c;;iftlikle ba§ka bir ~ekilde alakadard.r. 
Cok guzel bir gene k1z olan kuzini Gven 
Varren de orada oturuyor. En kiiciik bir 
sebeble Kent oraya gitmek fiTSatmi ka -
cJrmiyor. 

- 0.: Mis Varren bugi.in ~ok giizel
siniz I 

- Sa de bugiin mi.i giizelim ~ 
- Size hergun, bugi.in guzelsiniz di-

ye hitab ettigime gore, hergiin gi.izelsi • 
niz demektir. 

Kent, kuzinine ~ok tath sozler soyle
mek hatta a~Ikane itiraflarda buJunmak 
niyetindedir. Fakat §U biiciir k1z pe§le -
rini bir ti.irli.i bJrakmiyor ki.. Onun ic;:in 
zaman zaman: 

- Aman, diyor, bu minimini beladan 
bir kurtulsak I 

Bir gi.in gene eiftlikte kuzinile gezer· 
ken radyo mudiirii kend.isini ziyarete ge
liyor ve yaptJg1 biitiin ara§ttrmalara rag-

Hemen ikisi birlikte kii~i.igiin teyzesi
nin yanma ko§uyorlar: 

- Aman, diyorlar, ne §iTin, ne §eytan 
bir yegeniniz var .. 

- Ben bilakis onun pek muzib ve zi
yankar bir kz oldugunu zannediyorum. 

- Oyle ise hemen sizi ondan kurtara
biliriz. 

- lri amma, onu ne yapmak istiyor
sunuz? 

- Onu artist yapmak istiyoruz. Bi
zim ic;in radyoda §arkJ!ar say lemesini is
tiyoruz. Kendisile bir kuntrat akdetmek 
arzusunday1z. 

- Bu i§e mutlaka benim musaade et· 
mekligim mi laz1m? 

- Evet.. 
- Oyleyse miisaade etmiyorum .. 
- Nic;:in? 

- Keyfim oyle istiyorl. 
Bereket versin o s1rada giizel Gven 

oraya geliyor. Kent, gene km bir kenara 
c;:ekiyor, Rebeka' y1 ~iftlikten gizlice ka
«;:Irmak ic;in yap1lacak tertibata onun da 

yard1m etmesini rica ediyor. Plan mu
vaffakiyetle neticeleniyor, Rebeka rad
yoda biiyiik muvaffakiyetler kazamyor. 
Gven'le Kent de evleniyorlar. 

Rebeka'y1 Shirley Tempel, Kent'i 
Randolph Scott ve Gven Varren'i Glorie 
Stuart temsil ediyorlar. Amerikah mu
nekkidler filmin hareketli oldugunu ve 
c;:ocuklar kadar biiyi.ikleri de memnun et
tigini soyli.iyorlar. * Carol Lombind, mensub oldugu si
nema §irketi tarafmdan, tatil miiddeti 
miinasebetile vazifesinden uzakla§an rek
!am §efine vekalete memur edilmi§tir. 
Carol, sinema tarihinde ilk defa olarak 

reklam §efligi yapmaga memur edilen 
kadm artisttir. ~imdiye kadar kendi fi

limlerine aid reklarr.larm fikirlerini biz
zat Carol verdigi i~in o hususta tecriibe 

sahibidir. V ekalet ettigi i~i muvaffakiyet
le ba§aracag1 §uphesizdir. 

T e§ekkiir 
BabamlZin yirmi be§ senelik tshrab1- I 

m ~ok k1sa bir zamanda biiyiik bir me
haretle bertaraf eden ~;ok hazik ve kiY· 
metli operator Dr .. Avni Aksele temiz 
intizamh yurdunda babamm bi; an ev~ 
vel iyile§mesine bliyiik yardimt doku
nan Te§vikiye Saghkevi sahibi muhte
rem Dr. ibrahim Gii<;ere ve yurdun 
hem.§irelerine aleni te§ekki.irlerimi ar -
zederim. :;;;erife Seven 

QADVO 
(Bu ak$amki program) 

ANKARA: 
14,30 kan~1k plak ne§riyati - 14,50 pUi.l.da 

TUrk mu.slkisi ve balk llark1lan - 15,15 a• 
jans haberlerl - 18,30 kan§lk plak ne§r!ya· 
t1 - 19,15 Tiirk muslkisl ve balk §arkl]arl 
(Makbule ve arkada.~~lan) - 20 saat aye.ri 
ve arabca ne~riyat - 20,15 radyofonlk teJII' 
sU (Qencler grupu tarafmdan) - 21 plii~ 
ne~riyat1 - 21,15 stiidyo salon orkestrasl · 
22 ajans haberlerl ve hava raporu - 22,1~ 
yarmkl program ve son. 

isTANBUL: 
14,30 plakla Tiirk mu.slklsl - 14,50 htlva· 

dis - 15,05 plakla Tiirk mu.slklsi - 15,30 
muhtelif plil.k nellrlyat1 - 16 son - 18,30 
plakla. dans muslkisi - 19,15 spor musaba' 
belerl: E§ref l_?etik - 19,55 borsa haberlerl • 
20 saa.t ayart: Grenvl<t ra.sadhaneslndell 
naklen, Muza.rfer Ilkar ve a.rkad~Ian ta.• 
rafmdan Tiirk mu.slklsl ve balk 11arkllart • 
20,40 hava raporu - 20,43 6mer R1za Do~· 
rul tarafmdan arabca soylev - 21 saat ay~>• 
n, orkestra. - 21 ,30 Belma ve arkadatlarl 
tarafmdan Tiirk mu.slklsl ve halk ~rki • 
la.n • 22,10 konser: Novotnlden naklen: IIi· 
Kemal Akel idareslnde orkestra - 22,50 ~oil 
haberler ve ertes1 giiniin program1 - 23 sa• 
at ayan, son. 

X abanc1 merkezlerden 
miintehab par~alar 

Operetler ve operalar 
17,05 Berlin: Bir stiidyo operetinl!l 

temslll. 
18,35 Budape§te: Muhtellf operetlerdell 

par((alar. 
21,35 Budape§te: Tanhauser operaS1 

(Vagner 'ln) iklncl ve ii<tiincii per• 
deleri. 

Buyiih honserler 
22,15 Prag: Qek f!Hirmonlk orkestra.sl • 

nm konseri. 

Kii~iih ve hafif honserler 
19,25 Prag: Salon orkestras1. 
20,05 Budape§te: Qlngene orkestrast. 
20,45 Vari/OVa: Orkestra ve §an. . 
20,50 Biikre§: R. Strauss'un eserlerlndeii 

par((alar (gramofonla). 
22,15 Var11ova: Ha!lf mu.slkl. 
22,50 Biikre(i: Geee konserl. 

Oda musihileri 
15,35 Paris (Mondia.D : SChubert ve _.glt 

bestekarlarm eserlerl. 
20,05 Var§Ova.: Oktet konseri. 
23,05 Var9ova: Haydn'in eserlerl. 
23,25 Prag: Kuvartet koruscr1. 

Sarhz honserleri 
20,10 Biikre9: Muhtelif !)arktlar. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece liehrimlzln muhtellt semtlerlll' 

deki nobet~i ecza.neler; 
i:stan bul clheti: 
Emlniiniinde (Be-\llr Kemall, Alemdardll 

(Slrn Rasim), Kii~iikpazarda (Hiiseyl!l 
Hullisi), Kumkapida (Cem.il), f}ehzadellll' 
1/lnda (HamdD, Karagiimriikte (FuadJ, .t\IC' 
sarayda (Sa rim), Fenerde (Emllyadl), sa• 
matyada (Rldvan) I Baklrkiiyde ctstepanl• 
li)ehrem!ninde (Hamd!), Eyiibde (Htkmel 
Atlamaz) eczaneleri. 

Beyogl u cihe t!: 
:i:st!klil.l caddesinde <Kanzuk), Yenl§ehlt' 

de (Baronakyan), Bostanb~mda <itimadl• 
Kurtul~ caddeslnde (Necdet), istlklil.l cad' 
d~slnde (Takslml, Mahmud!ye caddestnd6 

(IsmetJ, Kas1mpa.~~ada (Vas!f), Hahcto~ ' 
lunda (Barbud), Ortakoy, Arnavudki:iy, lW 
bek eczanelerl. 

