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AKINDAN AKINA 
Buyuk milli roman 

Pt1iiverrih ve edip M. Turhan 
Tan•n $Bheserlerindendir. 

r 
15 inci yal Ma alyast 
C. H. P. Gene! S€kreterliglnden: 
Cumburlyetin 15 !net YJl iimii batlra-

Sl olarak, blr tarafmda ·· Onderlmlz 
Atattirkiin kabartma btr r mlerile Alt1 
ok, dlj!er tarafmda C etln 15 lncl 
YJhm tesblt eden yaz1 nmak uzcre 
Partlmlzce blr madalya.. ptmlacaktir. 
San'atkarlanmiZm, a~ti~ bu miisaba-

Mevcudu pek az kalm1~f1r. I Onbe~inci y1l 
fS'l'ANBUU - CACAL00Lt> 
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kaya i§tiraklerl ve hazir:lly aklar1 niimu

eleri agustosun onuna kadar c. H. Partlsf 
Gene! Sekreterllgine gondermeler1 rica o-

_.) TeJefon: Bal}mubarr1r ve evl: 22366. Tahrtr heyett: 24298, !dare ve ma.tbaa tcsml 24299 • 24290 ~nu~ , 

• er a : Bugiin harf illkzlO.bzmzzzn Rus • 
Onuncu gzldOniimUdiir Anla~ma imk3nlari gOsteren 

,:; Hart inkrl8b~.m~~~~. Bayram, me~leket~~ her ihtil3f yeniden ~iddetlendi 
,u Onuncu yrldonumu taraftnda tes id edthyor ---
o· ~ undan on yii once bugun Bu- Dun her iki tarat da hudud 
all ~ yiik Onder Atatiirkiin yeni 

e!c~~k~nbia11r:;dki~~~i~~::~: ~:~:g~n~~~a\ul;: boy u n d a S 1 k I t a a r r U Z I a r a 
r . ayn 1 ve at 1 emu ve I§areh ven -

~~e~:~·te~e=~~sbv:g~:k~~~: :~!;~~s~~:~~ gl·rl·~tl"ler. Vazl·yet de g .. i~medi ~r. an1na a<;1lan biiyiik nurlu yo] alabildi- 'J 'J 
~~~~~ inki~af edip gidiyor. Bugiin yalmz 
k111 harf!erle okuyup yazan gene neslin 

' k I kafilcleri gittik~e kesafet peyda eden 
a abahklarile istikbali fethetmege gidi
lrlar. Tiirk milleti yeni okuyup yazma 

l etile de ileri milletlerin arasma kan§ml~ 
e onlarla omuz opii§en bir terakki ~ah

'ahlna girmi§ bulunuyor. Buyiik Onderin 
)q Yeni ve biiyiik inkilaba h5.kim alan 
tat'i kararmm bu onuncu ylldoniimunii 
le~k ve heyecanla kutlulamak Turk mil-

tt i<;in hem miistesna bir zevk, hem son
Ill~ b' It bahtiyarhkt1r. 

•.rarihi bir resim: Yeni harflerimizin ilk ilam senesinde, 
· mekteblerinden birinde ders go:J;en kadmlar 

E:ski harflerle bir tiirlii yiiriiyemiyen ve 
tolay kolay y:iriiyemiyecegi de akh eren-

. tee iyiden iyiye takdir olunan milli ir- Bugiin harf ink1labmm oun<:u y1ldo -
ana Yeni devrimizin istedigi siiratli ve niimiidi.ir. On sene evvcl, 9 agustos gece-
abet]j cereyam verebilmek i~in o za- sinde, Ulu Onderimiz Atatiirk, Cumhu

l'lana kadar dii§iiniilmii§ baz1 yanmya- riyet Halk Partisnin Sarayburnunda ter
alak 1slahat fikirlerini hat!rlanz. Eski tib ettigi bir miisamerede halka hitaben 

~unlan soylemi~ti: 
«- Arkada~lar; i(uzel dilimiz.i ifade 

-etmek i!(in yeni Tiirk harf!erini kabul edi-
JJOTUZ, 
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arflere fonetik bir kabiliyet vermek ··········~·~·············~··········~·············~·~·······~····~·········~···~~~·····~·······················~·~~······ 
esa~lndan aynlam1yan bu gayretletin 
~ehce itibarile oldugu yerde adtm sayan 
eyhude malihulyalar hududunu ge«;e-
~ecliginc de dikkat olunuyordu. Mesele· 
tn radikal hallini Atatiirkiin nafiz nazar 
e kuran temin etti. ,Soyle ki: 

k tier§eyden evvel radikal nallin §imdi 
b 11 ~anrnakta oldugumuz yeni Turk alfa-
estnj kabul ile tahakkuk edebilecegi u

terinde fikirler adcta takarriir ettikten 
bonra Atatiirkiin bu birinci safhadan da
~~ e~ernrniyetli olan ikinci karan harf 

1 I~abmm yeni alfabeyi derhal kabul ve 
a~b1k1 laz1m geldigi §eklind~ tecelli etti. 

bIt tnilletin amlardanberi kullandigl bir 
d a:~ sistemini birdenbire ve umumiyetle 
i :gl§tirivermesi mu§kiil bir§ey oldugu 
v~ln Yeni alfabenin kabul ve tatbikmda 
b asatt bir nesillik, yani hi~ olmazsa yirmi 
tl e§ ~~~lhk bir zamana ihtiyac bulundugu
d a 1Ukrnediliyor ve bu rniiddetin derece 
v:tece rniisamaha ile ge~i§tirilmesi lazim 

~aruri gibi goriiniiyordu. Atatiirk, bu 
in~~tni.ih miiddetini en k1sa zamanlanna 
i11k 1[;rek hakikatte hemen hem en yeni 
tn~ ab_m_ clerhal tahakkuk ettirilmesini 

tar ke IttJhaz etmi§ alan bir formiilde ka
e k Ildt Ve bunu kendisine has biiyiikliik 

l3~~ayhkla mi!l~te bil~irdi: •v• • 

. Muamele vergisi meselesi 

aliye tahkik heyeti diin 
. tetkikata ha~ ad1 

Varidat Umum Miidiirii: «Bugiin istenilen vergi, 

motorleri soktiirecek derecede agir degildir» diyor 
Evvelce muamele vergisinden istisna 

edilmi§ alan be§ beygirden az muharrik 
kuvvet ve on ameleden az i§<;i kullanan 
baz1 kiic;iik sanayi erbab1, yeni kanunla 
bu istisnaiyet kaldmlmca mensub olduk -
lan te§ekkiiller vas1tasile Maliye Veka -
letine mtiracaat etmi§lerdi. Bu san' atkar
lar, istisnaiyetin kaldmlmasmm san' at -
lanm oldiirecegini iddia etrni§ler ve hatta 
bir ~ok y~rlerde . motorlerin sokiiler:!k ku
~iik san 'at .miiesseselerinin . kapahlmakta 
oldugunu ileri siirmii§lerdi. 

Maliv~ Vekaleti, evvelce yazd!gimlZ 
gibi, §ikayetlerin ve dileklerin tetkiki i~in 
bir heyet gonderilmesine. karar vermi§, 
Varidat urnum miidiirii Ismail Hakk1 ile 
Vekalet tetkik biirosu azasmdan Zekiyi akik ahare pek IYI takd1r ed,Jdigi ve<;h1le 

etj• ~~te Atatiirkiin bu karan <;ok kuv-

ta1t.~0Yle bir sebebe istinad ediyordu: ''''"''''''"''''"'"'''""'''''"'.''"'""'''''"'''""'"''''"'''''''""''''''"''''"'"'"''""''"'""'''''"'''''""''''"'''''""''''""'''"'"'''"'""'''''"''' 
. Urk a 1 .. .. f k t B . • • • d I 
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~r§ itirac~~~~rka:,~~r~~:~§hes:~~n:e 0r;i e~JDCI p1ya e a ay1na 
111 :y~· gibi uzun bir musamaha devri ka- ~ 

abit lltnesini yeni inkilabl akim baakh- merasi·mle san· cak ver
1
•1d1

• ger ~~k bir zay1fhk telakki ediyor, ve 
trne o~Je yap1hrsa ink1labm tahakkuk 
i11i hksmden korkulmak laz1m gelece-
a :Yi a !1 olarak dii§iiniiyordu. Eger ara
onu{rn1 be§ y1lhk bir miisamaha fasJ!asi 
llsantcak olursa itiyadlanna esir olan 
akik atn harf ink1lab! kiilfetini en son 
~ti ink ~:a tehir, etmege temayiil edecek
iyettj ~bCi nazarmda §iiphesiz bir key
irn j hal de?. 0 hal de vaziyete ha
hak0k an tnevcud nesil i~in bu ink1lab 

lt'nd uk etmemi§ olacak ve onun tesiri 
tin ~ Yenj nesillerde eski ve yeni harf

a)tb1·l!bad· ic;inde iki cami arasmda 
~i~d. eynamaza donecekti. 

b1n .. 1 aradan on y1l ge~tikten ve inkl
ane;;~k~dlara !ahmil . ettigi maddi ve 
ttlllnci k ulfetlerm biiyiik k1sml atlatilmt§ 
Rer h u /~n sonra daha iyi anhyoruz ki 
tdigtr 1~k1labmda Biiyiik ~efin gos-
Yd1 radika] yolda yiiruniilmemi§ ol-

•. 0 nun d · k A • r· 
i!!k l'b a 1 In 1lab b1le olmazd1. -....un-

1 a · k d l' tnle! 1' Yem anaatlerin ku ret 1 
ki ken e Yalmz eski itiyadlan degil, 

k Iyn, etleri d h I d v. • f • re et d . er a egi§hren evn 
ek 1· . ernektn. lnkJ!ab ink1lab olabil-<;m d ~· . , 
t'i ,, egi§hrme azim ve hareketi 

•e an' I 
Yapt· 1 0 r_nak laz1mdJr. Atatiirk bu· 

iik de[:·1. ".ebbtzce inktlabc1hgmm en bi.i-
1 In! ilh b . assa u meselede vermJ§ 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa, 3 siitun 4 de] 

~erkes koyiinde yapdan 
parlak merasimde Orge· 
neral Fahreddin Altayda 
bulundu, balk kahraman 

alayimiZI alki,IadJ 

- • 
Cerkeskoviinde diinkii mera.simden iki inhba 

(ra~S! ;/_ ~'!~!! sahifemi~a~). 

M. Litvinof'la Japonyan1n Moskova 
Biiyiik El~isi aras1nda miizakereye 
,imdilik neticesiz devam ediliyor M. ~igunetzu M. Litvinof 

Londra 8 (Ht.:susl) - Sovyet- Man
c;u hududunda bugun de musademeler 
olmu§tur. <;arpl§malarm neticesi hakkm· 
da tafsilat almamami§hr. Y a!n1z her iki 
tarafm da mii~im zayiat verdi(!i habcr 

verilmebedir. 
Tokyo 8 - Buraya gel en son haber

lere gore, Sovyet kuvvetl eri, J apon mev
zilerine Mat 22 de hiicum etmi§ler, fakal 
tank kullau,"laJiklan gibi top ate§i de 

ac;maml~lardir. ~ovyet kit' alan, yalmz el 
bombs! istimal t.>tmi~lerdir. J apon mev -
zilerine yinr.i metreye kadar yakla~an 
Sovyet askerle:-i, gi:igiis gogii~e gelinme~ 

fArkaS1 Sa. 7 siit1m 1 del .... ~=~:· .. ~~; .. ·~~~~~ ...... 1F;;·~ki'~t ..... k~t';};;~ ..... dii~ .... d~ 
·'- yddonumu iki kasa ba zaptettiler 
Anafartalar zaferini 
23 sene evvel bugun 

kazanmi,b.k 

Mazinin ~anh zaferlerini unut -
mamak vazifemizdir. Hele, bunlar, 
biiyiik kurtanc1 Atatiirk tarafmdan 
kazamlmi§ kurtanc1 zaferlerden o
lursa ..• 

Atatiirk, heniiz kaymakam Mus
tafa Kemal Bey iken, 9 agustos 
giinii Anafartalarda ve 1 0 agustos 
giinii de Conkbaymnda iki defa, 
Gelibolu yanmadasm1, Canakkale
yi, lstanbulu ve biitiin memleketi is
tiladan kurtarm1~t1. 

Canakkale muharebeleri devam 
ederken, dii~an 67,000 ki~ilik ta
ze bir ordu ile yeni bir harekete ba§
laml , bu kuvvetin bir k1sm1m bas
km ~eklinde Suvla koyuna c;tkarrnl§-
tl. 

Daha evvel, yeni bir taarruzun 
buradan yap1lacag1 Atatiirk tara· 
fmdan kendisine bildirildigi halde, 
Biiyiik Sefin bu dogru sevkulceni 
gorii~iinii kabul etmemi~ olan Liman 
F on Sanders §a~mp kalmi§tl. C~n· 
kii Suvla koyuna c;1kanlan taze ln
giliz tiimenlerinin kar§Ismda yalmz 
3500 ki§ilik yorgun bir Turk miif
rezesi vard1. Alman kumandam, o 
zarnan, bu ~k tehlikeli vaziyetin 
online ancak, Atatiirkiin ge~ebile
cegini takdir ederek ilk hatasm1 ta
mire kalki~tl. Kaymakam Mustafa 
Kemal Beye, telefonla Anafartalar 
Grupu kumandanhgm1 teklif etti. 
Bu telefon muhaveresi me~hurdur. 

A. D. 
fArkru1 Sa. 7 sfi.tun 4 tel 

Celal Bayar Marmara 
deniz manevralar1nda 
istanbul 8 - Ba§Vekil Celal Bayar, 

Marmara denizinde yapllacak donanma 
ati§ talimlerinde bulunmak iizere bu 
ak§am §ehrimizi terk etmi§tir. 

Yarm, donanmam1zm talim ve rna -
nevralarmda bulunduktan sonra §ehri
mize avdet edecektir. (a.a.) 

Alikante bombardimanJnda yaralanan ingiliz 
konsolosunun oldiigii haber veriliyor 

Barselona 8 - Ebre cepbesinde 
F rankistler Fa yon' un ~imalinde cumhu ~ 
riyekilerin i~gal ettikleri hattm nehrin sag 
sahilinc en c;ok yakla§tlgl noktaya §id
detli bir taarruz yapmi~Iardir. T op<;u ve 
hava kuvvetlerinin yapt!klan bombard! ~ 
manlara ragmen cumhuriyetc;ilerin mii -
dafaa te~kilatlan tamamile sarstlmaml$ -
tlr. Dii~man Alto de Los Autos'u zap -
tetmi§tir. Gandeza'mn etrafmdak.i dii§
man, miispet 'bir netice elde edemeden 

Villa de Los Arcos'a taarruz etmi~tir. 
F rankistlerin T ortosa - Gandeza vo!u 

uzunlugunda Gandeza'mn cenubunda 
yaphklan hi.icumlar geri piiskurtiilmi.i• .. 
tiir. 

Hava bombardunanlarr 
Barselona· 8 - Bu sabah Majork a~ 

dasmdan gelen ii<; tayyare, Barselor.a • 
mn 40 kilometre kadar mesafede Hin 
mevzileri bombard1man etmi~Ierdir. Ne-

[Arkast Sa. 3 siitun 5 te] 
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Gekoslovak meselesi 
Lord Runciman siyasi 
temaslara devam ediyor 
ingiliz Lordu ve arkada,Iarinin gorii,meleri 

bir haftaya kadar bitirmeleri muhtemeldir 

l'rag'dan llOD gelen resimlerden: Lord Runciman (solda) ve 
M. Hodza. ilk gorii~meleri saasmda 

(Yazrsr son haberler siitununcla) 

Y azilarini ller zaman zevkle ve alaka ile okudugunuz 
O"tad M. TURHAN TAN'm yeni bir §aheseri. 
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Tarihi roman 1 

Mehtab 
I 

Marrnarayi dola~anlar, <;anakkaleye 
'dogru yolculuk edenler <<Kaptdagt» ya
nmadasmt bilirler. Kaptdagt, karaya 
pek ince bir par~a ile baghdtr. Uzaktan 
tam bir ada gibi goriiniir. Solunda Mar
mara adast, alt tarafmda Pa§alimam de
nilen ve dudak dudaga duran iki ki.i~iik 
adactk vardtr. Bu di:irt par~a toprak, 
Marrnaranm o noktasmda <;anakkaleyi 
tarassuda rnernur ezeli bir miifreze gibi
dir. Band1rrna ile Silivri arasmda 6()..70 
mil kadar bir geni§lik ta§tyan Marmara, 
Kaptdagi yanrnadasile garbmda ve ce
nubunda bulunan adactklar ge~ildikten 
!onra birdenbire darahr, Karaburunla 
~arkoy arasmda bogaz halini almaya 
ba§lar. <;anakkale - Celibolu oni.inde bir 
agtz §ekline girer. 

Kabataslak haritastm ~izdigimiz bu yer
ler, Kaptdagi eteklerinden cenuba dog
ru uzanarak Upsekiye ve §arkt cenubi
ye ktvnlarak Bergarnaya kadar varan 
bu topraklar tarihten evvelki devirlerde 
Orta Asyadan g~dip gelmi~ Tiirkler 
tarafmdan §enlendirildigi gibi Ondordiin
cii asnn ilk ytllarmda da Oguz Ti.irkle
rinin elinde bulunuyordu. Sel~uk devleti
nin on bir mira~lSlndan biri olan Karesi 
Beyin iki torunu post kavgasma giri§tikle
rinden o snada Bursayt merkez edinen 
Osman oglu Orhan Bey fmatt ka~trrna
mt~ ve Tiirk birligine dogru ilk admt a

tarak bu ktymetli topraklara el koymu§IU. 
Hikayemizde biiyiik rolleri bulunan 

Kara Abdi.irrahmana, Kaptdagt ile Ka
raburun arasmda - geni§ kannh bir ay 
te§kil ederek - uzanan sahilde tesadiif e
diyoruz. Kara Abdiirrahman heniiz yir-1 
mi be§ ya§mdadtr, nadir bir giizellige ma
liktir, uzun boyludur, esmer renklidir. 
Ka§lan kara, gozleri ela, gogsii geni§ bir 
babayigittir. Y amnda iki arkada§l vardtr. 
Biri gayet incedir. F akat bu incelikte 
bir §im§ek oynakhgt, bir ~elik saglamhgt 
gi:ize ~;arptyor. Bu. Bursanm hakiki fa
tihi olan Balaban Beyin oglu lnce Bala

bandtr, Kara Abdi.irrahmanla ya§It gibi-
4ir. Obiirii dag ciisseli bir Tiir~~iir. En
dam! gibi adtm ati§I d!i, baki§t da heybet
li9ir. Y a§~a arkada§lanndan bi.iyi.ikti.ir, 
en ~ohretli Alplardan Ak~;a Kocanm 'Og· 
lu olup adt Kara Ayguddur. 

0<; yolda§ yayadtr. Ceceyansina ya
km Aydmctga dogru gidiyorlar. Belle
rinde hirer yatagandan ba§ka silah yok. 
bnlerine ~ukur, hendek gibi manialar 
~tkllk~a ince Balaban - zamamrn!Zin u
zun atlama rokorlarmt <;ok geride btraka
cak bir ~eviklikle - st<;nyor, Kara Ab
diirrahman ne§' eli bir «ya hey» savurarak 
onu takib ediyor, Kara Aygud ise biitiin 
0 manialan hafif bir atlayl§la ge~iveri
yordu. 
o~ arkada§in yiizlerinden ve sozlerin

den anhyoruz ki Kara Abdiirrahman 
§en ve §akac1, !nee Balaban biraz mi.is
tehzi, Kara Aygud <;ok ag1r ve miitefek
kirdir. Ki.irenin ezeli lambast, elrnas ~ivi
lerle hezenen mavi tavanda yamyordu. 
Lakin ii<; Tiirk gencinin onlerini gormek 
kin ne yer, ne gok l§tgma ihtiyaclan yok
tu. Onlar, en koyu karanhklan gozlerin
'deki nurla tariimar edebilecek insanlar
'dt ve bu kudret kendilerine babalanndan. 
dcdelerinden miras kalrnt§b. 

Aydmctk harabeleri - §maya buraya 
serilmi§ ytrtik ~;uvallar, dalstz agaclar ve 
kmk ta§lar halinde - onlerine ~tkhgi va
kit Kara Abdiirrahman durdu: 

- Aygud karde§, dedi, toplanh ye-
rine geldik. 

0, tek bir kelime sayledi: 
-hi! 
Kara Abdiirrahrnan giiliimsedi: 
- lyi oldugunu biliyorum. F akat a~ 

ramtzda daha so:zbirligi yapmadtk. y ol 
boyunca hep sustuk, konu§rnadtk. Orada 
ne soy)iyecegiz? 

- Hi~;l 

-Hi<; mi? Demek bo~ yere taban te-
piyoruz. Bu sogwklugu btrak da dilini 
~oz. Bizim bir dii ~iincemiz. bir dilegimiz 
var, degil mi? Onu biiyiik yolda§lara 
soylemiyecek miyiz? 

- Soyliyecegiz! 

- iyi ya, ben de onu soruyorum. N e 
diyeceksin? 

!nee Balaban, Kara Aygudun yerine 
cevab verdi: 
-Hi~;! 

Aygud, o heybetli adam, gozlerinin a
te~ini ince Balabanm yiiziine ~evirdi ve 
onu paylad1: 

- <;ocuk! 
Kara Abdiirrahman al!ldt: 

- 0 da, ben de ~ocuguz arna soz 
orucuna arasua iftar gerek oldugunu bi
liyoruz. Sen boyuna susuyorsun. Biraz 
!wnu~ be! 

- Konu§uyorum ya ~;ocuk I 
- Evet. C<>k konu§uyorsun. Agzm -

Yazan: M. TURHAN TAN 

alt1nda 
dan bir sOz yakalamak i~;in dort kemend 
atmah. 

- Peki, konu§ahm. 
- Siileyman Pa§a, Ace Bey, Evrenos 

Bey, F aztl Bey burada. Bizirn Aksun
gur, KIZlloglan oglu, Kara Hasan oglu 
da beraber. Kar§t yakaya ge<;megi konu
§acagtz. 

- Gec;eriz. 
- Y a onlar ge\miyelirn derlerse? 

- Ce~;eriz! 

- Ciizel. Ben de bunu ogrenrnek is-
tiyorum. Demek ki ge~;ecegiz. Raz1 ol -
sunlar, olmasmlar ge~;ecegiz. Y old a§ bu
lamazsak gene gec;ecegiz degil mi~ 

- Oyle! 

- 'Bizimkini pek dinlemezler arna se-
nin sazi.ini.i kolay kolay kulak ardma a
tamazlar. Bizim de giivencirniz sensin. A
yagmt s1k1 bas, kuru lafa papuc; btrak -
rna. 

Y anm saat sonra Aydmctk harabesi
nin ta§lan iistiinde on be§, yjrmi Tiirkiin 
hararetli bir mi.izakereye giri§tikleri gorii
li.iyordu. Gender pek tabii bir fikir birli
gile konu§uyorlar, biraz ya§h olan soz 
erlerile miinaka§a yaptyorlard!. Fa kat bu 
rniinaka§a biiyi.ik bir intizam i<;inde cere
yan ediyordu. Herkes masJ gelince fik
rini soy liiyor, kimse kirnsenin sozi.inii kes
miyordu. tela§ eden ve titizlenen yoktu. 

Bahsin temelini Rumeline gec;mek me
selesi te~kil ediyordu. Ba§ta Kara Ab
di.irrahman oldugu halde biiti.in gender 
bu ;,:n vakit gec;irilmeden yaptlmasmt is
tiyorlardt. Ace Bey, Faztl Bey gibi tec
riibeli beyler, denizin ne suretle ge~ilece
gini soruyorlar. Carpi§tlacak dii~rnanm 
kuvvet dereces.i hakkmdiJ. ihtiyath miila
hazalar yiiriitiiyorlard1. Onlann fikrine 
gore bir yere girilme<len once oradan na
stl <;lktlacagmt dii§iinmek laZlmdt. En 
ziyade tsrar ettikleri, ehemmiyet verdik-

leri nokta da bu idi. 

Kara Abdiirrahrnan, denizin nastl ge
~ilecegi sualine Kara Aygudun cevab 
vermesini teklif etrni§ ve o da di.i§iincesini 
ktsaca bildirmi§ti: 

-. Yiiur.ek! 
Bu bir tek kelime gene Turklerin ru

htmdaki-harb i~tiy~kmt, Rum eli yak.asmJ 
gec;mek meselesinde onlann ta§Jdtgt bii
yiik azmi tamamile gosterdigi i~in FaZII 
Bey ve arkada§lan artJk o nokta i.izerin
dc mar etmerni~lerdi. y almz obiir mah
zuru dile doluyorlar ve soruyorlardt: 

- Y a donrnek laz1rn gelirse? 
Kara Aygud gene ktsaca cevab verdi: 
- Ti.irk donmez I 
Kara Abdiirrahrnan nefsinde bir a

lay asker ku¥Veti temsil eden ve o suretle 
tamhp sevilrni§ olan Kara Aygudun mi.i· 
naka§a mevzuu iizerinde liizumu kadar 
tesir yaphgmt gi:irdiikten sonra soz soy
lcrnek icin izin istedi. 

- Bir smaytn, dedi, zarari yok .a. Ka
r<>. Aygudla ince Balaban ve ben kar§t· 
ya !l~'<".elim. N e var, ne ydk, anhyahm, 
size haber getirelirn. Ona gore son sozii 
soylersiniz. 

Siileyman Pa§a, bu mlizakere suasm
da agzm1 a<;marnt§b, sade dinlemi§ti. Ka
ra Abdiirrahmanm bu teklifi iizerine ba
§IDI kaldudt, Rumeli yakasma dogru 
meyleden on di:irt giinliik olgun aYJ, bii
tiin arkada~larma gosterdi: 

- Bakm dedi, ay bile Tiirke yol 
gosteriyor. Arttk dunnak olmaz. Bu ir 
te de biz, genclere uyahm. Besrnele c;ektp 
kar§t yakaya ge~elim. Bununla beraber 
Abdiirrahmanm dedigini dogru buluyo
rum. ilkin etrah kollamak gerekl 

Rurneline ge~mek meselesi esas itiba
rile kabul olunmu§ demekti. ;;imdi genc
ler - elde ettikleri neticeden dolay1 - se
viniyorlar ve beylerin §aplr §apir ellerini 
i:iperek sevinclerini a~;tga da vuruyorlar
d!. Meclis, ii<; arkada§m kar§tya ge~;ip 
incelemelerde bulunmalarmt kararla§br
mt§h. Obiir gender bu vazifeye kendile
rinin de ortak edilmesini istiyorlardt, sa
ga sola ba§vurup yalvanyorlardt. Siiley
man Pa§a, hayli gii<;liikle onlan kandua

bildi: 
- Oni.imiiz geni§, dedi, i.i~ giln son

ra siz de at oynatacak, mmak salhyacak 
meydan bulursunuz. Bu i§i ilk dii§iinen 
bu i.i<; yigittir, onde yi.iriimek de kendile
rinin hakkt! .. 

Ve dagtltrlarken Ace Beyle F aztl 
Beye endi§elerini anlatti: 

- Coniilleri kmlrnasm dedik, §U i.i~ 
arslan yavrusunun kat§lya ge~;rnesine n
za verdik. Y a bir kazaya ugrarlarsa? 

fki bey biraz dii§i.indiiler ve ayni za
manda ayni cevab1 verdiler: 

- Biz onlan bo§ koymaytz, iznin o
lursa ardlarmdan gideriz. 

- Ho§ olur. Sizin gidi§iniz hem on
lara kuvvet verir, hem maslahata yarar. 
Nekadar olsa p;i.in gormi.i§lerin gori.i§ii 
ba§kadu, anlayJ~I hMkadtr. 

(Arkasz var>: -

CUMHURfYET 

c mleket Haberlerl -) 
Nevyork sergisinde 

• pav1yonu Tiirk 

Birinciligi kaaznan plan 
tesbit edildi 

939 Nevyork sergisinin Tiirk ktsmm
da kurulacak devlet paviyonunun deko

rasyonu ic;in a~tlan rniisabakamn )unst 
Tiirk T arih Kurumu Umumi katibi Mu

zafferin riyaset\inde toplanarak karanm 
vermi§tir. 

]iiri, miisabakaya giren eserleri tetkik
ten sonra Adil T uzcu ve V edad Ann 

mli§tereken yaphg1 A. A. rumuzlu 
plam se~rni§tir. Bu esere I 000 lira verile
cektir. 

Diger taraftan devlet paviyonu deko -
rasyonu i~in ressam Bayan Nerimanla 

ressam Nureddinin de k1smen fikirlerin
den istifade edildiginden bu san' atkar -
lara da iki yiiz elli§er lira verilecektir. 

N evyork sergisindeki devlet paviyonu 
sergi methaline girilince sagda dordiinci.i 

paV'iyondur. Biitiin diger paviyonlar eb
admda olan bu salonun birinci katmm 

tavam bir Ti.irk haliSI ~klindedir. Salo
nun etraft direklidir. Karnilen tarihi Tiirk 

motiflerile siislii olan her biri ba,ka §e -
kildeki bu direklerin arasmda, gene Tiirk 

tam kaptlarla arka galerilere ge<;ilrnek
tedir. lki snah galerilerin aralarmda ta

rih boyunca Turk trkmm bi.iyi.ikliik des -
tam takoib edilebilecektir. 

Salonun mi.intehasJ bi.iyi.ik bir mermer 
merdiver.le bitmektedir. Yukan kata <;I· 

kan bu merdivenin ba§mda muazzam bir 
inktlab tablosu ve 2,5 metrelik bir Ata-

tUrk rolyefi bulunacakttr. Yukan kat, 
Ti.irkiyenin turizm ve ikhsadma tahs.is e

dilmektedir. Burast i<;in de c;ok canh bir 
tertib haznlanmaktadtr. 

Vekaletlerarast kornisyonu da bugiin 
saat 12 de lktisad Vekaletinde toplana
cakttr. 

llkmekteblerde 

muallim meselesi 

Bu sene, ilk tedrisat 
kadrosu 1500 muallim 

daha kazantyor 
flk tedrisat rnuallirn kadrosundaki 

bo§lugu doldurabilmek i<;in vi.icude geti
rilen ~aVU§ egitrnen kurslanndan rnezun 
olan muallimlere vazife verilrnesine ba§
lanmt§llr. 

Maarif Vekaleti, bundan ba§ka istan
bul ve Ankarada birer koy k1z rnuallim 
mektebi a~acakhr. 

Istanbul ve Anadoludaki rnuallirn 
mekteblerile <;avu~ egitmen kurslanndan 
rnezun olan muallimler, 938 - 939 ders 
yth ba~mda vazife almak §artile ilk tedri
sat kadrosundaki bo~lugun ancak ii~te 
birini doldurabilmektedir. 

Istanbul ve Ankarada tecri.ibe mahi
yetinde, vi.icude getirilecek olan ki:iy ktz 
muallim rnekteblerinden mi.isbet netice
ler almdlili takdirde diger vilayetlere de 
te§mil edilecektir. 

Bu sene ilk tedrisat kadrosuna ilave e· 
dilen muallirn saytst ~ec;en seneye naza
ran, 1500 kadar fazladtr. Bu memnuni
yetbah§ rakamt daha ziyade arttrmak 
i<;in muallim mekteblerine ahnacak leyli 
rneccani talebe kadrosu da geni§ tutula • 
cakttr. -------

Sirkeci gan 

Y eni bir banliyo peronu 
infa olunacak 

Sirkeci gan etrafmm ac;IlmasJ i~in ha
zJrlanan planm en rniihim ktsrnmm tatbi
kma giri§ilmi§tir. Ilk hamlede istasyonun 
oni.inde bulunan polis komiserligi, yolla
ma subayhgt ve sertabibligin i§gal ettigi 
paviyonlar ytkilmt§ ve istasyonun ki.ic;uk 
rneydam ortaya <;tkmt§br. Diger taraftan 
Sirkecinin ko§esindeki mahallebici ilc 

DENIZ ISLER/ diger miicavir binalarm istimlaki muarne

Karadenizdeki ftrtma lesine cle ba§lantn!§hr. fstasyonun oniin
deki parrnakhklar da kaldmlacak ve ev-

Karadenizde evvelki gece §id.d~tli ~ir vela bu meydan tanzim edilecektir. 
ftrtma olmU§tur. Ftrtmamn testnle b1r- ~· d' k 1 1 b' b 1 d ..,1m 1 yt 1 mi§ o an manm u un u -
C<Ok vapurlar limanlara iltica etm~; a- i k b l' .. 1 k 

k d · d b 1 k-· "k k"b gu 1sma an 1yo peronu }'apt aca ve 
c;t emz e u unan u<;u mera 1 ve b 1. .. I · b d b' 'I k · 

.:.: 1 t hl 'k 1. 1 . • . B" an tyo tren enne ura an mt e<:e ttr. 
mowr er e 1 e 1 an ar ge~tnnl§tir. u.. y f d A h b · d · 
tu·- "k" .. tm k b · t ' d k an tara ta a vrupa attt agaJ at-n yu unu a a mec unye m e a- . 