Kad1ki:iy Eskllskelede (Sadik), Yelde~r' 
meninde (U~ler), Biiyiikadada (Hal"), 
Heybelide (Tan a§), Uskiidarda (ittlhadl• 
Be~lkta§ta. (Siileyman Recebl, Beykoz, pa.' 
§abah~e. A. Hlsar eczanelerl. 
~~~~--------~~ 

Ac1kh bir olii~ 
935 senesi Gala

tasaray mezunla -
rmdan ve Ttb Fa • 
kiil tesi i.i~i.incii so
mestr talebesin -
den merhum Hay
dar Molla oglu 22 
y~mda Hayri Ar • 
sebi.i.k olmi.i~tiir. 

Cenazesi bu.gun sa
at on birde Beya -
z1dda Soganaga mahallesindeki bane ' 
sinden kaldmlarak BeyaZ1d camii!ld1 

namaz1 lulmacak ve Eyi.i.bdeki aile rile' 
zarhgma gomtilecektir. 
---~----~------------------------------~ 

Te§ekkiir 
KlZlffilZ Azadenin oliimii hasebile ge

rek cenazesinde bulunmakla ve gere~51 

telgraf ·ve mektubla elemimize i~tir8~ 
eden blitiin dostlanm1za, Uskiidar !!'; 
va kurumu heyetile 19 uncu ilk ol>'1 

w miidi.ir ve ogretmenlerine, bilhassa dO,, 
tor Mustafa Sitkt Kandemire te§ekJ<6• 
lerimizi sunar, kiztmizm cenazesine ~e' 
lenkle, ebedi medfenine kadar takib e' ce· den masum mekteb arkada~lanna 1 
nab1 Haktan s1hhat ve afiyet teme!l0 

ederiz. 
Fethi Yiicekan ve ail~ 

Seyahatten avdet 
Universite ~1b Faktiltesi cerrahi pr: 

fesorli Dr. Operator Ahmed Kemal , 
tay seyahatten avdetle hastalanni J<' 
bule ba~lam1~tlr. ./ 
----~--------------' 

Ege Tiyatrosu 
Nuri Gene ve arkada§lan 

4 agustos per§embe a~aml 
Beykoz iskele kazinosunda 

Cildtran Adam 
Sabriye Tokses konseri ./ 

BE$iKT A S """" 
Buyuk Aile Park1 Bah~es i 

Mevsimin en gUzel ~aheseri, 

Mihracenin gozdesl 
••-• Her yer 10 kuru~ 



plakl$ 
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Tarihten :w =.,., 
a iktlsadi ltareketler seyrederken KO$ 

PENCERESiNDEN yapraklar • 
Pazarhg1n kaldirdmast 

Fatih ve Molla Giirani Pazarhgm kaldmlmas1 hakkmdaki 
kanunun hlikiimleri, eylfrl ba~mdan iti
baren mer'iyet mevkiine girmi.§ ola -
cak. Boyle olmakla beraber kanunun 
tatbikl ikt1sad Vekaletinin gi:isterecegi 
liizuma ve icra Vekilleri Heyetinin tas-

Onu be~ on dakika kadar gordiik. Her zamanki 
Na~iddi. En klasik jestleri bile kahkaha 

ile giildiirecek kadar yeni idi 

Def~e htilyalari ve 
defineler hakiki 

rr==\\ efine ararken akhm kaybeden 
l.b::::&' ve o hulyada kendine kiiavuz-

~ Kristof Kolomb'un Amerikayt buldu
!(U Ve Macarlann yiiksek bir kahraman 
ja~d1kian Jan Hiinyad'm Turk kur§un
al'!)e a<;tian yaralar yiiziinden kara top
raga konuidugu giinierde Edirne muh
te~em bir diigiin goriiyordu. Anadolu ve 
~ume)i taraflarmdaki biitiin valiler, ka-
. 1lar, bevier, kumandanlar, ~airier, ta • 

!::Irler, hocalar, ~yhler bu diigiine da -
Vetli idi. Heniiz siinnet edilmemi~ hirer 
~uk buiunmalarma ragmen biri Amas-

Yazan: M. TURHAN TAN 
bu gelenler muayyen bir yerde hayvan
Iarmdan iniyoriar, haz1r bulunan kayik· 
lara binip adaya ge~iyorlard1. 

Haik, herbiri o devrin din i~lerinden 
siyaset entrikalanna kadar biitiin gizli vc 
ac;1k maslahatlanna parmak sokan bu 
~hretli aiimleri seyrederken heyecanl: 
bir alaka gostermiyordu, merak ve sa -
biTSIZhk ic;inde Molla Giiraniyi bekliyor
Iard!. Ciinkii giiniin sadnazammdan da 
biiyiik ~ahsiyeti bu hoca idi. 

dikma muallak bulunmaktad1r. Filhaki-
ka, kanun hiiklimlerine nazaran, iktlsad 0<; arkada§ N a§idi gormege gittik. 
Vekiileti bu kanunun hangi mmtakalar- Ka~ giindiir, gazetelerde onun nere-
da tatbik edilmesi laz1m geldigi hak • Jerde oynad1g1m araml§tlk. Nihayet bir 
kmda, eylOl ba§mdan itibaren icra Ve- tamd1k, cuma ak§ami Beyaz1dda Azak 
killeri Heyetine teklifte bulunacak ve sinemasmm yazhk k1smmda oymyacagi
tasdikl miiteakib kanun hiikiimleri o m soyledi. T eiefon ettik, saat dokuzda 
mmtaka i<;in mer'i olacakhr. ~u hale ba§Ianacagnu ogrendik. y ola koyulduk . 
gore, kanun biitiin memlekette, yava§ Fakat daha sinemanm bulundugu yoku

Yazan: FIKRET ADIL 

Dedi ve bizi daha I.iirmetle seyretme
ge davet etti. Percle Garden bar artistle
rinin (I) iizerine kapamp bir daha ac;:tlm
ca, agiZlanmiz da hayretten ac;:Jidi. Ben, 
kendi paytma, yirmi be§ ya§ gencle~mi§, 
ilk tiyatroya gittigim, daha dogrusu go· 
tiiriildiigiim giinii yenid~n idrak etmi§ -
tim. Sahnede, «istanbu~ hatiraSl)> kart
postallardan fiTiami§ bir «harem kadmi» 
duruyordu. Elinde nargilesi, hotozunun 
iizerinde, ay yiidlZI eksikti. Ost tara£1 ta
mamdt. Oynamaga ba§ladi. Piiskiille • 
rini titretti, serc;e parmaklanna tak1h tii
liinii gogsiine kavu§turdu, omuzlanm oy
natti, gobegini ... salladi, ad1m ali§lar 
yaptJ ve bir temenna ile, bine yakm seyir
cinin avuclarmdan ftrhyan alki§lan top
IIyarak, eski zamanlara aid bir giizel 
hayal gibi kaybolup gitti, sihir bozuldu. 

luk yapan adamm ba§Inl kese
rek yakasmi kanuna kaphran bedbahtm 
macerasm1 gazeteler yazd1lar. Bir yan
dan giiliinc, bir yandan hazin olan bu 
macera belahet tarihinin arama tekerriir 
edegelen bir satmndan ibarettir. Dun 
oldugu gibi bugiin de r;ar<;abuk zengin 
olmak hulyasile define pe§inde gezenler 
vardtr. Bunlarm bir kiSIDI sozde ilmi ve
sikalara istinad ederek, bir k1sm1 da rii
yalara veya remillere aldanarak §urada 

yava§ ve mmtaka mmtaka te~mil edi-
lerek tatbik olunacakhr. §Un ba§mdan, oyun yerinin oniinde goT -

~ada, biri Manisada vaiilik yapan ~eh
Zade Beyaz1dla Mustafa, bu diigiin s1 • 
tas1nda o dini ameliyeyi ge<;irecekierdi. 

Herkes Molla Ciiraninin binbir men
kibesini bilirdi. 0; ne vezir, ne emir ta
mrdi. En kudretli ve haysiyetii pa~alan: 
«Bre Mahmud, bre Davud» diye adla
rile <;agmrdi. F atih Sultan Mehmedi 
- ~ehzadeli~inde - doge doge akutan o 
idi. Bilgi itibarile biitiin hocalardan yiik
sek oldugu ic;in hic;bir miiderrise, kad1ya 
yaprlm1yan bir muamele ile kadri yiik -
seltilmi~ti: Hem giindelik, hem ayhk, 
hem yiihk ahrd1. Giindelii:(i iki yiiz, ay
hgl yirmi bin, y1Ihih elli bin ak<;e idi 1 .. 
Gene o, Bursada kad1 iken Fatihin bir 
emirnamesini: «Sac;ma» diye yutm1~ ve 

ikhsad Vekaletinin bu i~Ie me~gul o- diigiimiiz biiyiik bir kalabahk bizi kor -
lan dairesi, ir; Ticaret Umum miidiirlii- kutmu§tu. Acaba yer mi kalmami~tJ? 
gii, ir; piyasa ir;in ~ok miihim olan bu Filhakika oyle idi. Kap1da bir polis dur
kanuna aid hazlrhklarla me§guldiir. Ve- IDU§, ic;:eride yer olmadigmi soyletiyor -
rilen haberlere gore, kanun hiikiimle - du. Daha dogrusu soyletmek istiyordu. 
rinin evvela Ankara, istanbul ve !zmir- <;iinkii, bu i§e memur ettigi adam, Erme· 

c··E.dirne ba&tanba~a ~ndi, giiliiyordu. 
unkii kuruian diigiin yalruz eglence 

Vad.etmiyordu, &ehre kazanc da getiri -
kor?u. Osmanh iilkesinin her tarafmdan 
afde kafile kopup gelen misafirler, ya
~caklan ah&veri&lerie ~hre hayli para 
ditakacaklardi. Bir vali veya bir kuman
. an en azmdan be~ yiiz ki&ilik bir ma
Je.t.le ge)iyordu. T acirle.rin de yanlann· 
a kalabahk bir kiitle bulunuyordu. Bu 

sebebie Edirnenin niifusu bir anda iki 
l'nisiine c;Iklvermi&ti. 

N azh Mericin §ehre yakm bir yerde 
:'t'aratJp ya~athgi giizel ada, diigiin ale -
l'ninin merkezi idi. T ahayyii) olunan ne~ 
~er i~te bu merkezden muhite yayllacak
~ ~ muhitin gozii, kalbi, heyecam oraya 
S agh hulunacakt1. Diig;,in sahibi F atih 
f'uitan Mehmedin c;adm oradaydt, misa· 
U"lcrini orada aihrhyacaktJ. 

.. Y amlan program mucibince diigiine 
~lU hocalann yedirilip i<;iriimesile ba~
.anacakJI. Memieketin biitiin tanmml§ 
~irn_Ieri o gun &ehirden adaya gec;ecek • 
] erd1, padi~ahm yanmda ilmi miinaka~a
ar YaptJktan sonra birlikte yemek yiye· 

)eklerdi, hediyelerini aliP geri donecek
erdi. 

, .1-Ioca diyip de gec;miyelim. 0 devrin 
jhrnl.eri ba&hba&ma birer alemdi. Bun -
barm tayiasanh sanklanm kabarta ka • 
~alta atlar, kahrlar ve merkebier ii~rin
k~ bir gezi§leri, ardlan ma da kiime 
d JJrne &akird gezdiri~leri vard1 ki seyrine 

0}"u]mazdi. Gene bu hocalar • zaman:
~Izdaki m.uharrirler gihi - birbirlerini c;e· 
~ezlerdi, k1yas1ya k1skanc ya~arlard1. 
'> esela T oslu AJi adh bir boca vard1 ki 
d;Y'rek medrese~inde yiizlerce talebeye 
b· rs verirdi. Bu adam, Hocazade adh 
Str rnil.demsle candan dii~mand1. F atih 
b'ultan Mehmedin bir gun kendisile raki
f tne onar bin akc;e ve fa kat Hocazadeye 
~zla oiarak bir de kahr vermesi iizerine 
r klere binmi~ti, evini ve medreseyi bl· 
~ ~P 1' ebrize kadar yiiriimii§tii I Abdiii
d l'trn adh ba~ka bir mi.iderris, talebesine 
..;~ takrir etmege ba~lamadan once 
c h-lu Ali Efendi ile Hocazadenin k1z1l 
v a I) olduklanna dair uzun bir nutuk 
errneRi adet edinmi~ti I 

c tialk biitiin bu hikayeleri bilirdi, ho -
'tl a arm birbiri i<;in ne diizenier kurdukla
lU~ v: ne dalavereler c;evirdiklerini - gii
Qu egle~mek maksadile - ara~tmp bulur· 
de' d~1kodu mevzuu yapardt. Bugiin 
lil-yJMenc ktvlSlna y1ihlarak hocalann a
~ a Ve cahmla ge<;i~Ierini seyre haz1r -
Be lni&h. flkin Molla Hiisrev goriindii. 

'Yaz b' k b' · · A k d ·· ti l IT atira mmi~h. r asm a yuz 
tl:~ t. ~a~a bir kafile vard1. Bunlar o -
~er 111~c1 s1mf &akirdleri o)up hocalarmi 
di. Aaklt takib etmegi vaZife edinmi~ler
~u~ tdmdan - ad1 !stanbuldaki bir yo -
·rvt h Yadigar kalan - Molla Zeyrek 
tiA~ lned Reldi. Onun da debdebesi ye
l:!e~i~?i. F a.kat Moll a H.iisrevinki kadar 
hidclin'·l\1Daha sonra Hocazade Musli -
t~~l Ustafa, onun ardmdan Ha • 
~es~u· 1' aceddin bov gosterdi. Onlan 
4!i l\: 1 Mustafa, Halebli Alaeddin, 
bul k ~~u. Sirvanh Siikrullah ve !stan

a 181 1-IIztr Bey takib etti. Biitiin 

liileburgaz 

getiren <;avu~un yiiziine atmi~h. 

lste bu hususiyetlerinden ve bu gibi is
lerinden doiayt haik. onun geimesini bek
)iyordu. Neden sonra ~ohretli hoca go -
riindii. Lakin mesiekta&Ian gibi at, ya
hud kahr veya esek iizerinde degi], araba 
ic;inde!. .. Bekliyenler, padi~ahm ~ahsma 
mahsus arabadan hocanm <;Iktigini ve bii
yiik bir vakaria kayiga bindigini goriince 
merak ettiler, onunia geien adamiann et· 
rafmt sard1Iar, hararetle sordular ve og· 
rendiler: Molla Ciirani, Edirne sokak • 
lannm c;amurlu oldugunu, bu sebeble a· 
daya geiemiyecegini soylemis. padisah da 
... o devirlerde koc;u denilen ~ arabasm1 
gondermisl 

Halk, hocanm araba ile gelisindeki 
sebebi arastmrken o da Fatihin c;;admna 
girmi~ti, padisah tarafmdan - yedi ad1m 
ileri gidilmek suretile - kars1la,nmisti ve eli 
opiilerek en ~refli yere oturtulmu~tu. 
Artlk diigiin merasimi ba~lami~ demek
ti, programm birinci maddesini te~kil 
eden ilmi mi.inakasalara girisilmisti. 

Zekalanm ~ giinlerdenberi - seferber 
etmis olan hocalar miibahasede iistiin ok
mak kaygusile olanca ga}'Tetlerini sarfe
diyorlardi, k1lJ k1rk yararak sOZ soyfii • 
yorlardi. Tam iki saat siiren bu c;ene ya
nsmdan sonra padisah, Molla Giiraniye 
sordu: 

- Yemek yiyelim mi~ 
- 0, ba~ile «muvaf1k» i~areti verin-

ce U§aklar harekete gec;irildi, biiyiik otag· 
da birkac;; sofra kuruldu. F atih Sultan 
Mehmedle Molla Ciirani ayni sofrada 
yiyeceklerdi. Hoca, tacidar ~.akirdile her 
gorii$.tl)ede dile almaYl itiyad edindigi o
P;iidii bu sofra basmda da fisildad!: 

- Haramdan perhiz eyle !.. 
Padisah gii)iimsedi ve ilk sahandan 

mollanm birka<; lokma aimas1 iizerine 
kulagma egildi: 

- Saraylarda haram lokma varsa 
i~te siz de ondan yemis oldunuz. 

Moll a Giirani cevab verdi: 
- Benim oniime haiaii dii~mii&tiir. 
Fatih, onun bir tarafa bakmasmdan 

istifade ederek saham <;evirdi ve molla • 
nm bir lokma almasmi miiteak1b giildii: 

- Eh, dedi, arhk haram yediginize 
siiphe kalmadt. Ciinkii benim tarafimi si
ze c;evirmi~tim. 

Mollamn cevabi ~u oldu: 
- Y amhyl!lrsunuz. Benim oniimde 

halal, sizin oniiniizde haram lokma kal
mamisti. Onun icin saham <;evirdiniz. 

Biraz sonra biitiin hocalar sini sini $e· 
kerlemeler, helvalar ve kese kese altmlar 
yiiklenerek evlerine doniiyorlardt, halkm 
da agzmda: «Mol! a Giiraninin padisah! 
mat edip susturdugu» haberi dolasiyor-
du. M. TURHAN TAN 

de tatbikl derpi§ edilmektedir. Bu ii~ ~e- ni §ivesiie: 
hir, Tiirkiyenin en biiyiik §ehirleri olma- _ Ayakta durmaga razl olursamz, 
s1 itibarile kanunun buralarda tatbiki o 
nisbette giir; olsa gerektir. t;iinkii ka - yirmi kuru§! 
nunun tatbikatim temin edecek en mii- Diye bagmyordu. Belediye nizam
him amil, kontrolun Slk1hg1 o}acaktlr. Jarmm bu Jaiiba]i yaz ak§ammda yersiz 
Biiyuk §ehirlerde ise bu kontrolu te • bir §iddetie tatbikma imkan m1 vard1? 
sis etmenin giir;lligu a§ikarehr. Fa kat bu Ve biz, t.a... uzaklardan N a§idi gorme
§ehirlerin s~ilmesinde, buralarda be- g egeimi§tik. Polisin i§e goz yumu§undan 

Ve o zaman, biz de yorgunlugumuzu 
anlamaga ba§ladik. Maamafih, dayan -
d1k. Ciinkii tekrar perde a<;:Ilrni§tl. ,Sim
di, kar§Irnizda dort kadm zeybek vard1. 
Bunlardan dordiinciicii, Garden bar! ! II 

lediye te§kilatmm diger §ehirlere na • -beiki de duymayl§mdan- istifade ede · 
zaran daha mazbut olmasi amil olmu§ - rek, ayakta durmaga raz1 oiarak biietle-
t d · «duo monden» in Macar kad1n1 1'd1'. ur, zanne enz. rimizi aldik, lubiyat mahalline girdik. 

Ticarette pazarbg1 kaldtrmagt istili - Bu, nihayetinde §ano ile artist !ocala- Sohneyi doldursun, diye ilave edilmi§ 
daf eden kanunun ilk tat·bik merkezi §U n, igne atllsa yere dii§miyecek derecede olacak ki, zeybek ba§Iar ba§lamaz, bu 
ii~ §ehir olacagma gore biitiin memle • dolu mustatil asfalt arsanm bir tarafmda oyunu bilmedigi derhal anla§IIdl. Macar 
kette i"in muvaffak olmasmm sirri da k b··t·· h k tl · · ··t k.l d 

" birkar ev tiinemi§ti, bir tarafmda da kale IZI, u un are e enm o e I ere uy ur-gene bu §ehirlerde toplanmi§ olacaktlr. -s ~ I f k d · k ld 
h . b' h.l gl'b1. apart1manlar yu .. kseliyordu. Apar- maga ~a 1~1yor, a at a1ma gee;: a Igl Mesele, tatbikatta 1c; tr vee; 1 e omuz 

silkmesine meydan vermemegi temin • hmanlann arsaya bakan pencereleri, ic;:in, tuhaf oluyordu. Bu, hani insan §im
dir. Bunun ic;in de icabmda c;ok ~id - balkonlan, salk1m salk1m seyirciierle §egi goriir de, gok giiriiltiisiinii bir miid
detli hareket etmek liizumu has1l ola • dolmu§, tiyatroya loca ve paradi vazife· det sonra duyar, bir acayiblik hisseder, 
cag1 muhakkaktir. sini gariiyordu. ona benziyordu. 

Pazarhgm kaldmlmasi imkam hasil ,Soyle kenardan, apart1manlann tara- Maamafih bu acemilik haikm ho§una 
oldugu giin memleketimizde ikttsaden fmdan, ileriledik, kaT§Imiza biri c;Ikti. gitti, alki§landi, ve perde kapand1. 
yeni bir devir ba§larru§ olacaktir. Tica- Bilet sordu. Gosterdik. Onar kuru§ da- Na§id1 gormege gitmi§tik. Meger biz rette ba§hca §art olan emniyetin, b,iitiin 
~a mil manasile bugiinkii §erait i~inde ha vermemiz icab ettigini soyledi. V er- onu ararken ve numaraian seyrederken, 
mevcud oldugunu iddia edemeyiz. Top- dik. Bir dakika da miisaade istedi. Y e- o, masma intizaren locasmm oniinde bir 
tanc1dan veya fabrikatordan ba~hyarak ni bilet getirecek zannederek onu da ver- sandalyeye oturmu§, bekiiyormu§. Bu 
ve biitiin eller imtidadmca son el olan dik. Fa kat bize sandalye buiduracak - miiddet esnasmda pekala kendisini gore
ahciya kadar devam eden miitemadi mt§. Omidlendik, bir hayli bekiedik. bilirdik. Sonradan farkma va!ldli~bmtz 
bir ~eki§me ve pazarhk silsilesi her hal- Sandalyeler gelmedi. Bunu da hiisniini- ic;:in olmad1. Hi~ olmazsa sahnede gore • 
de iki tarafm birbirini kand1rma.k iste- · k b' d h h d ~ 

yetme verere Iraz a a sa neye ogru lim, diye ayaklanm1za inen kara sulara mesinden ba§ka bir mana ifade ~emez. k ld k B 1 d ~ b' · 
so u u . u un ugumpz yer Ir nevi rag~ men 1srar ettik. Bilmiyorum, sa at kar Bu da pek tabii emniyetsjzligi doguran 'd ld · · d f ,.. 
ge<;:I o ugu l<;:m, yammiZ an, i<; ani • olmu•tu, perde, bu sefer, bir nevi intizar bir amildir. • 

Pazarhgm kalkmasile ahcmm aldan· lah, bagnlan biitiin manasile yamk deli- odasl -misafir salonu- yazthane i.iz.erine 
mas1 gibi bir ihtimal habra gelirse de kanh namzedleri fiyakah omuzlarla ge- ac;!ld1. Sahneye, yan taraftan da olsa, 
bunun imkans1zhg1 derhal goriilecek • !;ip duruyorlar, saga sola, birbirlerine yakm oldugumuz halde, etraflm1zda 0 ka 
tir. <;iinkii serbest piyasa, normal fiat «ulan» II emirler veriyorlar, hi~ biri ote- dar goriiltii vard1 ki, aktorlerin dudakla
seviyesini tay.in edecektir. Bu normal kini dinlemedigi ic;:in, orta,da kalababk- nn1n kipirdadiginl goriiyor, sozlerini i§it
seviyenin di§tna c;1kanlarm tutunmasl- to.n ve giiriiltiiden ba§ka bir§ey yapm1 • miyorduk. Bir arahk kisa bir siikiit ol -
na • pek tabu olarak • imkan yoktur. yorlar~en .... Liibiyat mahallile aparh • oldu. Jonpromiye roiiinii yapan zatm se-
_....,;~~~~~'!!!"'"__,~~~~F~ • .. G~·~ manl.ann arasmdaki c;:ukurda bir feryad sini duyduk. Ben bu piyesi evvelce gar

~-- yiikseldi: mii§ miiydiim? Zannetmiyorum. Fakat 
istanbul hapishane binas1 - Ben gavur muyum ki, boyle dovii- sahnedeki miika.Iemeleri herhaide duy • 

yorsunuz! mu~tum. <;iink.ii buniar «tuluat» a mah-
di.in tetkik olundu Ve pe§inden bir siirii ana, avrad kii - sus tekerlemelerdi. Bu miinasebetle dii-

£Ba$tarat~ 1 tnct sah.ttedel fiirler ... Arkada§lanm kahkahayl bash· §iindiim. T uiuat demek hie; de dogru ol-

1 S I h C. lar. Sonra: muyor. /-'Mahfuzat'" demek daha dog~ru. Bilakis, stanbu! meb'usu a a 1m· N 'd h k'k "' "' 
cozla mimarlardan bazt zevat, binamn - A§kolsun §U a§t e, a 1 aten <;;U,nkii, senelerdenb.eri hep ayni tekerle-

san'atkar. 
san'at itibarile, biiyiik bir k1ymet ifade Diye takdim ettiler. Neyi begendik- meier, ayni miikalemeler, ayni gevi§ .... 
etmedigi kanaatinde .. bulu~mu§Iardir •.. lerini ve neden giildiiklerini sordum. Me- Ve i§in garibi, §U dakikada duydugum 

Vaii Muhiddin Ustiindagm her tkt 1 sozleri, ben merhum meddah Siirurinin 
g~ er, bu hadiseyi, baz1 Amerikan piyes e-

noktai nazan teiif etmege c;ah§hgl gorii- d bir tekeriemesi olarak, bundan bilmem rinde oldugu gibi, oyuna halk arasm an Iu··yordu. Ostu··ndag~. bir arahk mimar s~ k kar sene evvel d,·nlemJ.§t. 
ba•Ianm1• tarzmda alrni§Iar ve hay Ira • ,. • Im. dad ret1'nta•a bmamn miman kim oidu- Y " 1 Id Nihayet kui1'slerde b' h r k t ldu 

"'"' • nm §ivesinden Ermeni oldugu an a§I 1- IT a e e o · g~unu sormu• ve kendisinden bunun kat • k B h k t b' d I h I' d h lk · 
y g~ 1 hal.de «gavurlug~ unu» inkar etme , u are e If a ga a m e a a sua-

iyetie malum oimad1gt, mimar Acem A- t tt' h d N ·d · .. d" 
ayni zamanda sanki «gaV'llra» dayak at- ye e 1 ve sa ne e a§J gcirun u. 

Ii, Koca Sinan ve Mehmed Agaiardan 0 b d k.k k d d k 
makta me agy varrnl§ gibi goriinmek su· nu, e§ on a 1 a 11. ar <<gor ii » 

birinin eseri olmak ihtimali bulundugu ce- · H k' N 'd E k!A 'k · 1 · 
retile bizzat Na§id oldugunu zannetmi§· er zaman I a§I , n as1 Jest en 

vabmt almi§tlr. ler, bu «espri» sine haxran olmu§lar. bile her defasmda ve klasik oldugu ic;in 
Dstiindag, bunun iizerine, mimannm - · N ·dd B 

Bu sefer giilmek mas1 bana gelmi§ti. yem a§I i, ir b~uk saat ic;inde on kim oldugunda ihtilafa di.i§iilen bir ese- b d k k 
d Arkada•Ianm, biraz evvel oniimiizden e§ a i a <<Veriimesine» ragmen ayni rin, tarihi k1ymetincie neden bu erece • N d 

""'ren delikanh namzedlerinin hep birden a§i • her zaman kendi ve her zaman !STar ediJdigini ogrenmek istemi~ir, a~.,. b k 
Mimar Sedad <;;etinta§ verdigi cevab- hadise mahalline <;ullandiginl, birini pa· a§ a N a~id ... 

d I · · taklad1kianm goriince, bunun, tiyatroya Asfalt arsada daha fazla ayakta dur· da; bir r;ok biiyiik abi e enn m1mannm 
d I d ·~· · bedava girm. ek istiyen biri oldug~unu an- mam1za be§eri tahammiil imkam kalma-kat'i suretie tayin e i erne Igim ve mese· 

Ia, Beyaztd camiinin miman hakkmda lad,Jar. IDI§tl. Ag1r agu, ve oyunun sonunu bil -
bile ihtilafa dii§iildiigiinii si:iyliyerek: Birer gazoz i~tik. Gazozcu r;ocuk, digimiz hal de istemiyerek, <;:IkJ§ kap1sma 

_ Biz esere bakarak: hiikmiimiizii buralarm acemisi oldugumuzu farketmi§· yiiriidiik. Orada bizi bir ba§ka sahne 
vermek mecburiyet:ndeyoi.7., demi§tir. Va- ti, bizden birer kuru§ fazia ald1. kar§IIadi. Sokakta, bir kar; «yedibela» 
Ii Muhiddin Ostiindag, heyetin arzusu ii- Sa at de dokuz bu<;uk olmu§tU. Niha- gencle tiyatronun «Tarzan» Ian kapi§ -
zerine, hapisanenin birc;ok mii§temilah • yet kalabahkla sahnenin arasma sJkJ§ - rnl§lar, dovii§iiyoriar. Biifeci, pedl!rane 
m ve bu arada 51byan kogu§unu, ag1r c~ hgmdan mldir, nedir, sesi pek pesten <;:1· bir miidahale ile onian yatl§tlrmaga kal
zahlar kogu§unu gezmi§, mahpuslarm kan bir bandonun flon flonlan duyuidu. ki§Iyor, kar§I taraftaki jandarma kara • 
hangi su~tan dolay1 mevkuf olduklanm Her nedense, boyle tiyatrolann bando- koiundan a§ina bir baglama sesi geli-
sorarak hahrlanm alml§hr. lannda, nazarhk gibi, muhakkak bir yordu. 

Tetkikata, Sinan taraf.ndan sonradan zenci mlZikact bulunur, acaba burada da 
tadii ediidigine h~~molunan Maiiye ar· var m1, diye merakia bakt1m. V ard1. 
§iv dair.esinde de devam edilmi§tir. Bu Percle, nazh ve mahcub bir gelin gibi 
bina, vaktile harab bir halde iken, Ha - kmta kmta kalkh. Elinde def, kos • 
pis_aneler Umum Miidiirii Efdaleddinin tiimii kordelah, kordelah allar giymi§ 
memuriyeti zamamnda, tamir edilmi§tir. bir dilber ko§a ko§a sahneye geldi, Ma-

Fikret Adil 

Bursa Halkevi biiyiik bir dii
giin tertib ediyor 

burada evlerin temellerini kazarlar, sula
nn dibini ara§hnrlar. Agac koklerini e§e" 
lerler ve sonunda ya timarhaneye gider
ler, yahud siiriiniirler. Cer~i uzak tarihin 
define bulmu§ adamlara tahsis ettigi bir 
ka~ sahr yok degildir ve meseia MISirda 
bir devlet kuran Tulun oglunun iki def-i
ne bularak kudretini r;ogaltttgi da rivayet 
olunur. Fa kat buniar piyangoda biiyiik 
ikramiye kazanmaktan da nadir tesadiif
ler olup ha.kiki definelerin anahtan bil
giye miistenid c;ah§makta, alm terinde 
ve §ahsi te§ebbiistedir. Bunu, define a· 
rarken akhm kaybeden, einai hamleler 
yapan, mahpese giren bedbahtm hikaye
sile birlikte diin gene gazetemizde ~tkan 
tayyare fabrikasma aid bir yazmm oziin
den de istidlal etmek miimkiindiir. Ben 
o fabrika sahibini pek yakmdan tamnm. 
Miitareke devresinin ba§lang1cmda mali
ye tahakkuk miifetti§i idi. 0 devrin bir 
kisim !stanbul halkma getirdigi delilik 
buhranlanndan -ba§mdaki fesi ahmp ~a
mura a tiimak sure tile- zarar gordii, istifa 
edip -topu topu iki yiiz lira sermaye ile
sigara kag1d1 ticaretine ba§lad1. Lakin 
milli davanm hem kutsiyetine, hem miis· 
pet neticeye erecegine iman besledigin -
den piyasaya ~Ikardtgi kag1dm admi 
«Tiirk zaferi>> koydu. Bu ad, onun i;;in 
bir define anahtan oldu. <;;iinkii Anado
luda sigara kagid! satan biitiin miiessese
ler, TUrk olmiyan firmalara aid mallan 
buakarak onun c;1kardigi kag1d1 aimaga 
ba§Iaml~lard!. Mi!li miieadeie zaferle ne
ticelendigi giin sab1k maliye tahakkuk 
miifetti§inin, o miitevazt sigara kag1di sa
hclSlnm elinde seksen dort bin lira vardi, 
1ki yiiz kag1d liradan husule gelen bu ser
mayeyi be§ on misline ve daha ziyadeye 
~karmak ise arhk pek miimkiindii. ~tin
kii cumhuriyet rejimi her namuslu ve te
~ebbiis sahibi yurdda~a tam bir hiirriyet 
ic;inde ~ah§mak ve kazanmak hakbm, 
imkamm vermi§ bulunuyordu. Sayin be
deli, Abdiilhamid zamamnda ve kapi· 
tiilasyonlar devrinde oldugu gibi, heder 
olmyacakh, mutlaka ahnacaktt. Eski 
maliye miifetti§i bu hakikati de kavrad1, 
Atatiirk Tiirkiyesinde ya§amanm verdi· 
gi heyecanla bir~ok te§ebbiisiere giri§ti ve 
nihayet yurdumuzda ilk hususi tayyare 
fabrikasmt kurmak §erefini kazand1. 0, 
muhitten ald1g1 feyzin §iikramm gene 
muhite odemegi unutmadJ, vefatmdan 
sonra servetinin haytrh i§lerde kullaml
mastm re;;mi surette imkan altma aldi. 
Riiyaya, §U veya bu telakkilere kapiia
rak duvar diblerinde, agac altiannda, 
su diblerinde define anyanlann ve hatta 
~ah§ma sahasma at1lmakta tereddiid gos
terenlerin bu ve bu gibi orneklerden ibret 
almalan ikhza etmez miL 

Define, hakikt define, insanlarin bey
ninde, kolunda ve irade kuvvetinde go• 
miiliidiir. Onu bir eser haline koyanlar. 
koyabiienlerdir ki herkesin takdirini ka
zamrlar ve omek say1hrlar. Y az1k parayi 
§U kovukta, bu kovukta anyanlara!. 

M. TURHAN TAN 

Fakir ~ocuklar 
a~1lan kamp 

• • 
~·n 

--........... 

Heyet; ar§iv dairesini de gezmi§ ve car m1, Rus mu, Polonez mi o)pugu be
iist katta devrinin §ahese:lerinden biri o- lirsiz bir dansa ba§lad1. Secde etti, gitti, 
Ian geni§ tarihi salonu da bu arada goz· bir !spanyol kostiimii giyindi, parmakla
den gec;:irmi§tir. nna r;.alpareler takarak dondii, ayni dan· 

T etkikat, saat 13 e kadar devam et - s1 yapti. 
mi§tir. Heyetin, bu tetiikat neticesinde Bundan sonra, bir diir.tto oldu. Bari
nasil bir kanaate vard1g1 bugiinierde an· tonumsu sesli erkegin «yarabbim Alia • 
Ia§Jlacakttr. him» lanndan Ermeni oldugu, biiiJ~, 

MaamafiJ.i, tahm~nlere gore. ar§iv da- bllhk, k1rmlZIIar giyinmi§ kadmm da d!l
ires}le lbrahimpa§a sarayt bakiyesi haric bazhgmdan eski bir aktris oldugu anla§I· 
de tutulsa hapis~nenin y1kllacak aksami hyordu. Bunlar, yerlerini bir Macar 
iizerinde Adiiye sarayma kafi gelecek a· «duo monden» e terkettile~. . 'X ammd_a 
razi mevcuddur. F aaiiyete ge<;ilmek ii-~ gozieri ~ukura ka~ml§, ellen tltnyen biT 
zere heyetin verecegi kat'i rapor beklen· gene: 

Bursa (Hususi) - Halkevi sosyal 
yard1m komitesi, ~ehrimizden veya civar 
koylerden evlenmek isteyip de bu i§in 
gerek resmi ve gerek hususi masraflanna 
giicii yetmiyenleri ps;ras1z olarak evlendi
recektir. Bu masrailan Halkevi sosyal 
yard1m komitesi verecek ve evlenecek 
c;:iftlere 11 eylui Bursamn Kurtulu§ bay
rami giini.i mii§terek bir diigiin yapacak
l!r. Evlenen ~iftler i~in o giin Belediye 
salonunda memleket biiyiiklerinin de 
huzurile merasim yap1lacak, o giiniin ak