1 ,_. .,, d" b h .. k"l'tl res1 bulunacakttr. 
an •ulr mowr, un Sa a ffiU§ U a a s· k · k k "" .... d k' 

Bogazdan girelbilmi§tir. Ftrtmamn ver- ~~ ecJ garmm 1;1 I§. apiSJ onun e I 

digi zarar hakkmda fazla malfunat bek- bu guzel meydanda b1r park ve ortada 
lenmektedir. Atatiirk heykeli bulunacakhr. Bu taraf-

Mehtab safaai bu ak am tak~ meydamn a~tlrnastm miiteaktb met· 
§ hahn kar§lsmdakl meydan a~tlacakttr. 

!kinci meJhtalb safas1, Sirketi Hayriye 
tarafmdan bu ak§am yap1lacakbr. Pro
grama gore bu ak,!lamki mehtab safasL· 
na dort vapur i§tirak edecektir. Bun -
lardan 71 ve 74 numarah vapurlarda saz 
bulunacak ve 65 numaralt vapurla 66 
numarah vapur bu sazh vapurlan ta
kib edecektir. fki vapur Rumeli, iki 
tanesi de Anadolu yakastm takitben gi
decek ve gene ayni §ekilde doniilecek
tir. Kafilenin birincisi Biiyiikdere, ikin
cisi de Beykoza kadar gidecektir. 

Liman nizamname projesi 
istanbul !imam nizamnamesl projesi 

i!;in te§ekkiil eden komisyon diin ogle
den evvel de toplanmt§ ve proje iizerin
de tetkiklerine devam etmi§tir. 

MOTEFERRIK 

SEHIR ISLER/ 
Kaliveliane ve kazinolar da 

simflara ayrtlacak 
Otel, lokanta ve iberberlerin stmfla

ra aynlmast karan kahvehane ve ka
zinolara da te§mil edilmi§tir. Karara aid 
tetkikat on giine kadar bitirilerek tat
bik edilecektir. 

Eglence yerlerinde i~kilerin 
izami fiatlari 

<;algt ve sa zolmtyan kazino ve bi
rahanelerde satllan miiskiratm inhisar 
fiatmdan bir misli; sazh ve c;alg1hlarda 
ise bir buc;uk misli, azami iki misli fi
atla sahlmas1 kararla§ml§hr. Yani saz 
olm1yan yerlerde otuz kuru§luk bir §i
§e nihayet altml,!l, saz olan yerlerde de 

Sultanahmeddeki 

hafriyat • • 
JSI 
' 

Y eni faaliyet, 20 giin 
sonra ba,byacak 

Sultanahmed rneydanmda profesor 
Bakster tarafmdan yap1lan rnozaik haf
riyatmm Sultanahrned camiine zararh 
goriilrnesi i.izerine hafriyat sahasmm tab
did edildigini yazmt§ttk. Diin yeni ya • 
p1lacak hafriyat sahasmt tesbit etrnek ii· 
zere Miizeler idaresinde i<;tirna eden fen 

heyeti, profesor Baksteri de davet etrni~ 
ve bu sene hafriyat yapacagt yeri gi:ister
mi§tir. 

Profesor Bakster, Mi.izeler idaresi 
Fen heyfti tarafmdan karar altma ahnan 
hususab mensub oldugu Sent Anderys 

Oniversitesi idare meclisine bildirrnek 
iizere lngiltereye gidecektir. Profesor 

Bakster yirmi giin sonra tekrar §ehrirnize 

donecek ve yeni hafriyat sahasmda ~;ah,

maga ba§hyacakbr. 

KOLTOR ISLER/ 

Y eni maarif miidiir muavini 
Miinhal bulunan istanbul Maarif mii

diirlii#ii muavinligine Samsun Maarif 
miidiirii Hamdi H1Zalan tayin edilmi§
tir. 

ADLIYEDE 

Kartsini oldiiren adamm 
durUJMall 

Bir miiddet evvel Tavukpazarmda ka
nst Melahati oldiiren Re§adm muhake
mesine diin A~treezada devam edilmi§
tir. 

Su<;lu Re§ad, karlSt Melahatin kendi
sine ilhanet ederek, N eV'§ehir hanmda 
marangoz Mehrned isminde birile y~a
dtgmt iddia etmektedir. 

Diinkii celsede mudafaa §ahidi ola
rak Zebra isminde bir kadm dinlen -
mi~tir. 

Heyeti bakime, evrakm Miiddeiumu
milige tevdiine karar vererek muhake
meyi talik etti. 

Giilizarm muhakemesi 
Bir miiddet evvel Tophanede karde~l

nin katili Hasam, yolunu beklemek su
retile taammiiden oldiirmekten suc;lu 
Giilizarm mtiliakemesine dun A~trceza

da devam edilmi§tir. _ 

Bundan evvelki celsede Giilizarm al
tmct hukukta bir veraset davast olup 
olmadtgmm sorulmast ic;in miizekkere 
yaztlmasma karar verilmi§ti. Diinkii 
celsede alhnc1 hukuktan gelen cevab 
okundu. Bu cevabda bir miiddet evvel 
Giilizara aid bir dava bulundugu bildi
riliyordu. Heyeti bakime, altmc1 hukuk 
mahkemesindeki bu davamn neticesi 
hakkmda ikinci bir miizekkere daha 
yaz1lmasma karar vererek muhakemeyi 
ba§ka bir giine ialik etmi§tir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Bir Cek muaiki heyeti 
geliyor 

Yann 11ehrimize <;ek sana'tkan Jan 
Vertist'in reisliginde dort ki§ilik bir 
miizik heyeti gelecektir. Bir gaydac1, 
iki viyolonistten miite§ekkil bulunan bu 
heyet, cuma giinii saat yirml ikiden 
yirmi dort ktrk be§e kadar !stanbul rad-

yosunda bir konser verecektir. 

EVKAFTA 

Kizim Dirik gitti yetmi§ be§ ve azami doksan kuru§a sa- c;ocuk kiitiibhaneai i~in ..• 
blabilecektir. 

Bir iki giindenlberi §ehrimizde bulu- Fatihte cNa!qtdil Valide. dariisstb-
nan Trakya Umumi Miifetti§i Kaztm Tramvay duraklari yam, Vaktflar idaresi heyeti fenniyesi 
Dirik, diin Edirneye avdet etmi§tir. Tramvay tevakkuf mahallerinin bu- tarafmdan !rocuk kiitiibh~mesi yaptlmak 

Toprak mahsullerl• of1•81• giinkii ihtiyaca gore yeniden tayin ve 1 k'ld t . d'l k d' iizere esas 1 §e 1 e amll' e 1 me te tr. 
tesbit edilmesine karar verilmi§tir. Lii-

miidiir ve muavini geldi zumsuz goriilen bir k1s1m ihtiyari te- Hasekide Mimar Sinamn kJymetli e-
kk f h k ld 1 k b serlerinden harab imaret blnas1 ve bu Toprak mahsulleri ofisi Umum mii- va u ma alleri a m aca , una mu-

diirii Hamza Osman Erkan ve Umum kabil laztm olan yerlerde yenileri tesis binaya muttasll bulunan Haseki Dari.i§-
mi.idi.ir muavini f}akir Turah dUn An- edi.:;le:..:c;.:e.:.:kt.:.:i.:.;r ·;_ __ , ____ ...;_ ___ ..!..!§.:.:if.:.:a_b.:.;i_n_a_Ia_r_t_d_a_ta_m_t_·r_ed_i_Iec_e_k_ti_r_. -, 

karadan §ehrimONl~Ek;/l:EDE ( ..... i_s_t_a_n_b_u_I _______ ~~~::::===:----~----." 
T1b fakiilteai dekan1 , I I 

Bir miiddettenberi Vi§i'de tedavl o
lunan Universite T1b faki.iltesi dekan1 
Nureddin Ali, bu aytn on ikisinde §eh
rimize donecektir. 

lkinci yaz kurlari 
Universite yabanc1 diller mektelbi i

kinci yaz kurlar1 hitama ermi§tir. 'O'!riin· 
cii devre tedrisatma bu aym on ikisin
den itibaren ba§lanacaktlr. 

Mektebde sekiz kur faaliyettedir. !s
tanbulla baric vilayet liselerinden bu 
kurlara devam eden talebenin miktan 
~ogalmt~hr. Biitiin kurlann imtihanlan 
eylUIUn ilk haftasmda yaptlacaktll'. -···-

Ktr baloau 
Istanbul ilk okul !;Ocuklan yard1m 

birligi Be§ikta§ idare kolu adma 13 a
gustos 1938 cumartesi giini.i ak,!larru saat 
20 den sabaha kadar devam etmek iize

re Bebek bah!resinde bir yaz balosu ter
tib edilmi§tir, 

istanbul muallimleri, Miifetti§lik binas1 oniinde 

Edirne (Hususl) - istanbul ilk mek- rmt gezmi§lerdir. Muallimler ayni za -
teb muallimleri yakm yurd tetkikleri manda, Trakyada biiylik bir siir'atle in
gezisi serisinden olmak iizere 150 ki§i· ki§af eden muhacir iskan i§lerini, hay
lik bir grup halinde §ehrimizde tetki- vancthgt ve ancthgt tetkik etmi§ler ve 
kat yapmaktad1rlar. Muallimler, Gene-
ral Kaz;im Dirik tarafmdan misafir edil- notlar alml§lardtr, 
mi§ler ve haz1rlanm1§ olan tetkik ve se- Istanbul ogretmenleri, koylerdeki 
yahat programma gore camileri ve §eh- mektebleri ve yeti§tirilen kay c;ocukla
rin goriilmege deger tarih1 binala - rrm da tetkik etmi,!llerdir, 
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U zak§arkta, §imdi iki 
harb cereyan ediyor. Biri 
ponya ile <;in arasmda ol 

bir senedenberi devam ediyor. Digr 
]apon kuvvetlerile K1Z1lordu ktt'ala!1 
rasmda Kora - Man~uri - Siberya h 

dudlannm birle~tigi mahdud bir mmtak 
da, yeni ba~lamt§ bulunuyor. Her ik 
de resmen harb saytlrnarnaktadtr. 

]apon ordulan §imali <;ini ve i<; 1\1 
golistam kamilen zapt ve i§gal etmi§. 
ta <;inde di.inyamn be§inci bi.iyiik beld 
si ;;anghay'I ve <;inin payitahh Nank~ 
i§gal ederek Hankov'un kaptlanna d 
yanmi§ olduklan halde, heniiz iki tar 
da resmen ilamharb etmemi§ ve birbirJ~: 
nin nezdinde arhk sefaretleri dahi bulu 
rnarnasma ragmen aralanndaki diploOl 
si miinasebetleri resrnen kesilmemi§tir. 

<;in hi.ikumeti Nankin' den sonra kc' 
disine idare merkezi ve ordusuna urno< 
karargah ittihaz ettigi Hankov'u mud 
faa niyetinde goriinmekle beraber hiik' 
met daireleri, §irndiden ~;ekilmi§tir. i-11 

klimet daireleri denizden 2000 kilornet: 

ve Hankov'dan da 1500 kilometre i(' 
ride, Mavi nehrin rnembalarma ve J-li: 
distan hududuna yaktn <;ungking betdr 
sine nakledilmi§tir. 

Urnumi karargah ba§kumandanla 11 
raber Hankov'un ate tarafmdaki tJ 
~;ang'a c;ekilmi§tir. Mare§al <;an-J(a' 
;;ek, ordusunun bakiyesile Hankov'c 

mi.idafaasmda 1srar ettigi takdirde taJ1l1 

mile ~evrilip imha edil..tekten endi§C 1 

tiginden bu §ehirde durmag1 tehlikeli bU 
rnu§tur. <;iinkii elinde biiyi.ik bir kuVI'' 
bulunmad ~- ~ takdirde, milli hiikurne~ 
ehemmiyetJ kalmlyacagmt ve bund3 

sonra harbin, J apon kuvvetlerile sekizir 
ci ordu narnile maruf <;inli komiin: 
ktt' alan arasmdaki ~ete harbine miinh1 

Str kalacagmt dii§iinmii§tiir. 

Hankov'un sukutundan evvel, <;in h1 

kurneti ic;in J a pony a ile anla§abillll1 

iizere son bir fmat kalmt§ oluyor. Bu ~ 
sat fevtedildigi takdirde, J aponyanrr 
kendi i§ga!J altmdaki yerlerde kuru!& 
muvakkat <;in hiikurnetini me§ru bir d: 
imi hi.iklimet olarak tammast ve miittefir 

lerine, yani Almanya ve ftalyaya da· 
tamtmast rnuhtemeldir. ;;imdiye ka~1 

hi~bir zarp.an <;an-Kay-;;ek hiikfunetl' 
tammtyan Kanton hiikumetile ayr1ca t 
anla§ma yapmast da muhtemeldir, 

1ktJsadi ve ticari menfaatlerini ko
1
r1 

mak ve ileride eli bo§ kalmamak ic;in 1 

giltere ve bunun arkasmdan bir~k de' 
letlerin, General F rantko hi.ikfunetini f 
len tamyarak kendisile diplomasi miiJis' 
sebetler tesis ettikleri gibi, Hukukan Jr 
gilse de filen merkezi Nankin' de ol~ 
ve J aponyanm mi.ittefiki bulunan hii~~ 
rnetle miinasebatta bulunmalan beklenr 
bilir. 

Orta <;inde arttk mahdud bir sabaY 
inhisar eden gayriresmi harb devam ed1 

ken, Ruslarla J aponlar dahi yi.izle1' 
tayyare, tank ve top kullanarak bir k3 

tepe iizerinde bogu~aktadular. F a~1 

muharebe binlerce kilometrelik uzun11 

gunda bulunan Man~uri - Siberya hud1 

dunun diger mmtakalarma sirayet etJII' 
mi§tir. 

Bununla beraber iki taraf da hazir' 
vaziyetinde bulunuyorlar. ]aponlar ~ 
gliz.ide fukalanm sevkederek dairna u 
yiiz bin ki§iden a§agl olmtyan Manyll1 

deki ordulanm be~ yi.iz bin ki§iye ylk1r 
mt§lardlr. Mevcudu ii<; yiiz bin ki§i oil 
Sovyetler Birliginin Uzak§arktaki miis1! 
kil ordusu da ~iiphesiz takviye edi1Jll1' 
tir. 

Bu tah§idata ragmen, iki taraf da bir 
~ok sebeblerden sulhun muhafaza51~~ 
taraftar bulunuyorlar. ;;u kadar var ( 
iki tarafm da §erefi rnevzuu bahsoldug0 

dan Kora hududundaki hadisenin k~P~ 
lllrnast i~in bir ~ekil ve formiil buJm~k 
zorluk ~ekiyorlar. J a pony a mlinaz31 

tepelere kar§t muhasamamn kesiJert 
mi.izakere yaptlrnastm istiyor. Sovye1 1 

Birligi tepelerin tahliye edilerek miiz.a~ 
re yaptlmasma liizum goruyor. Y enl 

harb <;tktp ~lkmamast muvaftk bir ~el 
ve formiil bulunup bulunmamasma b11 

hd1r. 
Muharrem Feyzi TO~ 

MtfZELERJ) 

Gazi Osman Pa§a tiirbesioi~ 
tamirine ha§landi 

·~ 
Fatihte Gazi Osman Pa§aya aid t~ri 

tiirbenin tamirine ba§lanmt§hr. Tit! ti 
Restorasyon esaslarma gore eski §e}( 

ne irca edilecektir. ,1 -Cumhuriyet~ 
NUshasJ 5 kuru$fur. 

Abone ~eraiti :{ ~;:y., ~;;~c 
Senelik 1400 Kr. 2700 ~· 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
'0~ ayhk 400 • 800 • 
Bit IYhk 150 • l:oktur 
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(:ekoslovak meselesi 
Lord Runchnan siyasi 
temaslara devam ediyor 

Dis' 
an 
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ntak 
r ik 
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beld 
nki: 

II d 

ingiliz Lordu ve arkada,Iarintn gorii,meleri 
hir haftaya kadar bitirmeleri muhtemeldir 

. Prag 8 (Hususi) - Lord Runciman I nu tatilini uzatml$tlr. Cumartesi gunu 
'llllsafi b I d ~ f' d B 1 'l M r u un ugu say lye e a~ver.:l ne~redilen resmi tebligde lordun di.in ak-

. Hodza ile miizakerelrine devam et- d d ~· k d d"l k d' 
tni~t' M H d 1- T I d . ~am av et e eceg1 ay e 1 me tey 1. 
k 

Ir. . o za, nglllZ or una yem 0 .. ..~ 1 d ! .1. ~ a]J1'y tl · · h kk d t f un og e en sonra ng1 IZ mutava5sltnnn ] e er mzamnames1 a m a e ra - . 
1 izahat vermi~tir. pazarte&i sarbah1 sa at 9 da Prag' a avdet 

b ~iger taraftan, lordun arkada~lan da edecegi ogrenilmi$tir. Fa kat Lord Run
k ll&un Sudet delegelerile yeniden muza- ciman bugun sa at 1 0.30 a kadar Aleron 
erelerde bulunmu$lard1r. Lord Runci - oteline donmemi$ti. 
~an Prag'a avdetinde bu miizakereleri Bir lngiliz heyeti (;ekoslovakyada 
' Izzat idare edecektir. 
d Prag goru$melerinin bir haftaya ka
d ar n.ihayete erecegi tahmin olunmakta-

IT. 

Lordun halta sonu tatili 
Prag 8 - Lord Runciman hafta so-

Prag 8 - ic;lerinde binba§l Yung'la 

binba~1 Attlee hulunan 31 fnllilizden 

miirekkeb bir heyet Karlovivari' de bu -

lunmaktad1r. Heyet <;ekoslovayada bir 

tetkik seyahati yapmaktadtr. 
-·""" """"""'""""''IIIIIIIIIIIIIIJIIIIJIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIJIIIIIUifltiiiiiiiiiiiUmoooooooooooooouuuuu••"• 

Filistinde vukua 

gelen son hadiseler 

ltalyan · Alman 

askeri 

e <;ete hiicumlart ve hom· Bir Franstz gazetesinin 
dikkate sa van makalesi halar devam ediyor 

t· l<udus 8 - salili:bir hafta nihaye
dln~en sonra tetJhi§c;iler bu giin Filistin
l elu tahr ikatlarma yeniden ba§lam1~ -
kard1r. Tulkerim'de asilerin bir ~etesi 
r adastro burosuna taarruz etmi~ ve bii
l Oda mevcud vesikalan ve dosyalan a
lp gi:iturmli.§tiir. 

1 
b·Bu sabah Teberye'de Arab c;ar~tsmda 
~r bomba patlami§, bir Arab telef ol-
U~tur. 9 yarah vard1r. 

k ·,'l~fa • Telaviv hududunda bir bomba 
Ucuk bir yahudi Jozm1 yaralaml§br. 

lngiltere Miistemlekat Nazrrt 
doniiyor 

londra 8 (Hususi) Miistemlekat Na
~~r1 M. Malcolm Macdonald bu giin Fi
t~stinden tayyare ile Malta'ya donmii!l
h r. Naz1r yarm Maltadan ingiltereye 

areket edecektir. 

Beh~et Uz, fzmirde 
tn~Zmir (Hususi) 8 - Belediye Reisi
d'~z Behc;et Uz, bu gun istanbuldan di:in
d u. Doktor Behc;et Uz, seyahati hakkm-
a a§agtdaki izahah vermi§tir: 

h ~- Buyiik $ef Atatlirke" fzmirlilerin 
r asret ve tazimlerini arz ile fuanm1za 

~~ef vermelerini rica ettim. Atatiirk, 
aqUtehassis olduklarm1, !zmirlilere sa
SeJe__tler dilediklerini si:iylediler, sevgi ve 
la arnlanm gotiirmemi eniir buyurdu • r. 

bi~a§vekil Celal Bayar da, fevkalade 
c • lllazeret c;tkmazsa fuan bizzat ac;a
§:~lnt sCiyledi. Vekillerimiz fuarm kii
ar lllerasiminde bulunacaklard1r. Fu
ote~·ev_siminde bir vapurla erkek lisesi 
dar ltt1~az edilecektir. 1939 fuarma ka
lir ' §ehtr kazinosu yerine iic; yiiz bin 
"e~~a biiyiik bir otel yap!lacakbr. Ba§
ttu.n1 Celal Bayar bu tasavvurdan mem· 

ka]d!klanm soyledb 

lngiliz Be§vekili hasta 
land 

tatii· . ra 8 - Ba§vekil M. <;em berlayn 
In g . k .. ba .. ec.1rme uzere gec;en c;ar~am-

le:yhgunu iskoc;ya'ya gitmi~ti. Mumai -
bah ' Sthhi sebeblerden dolay1 yarm sa
Sogu;ondraya donecektir. Kendisi, bir 
run algmhgmdan mustarib ve dokto
tne: kendisini muayene ve tedavi ettir-

]3 lllecburiyetinde bulunmaktad1r. 
t a§Vek'l' Ina 1 In etrafmdakilerinin beyana-
lond nazaran mumaileyhin bu suretle 
bir z:aya avdeti siyasi mahiyette hic;-

Nurete tekabiil etmemektedir. 

ormandi - Kuin Mari 
liT rekabeti 

~ evyo k evy0 k r 8 - Komodor Rober irving, 
lluru r a muvasalatmda Kiiin Mari va-

nun A gatbe tlas Okyanusunu §arktan 
ltatetrn?ogru vasati 30.99 mil slir'atle 
tnandi I§ oldugunu bildirmistir. Nor -
§ark:ta vapurunun 1937 agustosunda 
81rada n ~a.rbe dogru Atlantiki katettigi 
~ sur ati 30 58 "ld" ~"-om ' ml I. 

Qenuz Odor Raber, cMavi kordela» nm 
11orrna Normandide kald1gm1 c;iinkii 
1 ndin · ' • antigj k 1n garbden sarka dogru At-
at teaJ· atederken vasati 31 20 mil siir-t· lZe . ' 
lr. etm1~ oldugunu beyan etrn 

&erJin b -
n d orsastnda hisse se-

e ler· · 
BerJ· 1 P•Yasast dii§iiyor 

s In 8 A 
k:enedleri -:- lman borsalarmda hisse 

lltu. v PIYasasmm miitemadiyen su
ta...... e satm al 1 . "'atnil f ma arm hemen bemen 
<;In b e tkdan · · 
ll ankal 1• P1Yasalan tutmak 1-

1 derpi§ e~~~n bir konsorsiomu ihdasl· 
trmektedir. 

• 
Paris 8 - Mare~al Balbo'nun Berlini 

ziyaretinden bahseden Ordr gazetesi di
yok ki: 

cSoylPndigine gore baz1 Alman mah
filleri, italya ile Almanya arasmdaki 
baglan bir ittifaka tahvil etmegi ~id -
detle arzu etmektedir. General Pariani 
ve General Russo'nun seyahatlerinden 
sonra §imdi de Mare~al Balbo'nun bu 
seyahati bu arzuya i$aret te!lkil eyle -
mektedir. Londra ve Parisin bu mesele 
lizerinde durmalan Jaz1md1r. !tal:va ile 
Almanya arasmdaki askeri baglann 
takviyesi keyfiyetinin ingiltere ile Fran
sa arasmdaki askeri baglarm takviye
sini elzem k1lmakta oldugu da iizerinde 
durulacak bir meseledir.» 

Lord Kurtvud Berlinde 
Londra 8 - Lord Allen of Kurtvurd 

tayyare ile Berline hareket etmilitir. 
Press Assosiasion'un bildirdigine gore, 
Lord, Berlinde, siyasi gorii§melerde bu
Junacakbr. 

Selanik itilaf1na 

makale dair bir 

Yunanb bir diplomat: 
berrak bir « Anla,ma, 

hava yaratmisbr » diyor 
Atina 8 - EJ.efteron Virna gazetesi. 

yiiksek bir di~lomatik §ahsiyetin Selanik 
anla§magi hakkmda bir makalesini ne§ -
retmekt~d .r. 

Bu yiiksek diplomatik §ahsiyet, ez -
ciimle diyor ki: 

«Selanik anla~mas1, uzag1 goren zi
mamdarlann cesaretli realizmi ve filiya
tm manhgile yarat!lm1~ olan mes'ud bir 
vaziyeti temhir i~n serbest~e fikir tea ti
sinin muhassalasl olarak vucude gelen 

enternasyonal vesikalardan birini te~kil 
etmektedir. Selanik anla~mas1, sarihtir, 
esashdtr, samimidir ve boylece muharrir
lerinin ruhunu in'ikas ettirmektedir. Nik
binlik kuvveti ve istikbal umidlerile do -
ludur. Hic;bir kimseye mi.iteveccih degil
dir. 

Anla~ma, enternasyonal. enterbalka
nik ve Yunanistan bak1mlanndan da mu
himdir. 

Anlasma, Balkanlarda filen mevcud 
vaziyeti . takviye etmekte ve herturlii sui
tefehhiimden ve sarahatsizlikten ari ber
rek bir hava yaratmaktad1r.» 

tzmir Maliyesinde bir 
htrstzhk 

!zmir (Hususi) - Hususi muhasebe 
muamelat memur muavini Remzi, biri 
197, digeri 35 lirahk doldurulmu§, imza 
ve muamelesi tamamlanm1~ iki <;eki, da
ireden gizlice alarak, Beyler sokagmda 
Nazmi nammdaki arkada~ma vermi~ ve 
onun vasttasile paray1 bankadan almt~
hr. <;:eklerin kaybolmas1 iizerine zab1ta 
+etkikata giri~mis ve Remzinin son za-

anlardaki hayah, baz1 kadmlarla dii· 
~up kalkmas1, ~azan dikkati celbetmi~, 
sarfiyah teferruatma kadar tesbit olu
nunca isticvabda her~eyi . itirafa mecbur 
kal111n~ ve tevkif olunmustur. Nazmi ise, 
htrstzhktan haberdar olm1yarak sade
ce bir dostluk hesabma gidip c;ek muh
teviyahm ban1'~"h" a1rl,<hm ve Remzi
nin kendisine 600 kurus verdii~ini soy
lemi1itir • 

CUMHlJRIYF.T 3 

J Hadiseser aras1nda 

Kitab sevgisi (====--=B=iiv=i=ik=-d---l:o...=lv ___ aL....,;;;;;;a=r ==_""""'"_ .. ~~)' HEM NALINA 
MIHINA 

meselesi M eslekta§tmtz Kemal Salih, 
muastr edebiyallmtza men
sub elli kadar muharririmi

zin biiUin eserlerini toplamak i~in, 

<;ek 
----------------

iki seneclenberi, eski ve yeni her ki
tabct dukkammn e§igini a§mdmyor. 
Hala bulamad1gt kitablar pek c;oktur. 
Bu muharrirlerin biitiin eserleri hak
kmda eksiksi.~: bir bibliyografi ne§ret
mek gi.l;j giizel bir emelle i§e giri§en 
dostumuz, antika tophyan bir ada
miD ugriyabilecegi nekadar zorluk 
varsa hE-psile kar§tla§ll. ;iu koca 
memlekette, resmi ve hususi bir tek 
miiessese yoktur ki, c;ogu aramtzda 
ya§Iyan muharrirlerin biitiin kitnb· 
Ianna d?gil, hatta bu eserlerin isimle
rini vanyana getiren bir tek fihriste 

bile sLlhib olsun. Bazt kitablann orta
da ne kerJdisi, ne de ad1 var, sadece 
rivayeti dola§Iyor. Kapaklartm gO
renlerin !Jehadetinden ba~ka onlann 

inti~ar ettiklerine dair hi~ bir delil 
yok ve yeryiiziine c;tktp ~Ikmadtklan 
hakkmda bir iz bulmak da miimkiin 
degil. 

Franst!.da veya Almanyada, muasrr 
edebiyata mensub degil, iic; yiiz sek
sen sene evvel ya§amt§ bir muharri
rin terliginin teki bile saklamr; bi7. 
bugiin mahaiJemizde ya§tyan muhar
ririn ki cabmt bulmaktan bile aciz ka
hyoruz. Eserlerinin hepsi sablml§ da 

mevcud•J ti;kenmi§ oldugu ic;in de
gil; ~iinku oyle olsa birinden birinin 
hususi kiitiibhanesinde aranan kitab 

bulumbilirrli; bilakis, hepsi okkaya 
verilerek en sefil hizmetlerde kulla.
mldtgl ic;in bir yaprag1 bile ele gec;mi
yor • 

Ken,al Sal1hin, tek bir niisha bul
mak i~in ~ektigi zorluklann hikaye
sini c;;tkaraca~ eserin ba~langtctnda 
dinlemek isteriz. Fakat kendisi tek 
bir niishay1 ele ge~irmek ic;in nekadar 
sab1r ettiyse-, biz de onun gibi tek bir 

kitab merakht.tna kavu§mak i~in oy
le bekledik; hatta biraz daha fazla; 
~iinkii y11larca degil, asularca bekle
dik. 

Bize nefredilmi§ biitiin kitnblar 
degil, Kemt'll Salihler de laztm. Daha 
dogrusu bu i!·dnciler gibi araytcllarm

dan mahrum oldugu i~indir ki, kitab, 
bir rafm iisti:ndeki yerine oturtulaca
i• yerde, ona kag1ddan ortii olarak 
kullamhyor. 

Tarihi, !:Jizlerin yaphgtm17 bir haki
kathr; fakat, ekser ahvalde, tarihin ke_f
dt kendini yarattlgt, bizi geride buakhgt 
ve beraberinde surukleyip goturdugu de 
daha buyuk bir hakikattir. 

F ransada o!surp. ingilterede olsun, Bri
tanya hukumdarlannm F ransaya yapa
caklan seyahatin muvaffakiyetle cereyan 
edeceginden herkes emindi. Fa kat, bu 
seyahatin, yalmz bu iki memlekette degil, 
butiin Avrupada heyecan uyandtracagt 
kimsenin akhna gelmemi~ti. 

Bu hadiseyi, sadece F ransa cephesin
den degil, ayni zamanda <;ekoslovak 
cephesinden gormek ve tetkik etmek la
ztmdtr. Almanlar, Mosyo <;:emberlayn 
iJe yiizba§I Viedeman arasm~a cereyan 
eden miizakerelerden sonra, lngiliz Ba§" 

vekilit.i kendilerine imale etmi~ gibi go
riinmek istiyerek, Lord Runciman'm se
yahatini. c;ck iyi neticeler verecek mes'ud 
bir hadise gibi kar§IIarken, <;ekoslovaklar, 
bu derece ac;1ktan ac;1ga bir mudahaleyi, 
hakmi) et ve tamamiyetlerini tehlikeye ko 
yabilecek bir te§ebbiis gibi telakki ederek, 
onceleri biraz tela~landtlar. 

Mosyo Bene§ ve <;ekoslovak naztr -
Ian, bu yeni §eraite uymazhk etmiyecek 
kadar zeki siyaset adamlan olduklann
dan, Lord Runciman'm ziyaretini, hatta 
kendi emellerinin tahakkuku §eklinde 
gostereceklerine §iiphe yoktur. Lakin, 
Cekoslovak efkan umumiyesinin biiyiik 
bir ktsml, vaziyeti hie; de bu kadar ince 
elemege luzum gormeden mutalea beyan 
etmi~tir. fki <;ek gazetesinin, bizzat Lon
dra gazetelerinde terciimeleri inti§ar eden 
yaz1lannda, «Londra, <;ekoslovakya za
ranna olarak Berlinle bir yakmbk tesisi
ne c;ab§tyor» mealinde bir ba§hk ve altm
da §U mutaleay1 okudum: «lngiliz huku
metinin bu yakmhg1 arzu ettigi sarahatle 
goruluyor. Fa kat bunun zaranm, ba§ -
kalanna odetmegi daha dogru buldugu 
ic;in, bugiin §U suali varid goruyoruz. Bu
nu odiyecek olanlar <;ekoslovaklar rru

dlr ?» 