§amt <;;elikpaias bahc;esinde evli ~iftler 
§erefine bir gardenparti verecektir. 

Halkevinin bu karan muhitte biiyiik 
bir alaka uyandmm§tlr. 

Eceabad (Hususi) - Gec;en sene 
Y alva koyiinde kurulan ve muvaffaki -
yetle idare edilen Azadobas1 bu f .. ne ka
za merkezinde kurulmu~tur. Bu sene o· 
baya elli zay1f ve fakir c;ocuk ahnml§hr. 
Bunlara giinde dort defa yiiksek kalo
rili yemek verilmekte, a~1k hava oyunian 
ile vakit gec;irilmekte ve muallimlerin ne• 
zareti altmda den;ze sokulmaktad1r. Bii
tiin c;ocuklann kilolqn giin ger;tik<;e §aya
m memnuniyet den•cede artmaktadir, 

mektedir. - Bunlar, Carden bardan geldiler. 
Gonderdigim resim talebeleri yemc:k 

yerken g()stennektedir. 



6 CUMHURIYET 

Yunanistan hi r y1ldHnumu kutluluyor 
Metaksas hiikiimetinin 

ba§Inda 2 nci yd1 
General Metaksas iki sene zarf1nda biitiin Elen 
milletinin muhabbetini ve itimadini kazanmi,br 

Dost Yunanistanda yeni rejimin tesi
sinden bugiine kadar iki y1l ge~mi§ bulu
nuyor. Yunan hiikumetinin ba§mda bu
lunan Gene~al Metaksas, Krahn tasvibi 
iizerine, partilerin zaaf1 ve gitgide biiyii
yen komiinizm tehlikesi kar~1smda, bii • 
run salahiyetleri kendi el'inde toplamak 
zaruretile kar§Jla§ml§ ve 4 agustos 1936 
tarihinde bu karan icra mevkiine koy
mu§tu. Diiriist Yunan milletinin selame
ti ugrunda yap1lan ve memleketi cidden 
feyizli bir yola gotiiren o enerjik hare • 
ket, bugiin ikinci yJ!doniimiinii idrak et
mi§ bulunuyor. 

Bugiinkii rejimin teessiisiinden evvel 
Yunanistanm i~inde bulundugu siyasi ve 
sosyal durum malumdur. Bu itibarla, 
o ge~mi§ devre hakkmda uzun uzad1ya 
tafsilata giri§mektense, bugiinkii rejimin 
fi]iyat sahasmdaki miismir eserlerinden 
bahsetmek daha faydah olur. 

4 agustos 1936 restorasyonunun tn 
bariz vas£1, General Metaksas'm, Yunan 
milletine hic;bir vaidde bulunmadan on -
dan sadece fedakarhklar istemi§ olmasJ
du. Ba§vekil, tutulm1yacak vaidlerde 
bulunmaga, vadetmeden yapmag1 tercih 
eden bir §ahsiyettir. Hiikumetinin pro • 
gram! ba§hba§Jna bir vecizedir: «Nizami 
iade etmek ve Elen medeniyetinin sevi • 
yesini yiikseltmek». 

Yunanistanda iki senedenberi tam bir 
nizam ve asayJ§JO hiikiim siirdiigU, elle 
tutulabilecek kadar a§ikar bir hakikat • 
tir. Hem siyasi, hem i~timai sahalarda 
viicudii hissedilen bu nizam ve asayi§, 
Yunanistanda artJk dahili ihtilaflarm ta· 
rihe k:an§masJ ve cinayetlerin giinden gii
ne azalmasile sabittir. 

Programm birinci k1sm1 boylece ta -
hakkuk ettigini gordiikten sonra, Elen 
medeniyetinin seviyesmJ yiikseltmek 
bahsinde, Metaksas hiikumetinin ne de
receye kadar muvaffak oldugunu anhya
bilmek i~in, memleketin ic;timai biinyesin
de yap1lan Js!ahatJ gozden ge~irmek Ia -
Zlm gelir. 

tir. Zira, Y unanistanda bugiin hangi 
sahay1 ele alsak, ba§tanba§a milletin 
nef'ine hadim olmak, onun refahm1, hu
zurunu ve hiirriyetini korumak emelile 
viicude getirilmi§ bi.itiin bir idari sistem, 
yeni kar.unlardan, nizamlardan ve ted
birlerden mi.ite~ekkil bir heyeti mecmua 
ile kar§da~mz. Bunlan sathi surette goz
den gec;irmek faydah olur. 

!dari bak1mdan, hiikumetin ilk hayJrlJ 
tedbiri dahiliye te~kilatmda ademi mer -
keziyet usuliine dogru yap1lan degi§ik -
liktir. Buna, vilayetler asayi§inin temm1 

ic;in zabtta te§kilatmda viicude getirilen 
1slahat ve kadrolann takviyesi i§i de in
ZJmam etmi§tir. 

lc;tmai yardtm te§kilah yeni repmm 
biiyiik bir ehemmiyetle me~gul oldugu 
sahalar meyanmdad1r. Y oksullara yar • 
d1m i<;in biit~eye 500 milyonluk munzam 
tahsisat koyan Metaksas hi.ikumeti, ayni 
maksadla, hastanelere 1000 tane de ya
tak ilave etmi§, yeniden bir ~ok hastane -
ler in§asma ba§lamJ§, Atinadaki hususi 
hastanelerle vilayet hastanelerine tahsi
sat kabul etmi§, mevcud hastabak.tct 
mekteblerine bir ii~iinciisiinii ilave etmi§· 
tir. 

Bu ciimleden olmak iizere verilen di
ger baz1 kararlar, daha ziyade Yunanis
tan gencligini alakadar eden ve memle • 
ketin atisi ve iimidi saytlan gencligi koru· 
mak maksadile ittihaz olunan, yeni va· 
kans kolonileri ihdasJ, fakir c;ocuklan hi
maye edecek miiesseseler te§kili, yersiz 

yurdsuz, sakat, sag1r ve dilsiz ~ocuklara 
mahsus bak1m evleri tesisi gibi kararlar • 
dtr. Ihtiyarlara mahsus olarak Atina ve 

Pire yoksul evlerinde 2 milyon drahmi 
masrafla in§a edilen iki yeni paviyonu da 
unutmamak laztmdir. 

Metaksas hiikumetinin, naf1a sahasm
daki icraah, susuz araziyi sulama, ba • 
takhkh mmtakalan kurutmadan ba§hya
rak kara ve demiryollan in§aatma da §a· 
mil olmu§ ve 1936 dan 1938 e kadar im
tidad eden devre zarfmda bir bucruk mil
yan miitecaviz bir masraf ifade etmi§tir. 

Y eni rejim, ziraate verdigi biiyiik e-

Duymad1klar1m1z ve 
bilmediklerimiz 

Asri hapishane 

Bazt sw;larm cezasm1 hala .dokuz 
kuyruklu kedi. dedikleri kamc;1 ile ve
ren ingilizler, hie; umulmadtk bir yeni
lik yapmaga karar vermi1iler. Hapisa -
neleri asrile1itiriyorlar. 

Bu asrile§tirme i§ine kiitiibhane • 
lerden ba§lanacakmt!l, ceza evlerinin 
kiitii'bhanelerine bundan boyle daha 
miitenevvi kitablar konulacakm~. 

Kitab i§inden sonra eglence ve konfor 
taraft geliyor. Bazt hapisanelerde sine
rna tesisah yap1lacak. Beden terbiyesi
ne ehemmiyet verilecek, mahpuslar 
muntazaman jimnastik yapacaklar. 
Hocerelerin ~tk tertibatl kuvvetlendi • 
rilecek, ta ki ma:hpuslar rahat rahat ve 
uzun miiddet kitab okuyabilsinler. 

Ceza!Jlarm, yemeklerini s1cak olarak 
muhafaza edebilmeleri ic;in sureti. mah
susada yaptlnlmt~ karavanalar tevzi e
dilecek. Mahpus elbiseleri olc;ii iizerine 
yaptmlacak ve mahkumlara temiz ve 
muntazam giyinmek suretile, haysiyet 
ve vakar mefhumu anlattlacak. Mah -
kumlar, daha fazla ziyaret kabul ede • 
bilsinler ve harici alemle daha fazla te
masta bulunsular diye, ailelerinin otur
duklan mmtakalar civarmdaki hapisa
nelere konulacaklar. Ziyaret saatlerin -
de, mahpus esvab1m <;Ikanp kendi kos
tiimlerini giyebilecekler. 

!ngilizl erin hapisaneleri asrile§tirme 
kararmda daha bir hayli noktalar var, 
fakat saymas1 uzun surer. ~u birkac;t, 
bu karar hakkmda fikir vermege kafi • 
dir. 

Karar, haddi zatinde c;ok giizel, Gel
gelelim, bu kadar fazla konfora haric • 
den imrenen olmaz m1? ............................................................ 
Bursa Orman mektebi §ehri· 

mize ta§Imyor 
Bursa (Hususi) - Birka~ yil once 

§Chrimize nakledilmi~ olan Orman mek
tebi gelecek sene fstanbula ta§macaktu. 
Bu sene mektebin gene burada b1ralolml§ 
olmasma se eb: Burada i ~ga ettikleri hi· 

nalarm sahiblerile yapilmi~ olan mukave· 
lelerin bitmesini beklemektir. 

Ba§ta, biitc;e ac;1gmin kapatJlmasi gibi 
oiiyiik ve mii§kiil bir i§in muva ffakiyetle 
ikmali vardir ki, hiikumetin tuttugu aki • 
lane ve cesur siyaset sayesinde, para kly
metinin tarsini, nafla i§lerinin geni§ bir 
plan dahilinde tatbikJ, ziraatin, turizmin, 
sanayiin ve ihracatm takviyesi ve hima· 
yesi gibi ayni derecede miihim i§lere in -
z1mam edince, yeni rejimin memlekete 
getirdigi huzur ve refah1 apac;1k goster
mege kafidir. 

hemmiyeti, Yunanistan icrin hayati mese- Sehrimizde yeni bir orman mektebi 
lelerden madud olan ziirra borclan, itu- yap1lmas1 icrin evveice <;ekirgenin Kadt
ru iiziim ve tiitiin ekimi., ormanlar, hay • ko§kii mevkiinde istimlak suretile satm 
van yeti§tirme ve kooperatifler gibi i§leri ahnmi§ olan arazi, bu nakilden sonra 
derhal ele almak suretile gostermi§tir. Ziraat veya Orman Miidiirliiklerinden 

Milli ekonominin bu §Ubesinde, Me • birine devredilecektir. Bursada arhk 
taksas hiikumetinin, biiyiik bir titizlikle mektebin yap1lmasma liizum kalmarnl§ • 
tahakkukuna gec;tigi 1slahat cidden dost hr. 

Yunanistam sosyal bak1mdan nas1l 
yiikseltmege muvaffak oldugunu, koy • 
ciiliikteki icraatJ ve memlekete Avrupa· 
nm birinci derecede ileri gitmi§ burjuva 
iilkeleri ayannda bir sosyal hayat temin 
etmek suretile gosteren Metaksas hiiku -
meti, maarif sahasmda da kiymetli yeni
likler yapmi§, orta tedrisatJ 1slah, giizel 
san' atlan te§vik etmi§, gencligi milli bir 
duygu, milli bir terbiye ile tec;hiz etmegi 
belliba§h hedef olarak almt§hr. 

Haricl siyaset bahsinde, yeni rejimin 
en biiyiik muvaffakiyetlerinden biri, bii
tiin yakm ve uzak devletlerle en dostane 
miinasebat idamesine devam etmekle be
raber Balkan Antanhm takviye ve Ti.ir
kiye ile Yunanistam birle§tiren baglan 
daha fazla tarsin etmi§ olmasJdtr. Bu iti
barla, 4 agustos rejiminin, Yunan tari • 
hinde mevcud rejimler arasmda en fazla 
halk~i rejim oldugunu soyliyen Metaksas 
kabinesi, tarihi bir hakikat ifade etmi~ • 

Yunanistanm yiiziinii giildiirecek mam· 
yettedir. 

Yunanistan ic;in ziraat · kadar hayati 
bir ehemmiyet arzeden harici ticaret ve 
deniz ticareti sahalannda yap1J.an yeni -
likler, memleketin ticari seviyesini, eski 
vaziyetle k1yas kabul etmiyecek derecede 
yiikseltmi§tir. Harici ticarette, bir c;ok 
tahdidata ve kontenjanlara ragmen, his • 
sedilecek bir kalkmma vard1r. 

Deniz ticaretine verilen ehemmiyeti de, 
rejimin teessiisii akabinde ihdas edilen 
deniz ticaret miiste§arhgJ te§kilatJ, ac;1kc;a 
gooterir. 

4 agustos rejimi, amele ile patron a
rasmdaki miinasebab tanzim, s1mflann 
elbirligini, amelenin refahm1 temin, ayni 

zamanda patronun me§ru menafiini hi • 
maye gibi crok akilane ve muns1fane ted • 
birleri, sosyal icraatmm en ba§mda gelen 
1slahat meyamnda ittihaz ederken, mat· 

buat ve turizm i§lerinde, adliye sahasm
da, maarifte ve diger biitiin §Ubelerde 
verimli Jslahata te§ebbiis etmekten geri 
durmamJ§tlr. 

Yirmi dort ay gibi k1sa bir zaman 
zarfmda, biitiin bir memleket hayatmm 
her safhasmJ alakadar eden sayJSIZ ted • 
birleri, her tiirl ii sitayi§in fevkinde bir e
nerji ile ittihaz eden Metaksas hiikume· 
ti, bugiin onun ikinci y1ldoniimiinii kut -
luhyan dost Elen milletinin b"tiin mu • 
habbetini ve biitiin itimadm1 kazanmt§hr. 
Dmt memleket rejimini, kuvvetli ve bilgi· 
li ellerinde feyyaz bir istikbalin kurucusu 
olarak kullanan General Metaksas ve 
mesai arkada§lanm, Turk efkan umumi
yesi namma tebrik edetken, Elen mille· 
tine de, kendisini huzura, refaha kavu§· 
turan 4 agustos rejimini saadet ic;inde 
kutlulamast temennilerimizi gondeririz. 

r- B· .. ''k k 6-uyu a~ romam: 
l odada yathgmi bilmiyordu. Onu uyan

dJrmak ihtimali de yoktu. 

A~ lk ~ lYI <dllYIIf' 
Nakleden: HAMDI VAROCLU 

istanbuldan aynlmasma sebeb olan I p1yordu. 
vaziyet ortadan kalkar kalkmaz i~inin Sefik, bodur agaclarla golgeli bah<;e
ba§ma, hastalanna donmek, zihnini i§gal nin bir ko§esinden gelen tavuk seslerini 
eden tek fikirdi. dinlerken, kendini ba§ka bir alemde 

Sonra, al<;acJk duvarlarla <;evrili ku • zannediyor, o seslerden ba~ka hic;bir gii
liibemsi evlerden, bodur agach bahc;e riiltiiniin ihlal etmedigi siikutta, §ehir §a· 
taslaklarmdan, egri biigrii bir iki dar so- matasma ah§1k kulaklan, bir ahiret ses· 
kaktan ibaret oldugunu, gecenin karanh- sizligi buluyordu. 
gma ragmen gordiigu bu koyde, bir ge- - Nekadar giiriiltiisiiz yer, diye soy
ceden fazla kalmakta da mana yoktu. lendi. Beni burada oturmaga mecbur et· 
y olcu yolunda gerekti. seler sJkmtJdan oliiriim. 

Doktor Sefik, dii§iincesinin bu nokta· Pencerenin oniinden aynld1. Oda ka-
sma gelince yataktan firladJ, perdeleri plsmJ a~!J, etrah dinledi. Evin icri de dJ
a~;b, pencerenin kanadlanm itti. Bahc;e ~arJSJ kadar sessizdi. Gece geldikleri za
iistiinde bir odadayd1. Pencereden, iis • man sokak kapJsJm ac;an hizmet~i kadi
tiine cam kmklan serpilmi~ bir duvarla mn, biraz sonra yanlanna gelen SJdJka 
c;:evrili buyiicek bir bahc;:e goriiniiyordu. teyzenin nerede bulunduklanm bilmedigi 
Ouvardan sonra, yer yer bo~luklann fa- ic;:in, seslenmege, yahud a~agt inmege 
silalandirdJgJ iiziim baglarmm ortasmdan cesaret edemiyordu. 
ge<;en y1lankavi bir yol yiikseliyor, ta Kendisine tahsis edilen oda geni§c;e bir 
kar~Jdaki bir tepeyi a~1p kayboluyordu. sofa iistiindeydi. Kar§Jda ve yanda iki 
Uzaklara dogru, tektiik damlar goze ~;ar- oda daha vard1. Fa kat, annesinin hangi 

Sefik ~aresizlik i<;inde bir miiddet dii
§iindii, gene odasma dondii. Ev halkm· 
dan birinin gelip kendisini anyacagJ za
mana kadar vakit ge'>irmek ic;in lira~ ol
maga karar verdi. 

Gece, otomobili yan yolda bJraktp 
Eskihisara gelirken, pek liizumlu ufakte
fek e~ya ile dolu el <;antasm1 yanma al
magJ ihmal etmemi§ti. TJTa~ tak1mmJ <;I· 
kardJ, surahideki su ile sabununu kopiirt
tii ve tJra§ olmaga ba~lad1. 

Bu i§e heniiz koyulmu~tu ki, sofadan 
kulagma bir terlik sesi geldi; bu ses yak
la~tJ ve oda kap1~1 tJkJrdadl. Sefik, elin
deki i~ini buakmadan: 

- Giriniz! 
Diye seslendi. Kapl yava§<;a a<;Ildi, 

terlik sesi e§ikten odamn ic;ine girdi; ke· 
c;enin iistiinde, sessiz bir iki ad1mdan son· 
ra durdu. Bir fincan §InglrhsJ oldu, onun 
arkasmdan bir ses: 

- Buyurun! dedi. 
Doktor ~fik, kulagma ~arpan bu ya

banct ses iizerine, birden geriye dondii. 
Yiiziiniin bir taraf1 sabun kopiigii i<;in
deydi. THa~ f1r~astm da elinde tutuyor· 
du. Sesin sahibini goriince evvela, hay· 

Mekteblere 
girme ,artlar• 

Liseyi bitirme ve olgunluk im· 
tihamna d1§ar1dan girenler 
Lisede devamh tahsil gormiyenler 

Maarif V ekaletinin miisaadesile liseyi 
bitirme imtihamna kabul olunurlar. 

Liseyi bitirme imtihamaa dJ§andan 
girmek istiyenlerin, her y1l nisan ve tern· 
muz aylan i~inde bir istida ile Maarif 
V ekaletine mi.iracaat ederek fen ve ede
biyat §ubesinin hangisinden imtihana gir
mek istediklerini bildirmeleri laz1mdir. 

lstida ile birlikte §U vesikalar gonde • 
rilmelidir: 

a) Huviyet ciizdam veya tasdikli or· 
negi. 

b) Tahsil vesikalarile mektebe devam 
etmedigi y1Ilarda nerelerde bulundugunu 
ve hangi i§lerle ugra§tJgmJ gosterir vesi
ka. 

c) Yeni crikartJ!mJ~ dart fotograf. 
!steklilerin ya~larmm 20 den kiic;iik 

olmamas1 lazund1r. Bir miiddet liseye 
devam etmi~ olanlar, s1mf arkada&lan li
seden mezun olduktan ancak bir sene 
sonra liseyi bitirme irntihanma ahmrlar. 

Liseyi bitirme imtihanma girmek ic;in 
miiracaat edenlerin vesikalan Maarif 
Vekaletince tetkik edilerek neticeleri 
kendilerine bildirilir. Nisan icrinde mii • 
racaat edenlerle haziran devresinde ve 
temmuz ic;inde miiracaat etmi§ olanlar 
eylul devresinde imtihana ahmrlar. 

DI§andan girenler ~u ders gruplann • 
dan imtihan edilirler: 

I - Tiirk<;e - Edebiyat. 
2 - T arih • Cografya. 
3- Felsefe- lc;timaiyat. 
4 - T abiiyat. 
5 - Fizik • Kimya. 
6 - Matematik. 
7 - Y abancJ dil. 
8 - Askerlik «erkek olanlara>>. 
Fen ve edebiyat §ubesinden imtihana 

girenlerin imtihanlan, bu ~ubelere mah • 
sus miifredat programlarma gore yapJlir. 
Edebiyat dersinde §ifahi imtihandan 
ba~ka bir de tiirk<;e tahrir vazifesi veri • 
lir. Y abancJ dil dersinde terciime ve im· 
Ia imtiham tahriri. diger derslerin imti • 
hanlan ~ifahi olarak yap1hr. 

Liseyi bitirme imtihanma d1~andan gi
renler, imtihana girmege ba§ladJklan ta· 
rihten itibaren ii<; sene ic;:indeki altJ dev
rede butiin gruplann imtihanlanm ver -
mege mecburdurlar. Bu miiddet i inde 

isterlerse, bir devrede bir k1s1m gruplann I 
imtihanlarma girerler. lsterlerse her dev
rede bir kJSJm gruplann imtihanma girip 
diger gruplarm imtihanlanm geri baa • 
knlar. Muvaffak olmad1klan gruplann 
imtihanma miiddeti ic;:inde tekrar gire • 
bilirler. Oc; y1\hk miiddet ic;:inde bir grup· 
tan bile olsa imtihana girmemi~ olan 
namzed, liseyi bitirme diplomasmJ almak 
hakkm1 kaybeder. Maarif V ekaletinin 
miisaadesile liseyi bitirme imtihamna gir
mege ba§ladiktan sonra askere almanla
nn askerlikte gec;irdikleri miiddet, 3 yil
hk miiddetin hesabmdan ayn tutulur. 
liseyi bitirme imtihanma dJ~andan girip 
de muvaffak olanlara bir «lise bitirme 
diplomas!» verilir. Bu diplomaya sahib 
olanlar, liseyi bitirmi~ olanlann haklarm· 
dan istifade ederler. Liseyi bitirme dip -
lornasJ alm1~ olanlar, yiiksek mekteblere 
devam etmek isterlerse, lisenin mezunla
rile birlikte olgunluk imtihamna girmege 
mecburdurlar. 

···························································· 
Hindistanda ~etelerin 

tecaviizleri 
Londra 3 (Hususi) - Hindistanda ba

zt a~iretlerden miirekkeb c;eteler §imal 
hududundaki koylere hiicum etmi~ler -
dir. Bu mlinasebetle c;etelerle ingiliz kl
taatl arasmda musademeler cereyan et
mi§tir. 

retten gozleri biiyiidii, sonra ka§lan ~a· 
tJldJ. 

- 0 ne ~ diye hayklrd1. Burada da 
m1 kar~1ma c;1ktmJZ? 

Suali cevabs1z kald1. Kahve fincamm 
orta masasmm iistiine b1rakan eller, bo§ 
tepsiyi geri alm1~, terlikli ayaklar, oda 
kap1sile masa arasmdaki mesafeyi geriye 
dogru bir hamlede a~IP sofaya <;lkmJ~tJ. 

Doktor Sefik yerinden f1rladJ, sofay1 
ge'>ti• merdiven ba§mda firariyi yakala· 
d1. Omuzlarmdan tutup, incitmeden, fa
kat mukavemet edilemez bir kuvvetle, 
yiiziinii ken dine dogru crevirdi: 

- Bu tesadiife hi<; diyecek yok dog· 
rusu, dedi. Diin ak§am, inek siiriisiiniin 
y anmda gordiigum sizdiniz de gil mi? 
Evet, evet sizdiniz. Hakikaten garib te
sadiif! 

Gene k1z, tJpk1 bir ak&am evvelki gibi, 
yiiziinii, tepesinden bakan gene adama 
dogru kald!rmJ~. yan ofkeli. yan magrur 
nazarlarla ona bakiyordu. Doktor Sefik, 
ahamm esmer golgeleri ic;inde, hatlanm 
belli belirsiz sec;:tigi bu c;:ehreyi mer • 
diven ba~mdaki pencereden giren 1~1 • 
gm ianesile, §imdi tamamen gorebiliyor
du. Bu, §effaf denilecek kadar mat, ~;ok 
diizgiin bir c;ehre idi. Y anlardan topla-

4 Agustos 1938 

Bat, di§, nezle, grip, romatizma, nevralji, k1r1kbk ve biitiin 
agrdarmlZJ derhal keser. lcabmda giinde 3 ka,e ahnabilir. ------ -

Emniyet Umum Miidiirliigiinden : 
1 - l;iartnamesinde yaztb evsaf ve ~erait dahilinde zab1ta memurlar1 

i<;in maakasket az1 3800, r;ogu 4187 tak1m elbisenin yalmz kuma~1 Umum Mli· 
diirllikten verilmek ve diger blitiin levazJmJ miiteahhid.e aid olmak iizere di· 
kim i:;;i kapah zarf usulile 16/8/938 tarihine musadif sah giinii saat 15 te 
eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Beher tak1m elbise ve kasket i<;in 500 kuru!l fiat tahmin edilmi~tir. 
3 - Bu i~e aid iJartnameyi gormek ve almak istiyenlerin Emniyet U· 

mum Mlidilrlilgii Satmalma Komisyonuna miiracaatleri. 
4 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 1570 lira 13 kuruiJluk teminat mak· 

buz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublanm ve 2490 say1h ka· 
nunun 2, 3 maddelerinde yaz1h belgelerle birlikte eksiltme giinii saat 14 e 
kadar Komisyona teslim etmeleri. c 2744 » ( 4891) 

BALS AM iN KREMLERi 
Gece - giindiiz - yagh - yags1z 

ve ac1 badem 

BALSAMiN KREMLERI 
Biitiin dlinyada birincili~i tasdik edilmi~ s1hhl giizellik kremleridir. Gece 

ic;in yagh - glindiiz ic;in yagstz ve halis aClbadem ~e~idleri vardlr. 
Hususi vazo ve tiiblerde sahhr. 
lNGtL!Z KANZUK ECZANESt 

Beyo~lu • istanbul 

Diyarbak1r Naf1a Miidiirliigiinden : 
1 - Ihaleye konulan i§ : 
Eksiltmiye konulup talibi ~Ikm1yan Urfakap1 fzzetpa~a caddesi parlie 

yolunun 26109,96 lirahk in!;!aatt kapah zarfla ihaleye konmu~tur. 
2 - Bu i~e aid evrak iJUnlardtr : 
A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Hususi, fenni ve baymd1rhk i§leri genel ~artnameleri, 
D - Bu evrak Nafta dairesinde goriilebilir. Ve istenebilir. 
3 - Bu i~in ihalesi 12 agustos 938 cuma gUnii saat 11 de kapah zarl 

usulile Naf1& Miidiirlugunde yapllacaktlr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek iGin 1958.25 lirahk muvakkat cari sened, 

Ticaret Odas1 v sikas1, Naf1a Vek:Hetinden almm~ 10000 lirahktan yukarl 
ehliyet vesikas1. 

5 - Taliblerin zarflan cuma gii,nii ihale saatinden bir saat evvel Ko• 
misyon Reisliginden makbuz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul 
edilmez. ( 4813) 

Baytarlar ve ~iftlik Sahiblerinin 
Nazan Dikkatine 

Beygir ler, Bakari Hayvanlar, Koyun ve keqller i~ln 

P A 5 T 0 R Miiessesesinin ( Dalak ) 

$ARBON A$1LAR I 
gelmi~~ir. Bntlin ecza. depolarmdan isteyiniz. Umum1 deposu 
Bay Jiil Krepen Galata Voyvoda Han No. I Istanbul 

Giimiisane 
' 

Vila yeti 

Daimi Enciimeninden: 
1 - Giimii~anede yeniden yaptmlmakta olan Memleket HastanesiniJl 

iit;iincii k1S1m in~aatl 29/7/938 tarihinden itibaren yirmi giin miidetle ve 
kapah zar_f usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - In~aatm muhammen bedeli 17518 lira 86 kuru~?tur. 
3 - SUriilen pey haddi lay1k goriildligli takC.irde ihalesi 18/8/938 per• 

§embe glinii saat 11 de Vilayet Daimi Enciimeninde yapliacakhr. 
4 - $artnamcsi Vilayet Enclimeni kalemindedir. 
5 - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenler muhammen bedelin % yedi 

bus;uk tutan olan 1313 lira 91 kuru~luk banka mektubu veya husust muha' 
scbe veznesi hesabma bankaya yatmlmJ§I depozito akr;esi makbuzu ile bit' 
likte Vilayet Daimi Enciimenine gelmel~ri iliin olunur. · ( 4927) 

mp yukan dogru kaldmlm1~, iri klV!rcik· 
h kestane rengi sacrlar, beyziligini daha 
ziyade meydana r,;Ikardtgt bu c;ehreye 
zengin bir mana veriyor, bir noktaya ~ok 
dikkatle bakhk<;a tekerlekle§en bir c;ift 
iri goziin etrafmJ susliyen uzun kirpikler, 
bu yiiziin iistiinde, golgeli bir r,;ic;eic: de
meti gibi ac;Ihyordu. 

Gene kJZ, bo~ kahve tepsisini iki elile 
tutmu~. doktor Sefige, neredeyse co§acak 
bir ofkeyle bakJyordu. 

Bu baki$ bir lahza siirdii; sonra, gene 
k1zm '>ehre ~izgileri iizerine, tebessiimiin 
parlak giine§i yayJidt: kirpiklerin ucun
dan iri gozlerin ta i~ine kadar, J§Iktan bir 
kahkaha doldu: dudaklar mce bir 
~izgi ile araland1, bu taptaze c;iz • 
ginin ic;inden, ayni derecede taze, bil
lur kadar parlak alayct ve §en bir 
giilii§ firladJ... Ve, bunun akibinde, 
gene k1z, sanki bu mevsimsiz ve yersiz 
ne§' eden utanmJ§ gibi, kuvvetle silkindi: 
doktor Sefigin elinden omuzlanm kur • 
tard1, hiZla ko§araK merdivenleri iki§er 
iki§er atlad1, gozden kayboldu. 

Doktor Sefik, odasma avdet ederken 
yaphg1 harekete yan nadimdi. Gene kt
zm miistehzi kahkahas1 camm s1km1~tl. 
Kendi ken dine: 

_2!§! - -~- - ~ 
- $unank bir§eye benziy.or, diye sOf 

lendi. 
Ftr<;asmi tekrar eline ahp da aynan#. 

kar§tsma ger,;er gec;mez, yarJSJ sabun ~ 
piigii i'>inde, yans1 tua~ edilmi§ yuz:ii~ 
goriince, bu manzaraya, kendi de gaY, 
ihtiyari giildii. Ba~mJ salladJ: 

- Hay §eytan k1z hay! dedi, d.
sen I Elbet gene elime gec;ersin! 

THa§Ini bitirip kahvesini ic;tikten sof 
ra tekrar pence renin Online geldi. ,SiJII I 

di, sonbahar havasmm §effaf seri~ : 
ligi ic;inde sereserpe uzanan tabl 

I 

ati, k1vnla k1vnla kar§Iki daga urf 
manan giine~li yolu, bu yolun iki tar& r 
m dolduran. baglan, uykudan ilk u~~fe 
dJgl zamankmden daha ba§ka bir sorlll 
seyrediyordu. . 

Bakhk<;a, ah~tJgt diinyadan kenditf, 
<;ok uzakta, biisbiitiin ba~ka bir ale~ 
tahayyiil ettigi bu manzara, hele bu ~ 
rin ve JSTar!J sessizlik doktor Sefigin iil r 
rinde dinlendirici bir tesir yapmaga b~ 
lami~h. 

~aika Hamm, yorgunlugunu gide: 
ren uykudan kalktp ,Sefigin od.asl ~ 
na girdigi zaman, oglunu pencerenlll 
niinden adl!i.a zorla ayJrdJ. ) 

(ArkaSl var 
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R us - . Japon ihtilif1 
Di.in her 

iddialar1 
iki taraf1n 

ve tekziblerile 
taarruz 

• 
ge~t1 

£Bastarat' 1 fnct sah.t!edeJ I Ku-Feng'in iki kilometre eenubu §arki • 
b Kore 'deki J apon ba§kumandanhgmm sindeki tepeyi i§gal eden Rus k1t' alar! 

Ug.iinkii tebligine gore, 19 top ve 50 biraz daha geri c;ekilmi§ gibi gorlinmek
lankla miicehhez bulunan Sovyet kuv • tedirler. Hi~bir hava hareketi vuku bui
Vetleri buglin yeniden J apon arazmne mami~tlr. 
hucum etmi§ler fakat pliskiirtiilmii~ler • Sovyet hudud krtaatr takviye 
dir. edildi 

T eblii?; ayni zamanda Sovyet tayya • 
relerinin hudud mmtakasmda Kayko ve 
l<ujo koylerini iki defa ~iddetle bombar
dl!nan ettigini bildirmekte ve Kujo ko -
Yiinlin tahliye edildigini ilave etmekte • 
dir. 

~ankufeng'de nekadar Sovyet 
kuvveti var? 

Tokyo 3 - Kore ordusu genelkurma· 
Yinm bu geeeyans1 ne~rettigi bir teblige 
ro:e. Can-Ku-Feng'deki Sovyet kuvvel· 
en, takriben iic; piy_ade alay1 ve 200 tan· 
h rnuhtevi bir motorlii f1rkadan ibaret • 
tir. 

Bugun sa at 15 e kadar Sovyet k1t' a· 
Ian, Can-Ku-F eng tepesine ate~ etmi~ler
se de 1 aponlar1 herhangi miihim bir ha
sara ugratamami~lardiT. Oiinkii muhare
bede olen Sovyet askerleri 200 kadard1r. 
Mutasavver Sovyet hava taarruz· 

larrna kar1r tedbirler 
. Londra 2 (Hususi) - Tokyo'dan 

?1ldirildigine gore, Sovyet tayyareleri 
nududu gec;:erek Manc;:uko ve Kore'deki 
{aPon k1t'alanm bombardimana hazu • 
anrnaktadirlar. Sovyet tayyarelerinin 
J aponyanm baz1 sahillerini de bombar
dirnan edeeekleri habl.:r verilmektedir. 

Bu haberler iizerine hava mudafaa 
erkamharbiyesi Tokyo, Y ukohama, ve 
J aponyanm merkez ve ~ark mmtakala • 
tinda gece tenviratm kontrolunu emret • 
rnk iHir. Bu ak§amdan itibaren bu mmta • 
.alarda araba ve polis durak mahalle • 

linden maada biitiin harici I§IkJar son• 
di.iriileeek, sokaklarda yanan I§Iklar da 
aza]tilaeakllr. 

Japon Basvekilinin beyanall 
Londra 3 (Hususi) - ] a poll Ba§VC· 

ki!i Prens Kanoye, bugiin Volki;cher 

k~eobachter gazetest muhabirine a§ag!da-
1 beyanatta bulunmu§tur: 
. «- J apon hiikumeti, hudud ihtilah· 

~1 rnuslihane bir tarzda halletmege tara£· 
ard1r. Bu hususta icab eden teminat1 

kerrnege ve Moskova ile derhal mliza • 
erelere giri§mege hazmz.» 

Tokyo'da miizakereler 
1' okyo 3 - Prens Konoye saat 11 

de Bahriye amiri Amiral Yonai'vi kabul 
etrni§tir. Amiral Prense <;ang-Ku-F eng 
~eselesi hakkmda izahat vermi§tir. Mu· 
~~~at telefonla ~agmlan General ltaga· 

1 nin huzurile devam etmi§tir. 
J aponyanrn alttn ihtiyact 

b 1' okyo 3 - Hiikumetin, halka hita-
~n malik olduklan altmlan memleket i

~tn Vermeleri hakkmdaJqi talebine eevab 
1 errnek ve bir misal te§kil etrnek iizere, 
cl lnParator, aile kolleksiyonlan arasm • 
e an aynlmt~ altmtlan mamul 70 par~a 
lYay1 satihga ~Ikarmi§I!r. Bu altmlan, 
e apon rnilli bankast satm alml§llr. Bu 

§Ya 'k· d d o) • I I sene sonra yeni en paras! ia e 
Unarak satm almabilecektir. 
1' J apon tebligi 

ta okyo 3 - Kore ordusu umumi ka-
1\! rga_h1 tarafmdan sa at 16,30 da ne§ro· 
takan bir tebligde Cang-Ku-F eng mm • 
gii_ bsin~~ tam bir siikunet hiikum siirdii
lan ddm!mektedir. Bu sabah vuku bu • 
~at OVyet taarruzu bitmi~tir. Ruslar 
lnetsaopeng' deki 1 apon hatlanmn 150 
tah r: Yfl.kmma kadar i1erledikten sonta 
lrti&rlnen bir kilometre mesafeye rieat et· 
~ orada mevzi almt§lardtr. Cang· 

~illi 
~36 
CJ~ ~e bitrnez tiikenme~ hme bu L 

surecek 
llla.:: Ben i:iy.leyimdir. !ntikam1m1 ala 

fv1 ~ rahat etmem. 
..._e ~ bu bahsi kapatarak sordu:. 

5lln. arm nastl? Onu hiC> soylemiyor-

..._N 
llikrnek a.~I] olacak} Ac;hktan tabanlart 
t'vtahal! ]' uz.ere. Ablasmm yamna gitti. 
sekiye k 1 ael!m§. 1lmii<haber yapt1lar. Ha
~.eye do oy~caklardt, yer yokmu§. Cena· 
1';k 1 ndu kar1 B' "k " "k b' "k " " ~ti · .r o suru , 1r o su· 
" SOttna 't , c·w , 1 
J or. &I sm. 1gerlen parC>a ani • 

b t\telegin .. ~· 
ahsine h' yuregi CIZ etti. 

clec!i ki: 1~ dayanr.mazd1, 

Bu hastahk 
Dii§lindii ve 

rn - Bu adad b' 1§. l<ib I a · IT verem hastanesi var· 
ar ann. N astl diyorlar ona ... 

Tokyo 3 - Havas ajansmm muha
biri bildiriyor: 

Harbiye N ezaretinde muntazam Sov
yet piyade kuvvetlerinin dun ilk defa o· 
larak Cang-Ku-F eng ve Saotsaoping' e 
kar~1 yapiian taarruzlara i§tirak ettikleri 
tasrih edilmektedir. Simdiye kadar ha • 
rekata i~tirak etmi~ olan Gepeu'nun hu
dud muhafiz kit' alan takviye edilmi~tir. 
J aponlar bu taarruzlan tardetmi~lerse de 
Harbiye Ne1areti muntazam kit' alar ta
rafmdan yaptlan mudahalenin hadisenin 
mahiyetini vazthla§tlrmi~ oldugu kanaa· 
tini izhar etmi~tir. 

Diger cihetten Hariciye Nezareti na· 
mma soz soylemege salahiyettar bir zat, 
31 temmuzdanberi bu mmtakada muha
samatm durmadan devam ethgini si:iyle
mi~tir. Bununla beraber 1 aponlar, Sov • 
yetlere kar~I azami kuvvetlerini i~timal et· 
memektedirler. Musademenin pek siddet
li oldugu tahmin edilmekteyse de bunlar 
yalmz zikredilen mmtakaya inhisar et • 
mi~tir. Harbiye Nezareti namma soz soy· 
lemege salahiyettar olan zat diin saat 15 
te dort Sovyet taburunun onlerinde 30 
tank oldugu halde birka'<I ag1r olmak 
iizere yirmi topun himayesinde olarak 
Sahaoping'e hiicum ettigini bildirmi~tir. 
1 aponlar bu kit' alarm 200 metreye ka -
dar yakla§masim bekledikten sonra mu
kabil taarruza gec;erek Sovyetleri mev • 
zilerine kadar tardetmi§lerdir. Saat 20 
de Cang-Ku-Feng'e kar§I yap1lan yeni 
bir hiicum digeri gibi tardedilm~tir. 

Dokuz kadar tayyare saat 18 de hu· 
dudda kain Kaojo kasabastm bombardi
man ederek birkac; gayrimuharibin i:ilme· 
sine sebebiyet vermi&lerdir. 