Oiger bir <;ek gazetesi de diyor ki: 

«Hakikatte, demokrasi hiikl1metlerinin 
totaliter devletlerden daha kuvvetli ol • 
duklan nazan dikkate ahmrsa, Cermen 
istilas1 masrafm1 neden dolay1 daima de
mokrasilerin odemek mecburiyetinde kal
diklan suali yerinde say1lmaz m1? Ve, 

Pek. ~okhmm1z i!(in kitah cleni1~~ j ~ance~anizm_in,. ~~rupa cenubu ~arki
§ey, btr kere okunduktan sonra, 1~1 sme mtitevecc1h 1shlas1 yollanm kap1yan 
yenen bir yl?'mi~in kabugu gibi vazi- bizler, neden dolay1 hassaten kurban edi
fesi hemen mnuna ermi§ bir madcle- liyoruz? Buyuk Britanya ve Fransa, va
dir. Ta·~an~rnsma veya ~op tenekesi- ziyetimizin ktymetini, §imdi yaptlklann
ne ablmazsa ambaH1j hizmetinde kul- dan daha iyi bir §ekilde takdir etmelidir

lamhr. En hi.iyiik fikirlere sardtgtmtz ler.» 
c::. d ' I .. 1' r k' Fransa peynirleri ve makamalart yemek\e ...,urasml erna . s~y ~~ ~m 1• .. • 

AI' 1 b'l ~ · • • • ? Cekoslovakyanm 1shklalm1 ve mudafaa a 1m o a 1 ecegimtzJ m1 san1yoruz • ~ . . . . . 
.. . • vesa1tm1 azaltacak h1c;ba manevraya mu-

Turi<Iye-de muastr edebtyattmtza h' l ~ 1 d" "nmu··~ de~gildir. 
1 h • I . b" .. k' bl za tr o mag1 as a U§U y 

mensuo mu arr1r e~.~~. utun • tla • a~ !ngiltereye gelince, 0 , <;ekoslovak m:m-
rmt toplamt' (butun kehmesmt leketinin Avrupadaki yuksek ehemmlye
biitiin manatdle kabul etmek §artbr) ti hakkmda 0 kaddr iyi malumata sahib -
bir adam gosterebilir misiniz? dir ki, muvakkat anla§malan muvaffaki-

Ne bir adam, ne resmi ve hususi yete gotiirmek gibi endi§elerle, onu feda 
bir kiitiibhanct ne de resmi ve hususi etmegi asia dii~i.inemez. 
herhangi b\r miiessese. l~te meslekta- Masamm uzerinde duran miiteaddid 
§Imtz Kemal Salih, yalmz bu a§kt ve ingilizce mecrrualann da, buyuk otorite 
bu iradesi~e, arad1g1 baz1 degerli ki- sahibi muhtelif seyyahlar tarafmdan, 
tablar kadar bulunmtyan, e§siz bir <;ekoslovakyamn hayat §eraitine dair, c;ok 
bibliyofil sereHne laytkttr ve Tiirlc bilgi 1!e ve muns1fane yaz1lm1§ yaZl-

lar goriiyorum. Bu etudlerin, Prag'da
kitabmtn teka.miilii ona benziyenle- ki el~isi tarafmdan esasen c;ok iyi rna -
rin ~ogalmctf:ma bagh bir i,tir. lumatla te~hiz ediicn Britanya hukume

Yazan: LUDOVIK NODO 

tince bilinmemesine imkan yoktur. 
Oksford 0 niversitesi profesorlerinden 

Sir Alfred Zimmerman, «international 
Review» ad!: mecmuada, ~eklerle Sii -
detler arasmdaki miitekabil munasebat 
meselesinin, hakikatte, bugunku muna -
ka§alarm 1kinci planmda kald1gm1 c;ok 
guzel bir §ekilde izah etmi§tir. 

Bu profesor, simdi mevzuu bahsolan 
meselenin, Cermen !mparatorlugile, Bal
ttk, Adriyatik ve Karadeniz mmtaka • 
smda bulunan kiic;uk milletler arasmdaki 
kat'i mucadeleden iba ret oldugunu soy
lemektedirler. Siidet denilen Bohem Al
man!drmm mutaleba h etrafmda kopan
lan gi.ir~ltiiler, bunlann hiirriyetten mah
rumiyct iddialan, ic;timai bak1mdan du
~iik SeViyedP (UtU)duklart hakktndaki SOZ" 
leri, r:ok m.> !1ir dne istismar edilen butiin 
bu miiddeiyat, pancermanistlerin §ark 
yolunu kendilerine kap1yan <;ekoslovak 
kalesiui yarmak ic;in kullandrklan baha
neledir. 

Ve <;ekleri, Sudet memleketi ahalisi
ne en geni~ imtiyazlar vermek hususun
da ikna. keyfiyeti mevzuu bahsoldugu 
muddetc;e, muttefiklerin hepsi bu nokta
da mutabtk bulunacaklardu. Fa kat, bu
gun bu mesele i.izerinde munaka§a etmek 
abesle i§tigal olur; zira Sudetler, haliha
Zirda, Alman vatanda§lannm Hitler Al
manyasmdaki hiirriyetlerine nazaran son 
derece daha fazla serbestiye sahibdirler. 
Prag'm gobeginde, mensub olduklan 
cumhuriyet aleyhindeki ne§riyatla dolu 
gazetelerini ve kitablanm ac;1ktan ac;1ga 
bas1yorl ar ve sattyorlar. 

Siidetleri.t slZilti!an, mf bir bahane· 
den 1barettir. Eger bu bahan~ olmasa 
ba§ka ne icad edilecek, yahud onun ye
rine herhangi diger bir sebeb buluna ~ 

cakll. 
Lord Runciman'm tavassutuna gelin

ce, onu izah edebilmek ic;in, Londrada 
~1kan Contemparary Review mecmuas1· 
nm agustos niishasmdaki §U bendi oku ~ 
mak laz1mdu: <<Hakiki bir sulh siyaseti, 
Siidetlere, demokratik bir devletin tebea
S! olmak s1fatile beklemekte hakh olduk
lan §eylerden ba§ka hi~ir imtiyaz ve • 
rilmesini tekefful edemiyecegimizi ve 
<;ekoslovak isttklalinin mahvi maksadile 
Siidet davas1 Uzerinde yaptlacak her 
tiirlu istismarm yeni bir cihan harbine 
miincer olacagmr, boyle bir harbdc de 
bizim yerimizin ar.cak miittefiklerimizin 
yanmda bulunacagm1 Almanyaya hat!r
latmakllr.» 

Bu ~rait dahilinde, M. <;ember -
layn'm, <;ekoslovakyayl hakimiyet hak
lanndan mahrum etmegi du§iinmesine 
imkan var m1d1r? Oiger taraftan, c;ok e
hemmiyetli baz1 kararlar evvelden ittihaz 
edilmi§ degilse, Lord Runciman'm me
muriyetinden ne fayda beklenebilir? Bir 
taraftan, <;ekler, <;ekoslovak devleti c;er
c;evesi ic;inde Sudet!erin huzur ve refahm1 
daha iyi temin etmek mevzuu bahsoldu
gu muddet<;e, onun istedigi biitiin imti -
yazlan bah§etmek kiyasetini gosterecek -
lerdir. Fa kat, bu imtiyazlar, diegr taraf
tan, Almanyaya pek az gorunecektir. 
Eger Lord Runciman, <;ekoslovakyanm 
istiklalini ve hakimiyetini tehlikeye ko • 
yabilecek yenilikler istiyecek olursa, bu 
sefer de, boyunduruk altma girmemege 
azmetmi§ bir milletin marh mukavemeti
le kar§Ila§acaklir. !§te bu biiyi.ik devlet 
adammm, ~<;me girmesi ihtimalinden 
korkulabilecek c;:1kmaz budur. 

aponya ile Sovyet Rusya, hem 
hududda c;arpt§lyorlar, hem de 
i~i sulhan halletmek ister g1bi, 

gorunuyorlar. Birbirlerini denedikten 
sonra, yeni§emiyeceklerini anhyarak gu
re§i ba§ka zamana b1rakan pehlivanlar 
gibi. 

Eger, Uzak§arktaki kanh ihtilaf, 
harb~it t·rterse, bu netice, daha ziyade 
Japonyau.n yeni bir sava§tan c;ekindigini 
gosterir. Acaba ni~in? <;unku J aponya, 
pek sulhu sever bir devlet degildir; Sov~ 
yet Rusya, kafalar fethetmek 1st1yen 
ihtilalci bir devlet oldugu kadar, J apon~ 
ya da iilkeler fethetmek istiyen emperya
list bir devlettir; yeni tabirile dinamik 
devlet. 

J a pony a, emperyalist, hatta cihangir 
bir devlet oldugu ic;in, harble ya§ar. 
1894 te <;inle, 1904 te <;arhk Rusyasile, 
1914 te ,6 !many a ile harbetmi§tir. 1917 
de, Rusyada ihtilal c;1kt1ktan 6onra, J a
pon ordulan, Vladivostok'tan ba§hyarak 
Siberyada bir hayli arazi i§gal etmi§ler~ 
di; ned en sonra, buralanm tahliye etme!C 
mecburiyetinde kald!lar amma gozleri, o 
c;ok zen gin Siberyada kald1. J aponya, 
1930 danberi de, programh, fakat ilam 
harbsiz harblerle <;inden parc;alar kopar
maktadtr. 

J aponyanm cihangirlik emellerinden 
bahsederken muteaddid defalar yazdl~ 
g1m gibi, bu devletin <;indeki ve i~ Mo
golistandaki geni§leme hareketinin en 
muhim saiklerinden biri de, biiyiik bir 
sevkulcey§i hareketle §arki Siberyay1 
Baykal golunun garbmdan tehdid etmek~ 
tir. Haritaya bir goz atmak, J aponyanm 
Siberyaya kar~1 besledigi istila emellerini 
ispata kafidir. ;iu halde, yeni bir Rus -
J apon harbi mukadder ve muhakkak 
iken, Japonlar, neden bu son hadiseyi 
bir harb vesilesi yapmaktan kac;1myorlar? 
Bunun sebebleri §Unlar olabilir: 

1 - japonya, bir senedenberi <;inle 
yapt1g1 miicadeleden askeri ve mali ba
klmdan yorgun du§mli§tur. 

2 - Henkeu'yu ald1ktan sonra <;inin 
mukavemetini tamamile kuacag1 hulyas1· 
na kaptlan japonya, k1sa bir zaman ic;in, 
vakit kazanmak istiyor. 

3 - J apon askeri mehafilinin atJp tut~ 
malarma ragmen, J a pony a, iki cepheli 
bir harbi ba§aracak kudreti kendinde 
gormiiyor; <;in i§ini biisbutun halletme· 
den Sovyetlerle lutu§mak istemiyor. Fil• 
vaki, kendi uslerinden c;ok uzak, deniz 
a§IT! memleketlerde mesafe, zaman ve 
hasmm say1ca ustiinliigii gibi, iic; aleyhte 
§artla iki devletle birden harbetmek, ba
Zilannm tahmin ettikleri gibi, hiffetle ka• 
bul edilecek bir i~ degildir. 

Sovyetlere gelince, onlann da §U se
beblerle bu harbi istemedikleri tahmin 
edilebilir. 

1 - Arazi fethi gibi emperyalist e
melleri yoktur. 
2- Japonya ile harbe tutu§unca, 

Avrupada Almanya ve !talyanm taarru
zuna ugramalan muhtemeldir. 

3 - Dahili vaziyet, harici bir harbe 
kolayca attlmay1 goze aldnacak kadar 
emin degildir. Nitekim, daha gec;en y1l, 
Genelkurmay ba§kanile sekiz guzide er
kamharb zabiti kur§una dizilmi§tir. 

PEYAMI SAFA ~.~~-~==~~~~~==~~======~--~~ 

4 - Sovyet Rusya, J aponyamn <;in
de daha c;ok yorulacagma kanidir; ken· 
disine, nasrl olsa, giinun birinde taarruz 
edecegini kat'iyetle bildigi J aponyaya 
kar§l «ihtiyati» bir harb ac;mak isterse. 
bunu J aponya. <;inde daha c;ok yorul
duktan sonra, yapmag1 tercih etmektedir. 
Filvaki bu tecil Sovyetlerin lehinedir. 
<;unkii mustakbel has1m yorulurken ken· 
disi mut~madiyen kuvvetlenecektir. 

Be,inci piyade alaytna 
merasimle sancak verildi 

Birinci Ordu Mufetti~i Orgeneral 
F ahreddin Altay, dun de, \:erkezkoyun· 

deki be~inci piyade alayma merasimlc 
sancak vermi~tir. Merasimde Orgeneral
den ba~ka. istanbul Komutam Korgene

ral Halis B1y1ktay, O~uncu Kolordu 

Komutam Korgeneral Salih Omurtak, 
Tiimgeneral Zeki, T ugbay Sami Oay1 

haz1r bulunmu~lardtr. Ak~amustu saat 
be~te sancak alaym boluklerinin birinin 
muhafazasmda olarak sahaya getirilmi~ 
ve mJZJkanm ~ald1S:b istiklal mar~• bur • 
metle dinlendikten sonra Orgeneral 
F ahreddin Altay, guzel bir hitabe ile 

sanca!h alay komutam albay Emin An
kana teslim etmi~tir. Albay Emin An • 
kan da bu hitabeye, yurekten gelen, ate~li 
bir cevab vererek kammn son damlasma 

kadar bu sancagm ~eref ve namusunu 
muhafaza edece~ini soylemi&tir. Bundan 
sonra alay komutanlann ve halkm huzu
runda c;ok muntazam bir resmige~id yap

IDI$, civardan toplanan balk kahraman 
alay1 ~iddetle alkt~laml$hr. 
Ak~am, butiin alay gee; vakte kadar 

bu kutlu giinu tes1id etmi§tir. Komutan

lar ak$amuzeri 1stanbula donmii&lerdir. 
Be~inci alaya yeni sancag1 kutlu olsun. 

Harf inktlabimiZin 
onuncu yddoniimii 

IBa~makaleden devam I 

bulundu. h.tatiirk inkt!ablanmn hangi>i 
hangisinden daha iistun oldugunu aytrd 
etmek kolay degilse de. <;unku Buyuk 
Dahinin Turk milietine verdigi yeni ha
yatm her safhas1 ayn ayn buyuktur. 

Harf ink1labmda §U farika var: Y eni 
alfabeye ge~ilirken amlarm millet itiya
dmda kokle§tirdigi bir sistem herkes tara
fmdan azc;ok emek sarfolunarak degi§ti
rilecekti. Bu bizzarure bir kultut fas1last 
te§kil edebilirdi. Fa kat netice itibarile 
Tiirk milletini biitun ferdleri c;abuk oku
yup c;abuk yazar muterakki milletler 
ayannda yekpare bir heyet haline koy· 
mak suretile daha biiyuk ve tam manasile 
milli bir kulti.ire goturiirdu. Mahdud 
mahzurlara ehemmiyet verilmiyerek bu
yiik gayeye ~~:idilmekte tercddiide yer 
b1rak1lmadl. hte daha ~imdiden buyuk 
semereleri ic;inde yuzdugiimuz yeni barf 
ink1lab1 bu suretle kararla§IDI§ ve Buyiik 
,Sefin emrile on yll once bugun butiin 
milletin severek kabul ettigi bir hakikat 
olmu§tur. 

Turk milleti Ulu Atasma harf inklla
bmni bu onuncu y1ldonumiinde yeni al
fabenin altmdan yaz!lml§ harflerile kal
binin en derin yerlerinden kopup gelen 
§ukranlanm arzetmekle bahtiy..,tdtr. 

YUNUS NADI 

Frankist k1t'alart, dun de 
iki kasaba zaptettiler 

f Ba~tara!l 1 tnct sahtted.e] 

ticede bir ~ocuk olmii~. 10 ki~i yaralan
ffil&, be~ ev harab olmu~tur. Bu tayyare
ler, miiteak1ben Villa-Nova-1-Geltru'yu 
bom'bardtman etmi$lerse de ika ettikleri 
hasarat muhim degildir. 

Y aralr lngiliz konsolosu oldii 
Londra 8 - Barselon' dan bildirildi

gine Rore, Alikante'deki lngiliz konsolo
su, evvelki gun Alikante'nin bombardl
mam esnasmda almt~ oldugu yaralardan 

diin olmu&lur. 
lngiliz komisyonu 

Londra 8 - lngiliz diplomasi meha
fili, lspanyada ac:1k ~ehirlerin bombardl
mam hakkmda tahkikat icrasma memur 
!ngiliz komiyonunun ~u suretle te~ekkiil 
edece~ini bildirmektedir: 

Sabtk hava kuvvetleri kumandanla -
rmdan binba&l Smit Pigot, to~><;u binba
~Ilanndan Lojon. Bu iki zat 13 agustas
ta Tu!u,'a va~rl olacakttr. (a.a.) 

5 - Sovyetlerin, bu hudud hadisele
rinde, eskisi gibi gev§ek davranmayl§]a .. 
nm, Ma:csal <;an Kay ;iek'e yard1m et .. 
mek ic;in, askerlikte <<diversion» denilen 
«du§manm dikkatini ba~ka tarafa c;ekip 
aldatmak» nev'inden bir hareket addet
mek de mumkiindiir. 

Hulasa, vaziyet icab1, harbi daha zi• 
yade J aponyamn goze ald1rmas1 laz1m 
gelirdi. Eger, mesele, harbsiz kape»usa, 
bu, daha miinasib bir zamana, mesela 
Sovyet Rusyanm kan~acag1 bir Avrupa 
harbine intizaren, ] aponyanm ricati de
mek olacakt1r. 

Y akalanan esrarke§ 
Evvelki giin Arabcamide §iiphe iize

rine c;evrHen sabtkahlardan Salahaddi
nin iizerinde dokuz gram esrar bulun
mus. yakalanmu~t!r. 

DEKORASYON 
Magazas1 i~in Mevsim Y oktur. 

Her Ay En Modern MaHar Gelmektedir~ 

'-........................... B•e•yo•g•l•u•i•st.ik•l•al .. ca•d•d•e•si .... 
1
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KU~iik 

hi kaye Giine§ "r.?~~!!?.d~~ 
Pazar sabaht, gtine~in fakir fukaraya j etmek istemezdi. Agarmt~ sac;larile, 

merhamet ettigini soylerler. Hafta ic;in- gozliiklerile sahctlar tizerinde btiyii.k 
de hie; goriinmedigi yerlere kadar girer; bir tesir yapardt. Qok sevdigi balrgt a
kuyuya benzer avlulan, rtitubetli ze - hrken pek ince eleyi.p stk dokurdu. He
min katlanm ziyaret eder; mimarlarm le, meyvalan ahrken ... 
zalimligi ytiziinden karanhklar ic;inde Cyprien'e izah ediyor: 
kalmaga mahkftm yatak odalanm ~ef - - Eyalette bulundugumuz zamanlar, 
katli l§tklarile ytkar; manashrlara u- diyordu, bu ktic;lik eglenceyi ne ben, ne 
mulmadtk bir bahar getirir; kasabanm de annen tadabilmi~tik. <;:iinkti oranm 
miskin havasma stcakhk, ~1k ve sevinc insanlan bunu c;ok acayib bulurlardt .. 
katar.. Ne dersin, kereviz mi alay1m, kal'naba-

Bu pazar sa baht da, mlitevazi profe- har mt, Ha? 0 kadar lezzetli olur ki.. 
sor Mosyo Miwnnex'nin c;ah~ma oda - Saat yanma dogru Mosyo Colleboutte 
smda giine~ vard1. Cildler tizerine yal- k1zile beraber geldi. Me§hur climlesini 
d1zh harflerle yaztlml~? serlevhalar 1§11- gene tekrarladt: 
d1yor, ic;timaiyat kitablarmm klrm1zt - Oh, insan senin evinde bamba~?ka 
renkli serlevhalan alev alev yamyor, bir rahatllk buluyor. 
felsefi eserlerin mavi renkli ba~hklar1 Masa iistiinde yemeklerin yamnda 
ise gok kubbesinin derin parlakhgm1 beyaz ~?arabm gozii alan bir parlakhg1 
ahyordu. Baz1 yerlerinde pembe ve san vard1. 
renkler goriinen ne§'eli, gene, parlak Mosyo Mizonnex: 
kiitiibhane aydmlanm11? gibi idi; en bo- - Bugiin bir yenilik yaphk! dedi. 
gucu ciddiye sahib kitablarda bilP. Karnabahar ald1k. Hie; yedin mi? Her 
bir pazar ne§'esi gaze <;arpiYordu. Mos- ·halde, bu kadar giizel karnabahar yc -
yo Mizonnex c;all§tyOrdu, oglu da .sOy - memi§sindir .. 
lediklerini yaztyardu. Paule sakin bir giilii§le ba§mdan ~ap-

Ogluna: kasm1 <;1kanyordu. 
- Cyprien, dedi, §U paneurlan kapa. - Cyprien, c;alu~tm m1? 
- Ah, baba! Gi.ine§ o kadar iyi ki... - Eh, epey c;al!§tlm ... 
Baba yerinden f1rlad1. Kendisi gibi, 

ij!ri biigrti bir viicud ic;inde iirkek ruhlu 
alan bu c;ocugun kendisine kar§l geldi -
gini ~ormege all§mamt§h. 

- Sen, dedi, madem ki tabiati bu ka
aar seviyarsun, her halde gizli gizli yaz
dtgm pek c;ok manzumeler olacak. 

Cyprien hie; ses c;tkal"'Iladl. Annesi ol
mtyan her yetim c;acuk gibi, an.da da 
gizli hislerine kar~1 bir nevi iffet duy
gusu vardt. Babasmm nezareti altmda, 
eski kitablar arasmda c;elimsiz, siikuti, 
fakat c;all§kan bir c;ocuk olarak gtinden 
gline bliyiimekte idi. ::?imdiden strhn -
da kamburu, gozlerinde gozliigu vardt. 
Yirmi ya§mda idL Cocuklara cgene 
aostlanm~ diyar, kadmlara deh§etten 
dogan bir hlirmet hissile yakla§tyordu. 
Herkes onun terbiyesini, itaatini methe
diyordu. Arkada§lan ic;in bir mlir§id, 
'biiyiikleri ic;in bir tilmizdi 

- Ba§hyahm! dedi. 
Her pazar glini.i, Mosy5 Mizonnex, 

ogluna bir cemile yapardt: Ktic;iik bir 
Latin ~airinin eserinden parc;alar ter -
clime ederdi. Terciimeyi yaparken bii
tiin gayretini taplar, yanm kafiyelere 
ktzar, duraklara kar§t gosterilen lakay
diye kar§l kopiiriirdli. Fakat, bu hafta
hk ziyafetin semeresi, bir giin bir tab1a 
gotlirliliirse, ogluna iyi bir fayda temin 
edebilirdi. Nihayet, bu §iirler, her gi.in
lji muntazam c;ah§manm verdigi sikl
cthgt dagthrdL Mosyo Mizonnex tereli
meyi, dindarlarm kotliliiklerden bah -
sedi~leri gibi yapardt. 

Gayet nazik bir parc.a okuyarlardt. 
$air, c;1plak alan sevgilisini seyredi • 
yardu. 

Baba: 
- c ... Hiddet ve ~azabla sarstlmt§~. 

Cledi, ve yahud c ... Canlanmi§~. HaJir. 
ch1rs ve arzu ile burkularak, memel~
rinin harikulade yuvarlakhgm1 seyre -
diyordum ... ~. 

Cyprien ba§lnt biraz igdi, ve zaytf bir 
sesle: 

- Memelerini.. E, sonra? .. 

DelikanhJl tuhaf bir urkeklik bagu· 
yor gibiydi. Paule ana bilinmiyen, kor
kutucu bir mahluk gibi gorlinliyordu. 
K1zm ayni elbise altmda, ve o kadar 
esrarh halile yamnda duran viicudiinli 
dii§iiniiyordu .. Fakat.. Bir kadm .. 

- Nen var? Hasta m1sm? 
Yemeklerini bitirmi~ alan profesorler 

mesleki bahisler uzerinde konu§uyor -
lard1. <;ocuklar da konu~mtya katlld1 -
lar. Hareketini bir cliriimmii~ gibi ken
di kendine aytblamakla beraber, Cyp
rien, kar§tsmda l§lga karl?! aturmu~ a
lan Paule'a bak1yordu. Giine~in iistiine 
pembe bir t§lk kondurdugu inee kulak
lanna baktyardu; giizel gerdam, ellert, 
kalc;alan .. Gene ktz arkada~1mn gozle -
rinde parhyan tuhaf tecesslisii hemen 
anlam1~ gibi baktl, fakat bak1~mda IS -

rarll bir aytblama manas1 vard1. 
Kahve ic;ilirken. Mosyo Colleboutte 

her zamanki teklifi yaptl: 
- Mizannex ve ben kahvede bil'az !{a

gtd aymyacag1z. Saat be§te sizi almaga 
geliriz. Size lokantada bir ak§am ye -
megi y<('direcegim. Paule yunancaya c;a
h~aeak, Cyprien de ana yardtm ede -
eek. 

Gene ktz: 
- Fakat, baba ... dedi. 
SozlS.nii bitiremedi. 1ki gene pazar 

giinti ogleden sonralan ekseriya boyle 
ge~irirlerdi. Profesorler kaptyt kapar 
kapamaz, gene ktz kitab1m <;1kard1 
Kendini ic;inde bulundugu vaziyetten 
kurtarmak i~in gevezelik ediyordu. 
Korku duydugu bir bakl~la kar§l kar
~tya idi. Birbil'lerine dli§man m1, ala -
eaklard1? Fakat, nic;in? 

Cyprien: 
- <;ah§ahm! dedi. 
Bir laternanm musikisini dinledUer. 

Paule, dilenciye para atmak istedi. Pen
cereye egilmek ic;in yapt1g1 haT'eket. 
giine§ l§Igl i~inde oyle abenkli idi ki, 
Cyprien c;1lgma dondii. 

Gene k1Z1 adanm ate ta!'afma dogru 
siiriikledi. :Paule maglub, fakat tatlt bir 
sesle: cHaytr, hay1r!. diye yalvanyor
du. Fakat, dudaklanm ilk uzatan ken -
disi oldu. Opu§tiikten sonra, i<;ini <;ekti: 

Portrenin Isiklari 
' 

Birc;ok resimlerinizi <;ekerken, ne c;ek
tiginizi goremezsiniz. Makinenizin sekiz 
veya on alh par<;.ahk makarasm1 bitirip 
banyoya verirken <<bakahm nas1l c;1kh ?>> 
sua li, ah§km bir eel a ile fikrinizi i§gal e
der. 

Halbuki, bir portrenin iistiinde ne gibi 
golge ve l§lk kademeleri dola§hgml mii
talea edebilmek pt:k de uzun bir meleke
ye ihtiyae gostereeek bir ilim degildir. 

Giiniin herhangi bir saatinde, bahc;e
nizin herhangi bir ko§esinde, beraber bir 
teeriibe yapahm! F otograf1m c;ekmek is
tediginiz bebeginizi §U havuzun kenanna 
oturtunuz. Makinenizi ac;madan evvel, 
kendiniz bebegin kar§ISina gec;iniz. Bir 
mesafeden, mesela bir metreden, bu por
treye bakm1z. Bu bakl§lmzda, evvela 
portrenin arkasma tesadiif eden manza
ralan tetkik ediniz. Bah<;enin nihayetin
deki c;am dallarilc aralarmdan goriinen 
sema parc;asmtn panlt1lan, karl§lk bir fan 
te~kil ediyor. Vakit ogleye yakm oldu
gu ic;in, tepeden gelen gune§, bebegin 
san §apkasml §iddetle aydmlathgl halde, 
§apka kenannm golgesi c;ehreyi umumi 
bir karanhk halinde istila ediyor. 

Mesafeniz1 degi§tinneden, ve her an 
c;ehreyi kendimze c;evire c;evire, bebegin 
etrafmda yava§ yava§ bir tur yapmaga 
ba§laymiz .. Her ad1mda, c;ehrenin arka
sma gelen manzara parc;as1 deg1§iyor. 
-5imdi sag taraftaki duvann sarma§1klan 
bu saatte simsiyah bir golge y1gm1 halin
dedir. Tepeden vuran giine§, oniiniizde
ki kumlu sahay1 da bir l§lk seline bog
IDU§. Geni§ §apkasmm altmda gelgeden 
kararml§ goriinen c;ehre, bu c;ok siyah gQ
rlinen sarma§lk duvann onunde, yerden 
bir reflektor ziyast gibi c;arpan kumla -
rm 1~rgile de aydmlamnca, i§te miikem
melen beyazlandl, ve i§te size ogle gu
ne§inde aydmhk b!r portre I 

Soylemege haCt"t var m1 bilmem.. Bu 
tecriibemizi yapmak ic;in kiic;iik yavrunun 
hakh sabm1zbklan sizin mii§kiilata ugra
liyorsa, onun oyuneaklan arasmdan inti
hab edilecek biiyukc;e bir bebek de bu 
figiiran r6liinii pekala ifa edebilir. 

N.C. 

Emniyeti suiistimal eden 
mutemed 

!zmir (Hususi) - Egridirli Siileyman 
nammda biri, iki senedenberi ~ah§~ 
mliessesenin emniyetini suiistimal ede
rek gec;enlerde, bankadan altmp §irkete 
gottiriilmek iizere kendisine verilen se
kiz bin liray1 alml§, artadan kaybolmu§
tur. 

Sivil bir memur, kendisinin izini ta
kib ederek, Dinar kazasmda dag ba§m
da sakland1g1 Yorlik c;ad1rlarma kadar 
~itmi§ ve kendisini arada yakalamaga 
muvaffak olmu1itur. 

5lileyman buraya getirilmi§, evvela 
paralarm Eqridirde oldugunu soylemi§, 
fakat sonradan, hakikati itirafla, palis
lerle beraber evine gitmis ve paralan 
saklad1gr yeri gostermi§tir. Bu para 
7450 lirad1r. Sirket davadan vaz gecmi~
tir. Bu sebeble tahkikatm ikmalinde 
Siileymanm sahverilmesi muhtemel -
dir. 

._, .... .-
Yiiksek ikhsad ve Ticaret mektebi 

mezunlan cemiyeti istanbul §Ubesin -
den: 

12 agustas 1938 tarihine rasthyan cu
ma giinli ak§amt Suadiye Plaj kazina -
sunda blitiin mezunlarm ve memleketin 
mali ve ikt1-sadi sahasma mensub zeva
tm i.§tirakile ak§am yemegi yenilecek
tir. 

- Seni daima sevmi~tim. Cyprien! 
Delikanhmn da kendi admt s5yle -

mesini istemi'?ti. Cyprien: cMemeleri -
nin harikulade yuvarlakhg1 ... ~ cGmle
sini dii~iinliyordu. Arkada§mm giizel • 
ligine deiHl, kendi arzusunun canh ~ek
line vurulmu1tu. Kaba bir hareketle 
gene k1zm bliluzunu 91izmeg11 ba~lad1. 
Paule iffetinin zarile bir hareket yap -
mak istedi. Fakat, safdil bir gururla if 
fetli gogsiiniin zavallt strnm ac;tl. Son-
ra: 

Davetiyelerini alam1yanlar cemiyetin 
Beyoglunda Parmakkaptda Bekar soka

Benim koeamsm, diye mmldandl, gmdaki merkezine sah, cuma giinleri 
kocamsm... saat 17 den 18 e kadar miiracaat ctmele-

Utancmi, sarho~lugundan dagan bir ri rica olunur. 