T ekrar edilen hava hiicumlarz 
Tokyo 3 - Royter ajansmm muha

biri bildiriyor: 
1 aponya namma soz soylemege sala

hiyettar bir zat Sovyet tayyarelerinin 
Kore'niB merkezi olan Seul civannda 
bir kopri.inlin listline sekiz bomba athkla
nm soylemi§tir. Bu zat iki veya iic;: Sov
yet piyade taburunun saat 9 da Cang· 
Ku-F eng'le Saotsaoping arasmdaki J a • 
pon mevzilerine yeniden taarruz ettiklc
rini fakat gene geri piiskiirtiildi.iklerini 
ilave eylemi~tir. 

T as tekzib ediyor 
Moskova 3 - Hassan goliiniin sa • 

hillerinde muhasamat devam etmektedir. 
Tass aj ansi tarafmdan diin ak§am veri
len bir habere gore, J aponlar agustosun 
ikinei giinli sabahleyin yeniden 31 tern • 
muzda geri piiskiirtiildiikleri mtlara ta· 
arruz etmi§lerdir. Muhaeimlere kar§I bir 
mania ate§i a'<tlmi§hr. Soylendigine gore 
J aponlann zayiatt agJrdir. 

Sovyet tayyarelcrinin hududu gec;erek 
Mam,;uko ve Kore' de 1 apon k1t' a Ianni 
bombardiman ettikleri hakkmdaki haber
leri Tass ajans1 kat'iyetle tekzib etmek
tedir. 

Tass aiansi Sovyet kuvvetlerinin Mos
kova makamlarmdan ald1klan talimata 
riayet ettiklerini beyan etmektedir. Bu 
talimat miinaka~a gotiirmiyeeek bir ~e -
kilde Sovyetler Birligine aid olan al'azi
nin miidafaa edilmesini istilzam eylemek
tedir. 

Tass aiansi Manc;uko ve Kore top -
raklannm Sovyet tayyareleri tarafmdan 

Yazan: SERVER BED/ 

- Dispanser. 
- Degil. Onun gibi gavurca bir isim. 
- Ha ... Evet cvet ... Dilimin ucun· 

da ama ben de soyliyemiyorum. Neyse, 
ne olaeak? 

en bizimkine yalvarsam da hie; 
olmazsa r ay kadar onu oraya koydur· 
sak ... Be · .yile~ir kadmcagJz ..• 

Haydar durdu ve ellerini arkasma ko
yarak Melege §oyle bir bakti: 

- Hay agZinl opeyim, dedi, comerd, 
merhametli kansmdir, vesselam. l§te a
nun i~in siiriiniiyorsun, ~ofer par<;alarmm 
tekmesini, tokadm1 yiyorsun, iki yakan 
bir araya gelmiyor ya!.. Y a par m1 bu j. 
yiligi? 0 kadar zen gin mi bu herif? 

Melek birdenbire ztphdi: 
- Hah, akhma geldi: Senatoryom ... 

Senatoryom diyorlar ona. 

CUMHURlYET 7 

Sus _vapuru Band1rma iz~r Fuar1 Kahraman alaylanmiza 
sefenne yarm basltyor Ba,vekd taraftndan sancak verme mer as. mi 
Ba,vekil, dtin gemile a~dacak 
Marmarada bir saat 

kadar gezdi 

GeC>en hafta A!manyadan §ehrimize 
gelen «Sus» vapuru, fstinye havuzunda 
boyanmi§ ve temizlenmi§tir. Vapur, se
ferlere ham b1r hale gelmi§tir. 

Ba§vekilimiz Celal Bayar, bu vapu
ru gormek arzusunu iz.har etmi§, bunun 
iizerine Denizbank Umum Miidiirli Yu· 
suf Ziya Oni§, diin kendisini Dolmabah~ 
<;e saraymdan alarak «Su~» vapuruna go
tiirmii§tiir. 

Gemi ile Marmarada bir saat kadar 
dola§an Ba§vekilimi.z, «Sus» u '<ok be
genmi~tir. Vapur, yann sabah ilk defa 
olarak Bandirma seferlerine ba§hyacak
tlr. Sus vapuru, sabahleyin saat 8 de ha
reket edecek, ak§am 20 de izmire vara
caktJr, Bu suretle istanbul • izmir yolu, 
Banduma tarikile, 13 saat 45 dakikaya 
inmi§ bulunuyor. 

Nevyork • • sergiSI 

Tiirk paviyonu 

Bugun 
jeleri 

dekorasyon pro
tetkik edilecek 

Tiirk T arih Kurumu ba§kam Muzaf· 
fer Biikerin ba§kanhgmda Giizel San' at
Jar Akademisi miidiirli Biirhan T oprak, 
mimar Favt, mimar Sedad Hakk1, lzmir 
fuar dekorasyon miitehassJsi M. Gotye 
ve Nevyork sergisi Turk komiseri Suad
den miirekkeb komisyon, buglin Dolma
bah~e saraymda top! anarak N evyorkta
ki Tiirk resmi paviyonunun dahill deko
rasyonu i'<in a~1lan mlisabakaya gonderi
len projeler lizerinde son tetkiklerde bu
lunacaktlr. 

Dlin ak§am Ankaradan hareket etmi§ 
olan Suac! ~akir, bugiin §ehrimize gele • 
eektir. Miisabakaya di§ memleketlerden 
de i§tirakler vaki olmu§tur. Diger taraf-
tan Maarif Miiste§an R1vdan N afizin 
riyaseti altmdaki bir komisyon da sergi 
dolaytsile ne§riyat ve propaganda mal • 
zemesinin ihzarile me§gul olma tadir. 

bombard1man edildigine dair i§ae edilen 
haberlerin 1 apon militaristlerinin yeni ta· 
arruzunu ve ugradiklan zayiah muhik 
gostermek arzusundan ileri geldigini yaz· 
maktad1-r. Tass' m tebligi muhasamat u
zadigl takdirde bunun verebileeegi neti
eeler ha!tkmda 1aponyaya aC>Ik bir ih ~ 
tarla nihayet bulmaktad1r. 

Miitekabil protestolar 
Tokyo 3 - Sovyetlerin Tokyo mas· 

lahatgiizan Smetanin dun ogleden sonra 
Harieiye N ezaretine 31 temmuz ve 1 
agustosta J aponlann «Sovyet araZisme 
dahil ad dedi! en» Cang-Ku-F eng' e kar§I 
yaphklan taarruzlan protesto eden hii
kumetinin notasm1 tevdi etmi§tir. Sovyet 
maslahatglizan ne General Ugaki, ne de 
nazir muavini Horinu§i tarafmdan ka • 
bul edilmi§tir. Bunun i~in nota General 
Ugaki'nin katibi tarafmdan ahnm1~1Ir. 

Tokyo 3 - Hariciye N ezareti na ~ 
mma s<>z soylemege salahiyettar bir zat, 
1aponyanm buglin «Kore ve Manc;uko
ya seri halinde yapiian hava akmlanm» 
Sovyet hiikiimeti nezdinde protesto ede
cd~ini si:iylemi$ ve &tmlan ila ve etmi~tir: 

«- Saat yediye dogru Sovyet J!)iya
de kit' alan Cang-Ku-F eng ve Saotsa • 
oping mmtakalanna yeniden taarruz et· 
mi§lerse de geri pliskiirtiilmii§lerdir.» 

- Tamam! 
- Bilmem ki yapar m1?.. Bir soyle • 

yim. 
Dort yo! agzma gelmi~lerdi. Melek 

c;antasmdan mendilini ~Ikararak c;i.iriiyen 
goziinlin listiinde tuttu: 

di. 
- Kuliibe boyle nasi! gireeegim? de-

- Arka kap:dan gir. 
- Y ann soran olursa ne diyeyim? 
Biraz dii§iindukten sonra yalam ken· 

disi buldu: 
- E~ekten du~tlim derim. Haydi 

sana giile giile. Buradan don artik. 
Haydardan aynld1 ve h1zla yiiriidii. 

Kuliibun bah~esinin oniinden ge~erken 
parmakhgm oniinde durdu ve i'<eriye b6 
goz att1. Masada valmz Meed• ile Hale 
oturuyordu. Hxzla. yiiriidii ve arka kap!" 
dan girdi. V estiyer yere igilmi§, bir §ey 
m1hhyordu. Onu gonnedi. Melek, kori· 
dordan hiZla gec;en bir garsona da he • 
men arkasm1 donerek merdivenlerden sii· 
ratle ~Ikh, odasma ko§tu, i~eri girdi, ka· 
p1y1 kilidledi. 

Hemen aynava bakmi§ti. Sol ka§min 
ucunda, yanm kesilmi§, bir ceviz kabugu 
kadar §i§ vardt ve hafif morararak sol 
goziiniin altina kadar iniyordu. Sane! a· 
zalmi§h. <<Yanna kadar ge~er» diye dii-

[Ba#arafz 1 inct sahttedel 

kii~ad resmini yapmaga davet edecek o
lan Behc;et Uz, diin bu vazifesini yerine 
getirmi~tir. 

Belt~et Uzun beyanatr 
Beh~et Uz, kendi~ile gorii§en bir mu

harrimizin sordugu sual!ere cevaben §U 

beyanatta bulunmu§tur: 
«- F uar hamhklan 1 agustosta he -

men ikmal edilmi~ bulunuyordu. Bu se
ne, fuar, Tiirkiyenin ylizlinii her bakim
dan guldiirecek §ekilde tertib edilmi§tir. 
Gerek i§tirakin ~oklugu, gerek dekoras • 
yon ve gerekse Kiiltiir Parkin heyeti u
mumiyesinin aldigi §ekiller lzmir enter· 
nasyonal fuanm harieden ve dahilden ge
lecek ziyaretc;ilerin begeneceklerini i.i -
mid etmekteyiz. 

Fuara iatirak eden firmalar 
' 

F uanm1z, memleket di§mda ve i~inde 
yap1lan geni§ propap:anda ile her tarafa 
tamtilmi§hr. Bunun i~in yabane1 devlet 
ve finnalarm fuara i§tirakleri de o nisbet
te artmi§hr. Fuara !ngiltere, Sovyet Rus
ya, Almanya, ltalya, lran, Yugoslav -
ya, Yunanistan, Filistin resmen i§tirak et· 
mektedirler. Bunlar;n haiicinde Polon -
ya, Maearistan, ingiltere ve Yugoslav • 
yadan i§tirak eden miiteferrik firmalar da 
vardtr. 

Biitiin Tiirkiye Tiearet Odalan fuara 
toplu olarak memleket mamulah ve mas· 
nuatmi te§hire geliyorlar. Siimer Bank, 
h Bankast, lnhisarldr, Devlet Demiryol
lan ve Evkafm paviyonlan goriilecek bir 
manzara te§kil etmektedir. 

Fevkaltidelikler 
Fuar gazinosu ve biiyiik antredeki te

sisatimlZin bir'<ok merkezi Avrupa fu • 
arlarmda goriilemiyeeek kadar fevkala
de oldugunu soyliyebilirirn. F uanmtz, ar· 
tik bir gi.inde dola~,lamtyaeak bir hale 
gelmi§tir. Bunun i';in sergiyi. vasitalarla 
dola~tumagi du§linmekteyiz. lyi bir tet· 
kik ic;in sergimizi ii~t giin gezmek laz1m • 
dir. 

Hulas a; §Unu soyliyebil irim ki, izmir 
fuan, biitiin Tiirkiyenin medeniyet ale· 
minde her baktmdan kudretini tebariiz 
ettireeek bir dereeei miikemmeliyete va· 
stl olmu§tur.» 
• izmir Belediye Reisi ~ehrimizde 

giin kadar kalaca tlr. 

lzmir iliive ekspres po.talar1 
lzmir enternasyonal fuan dolayisile 

ihdas edilen lzmir aave ekspres postala
nmn ilki buglin yapiiacaktir. izmir vapu
ru bugiin ve bundan sonra her per§embe 
giinii saat 11 de limammiZdan hareketle 
izmire gideeektir. . 

Pazar giinii limemmiZdan kalkan Iz. 
mir postalan da daima saat 11 de kalka
eakllr. 

Bursada ucuzluk teminine 
~ab§1hyor 

Bursa (Hususi) - Belediyemizin u
euzluk komisyonu c;ah§malarma devam 
ehnektedir. Y eniden yaptlgi bir toplan· 
tJda, ~hirdeki kah' eleri tic; simfa aytrmi§ 
bunlardan birinci simf kahvelerde kah· 
ve, C>ay fiatlanm 4, ikinci smtflarda 3, li
c;iincii simflarda da 2,5 kuru~a indirmi§· 
tir. Uludag maden sulan her yerde 5 
kuru§a satJ!aeaktir. 

Lokantalar da avni tasnife tabi tutul
mu~lur. Buralarda .fiatlar iizerinden, Sl • 

niflanna gore, yii1.de yirmiden yiizde ku· 
ka kadar tenzilat yapilmasmi teblig etmi~ 
tir. 

Bunlardan ba§ka kebabci ve kOfteei
lerde de tenzilat y11phnlmi§tlr. Bi.itiin bu 
tenzilath tarifeler I agustostan itibaren 
tatbik edilmege ba~lanmi~IIr. 

§iindii; fakat ya ge'<mez~e elalemin kar
§lsma nas1l c;tkacakll? E§ekten dii§tiigii
ne inand1rmak zor degildi ama yiiziiniin 
manzarasi ~irkinle§Jyordu. 

Y a tag a girdi ve <;abuk uyudu. 
Ertesi sabah ge~ uyandi. Goziini.in §i

§i ve morlugu c;ogalmt§II. F erhadx me -
raktan kurtarmak icin acele ytkandt ve 
giyindi. Odadan c;tkarken otelin garson
lanndan birile burun buruna geldi. E • 
lin de bir kag1d vardt: 

- F erhad Bey den! dedi. 
Melek odaya tekrar girdi ve pusulayt 

okudu: 
«Hem en telefon santralrnin iiniine ge

lebilirsen ~arsona bir «tJcki» dersin, yeti
~tr.» 

Melek avucunda kag:nt buru~turarak, 
eevab bekliyen garsona: 

- Peki, dedi. 
Sonra gene mendilini goziiniin iistiin· 

de tutarak odadan c;Ikti, ag1r agir merdi
venleri indi. 

Kimseye rasgelmek istemedigi I'<In• 
gene arka kapidan sokaga ~1kt1, kuliib • 
den biraz uzakla§mca wndilini c;antasi
na koydu ve telefon santralma dogru 
yiiriimege ba§ladi. 

Karakolun oniinde Ferhada raslami§· 
t1. Gene adam bunu goriinee ko§tu, yii -

Dtin de birinci ttimenin 3 iincu 
sancak 

ve 4 uncii 
verildi piyade alaylar1na 

!stiklal Sava§mda ve daha evvel Bii
yi.ik Harbde ve diger seferlerde keskin 
siinglilerle harb tar!himize altm sahifeler 
yazml§ olan 3 iineii ve 4 iincii piyade a· 
laylanna merasimle saneak verilmi§tir. 

Birinei ordu mlifetti§i F ahred • 
din Altay, birinci tiimene mensub olan 
bu alaylardan 4 i.inci.i piyade alayma <;a
talcada, 3 iincii piyade alayma da Ha
dimkoyiinde Reisicumhur Atatlirk na • 
mma sancaklanm vermi§tir. Orgeneral 
sabahleyin <;orlu yolile, <;atalcadaki 1 
inei tiimcn karargahma gelmi§, ka~ giin· 
diir bu §erefli merdsim i~in hazulanmJ§ 
ve yollan doldurmus olan eivar halk ta· 
rafmdan alb§larla kar§Ilanmi§tir. Saat 
11 de, kahraman 4 lincii alay <;atalca 
Cumhuriyet meydamnda merasim duru· 
§U alml§, Biiyiik Atanm kendisine vere • 
eegi en kiymetli emaneti bekliyordu. Me
rasimde, istiklal Harbinde 1 inei fukaya 
kumandanhk etmi~ olan Istanbul Ko • 
mutam KorgeAeral Halis Btyiktay, 1 inci 
tiimen Komutam Ti:mgeneral Zeki E • 
rokay ile diger asker) erkan, <;atalca kay
makami, Part) rei;leri ve kalabahk bir 
halk kiitlesi ham bulunmu§tur. 

Orgeneral F ahreddin Altay, k1sa ve 
giizel bir nutuk irad ederek tarihin sahi .. 

felerine kahramanhk menktbeleri altm 
yaZIIarla yazilml§ olan kahraman Tiirk 
ordusunun §anh sancag11u Bi.iyi.ik Ba§ .. 
bug Atatiirkiin bir emaneti olarak 4 iin
eii alaya verdigini soylcmi§ ve sevgili 
saneag1 4 iineu alay komutam albay Emin 
T un'<erlere teslim etmi§!ir. Alay komu
tam, sancag1 alarak Bliyiik ;>efin bu ~an
h ve kutsi emanetini muhafaza i~;in 4 
iincli alaym, ba ta kendisi olarak bir tek 
er kalmc1ya kada!' kamm ve camm feda 
edeeegini soylemi§ ve and i~rmi§tir. 4 
iincu piyade alaymm biitiin subaylan ve 
erleri, gok giiriiltiisiinii and1ran bit sesle 
bu and1 tekrarlam:§lardir. 

Bundan sonra 4 lincii alay, bir resmi .. 
ge~rid yapml§tlr. Kahraman Mehmed .. 
C>ikler, gozleri ya§artan dimdik ba§lan, i
manh gogiisleri, '<elik ad!mlarile, komuoo~ 
tanlann ve halkm oniinden g~mi§lerdir. 

Tiimen karargahmda Orgeneral §ere"' 
fine bir ogle yemegi ziyafeti verilmi§tir. 
Y emekten sonra, Orgeneral ile lstanbul 
Komutam ve I inci tiimen komutam Ha .. 
d1mkoyline gitmi§lr.rdir. Orada da saat 
16,30 da ayni merasim.le 3 lineii piyado 
alayma saneak vermi§lerdir. 

3 lineii ve 4 UncU piyade alay1arimiza 
sancaklan kutlu o!~un, deriz. 

~ek - Alman hududundal Trakyada zirai 
yeni bir hadise 

£Ba$taratl 1 tncl sahf!edel kalklnma hareketi 
Lokal Anzeiger gazetesi de §Unlari 

yaz1yor: <<Hadise, <;ekoslovakyanm mus 
lihane miizakerelerle alakadar olmad1 • 
gmi gostermektedir.» 

Siidetler meselesi: 

Lord Runcima1t'tn beyanatr 
Prag 3 (Hususi) -Lord Runciman 

buglin gazetecileri kabul ederek a§agi -
daki beyanatta bulunmu§tur: 

«- Bana tevdi edilen vazifeye ken· 
dim tahb olmadim, fakat memnuniyetle 
kabul ettim. 44 senelik tecriibem netice
sinde sulh yalmz miitekabil anla~ma 1\e 
temin edilebilir. Bana tevdi edilen vazifc
ye ba§larken bilhasa §Unu tebarliz ettir
mek isterim: Herkesi severim, kimseye 
dii§man degilim. Hiisnliniyet sayesinde 
her§ey haledilebilir. Bu kanaatle gaze -
telerin bana yard1m etmesini rica ede • 
rim.» 
Cek Ba,vekili Siidet Almanlarz 

murahha•larile gorii,tii 
Prag 3 (Hususi) - Ba§vekil M. 

Hodza bugi.in Siidet Almanlan murah
haslanm kabul ederek, ekalliyetler me • 
selesi etrafmda gorii~mii~tiir. M. Hodza 
27 temmuz tar-ihinde Siidetler tarafmdan 
hiikumete tevdi edilen muhtiranm ihtiva 
ettigi be§ suale eevab vermi~tir. 

Liileburgaz Devlet ~iftligi 
tevsi ediliyor 

Edirne (Hususi) - Bu sene Trak• 
yaya nisan ve may1s aylannda muhtelif 
fasilalarla bol ve bereketli yagmurlar 
du§tugii ic;in kt§hk mezruat alabildigine 
yeti§fl)i§tir. Aneak may1stan sonra yag .. 
murlann arkas1 kesilmesi yazhklan za
rara sokmu§tur. Bununla beraber bu se-o 
neki rekolte sevindiriei mahiyettedir. 

Trakyada ziral kalkmmay1 yardimh• 
yan i~lerden biri de Liileburgazda bir "' 
kac; yd evvel kurulan Devlet c;iftligiair. 
Biitiin tohumlaTJ 1slah etmekte clan ~ift
likte bir yandan makineler bi~iyor ve"Bir 
yandan da yeni mahsul selekturlerden 
makinelere ge~erek en nefls tohumlar koy-:o 
lere veriliyor. 

Bu sene 5000 dekar i.izerinde <;ah~an 
C>iftlik, gelecek sene 13,000 dekar i§li -
yeeektir. T rakyanm en iyi bostan tohum .. 
lanm da Devlet (iftligi hamlamaktadtr. 
60 bin liralik tesisat bu sene demiryolu 
boyunda ve mtlarmda yap1lacak, degir• 
menler istimlak edileeek, motor ve su 
§atosile su verilecektir. <;iftlik ic;inden ge
'<en dere bu i§ ic;in pek elveri§lidir. 

Devlet c;iftligi bu sene aynca 1 00 de'" 
karhk damizhk bir dcvlct fidanhgi a~tJ .. 
g1 gibi koylii i<;in 200 bin fidan da yeti§• 

lzmir Belediyesi yeni tirmi§tir. Aynea I 00 milyon fidan a§i 
gelmi§tir. Umumi mi.ifetti§ligin a§I ve fi~ 

otobiisler getirdi dane1bk kursundaki 50 koy genei. bliylik 
!zmir (Hususi) - !)ehrimiz Beledi- bir pasta ile a§Ilann yardJmina gonderi

yesi, nakil vas1tasx ~ervislerini esash su - leeektir. Devlet ~iftligi onumiizdeki se~ 
rette Islah etmek maksadile getirttigi on ne hayvancihk ve si!t'<iiliik de yapaeak
yeni trambiisii gi.imti.ikten ~1karmaga ba§· tir. 
!ami§, bunlardan doidiinUn kabul mua· 
melesini ve teerubesini yapmi§tlr. Araba· 
lar iki kapih, rahat ve llihtiir. Y akmda, 
bu yeni arabalar Kordona tahsis edilecek 
ve burada i§liyen!cr d~ Kerner hattma 
verilecektir. Bu suretle yava§ yava§ bii
tiin hatlann, belediye vesaitile idaresine 
dogru gidilmektedir. Hususi arabalara da 
ba~ka yerler ~sterilecektir. 

ziine bakll ve bagirdi: 
-Bu ne? Goziin mosmor I 
Her zaman oidugu gibi Melek bu se· 

fer de karakolun oniinden hiZla ge<;erek 
F erhada cevab vermedi. Oniinden ge~en 
bir arabay1 durdurarak: 

- Haydi, gene o gazinoya gidelim 
de konusuruz! ded~ 

Arab~da olam biteni F erhada anlat 
mi§h. Onun hayretini gordiik~e CO§arak 
devam etti: 

- Beni oldiirecekti. Allahtan, huyu
nu bilirim. Ofkesi birka'< tekme sUrer. <;a
buk pi§!Tlan olur. Ostiine varma:v~ gel -
m~z. Dayamr da ses c;xkarmazsan kur • 
tulursun. Bagmrsan kudurur. Ben de ye
re di.i§iince yiiziimii kolumun iistline ka
padim, di§imi s1ktp durdum. Ofkesini ai
d!. Kibrit <;akhgi zaman mahsustan ne· 
fesimi tuttum. Oldii zannetsin diye. N er· 
min dururken beni oldiiriirse eline ne ge
<;er? Kibrit de soniiverinee odii patlad1. 
~Melek... Melek .. » diye :ralvarmaya, 
kopeklemege ba§ladt. Hmzir, domuz mu
sibet! Kafayt c;ekti mi boyle canavarhg1 
tutar ama az surer, bereket vei'>in. Hele 
eline kirk liray1 tol:a edinee benden iyisi 
yok. 

- ,Simdi ne oldu? Parayt almea git
ti ,ni, bir daha gelmiyecek mi? 

Filistini taksim komisyonu, 
biiyiik bir i~ goremeden, 

Londraya dontiyor 
Londra 3 (Hususi) - Filistinin tak .. 

simi meselesini tetkik etmek tizere ma
hallinde tetkikat yapan komisyon bu· 
gUn Hayfadan Londraya hareket etmi!~
tir. 

- Hani o giinlerL Gene akh §ey -
tanlarda ... Bir tiirlii o fena dii§uneesin
den vazgec;emiyor. Hele beni N erminle 
bir masada gordii ya, bitri arttk, biisbii· 
tiin limide dii~tii. Bugiin Kerim lstanbu· 
Ia inecekmi§. Biliyor. <<Sen bana ku!U -
biin arka kaplsim ac; da iist tarafma ka
n~ma I» diyor. 

- Aldumazsan ne yapar? 
- Gormedin mi ayol! Kuliibiin onli-

ne dayamr. Zaten soyliiyor, «Alimallall 
ba§ma bela ~lurum.» diycr. Olur, yapar, 
her§eyi yapar. Ben sana korkuyorum di
yorum ondan. 

F erhad derin bir nefes aldt ve sustu. 
Bu Haydar belas~r.dan kurtulrr.anm bir 
c;aresini di:;iiniiyordu. Melegin her iki 
vaziyetinden dolayt da bu i§e polisi ka -
n~tirmak niyetinde degildi. 

Kendi iendine soylenir gibi ... mldt.n
dt: 

- Soyliyelim de Kerim kansmt ku
liibde bnakarak Istanbul a inmesin, N er
min de hiC> yalmz gezmege ~Ikmasm. Fa· 
kat bu ihtara ne sebeb gosterecegiz? Hay
darla konu§tugumuzu itirat edemeyiz 
ya ... 

Cazinoda oturduklan zaman, Milek 
gene kollanm sivar gibi yaparak: 

(Arkasz oorl 
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Soldan saga: 
1 - Bir insanm kend!ne taalluk eden 

ya~ay:t.;n (iki kelime). 2 - Bir hayvana ra
kib olan (!ki kelimel. 3 - Uzaktan .sesi ho§ 
gelir, ruhum! 4 - Qift fotograf (!k! kel!
mel, Ters ~evirin yed!klerimizden olur. 5-
EcdadimlZm giydikleri serpu~. 6 - Garbi 
Anadolu, fazla deg!l, Avrupada blr devletin 
merkezi. 7 - Bir vllayetimlz, h!sse, bir ta
raf. 8 - Uzuvlarmuzdan, buyiik y1gm, ters 
c;evirin par~a olur. 9 - Bir Musevi kad1 -
mnm i.smi, ayak dlreyip durma. 10 - Esk! 
Tiirk meden!yetlerinden, lnsan. 11 - ince 
ve zarif, blna l~smda kullamlanlardan. 

Yukaridan a§ag1ya: 
1 - Birlne giizel e§yadan blr§ey takd!m 

eden (!ki kel!mel. 2 - Erkek hlz.met~i, 

Ktipriiniin bir tara!mda blr semt. 3 -
Mernnun ve mahzuz olan, iran dilinde 
caslam. 4 - i~i rasgltmekllk, alfabede bir 
harfin okunu~u. 5 - Akar suyun cereya
mna tutulan Uki kellmel. 6 - Alfabeden 
iki barf yanyana, bir clns ballk. 7 - Blrl
nin miithl~ aleyhlnde bulunmakllk, mem
nulyet. 8 - Cenub viHi.yetlerimizin blrlnde 
bir kaza, arkasma b!r en:. getirirsenlz 
eyer> olur. 9 - Elblsenin kolunun ucu, 
ktirfez. 10 - Abide, uzun yaz1. 11 - Daya
mklik. 

Evvelki bulmacanm halledilmi~ §ekll 
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KA P ANISI 

1 lngiliz IirasJ 
100 Dolar 

1110 Frans1z frangt 
100 Liret 
100 isvic;re frang1 
100 Rolanda 

florini 

Ac;1h~ 
6.20 

126.3475 
3.4825 
6.6475 

28.91 
69.2025 

100 Rayhismark 50.705 
100 Belc;ika frang1 21.3625 
100 Drahmi 1.135 
100 Leva 1.53 
100 (:ekoslovak 4.355 

kronu 

Kapam~ 

6.20 
126.645 I 

3.48 
6.6625 I 

28.9325 
69.2075 1 

50.7475 
21.4025 

1.135 I 
1.53 
4.355 

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 isvec; kronu 31.9650 31.9650 
100 Ruble 23.6725 23.6725 

E S H A M ve T A H V i L A T 
T. B. I vadeli 19.125 19.125 
T. B. I pe&in 19.10 19.10 
T. B. 11 vadeli 19.125 19.125 

1 
Merkez Bankast 103.50 103.50 
Ergani 98.- 98.-
~ J 

(-------; Davetler ___, 
Anadolu Yakas1 Ath spor kuliibiin -

den: 
15 agustos 1938 pazartesi giinii saat 

17 de yap1lacak toplanhya kuliibiimiize 
yaz1h azamn behemehal gelmeleri rica 
olunur. 

*** 
Q. E. K. Qocuk kiitiibhanesinden: 
Ikmal imtihanlarma hazrrllk dcrslerine 

agustosun on be§inci pazartesi giinunden 
itlbaren ba§lanacagmdan arzu eden ilk o
kul c;ocuklanmizm kutiibhanede lslmlerinl 
kaydettirip devam etmeleri ihln olunur. 

*** 
Eminonu Halkevinden: 
Stenografi kursunu muvaffakiyetle bitl -

ren a~ag1da lsimlerl yaz11I yurdda~larm 
sehadetnamelerini almak iizere 8/8/ 938 
pazartesl giinii saat 16 da Evimizin Cagal
oglun:iaki merkez kuragmda bulunmalan 
riea olunur. 

Hiisameddin, Fehlme Dural, Glizin Ul • 
kiitay, Lutfi dzer, Beh~et Yogurt~uoglu. 

A lmanca ve Tiirk~e 
Muhaberata vak1f bir bayan aramyor. 

680 istanbul P. K. M. riimuzuna. 

SAMSUNDA 
Balk Kitabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bii· 
tiin mekteb kitablan, k1rtasiye, 
mecmua ve gazetelerin tevzi yeri· 
dir. En son model daktilo ve fo • 
tograf makinelerini de burada bu· 
lursunuz. 

Samsun - Gazi caddesl 

l:lJ!'IJli lJIU ~ t:T 

istanbul Liman1 Sahil S1hhiye 
Merkez Sahnalma Komisyonundan : 

1 - Deniz nakil vas1talan ic;in 106 kalem e~ya kapah zarf usulile sa
tm almacaktlr. Tahmin bedeli 6902 lira 75 kuru11tur. 

2 - Ad1 ge~en malzemeye aid §artnameler Merkezimiz Levaz1mmdan 
paras1z ahmr. 

3 - Eksiltme 18 agustos 1938 cuma giinii saat 11 de Galatada Kara
mustafapa~a sokagmda mezkur Merkez Satmalp1a Komisyonunda yap1la
caktlr. 

4 - Muvakkat teminat paras! 517 lira 73 kuru~t_ur. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin 1938 senesi Ticaret Odas1 vesikalarm1 te

minat makbuzile birlikte vermeleri lazimd1r. 
6 - Eksiltmiye girecek olanlar kapah zarf usulile teklif mektublanm 

saat 10 a kadar Komisyona muhiirlii olarak vermeleri §arttlr. Aksi takdirde 

I okilltmiyo gi'O~:;:~bul Belediyesi iiMian ( 
5071 

) I 
Dii§ki.inler evine liizumu olan ve hepsine 1307 lira bedel tahmin edilen 

~00 kilo kah~ ki:is~le, 240 kil~ inc;e ki:isele, 825 ayak vidala, 100 ayak g1lase, 
o?. t~.~7. yerh .?·~~~m. ~~~~ eks1ltmiye konulmu§tur. $artnamesi Levaz1m Mii
~urlugunde goru.lebJhr .. rstekliler 2490 numarah kanunda yaz1h vesika ve 98 
hra 3 kuru§luk 1lk temmat makbuz veya mekt~bile beraber 19/8/938 cuma 
giinil saat 11 de Daimi Enciimende bulunmahd1rlar. ( 5090) -Beber metre murabbama iki lira elli kuru:; bedel tahmin edilen Aksa-
r.~yda Muradpa§a mahallesinin Selc;:ukcamii ~J'.;.,maz1 sokagmda 3 metre yiiz
lu 15 metre murabba1 c;:1kmaz sokak parc;:as1 satllmak iizere ac;:1k artt1rm1ya 
h_onulmu§tur. $artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriilebilir. istekliler 2 
h.~a .. 81 kuru§luk ilk. t:minat makbuz veya mektubile beraber 23/8/938 sah 
gunu saat 11 de Da1m1 Enciimende bulunmahd1d,ar. c B.,. • 5083) -Y1lhk muhammen kiras1 120 lira olan Siileymaniyede Samanviransani 
mahallesinin Hamam sokagmda 8 numarah MiiH'lzimler medresesi ( depo ola
rak kullamlmak iizere 939 senesi may1s sonuna kadar kiraya verilmek iizere 
a.c;:1k artt1~maya .konulr~lU§tur. $artnamesi Levaz1m Miidiirliigiind.e gorillebi
hr. iste~~h~_er 9 hrahk Ilk ~e~inat makbuz veya mektubile beraber 19/8/938 
cuma gunu saat 11 de Da1m1 Enciimende bulunmahd1rlar. c B.,. ( 5086) 

Kilosu 

4750 
1800 

Cinsi 

Beyaz peynir 
Ka§ar peyniri 

Bir kilosunun 
muhammen bedeli 

40 Kuru§ 
70 ,. 

. ;seled.iye hastanelerile diger miiesseselerine Iiizumu olan ve yukanda 
cms:l~ m1kta~l~~~ yaz1~1 bulunan peynirler ac;1k eksiltmiye konulmu§ ise de 
belh 1hale gununde g1ren bulunmad1gmdan pazarhga ~evrilmi§tir. !_;;artna
mesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriilebilir. istekliler 2490 numarah kanun
da yaz1h vesika ve 237 lirahk ilk teminat makbuz veya mektubile berll:ber 
19/8/938 cuma giinii saat 11 de Daimi Enciimende bulunmahd1rlar. 

c!,. ( 5093) 

FiZi K - CEBiR - HENDESE - KiMY A LiS AN 
Olgunluk ve biitiin iKMAL d.ersleri her giin her saat veriliyor. 

( <;emberlita§ kar~1smda Yabanc1 Diller ve Ri;iaziye K1z - Erkek okulu) 

Bir ka~ derste rnii§kiillerinizi giderir, tediyat haftahktrr. 

Emniyet Umum Miidiirliigiinden: 
• P olis Kollejine Girl~ ~artlarmm Ana Hatlar1, 

1 - Orta tahsil diplomasm1 alml§ bulunmak, 
2 - Ana ve babalan Turk olmak, 
3 - Kendilerinin ve ailelerinin, gec;:mi§te ve haz1rdaki ahlaki &rum

Ian mazbut oldugu. fena itiyad ve huylu olmad1g1; zab1t a tahkikatile an
la~Ilmak, 

4 - Beden te~ekkiilatl diizgiin oimak, viicudiin harici kisimlannda 
alameti farika te~kil edecek yamk. kesik, yara, here ve kellik eserleri ve 
dilde pelteklik ve kekemelik bulunmamak, · 

5 - Saghg1 iyi oldugu, tam te§ekkiillii hastane s1hhat heyetleri rape-
rile anla~1lmak, 

6 - Mazeretsiz olarak, bir y1l tahsilipi terketmi§ bulunmamak, 
7 - Ya§ml biiyiiltmil§ veya kii~iiltmii§ olmamak, 
8 - Talibin ana, baba, veli veya vasisi tarafmdan, noterlikc;:e musad

dak taahhiid ve kefalet senedi verilmek, 
9 - Bu yll Kollejin birinci s1mfma ahnacaklarm ya§lan ; 15 - 19 ve 

bu ya§lara gore de boy ve ag1rhklan arasmdaki farklar: 
Ya§ Boy _Aguhk 
15 1,54 43 
16 1,59 49 
17 1.63 52 
18 1,65 57 
19 1,66 58 den ibarettir. 

10 - Kollej paras1z yatag1d1r. Talebenin gi;yim ve yiyimi devletc;:e te-
min edilecektir. ' 

Kollej te§rinievvel ba§mda ac;Ilacaktrr. Miiracaatlerin 15 eyhile kadar 
yap1lm1~ olmas1 ~arthr. 

Yukandaki §artlan haiz bulunan isteklilerin ; fazla izahat almak ve 
miiracaat usuliinii ogrenmek iizere mahalli Emniyet Miidiir ve Amirlerine 
ba§vurmalan laz1md1r. c 2804 ,. ( 5053 ) 

Van Halkevi Riyasetinden : 
1 - Yeniden eksiltmiye konulmasma karar verilen ve Halkevi bina

smm ke§if bedeli 43591 lira 99 kuru§tur. 
2 - $artname, plan ve diger evrak paras1z ·Van Naf1asmda gorebilirler. 
3 - Kapah zarf usulile yap1lacak ihale 18 agustos 938 giinii saat onda 

Halkevinde yap1lacaktlr. 
4 - Muvakkat teminat 3269 lira 40 kuru~. 
5 - !steklilerin fenni ehliyet vesikas1 vermeleri §arttrr. 
6 - Teklif mektublan elden veya posta ile gelsin yukanda yaz1h sa

atten bir saat evveline kadar Halkevind.eki Komisyon Ba§kanh gma ver
mek 11artbr. ( 5082 ) 

Bornova Belediyesinden: 
1 - Bornqva Belediyesi ic;in altl aded otobiis §aSl maakaroser pazar

hk suretile almacaktir. 
2 - Muhammen bedel yirmi bir bin alh yiiz lirad1r. 
3 - $artnameyi gi:irmek istiyenler Bornova Belediye Riyasetine mii

racaatleri. 
4 - Eksiltme pazarhkla 29/8/938 pazartesi giinii saat 11 de Bornova 

Belediyesi Daimi Enciimeninde yap1lacaktir. 
5 - Muvakkat teminat 1620 lirad1r. ( 5055 ) 

Konya Vilayetinden : 

A~1k Eksiltme ilan1 
1 - Yap1lacak ieyler: 
a - 1500 lira ke;~if bedelli Ereglide Alan arkm tamir i. 
b - 3000 lira ke§if bedelli Karamanda !brala deresi. 
c - 3500 lira ke~if bed.elli Ak~ehirde Ko~a§ ve Egrigoz sulan iizerinde 

yeniden ac;1lacak kanal giizergahmm tesbit ve proje ve evrak1 
ke!?fiyesinin tanzimi i~leridir. 

2 - Bu i§ler 22 agustos pazartesi giinii saat 11 de Eksiltmiye Konul
mu:?tur. 

3 - Mektubla evvelce miiracaat eden taliblere bu i~lere aid sartname 
ve krokiler gonderilmi!?tir. Yeniden §artname ve krokileri gormek istiyen
ler ihale gilniine kadar Vilayet Su · i§leri Biirosuna tahriren v eya biznt 
miiracaat edebilirler. 

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

menine % 7,5 teminat ve serbest diplomah miihendis olduklarma dair 
vesikalarile miiracaat etmeleri ilan olunur. .( 4602 ) 

KREMALI KA!?ER 
isvis;reden getirdigimiz miitehas

Sis marifetile Bursadaki fabrika
mizda sureti mahsusada imal ettir
digimiz cULUDAG. markah ekstra 
ekstra c;:ok nefis isvic;:re usulii kre
mall ka§erle diger nevi isvic;re usu
lii peynirlerimiz piyasaya ~Ikanl
mi~hr. 250 gramhk s1hhi paketler 
ic;:inde ULUDAG markas1m ta§l -
yan ve her yerde 35 kuru§a satllan 
bu Rremah ka§eri sabah kahvalh
larile ogle ve ak§am yemeklerin -
den sonra yemekle s1hhatinize biz
met etmi§ olacaksm1z. Tren, vapur 
ve tenezziih yolculuklarmda ta§In· 
mas1 kolay ve lezzetli ve faydah 
oldugu kadar nefasetine gore de 
ucuzdur. Kuvvetle ve emniyetle 
tavsiye ediyoruz. Her bakkalda 
bulunur. Toptan sab§ yeri: Balik • 
pazan Siingercilerde No. 83. $akir 
ve Abdiirrahim Siiter karde~ler 

tic a rethanesi. 

Acele Sabhk Arsa 
Cagaloglu Arifipa§a sokagmda ko~e

ba§l 9Xl7 metre eb'admda bir arsa 
satlhkhr. Sultanahmed Kabasakal 
Miimtazbey apartlmam 1 numaraya 
miiracaat. 

Liileburgaz icra tetkik merciinden: 
Liileburgazda mukim Bezzaz Yusuf 

ve Birader zadeleri ticarethanesi naml
na kongordato talebinde bulunan Bez -
zaz Yusuf Yiiriigiin i§bU talebi Liilebur
gaz icra tetkik merciinde kabul edile -
rek verilen iki ayllk mehil Liileburgaz
da miinte§ir Ozdilek, K1rklarelinde 
miinte§ir Ye§il Yurd, istanbulda miin
t~ir Son Posta, Cumhuriyet ve Tan 
gazetelerinde ilan edilmi§ti. !era, iflas 
kanununun 287 nci maddesi mucibince 
bu i§e komiser tayin edildigimden ka -
nunu mezkurun 291 inci maddesine tev
fikan taraf1mdan borclunun mevcudii
niin bir defteri tanzim ve mallarmm 
klymetleri takdir edilmi§ oldugundan 
alacakhlarm ilan tarihinden itibaren 
yirmi giin zarfmda alacaklan miktan -
m siibut delillerile birlikte komiserli -
gimiz adresi olan Liileburgaz mahkeme 
ba§kitabeti adresine bildirmeleri ve hi
lafma hareket edenlerin 292 nci madde 
mucibince kongordato miizakeresine 
kabul edilmiyecekleri ilan olunur. (5057) 

Dr. JHS AN SAM I --
BAKTERJYQLQ Jl 
LABORATUARI 

Umumi kan tahl!lah, frengi m>k
ul nazarmdan Vasserman ve Kahn 
tl!amiilleri, kan kiireyvat1 saytlmasi 
1'ifo ve ISJtma bastahklan te~hlsl, 
ltl.rar. balga m, cerahat, kazurat ve 
su tahlilatt, Ultra mikroskopi, hU· 
.9lSf a~lar tstihzan. Kanda Ore, I 
~nker, Kloriir, Kollesterin miktar· 
larmm tayini, Divanyolu No. 113 

Tel: 20981 

Zayi 
Fatili 18 inci ilkmektebinden ald1g1m 

tasdiknamemi kaybettim. Yenisini c;:1 • 
karacag1mdan eskisinin hiikmii yoktur. 