Alman « Terra » ~irketinin prog ramt 
Mevzuu 

eden 

0 A 

s1yas1 ve ticari 
eserler bu 
aras1nda 

propagandalar1 ihtiva 
kumpanyan1n kordelalar1 

da yer almaktad1r 

Terra film ~irkctinin ba§ artistlerinden 
Marie Luise Claudicas Mady Rahl 

Ilk ad 1m H utludlar arasmdaki kadm 
Payla§1lam1yan bir kadm. Kaea ile a- Merhum Avusturya ile Macaristan ve 

§lk arasmda di.iello, terkedilen ctaeuklar. italya arasmdaki muhayyel bir ihtilaf1 
F eei ve 1st~rabh bir mevzu. Ba~rollerde: ve bu arada gec;en bir a§k macerastm hi
Mariame Hoppe, Paul Hartmann, Karl kaye etmektedir. Ba§rolii Paula Vessely 
Ludvig, Diehl. oynamakta ve rejiyi Geza von Bolvary 

Costa Berlin;! idare etmektedir. 
Birc;ok maee1alar gec;irdikten sonra is- Samdaki macera 

ted.igi tarzda bir gene k1za rasgelerek Umumi Harb esnasmda Osmanh 1m-
mes'ud olan adamm hikayesi vaktile s'!s- paratorlugu hizmetinde bulunan Alman 
siz olarak c;evrilmi§, ve o kardelada bar zabitlerinden birinin ~amda bir kadm yii
kadln ro!Unii Greta Garbo oynamt§tl. Bu ziinden lngilizlerle yaplig1 miicadeleyi 
sefer ba~erkek roliinu Alman Devlet ti- hikaye ediyor. Ba§rolii Brigitte Horney 
yatrolan umumi direktorii Gustaf Grund- oynuyor. 
gen deruhde etmi§tir. Saadete giden tehlike uolu 

Sen ve ben Bir gene k1zm otomobil sahibi bir de-
Almanyada orme makineleri. Kern- likanhy1 elde etmek ic;in yapt1g1 kurnaz

nic;'te ameleler arasmda gec;ea bir sergii- hk netieesi arabamn kazaya ugraq~as1m 
ze§ti ihtiva etmekte ve amele hayahm can- fakat en sonunda her ikisinin bahtiyar ol
landumaktadlr. Ba§kadm rolunde Bri - masm1 tasvir eden bir filimdir. Ba§roller-
gitte Horney. de: Ruth Halberg, Victt:>ria von Ba!as-

Bulutlar arasmdaki emel co, Rene Deltegen. 
Alman askeri tayyareler.i. muhitin.de .Santa Pauli. iizerindeki f(olsie 

eereyan eden i)ir facianm hikayesidir. Bir zab1ta ve macera kordelasJdlr. 
Ba•:oiJerqe: Albert Matterstack1 Ye - Ba~rolleri: Theodor Roos, Herald Paul-
ner 'tuetterer, Christian Kayssler. sen, Mariluise Claudius oynuyarlar. 

Florentin'in sapkast Baltimora' dan alman hamule 
Eski F rans1z piyes muharrirlerinden Alman harici ticaretinin inki§afma a-

Labiehe'in bir komedisinden iktibas edi!- id bir propaganda filmidir. Fa kat arada 
mi§tir. Ba§rollerde: Heinz Riihmann, tabiatile bir a§k maeerast ve diger eglen-
Vera von Laugen. celi vak' alar vardu. Ba§rolleri: Hilde 

/3 koltuk Veissner, Attila Horbiger temsil ediyor-

Alman komigi Heinz Riihmann'm bir lar. 
komedisidir. Kendisine 13 koltuk miras Ask ve e~lence 
kalan bir adamm ba§mdan ge<;en gulunc Y a§h bir adamm hereai bir delikan-
maeeralan tasvir etmektedir. Heinz' e bu i1dan hamile kalmr~ bir gene k1zla evlen
kordelada lnge Lisst ve Hans Moser re- mesini tasvir eden bir kordelad1r. Ba§ral-
fakat etmektedirler. Jerde: Girela Uhlen, Paul Horbiger. 

Korff' u tammazstmz f Eter' den f(elcn se$1er 
Saf bir fliitc;iiniin muhte!if macerala- Radyoculuk aleminde cereyan eden 

nm tasvir eden hir hikayedir. Ba§rol ge- eglenceli ve merakh vak' alan tophyarak 
ne komik Heinz Ruhmann tarafmdan oy- birbirine baglamakla husule getirilmi§ 
nanmaktadlr. bir filimdir. Ba~rolde: Mady Rahl. 

Dunqa konferans1 
Kurjruklu ualan Lugano' da akdedilen muhayyel bir 
Bir delikanh ic;in iki gene klZln miica- konferanstaki egleneeli vak' alan ve bir 

delesini tasvir etmektedir. Netieede ktz· Ingiliz diplomatmm kiic;iik bir manikiir
lardan biri maglub olmakta ve kendisine cii k1zJa alan a§k macerasmt hikaye et -
ba§ka bir kaea bulmaktad1r. Bu filmin mektedir. 
rejisini komik Heinz Riihmann idare et- Eshi arkadaslar 
mi§tir. Askerlik hayatma ve kt§lada gec;en 

En(.[adin' den f(elen ask mektublan eglenceli vak' alar a dair bir filimdir. 
Bir kayak §<~mpiyonunun ald1g1 a§k Erhekler boq/e olmalr! 

mektchlan net1eesi nas1! hareket edece - Cambazhane hayatma clair bir filim-
gini §a§1nnas1 "e bir c;ok felaketlere dii- dir. Esas mevzu etrafmda bir de cinayet 
c;ar olmas1m tasvir etmektedir. Ba§rolii vak' as1 ve a nun tahkikat1 cereyan etmek-

ANKARA; 
14,30 kan~1k plak ne~riyatl - 14,50 

Ia. 'l'tirk musikisi ve halk ~ark1lan -
ajans haberlerl - 18,30 kart§Jk plil.k 
yah - 19,15 Tiirk musikisl ve halk 
(Makbulel - 20 saat ayan ve arabc 
riyat - 20,15 Tiirk mu.sikisl ve halk 
1an (S:tlahaddln) - 21 keman solo: 
~ecdet Atakl, p!yano:ia: Georg 
vitz - 21,15 stiidyo .salon orkestr 
ajans haberlerl ve hava ra.poru -
rmki program ve son. 

isTANBUL; 
14,30 plakla Tiirk mu.~!kisl - 14,50 

dis - 15,05 plakla. Tiirk musikisl 
muhtellf pl5.k ne§riyatl - 16 son - 1 
flf miizik; Tepeba§l Belediye 
naklen - 19,15 konferans: """''u•L•uu 
vi na.mma: Nusret Sata (Blzde 
19,55 borsa haberlerl - 20 saat 
vlc; rasadhane.sinden naklen, 
arka.da§lan tarafmdan Ttirk 
halk §arkllan - 20,40 hava raporu -
Orner R1za Dogrul tarafmdan arabca 
lev - 21 saat ayan, orkestra - 21,30 
Kamll ve arkada§lan tarafmdan 
sikisi ve halk .5ark1lan - 22,10 
eser!er: Plak - 22,50 son haberler ve 
giiniin program1 - 23 sa.at ayar1, son. 

Y abanc1 merkezlerden 
miintehab par~alar 

0f)eralar ve operetler 
22,05 Ltiksenburg: Tanhauser 

ner'in operas!). 
22,05 Milano: Opera.daki tem.s!l!n 

Biiviik konserler 
19,35 
20,05 
21,05 

21,15 
21,35 

Droltv!ch: Orkestra konserl. 
Danzig: Ak~am konser1. 
Londra (Regional): Haydn ve 
zart'm eserlerl. 
Konigsberg: Konser. 
Kopenhag: Senfonlk Frans1z 
slkisl. 

22 Prag: Orkestra konserl. 
22,05 Brtiksel I: Konser. 
22,15 Miinih: Ak§am konserl. 

1,05 Stuttgart: Gece konserl. 
Oda musikileri 

19,35 Laypzlg; Muhtellf parc;alar. 
21,05 Hamburg; Schubert gece.sl. 
21,20 Paris: Muhtellf parQalar. 
23,25 Kopenhag: Muhtellf havalar. 

Nefesli sazlar orkestrast-
21,15 La.ypzig: Biiyiik konser. 
24,05 Tuluz: Askeri bando. 

Sarkr konserle1 i 
22,35 Frankfurt: Yen! 11-3-rkllar. 

Festival ,enlikleri ---BUGON 
Harf ink1labmm onuncu 

devriyesi miinasebetile 
parkmda fevkalade merasim. 

Be§ikta§ta Aile parkmda 
21,30 d!i kankadim arta 
(San'atkar Na§idin i§tirakile). 

Em!noniinde (Beslr Kemall 
(Smi Rasim), KUQi.ikpazard'a 
Huliis!l, Kumkap1da (Be1kisl 
~mda (i. Hakk1), Karagiinuiikte 
Aksarayda (E. Pertev), Fenerde 
Sa.matyada (Teof!los), Baklrkoyde 
pan), ~ehreminlnde (Naztm), F,;yiibde 
rif Be~er) eczanelerl. 

Beyoglu ciheti: 
ist!klal caddeslnde (Dellasuda.l, 

da (Feyz!J, Istiklal caddeslnde (Ltmonc• 
yanl, Galata Topc;ular caddes!nde 
yet), Kasrmpa~ada (Miieyyed J, 
(Nesim Aseol, Ortakoy, Arnavudkoy, 
eczanelerl. 

Kadiki:iy Moda eaddeslnde 
Pazaryolunda (Rifatl, Bii_:yii.kadada. 
Rtzal, Heybellde (Halk), Uskiidarda 
Kenan), Be§lkta§ta (Vld!nl, Beykoz, 

§abah~e. A. ~A.ti(£JvLERIN!!fl 

Miisamere tehiri 
C. H. P. Sa.r1yer ilQe ba~ka.nligmdan: .a 
Biiyiikderedekl Beyaz Parkta 13/8/19:1" 

tarihlnde verllecek miisamerem!z!n 211& 
1938 cuma gtintine tehlr edildiginl oziitle 
saym davetlllerlmlze b!ld!rirlz. -···-

Mosyo Mizonnex, metni iyice kahva
rnak ic;in okuyordu. Delikanh tuhaf bir 
stkmh ic;ine dii§tli. $imdiye kadar, hie; 
heyecan duymtyan birc;ak decadence 
§airlerini okumu~tu. Kelimeler, anda 
ancak kelime tesiri yaptyordu. Kelime· 
lerin en taths1, en hararetlisi bile onl 
yalmz gramerdeki kisvelerile goriinii -
yarlardt. Kahramanhk destanlal"l insan
da nastl dovti§mek arzusunu uyandtr -
mtyorsa, baygm a§klarm tasviri de on
da sevmek arzusunu kamc;tlamtyordu. 
Bundan ba§ka, babasmm agzmdan C,J

kmca, hararetli ifadel.er sert ve sikola;. 
tik hirer eda taktmyorlardt. Fakat, bu 
defa biitiin viicudlinli bir nevi iirperme 
sardt; gordiigi.i ~eyle mest, gozlerini ka
padl: cMemelerinin harikulade yuvar
lakhgt ... ~ ir;inde zay1f bir hissin kPndi
sine kar~1 isyan ettigini farketti. Sa -
blrSizhkla: gtilii§le gizlemege c;ah~tyordu. Giine~ r------·---------·"'\ 935 senesi Gala-

oencereden uzakla~mu;tl. Cyprien ii~li- \.. Askerlik h~leri ./ c B •. r •. k ... 5 at I rIa ) tasaray mezunlarm-

Luis T renker oynuyor. tedir. 

- E, sonra? soziinii tekrarlad1. 
- Bekle. <;ok aceleeisin. En uygun 

kelimevi bulmaga c;ahstyorum ... 
Bir kadm gerdam .. <;:ocuk, iistiindP 

bir peri heykelinin bulundugu evin 6 
niinden ge<;erken gozlerini ba§ka tarafa 
c;eviriyordu. Birden, bu kelimelerin top 
lulu~u delikanhda insivaki bir susuzlnk 
hissi uyand1rm1stl, ba§Int kag1dm iistii
ne daha fazla igdi. 

Mosyo Mizt:>nnex: 
- Uyuyor musun? diye sardu. Yor

gun musun? Anhyorum aglum. ,Saat 
on bir. 

Collebautte ve Paule ogle yeme~ine 
gelecekler. Bugiinliik bu kadar yeter. 
PB7.ara gidelim. 

Calleboutte, Mosyo Mizonnex'nin mes 
Jekta~1 ve dostu idi. Her on bes giinde 
bir, Cyprien'le ya§lt alan k1z1 Paule'le 
beraber ogle yemegine gelirdi. Ktz da 
ilim adam1 olacakb. !nee, sarJ.§m, sol -
gun. fakat c;apkm tabiatli olmtyan bir 
ktzdl. imtihan arifelerinde, k1z. agl:ln 
miiznkerelerini beraber yaparlardt. 

-Tarbayt al. 
Mosyo Mizonnex pazar yemegi ic;in 

almacak §eyleri oglile beraber ahrd1. 
Cyprien torbay1 tas1rd1. Mosyo Mizon· 
nex'nin ayda iki defa oburlugu tutard1. 
tve bu halini hizniet~i kadma emanet 

dii. Her ~Y bitmi§ti. Gene eski haline _ dan ve T1b fakillte-
rlonmiisti.i. Bundan evvelki giinlerde al- Askerlige davet --------------------------~ si 3 uncti somestr 
dugu gibi yannki yorgun, melankolik. Fat!h kaymakamllltmdan: 333 do~um ve * Gary Cooper «7 •w suvan alay1» * Simone Simon Amerikadan Fran- talebesinden Hayri 
hayattan b1kmt§, alup bitenlere kar~p bunlarla muameleye tab! kl..~a hlzmetliler- ismindeki yeni bir filimde ba~rolu oyna- saya gelmek uzere Nevyorktan «Nor - Arseblikiin cenaze-

f h I . t krar dond" Paule avna den tam ehllyetnamcliler 1/9/938 gtinti Yc- k d B 'k 1 G d' b' d A zayt a •ne e u. .. - rna ta 1r. u •ahsiyet Amen a 1 en.:· man 1e» vapuruna tn ig-i zaman me- s1'ne 1'"t1'rak eden ar-
. d" 1 · 1 t dek Subay okulunda bulunmak Uzere sev- ~ - ,.. 

da elbisesim uze t1yor. SaG armt arl - ked!leceklerinden asker! dnrum1anm tes- ral Custer'in idaresi altmda Amerika rikan vergi memurlan kazane vergisini ta- kada§larma mektub 
yordu. Delikanhya yakla~h, agzmt u- bit ve tevs!k l<;ln ~ubeye miiracaatler! ilan yerlilerine kar§l harb eden askeri ternstl m?.mi!e verip vermedigini kontrol etmek ve telgrafla tecssii-
zath ve: olunur. k d F _ Kocam. sev~ilim! dedi. etme te ir. ilmii\ o:rc;ok 5ahneleri Man· :c;in artistteki biitiin makbuzlan istemi~ _ rlimiizi.i. payla§an 

N tava' da almmakta ve figuran olarak ha- ler, Simone 4000 dolarhk bir makbuzu dostlanna sonsuz te§ekkurlerimizi 
0 zaman Cyp!'ien, gene k1zm getirdigi i§an toreni 

kitll'bl ald1, yeni bulunmu$ bir hazine kiki Amerika yerlileri kullamlmaktadlr. kolayhkla bulamad1g1 ic;in vapumn ha - nanz. 
Birinci Vak1f banda tiicear ve mute- 0 

rribi nk~ad1 ve j;!elisi~ttizPl a<'arak: . * orothy Lamour'iin «Kasuga» reketi 10 dakika teahhur etmi•tir. Zaten 
Validesi ve kard~leri_~ 

HALK OPERETi 
Bu ak§am: 

., ahhid Mehmed Ali Tapdtk klZl Merih • 
- Sorayrm bakahm, bileeek misin':' Tapdlk i'le Vaklf paralar mlidiirii Kemal daki partoneri Jon Hall, yeni bir filim c;e- Amerikan kadmlar kuliibiiniin propa • 

dedi. G" .. -1 H' d G" virmektedir. Kordelanm ad1 «Ko~fez de- gandast dolay1sile St'mane S1'mon'un a-urun og u ami uriin ni§an toren-
CPviren: Jeri ktymetli akraba ve gtizide a~inalan likanbs1» du. Filmin mevzuunun ekseri leyhinde bulunan Amerikan efkan umu-

$ERIF HULOSI k I H · t I d k . huzurile $irketi Hayriyenin 58 numa- ·rs1m an avat aa-;. ann a gec;ece hr. miyesi bu yiizden bii!>butun galeyana gel-

Te,ekkiir 
iki aydanberi amanstz ve §ifas1z bir 

hastahgm i.imidsiz dakikalanm ba§U -
eumda sabahhyarak §efkati, ilmi kafa
st ile en biiyiik tehlikelere k1ymetli var
hgtm siper eden Beyoglu Ztikur hasta
nesi dahiliye §efi doktor Necmeddin 
Hakkl izmirliye hayatlmt selamete ka
vu~turmak hazakatini, yegane i.imidi 
bana bagh e§imi ve c;ocuklanmt teselli 
etmek nezaketini gosterdiginden dolay1 
kalbi ve aleni tesekklirlerimi sunanm. 

Nihad Turman 

rah vapurunda Bagazi9inde kutlulan - * «Abluka» filminin kahramanlarm- mi~ ve §irin artisti Amerikah gender 
mt~hr. Gene 9iftlere madamiilhayat sa- dan Henry F and a ile «Muhtelit mek- «bir daha buraya gel me, F ransada otur!» 
adetler dilcr huzurlarile toreni ~eref - teb>> kahramam Louise Platte «Hususi seslerile selametlemi§lerdir. 
lendiren davetlilere ve nezaket, siihulet h 1 · · d b' k d !A · kl ayat » 1smm e rr or e a c;ev1reee er· * Halihazrrda birbirlerinden ayn 
gosteren vapur siivarisi Mtinir, c;arkc;t- d' 
ba~ISl Mahmuda derin saygtlar sunanz. IT. yerlerde bulunmakta alan Greta Garbo 

Mes'ud bir evlenme 
Bayan Daisy Ansley Ashover ile eski 

~ehremini operator Cemil Tapuzlunun 
oglu Ziya Topuzlunun nikahlan dUn 
Beyoglu evlenme memurlugunda yapll
mi§hr. Gene evlileri tebrik eder ve ken
dilerine saadetler dileriz 

* Joan Cravford, vaktile c;ok mahir ile bestekar Leopold Stokovski, yakmda 
bir dansoz oldugunu hatulatmaga gel - Pariste bulu§acaklard1r. lki aydanberi 
mez. 0 yalmz artist olmakla muftehir- lsvec;te biiyiik y1ldJZ1n misafiri alan or -
dir. kestra §efi Viyana, Budape§te ve hal -* Holivud'da <<Riizgarh tepeler» is- yada k1sa bir seyahate <;lkml§h. Stokovs
minde bir filim yap·lacakt1r. Bu kordela- ki, gelecek sene Avrupada biiyiik bir 
nm rejisorliigiinii Villiam Vyler ifa ede- musiki turnesi yapmak uzere bir l'QUka-
eektir. vele imzalami§tlr. 

Taksim Altmtepe 
tivatrosunda 

TARLAKU$U 
Operet 3 perde 

Sarayburnu 
tiyatrosunda persembe giinii ak§artl1 

FESTiVAL GECES! / 

ERTU<'iRUL SAD! TEK TiYATR0$tJ 

SUT 

Bu gece: ·j• 
cSuadiye P18 

~ar§amba: d9' 
«Biiyuka 

Per§embe: . cW 
«Hey bella 

tiyatrolannda 
KARDE;>LER 
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MUSAHABE: 
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pJak: 

' }5,11 
ne$fl' 

-4-

inkiiabdan evvelki cereyanlar 

iktzsadi harek.etler 

Standardizasyon 
ve kontrol 

Ideal bir kaptandan 
neler dinledim? 

Deli miydi, degil miydi? 
tE:! ultan A. bdi.ilazizin kendi kendi
;;;;;!J) ni mi oldiinnii§, yahud Mithat 

rkJI~r. .B 
a. nei' alkan harbinden sonra, Avrupa ka· sini ve ne de kavmimizin haleti ruhiyesini 

hesaba katmadik. hte bu esas kusurdur 
ki T anzimatm bizde hayata intikalini 
ademi muvaffakiyete mahkum etti.» di

Bun dan bir miiddet evveldi; gene bu 
siitunda ipekli kadm <;orablan ve ipekli 
kuma&larm standardr hakkmdaki nizam• 
namenin tatbik edilememekte olu~unu 

gozoniine koymu~ ve nizamnamenin ce
zai k1sm1mn noksan olu~una i~aret et -
mi~tik. Aradan c;.ok zaman gec;.meden ni
zamnamenin tadili cihetine gidilmesi, bu 

miitaleamJZda nekadar hakh ve isabetli 
oldugumuzu gosterdi. !Ik olarak degi~ti
rilen ipekli ve merserize c;.orablar stan

dard. nizamnamesini ipekli kuma~ stan
dard nizamnamesinin takib edecegine 
~iiphe etm.emek lazJmdJr. Ciinkii, bu ni
zamname de ayni noktalardan noksan • 
d1r. 

Yazan: SELIM SIRRI TARCAN Pa~a de arkada~larmm emrile 
mi oldiiriilmii oldugu bir zamanlar dal~ 
!Jl :!akh bir dedikodu mevzuu olmu~tu. 
Onun yerine ge~en Be§inci Muradm da 
uzun bir mahpes hayatmdan sonra deli 
mi, yoksa ak1lh m1 olarak can verdigi 
meselesi de tarihi bir mec;hul gibi arama 

ortaya siiriiliiyor. Onun ba§katibligini 
yapml§ olan Sadullah Pa§amn yakm 
dostlarmdan biri tarafmdan kaleme ah
mp son giinlerde elime gec;en bir hatJra 

defterinde bu meseleyi aydmlatacak 
kuvvetli notlar gordiigiimden - okuyucu
lanm arasmda da yakm tarihin bu kii~iik 
sahifesine alaka gi:isterenler §ayed varsa 
onlan memnun etmek dii§iincesile - i§te 
bir k1smrm iktibas ediyorum: 

~arll' nunlannr ve te§kilatmr oldugu gi.bi ala
<.Pl'o!· ktak, Turk tarihini ve an' anesini hesaba 

larJ>O' 
1 • ~; atmadan, radikal bir tarzda garbhla§-
L5 ya· tnak aleyhine eskidenberi ya§Jyan cere

ran, tiirk~iilerin de muzaheretile yeniden 
ll~vet bulmaga ba§lamJ§h. Bu kozmo

Poht gorii§lin ilk mes'ulii olarak «Tanzi· 
2~tr;1hk» denilen ruh yakalandJ. Ziya 

ult~Jp i~in de Balkan felaketinin mes· 
h'· err ne kumandanlar, ne fukalar, ne 

f· u
1
ktunetler, ne de softalard1. T anzimat-

~~ ard1: 

yordu. 

Biitiin bu ne§riyata Dariilmuallimin 
miidiirii Sat! i~tihad mecmuasmda cevab 
verdi. T anzimat hareketinin ihtiyari de
gil, zaruri oldugunu iddia etti: «Biz gar
br istiyerek taklid etmedik, onun hiicum 
ve istilasma maruz kalarak hiikmii niifu
zu altma g~tik.» diyor, Ali Pa§amn 
1274 tarihli layihasmdan, ufukta futma 

l <<T anzimat~llar Tiirkliigiin yuzune belirdigi i~in devlet gemisini kurtarmak 
C! ?atrcr bir nikab ~ekmek istemi§lerdi. iizere «hali hazmmlZI bulundugumuz as-
1111.~/i bir Tiirk lisanr yoktu; beynelcinas1r nn mukteziyatma mehmaimken» yakla§· 
11ltr§ferek bir osmanlrca vardr. Biitiin un- tJrmak zarure~ oldugunu anlatan parc;ay1 
surl<l!r kayna§mr§, yeni bir kavmi enmu- deli! getiriyorou. 
Zec, larihi bir '1rk, bir Osmanl1 milleti hu- T anzimatm medrese yamnda mekteb 
s~le gelmi§ti. Bu milletin hususi bir dili ve §er'i mahkeme yamnda nizami mah-
0 dr.rgu gibi kendine mahsus bir tarihi keme ac;arak, cemiyetin biinyesinde, F u
Vardr. ad Kopriiliiniin o zamanki tabirile bir 

' I{ <<Bu yalana hi~bir u1tsur inanmadr. «senaiyet» yani ikilik yaptJgm1 hi~ kimse 

k er kavim mekteblerinde ~ocuklarma inkar etmiyordu. F akat hata mekteb ac;:
/ndi tarihini okuttu, kendi lisamm iigret· makta miyd1, medreseleri kapamamakta 
1
' mrydr? Nizami mahkeme a~makta mry· 
. «Me§ruiiyetfen sonra bu nikaba daha d1, §er'i mahkemeleri kapamamakta mly-

Ztade ehemmiyet verilince unsurlar d1? Tiirkc;iilerin bu noktadaki iddialan 
;< izi Tiirkle§iii'Tnek istiyorsunuz!» diye sarih degildir. Onlar ikiligi reddetmekle 

eryada ba§ladrlar. H akikaten bu Os- kalmi§ gibidirler. 1slamdar a~1kc;a mek-
1tJ_CJnltla§irrmak siyaseti Tiirkle§tirmek i~in teb ac;1lmasma muhaliftiler. Medreselerin 
grzli bir vast tad an ibareiti. Osmanlrlrktan 1slah edilmi§ olmasmr istiyorlard1: «N e§
~aksad «devlet» ise zaten her Osmanlr ri maarif i~in mekteb a~acak yerde med
debaas, devletin bir ferdi idi. Y ok, bun- reseleri rslah ederek ulum ve fiinunu ora
b?n maksad lisam osmanltca olan yeni ya ithal etmek gerekti.» ve ilave ediyor-

.1.' «millet» yaratmak idiyse osmanlrca lardr: «Bugiin, biitiin diinyanm iki bii
lurkt;eden ba§ka bir~ey olmadtgl i~in bu yiik dariilfiinunu olan Oxford ile Sor
Yenj millet ba§ka nam altmda bir Tiirk bonne da vaktile hirer medreseden ba§ka 
111

illeti olacaktt. Bunu unsurlar pek iyi bir§ey degildi. icabatr zamana gore te· 
C!nladdar; ve milliyetlerini miida!aa i~in kemmiil ede ede hugiinkii hali kemali 
Tiladdi ve manevi te~kilatlanna daha g;j. buldular.» 

Yade kuvvet ve ·intizam verdiler. Bu iddiaya kar§l !ctihad soruyordu: 
i'·:<T anzimat tuzagma dii§en yalnrz «Fa kat unutmamahdir ki, onlarm bu ta
k Urkler oldu. Tiirkler lisanlarmm haki- havviil ve tekamiilii biiyiik ve bati bir 
aten «ii~ dilden miirekkeb osmanltca» 
ld tedric ile -dort be~ am zarfmda- vukua ~. uguna inanarak halk lagatile ~oyleme· !d. b' · k d bekl ~ kt' · g ge 1; rz1m o a ar emege va 1m1z f Ve yazmayr bir irtica ielakki ettiler. var mlydl ?» 

l anzimat ruhu meyutiyetle, halka kul-
anrnaya hazrrlanmadJgt bir hakimiyeti 0 zaman tiirk<;iilere: 

Verdigi JJalde pekcila kullandrgl lisamm - Tanzimatm att1~!r yanh~ adrmr geri 

!pekli ve merserize kadm c;.orablar: 
standard nizamnamesinde yap1lan degi -
&iklikler, eski nizamnamenin iic;.iincii 
maddesinde bulunan cetveller kamilen 
degi&tirilmi~ oluyor. 

Corablann, topuk, burun ve taban lu
simlanmn iki kat olarak takviyesi bu ta
dilatla teyid edildigi gibi katlardan biri

nin iki telli merserize ipligi, digerinin de 
i~lenilen ipekten her iki kahn da 
iki&er telli merserize ipliginden ya -

p1labilecegi tasrih edilmektedir. Y almz, 
tabii ipekle i~lenen c;orablarda merserize 
ile takviye edilen klSlmlar da tabii ipek· 

ten olacaktu. Bu suretle <;Qrablann sag
lamhk ve mukavemetleri artmlml§ ol -
maktad1r. 

Nizamnamede yap1lan en miihim de
gi&iklik, cezai hiikiimdiir. Bu madde ile, 

bu nizamname hiikiimlerine muhalif ha
reketleri tesbit edilenler 48 saat zarfmda 
Cumhuriyet Miiddeiumumiligine tevdi 
edilebilecektir. 

hte evvelki nizamnamede 1705 ve 
3018 numarah kanunlarla teyid edilmi$ 
boyle bir hiikiim bulunmadJgmdan ilk 

tefti~te biiyiik bir miiessese ic;in tutulan 
zabitla son yap1lan tefti~lerde tutulan on 
bir zab1t, hic;.bir i§e yaramami§, bu i§i ya
panlann karlan yanlanna hirak1lmak 
mecburiyeti has1l olmu~tu. 

F. G. 

Devam eden bir ~errniyordu. Milliyetinden, milli tarihin- almak ic;in §imdi ne yapahm? Mektehleri 
en b.ahsetmege tabii hi~ tahammiil etmi- mi kaplyalun, medreseleri mi? J 

Yecekti. (Tiirkle§ITlek, islumla§mak, mu- Diye sorulsayd1 cevab ahnamazdr; fa· yara ama davas1 
C!8zrlct§mak)» kat islamcrlann reyi hamd1: 

d Zi~a Gokalptan sonra Yusuf Ak~ora - Mektebleri kapaylmz ve medrese- Surlunun tahliye talebl·. 
a 0 .. l' k' b d Jeri 1slah ediniz I ~ IvJ « <; tarzr siyaset» ISim 1 1ta m a 

«, illeti Osmaniye ihdas1 te§ebbiisiiniin T anzimat, «asri» bir hareket oldugu reddolundu 
"1~6hiLigini» iddia ederek (sahife 4-6 ve irin islamcdan, «gayrimilli» bir hareket dd 1 T h 1 d b k · 

-23) T anzimah tenkid ediyordu. " Bir mii et evve a taka e e e Cl 
Y oldugu ic;in de tiirkc;iileri kaybetmi§ti. H 1 k ·1 ~ 

""·· Usuf Akroradan sonra 'Yunus N adi, a sam susta 1 c;a 1 1 e ag1r surette yara· 
! ,. F akat Giilhane hath milli bir hareket 1 p k l' AI' 0 h k 
t burkYUrdu ve !rtihad mecmualanna ik- Iyan ~tiir e 1 1 smamn mu a erne-
! ,. olsaydr tiirkc;iileri ve dini bir hareket ol- · d d d d'l · · 
. as ve birincisi tarafmdan tecviz, ikinci- sme iin agJrceza a evam e I mi§hr. 

s saydr islamcrlan kazanabilirdi. 0 zaman 1 
tarafmdan da tenkid edilen me§hur R 'd AA 1. p l h Diinkii celsede miidafaa §ahidi olarak 

lt\ k l e§r ve 1 a§a ann at1ralan, bu se- f 
13a a esile, Tasviriefkarda (27 §Ubat dinlenen liitiin kac;ak~1hgmdan mevku 

29 fer de garbcJlara hesab vermeg~ e mecbur B 1 R b b' T h k 
ed. • 1913) Tanzimahn iflasmr ilan ursa 1 ece , 1r pazar giinii a ta a· 

IYordu: olacaktJ. Bunun ic;in Ziya Gokalp, siya- lede mahalle bek~isile birisinin miinaka§a 
,.,.. si bir telifc;ilikle; hem milli, hem dini b d k «l anzimalt;rlrk usulii teceddiidii, esa· · • ettiklerini, u ma a im oldugunu tam· 

11at1 ,.,.. 1• h. _, h . . hem asri bir yeni T anzimat hareketi ya- d ~ d 1· d b' d t 1 k 
b. ...e meye r~ ae e emmryet vermryen I d B rna 1g1 a amm e m e IT e sus a 1 ~a 1 

rr h ' ratmaga c;:a I§Jyor u. u iic; ayakh ideo- k • . ie aliikle garba tevecciih etmi§, her- oldugunu, miina a§ayr miiteakrb bekc;i -
~ey lojinin, saniye kaybetmeden laiklik inkr- k ld k .•~r' garbdan a_lm_ak ta:ri.kini iht.iyar ile nin sustah ~a IYI a 1 tan sonra adamr 
"'" t h _ labmr yapmaya mecbur bir millet irin k d 1 
l'h Rr emen kamrlen ;Jemlecek brr /Jalde ,.. arakola gotiir iigiinii gordugiinii s0y e-

Trtal daragacmdan ba§ka bir§ey olmadrg1m 
ey/emi§tir.» h d b' mi§tir. 