1933 senesi mezunu 93 No. 11 
Mehmed Kemal t 

Kapab Zarf 

Tiirkiye 
ve 

Fabrikalari 

Usulile Eksiltme ilan1 

Yiinlii Dokuma 
Yiin ipligi 
Anonim ~irketinden : 

1 - Eksiltmiye konulan i~: !stanbulda Defterdar Fabrikas1 Doku· 
rna dairesi tevsii ve biiro k1sm1 in§aatmdan ibarettir. Bu i§in ke§if bedeli 
takrihi olarak 30,186.15 lirad1r. 

2 - Bu i§e aid eyartnameler ve evrak §Unlard1r : 
A - Eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Keeyif hiilasas1, 
D - Yer dizgisi, 
E - Umumi eyartname, 
F - Fenni ~artname, 
G- F1- F4 No.h plan. 
!stiyenler bu eyartnameyi ve evrak1 yalmz beey lira mukabilinde $ir· 

ketin 1. inci Vak1f han, asma kat 7 No. daki idare merkezinden satlll 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 agustos 938 giinii saat 15 te $irketin !dare Merke· 
zinde yap1lacaktrr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;:in isteklinin 3020.- lira muvakkat 

teminat vermesi icap eder. 
6 - isteklinin ihale giiniinden iic; gun evvellne kacl.ar a§ag1daki 

vesaiki ibraz etmeleri laz1md1r. 
A - Naf1a Vekaletinden ahnml§ 938 senesine aid miiteahhid.lik 

ehliyetnamesile, ihaleye mevzu te~kil eden i§e miimasil i~ 
yaptlklarma dair vesaik, 

B - Ticaret odasmdan ahnm1~ sicil vesikas1. 
7 - Teklif mektublan yukanda ii~iincii maddede yaz1h saatten 

iki saat evveline kadar $irketin !dare Merkezine teslim edilecektir. 

Liileburgaz Belediyesinden : 
Liileburgaz Kopriiba§l hayvan panaym bermutad 19 agustos 938 cum~ 

giinii· a«1larak iic; giin devam edecektir. Sat!lmak iizere panay1ra getirilece~ 
hayvanlarm ~Jktlklan koy ve kasabalardan getirecekleri ilmilhaberlercle 
kendi mah oldugu yaz1ld1ktan ba§ka orada bula§Ik hayvan hastahg1 olma· 
d1gmm dahi zikredilmesi laz1md1r. Bu cihet yaz1lmadig1 takdirde hayvan1Ill 
satam1yacag1 i~·an olunur. ( 5052) 

istanbul 
isim ve san'atl 

Marangoz M. 
Sami 

Defterdarbg1ndan : 
Ticaretgili adresi 

Cemberlitai,! Tavukpazan 
No.9 

Vergisi 
Lira K. 

39 15 

Senesi 

935 

2430 s~y1h muamele vergisi kanununun 20 inci maddesi hiikmiine tevfi• 
kan 935 y1h muamelatmm tetkiki ic;in miikerreren vaki davete icabet et
miyen, defter ve vesaikini dahi gondermiyen <;emberlita§ Tavukpazannd9 
9 numarada marangoz Mutafa Sami namma resen takdir yolile matruh 39 
lira 15 kuru§ muamele vergisi misil zammma aid ihbarname, ticaretha' 
nesini terk etmesinden ve ikametgah adresi d~ bilinememesind.en dolaYl 
kendisine teblig edilememi§tir. 

Teblig makamma kairn olmak iizere keyfiyet ilan olunur. ( 5081 l 

istanbul S1hhi Miiesseseseler Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Ahnacak Miktan Muhammen M. Garanti 1halenin 
mal fiat giin ve saat 

Kahve rengi 650 metre Metresi 450 219 L. 38 K. 15/8/938 Sa. 
mu~amba kuru§ 10.30 pazarte8 

Ropdi:i~amb1rhk 400 metre Metresi 350 105 L. 15/8/938 pazar 
kuma~ kuru§ tesi saat 11 

Heybeliada Verem Sanatoryomuna Iaz1m olan ve yukanda cins, miktar, 
muhammen fiat, muvakkat garanti ve ihale giin ve saati yaz1h iki kaleJll 
e§ya a~1k eksiltmiye konulmu11tu.r. 

$artname ve niimuneler her gun Komisyonda goriilebilir. 
!stekliler cari seneye aid '!'icaret Odas1 vesikasile 2490 say1h kanund~ 

yaz1h belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mel<' 
tubile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 496:.) 

~Lill~llii ZLiUIILIIU 
K.A~~~ 
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Memedeki ~ocuklara G1d 

DAKiK DOKTOR ZiYA 
<;ok yiiksek besleyici kudreti ve pek nazik olan ~ocuk midelerinde 

anne siitii gibi kolay hazmolmak meziyeti dolay1sile ~ocuklan kuvvetli 
ve giirbiiz biiyiitiir ; di§lerini duymadan £Ikarttmr:; kay, ishal ve sanc1 
gibi hastahklar yapmaz. Bu suretle yavrulara saghk ve ne§'e, annelere 
devamh istirahat temin eder. !smine d.ikkat, Taklidlerinden sakmm1z. 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
Konya Koy Ebe Mektebi Miidiirliigiinden : 

koylerc!e san'at icra etmek iizere koy ebesi yeti~tiren mektebimize bu yll 
Bir y1l !eyli olduktan sonra iic; y1l mecburi hizmet yapmak ve yalmz 

,30 talebe almacaktlr. $artlar !$Unlardir: 
1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak, 
2 - !Ik tahsilini bitirmi~ veya o derecede tahsil gormii§ olmak. 
3 - Ya~1 on sekizden a~a.~I, 35 ten yukan olmamak. 
4 - Evlenmemi~ olmak ~art degildir. Evli veya dul olmakla beraber 

• 2 - 10 " ya~ma kac!.ar c;ocuklan olanlar dahi, c;ocuklarmm her tiirli.i 
bakmu temii'I edilecegine dair bir taahhiidname geti'rirlerse kabul edilir
ler. Cocuklar mektebe ~elemez. 

5 - isteklilerin haziran ba~mdan agustos 15 ine kadar dogrudan dog· 
:uva Mekteb Miidiirliigiine miiracaat etmeleri ve dilekc;elerile birlikte al1a
grdaki vesikalan eksiksiz olarak gandermeleri laz1mdrr. 

A - Nufus hiiviyet ciizdam, 
B - ilk mekteb · !iehadetnamesinin ash veya bu derece tahsil gordii

i1Unu isbat ec!en fotografh tasdikli vesika. 
. C - Tahsiline ve ileride hizmete engel olacak bir ~astahg1 olma-
digma dair Vilayet hastanelerinden almml1$ s1hhiye heyeti raporu. 

D - brnegi · bu ilan sonunda yazlld1g1 §ekilde kefilli ve noterlikden 
tasdikli bir taahhiid senedi. 
. E - Cocuklan c 2 • 10 '" ya~ma kadar olan dul kadmlarm tahsil miid
detince c;ocuklarmm ann , ku:ktrde~, hala gibl yakm e.kra~asl taraf1n~an 
bakiJac<l,gma Cair taahhiidnllm~ c evli \re c;ocukJU ke.dmlar i1;1I1 tahsll mtid-
detince bakacagma dair kocasmtn taahhudnamest • • . .. 

F - Kay ihtiyar heyetinden almm1~ ve zab1taca tasd1k ed1lmi~ hlis-
11U.hnl var'akasl. 

G - 6 X 4,5 boyunda dart tane fotograf. 
Taahhiid senedi orne~i : . 
Konya kay ebesi mektebine almarak tahsil edip mezun oldugumda 

S1hhat ve !c;timai Muavenet Vekaletinin yahud Vall vey:. Kaymaka~larm 
tayin edecegi koyler mmtakasmda u~ yll hlzmet et~eg1 ve bu h1zmeti 
kabul edip de muayyen mudlleti bitirmeden biraktlgim ve s1hhi se~eb
ler d1~mda mektebden daimi olarak «;1khg1m veya. 1;1kanld1g::n takd1rde 
tahsil masraf1 kar§~hgt olmak iizere maktuan 100 bra vermeg1 kabul ve 
taahhiid eylerim. 

c Sarih ikametgah adresi " 
Yukanda adres ve hiiviyeti yaz1h olan ......... nm bu taahhiid senedi 

Il'lucibince maktuan odemek mecburiyetinde oldugu 100 liraya kend.isile 
llliiteselsiJ kefil ve mu~terek mi.iteselsil borclu Slfatile odeyeceg!m. . 

Kefilin adresi ( 4658 ) 

l2evlet Demiryollan i,Ietme U. Miidiirliigiinden:l 
Muhammen bedeli ile bulundugu yer miktar ve evsaf1 a§agida yazllt 

balast 15/8/g3s pazartesi gunii saat 10 da hpah zarf usulile Bah~esirde 
tl'~;uncii t~Ietme binasmda satin almacakhr. ~ 

Bu i§e girmek istiyenlerin 930 lira muvakkat teminat. vermeleri ~e 
2490 No.h kanunun tayin ettigi vesikalan ve Resmi gazetenm 1/7/937 gun 
Ve 3645 numarah niishasmda inti~ar etmi§ olan talimatname dairesinde 
ahnm1~ vesika ve tekliflerini ayni gun saat 9 a ka&r Komisyon Reisligine 
Vermeleri laztmd1r. 

$artnameler Bahkesirde 3 iinc!i 
tasyonunda paras1z dagitllmaktadir. 

f~letme Miidiirliigiinde ve Manisa is

Balashn bulundu:u Kilometresi Cinsi 
( 4810) 

Miktan Muhammen 
Yt!r M3 bedeli 

l\1enemen • Manisa fstas
~nlan aras1nda 

41. 50 Toplama 
k1rma 

10000 

Miisabaka lmtihan1 

Lira 
r~4oo 

liirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankastndan: 
1 - Bankam1za miisabaka il.e c 10'" miifetti~ namzedi almacakhr. 
2 - Bu miisabakaya girebilmek i~in Siyasal Bilgiler veya Yiiksek 

Ikhsad ve Ticaret okullarmdan veyahud Hukuk Fakiiltesinden veya bun
larm yabanc1 memleketlerindeki muadillerinden diplomah olmak laz1md1r. 

3 - Musabaka 7, 8, ve 9 eylUl 938 gi.inlerinde Ankara ve istanbul T. 
~: Ziraat :J?ankalarmda yaz1 ile yap1lacak ve kazananJar te§rinievvel i~inde 
sozlu bir imtihana tabi tutulacaktir. 

4 - Mufetti~ namzedlerine • 140 ~ lira ayhk verilir. :Askerliklerini 
ra~mak iizere aynlan mufetti~ ve mufetti~ namzedleri askerlikten avdet
erlne kadar maa~s1z mezun say1hrlar. 

Miifetti~ namzedleri iki senelik bir stajdan sonra miifetti~lik imtiha -
llina tabi tutulacaklar ve kazamrlarsa c 175 " lira ayhkla mlifetti~lige terfi 
~tt~rn:ceklerdir. c Yeni kanunumuz mucibince bankamiZ memurlan da te

auctluk hakkm1 haizdirler." 
ls 5 - 1mtihan program1 ile sair ~artlan gostere~ ll?~tbualar Ankara, 

tanbul ve izmir T. C. Ziraat Bankalarmdan elde edilebihr. 
6 - istekliler, aramlan vesikalarm as1llarm1 veya noterden tasdikli 

;uretlerini bir mektubla Ankarada Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1 
lllef~i~. Heyeti Reisligine vermek veya gondermek suretile milracaat et
'1' ehdirler. Bu UJ.iiracaat mektubile vesikalarm en ge~ 24/8/938 tarihinde 
~~ Heyeti Reisligine gelmi~ olmas1 me§ruttur. c 2397 " ( 4402 ) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme 
l\1ugla Nafta Direktorliigiinden: 

iianr 

ii ~ - Eksiltmiye konulan i§ : Mugla Vilayetinde Mugla - Koycegiz yolu 
h z~r~nde N amnam kapriisu iki goz ve sedlle ini;iasile iki ba§ta §ose, imla ve 

a rryat i!ii ke~fi bedeli 28,500 lirad1r. 
2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak ~unlard1r: 

le ~ - Eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, betonarme biiyi.ik koprii
lter .lll§aatma aid fenn1, hususi ve Baymd1rhk i§leri genel ~artnameleri ve 

~Jf hiilasa cetveli ve proje. 
la N 13 - !stiyenler bu ~artname vesair evrak1 142 kutu§ mukabilinde Mug-

afia Miidiirliigunden alabilirler. .. 
lay ~ - Eksiltme 17 agustos 938 ~;ar§amba giinii saat on dortte Mugla Vi

et1 N af1a dairesinde yap1lacakhr. 
: - Eksiltme kapah zarf usulile olacakhr. 

b.at - Eksiltmiye girebilmek i~;in isteklilerin 2137,5 lira muvakkat temi
Vermesi. 
~ - Ticaret Odasma kay1dh bulunduguna dair vesika. . 

say1h "-:". Baymd1rhk i~leri dergisinin haziran 937 ve Resmt gazete~u~ 3645 
Yap b'nushalarm& c;1kan ve talimatnameye tevfikan veya benzen m§aat 
ltas a rlecegine dair Yiiksek Naf1a Vekaletinden almmt§ miiteahhidlik vesi-r. 

~aat~ - 10,000 lirahk betonarme koprii veya betonarme da~emeli bina in-
6 Yapm1~ olmas1. 

~u~1 - Teklif mektublan yukanda yaz1h saatten bir saat evv~line kadar 
linct a N?fia dairesinde Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabi· 
de ; venlecektir. Posta ile gonderilecek mektubun nihayet altmc1 madde
lJatrl~rh saate kadar gelmi11 olmast ve d~ zarfm miihlir mumile iyice ka-

p01~ olmas1 lazimdir. 
~a olacak gecikmeler kabul e·~-· _ e . ( 4965) 