ya anlamJyor, ya u IT politika hareke-
rn ~Tanzimat~zlar mekteb a~ttlar, lakin tile lie; cereyanm kumandasml da eline Bundan sonra su~lu Ali Osman heye
tek teseler hali sabrklannr muhafaza ede- aldJktan sonra, riiyasmr bir destanda if§a ti hakimeye ikinci bir miidafaa §ahidi 
iiz kaldtlar. Ortada Dariil' ulum olmalz ettigi «KIZilelma» yolculuguna <;lkmak daha gostererek eel bini istemi§ ve tahli-
lr.r edre hem mekteb, hem de medrese bu- istiyordu. · yesi hakkmda bir de istida vermi§tir. 

intihab dairem olan Orduya gitmek 
iizere Karakoy nhtrmma yaslanmi§ olan 
bembeyaz, tertemiz, yepyeni «Olkii» 
adh iki bacah Karadeniz posta vapuruna 
bindim. Biyrklan tJra§, sa~lan giizel ta -

ranmi§, terbiyeli bir kamarot kii\riik va
lizimle serviyetimi ah.:h, onume dii§tii. 
Beni giivertede kamarama gotiirdii ve 
bir asker gibi vaziyet alarak: 

selamladJ. Bir ikr saniye durdu, sonra: 

«- Sa fa geldiniz! Aziz misafirlerim, 
hepinize hay1rh yolculuklar dilerim. Bu
rada takdim merasimine hacet yok. Bir 
aile sofrasmdasmJZ. Ev sahibi s1fatile 
bilmem sizleri layikile ag1rhyabilecek 
miyim l>> dedi ve garsonlar yemek dagrt
maga ba~ladtlar. itiraf eder1m ki om· 

riimde bu kadar nazik, bu kadar c;elebi 
bir kaptana tesadiif etmed im. Y a§J k1rk 
var, yok Cok gezmi~. c;ok gormii§, giiler 
yiizlii, tath dilli, ~akacJ bir gemici. Her-

- Ad1m Siileyman, birinci s1mf yol
culann kamarotuyum. Sabah kahvaltJsJ 
7 ile 9 arasmda, ogle yemegi hire ~eyrek 
kala, ak§am yemegi sekizde, def'i ihtiyac 
yeriniz sagda, onun yanmda banyonuz. 
Havlulanmz dolabda, bir emriniz olursa 
lutfen §U diigmeye basarsmrz, dedi. 

Ba§lnl egip beni sela~hyarak c;ekildi. 
Tam on ikide kalkt1k. Otedenberi hep 
biliriz, bizde vapur kalkarken bagn~ma -
lar, ko~u§malar olur, bir hanlt1, bir gii -
riiltiidiir gider. Hay1r, bunlarm hie; biri 
yok. Biiyiik bir siikunet ic;inde halatlar 
~oziildii, kii~iik bir makine iskeleyi kal
dtrdJ. Bir romorkor geminin ba§ tarafm1 
nhtJmdan ayudr ve Bogaz yolunu tuttuk. 
Dikkat ettim, biri geminin ba§mda, dige
ri arkasmda iki gene kaptandan ba~ka 
ortada kimse yoktu. Onlar da emirlerini 
i§aretle veriyorlard1. 

Eski bir maarif miifetti§i gozile vapu
ru tetkik ettim. Y olcular hayli kalaba -
hk, biitiin kamaralar tutulmu§. Giivertede 
§ezlonglar asker gibi bir maya dizilmi§. 
Kiic;iik masalann etrafmda iki~er, iic;er, 
dorder iskemle var. Ciivertede biiyiik 
harflerle yaz1h bir levha dikkatimi cel
betti. ~unlan okudum: 

Olkii vapurunun giiverte talimatna -

mesr: 
Seyahatin iyi g~mesi i~in her yolcu 

a§agrdaki lo!ususa ta dikkat etmelidir: 
Vapur e§yasmm yerlerini degi§tirme· 

yiniz. Ciivertede entari ile, pijama ile, 
§lpltJk terlikle dola§maymlz I Y emi§ ka
buklanm yerlere atmaynuz I Bag1ra, ba
glra konu§maymiz! Tiirkii c;agJrmaymiz I 
Cramofon c;aimaym1z! Size yaprlmasmr 
istemediginiz §eyleri ba§kalanna yapma· 
yrn1z! 

Salona girdim. Burada da gene bir 
levha g()rdi.im. Okudum, «Ulkii» vapu
runun salon talimatnamesi: Piyanomuz 
yolcularmdu. Ogled en evvel 1 0 dan 
12 ye, ogleden sonra 4 ten 7 ye, ak§affi 
9 dqn 1 0 a kadar her arzu eden c;:alabi
lir. T abii iyi <;almak ~arttJr. Salonda otu
ranlar varsa onlardan miisaade almak 
ikt1za eder. 

Radyomuz da yolcularmd1r. Salonda 
bulunanlardan miisaad~ almak §artile is
tiyenler yanm saati ge<;memek iizere pi
yanoya aynlan saatlerde radyodan isti
fade edebilirler. Salonda tavla oynarken 
pullan vurmamak lazrmdrr. Herkes bir
birinin hukukuna riayet etmeli ve cam 
ac;mak i<;in bile salonda bulunanlardan 
miisaade alrnahd1r. Salona pijama ile 
veya terlikle girilemez. 

kese kirk y11lrk dost gibi muamele edi -

yor. Giiliiyor giildi.iriiyor. Amerikadan 
lngiltereden bahsediyor. Ba§mdan gec;en 
garib hikayeler naklediyor. Bize vapur
da degil, samiml bir dost evinde misafir
mi§iz hissini verdi. i~imden miitemadiyen 
ideal knpt<~n! !deal kaptan! diyordum. 

Y emekten sonra giivertede §ezlonglar· 
dan birine uzandtm. Ziimriid gibi sahil
lerimizi seyre dalmi§hm. Birden ba§rmr 
c;evirince yammda ince, zarif, san§m bir 
gene kiZin sevimli yiiziini.i gordiim: 

- Hocam siz beni tammazsm1z am
rna ben si7~ kiic;iik ya§tanberi tanmm. E
renkoy liresinde bize konferanslar verir
diniz. Ben §imdi T~b fakiiltesindeyim. 
Bir fusat bulup da ellerinizi opemedim. 
Miisaade ediniz de o vazifemi §imdi ya
payJm! dedi. 

Bu sevimli c;ocuga rastgeli~im pek iyi 
oldu. Y aimzhk beni s1k1yordu. 

Kaptanla yakmdan tam§mak arzusile 
diin kamarasma g1ttim ve kendimi ta -
tamthm. Bana hulasaten §Unlan soyledi: 

«- On be§ senedir biiyiik posta va -
purlarmda kaptanhk ediyorum. Oteden
beri bir c;ok dii§iincelerim vard1. Birinci 
kaplan olursam ideallerimi mutlak ta

hak kuk ettirecegim, diyordum. Dogrusu 
gerek Akdeniz, gerek Karadeniz sefer· 
lerinde halkrmlZin baz1 laiibalilikleri beni 
c;ok iiziiyordu. V apura giri§ <;lkr§larda 
intizamsizhklar, ugrad1g1m1z iskelelerde

ki giiriiltiiler, patJrt1lar, kayikc;1lann bag
n§malan, hele bazan mesela Zongulda

ga geceyansmdan sonra girdigimiz za -
man kaylk<;Jlann naralan, ki.ifiirleri bii
tun yolculan iz'ac eder, !neboluda esnaf, 
korsanlar gibi vapurlara saldmrdJ. Sonra 
vapurun ic;inde pijama ile, terlikle teklif
sizce gezenler, yemi§ kabuklanm yerlere 
atanlar, geceyansmdan sonra tiirkii soy
liyenler, biitiin bunlar benim uykulanm1 
kac;myor v~ giiniin birinde iktidar mevki
ine ge~ersem bunlarm hepsini diizeltirim 
diyordurr. ,?i'lld; ii<; senedir birinci kapla· 
mm. Dun gece Zonguldaga saat bir bu
c;ukta ugrad1k, hic;bir giiriilti.i duydunuz 
mu? 

- Hay1r! 

- Y emekte bilmem vaziyeti nas1l 
buldunuz? 

- Bir aile samimiyeti, bir dost evi 
hissini duydum. 

- Azmin elinden bir§ey kurtulmu -
yor, gord :!niiL ya! Daha bir~ok yapacak 
§eyler var. «01kii» yii bir niimune haline 
koymak istiyorum, dedi. 

Y emek salonunda da bir talimatname 
goziime ili§ti, onu da okudum. Ogle ve 
ak§am yemeklerine giyimli gelmek, ya • 
va~ konu~mak, b1c;ak, c;atal ve ka§lklan 
siikunetle kullanmak bir kaidei nezaket
tir. Sabah kahvaltJlarma spor k1yafetile 
gelinebilir, fakat pijama ile ve terlikle 
gelinemez. 

Kap~ilndan aynld1m. Gene, sevimli 
taleben1in yaP.ma geldim. lc;.imden dur -
mad an ideal kaptan l !deal kaptan! di -
yordum. 

«Bir giin Sultan Muradm ne mabeyn~ 
de, ne haremde goriilemedigi haberi sa
ray halkmt divaneye c;evirmi§. Bu adam 
nereye gider?.. Saraym her tarafrm, bah~ 

c;:eleri araml§lar. ;levketlu yok vesselam. 
Bu netice kar§rsmda tela§ son dereceye 
gelmi§, Valide Sultanda ~rld1rma emare
leri belirmi~. hte bu hengamecle bir a

dam ko~a ko§a gelir, padi§ahm iistiinde 
biiyiik iinifonna oldugu halde Be§ikta§ 
iskelesinde bulundugunu, gelip g~eni 
seyrettigini haber verir. Herkeste endi§e-

li hir hayret ve iskeleye dogru bir ko§U§. 
Haber dogru olup Hunkar gerc;ekten 
orada irni§. Haremagalan, katibler, ne
dirnler, yaverler bin temenna, bin selam

la avare hiikiimdann yamna sokulurlar. 
dil dokerler, yalvanrlar ve analanndan 
emdikleri burunlanndan geldikten sonra 
kendisini kand1rabilirler, saraya getirirler. 

Meger §evketmeabr mecnun, deniz kena· 
nna c;1km1§, parmakhklan tuta tuta B~ 
§ikta§ tarafma ge~i§ ve vapur iskelesine 
gelip oturmu§ imi§!. .. » 

Ba§ka bir hkra daha: 

«Doktorlar onun suya atJlmak i§tiyaki 
ta§tdtgmi sezdiklerir.den saray ricaline 
keyfiyeti ac;mi§lar ve «aman dikkat edin» 
demi§ler. 0 SlTada Sultan Murad Yrldrz 

saraymda bulunuyormu§. Bir giin gene 
bahc;ecie gezinirken ko§maya, yamndaki
leri de ko§tunnaya ba§lami§ ve bir ha~ 
vuzun yanma gelince kendini kaldmp at~ 

ffil§. Onu bu hareketten ahkoyamiyanlar. 
ne vapacaklanm kestiremiyerek tela§ ~ 
dip dururken mabeyncilerden Seyyid 
Bey ci.ir' et gosteriyor, arkasmdaki ceke

ti ~1kanp suya atJIJyor. F akat Hiinkara 
yana§mak miimkiin degil. <.;iinkii boyuna 
su ve tekme atJyormu§. Seyyid ~y bu 

vaziyette yilm1yor, yava§ yava§ efendisi· 
ne yana§Jyor, «aman efendimiz, ii~iirsi.i~ 
niiz, merhamet buyurunuz>> mukaddeme
sile ricaya, niyaza giri§iyor ve giic;bela 
mecnun adam! havuzdan c;1kanyor.» 

Bu da bir ba§kasl: 

«Sultan Murada verilmekte olan ilac
lardan birini vakti geldikc;e Akif Pa§a 
adh doktor fincana kor, fincam da bir 

giimii§ tepsi iistiine oturtup Hiinkara su~ 
narml§. Fa kat Murad, doktorun yamna 
gelmesil e beraber sert sert: «N ed1r o ?>>' 
deyince yiireksiz bir adam olan Akif 

Pa§amn eli titrer, fincan devrilir, ilac 
dokiiliirmii§. Bu sebeble ona ilac i<;irmek 
sarayca en mii§ki:l i§lerden say1hr ve bu 
i~in nas1l ba~anlabilecegini kararla§hrmak 
c;in komisyonlar kurulurmup> 

b;~ ub .. BunlFm ve~hei tedris ve talimleri PEYAMI SAFA Ali Osman, vak'ayr miiteakrb tevkif 
net~ · muhtelif gayeler takib etti. Crkan edildigi zaman arkada§lanndan birinin 

tee m k b · d d · d - ( T d f · · ~le j ) verdigi be§yiiz lirahk nakdi kefaletle ser-
!!~1!ayd: ~:~~ c~em~~e:~s:;;:tin~et~; .._ __ r_a_ky::...a_a_a_r _ez_l.;..ye_n_l.;.'l_r_~- best buakilmr§h. Fakat bu adam bilahare 

1 ey[ d' T · l dl' ....f, mahkemeye miiracaat ederek kefaletini te§k .1• e 1. anztmatp ar ortaya a rye _,. 
iye ~a{[ t;tkardtlar, fakat mahakimi §0· geri ald1gmdan mahkeme su~lunun ye-

Dogrusu bu talimatnameleri okurken 
i~imden, bu vapurun kaptam ukala bir 
§ey olmah dedim. Ogle vakti kapmana
smm ~akrak sesi bizleri yemege davet et
ti. 

SELIM SIRRI TARCAN 

Be§ikta§ Halkevinde ikmal 
kurslari 

Liselerin son smrflarmm butiin ma
tematik dersleri pazartesi, ~ar~amba ve 
cuma giinleri. saat 4 te, diger smrflarm 
sa~t 17 de verilmesine ba§lanmt§t!r. 

;lu fJkralar okunduktan sonra Be§inci 
Muradm deli mi, akrlh mr oldugunu dii· 
§iinmege bilmem liizum kahr m1? .. 

M. TURHAN TAN 

Cukurovay1 sulama 
tev .. e muhafazm mevcudiyet eyliyerek niden tevkifine liizum gormli~tii. 
satl! adalet ve ihkakr hukuk bir mecrayi Ali Osman, istidada nakdi kefaleti 

:~:.m_alikiyetten uzak kaldr. vererek serbest b1raktJran arkada§mm 
hir ~h'YL rllryet meselesi ise T anzimat~rlLTrin kendisine eroin ve esrar gibi zehir sattJr-

:r at1 h d mak maksadile kefalet verdigini, fakat 1lae l r Ve ayalin en ge~memi§ti. Bi- b 
na e h T · u i~i kabul etmemesi iizerine arkadatmm Ve t k ~ Y .. anzimattan iiibaren terakki " 

hatve[amu[ namrna atrld1g1 iddia olunan kefaletten vazge~tigini bildiriyor ve ha -
e er h h h ~~ · · d len be~ yliz lirasr bulunmadrgmr ileri sii-

eylern· •. ep ev am ve aya ata lstma rerek bilakefalet tahliyesini taleb ediyor-
sa1, k l§itr .. Bunun neticesi, kendi mahsu-
let h r.TI'!rye Ve milliyesine sahib bir mil- du. 
retin: tnde taazzuv edememeklgimiz su- Heyeti hakime k1sa bir miizakereyi 
s:i ifl•e tahakkuk etti. T anzimatt;rlrk ger- miiteak1b gosterdigi ikinci miidafaa ~ahi-
ki, p~ etti, fakat bize de, i§le giiriiliiyor dinin celbine ve tahliye hakkmdaki tale-

Bu Pahaltya maloldu.» bin reddine karar vererek muhakemeyi 
13zg _Yazrdan birka~ giin spnra (2 mart ba§ka bir giine talik etmi§tir. 
Vi~tefk. l9)3) F uad Ki:ipriilii, gene T as-
1' a !:I • arda ayni fikirleri tekrarhyordp: 

• Zlltlat~l ~ h' b' '11~ d Ya.nrn rgm ~~ 1r p11 1 esasa a-
lneclr IYa~ Avrupa taklidciligi, mekteb -
sene ~~e rkiligi memeleketi altml§, yetmi§ 
rnl.l§tu ayd~slz hayaller pe§inde ko r . 

catr ~ ;~Ba memleketin icabat1, rhtiya I 
Yap'11.a n anat~ .nazan itibara almm1yarak 
bi.itUn \tnihkler, eski mevcudlan biis· 
d1. 

1 
alden ba§ka bir§eye yaramaz» 

. AYni .. 
ltirh gun, Ahmed Agaoglu da «Jon· 
ifla81)> taz~t;sinde ve «Tanzimat~1bgm 
tarbyord a§. 1g1 ~ltmda ayni fikirleri tek· 
t1 u · «B1z t 'h' • · e llleml k . . : ne an 1, ne an aney1, 

e etumzrn te§ekkiilah hususiye· 

Sarm1sakh koyiinde a~:dan 
artez,iyen kuyusu 

Edirne (Hususi) - Arteziyen i§Leri • 
ne Trakyanm her vilayetinde koylere 
kadar ehemrniyet verilmektedir. Bu 
hususta en ileri giden koy, Babaeskinin 
Sinanh koyiidiir. Sinanh koyii 40 - 95 
arasmda olmak iizere be§inci arteziyeni 
a~ml§tlT. Bu arteziyenlerin kahramam 
Edib kalfadrr. 

c;ek §imendifercileri 
Uluki§lada 

Ulukr§la (Hususi) - MlSlr ve Suri
yeyi dola~t1ktan sonra memleketlerine 
donmekte alan Qekoslavak ~imendifer
cilerinden miirekkeb bir grup, postaya 
takrlan hususi vagonlarile §ehrimize 
gelmi~ ve tarihi abideleri gezmi~lerdir. 
Ulula§la istasyonu memurlan Qek m~s
lekda~larma bir 9ay ziyafeti vermi~tir . 

-...-
Bursa orman mektebi 

Bursa orman mektebi rniidiirii A. Ber
ker imzasile aldrgrmrz bir tezkerede 
mektebin h.tan'bula ta~rnmasrmn mevzu
ubahs olmadrgr bildirilmektedir. 

Cok dirayetli olan metrdotel salona 
girerken kulag1ma: «Soldan birinci is
kern! eye lutfen l » dedi ve her yolcuya 
adeta yerini gostadi. Herkes yerli yerine 
oturduktan sonra kumandan da geldi, 
sofranm ba§ma g~ti, herkesi giiler yuzle 

Atatiirk 

Bahkesir (Hususi) - ~ehrimizin gii
zelliklerinden birini te~kil eden park
ta, ihtiyaclan kar~1lamak iizere, u.mu
mi bir geni§letme faaliyeti V.i-!1'drr. Te
nis k-Q.rtu bitmi§tir. Yiizme havuzu da 
bitirilmek iizeredir. Bu iki spor vas1ta-

Istanbul ve Ta~ra liselerinde ikmale 
kalan ogrenicilerin hemen Be~ikta~ Hal
kevine muracaatle kay1dlanm yaptJr • 
malan laz1mdtr. 

park1 

sile Bahkesirliler giine~lenme ve suya 
girme iht;yaclarrm tatmin edecekler • 
dir. 

Gonderdigim resim Bahkesir parkr
mn bir klsmrm ve havuzu gostermekte
dir. 

ilerliyor isleri 
' 

Kanallar itmam edilince 
m1ntakan1n bereketi 

artacak 
Adana (Hususi) - t;ukurova sulama 

kanah ameliyatr hararetle devam et • 
mekteclir. Seyhamn sag sahilinden ba~
hyan geni~ kanal YC§iloba istasyonu ci
varma yakla§mll? ve oradan Adana ile 
Tarsus arasmdaki arazinin sulanmas1 i-

c;in bir ~ube mecrasr kaZilmasma ba~ -
lanmi~br. Bu ill iGin, kuvvetli dizel mo
tOrlerile miicehhez iki ekskavator ge
celi gunduzlii c;ah ~maktadrr. N ehrin sol 
sahilinden aynlarak Yiiregin ovasrm 
suhyacak olan ana kanalm Hinnepli 
koyiine kada r olan krsm1 da miit eahhi
dine ihale edilmi~tir. Sulamamn, ova • 
mrzm manzarasm1 birkac; sene icinde 
degi§tirecegi muhakkakhr. $im i iden 
bahc;e Je orman yeti!?tirme!te haz1rla -
nan ~iftc;iler vardrr. Geni~ araziye sahib 
olan bir krsrm c;iftc;ilerimiz, su saye -
sinde kr~m oldt.tgu gibi yazm da y~il 
kalacak ol.an tarlalanndan mer'a ~ek • 
linde istifade ederek hayvan yeti~tirme
yi dli.§iinmektedirler. 
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Futbol • • nizamnamemJz 
Ti.irkspor kurumunun te§kilat ve u

mumi nizamlanm tesbit eden ve futbol 
da dahil oldugu halde bi.iti.in sporlan 
~er~evesi igine alan nizamatt umumiye
sinden maada bir de futbol nizamnamc 
ve talimatnamesi oldugu malumumuz
dur. Futbol nizamnamesi, kurum tara
fmdan tasdik olunmak kay1d ve §artile 
futbol federasyonunca tanzim olunur. 

tlzerinde konu§mak istedigLmiz me
sele, federasyon nizamnamesinin, mi.i -
sabaka, ferdlerin haklan ve mi.icazat 
lusimland1r. 

Tiirkiye idman cemiyetleri ittifaktm 
istihlaf eden Ttirkspor kurumu; futbol 
federasyonunun futbol nizamnamcsini 
heniiz son §eklinde takrir ve tesbit et
mi~ degildir. $imdilik vaziyet eski ni
zamnmae ve yeni talimatnamenin mez
cinden dogan hiikiimlerle tedvin olun
maktadlr. Ve bizce bugi.inki.i anla§ama
mazhklar da birgok yana bu bak1mdan 
dogmaktad1r. 

Futbol mi.isabaka nizamnamesini 6-
niimiizdeki olii mevsimde tadil ve ge
lecek mevsim ba§mdan evvel g1karmak; 
geleeek seneki futbol faaliyetimizi yo-
luna koymak baklmmdan, oyle inam
yorum ki, futbolumuza faydas1 doku
nacak bir i§tir, 

Futbol nizamnamesini tadil yolunda 
hig §iiphesiz ki en kestirmesi, eski tec
riibelerden istifadedir. ::?imdiye kadar 
elde edilen tecriibeler i§in nerelerde ak
sad1g1m bu i§le yakmdan ugra§anlar 
nezdinde isbat etmi§ bulunyoruz. $u 
halde yap1lacak i§, bir baluma, lbu tec
riibelerden istifadeden ibaret kahyor. 
istemezdik ki nizamnameyi tadil i§in
de s1ize mi.icazat k1smmdan ba§hyahm. 
Fakat ne yapahm ki hadiseler, bizi, i1-
konce lbu k1s1mla ugra§maga metdbur 
ediyor. 

Nizamnamemizin bS§hca zayrf oldu
gu nokta oyundan hakem tarafmd:-m 
~1kanlan oyuneularm tecziyesi mese -
lesidir. Gegen senelerde ve Necmi Ata
manm futbol mmtaka ba§kanhgma te
sadiif eden mevsimde hakem tarafm -
dan oyundan g1kanlan oyuncunun mii
teaklb mac;a otomatikman i§tirakten 

menedilmesi hakkmda konan hiikiim, 
pekala hatlrlardad1r ki gok iyi netice
ler vermi§ti. Her ne sebebdense Necmi 
Atamandan sonra suya di.i§en bu kara
rm isabetsizligi pek a§ikard1r. Nas1l a
~ilclr olmasm ki 12 marttanberi Alsan
cak tak1mmm yaptig1 mac;larda ya her 
iki mi.idafiinin birden yahud bazan biri 
bazan digeri, ..lbirkac; mac; miistesna- mi.i
temadiyen oyundan c;Ikanld1g1 hlade bu 
temadiyen oyundan c;1kartldtg1 halde bu 
salhya salhya geldikleri ve gene ge.;en 
ma~ta yaptlklan kabahatleri i§lemek i.i
zere oynad1klan goriilmi.is;ti.ir. Maksa
dimiZ Alsaneak yahud ~u veya bu ku
li.ibleri tenkid degildir. Ancak pek ba
riz olarak nazan dikkatimizi celbettii':i 
i<;in burada zikretmi~ bulunuyoruz. Bu 
¢bi hadiseler, yani oyuncularm iJ?le -
dikleri kabahatlere mukabil cezas1z kal
malan haddizatmda bir noksan ve di -
siplini k1rmaga kafi bir hareket tarzt 
o1maktan maada hakemlerin i§lerini de 
~ok gii~:;leiltirmektedir. Gene bir misal 
olmak iizere arzedelim: 

Bundan bir bw;uk ay evvelki bir 
ma~a bir kuliibiin oyuncusu, has1m ta
ktm oyuncularmdan birini kovalamt~, 
hakem · de hadiseye seyirci kalmi~h. 
Yalmz bir te§kilat adamt olmak itiba
rile degil, herhangi bir sporcunun sinir-
1erini bozaeak kadar koti.i clan bu hare
ket kar~tsmda hakeme bir ceza verme
nin tam s1ras1 geldigine biz de kani ol
mu~tuk. Aneak meseleyi hakem eephe
sinden inceleyince, hakemi de hareke
tinde mazur gosterecek noktalar bul -
duk. <;iinki.i miiteaddid kabahatlerin -
den dolayr arka arkaya sekiz on mac;
tan ~tkanld1g1 halde gene sahada go
ri.inen oyuneularm misali gozonli e 
dururken hakemi gev~eklik yahud va • 

Yazan: NOZHET ABBAS 

zifesini suiistimal bak1mlarmdan hata
h bulmak epey gii~tii. Magtan c;1kanlan 
oyuncularm tecziye olunmad1klanm ve 
olunm1yacaklanm bilen hakemi idarci 
maslahat yoluna sa-pbran ami! daha zi
yade a·rkasmda kuvvet bulamamaktan 
dogan bir meseledir. Bu misalle de an
latml~ oluyoruz ki nizamnamenin di -
siplini infaza ademi kifayesi, maha lli 
noksanlar tevlidile kalmiyor; daha bi.i
yiik ve daha §iimulli.i Mdiselerin onli
ne gec;ilememek gibi vaziyetlerin dog
masma da sebeb oluyor. 

Mevcud nizamnamelerin noksanlan
m tadad ve boylece bu yaz1y1 uzatmak
tansa yeni ve muaddel nizamname hi.i· 
ki.imleri hakkmda dii§iincelerimizi soy
liyelim: 

1 - $imdiye kadar aksakhklar tevlid 
ettigi tecriibe ve hadiselerle anla§llmt~ 
bi.iti.in eski maddeler tadil olunmah, 
yerlerine yenileri konulmah ve ilave o
lunmabdlr. 

Bunu da: 
a) Kur-umda vazife alanlard:m. 
b) Tiirk sporuna hizmeti gec;mi~ e

mektarlardan te§kil olunaeak bir he
yet marifetile veyahud 'bunlara mi.ira
caat ederek fikirlerini yaz1 ile almak 
suretile temin etmek kabildir. 

2 - Avrupa ve bilhassa ingiltere, 
Fransa, Almanya ve italya gibi millet
lerin nizamnamelerini tetkik ve bu ni
zamnamelerin uzun senelerin verdigi 
tecrU.belere istinad eden hiiki.imlerin -
den bize uygun olanlanm kabul sureti
le istifade de dortba§t mamur bir ni
zamname viicude getirmek i§inde bize 
fevkalade yard1mt dokunacakhr. 

Esasll bir futbol nizamnamesi vi.icude 
getirerek 1938-1939 futbol mevsimine bu 
nizamname ile ba§lamanm futbol di -
leklerimizin ba§mda gelmekte oldugu
nu soylerken bu i§te Tiirkspor kurumu
na bi.iti.in eski arkada§lan yard1ma da
veti bir vazife ve bore telakki ederiz. 

NVZHET ABBAS 

Moda yar1~lart 

bu pazar ba,byor 

Bu seneki programa bir 
~ok yeni miisabakalar 

ila ve edildi 

Si:iniik bir halde bulunan Moda ko -
yunda canh bir spor varhgt kuran Moda 
Denizcilik kulubi.ini.in tertib ettigi ve her 
sene muntazam bir program altmda tat
bik sahasma koydugu deniz yan~lan bu 
sene de oni.imi.izdeki pazar giinii yaplla
cakhr. 

Sehrimizin, deniz bayram~ halinde ic
ra edilen ve senenin en muazzam deniz 
hareketlerine sahne olan bu yan~lann bu 
sene de muntazam bir ~ekilde tatbik edi
lebilrnesi ic;in sec;ilen bir komite bir ay -
dan~ri c;ah§arak yan~lann programm1 
hazirlamaktadir. 

Y an§lann rnuntazam -ve mi.ikemmel bir 
~kilde icras1 ic;in laztm olan bi.iti.in fenni 
vasJtalardan istifade edilmesi kararla§tl
nlml~ ve yan§ sahas1 §amandualarla tan
did edilmi~tir. 

Her sene biiyiik bir alaka ile takib 
edilen bahk~1 sandallan, alamana ve 
kancabal! yan~larile tahlisiye ve cankur
taran rniisabakalan gene programa ithal 
edilmi~tir. 

Bu sene aynca yiizme yan~larinm da 
yapilmasl bilhassa kuliibler arasmda c;ok 
rniisaid surette kar§Jianmt~tlr. Kuli.ibler 
arasmda bayanlar ve k1demli kiirekc;ilere 
aid olmak iizere yap1lan skif miisabakast 
giiniin en iddiah kar~Jla~masl olacak ve 
bu kar~Jla~malara belliba~h su sporlan 

CUMHURIYET 

Duymad1klar1m1z ve 
bilmedlklerimiz I 

r •--' 
Ktz mz, oglan ml ? 

Dogacak ~ocu -
gun ktz mt, yoksa 
oglan m1 olacagm1 
evvelden tayin et • 
mek merak1, ezel
denberi bi.iti.in in • 
sanlarda vardrr. <;o 
cugun, ellerine V€

rilen makineli o
yuncakle.n, ic;inde
ki esrarlt alemi 
k~fetmek sevda -
sile kmp dokmelerinden farkstz olan 
bu III€rak, yalmz anaya ve babaya de
gil, doktorlara da anz olanu§tur. Adem 
diyarmdan fani aleme dogru yol haztr
hgma ba§hyan bedbahtm cinsiyetini 
onceden tayin i~in gareler, usuller arar 
dururlar. 

Son giinlerde A.merikah iki alim, bu 
husUJSta hie; §S§maz yepyeni bir usul 
bulmwjlar. Yiizde seksen be§ nisbetin
de muvaffakiyet §imdiden kaydedilmi§. 
Bunun yiizde yi.ize ~1kacagt, hem de pek 
yakmda, mutlak neticeler almacag1 
§i.iphesizmi§. 

Bulunan usul hayli gapra§lk. Labora
tuarlarda, tav§anlarla, farelerle k1rk se
kiz saat ugra~mak icab ediyor. Bu hay
vanlara a§Ilar yap1hyor, guddeleri i.ize
rinde mikroskopik muayeneler icra edi
liyor, hormonlardan istidlallerde bu -
lunuluyor, bir yrgm hesablardan kita:b
lardan sonra, ~ocugun klz veya erkek 
oldugu, gi.in gibi a§ikar surette meyda
na ~1k1yor. 

Ala amma, bi.itiin bu gah~malardan, 
didinmelerden, yorgunluklardan sonra 
ortaya g1kan netieeyi ibir kelime ile ihu
lasa edebiliriz: cHi~! •· 

Oyle ya, dogacak <;QCUgun cinsiyii!ti -
ni evvelinden ke§fettik diyelim. Ta'bia
te giydirdigimiz bu ki.ila.hm •bir faydast 
var ffil? 

T1pk1, oyuncagmm dgindeki makine
yi gormek igin onu parahyan ~ocuk gi
biyiz. Onun merakl da higle biter, bi -
zimki de. 

( F elaketzedelere yardtm) 

Krr§ehirde zelzele !fe-laketine ugn -
yan yurdd~lanm1za yard1m olmak i.i
zere K1z11aya vaki teberrular devarrn 
ediyor. Balurkoy ikinci mekteb dordiin
cii smli A §Ubesi talebeleri, muallimle
rile birlikte aralarmda 950 kuru§ topla
ml§lar, bu parayr di.in K1z1laya vermi~
lerdir. 
1111 filii Ill II II I II II IIIII Ill II II Ill lllllllllllllllll llltlll 

kuliibleri olan Galatasaray, Giine§, Bey· 
koz ve F enerbah~e ki.irekc;ileri i§tirak 
edeceklerdir. 

Denizcilik kuli.ihiiniin en fazla ehem
miyet verdigi yelken yart.§larma kaydedi
lenlerin rniktan biitiin tahminlerin iistiine 
c;Ikmt$hr. Bilhassa biiyiik kotra miisaba
kalanndaki iddiah kar§tla§malann giiniin 
en enteresan numarasm1 te§kil edecegi 
soylenmektedir. 

Sa at l 0,30 da ba~lanacak olan miisa
bakalara saat 12 de hir saat yernek fa
stlasl verilecek ve tekrar ba§hyan miisa
bakalar saat 18 de nihayetlenecektir. 
Miisabakalarda dereee alan amator spor
culara kupa, profesyonellere nakdi mii
kafat verilecektir. Geceleyin kuliibiin sa· 
lonlarmda tertib edilen balo ile deniz 
bayrarn1 kapanacaktu. 

Mekteblere 
• g1rme sartlar1 • 
Naf1a teknik mektebi 

Mekteb, BeyazJddadtr. 

Girme §artlan: 

I - Ortamektebi bitirmi~ olmak. 

2- En az 17, en ~ok 21 ya§mda 
bulunrnak. 

3 - Riyaziye derslerinden iyi dere
ceyi kazanm1~ olmak. 

4 - Niifus, tahsil vesikas1, sthhat ra
poru, ahlak sahibi olduguna gore resmi 
vesika, ~i~ek a§JSl raporu. 

5 - Yedi tane 4.5 X 6 eb'admda 
fotografla mektebe miiracaat etmek la • 
Zlmdtr. 

Yukanda yaz1h ~artlan haiz olanlar 
arasmda, cebir, aritrnetik, musaltah hen
dese ve tiirkc;e derslerinden bir miisbaka 
imtiham yap1hr. Bu imtihanda muvaffak 
olanlar mektebe kabul olunur. Tam dev· 
reli lise mezunlan imtihans1z olarak bi
rinci sm1fa ahmrlar. Mektebde kaytd i§
lerine her y1l eyluliin birinci giinii ba~la
narak on be~nci giini.i nihayet verilir. 
Mektebden mezun olanlar birinci derece
de ihhsas mektebi derecesinde tahsil gor
mii§ say1hrlar. Askerlik ve bir memuriye
te yerle§mek hususunda lise mezunu hak
kmdan istifade ederler. 

Dolamba~b arsa 

yapanlar sa tiS I 
' 

Mevkuf su~lu, i,ten ha· 
beri olmadigini soyliiyor 

Yirmi sene evvel olmii§ Ahmed adm
da birine aid olan yeni Hal civannda 
11 ve I 3 numarah arsalan Orkiiblii 
Mehmed namma t;Ikararak, Belediyeye 
349 liraya satmaktan sur;lu Anargiros, 
Eftalya ve Orgi.iblii Mehmedin diin as
liye ii~iincii cezada rnuhakemeleri vardt. 

Su~lulardan Orgiiblii Mehmed rnev -
kuf, 'digerleri gayrimevkuftu. Diinkii 
celsede yalmz Orgiiblii Mehrned bulu
nuyordu. Diger iki suc;luya tebligat ya
pllmamJ§h. 

Orgiiblii Mehrned celsede bu arsala
nn kendi namma <;Ikanlmasmdan kat'iy
yen haberi olmadtgtm soyledikten sonra 
dedi ki: 

«- Beylerbeyinde sekizde bir bisse
sine sahib oldugum bir diikkan vardtr. 
Bir giin Anargirosa mi.iracaat ederek bu 
hissemi satmasm1 si:iyledim. Anargiros, 
benden bir fotografla vekaletname i~in 
icab eden §eyleri ald1, gitti. Bu arsalara 
aid ztyamdan ikinci bir tapu senedinin 
~Ikanlmasl ic;in herhalde benim Anargi -
rosa verdigim bu fotograf kullamlmt§ -
tJr. Benim hic;bir su~um yoktur.» 

Netieede heyeti hakime, gayrimevkuf 
suc;lulara tebligat yap1lmasma karar 
vererek muhakemeyi ba§ka bir giine talik 
etmi§tir. 

Bir plaj h1rsizi 
Hamayak isminde gene bir plaj hlr

SlZl yakalanm1~hr. Hamayak bir~ok h1r
s1zhklarm suc;lusudur ve hapisaneden 
bir miiddet evvel g1km1§tlr. 25 yalllarm· 
da ve biraz da yakl§lkh olan plaj hlr
slzl, goziine kestirdigi zengince kadm 
ve k1zlan plaj a goti.irmekte, f1rsattan 
istifade ederek ~antalarmdaki paralan 
8§1rmaktad1r. 

Hamayak, baz1 plaj sahiblerile yi.iz
le§tirilmi§ ve bunlar, Hamayak'm bir
likte plaja getirdigi kadmlarm bilahare 
paralanmn a§Inld1g1 yolunda ~ikayet
lerde bulunduklanm soylemi§lerdir. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

rs~·k k - 11 
-, Diyerek konsola yakla§tl. Zeyneb, 

larnbanm §i§esini ~Ikarrnt§, onun, fitili tu
tu§turmasml bekliyordu. 

Raika Hamrnefendi, pencerenin ya
mndaki koltuga dogru yiiriidii, oturdu; 
ordi.igii fanilaya devam etmege hamla
mrken sordu: 

uyu a~ rom am: 

L. 
Nakleden: HAMDI VAROCLU _j 

Zeynebin ka§lan, 
mana ile ~a ttldJ: 

endi§eye benzer bir I tahamrnlil edemem gibi geliyor. 
- Evet aroma, bir gun gelecek, evle

neceksiniz. - Ne demek istediginizi anhyama
dim, dedi. 

- Y ani, omri.iniiziin sonuna 'k.adar 
bu ISSIZ yerlerde oturmak niyetinde olma
samz gerek, demek istiyorum. Sanki bu 
di.inyaya mensub degilmi§ gibi ya§tyor -
sunuz. Bu ya§ta!.. 

Zeyneb hafif~e gi.ili.imsedi; ka§lanm 
kaldtrd1, gozlerinden, §im§ek siir' a tile bir 
§u'le ge~ti: 

- Bu ya§la ! .. Siz de annem gibi si:iy
liiyorsunuz .. Birkac; senedir o da bunu tut
turdu. ikide birde ya§Irndan bahseder. Bir 
arahk beni istanbula, gece yatlst rnekte
bine bile yollamaga kalkttyd1. Ben git
medim. Annernden aynlarnam ... Kendi
mi bildigim giindenberi bir dakika onsuz 
kalmad1m. Annem gozlimiin oniinden u
zakla§Irsa ben bu aynhga kabil degil 

Zeyneb, gi.ilerek, ,Sefigin ylizi.ine bak
tt. Sanki pek tuhaf bir §ey i§itmi§ti. 

- Bunu §imdiye kadar akhma bile 
getirmedim, dedi. 

Sonra, bu stklct bahsi yanda kesmek 
ister gibi birdenbire ayaga kalkti, konso
la dogru yiiriidii: 

- Arbk larnbayi yaksak fena olmtya
cak, dedi, hava iyice karard1. 

Hakikaten odaya gece karanhgt dol -
mu§tu. Konsolun yanmda duran gene 
ktzm yiizii gi.icliikle se~iliyordu. Zeyneb. 
sebebini bilrnedigi, liziinti.iye benzer bir 
his duyuyordu. Karanhk odanm hava
Sl, birdenbire bozulmu§. gogsii tazyik e
decek kadar ag1rla§ml§ gibiydi. 

Doktor ,Sefik kibrit kutusunu c;tkard1: 
- Durun size yard1m edeyim. 

,Sefik, kibritin alevini lambaya tutar -
ken: 

- YIIIardanberi §U hareketi yapma
IDI§hrn, dedi. 

- Hangi hareketi? 
- Petrol lambas1 yakmak hareketini. 

Y er yi.iziinde evleri elektrikle aydmlati
lan rnemleketler mevcud oldugunu bili -
yor rnusunuz? 

Zeyneb, bu sozdeki alayc1 rnanaya 
giicenmedi. Lambamn §i§esini tekrar ye
rine takarken, bir dizi inci gibi panldt
yan di§lerinin gi.izel bir tebessiimile ce
vab verdi: 

- Beni bu kadar cahil zannetmeyin, 
,Sefik Bey. Elektrigin ne oldugunu bilmi-
yor degilim. . 

Tam bu esnada S1d1ka teyze ile Rai· 
ka Hamrnefendi odaya girdiler. Ve ge
ne o mada doktor $efik, Zeynebe §U 
cevab1 vermekle me§guldii: 

- Belki inanm,~yacaksmlz ama, emin 
olun ki, buraya geldigim giindenberi, in
sanm, c;ok zaruri zannettigi bir~ok ~y
lerden pekala vazge~;ebilecegini tecriibe 
ettim .. , 

- N e olmu~. ~fik? 
,Sefik annesinin bu sualine cevab ver

medi. SJdtka Hamm, ya~mdan beklen -

miyen ~evik adtrnlarla odanm i~inde do
la§IYOr, larnbanm fanusunu yerine takl -
yor, dag1mk ufaktefegi topluyor, perde-

leri indiriyor, bo§ oturamtyan bir ev ka
dmma mahsus miltemadi hareket i~inde 
gidip geliyordu. 

Raika Hammefendi, sualinde tsrar 
etti: 

- Ne diyordun $efik? Nelerden vaz
ge~iyorsun? 

- Say1hr gibi degil ki, anne! Evve
la, konfor dedigimiz §eylerden... Oto -
mobil den, telefondoon, sinemadan ... Rad
yodan, elektrikten... Dedikodudan ... 
Her '§eyden ..• 

Raika Hammefendinin dudaklarmda, 
miistehzi taraft fazla, miisamahakar bir 

tebessiim belirdi. Doktor ,Sefik, sozlerine 
kuvvet vermek istiyen geni§ bir el hareke
tile, ~epe~;evre oday1 gosterdi: 

- hte ispatl, dedi. Bakm §U muhit 
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benizsizlik _kin_ yeg!ne dcva kan~ ihJ:a ~d~n SIROP DESCHIENS PARIS 
En munlahipctibba larafmdan tcrtip edilmi~tir. ' 

Bolu Belediye Riyasetinden: 
Bolu Belediyesinin 42271 lira 50 kuru~luk bedeli ke~ifli elektrik tesisa · 

tmdan 13712 lira 50 kuru§luk lusm1 kapah zarf usulile mi.inakasaya konul· 
mu§tur. 

ihalesi 22/8/938 pazartesi giini.i saat 15 te Bolu Belediye Enci.imeni hll' 
zurile yap1lacaktlr. 

isteklilerin ke§if bedelinin % 7,5 u olan 1028 lira 44 kuru!;i muvakkat te
minat ak<;esini ve 2490 say1h kanunun 10 uncu mad.dninde yaz1h olan 15 ' 
z1m vesaiki ve teklif mektublarm1 ihale saatinden evvel Enciimene verm& 
leri laz1md1r. 

Proje ve !lartnameler Bolu Belediyesind.en ve tstanbulda Galata Ase ' 
kurazione handa elektrik miihendisi Bay Hasan Halet I~1kpmardan alma ' 
hl& ~~ 

. 
ile sabah, ogle ve ak,am 
her yemekten sonra muntazaman di-7lerinizi far~alay1DIZ. 

Emniyet Umum Miidiirliigiinden : 
1 - $artnamesinde yazl11 evsaf ve §erait dahilinde zab1ta memQ.rlarl 

i~in maakasket aZI 3800, GOi?;u 4187 tak1m elbisenin yalmz kuma~1 Umum Mii' 
di.irliikten verilmek ve diger biiti.in levaz1m1 miiteahhid.e aid olmak iizere di• 
kim i!ii kapah zarf usulile 16/8/938 tarihine musadif sah giinu saat 15 te 
eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Beber taklm elbise ve kasket i~in 500 kuru§ fiat tahmin edilmi~tit• 
3 - Bu i:;;e aid ~artnameyi gormek ve almak istiyenlerin Emniyet 11• 

mum Miidi.irliigi.i Satmalma Komisyonuna mi.iracaatleri. 
4 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 1570 lira 13 kuru§luk teminat mak• 

buz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarm1 ve 2490 sayili kB' 
nunun 2, 3 maddelerinde yaz1h belgelerle birlikte eksiltme giinu saat H e 
kadar Komisyona teslim etmeleri. « 2744,. ( 4891) 

Odeon Gramofonlannda 
Biiyuk Tenzilit 

NiHAD I$1K 
Magazas1 Sirkeci No. 37 

<;ifte zemberek 1939 No. 0 Halk 
modeli Blr kuru'U.$ta Ta1,1ra sipari§i tediyeli olarak derhal gOnde· gramofonu 
U~ tark• ~alar asura rilir. Sandtlt ve pasta parastabnmaz. 20 lira 

Cevabh mektublara 6 kuru~lult pul ve sipari§ler ictin .5 lira gOnderilmelidir. 

Urfa Vilayeti Daiml Enciimeninden: 
1 - Urfa Memleket hastanesinin 938 mall y1h ihtiyac1 i~in 1041 lira 

10 kuru§ tahmin bedelli 67 kalem eezayi hbbiye apk eksiltme yolile satll) 
almmak iizere 16/7/938 tarihinden itibaren bir ay miiddetle a~1k eksilt' 
meye konulmw~tur. 

2 - ~u i§e di.i~en muvakkat teminat 78 lira 15 kuru§tu_. 
3 - Ihale: 15/8/938 tarihine tesadi.if eden pazartesi giini.i saat 10 da 

Urfa Vilayet Daimi Eneiimenince yapilacakhr. 
isteklile~in ihtiya~ listesini gormek iizere Urfa Vilayet Daimi Eneii • 

menine ve Istanbul S1hhat ve i~timai Muavenet Mi.idi.irli.igi.ine, eksiltmeY~ 
girmek i<;in de sozii gec;en giin ve aatte teminatlarile birlikte Urfa Vilayetl 
Daimi Enciimenine ba§vurmalan ilan olunur. (4879) 

i~kisiz saz 
Ho§ vakit ge~irmek, saz dinlemek ve eglenmek 
istiyen sa}'ln Istanbul halkt bir~ok masraf ve 

vesaiti nakliye yorgunlugundan kurtuldu 
' 

istanbulun en yiiksek; ve havadar yeri olan eski Di.iyunu Umumiye 
yeni Erkek Lisesi yanmda <;!ifte Saraylar bah~esi, Dordiincii Vak1f 
han altmdaki Borsa k1raathanesi sahibi tarafmdan pek bliyiik feda
karhklarla ar;Ilml§hr. Bi.itiin Bogaz1, Haliei ve <;amhca tepelerine 
varme1ya kadar ayak altma alan bu bahr;ede asrm bi.iti.in ieaplan 
di.i§i.ini.ilmii§, s1hhi baklmdan riizgarh zamanlarda muhafaza i~in ca
mek.1nlar yaphnlml§, mutena qi~ek tarhlan, agaqlar ve f1skiyeli 
havuzla siislenmi§ olup her hafta sah giinii ak§am1 memleketimizin 
giizide san'atkfln kemani Cevdet <;ala ve arkada~lan bir musiki ge
ccsi tertib etmi:? ve 19 dan 24 e kac..ar mutena fas1llan b,iiyiik bir 
zevkle dinleyeceklere bildirmekle §ere£ duyanz. 

nekadar sevimli. Burada kendimi oyle 
asude, oyle miisterih goriiyorum ki ..• 

Doktor $efik, bu son ciimleyi soyler
ken, gozlerile ara§t~rdtgl Zeynebin na
zarlannda minnettar bir ifade sezmi§ti. 

Raika Hammefendi, oglunun sozle
rini cevabs1z buakrnak istemedi: 

- lspata hacet yok, inamyorum, de
di. Eskihisara geleli §Oyle bOyle ii~ haf
ta oldu ... Hila lstanbulun lafm1 ettigin 
yok ... 

S1d1ka teyze Ia fa kan§IJ: 

- Ki:iyiimiizden siktldtmz m1 yoksa? 
Raika Hammefendi, nazik bir muka-

bele ile: 
- Haytr, dedi, ne miinasebetl S1-

k1lmak rnevzuubahs degil ama, bizim 
kiic;iik beyin zevklerindeki bu ani degi
§iklige hayret ediyorum. 

Zeyneb, zihninde bir hesab yapar gi
bi gozleri bir an dald1ktan sonra: 

- Oc; hafta nekadar ~abuk gec;mi§, 
dedi. Daha diinmi.i§ gibi geliyor bana ... 

,Sefik, annesine yan gi:izle bakarak §en 
bir kahkaha a tt1: 

- Hay Allah raz1 olsun sizden, Zey
neb Hamm, dedi. Siz de olmasamz ha
lim yaman. Bu iir; haftanm k1sahgm1 an
neme anlatmak kabil olm1yacak. 

Boyle dedikten sonra. gene k1z1n 0' 
•'sJ 

turdugu kanapenin koluna, ayak ayak u 
tiine koyup yerle§ti. 

Raika Hammefcndi, sesinde hissedr 
lir bir tela§la: 

- Sen bu ak§am c;ah§miyor musll~ 
,;lefik? diye sordu. . 

,Sefigin dudaklari, c;.ah§maga pek itfe 
hast olmad1gmt gosteren bir kJVnntl 1 

buzuldii: 
- Evet... T abil... <;ah§acagUll J' 

rna ... , 

Zeynebin sesi gene araya girdi: 

- Bu ne bitmez r;ah§ma, ,Sefik J3e1' 
Sabahtanberi dunnadan c;ah§hmz. H~ 
siz vc;diginiz si:izii de unutuyorsuntl: 
Hani bu ak§am bana dans dersi verece 
tiniz? 

$efik, piirne§'e yerinden ftrladJ: 
- Sahi, dedi, az kalsm unutuyor 

1
: 

dum. Affedersiniz Zeyneb Hanun. d~ 
gmbkl Cabuk, gramofonul 

. R~ika Hammefendi parm~k)ar%; 
§l§lenn ucuna taklh orgi.ini.in iistune. r 
turla bnakh; bir an siiren bu tevakkll 

tan sonra, eskisinden daha asabl hare 
ketlerle i§lernege ba§lad1. 

(ArkaSt 1XIf) 
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- Japo gerginli V• 

I us 
IBa§taratz 1 fnct sahttedeJ 

den tardedilmi~tir. 
Bu dakikada, Sovyet arazisi dahilinde 
hic;:bir J apon bt' as1 bulunmuyor. Fa kat, 
buyiik ek-inin teklifi kabul edil digi tak
dirde, ve~iden bulunabilir. Eger Japan 
taraf1, 1\tlan<;u arazisinden Sovyet arazi
sine hucumlan ve ate§i, muayyen bir sa
atte, kesmeg; taahhiid ederse, Sovyet 
tarafi da Manc;:u arazisi hakkmda aym 
taahhiidleri verecektir.» 

diselere ve ~arp1~malara nihayet veri! • 
mek zamam gelmi~tir.» 

Sanb bir giiniin ~ 
yddoniimii 

,_ 
Muamele vergisi meselesi 

Maliye tahkik heyeti diin 
tetkikata ba§ladJ 

·esisa · 
konu:· 

5 1 aponlarm <.;ankufeng tepesine dahil 
2 raktmh nok~ay1 terketmi§ bulundugu 

Japonlo.! tarafmdan yalanlanmaktad1r. 
T okyu 8 - Harbiye Nezareti, ne§

reyledigi bir tebligde, <;ankufeng ve S,at
saoping tepelerinin Sovyetler tarafmdan 
&erj ahamJ§ oldL•gunu kat'! surette tekzib 
eyltmeJ. .. tedir. 

Miilahatm Tbhyo'dahi ahisleri 
Tokyo 8 - Hariciye Nezareti ~aat 

13 te dun Moskovada Litvinof'la ~i • 
gem~su arasmda yap1lan ikinci miilakat! 
hulasa eden bir teblig ne~retmi§tir. ni h\l' 

~at te
n Ia · 

~
ermt-

Ase • 
hna' 
46911 

Sovyet tebligi 
Moskova 8 - Birinci deniz sahil or -

dusu geuelkurmayJ a§agJdaki tebligi ne§
retrni~t:r: 

]apo Pranm Moskova biiyuk el~isi 
~igemut~u· n•.m Moskovada Litvin of' a 
Yap~1g; «sulhperver» tekliflerden bir g\in 
sonra, Hassan golunun oburtarafmda bu
lUnan J apon k~t' alan, SovyeL arazisinc 
§idd~tl! bir ate~ a~ml§hr. Agu tanklar da 
da.hiJ almak iiz,.re bir c;:ok ~apta toplar 
Man-;ukua a_razjsinden Savyet arazisini 
dovuyor vc Savyet k1t' alarma kar§I J a • 
Pon piyadesinm yaphg1 taarruz hareketi
ne Yard.m ediyardu. Sovyet klt'alan da 
bunun iizerine rr.ukabil top ate§i a~ml§ ve 
Japan top~usunun sushlrulmasile neti -
tel~nen ii~ dart saatlik diiellodan sanra, 
Sovyet k1t' alarmm arhklanndan temizle
llli§ ve Sovyetler Birligine c:id hudud 
~okta!anm sag!am surette i§gal eylemi§
hr. Savyet klt'.,Jarmm bu mukabil taar • 
ruz ha:eketine hava kuvvetleri de i§tirak 
etrni§1ir. 

Diplomatih miizahereler 
Moskava 8 - T as Aja:!Sl bildiriyor: 
1 apon biiyiik el~isi ~igemutsu, Sovyet

l~r Birligi I-lariciye Halk Komiseri Lit
VJnof' u ziy a ref etmi§tir. 

Bu .z1yaretten bilistifade, Litvinof, J a
Pon bi.iyuk elc;isine, bir ka~t biin evvel 
Japqn h;_jkilmeti namma muhasamatm 
latili hakkmda yap1Jg1 teHifi hatJrlatarak 
derni§tir ki: 

.Sigemitsu, anla§manm yap1ldJgi daki
kada mevcud statiikonun muhafazas1 e· 
sasile muh11sarnatm tatili teklifi uzerinde 
uzun muddet 1srar etrni§ ve miiteahben 
iki tara£ k1t' alarmm hududdan rnuayyen 
bir rnesafede geri almmas1 teklifini ileri 
siirmii~tiir. Diger taraftan ~igemitsu, hu· 
dudun yenideD tahdidi it;;in, Khun<;ung 
anla§mc:sile beraber Man~ukuo'nun ve 
J aponyanm e!inde bulunabilecek diger 
vesikalann da nazan dikkate almmasm1 
teklif etmi§tir. 

Sovyetler huvvetlerini geri 
~ekmeh istemiyorlar 

Litvinof, cevaben demi§tir ki: 
«Sovyel arazis-ine J apon kuvvetleri hii· 

cum etmi§ olduklanndan ve bu suretle de 
bir anla§mazhk yaratmi§ bulunduklarm
dan, bu gibi hiicumlann online gec;:mek ii
zere bunlarm biraz daha geri almmas1 
rnemnuniyetle telakki edilecek bir keyfi
yettir. Bu, munzam bir garanti te§kil ey
liyecektir. F akat bugiinku vaziyet de da· 
hi! oldugu halde, daima kendi arazisi i
<;inde bulunmu§ ve Man<;uri'yi hic;:bir ~a-
man tehdid eylememi§ olan Savyet k•t a
lanmn geri ahnmas1 it;;in hi~bir sebeb 
mevcud degildir. 

Hududun yeniden tahdidi meselesine 
gelince, bu i~. yalruz mevcud enternasyo· 
nal anla§rnalar esas1 iizerinden yapilma
hdir. Sovyet hiikumeti, Khunt;;ung anla§
masmi gostenni§tir. Mar~uko ve yahud 
J aponya, Rusya ile <;in arasmda ~aha 
yakm tarihli bir anla~ma gi>stermed1kle· 
ri takdirde, yalmz Khunc;:ung anla§rna
Sl, tahdid rneselesinde esas vazifesini gO
rebilir. Esasen, bu anla§ffiadan daha ya
km tarihte yap!lrni§ ba§ka bir anla§lllla 
da mevcud degildir. Hududun tayin ve 
tesbiti iizerinde ba§ka hi~tbir vesika tesir 

Bu tebligden anla§!ldigma gore, iki 
tara£ muhasamata nihayet verilmesini 
ayni suretle arzu etmekte fakat diploma
tik gorii~mele-re devam edilmeden evvel 
k1t' alann c;ekilecekleri hath tesbit husu • 
simda anla~amamaktadirlar. Hula~anm 
metninden istimzac; edildigine gore, J a -
panya k1t' alanm, gerek 11 ternrnuzda 
miinazaah tepeler iki ordudan biri tara -
fmdan i~gal edilmeden evvel bulunduk
lan yere kadar c;ekmegi, gerekse bu kit-
alan 7 agustosta yani muhas1rn taraflar 
araziyi payla§d1klan mada gorii~Inelcrin 
vuku buldugu tarihte i~gal ettikleri yer
lerde ipka etmegi kabul etmektedir. Bi
naenaleyh J aponya rnahallinde askeri 
~fler arasmda goru~meler yap1lmasmt, 
sonra da diplornatik rniizakerelere ge<;il
mesini teklif eylemektedir. Bu rniizake -
reler tesbit edilecek olan bir mmtabnm 
bitarafla~tmlmasmdan sonra yapJiacak • 
tJr. Tebligde bildirildigine gore, Litvi • 
nof J apon k1t' alan Sovyet hududunun 
obilr tarafma at!lrn!~ oldugu ic;in bu kit· 
alara yap1lacak §eyin topc;u ate§ine niha
yet vermekten ibaret oldugunu soylemi~
tir. Bu takdirde 29 temmuzda }apon 
mukabil taarruzlanndan evvel oldugu 
gibi tepeler Sovyetlerin i~galinde bulu.1-
mak ~artile Litvinof Sovyetlerin muza -
kereye ham bulundugunu ilave eylemi~
tir. T ebligin muhteviyah ve tonu, iki hii
kumet her iki tarafm haysiyetini koruya
cak bir miitareke farmiilii bulunCJya ka
dar askeri vaziyetin kontrolunu idame 
edebildikleri takdirde miizakerclerin $irn
diki <;Ikmazdan kurtulacag1 kanaatini 
vermektedir. 

Miizakereler netice vermedi 
«- Bu teklife cevab olarak, J apon 

taraf, hiicumlara ve ate§e nihayet verir 
Yerrnez, Sovyet tarafmm da mukabil 
llluhasamatta hulunmak liizumunu his • 
Setmiyecegi bildirilmi§ti. Bu suretle, mu· 
hasarnata nihayet verilmesi keyfiyeti, icra edemez.» 

Moskova 8 - Dun Litvinof'la ~i • 
gernitsu arasmda yap1lan gorii§me hrr iki 
taraf kendi naktai nazanm ve vaziyetini 
muhafaza ettiginden dolay1 hic;bir miis
pet netice vermemi~tir. Yaln1z Japon tarafma bagh bulunuyordu. 

F' akat, daha ertesi giinii, J apon k1t' alan
tl!n Sovyt!l c.razisine hiicumlanna yeni • 
~en. ba§lanml~ ve biiyiik ~apta toi?lar da 
l.lahJ! olmak iizere top<;u kuvvetlen, Man 
<;urya arazisinde faaliyetlerine devam 
eylern;§tir. Bunun iizerine, Sovyet tarafi 
n;-ukabelrye mecbur kalmi§, J aponlar ge
~1 Piishirtii!mii~ ve ] apon ~~~· alarmm geri 
~Ian aksam1 Sovyet arazlSlnden tarde -

dtlrni~t;t, Bu alan §eylerden teessiif duy· 
lllarnak ve her iki tarafm verdigi zayiatm 
ltles' uliye,tini J apon hiikilmetinde bulma
ltlak kabil degildir. 

Hudud nasal tahdid edilecek? 
Litvinof, bu izahattan sonra teklifle

rini §oyle hulas a etmi§tir: 
J aponlaran bilcin!;osu 

Tokyo 8- Harbiye Nezaretinin bir 
tebliginde, ]aponlann 6 agustosa kadar 
ugramz~ oiduklan zayiat bilanl<osunun 70 
maktul ile I 80 yarahdan ibaret oldugu 
bildirilmektt:dir. J aponlarm diin ve bu -
giin ugraml§ olduklan zayiat, 200 e ba
lig olmaktad1r. 

T ebligde- Sovyetlerin bugiin miihim 
hi~hir hareket icra etmemi§ olduklan ila· 
ve edilmektedir. 

<;in • Japon harbi: 

Kanton'da bir Franstz hastanesi 
bombardzman edildi. 30 alii var 

Anafartalar zaferini 
23 sene evvel bugiin 

kazanm1sbk 
' 

1 Ba~taratt 1 tnct sahttede 1 
Atatiirk, sevk ve idarenin muvaf

fakiyeti ic;in pek hakh bir talcb ola
rak bu kumandanbg1 ancak biitiin 
o mmtakadaki kuvvetlerin kendi 
emrine verilmesi §artile kabul ede
cegini soyliiyor. 

Alman generali soruyor: 
- Cok gelmez mi? 
Ve bilyiik askerden nefis ve miis

kit cevab1 ahyor: 
- Bilakis az gelir. 
Atatiirk, 8 - 9 agustos geces1, 

hernen Anafartalar Grupu karar • 
gahma giderek, ertesi sabah ic;m ~a
fakla beraber taarruz emrini v~rdi. 
7 nci ve 12 nci tiimenlere mensub 
alaylanmiz, o cehennemi agustas 
giinunde cebri yiiriiyii~lerle, hatta 
70 kilometre yiiriiyerek Anafarta
lara gelrni§lerdi. Kar~ISlndaki zay1f 
kuvvetlerimizi geri atarak rahat ra
hat ilerlemi§ alan dii§man, 9 agustos 
sabah1 Atatilrkiln emir ve idare et· 
tlgi taarruz kar§mnda §a§JTdl, mag
lub oldu ve durdu. 

Gene kumandan 9 agustos gunu 
Anafartalarda dii§mam tesbit ettik
ten sonra, Conkbaym - Kocac;imen 
tepesi mmtakasma ko&tu. Burada, 
vaziyet daha tehlikeli idi. Hemen 
taarruza ge~erek Bo&aza hakim 
Conkbaym • Kocac;irnen tepes1m 
tutmak iizere olan dii§mam geri at· 
mak laZ!Tn geldigini gordii. I 0 agus
tos sabah1, §afakla beraber, burada 
da taarruz edilmesini emretti. 

0 sa bah, mer hum N uri Conkerin 
kumandasmdaki 8 inci tiimenin 6 
taburu tek bir top atmadan, baskm 
§eklinde bir siingu hucumu yapt!lar. 
9 uncu ve 4 uncii tiirnenlerin de yar
d1mlarile taarruz muvaffak oldu. 
Conbaymndan Kocac;irnene turnan
mak iizere olan dii~man alaylan 
kat'iyyen maglub edilmi§ ve geri a
tiirni~tJ. 

ingiliz harb tarihinin «Mustafa 
Kemal, bu rnukabil darbeyi hay~t 
ve takdire deger bir surette dii&iin
mii ve haz1rlamlftu» diye aJloa-ila
dJgl bu c;ifte zaferie Atatiirk, AJla
hm Turkiyeyi kurtarmak ic;in yarat· 
t1g1 buyuk adam, iki giin birbin pe· 
§ima, Bog~z1, istanbulu ve mem
leketi kurtarmi§h. 