~rza:gad Jandarma Efrad Okulu Komutanhg1ndan: 
rn rnuhammen Erzakm <;ogunun bedeli % 7,5 Erzakm cinsi 
~ fiat1 Az1 <;ogu teminat 
~~~ Sa. Kilo Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
\> oz 50 180000 200000 27000 00 2025 00 Ekmeklik un 

hine kacfaadda_ Jandarma okulunun 31/8/938 tarihinden 1/9/938 tari
~~tihinden r ~~~ senelik yukar1da miktan yazll1 ekmeklik unu 6/8/938 
•1le eksilt . Itlbaren on be~ gi.in miiddetle ve kapah zarf usu· 
lcra ectne:n~e konulmu§ ve 22/8/938 pazartesi gunil ihalei kat'iyesi 
~alsand1g1egmden taliblerin sozii geGen gi.inde muvakkat teminat paralarmx 
OJ:nisyonu~a Ya~Irarak makbuzla birlikte Yozgadda Jandarma okul satinalma 

a :rnuracaat eylemeleri. (4889) 

CUMHURtYET 

6415 ton lavamarin komi.irii ahnacak. 
Tahmin edilen bedeli c83395. lira o

lan 6415 ton Lavamarin komiirii Askert 
Fabrikalar Umum miidiirliigi.i merkez 
Satmalma komisyonunda 20/8/938 cu· 
martesi gi.ini.i saat 11 de kapall zarf ile 
ihale edilecektir. ~artname 4 lira 17 ku· 
ru§ mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliblerin muvakkat teminat olan 5419 
lira 75 kur~u havi teklif mektublarmt 
mezkfu giinde saat 10 a kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numarah kanunun 2 ve 3 iincii madde
lerindeki vesaikle mezko.r gi.in ve sa· 
atte komisyona miiracaatleri. (4950) 

DAIMON~ 
Markah 

PILLERI, FENERLERI 1re AM• 
PULLERINI her yerde tercih 

ediniz. 

Kartal mahallesinde Bagdad cadde • 
sinde Bay Vicdaninin yanmda, i~rerisin
de bol ve miitenevvi meyva agaclan, 
bostan kuyusu .ve temel ta~1 mevcud 

Bir bah~e acele satJhkbr. 
Garmek istiyenler i~indekilere miiracaat 

Sat1hk ev 
Sultanahmedde Firuzag!l mahallesi • 

nin Ticarethane sokagmda (29) numa • 
rah ev satlhkhr. Be§ odas1, terkos SU· 

yu, elektrigi ve Divanyoluna arkadan 
nezareti vard1r. Almak istiyenler gaze
temizde M. Turban Tana miiracaat et
melidir, 

•----- Rahab01, kesesioi sevenlere tavsiye ••••••11 

KU$TUYU kullan1n1z. 
Bir liraya kuma§ile ku§tiiyii yasbklar 

Yorgan, ~ilte ve yastaklarda milhim tenzi!Cit yap1ldi. KUI~tilyli kuma~la· 
rmm en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar ~ok ucuzdur. 

Adres: Istanbul Qakmakq1lar yoku§u Ku~tiiyil fabrikast. Tel. 23027 
Sat!~ yerlerimiz: Ankarada, Beyoglunda Yerli Mallar Pazar1 

Malatya Valiligin den: 
59453 lira 67 kuru1;1 ke~if bedelini muhtevi olup vila.yet merkezindo 

yaptmlmakta alan ve kapah zarf usulile ve on be~ gun miiddetle eksilt
miye konulan Memleket hastanesi ikmali in§aat ve tesisatma istekli «;Ik· 
mad1gm&n mezkur in§aat ve tesisat 21/7/938 tarihinden itibaren 15 gi.in 
mi.iddetle ve gene kapah zarf usulile ve evvelce ilan edilmi§ o1an ~artlar
la Ia yeniden eksiltmiye konulmu~tur. Muvakkat teminat 4223 lirad1r. 

5!8/938 tarihine rashyan cuma gunii saat 12 de ihalesi yaptlacaktlr. 
isteklilerin teklif mektublarm1 havi zarflarm1 mezkur saate kadar Vi

layet Daimt Encumeni riyasetine tevdi eylemeleri ilan olunur. 
c 2545,. (4647 r 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : I --1 
I - ~artname ve niimunesi mucibince satm almacak 31770 aded pi

rincden mamul numara etiket a~;tk eksiltmiye konulmu§tur. 
II - Muhammen bedeli 486 lira ve muvakkat teminatl 37 liradrr. 

III - Eksiltme 12/8/938 tarihine rasbyan cuma giinii saat 11 de Ka· 
bata§ta Levaztm ve Mubayaat $u~indeki Ahm Komisyonunda yapxlacaktlr. 

IV - ~artnameler paras1z olarak hergun sozu ge~en ~ubeden ahnabilir. 
V - lsteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gi.i

venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~;en komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 4854) ,.,., 

1 - Aspiratorlerden c;tkacak tiitiin tozlanm koymak ic;in tozlarx stzdrr
miyacak un gibi ince §eyler konulabilen standart normal s1k orgiilii ve nil.. 
munesine uygun olmak :~artile 4000 aded tiitiin tozu ~uvab a~;1k eksiltme 
usulile satm almacakt1r. 

II - Muhammen bec!eli beheri 33 kuru§ hesabile 1320 lira ve muvak
kat teminati 99 lirad.tr. 

III - Eksiltme 12/VIII/938 tarihine rashyan cuma giinii saat 10 da 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1· 
lacakhr. 

IV - N!imune hergiin sozii ge~;en §Ubede goriilebilir. 
V - !steklilerin eksiltme i~;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii. 

venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri il'an 
olunur. ( 4853) 

"""""' 
Cinsi 

Muhammen B 
Miktan beberi lutar1 

L.K L.K. 

Muvakkat 
teminati 

Eksiltme 
§ekli saati 

Kalm kmnap 15.000 -. 74 11100.- 832.50 Kapah zarf 11.30 
Ba~ ipi 8.000 -.60 4800.- 360.- A.;tk eksiltme 12 

1 - ~artname ve niimuneleri mucibince satm almacak yukar1da cins 
ve miktan yaz1h 15,000 kilo kahn kmnap ve 8000 kilo ba~ ipi hizalarmda 
yazth usullerle ayn ayn eksiltmeye konulmu!,)tur. 

2 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gaste • 
rilmi§tir 

3 - Eksiltme 6/8/938 tarihine rasthyan cumartesi gi.ini.i hizalarmda ya
zllt saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesinc!eki Ahm Komisyo
nunda yapilacakhr. 

4 - ~artnameler parasiZ olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden ahnabilir. 
5 - A~r1k eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin kanuni vesaik ve % 7,5 

giivenme paraliirile birlikte eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte Komis
iona gelmeleri. Kapah zarf eksiltmesinQ i§tirak etmek istiyenlQrin de mu -
burlii teklif mektubunu kanuni vesaikl(! % 7,5 gilvenme paras1 veya banka 
me1Hubunu ihtiva edecelt ol n kapali zarfhm eksntme saatinden bir saat ev-
venne kadar Ahm Komisyonu Ba§kanhgma makbuz mukabilinde vermelerl 

'1az1md1r. ( 4716 ) -I - idaremizin Likor Fabrikas1 i~;in c 10.000 ~ kilo kesme §eker ac;lk 
eksiltme usulile satm almacakhr. 

II - Muhammen bec!eli beher kilosu c 26.95 • kuru~ hesabile c 2.895 • 
lira ve muvakat teminatl c 217.12 " liradrr. 

III - Eksiltme 19/Vlll/938 tarihine rashyan cuma guni.i saat 10 da 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki 4-hm Komisyonuncla yaplla
cakbr. 

IV - fsteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gii· 
venme paralarile birlikte yukanda adt ge.s;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. _ ( 5078 ) 

1 - Ah1rkap1 Baklmevinde mevcud 1385 kilo 1skarta ~ul ile Kabata§ 
Levaz1m ambarmda mevcud 26 kalem e§ya pazarhk usulile sahlacakt1r. 

2 _ Arttlrma 18/8/938 tarihine raslayan per~embe giinii saat 10,30 
da Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Satl§ Komisyonunda ya
pilacaktrr. 

3 - tp niimuneleri Ah1rkap1 Bak1mevinde 26 kalem e§ya niimuneleri 
Kabata§ awbarmda goriilebilir. 

4 - !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yukanda ad1 
yazth Sab§ Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. ( 5060) -

Cinsi Miktaq Muhammen bedeli Muvakkat Eksiltmenin 
beheri tutan teminah saati 
Lira K. LiraK. Lira K. 

Iskarta ip 6124 kilo 19 1163.56 87.26 13 

" kmnap 1713 " 21 359.73 26.97 13.30 

1 - Yukanda cins ve miktarlan 2 kalemde yazll1 1skarta ipler i~in 
2/8/938 tarihinde elde edilen fiatlar lay1k hadde goriilmediginden a~1k art· 
tirmalan 10 gun temdid ed1lmi~tir. 

2 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan nizalarmda gost.e
rilmi§tir. 

3 - Arttlrma 12/8/938 tarihine rashyan CUIX)a giini.i hizalarmda yazll1 
saatlerde Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Sat1~ Komisyonun
da yap1lacaktrr. 

4 - Numuneler her giin Ah1rkap1 Baktm evinc!e gorulebilir. 
5 - lsteklilerin arttrrma i~in tayin edilen gun ve saatlerde % 7,5 gii

venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Sah§ Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. ( 5079) 

Mahalli 

Melefan tuzlas1 

Cay 

-
ldare binas1 ve 600 
tonluk tuz amban 

Ke~if 
bedeli 

Lira K. 
15609 52 

1dare binas1 ve 600 15609 52 
tonluk tuz amban 

Muvakkat 
Te. 

LiraK. 
1170 72 

1170 72 

Eksiltme· 
nin S. 

10 

11 

1-idaremizin Siird Mi.istqkil Miidiirliigune bagh Melefan ve <;ay tuzhla
rmda §artname ve projeleri mucibince yaptmlacak idare ~inalan ve tuz 
ambarlan in~aatl ayn ayn kapah zarfla eksiltmiye konmu§ Ise de 1~/7 /938 
tarihinde ihale edHemediginden yeniden ve ayr1 ayn pazarhk usuhle ek-
siltmiye konmu~tur. . .. . . 

2 - Ke~if bedellerile muvakkat teminatlan h1zalarmd.?. gosteulm1~trr. 
3 - Eksiltme.l9/8/938 tarihine rashyan cuma gur:ii hizalarmda yazllt 

saatlerde Siird Miistakil Miidlirliigiinde Mute§Ekkil Kom1syonda yap1lacaktlr. 
4 - Her i§e aid sartname ve projeler 78 kuru~ bedel mukabilinde in

hisarlar Umum Miidii;lugu Tuz Fen §ubesile Ankara B~§mii.diirliigiinden ve 
Siird mustakil Mudiirliigiinden almabilir. 

5 - isteklilerin eksiltme i«in tayin edilen gun ve saatlerde Siird 
Miistakil 11lidiirliigunde mi.ite~ekkil Komisyona miiracaatleri ilan olunur. 

( so44 r 
A 

i, Dairesi Bolge XVI Amirligh den : 
1 ikincite~rin 936, tarihinde Ankarada faaliyete gec;mi~ olan c iktlsad 

Vekaleti !§ Dairesi. nin 22 haziran 938 tarih ve 2/9059 say1h Vekiher· Heyeti 
karan mucibince Kocaeli ve Bolu Vilayetlerinden terekkiip etmek iizere 
te:;,kil olunan XVI nc1 !zmit Bolgesi te§kilat merkezini muvakkaten Ticaret 
Odasmda tesis ederek 1 agustos 938 tarihinC.en itibaren filen i§e ba§lami§hr. 

( 5049). 

9 

Aalan ve Eakihiaar miittehid 
~imento ve au kireci fabrika

larl anonim §irketinden: 

Hissedarlara 
i Ian 

~irket elinde bulunan ~;imento fabri. 
kalarmm, hiikumet~e ne§rolunan karar
nameye tevfikan, Eti Banka devir ve 
ferag1 hakkmda i.ttihaZl karar eylemek 
iizere §irket hissedarlan 12 agustos 1938 
tarihine musadif cuma giinii saat 14,30 
da Galatada Agopyan harunda §irket 
merkezinde fevkalade surette i~timaa 
davet olunmu~ ve keyfiyet 26/7/938 ta
rihli tiirk~e Cumhuriyet ve Tan ve Ak~ 
§am gazeteleri ve 27/7/938 tarihli Si· 
cilli Ticaret gazetesi vasttalarile ve mi· 
ad1 kanunisi zarfmda ilan edilm~tir. 

Bu ilanata ve i~;timam ehemmiyeti 
mahsusasma binaen hissedaram kira • 
mm behemehal i~timaa icabet etmeleri 
hakkmda muhtelif turks;e ve frans1zca 
ve rumca ve ermenice gazetelerle 28 ve 
29 ve 31 temmuz ve 1 agustos 938 tarih· 
lerinde aynca vaki olan ne~riyata rag· 
men, hissedaram kiramm liizumu ka,.. 
dar hisse senedi tevdi etmedikleri go
riildiigiinden, yevmi is;timaa musadif 

12 agustos 1938 cuma gunu sat 14,30 da 
nisab1 miizakere hasll olamamak tehli .. 
kesine imkan verilmemek iizere, his .. 
sedaramn yevmi i~timadan bir liafta 
evveline yani 5 agustos 1938 cuma giinu 
ak§amma kadar yedlerindeki hisse se
nedlerini §irket merkezine tevdi etme .. 
leri veyahud bunlan bankalara vererelt 
alacaklar1 makbuzlar1 ~irkete ita eyle
meleri son derece ehemmiyetle bir da .. 
ha ilan olunur. 

!stanoul, 1 agustos 1938 
Meclisi idare 

Istanbul Komutan1101 ilanlan 
istanbul Komutanhgma bagh birlik

ler i~in 20,000 kilo kuru sogan satm ah
nacaktlr. A~;Ik eksiltme ile ihalesi 15 
agustos 938 pazartesi giinu saat 11 de 
yapllacaktlr. Muhammen tutan 1400 
liradir. ilk teminatl 105 lirad.ll'. ~artna~ 
mesi her giin komisyonda gariilebilir. 
!steklilerinin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile 2490 saYJll kanunun 2 
ve 3 iincii maddelerinde yaz1h vesika • 
larile beraber ihale giinii belli saatte 
Fmdlkhda Komutanhk Satmalma ko
misyonuna gelmeleri. ( 4969) 

*** Talibi ~lktmyan Karadeniz Boga:n 
birliklerile r irinin senelik ihtiyac1 O· 
Ian 10,000 kilo koyun etinin pazarbkla 
ihalesi 8 agustos 938 pazartesi giinu saat 
10 da yap1lacakhr. Muhammen tutan 
3900 lirad1r. ilk teminatl 293 lirad1r. 
~artnamesi her giin komisyonda gorille
bilir. !steklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektublarile 2490 saYJh kanunun 
2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1h vesika· 
larile beraber ihale giinii belli saatte 
Fmd1kl1da Komutanhk Satmalma ko -
misyonuna gelmeleri. (5076) 

*** 
Tali.bi ~1km1yan c;atalca mustahkem 

mevki komutanhg1 birliklerile reviri • 
nin ihtiyac1 olan 6800 kilo koyu.n eti • 
nin pazarhg1 8 agustos 938 pazartesi 
giinii saat 10,30 da yapllacakbr. Mu .. 
hammen tutan 2244liradir. ilk teminatt 
169 liradrr. $artnamesi her giin komis· 
yonda gori.ilebilir. !steklilerinin ilk te· 
minat makbuz veya mektublarile 2490 
saytll kanunun 2 ve 3 uncii maddelerin" 
de yaz1h vesikalarile beraber ihale gii. 
nu belli saatte Fmd1kl1da Komutanhlt 
Satmalma komi~yonuna gelmeleri. 

'(5077)'' 

••• . ' 
fstanbul Komutanhgt birlikleri i~in 

evsaf1 dahilinde 9600 kilo patatesin k1t'a 
kilerlerine teslim edilmek suretile pa· 
zarhg1 5 agustos 938 cuma giinii saat 
10 da Fmdrkhda Komutanhk Sabnal .. 
rna komisyonunda yap1lacakhr. 1stekli
lerin belli giin ve saatte komisyona gel .. 
meleri. (5075) 

latanbul Vilayetinden: 
938 mall yth i~;inde ~ah§tlrllacak olan 

bedeni yol miikelleflerinin 15 eylul 
938 den itibaren hangi giinlerde ve han
gi yollarda ~rah§tmlacaklanna dair olan 
defterleri kaza kaym~kamhklarma g5n~ 
derilmi~ oldugundan bedent miikelle • 
fiyetle alakadar olan ~iitiin yol mii • 
kelleflerinin mensub olduklan mahalle 
mi.imessillerile kay ihtiyar heyetlerine 
miiracaatle hangi yolda ve hangi giir.de 
miikellefiyetlerini yapacaklanm anh .. 
yarak nufus hiiviyet ciizdanlarile mu
ayyen olan giinlerde ~ah~acaklan yol~ 
da Naf1a fen memurlanna miiracaat et
meleri ilan olunur. 

r DOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve Ziihreviye miitehassJSl 

Beyo~lu Yerli Mallar Pazan 
kar~lSlnda Posta soka~ ko~esinde 
Me~menet aparhmam. : 43a53 

Zayi - Kumkap1 iskelesine mukay • 
yed 537 numarah sandahmm plakasmt 
kaybettim. Yenisini alacag1mdan hiik -
mi.i yoktur. Sandalc1 Yusuf 

Sahtb ve Ba§muh.anlrl: i'una• Nadi 
Umumt ne~rt11at' f.d4re eden Ya21 l~lert 

Mfldilril: Hikmet Miini, VIgen 

Cumhurtye~ matbaaS1 



·(:'ocul/o,.Jh 
Sihhat 

ve 

Kuvve1 

CUMHURIYE'l 

Sa bah, 

Di, Doktoru diyor ki : 

c!yi bir C.i~ macununda, di~ etlerine muz1r 
tesirleri olm1yan antiseptik bir madde bu
lunmah. as1l di§leri temizleyici madde, 
mineleri siyirmlyacak §ekilde haZirlanml§ 
olmah. i~;inde ham1z olmad1ktan ba§ka 
ag1zdaki ham1zlan da temizlemek iizere 
kalevi maddeler ihtiva etmeli ve nihayet 

koku ve lezzeti nefis olmahchr. ,. 

iste RADYOLiN Bndur! 
' 

yemeklerinden sonra 

kullan1n1z • 
I 

~ · . • • . •, •.• :. ·l •. .. : .• : ~~<-.~ .... . 
Kapah zarf usulile eksiltme ile abnacak 

«90)) ton mazut 
S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti Ankar 

M1ntakas1 Sdma Mucadele Reisliginden: 
1 - Ankara s1ima miicadele mmtakas1 i~i nmuhammen bedeli c13800• 

lira olan ve evsaf1 §artnamesinde yaz1h bulunan on be~er kiloluk teneke 
kablar i~inde •90· ton mazut kapah zarf usulile eksiltmeve konulmu§tur. 
ihalesi 5/8/938 giiniine musadif cuma giinii saat •13• te Ankarada S1tma 
Miicr.dele Mmtakas1 Riyaseti binasmda yapilacaktir. 

2 - Muvakkat teminat ak~esi olan c1035» lira % 7,5 hesabile ihale 
saatinden bir saat evveline kadar nakid veya banka mektublarm1 •2490• 
say1h arthrma ve eksiltme ve ihale kanununun 32 nci madc.esi hi.ikiimlerine 
uygun bir ~ekilde ad1 ge~en ycrdcki Komi~yona vcrmeleri lazimdir. 

3 - Ah:1acak mazutun §artnamesini gormek ve anlamak ic;in Ankara 
S1tma Mi.icadele Reisligine ve !stanbulda istanbul S1hhat ve !c;timai Mua~ 
venet Mi.idiirliigi.ine miiracaatleri. •2574• ( 4690) 

6 Agustos Cumartesi 

~ocuklartniZI Hasan ozlii unlarl ne beslemek onlara yalntz Slhhat ve kuvvet 
vermekle kalmaz ayni zamanda net'e ve saadet verir. Yavrular1n1z1n ne,'esi 

Biiyiikdere : Beyaz Yuzme 
Havuzunda 

Bayan SA F I ve arkada§larmm Q • evinizin saadetini getirir. lsrarla her yerde ilk Yaz I 
•• 

aray1n1z. 

Mehtabh bir geceyi Bogazm en gO.zel yerinde SAFIYE ve arhda~;larmm 
sureti mahsusada haz1rlnd•ltlan KONSERINi dinliyerek ve 

sabaha 
kadar 

f' j f' E K 8 A L Q SUN UN Ne~'e dolu eglencelerile. gec;irini.z .. ~asala-
IJ IJ rm!Zl evvelden tedank edeb1hrsmiz. 

Deposu : Istanbul, Ankara, Beyoglu, Karakoy, Beyaz1d, Be,ikta,, Eskitehir Hasan depolaradar. 
Acentalan : Konyada AI~ Ulvi Eranda'r, Erzurumda Kola~lar ~evket ogullarJ, Malatyada ibrahim ltik, Bursada Lof~ah, 

Hasan Tahsm ve Mehmed Kemal Duraner, lzmirde Kadri Tomekdir. Yiiksek 

Duhuliye yoktur, Telefon : 32 • 43 

Deniz Ticareti 
Mektebi Konya Eregli Kaymakamhg1ndan: 

1 - Eksiltmiye konulan i§: Konya Eregli kazas1 dahilinde §imendifer 
istayonuna iki kilomet~e mes<1fedeki Ayranc1 nahiyesindc yap1lacak olan 
mekteb in~aatl. 

2 - Bu i§e aid evrak, eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, husus} §art. 
name. proje, hu}asai ke§if, tahlili fiat cetveli. 

3 - Yapllacak in§aat, 30/7/938 tarihinden itibaren on be§ giin miiddetle 
kapah zarf usulile ekiltmiye konulrnu§tur. 15/8/938 tarihine rashyan pazar· 
tesi giinii saat 11 de Eregli hususi muhasebesinde te§ekkiil eden komisyonu 
mahsusunda ihale yapllacaktlr. 

4 - Yap1lacak in§aatm ke§if bedeli 19230 lira 79 kuru§tur. Muvakkat 
teminat olan miktan 1442 lira 31 kuru§tur. 

5 - !steklllerin muvakkat teminatlarile miiteahhidlik vesikas1 ve §irndi. 
ye kac!.ar bu i§leri yaprnl§ olduguna dair Naf1aca musaddak vesikay1 muhtevi 
zarflanm 1haleden bir sat evveline kadar kaza hususi muhasebe memurlugu
na tevdi eylemeleri laz1md1r. Bu zarflar 2490 say1h kanunun 32 nci mad
(:Jesinde yaz1h §ekilde haz1rlanm1§ olacaktlr. Postada vuku bulacak teahhur • 
aen dolayt mazeret ve mes'uliyet kabul edilmez. 

6 - Ke§ifname, §artname ve diger evrak Eregli hususi muhasebesinden 
~lmabilecektir. ( 4887) 

Ar~is~leP ·;evinizde val 

Radyola~tnda. clinlersiniz. 

iznik Belediyesinden: 

C! N S 1 

Deniz Dizel motoru 
Siitunlu makkab tezgah1 

Miidiirliigiinden: 
Miktan Muhammen fiat Muvakkat teminat 

Lira K. Aded Lira 
1 3890 
1 1020 386 25 

4910 
1 - Mektebimiz icin li.izumu olan cins ve miktan yukanda ve evsaflar1 

§artnamelerinde yaz1h alan iki kalem e$ya satm almmalan i~in a~1k 
eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme ( 6) agustos 938 cumartesi giinii saat 11,30 da Yi.iksek De• 
niz Ticareti Mektebi Mi.idiirliigiinde toplanacak Satmalma Komis• 
yonunca yap!lacaktir. 

3 - Bunlara aid llartnamelcri gormegi ve almag1 arzu ed.enler Mekteb 
Muhasebesine mi.iracaat etmelidirler. 

Iznik kasabasmda be§ kilometre mesafeden getirilmesi istenilen i~;me 
suyunun projesi yaptmlacagmdan ehliyeti haiz .olup yapmak istiyenlerin 
muktazi vesaikle Belediye Reisligine mi.iracaatleri ilan olunur. ( 4994) 

4 - Eksiltmiye i~tirak edeceklerin 2490 sayl11 kanunun 2 ve 3 i.incii mad· 
delerindeki §artlan haiz olmalan vc muvakkat teminatlanm !stan• 
bul Yiiksek Mektebler Muhasebeciligine yatrrd1klanm gosterir mak· 
buzlanm veya banka rne>ktublanm ibraz etmeleri ve ticarethane ve 
11irketler namma eksiltmiye i~tirak edeceklerin dahi noterden mu• 
saddak vekaletnamelerini Komisyona gostermeleri laz1md1r. (4668) 

__..-> 

Saglam bir insanda k.anm miktar1 aguhgmm onda biridir. Ve takriben 30 milyar kmmz1, 50 milyar beyaz 
yuvarlac1klardan miirekkebdir. Kanm uzviyetimizde oynad1g1 rol pek miihimdir. Viicudiimiizii tc~?kil eden her 
hiiceyreye Hizun olan g1day1 derhal giitiirdiigii gibi olmii$ hiiceyrelerin enkazmt da siiriikleyip ~tkanr. Aynca 
da vticudiin liizum gosterdigi mmtakalarda da yeni uzvi in[ialar yapmak kudretini haiz kimyevi maddelerle 
hiiceyreleri ihtiva eder. Demek; bir insan saltanatmm b iitiin azamet ve $evketile ya~?amast ic;in bu seksen mil· 
yarhk muhaf1z ve imarc1 ordusunu iyice koruyup bazma s1 ve daima tazeleyip ~ogaltma1 laz1mdtr: i~?te bunun i!;in 

kuvvet, i•t•ha ,urubunu tavsiye ederiz 
FOSFARSOL; tababetin esasm1 teski1 eden ve umum doktorlarmuz tarafmdan takdir edilen en miihirn 

ilaclarm gayet fenni bir sureUe birle&tirilmesinden ya p!Imt~ emsalsiz bir hay at eksiridir. Bir &i~?e sizlere ha· 
yabn biitiin zevk ,.e ne~'elerini tathracak ve ya~adtgl mz miiddet~e halsizlik yeis, tshrab, dii!!iince, korkakhk, 
tembellik gostermiyecektir. 

FOSFARSOL'u; diger mukavvi ilaclardan ayuan ba~?hca hassa; devamh bir surette kan, kuvvet, i~tiha 
temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta ic;inde tesirini gi:istcrmesidir. 

. 5 • :·L .K 0 AOMATiZMA\ ··. 
·1 LUMBAGO SiYATiK 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette ka111 tazele yip c;ognlhr. Tath bir i~tiha temin eder, adale ve sinir· 
leri saglamla~?turr, uykusuzlugu, fena dii~iinceleri, yor gunlugu giderir, muannid inkibazlan ge~irir. Viicude 
daima genclik ve dinclik verir. Zeka ve haftzayt par labr. insan makinesine lazmt olan biitiin lmlori ve encr· 
jiyi vererek tam mfmasile azim ve irade sahibi eder. Ve her te§ebbiisiinde muvaffakiyete kavu~turur . 

FOSFARSOL; giine~ gibidir, girdigi eve ne~?'c, giizellik ve heyecan sac;ar, her eczanede bulunur. • 