9 ve I 0 agustos i§te boyle ~anh 
bir zaferin ylldoniimiidiir. 0 zaferi 
yaratan Biiyiik Sefin huzurunda ve 
onun emri]e ~ehid dii~en kahraman· 
!arm hahras! oniinde hiltmetle egi
liriz. 

A. D. 

l l-Ias3an golli mmtakasmdaki c;arpi§ma· 
ara, yalmz hudud muhaf1zlan arasmda 
tnusademelere itlak olunan «hudud hadi
hesi>> ism; verilemez. Umumiyet itibarile 

II dud muhafJZ!annm ta~u k1t' alan 
~~ktur. Halbuki, bu hadisede, ilk Japon 
k~curnu, to~u istimali~e yapilmi§tlr. ~~
.katb, vaki alan had1se, Sovyet arazJSI

}' su)h zamamnda i§gal etmek ve hatta 
h aponyay1 Sovyetler Birligine kar§I bir 

arbe tahrik eylemek te§ebbiisii idi. Bu 

«iki tarafm muayyen bir hath gel<rne
mek, bu hattm otesine gitrnemek ve an • 
la§ma esnasmda bu hathn otesinde mev
cud olabilecek ht'alarmi geri <;agmnak 
taahhiidlerini almalarile beraber askeri 
harekata nihayet verilecektir. Bu hat, 
Khun~ung anla~asma merbut haritada
ki hududdur. Bu snretle, 29 temmuzdan, 
yani J apon k1t' alannm Sovyet arazisine 
ilk taarruzlanndan evvelki statiiko yeni
den tesis olunacakt1r. Hududda siiku • 
nun yeniden iadesi iizerine, iki Sovyet de
legesile bir J apon ve bir Man~urye dele· 
gesinden miirekkeb iki tarafh bir komis
yon, hududa gidecek ve Khun~ung an -
la§rnast ve buna merbut protokol ve ha
ritalarla tayin edilmi§ olan hududu yeni
den mahallinde tahdid eyliyecektir.» 

Londra 8 (Hususi) - ]apon tayya
recilen bugun Kanton. u tekrar bombar
dJrnan etmi§lerdir. Bombalardan biri 
F ransll kilisesine is abet etmi§tir. Oliile -
rin adedi pek ~oktur. 

Yugoslavyanm m1s1r ihracah 

~arp,§nlamn biitiin tehlikesi i§te burada
lt ve J dpon hiikUmeti, bunu c;ok ciddi 

surette nazan dikkatte tutmahdir.» 

~igc>mitsu, J apon k1t' alanmn yegane 
Vaz1fesinin Manc;:u ' arazisini miidafaa et· 

dlll.ek oldugunu ve bu sebebden yalmz te-
afUi b' · · 1 1 · b I d ' Ir mevz1 l§ga ey em•§ u un u -

~un11 1 d .. 
~ay etml§tlr. 

litvinof, eevaben demi§tir ki: 

c «- Hi~ kimse, japan arazisine hu -
b~~ etm~.rn!~ ve bOyle bir hiic_um -~iyeti 
f erne:,l~Lr. japon kuvvetlen, muda -
na~ ke!"mesini herhalde ~ok garib bir ma
a~J a ahyorlar. <;unkii hu kelime altmda 
h·· adtklan. Sovyet hudud karakollanna 
tn U~urn etrnek, bu karakoiJarJa ate§ ac;: -
rn ak .ve Sovyet arazisinde hat i§gal eyle-

e br.» 

. Japonya elfisinin tehlili 
~- ~~gemitsu, a§ag1daki teklifi tekrarla 
'<1\r~If d"J . ' b"Jd' . . e 1 nu~ bu.undugunu 1 umi§hr: <<-!k· rn . 1 tara£ lut' alan arasmda muhasa-
an~t [a til edilrneli ve iki tara£ k1t' alan, 
le/~tna vukubuldugu esnadaki mevzi -
ak1t1 ,rnuhafaza eylemelidir. Bunu mlite
i§ti ' ?ududulJ tesbiti i~in, J aponlarm da 

taktle S .. '11 tind ' ovyet ve Mant;;u mumess1 e-
tirjj en ~~rekkeb komisyonlar vucude ge

tnehdtt.)) 

Litvin 1 t · · · l· o , emmat astayo 
ttvir.of, buna cevaben demi~tir ki: 

«- H~d. d 
giseb"J' a Ise mahallinde vaziyet e -
rn~ I lr, Bu tnkdirde her iki taraf. anla§-
' esnas·nd . . 'I . . I t ge I a en 1y1 mevz1 en 1sga e me-
d <;a ~~ilrak]· d B .h eva - <lr 1r. u da, rnu asarnatm 
tardarn~ilt~m·\ktir. !-ferhalde, ufak mik ~ 
Sovy l 0·~a. b1r tek J apon miifrezes1 
L et ilra7 . d h"t· 
I1erh<\n . b" 151 a I mde bulundukt;;a. 

!H tr anla§rnanm irnkam yoktur. 

J apon B iiyiik El~isi, bugiinkii gorii~
menin rnevzuu iizerinde dii§iinecegini ve 
bu meseleye yeniden temas eyliyecegini 
vadetmi~tir. 

M. Litvinol'un beyanatt 

Gorii~menin sanunda, Litvinuf, ]apon 
biiyiik elt;;isine a§ag1daki beya!)3.Ua bu
lunmu§tur: 

«- J apon hiikumeti hududun bir 
bolgesinde rnuhasamata nihayet verilme· 
sini teklif ederken, hududun diger bir 
bolgesinde, bu sefer Grodekovo rnmta • 
kasmda, ii~ a!br makinelitiifekle ~~ceh· 
hez bir J apon boli.igii, Sovyet arazlSl da
hilinde kain 588,3 rakimh tepede nobet 

bekliyen bir $ovyet hudud muha·f1~ ~uf
rezesine hiicum etmi§ ve bu tepey1 !~gal 
eylemi~tir. Japan boliigu, hemen derhal 
gel en Sovyet takviye k1t' a! anna ate~ a~,;-

rnl~ ve ~arp1~ma sonunda 1 0 J apon born
basile 50 tane klo~etli bomba btrakarak 
geri ~ekilmi~tir. Bu c;arp1~rna esnasmda 
birc;ok K1Z1lordu eri olmii~ ve yaralan • 
rn1~11r. Bittabi J apon tarafmdan da ole~
ler ve yarahlar vard1r. Buna miirna51l 
vak' alar ve hadiseler iizerine yap1lan 
miiteaddid protestolardan sonra yeni bir 
protestoda daha bulunmak manas1zd1r. 
Bu sebebden dolay1 bu ciheti beyan et
megi liizumlu goriiyoruz ki Sovyet hii -
kumeti, bundan boyle, zaman zaman ve 
cezas1z kalacak bir tarzda, kendi hudud 
muhafizlarmm olmesine ve pralanmas!
'la ve rnuvakkaten dahi alsa Savyet ara· 
zisinin J apon k1t' alan tarafmdan i~gal 
edilmesine musaade niyetinde degildir. 
Sovyet hiikumeti, istikbalde, bu gibi vak
alarda, topc;u ve hava kuvvetleri istimali 
de dahil olmak iizere, en cidd! tedbirl~r 
almaga tamamjle azmetmi~tir. J apon hii· 
kumeti, KvantunR ve Kore ordulanm, 
mevcud hududa hiirrnete icbar etmeli • 
dir. Hududda bu bitmez tiikenmez ha -

Hon~kong 8 - Sa at 15 te J apon 
tayyarelen. Kanton' daki F rans1z biiyiik 
kilisesinin etr11fmda panik c;Ikarml§tir. 
Biiyiik kiliscye iltica etmi§ alan 39 ki~i 
patl1yan bombd1ann tesirile telef olmu§ 
ve 50 kadar insan da bu yiizden yaralan
mt§hr. 

Kilisenin dahilinde cesedlerle yarah -
lar k1r•lrni§ olan carnlann enkaz1 arasm -
da yerlerde yatmaktadu. 

KiJise, halkm kesif oldugu bir mahal -
lede kaindir ve burada askeri hiQbir bina 
bulunmarna ktadu. 

Civara yirmi kadar bomba dii§mii§ ve 
yuz kadar sivilin olmesine sebebiyet ver
rni§ ve iki yuzden fazla insan1 yarala -
Tnl§hr. K urbanlar arasmda bir ~ok ka • 
dmlar ve ~ocuklar da vard1r. 

$anghay'da neler oluyor? 
Tokyo 8 - Domei ajansmdan: 
Musirrane bir tak1m §ayialar deveran 

etmektedir. Bu §ayialara gore ba§Ibozuk 
<;in kltc.ah, 13 agustos tarihinde ~ang· 
hay'a girmege ve orada yeni <;in hukil -
metini devirmek ve ~anghay' da mukirn 
J aponlara taarruz etmek rnaksadile bir 
niimayi§ tertib etrnege hamlanmakta idi
ler. Bu §ayialar iizerine ~anghay'm bey
nelmilel imtiyazh rnmtakas1 makamatmm 
emri iizerine miisellah bir kuvvet te§kil 
etmek iizere muhtelif memleketlere men
sub on be§ bin ki~i mhh otomobillerle 
miicehhez olduklar! halde silah altma da
vet edilrni§lerdir. 

Bugiinden 1tibaren beynelmilel imti • 
yazh mmtaka 1le imtiyazh Frans1z mm • 
takasmda gece sokaga ~tikmak ve I§Ik 
yakmak yasak edilmi§tir. 

Biitiin kumar miiesseseleri 11 agustos· 
tan 13 eylule kadar kapatJlmi~hr. 

Magazalar, mutad oldugu vet;;hile ka
panacakhr. 1 aponlar tarafmdan da icab 
eden ihtiyat tedbirleri ittihaz edilmi§tir. 

Belgrad 8 - Yugoslavya, 1937 ikinci
t~rininden 1938 haziranma kadar alt
ffil§ bin yedi yiiz vagon miS!r ihrac et
mi§tir. Bu ihracatm !Liymeti 614,300,000 
dinardtr. 

~···-,Sadirvan kubhesinden diittii 
Siileymaniyede cami tamiratmda c;a

h§makta olan 35 ya§lannda amele Mu
rad, dun, 12 metre yiikseklikteki §adir
van kubbesinden dii§erek muhtelif yer
lerinden yaralanmi§, hastaneye kaldt -
nhrken olrnii-$tiir. 

Amerika - Duglas isminde Ameri
kah bir alim, suya girrneden suyun al
tmda foto_~raf almak i<;in yeni bir usul 
~e§fetmi~tir. Alim bu usulii tecriibe 
etmek istedigi zarnan c;ok iyi bir yii
ziicii olan k!Zl denize atlarnu~ ve bir 
ahtapotla yaptlgt olduk<;a tc:hlikeli bir 
miicadelenin s~hnelerini tesbit ettir
mi§tir. 

(B~taratz 1 tnct sahtjede) 
i~in tahkikine memur etmi~tir. 
Varidat Umum Miidiiriiniin izahatl 

Varidat umLrn mudiirii, dun sabahki 
ekspre'Sie Ankaradan §ehrirnize gelmi§ -
tir. Ogleden evvel Defterdarla temasta 
bulunan umurn mudilr, kendisile gorii§en 
bir muha:ririmize vaziyeti §(iyle izah et· 
mi§tir: 
«- V ekaletin tensibile muarnele ver· 

gisi hakkmdaki dilek ve muracaatleri 
dinlemex: iizere geldim. Benden evvel 
gelen tetkik biirosu azasmdan Zeki ile 
birlikte tt:tkikata ba§hyacag!z. ~ikayetle
ri diHLyec.egiz. Kimlerin defter tutabile
ceklerini, hangi kii~iik esnafm maktuiye· 
te baglanmas1 ikhza edecegini, hangi 
imalath2 nelerin istisnaiyet kararmm ref· 
in den .nutaza1 ~tr olup, bunun mevcudi
yetleri ic;in tehlikeli oldugunu ara§hracak 
ve ncti ~eyi Vekalete arzedecegiz. 
lstisnaiyetin sebebi 

Muamele vergisindeki istisnaiyet hiik -
mii, ba7.1 biiyiik te§ekkiillerin par~alan -
mamas!, ufak klSimlara aynlmamas! ve 
bu vaziyetin bunlarla miinasebettar bu • 
lunan diger sanayi §ublerine zarar ver • 
mernesi ic;in kaldmlmi§hr. Muamele ver 
gisinden istisna hiikmiiniin sebebi, bu ka
bil yerli rnilesseselerin inki§afmi temin 
maksadma matuf bulunuyordu. Aradan 
uzun zarnan gec;:ti. Bu rniiesseseler tutun
dular, inki§af ettiler. Hiikumet de bittabi 
vergiyi seyyanen tatbika gec;:ti. Bununla 
beraber. bugiin istenilen voergi, matorleri 
soktiirecek kadar ag1r degildir. Sonra, 
yeni te~v;:t kanunile bu gibi miiesse;;eler, 
getirtecek!eri bir ~ak iptidal maddelere 
aid muawele ve istihlak vergisini ya hi~ 
vermiyecek, yahud da pek az verecek -
lerdir. 
Deiter tutma 

Diger taraftan defter tutma i§i de o 

defter tutmanm baZJ rnuesseseler ic;in gut; 
oldugu neticesine vanrsak, bu kabil yer• 
lerin tnaktuiyete raptm1 dii§iinecegiz.» 

Va riJat Umum miidiirii, tetkikahn 'IC'" 

recegi neticeye gore hareket olunaca%1· 
m da sCiyledikten sonra bu §ekilde vaki 
§ikayetler;n yalmz !stanbuldan geldigini, 
diger yerlerden sadece usule dair baz1 
noktalar soruldugunu ilave etrni~tir. 

M arangozlarm miiracaati 

Dun Marangozlar cem1yeti urnuml 
katibi Fuad T ezerin riyasetindeki bir 
heyet, Varidat Umum miidiirii !smail 
HakkiYI z!yaret ederek rnuamele vergisi 
istisnaiyet;nin kaldmlmas! etrafmda va "' 
ziyeti izah etmi§tir. Urnum miidiir, he "' 
yetin di!t'klerini dinlemi§, matorleri so .. 
kiildiigii soyleniien imalathanelerin lisle" 
sini alrm~t1r. 

Buraa bt!;ah!;rlaranrn vaziyeti 

Bursl 8 (Telefanla) - Bursa bl~tak" 
~tllan, rnuamele vergisinin kendilerine de 
te§mili dol ay1sile mutlak bir s1kmti i~tin .. 
dedir. Bu san'atkarlardan bir k1snu i§le-. 
rini ta:i! ctmi§, bir k1smt da motorlerini 
sokmii~tur. Avrupa hi~aklarile rekabet 
yiiziinden zaten bir§ey kazanarniyan ill .. 
c;akc;:1lar ,adeta bu te§mil dolayisile. 
rnii§kui vaziyete dii§mii§lerdir. 

Yiizde doksan dakuz el emegile ya" 
p!lan bu i~ten fazla par~ta c;1karmak im .. 
kam pek az bulundugu ic;in, b1~akc;I!ar,. 
zor ~e~int-n insanlard1r. .Simdi hi~tak ve 
testerelcrt' bir zarn yaparlarsa, evve!i 
bunlan alan t;;iftt;;i, daha ucuz alan Av • 
rupa ln;agom, A vrupa testeresini tercin 
edecektir. Derniri ve sap! Avrupadan g~ 
tirtilen Bursa b1~agm1 bugiinkii rayicin "' 
den data ucuza satmaga zaten imkan 
yoktur. Bu ihuarla hi~takt;;Ilar, kanunun 
istisna ettigi k1s1mlara kendilerinin de 
ithal edi!l'f.e!erini dilernektedirler. 

kadar giic;: degildir. Nekadar kiic;:iik olur- Bursada, 51 den fazla bi~tak imalat .. 
sa olsun, aldigmJ, verdigini bilmiyen, he- hanesi vard1r. Bag ve dut testereciligi de 
sab1, ktta\::; olm1yan diikkan, tasavvm yalmz Bursaya rnahsus bir san' attJr. Bi· 
edilemez. Banusus boyle motor kullanan naenalcyh. miiracaatlerinde hakh gorii• 
miiesseseler i~in, bu §ekil varid olamaz. len bu san' atkarlann rnuamele vergisi is-

Bizim istedigimiz, bu imalathane ve tisnaiyetinden istifade ettirilrneleri, tarihi 
muesseselerin sathgml, kazandigml gOs • bir §Ohret kazanan bu san' atm inki§af)na. 
termeleridir. $ayed, basit bir i~ alan hizmet edf'cektir. 

,...,. 

Bugun harf inkdabJmiZin onuncu yddoniimiidiir 
[Ba~taratt 1 tnct sahttede I I Tiirk harfleri seferberligi, bOy ieee 

Arkada~lar; bizim giizel, ahenkli, Biiyiik Millet Meclisinin ac;1h§ma ka .. 
zengin lisammtz yeni Tiirk har!lerile dar mill! bir te§ebbiis halinde de .. 
kendini gosterecektir. Asrrlardanberi ka· varn etmi~. nihayet uc;ilnoii intihab devre .. 
falarrmrzt demir verceve kinde bulundu- sinin ikinci y1l toplantlSlnda keyfiyet, ka· 
<ran, anl~tlmtycm ve anl.yamadtglmtz i§a- nuniyet kesbeylemi§tir. 
retfcrden kendimizi kurtarmak mecburi - Atatiirk, Millet Meclisinde, okuma 
'Yeiindeyiz. Lisantmtzt muhakkak anla • yazma seferberliginin deger ve ehemmi .. ' 
mak istiyoruz. Bu qeni hartlerle pek ~a- yetini telbariiz ettiren c;ok k1ymetli bir nu
buk, miikemmef bir SUrette anlt_l/aCagtz. tuk soyJemi~, her ciimlesi ayn ayn aik1~· 
Ben buna eminim, siz de emin olunuz. !aria kar~1lanan bu nutuktan sonra, Mil· 

V atanda*lar ,· qeni T iirk harf[erini ~a· let Meclisi, ayni gun, yeni harfler hak • 
buk ogreniniz. Biitiin millette, koqliiye, kmdaki kanunu kabul etmi§tir. 
~obana, hamala, sandalcrqa ogretiniz. hte Turkliige, yalmz varhgm1 yeniden 
Bunu vatanperverlik, milliyetperverlik kazandirrnakla kalm1yarak onu en ileri 
Vazife.si biliniz. Bu vazifeqi yaparken, rnilletler arasmda bulundurrnak, hertiirlii 
dii§iiniiniiz ki bir milletin, bir ir;timai he- yiikselme vas1talarile t~hiz etmek istiyen 
yctin _r;iizde sekseni okuma yazma biZ - Ulu Onder Atatiirk, biitiin kultiir kapt• 
mez, bu aytbdrr. lannm anahtan olan yeni harfleri, buyulC 

Bundan, insan olanlar utanmak la • Turk milletine bu suretle hediye etmi~tir. 
zzmdtr. Bu millet utanmak ir;in yaraitlmt§ Bu biiyiik yildonlimu giiniinde Biiyiik 
bir millet degildir. lttihar etmek icin ya- Sefimize sonsuz minnet ve §ukran ... 
ra.trlmz~ vc iftihc:rla tarihini Joldurmu§ bir Bugiinkii merasim program1 
mrllcttir. Milletin yiizde .sekseni okuma .. . . . . . 

b·r · h 1 b' z d a -·ca· Bugiin, Umvers1te 1dares1 ve F estJval qazma t mu;orsa, a a rz er e egr tr. . . . . · k'l h · · d 
H i l d. d k' T ·· k · · · kom1tesmm l§hra 1 e §e nm1z e muaz .. a a on ar a tr r, ur secryesmr an- l k 
l _7_ b' tak . . l l k f l zam tezahiirat yap! aca hr. amryarUR rr zm zmctr er e a a an- . . 
mrzt sarmt~l--:rrdrr. M azinin hatalarrnr ki:i- Giindiiz Halkevlennde muhteh~ ha .. 
kiinden temizlemek zamantndaytz. Ha • tibler tarafm.dan konferanslar ye~Ilec~k, 

' talan tashih d ;r· , temsiller tertJb olunacaktJr. Omvers1te 
e ece"rz.~, l d k' . F d 

Bu i§aret, yurdda butiin munevverleri konferans sa onun a 1 meras1m ~a 
harekete getirrni~. ba§ta Biiyiik ~ef ol • Kopriilii tarafm~an at;;Ilarak har~ In • 
mak iizere Vekil meb'us ve memur, bii- ki!abmin ehemm1yet ve azarneh etr~
tiin mnevv r1 r b'rer muallim olmu~lar. fmda bir hitabe irad edilecektir. Bundan 
d1r. Mernl:k et' btr anda ba§tanba~a bir sonra yiiksek tahsil gencligi namma Ede
mekteb halin: 'gelmi~. herkes, yurda kiil- biyat .. F ~kiiltesi -~alebesinden biri bir n~: 
tilr h"rriyeti getirecek alan bu yeni clava· tuk soyhyecek, UC< ayda okuyup yazmagl 
ya sa~Ilml§hr. Og~enen aJtJ ya§mda bir ~ocukJa ~=rf in-

Gayeye biran evvel ula§rnak lazirndi. k~labmdan so~:a okuyup _yazrna ogrene.n 
Bunun i~in Ba~muallim Atatiirk, masile b1r zat da Turk harflenle yazilrni~ b1r 
T ekirdag, Canakkale, Maydos, sonra ba- hitabe okuyacaklard1r. . 
21 Karadeniz §ehirlerile orta Anadoluda Ak~arn saat 20 de Oniversite tale!J~
bir seyahate <;Ikmi~l!r. Belediye salonla- sile yiiksek tahsil gencligi ellerinde me• 
nnda, umuml meydanlarda bizzat halka ~alelerle Giilhane parkma giderek bura• 
ders verm~tir. da Atatiirk heykeline bir e<elenk .koya • 

Biiyiik ~efimiz bu imtihanlardan al • caklardtr. Parkta Dil Enciimeni Urnumt 
d1g1 intJbalan ~oyle anlatm1§iard1r: Katibi saylav !brahirn Necrni Oilmen bir 

A b h fl ·c h' k k konferans verecektir. «- ra ar en e t~ ya;:.ma o u-
mak bilmiycnlerin Tiirk harflerile derhal Glilhanedeki merasimde duhuliye a • 
iinsi.!Jei etmi~ olduklarrm gordiim. H eniiz lmrniyacagi gibi kap1da bekliyecek alan 
ortada salahiqetlar makamlartn tasdikrn- iki otobiis de halk1 paras1z Sarayburnu• 
dan ger;mi~ bir rehber olmadctn, heniiz na ta~1yacakhr. 
rnekteb muallimleri delalet fooliyetine Kad1koy Halkevi bugiin harf ink1la • 
gec;meden, yiice T iirk milletinin hayulr bmm ouncu y1ldoniirnii miinasebetile Sii· 
olduguna k-anaat getirdigi bu yazt mese- reyya sinernasmda bir miisamere tertib 
lesinde bu kadar yiiksek ~uur ve intikal, etmi~tir. Saat dokuzda Nahid Cemal 
billwssa istical gostermekle oldugunu T okerin bir konferansile ba~hyacak olan 
gormek benim i~in cidden biiyiik saadet- toplantl zengin bir konser programile ni· 
tir.» hayet bulacakhr. 
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I~CumhuriyetJII 
nJ c§l u k ~ lYi ~ lYl IFil lYl 

Kaldirim ve aydmhk 
bekliyorlar 

§ehzadeba~mdaki polis merkezi kar§:sma 
i.sabet eden Atatiirk caddeslnde 129 numa
rada M. Acar yaziyor: 

c- Bizlm cadde on be~ senedenberl kal
dinm ve aydml!k beklemektedir. Kllim c;a
murdan yiiriimek imkam olmadJgi gibl ya
zm da tozdan evlerlmlzde nefes almak im
kam yoktur. 

Mevslmln bu s1cak giinler!nde biraz ha
va almak lc;in ac;tlglmlz pencerelerden he
sabslZ toz yutmaktaylZ. Bu sebebden ken
dim hasta oldugum g!bl clvar ko~ularrm 
da her vaklt hasta olmakta ve hatta mev
cud klrac1lar kuntratlanm fesedlp kac; -
maktadrrlar. Alakadar zevatm nazan dik
katlerinl c;ekerim.• 

Kay1b aramyor 
Bursada Ye§il mahallesinde incearallkta 

26 numarada Hasan oglu Mustafa Eryii -
rekli imzasile aldiglmlZ mektubda denlllyor 
ki : d918 senesinde ben! ve karde§lml Bul
gari.stamn Eskicumasmda birakan annem 
:;lansineyi anyorum. Hayat ve mematl ve
ya. nerede oldugunu bllenlerln yukarlki ad
resime yazmalarmi rica ederlm .• 

GONON BULMACASI 

Soldan saga: 
1 - Gece tertlb olunan eglentl ve da

vetler (ceml). 2 - Zamanm tak.slmatm
dan, bayrak. 3 - Memleket. 4 - Allaha 
kulluk, yeme ve konU§ma vasitasi. 5 - Yii
ziin kiSimlarmcian, k1ymetli ta~. 6 - Cefa, 
harflerden te~ekkiil eder. 7 - Toprak kab, 
soru edat1, isim. 8- Zamanm tak.simatm
dan, suya batan b!r~eyin c;1kardigi ses. 9 -
Qayrr cinsinden, viicudiin esash maddeie
rinden. 10 - Bir dil, bo.} ~ey. 11 - Blr ml
sal edati, i.stlgna. 

Yukaridan a~ag1ya: 
1 - Renklerden b!r!ne yakl~an. 2 -

Merkez, bir edat, bir nota. 3 - Badana o
lan, Afrikada bir go!. 4 - Ortada, garibe. 
5 - Bir tane, giildiiren. 6 - Efrad, alfabe
de bir harfin okunu~u. 7 - Ters c;evlrlnce 
bir yemi~ olur, rutubet, i.slm. 8 - Hitab 
edati, su verilmi§ demir. 9 - Temizleyici, 
edat. 10 - Viicudiin yumu§ak klSimlarm
dan, biiyttme, k1ymettar sopa. 11 - Ko -
gan. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ 'ekli 
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nltlsJEIKI•IKI I lviAJK_ - -

If ~ 
Ankara Borsas1 8/8/938 

KAPANI$1 

1 lngiliz liras1 
100 Dolar 
100 Fransu (rang~ 
100 Liret 
100 tsvi~re frangw 
100 Holanda 

florini 

A.;III$ 
6.1975 

126.7050 
3.475 
6.665 

28.985 
69.175 

Kapams 
6.20 

126.7575 
3.475 
6.6675 

28.991 
69.205 

100 Rayhismark 50.80 50.82 
21.44 

1.135 
1.53 
4.355 

100 Bcl~ika frang1 21.4325 
100 Drahmi 1.135 
100 Leva 1.53 
100 Cekoslovak 4.3525 

kronu 
100 Pe&eta 6.1975 6.20 
100 Zloti 23.61 23.62 
100 Pengo 24.79 24.80 
100 Ley 0.9325 0.9325 
100 Dinar 2.855 2.85T5 
100 Yen 36.18 36.195 
100 fsve~ kronu 31.952ii 31.965 
100 Ruble 23.6625 23.6725 

E S H A M ve T A B V t L A T 
T. B. I vadeli 
T. B. I pe~in 
Ergani 
81. - Erzurum I 

" " II 
,. " III 

938% 5 F. ve ik. 
Merkez Bankas1 
i~ B:Jnlr,:tsl nama 

" hamiline 

19.075 19.075 
19.125 19.15 
96.- 95.75 
99.25 99.25 
99.75 99.75 

100.- 100 .. -
95. - 95.-

102.50 102.50 
10.- 10.-
10.- 10.-

~======~======~~J 
ZAYi - 5/2/938 tarihinde istanbul 

ithalat giimriigiiniin 38 lira 88 kurU§a 
aid 443518 say1h depozito makbuzu kay
bedilmi§tir. Yenisini alacag1mdan eski

sinin hiikmli yoktur. 
Jiil Blumental oglu Marsel 

ZAYi- Sanyer 14 iincii okuldan al
digim diplomam1 zayi ettim. Yenisini 
alacag1mdan eskisinin hiikmu yoktur. 

Sanyer Dagdibi No. 34 hane 
'3aid Tiirk 

CUMHURlYET 

Diplomall Muhendis 
Su, yol ve §imendifer tesisati in

§aatmda tecru.beli ve diplomah bir 
mlihendis kendisine mevki anyor. 
Alakadarlarm (Miiliendis) rumu
zile istanbul 176 No. posta kutusu 

adresine mtiracaatleri. -
ZA Yi MAKBUZLAR 

istanbul ithalat giimriigiinden almi§ 
oldugumuz a§agida numara ve tarihleri 
yaz1h giimrtik depozito makbuzlan zayi 
olmu§ oldugundan yenilerini alacag1 -
m1zdan eskilerinin hiikmii olmadigi ilan 
olunur. 

Makbuz No. Tarih 
248.998 935 
263,321 935 
268,076 935 
303,743 935 
324,306 935 
400,429 936 
453,707 937 

51 ,341 937 
Tiirkiye §i§e ve cam fabrikalari 

Anonim sosyetesi 

M U J D E t!!i=::,~ 
Me~hur Singer Saatlerioin 

Sab§tnda teshilata ba~lamldt. 

Singer Saat Magazast 
Istanbul • Eminonii 

r• Cumhuriyetin 

izmir ve hava
lisi bayileri 

izmirde 

Aydmda 

Nazillide 
Manisada 
Odemii$te 
Sokedc 
Deni:r.Iide 
SalihHde 
Menemende: 
Alai$ehirde : 
Tur~n~dluda : 
Tirede 

Ba:~ bayi Esad ve 
ihsan, Kfrf(lik Sa
lebcioglu han. 
Osman ve 

Stileyman 
Siileyman 
Mehmed Tekcan 
ibrahim Filiz 
Mustafa 
Mehmed Erten 
Cevad 
Mustafa 
Nuri 
Hiisnii 
Mustafa 

I istanbul KomutaniiOI ilan~ 
istanbul Komutanhgma bagh birlik· 

ler i~in 20,000 kilo kuru sogan satm ah
nacaktir. Ac;1k eksiltme ile ihalesi 15 
agustos 938 pazartesi giini.i saat 11 de 
yapilacakhr. Muhammen tutan 1400 

lirad1r. !ik teminah 105 liradir. ~artna
mesi her giin komisyonda goriilebilir. 
isteklilerinin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile 2490 say1h kanunun 2 

ve 3 lincii maddelerinde yaz1h vesika · 
larile beraber ihale glinii belli saatte ••••••••••••••••I Fmd.lkhda Komutanhk Satmalma ko

Edremid Hukuk hakimliginden: 

Edremidin Giire kazasmda ziraat koo

peratifi tarafmdan miiddeaaleyhler ay

ni koyden Ali oglu Latif ve Ali oglu 

Kazrm ve ishak oglu Ali aleyhlerine 

ikame eyledigi alacak davasmda miid
deaaleyhlerden Ali namma t;Ikanlan 
davetiyenin ikametgahmm m~hul bu
lundugu §erhile iade edilmi§ olup ila
nen tebligat icrasma karar verilerek 
muhakeme 15/9/938 giinti saat 10 a bi
rakilrm§ oldugundan miiddeaaleyhler -
den ishahk oglu Alinin vakti mezkilrda 
ya bizzat gelmesi veya bir vekil gon
dermesi, gelmedigi veya vekil de gon
dermedigi takdirde muhakemenin giya
bmda devam edecegi davetiye makarru
na kaim olmak uzere ilan olunur. (9504) 

misyonuna gelmeleri. ( 4969) 

*** istanbul kiommutanhg1 birlikleri hay-
vavnatl i~in §erait ve evsaf1 dahilinde 
80,000 kilo kuru ot satm almacaktJr. 
Pazarhg1 10 agustos 938 c;ar§amba gi.inii 
saat 10 da Fmd1khda Kornmutanhk sa
tm alma komisyonunda yapil.acaktJr. 
isteklilerin belli giin ve saatte komis
yona gelmeleri. (5219) 

Deniz levallm Satmalma 
Komisyonu ilanlan 

M. M. V. Deniz merkez satmalma ko
misyon undan: 

1 - Deniz birlikleri ihtiyac1 i~in tah
min edilen bedeli 142500 lira olan 150000 

kilo sadeyagmm 20 agustos 938 tarihi -
ne rashyan cumartesi glinii saat 10 da 
kapall zarf usulile eksiltmesi yap1la -

Kad1koy icra dairesinden: caktir. 
Bir borcdan dolay1 mahcuz olup sa- 2 - Muvakkat teminat 8375 lirad1r. 

hlarak paraya ~evrilmesine karar veri- $artnamesi 713 kuru~ mukabilinde De
len ceviz konsol ve ayakll Singer diki§ niz Merkez Satmalma komisyonundan 
makinesinin i§tirasma talib olanlarm ahmr. 
rtisumu ahc1ya aid olmak tizere 19/8/ 3 - 1stekliler 2490 say1h kanunun ta-
938 tarihine musadif cuma glinii saat rifat1 dairesinde tanzim edecekleri tek-
14 ten 15 e kadar sat!§ mahalli olan Ka- lif zarflanm belli saatten en ge~ bir 
d1ki:iy Koltuk~ular ~aq1Slnda a~1k ar - saat evveline kadar komisyon ba§kan-
tirma ile satilacagi ilan olunur. hgma vermeleri. (5146) 

----------~---------------------
Ayvabk Belediye Reisliginden: 

c 65 ,. lira ticretli Belediyenin :fenni mezbahas1 veterinerligi miinhal
dir. Emekli veteriner!erimizden talib olanlarm vesaiki ile mtiracaatleri. 
Haricden talib vukuunda harcirah verilmez. ( 5209 ) 

Liseler Abm, Salim Komisyonundan : 
C ins i Miktan T. Fiah !Ik teminat ~artname bedeli 

Kr. L. K. Kr. 
Kok 1356 ton 1950 1983 15 133 

Mangal komiirii 25400 kilo 5 95 25 

Odun giirgen 664 ~eki 330 
240 00 Odun me§e 304 " 330 

Kriple 250 ton 1500 
330 00 Tiivanen 50 ,. 1300 

Slit 3500 kilo 12 31 50 

Komisyonumuzl!- bagh yahh liselerin kok kiimiirlerile giindi.izlli lise 
ve .orta. okullarm yakacag1 ve Kandilli lisesinin stitli kapah zarf usulile 
eksiltmi?'e konmu§tur. Bu hususa aid gerekli durum yukanya g1kanlmJ§hr. 

Eks1ltme 15/8/938 pazartesi giinii saat 11.30 da istanbul Kiiltiir Di
rektorli.igii binas1 i~;inde toplanan Liseler Ahm, Satrm Komisyonunda ya
pllacakhr. 

1stekliler 938 yli1 Ticaret Odas1 vesikas1 ve ilk teminat makbuzlarile 
birlikte 2490 say1h kanunun tarifati dairesinde haz1rhyacaklan teklif mek
tublanm belli saatten bir saat evvel Komisyon ba§k~nhgma makbuz mu
kabilinde vermeleri. 

T~m.~natlar Liseler Muhasebeciligi veznesine yatmlacakhr ve ~artna
melen gormek ve bedelleri mukabilinde almak igin .sozii gec;en Komisyonun 
Sekreterligine ba~vurmalan. ( 4934) ,._ 
I Tiirk 

BOY OK 
Hava Kurumu 

PiY ANGOSU 
Dordiincii ke$ide: 11 A CUSTOS 938 dedir 

Biiyiik ikramiye 50.000 lira~Ir 
Bundan ha:~ka : 15.000. 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

( 10.000 ve 20.000) lirahk iki aded miikAfat vard1r. 
Simdi~e kadar binlerce ki:~iyl zengin eden bu piyangoya 

iet1rak etmek suretile siz de talihinizl eeneyiniz. 

Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden: 
1 - Kurumumuz tecrlibe hayvanlarmm bir senelik yemleri olan a§a

gida isim ve miktarlan yaz1h 9 kalem hayvan yemleri a~1k eksiltmiye ko
nulmw~tur. 

2 - ihale 27/8/938 cumartesi giinii sa at 11 de Rektorliik binasmda 
miite!?ekkil Komisyon tarafmdan ihalesi yapllacakhr. 

3 - Muhammen bedel 4550.25 ve muva~kat teminat 341.25 lirad1r. 
4 - Fazla izahat ve paras1t §artname almak istiyenlerin Enstitu Daire 

Miidtirliigtine miiracaatleri. c 2946 " ( 5204 ) 
isim Miktan Beher kilo fiatJ Yekun tutan 

Arpa 32500 kilo 6 kuru~ 1950. 00 
Kuru ot 30700 ,. 4 ,. 1228.00 
Saman 12500 " 2.25 " 281.25 
Kuru yonca 9500 ,. 7.5 ,. 712.50 
Yulaf 2000 " 7 ,. 140.00 
Yatakl1k ot 1500 ,. 2.5 ,. 37.50 

,. sap 1000 ,. 3 • 30.00 
Kepek 600 ,. 3.5 ,. 21.00 
Kiisbe c Susam " 3000 .. 5 ,. 150,00 

"KODAK JUNiOR 620 
Y eni Krome Modeller 

22 liRADAN BA~LAR 
Kodak filmini de kullammz. 

Kodak bayilerinden ara· 
y1n1z veya ,u adrese mii

racaat ediniz: 

KODAK (Ecidt) A.~· Istanbul 

istanbul Oniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
C i n s i Miktan Muhammen Teminah ihalesi 

fiah 
Arpa 9,000 kilo 5,5 kr. 
Kepek 8,000 ,. 4 ,. 
Ot 2,000 " 4 " 
Sa man 2,000 " 2,5 " 
Bugday 8,000 " 7 " 113 25/8/938 saat 15 

Lahana 28.000 ,. 5,5 " 
HavUf;; 25,000 " 6. 75 " 
Pancar 30,000 " 4,25 " 
Mar)ll 14,000 A. 2 " 
Salatahk 14,000 ,. 1,5 • 375 25/8/938 15,30 

T1b Fakiiltesi Iaboratuar hayvanlan i~in almacak yem ve sebzeler yu
kanda yaz1h tarih ve saatte Rektorliikte a~Ik eksiltiDiye konulmu~tur. is
teklilerin teminat ve Ticaret Odas1 vesike~,sile Komisyona gelmeleri. $art
nameler hergiin Rektiirlukte giiriillir. ( 5248) 

Bursa ve Bolu Orman Mekteblerine 

Abnacak Talebenin Kaytd ve Kabul Sartlar1 , 
Bu sene Bursa ve Bolu Orman mekteblerine miisabaka ile parasiZ ya

tJh elli§er talebe almacakh.r. Mekteblerin tahsil miictdetleri ijg senedir. 
Meamlan (Orman Miihendis Muavini) unvanile meslekte kullamhrlar. 
isteklUerden a§ag1da yaz1h §.artlar aramr : 

1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak, 
2 - Ya~1 20 den yukan olmamak, 
3 - Saghk durumu normal derecede, yani dil, goz, kulak ve vticu

dund.a ariZa ve noksanhk bulunmamak, anzah ve daghk yerlerde yiiriiytip 
gezmege hayvana binmege biinye te§ekkiilah mlisaid ve dayam.kh olmak, 

4 - iyi ahlakh, hiisniihal sahibi ve gec;mi§ mahkumiyeti olmamak, 
5 - Orta mektebi bitirmi~ bulunmak, 
6 - Bu §artlan haiz olanlar Bursa ve Boluda Mekteb Mtidurl\ikle

rine, diger yerler if(in 7 inci maddede isimleri yaz1h Orman Ba§miihendis
liklerine verecekleri dilekf(elere : 

A - Niifus ciizdam, asJl veya tasdikli sureti, 
B - Uc;tincii maddede yaz1h saghk durum~anm bild.iren tam te§ek

kiillii hastanelerden veya bu hastanelerin bulunmad1klan yerlerde Htiku
met doktorlarmdan alacaklan tasdikli raporu (tam te~ekkiillii hastane 
olm1yan yerlerden kabul edilecek istekile::in kay1dlan imtiham kazandik
dan sonra mektep<;e yaphnlacak muayene neticesine kad.ar esaslandtnlmaz 
ve bu muayened.e yaz1h evsaf kendisinde bulunm1yanlar mektebe almmaz.) 

C - <;:ic;ek a§lSl vesikas1, 
D - Dordiincii maddedeki yaz1ya gore Belediye veya Polis merkezleri 

tarafmdan tanzim ve tasdik edilecek hiisniihal mazbatas1. 
E - Orta mekteb §ehadetnamesinin as1l veya tasdikli ornegi, 
F - 6 X 9 eb'admda 6 fotojj:raf, 

baglanmahdir. 
7 - Mtisabaka imtihanma gireceklerin namzetlik kay1dlan 15 agutos 

1938 tarihinden ba§hyarak 15 eylul 1938 ak§amma kadar Bursa ve Bolu ic;in 
Orman mekteblerinde, d.iger yerler ic;in Ankara, istanbul, Edirne, izmir, 
Antalya, Adana, Diyarbak1r, ElaZig, Kars, Trabzon, Samsun :Kastamonu, 
Konya. Eski§ehir Orman Ba§mtihendisliklerinde ya.,p1lacakhr. 

Noksan evrak getiren ve gonderenlere miiracaat .etmemi§ nazarile bak1hr. 
S - imtihan 16 eylUI 1938 cuma giinii Bursa ve Bolu Orman mek

teblerile 7 inci maddede isimleri yaz1h vilavetlerde saat 14 ila 18 e kadar 
devam etmek iizere orta mekteblerde okutulan riyaziye ve bioloji ders
lerindcn yap1lacakhr. 

Muayyen giin ve saatte imtihanda bulunmiyanlar miisabaka harici 
b1rak1hr. 

9 - Yukanda yaz1h §artlan haiz olanlar, miisabaka imtiham netice
sinde muvaffak olarak mektcbe almd1klan takdirde tahsil esnasmda mek
tebi terkettikleri veya bitirdikten sonra tayin olunduklan vazifeye gitme
dikleri halde mektebin yapmi§ oldugu masraflan odeyeceklerine dair ken
dilerine verilecek niimuneye gore noterlikten tasdikli bir taahhiid senedi 
vereceklerdir. Bu senedi getirmiyenlerin mektebe devamlarma mi.isaade 
edilmez. 

10 - 1mtihan neticesi Bursa Orman Mektebi Miidiirliigii tarafmdan 
30 eylul 1938 tarihinde Ulus, Cumhuriyet, Tan, Ak§~I_?· Son Posta gazete
lerile ilan edilecek ve aynca imtihan yap1lacak v1layetlere de bildirile
cektir. ( 5242 ) 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden : 
24/8/938 ~ar§amba giinii saat 15 te istanbulda Naf1a Miidiirliigii Eksilt

me Komisyonu odasmda ( 22970 ) lira ke§if bedelli Ni§antan~I K1z Orta 
okulu ikmali in§aatl kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

Mukavele, eksiltme, baymd1rhk i~leri genel, hususi: ve fenni §artna
meleri. proje. ke§if huhisasile buna miiteferri diger evrak dairesinde giirii. 
lecektir 

Muvakkat teminat ( 1723) liradtr. 
istEklilerin teklif mektublan ve en az ( 20000) lirahk bu ii?e benzer i§ 

yaptigma d.air Naf1a Vekaletinc;l~n almmi§ 938 y1lma aid ehliyet ve Ticaret 
Odas1 vesikalanm havi kapah zarflanm 24/8/938 c;ar§amba giinii saat 14 
de kadJr istanbul Naf1a Miidiirliigiine vermel~ri. ( 5152) 

Liileburgaz Belediyesinden : 
Liileburgaz kasabas1 ic;inde veya yakmlarmda ac;tmlacak arteziyen 

kuyulan ic;in miitehass1s olanlarm Liileburgaz Beled.iyesine miiracaatleri 
ilil.n wun.w. ( 5218 ) 

9 Agustos 1938 

Seneler gec;tikc;e 
eski habralan ya

§amak ne b 
yiik 

Ge~mi~ giinleri 
nizi sonradan 
ya~ayabilmek 
firsatlari ka-
~IrmayiDIZ. 

~imdiden bir 

KODAK 
edininiz. 

I ZAYi- Hatice namma mahkuk miih' 
riimii kaybettim. Mezkur miihiirle kiJll' 
seye borcum, senedim yoktur. Herhall' 
gi yap!lacak bir senedi dahi kabul et' 
mem. Yenisini gikaracagimdan hiikmiJ 
olmad1gml ilan ederim. 

Mahmudpa§a cami avlusunda No. 15 
hanede Hatice. 

Turk Antrasiti 
En dayamkh yanan ideal 

komiirdiir. 

Turk Antrasiti 
! zgar all her sobada ve ocakta 

yanan en ucuz komiirdiir. 

Turk Antrasiti 
En kuvvetli, en temiz, en 

siirekli komiirdiir. 

Turk Antrasiti 
Kt~a buakma yazdan al. 

Satl§ merkezi: 

Galata, Yolcu salonu kar§Ismda 
Tahir han, 5 inci kat. Tel: 44915 

Askeri Fabrikalar 
ilinlar1 

M. M. V. den: 
1- Milli: Miidafaa Vekaleti in§aat ~11· 

besine tic; yiiksek mimar ve bir in§aat 
fen mcmuru almacaktJr. Taliblel'in hW 
mete girdiklerinden itilbaren iki sePe' 
den evvel aynlmamalan ~rttJr. Talib' 
lerin a§ag1da yaz1h vesaiki Ankarad3 

M. M. Vekaleti in§aat §Ubesine bizzat 
veya tahriren ve istida ile taleb edeceW 
leri iicret miktarmm da gosterilmek ii• 
zere miiracaatleri. 

A) Kendisinin, evli ise ailesinin niiftlS 
tezkeresi, ash veya tasdikli sureti. 

B) Askerlik vesikas1. 
C) Zab1ta ve Adliyeden almml§ hilS' 

ntihal vesikas1. 
D) Tam te§ekkiillii heyeti s1hhiye ra' 

poru. 
E) $imdiye kadar ~ah~hg1 yerlerdeJl 

alml§ oldugu vesaik. (217) (5229) 

• 
Dogum ve kadJn hastal1klar1 

mOtehaSSISI 
Ca~alo~lu, Nuruosmanlye caddeS 

No. 22, Mavi yap1 
T elefon 22683 ¢ 

Emsali arasmda en giizel ve ~1k 
Mobilyalar satan 

(Eski HAYDEN) Yeni 

BA£< ER Magazalart 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK ve 
YATAK ODASI tak1mlarmm zen
gin ~e§idleri her yerden iyi ~artlar 
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 

Sahib ve Ba~muharrtrt: Yunu~ Nad• 
umuml nesrt1;at1 tdare eden YaZ'I rsterf 

Miidurii: Hikmet Miinil Ulgen 

Cumhurtyet matbaaS1 



bii .. 
evk 

• 

n 

• 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

I - idaremizin Gazi Anteb fabrikas1 ic;in ~artnamesi mucibince satm 
ahnacak 500 ton rekompoze maden kiimiirii 3/8/938 tarihinde ihale edile • 
Inediginden yeniden ve pazarhk usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

II - Muhammen bedeli beher tonu 15,20 lira hesabile 7600 lira ve mu
Vakkat teminatx 570 liradtr. 

III - Eksiltme 20/8/938 tarihine rasthyan cumartesi giini.i saat 10 da 
ka~ta§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonund.a yapila
cakfir. 

b 
.. IV - ~artnameler parastz olarak hergiin s8zU ge<;en ~ubeden alma • 
I hr. 

V - istekliler;in pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven
Ine paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu
nur. (5130) 

MMI 

Miktan Muhammen B. Muvakkat Eksiltme-
C in s i Beheri Tutan T. nin saati 

'Y er mu§ambast 
L.K.S. L. K. L. K. 

2029.50 M3 1.13,75 2308.55 173.14 10.-

Perde I tip 17 aded 31.36 533.12 

" II ,. 23 ,. 31.36 721.28 231.15 10.30 
III ,. 54 ,. 12.40 669.60 
IV ,. 193 ,. 6.00 1158.00 

287 3082.00 

I - tdarece kabul edilen tip ve niimuneleri mucibince satm alm!lcak 
:Yukanda iki kalmede yaz1b 2029.50 M3 yer mu§ambasx ile 287 aded perde 
ayrt ayn ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlarx hizalarmda giiste " 
l'ihni~tir. 

3 - Eksiltme 15/8/938 tarihine rashyan pazartesi giinii yukanda yaz1h 
saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §ubesindeki Ahm Komisyonunda 
Yapiiacaktir. 

4 - Tip ve eb'ad listeleri paras1z olarak her giin siizii gec;en §ubeden 
ahnabilecegi gibi niimuneleri de gorlilebilir. 

5 - !steklilerin eksiltme ic;in tayin edilen gUn ve saatlerde % 7,5 gii: 
~:nme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Ahm Komisyonuna gelmeler1 
llan olunur. 1 _ . .. 1 ( 4947) 

... -.. - -~ ),... ... ·':>- ""' 

I - $artnamesi mucibince 50 li~OOO aded tuz c;uvah pazarlilt usulile 
satrn ahnacaktlr. 

II - Muhammen bed.eli beheri 23 kuru§ hesaQ,ile 11500 lira ve muvak
kat teminatl 862 lirad1r. 

III - Eksiltme, 12/VIII/938 tarihine rasthyan cuma giinii saat 10,30 da 
lCabata§ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla· 
cakt1r. 

IV - ~artnameler paraslZ olarak hergi.in sozii gec;en ~ubeden alma· 
bilir. 

V - !steklilerin eksiltme i~;ln tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven
Ine paralarile birlikte yukanda adl ge<;en ;K.omisyona gelmeleri ilan olu • 
nur. ., . . (5129) 

f1INW 

I - :;lartname ve niimunesi mucibince satm almacak 31770 aded pi
rincden mamul numara etiket ac;1k eksiltmiye konulmu§tur. 

II - Muhammen bedeli 486. lira ve muvakkat teminatl 37 liradrr. 
III - Eksiltme 12/8/938 tarihine rashyan cuma giinli saat 11 de Ka

bata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacak.t~r. 

CUMHURtYET 

Cam Satin altnacak 
Tiirkiyo Ktzday Cemiyetinden : 
Cemiyetimiz i~in 4989,60 metre murabba1 Cam sabn alJDa• 

caktrr. AlakadarJarm 10-8-938 tarihine musadif ~ar~amba gii· 
nii saat 11 e kadar depomuza tekJiflerini yapmalarx bildirilir. 

Ordu Naf1a Miidiirliigiinden : 

' 

1 - Eksiltmiye konulan i§: tinye • Terme hududu yolunun 1 + 365 -
11 + 680 inci kilometreleri arasmdaki imalatl smaiye in~aatl ve ~ose fer
§iyatl ve silind.irajidir, Ke§if bedeli 24892. lira 18. kuru§tur. 

2 - Bu i§e aid ~artanmeler ve evrak §Unlardir : 
A - Eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C- N af1a i§leri gene! §artnamesi, 
D - Tesviyei turabiye §ose ve kargir in§aahna dair fenni §artname, 
E - Hususl §artname, 
F - Ke§if cetveli. silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 
G - Proje ve grafikler, 
fstiyenler bu ~artnamed.eki evrak1 Ordu Naf1a Miidiirliigiinden ala

bilirler. 
3 - Eksiltme 15 agustos 938 tarihinde pazartesi giinii saat on ii~te 

Ordu Hi.ikumet konagmda Vilayet Daimi Enciimeninde yapllacaktJr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklinin 1866 lira 91 kuru§ muvak

kat teminat vermesi bundan ba§ka a§aitJdaki vesikalarx haiz olup giister
mesi laz1mdir. 

Ticaret Odasma kay1dh olduguna dair vesika, en az on be~ bin lirahk 
yol ve koprii in~a ettigine dair Na£1a Vekaletinden almml§ ehliyet vesikas1. 

6 - Teklif mektublar1 yukanda 3 i.incU maddede yaz11I saatten bir 
saat evveline kadar Ordu Vilayet Daimt Enciimenine getirilerek Eksiltme 
Komiyonu Reisligine makbuz mukabilinc!.e verilecektir. 

Posta ile giinderilecek mektublarm nihayet 3 iincii maddede yazth sa
ate kadar gelmi~ olmas1 ve dl§ zarfm miihiir mumile iyice kapatllm1~ ol
masl lazimd1r. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4812) 

Bergama Belediyesi Elektrik Eksiltme ilani 
1 - Bergama Belediyesinin elektrik tesisatl i~in a9ag1da yaz1h mal

zeme kapah zarf usulile ayn ayrx eksiltmiye konulmu§tur. 
Lira Teslim miiddeti 

Grup No. 1 - Lokomobiller ve teferri.iatl 19.360 10 ay 
,. 2 - Transformatiir ve Jeneratorler 6.250 9 :> 

,. 3 - Alc;ak tevettiir tevzi ~ebekesi 5,498,50 4 ,. 
,. 4 - Tahtelarz yi.iksek tevettiir kablosu 2,810 4 :> 

,. 5 - Tevzi tablolan 2,950 9 :> 

,. 6 - izalatiir, Siperi saika, Sigorta v.s. 2,998 4 ,. 
,. 7 - Kabalar 1,422 9 ,. 
,. 8 - Potreller ·• I 6,700 4 :> 

2 - Bu i§e girmek istiyenler gruplara aid tarifname ve fenni §artna
meleri Beled.iyeden mi.iracaatle paras1z olarak ahrlar. 

3 - ihale 2490 say1h kanunun 31 inci maddesi mucibince kapah 
zarf usulile 18/8/9a8 tarihine rashyan per~embe giinii saat on be§te ve her 
grup srrasile ihaleleri Belediye Enciimeni huzurunda yapllacaktrr. 

9 

Devlet Demiryoll n i,Ietme U. Miidiirliigiinden:l 

Muhammen bedeli ile bulundugu yer miktar ve evsa£1 a§a~da yazth 
balast 15/8/936 pazartesi giinii saat 10 da k<qJah zarf usulile Baltl5esirde 
tJ~iincii t~letme binasmda satm almacaktlr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 930 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
2490 No.h kanunun tayin ettigi vesikalarx ve Resmt gazetenin 1/7/937 giin 
ve 3645 numarah ni.ishasmda inti~ar etmi~ olan talimatname dairesinde 
almm1~ vesika ve tekliflerini ayni gi.in saat 9 a kad.ar Komisyon Reisligine 
vermeleri Iaz!mdrr. 

$artnameler Bahkesirde 3 lincii 
tasyonunda paras1z dag1tilmaktad1r. 

Balastm bulundugu Kilometresi 
yer 

Menemen • Manisa istas. 
yonlan arasmd~ 

41. 50 

!~letme Miidlirliigi.inde ve Manisa is

Cinsi 

Toplama 
krrma 

( 4810) 
Miktan Muhammen 

M3 bedeli 

10000 
Lira 
12400 

IINW 
D. D. Yollan Haydarpa§a limanmda lttzaga ~ekili Naf1a motorii i~~. 

mevcud fenni §artnamesine tevfikan iki madeni -pervane ve bir §aftm ya
pllmast a<(lk eksiltmiye konmu§tur. Muhammen bedeli 1700 lirad1r. 

ihale 23/8/938 tarihinde saat 11 de Haydarpa§a f§letme Miidiirliigtinde 
yap!lacakbr. Taliblerin muhammen bedelin yiizde yedi buc;uk nisbetinde 
muvakkat terpinat bedeli ve kanuni: vesaikle birlikte mezklir giin ve saatte 
miiracaa tleri. 

Buna aid §artnamelerin Haydarpa§a Liman Ba§mlifetti§liginden bila • 
bed.~l talcp edilmesi. ( 5217 >: -Muhammen bedeli 8450 lira olan 130 aded mahruti ~adrr 25/8/1938 per. 
§embe gUnii saat 11 de kapah Mrf usulile Ankarada Naf1a Vekaleti bina~ 
smda sahn almacaktrr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 633,75 llrahk muvakkat tem.inat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni gUn saat ona kadar Devlet De
miryollan 9 uncu Merkez Komisyonu Reisligine vermeleri lazrmd1r. 

l;)artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar· 
pa§ada Teselli.im ve Sevk $efliginden dagihlmaktadU', ( 5213 )' -Devlet Demiryollar1 BeJinci ltletme MiidiirliigiinCien: 

Muhammen bedellerile miktar ve ev1aflan ataitda yazili ii!r ka· 
lem balast kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme 
Malatya ltletme binasmda yapllacaktxr. Bu ite girmek istiyenlerin 
kanunun tayin ettigi vesikalar ve kanunun 4 iincii maddeai mud· 
bince i,e girmege manii kanuni b ir bali bulunmadtgma 'dair be
yanname, muvakkat teminat mak buz veya banka mektub,ile tayin 
edilen giin ve saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisli· 
gine vermeleri laztmdxr. I 

Bu ite aid tartname ve mukave le proje1i Malatya, Ankara, Hay· 
'darpafa ltletme Miidiirliik Kalem lerinde, Diyartbalur, Elaztg iltaa• 
yonlarmda isteklilere bedelsiz verilmektedir. «5247»· 

Cinsi M!ktan 
M.3 

1-Km. 440-465 aras'inda 9000 
balast «ktrdtrma, 
figure. 
2-Km. 325-329 

top lama 

)) )) )) 7500 

Elulltme 
T, giln aaat 

MuhammeD Muvakkat 
bedell temlnat 

lira lira k. 

22/8/938 pazartesi 9900 742.50 
Sa. 10,00 

23/8/938 aah 
Sa. 10,00 

8250 618.75 

IV - ~artnameler parasiZ olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden almablhr. 
V - :i:steklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii

venme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en komisyona gelmeleri ilan 

4 - Miinakasaya gireceklerin teklif mektublanm 18/8/938 per§embe 3-Km. 278-285 
giL."lii saat 14 e kadar Belediye Riyasetine vermeleri lazimdir. Postada vaki 

» » » 6000 24/8/938 ~rtamna 6600 
Sa. 10.00 

495.0(] 

olunur ( 4854) 
• NIIW 

olacak gecikmeler nazan itibara almamaz. 
5 - Eksiltmiye girmek istiyenler her bir gruoun muhammen tutarmm 

% 7,5 nisbetinde muvakkat teminat ibraz eylemeleri laz1rnd1r. 
Talib olanlarm i~bu ~ekil ve ~erait dahilinde yevmi mezkura kadar mii-

• • 
Istanbul- Bandtrma • lzmir 13 saat 45 ·dakikada 1 - Aspiratorlerden ~tkacak tiitiin tozlarmx koymak i~in tozlan s1zd1r· 

lntyacak un gi.bi ince ~eyler konulabilen standart normal s1k orgiilii ve nU.. 
lllunesin9 uygun olmak §artile 4000 aded tiitiin tozu ~:uvah a~1k eksiltme 
'llsulile satm almacaktxr. 

racaatleri veyahud. Encumende ha21r bulunmalan ilan olunur. ( 4928.) - ~ SUS ·Vapuru' ve ·Ekspre, Trenile · 
II - Muhammen bedeli beheri 33 kuru:~ hesabile 1320 lira ve muvak

ltat teminah 99 lirac!Jr. 
III - Eksiltme 12/VIII/938 tarihine rashyan cuma giinii saat 10 da 

lCabata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapl· 
l~caktir. 

rv - Niimune hergiin sozii gecsen §Ubede goriilebilir. 
V - isteklilerin eksiltme i~:in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii • 

Venrne paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ihin 
olunur, ( 4853) 

NIIW 

II _. 

Ankara Merkez H1fziss1hha Miiessesesi 
Satlnalma Komisyonundan: 

1 - Merkez Hlfzissihha Miizesinin ihtiyaci olan a~ag1da evsaf1 yaz1h 
680 ton somikok 11! giin mliddetle kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~
tur. 
, 2 - Eksiltroe 24 agustos 1938 ~ar~amba giinii saat 11 dedir. 

3 - Komisyon, miiessesede toplamr. 
Ke~if Muvakkat Eksiltme- 1"' 4 - Muvakkat teminat miktan 1326 liradtr. 
bedeli Te. nin S. 5 - Teklif mektublan 24 agustos 1938 c;ar§amoa glinii saat 10 a kadar Mahalli 
Lira K. Lira K. Komisyona tevdi olunmah, bu saatten sonraki mektublar kabul edilmez. 

!dare binast ve 600 15609 52 1170 72 10 6 - Muvakkat teminat mukabili nakid ve nakid mahiyetindeki evrak 

t~in mahiyeti 

t1elefan tuzlas1 

<:ay 
tonluk tuz ambar1 kabul ecWmiyeceginden bunlarm Maliye Vekaleti merkez muhasebeciligi-

Idare binas1 ve 600 15609 52 1170 72 11 ne yatmlmalan ic;in taliblerin daha evvel Komisyona miiracaatle hirer ir-
tonluk tuz amban saliye almalan ve bir irsaliye ile S1hhat Vekaleti Muhasebe Miidilrliigii • 

ne miiracaatleri ilan olunur. 
1-idaremizin Siird Miistqkil Miidiirli.igi.ine bagh Melefan ve <;ay tuzlala- 7 _ Evsaf: Rutuoet % 5 

l'tnda §artname ve projeleri mucibince yaptmlacak idare binalan ve tuz Ki.il % 13,5 
am harlan in§aatl ayn ayn kapah zarfla eksiltmiye konmu§ ise de 14/7/938 , .., Kalori 6900 

-14,5 

t~rihinde ihale edilemedig"inden yeniden ve ayn ayn pazarhk usulile ek- <:! h d .1 s1It 1 _ 8 - ..,artname ergUn miiessese en paras1z temin ed1 ir. 
rniye konmu~tur. - c2767:o (4948) 
2 _ Ke§if bellellerile muvakkat teminatlart hiz~~a:.m~ gosterilml§tir. I 

. 3 - Eksiltme 19/8/938 tarihine rashyan cuma gur:u hlzalarmda yazlli I • • 
saatlerde Siird Miistakil Miidiirli.igiinde Miite~ekkil Komisyonda ya~n!acaktlr. Istanbul Belediyesi Ilanlart 
hi 4 - Her i§e aid §artname ve projeler 78 kuru§ bedel ,;n~k~!:I~mde !n- ••••••••••••••••••••••••••••••~ 
S·~arlar Umum MiidUrliigii Tuz Fen ~ubesile Ankara Bq§rnudurlugunden ve Senelik muhammen kiras1 45 lira alan Unkapanmda Harac;c;1 Karameh-

lltd miistakil Mi.idi.irli.i,gi.inden almabilir. med mahallesinde Kastmpa~a Kay1kiskelesi sokagmda 15 numaralt kahve 
1.1·· 5 - isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen ~.iin ve s?a~I;rde Siird yeri 939 senesi mayiS sonuna kadar kiraya verilmek iizere a<;Ik arttirmtya 

l.lstakil Miid.Urliigiinde miite~ekkil Komisyona muracaatlen Ilan olunur. konulmu.,tur. <:!artnamesi Levaz1m Miidlirliig"iinde goriilebilir. :i:stekli olan-
( 5044) " ... 

lar 3 lira 38 kuru~luk ilk teminat mektub veya makbuzile 23/8/938 sah 
gi.inii saat 11 c!.e Daimi Enclimende bulunmahdrrlar. c B. :o ( 5132 ) ~ 

T t M h e Muvakat Eksiltmenin §ekli Ci:n . ar rna u amm n 
81 Miktan kabiliyeti bedeli Tutan teminatl Giin Saati 

13 L. L. L. K. 
askul 3 aded 2000 kg. hk 324.- 927.- 72.90 Ac;1k eksiltme 13 

~ 1 ,. 1000 ,. 285.- 285.- 21.37 Pazarhk 13.15 

11 I - ldaremizin Yav§an tuzlas1 i~in §artnamesi mucibince satm ah
r~C:k ~~kanda tartma kabiliyetlerile miktan yaz1h 4 aded baskiil hizala. 

a gosterilen usullerle satm almacakhr. 
ten 1~ - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda giis-

1 l1'll§tir. 
<la 1!1 - Eksiltme 12/IX/938 tarihine rashyan pazartesi giin~ hiz.alarm
'1:.>- g?sterilen saatlerde Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesmdekt Ahm 
~~~ -

I :Vonunda yapllacakhr. . . 
V - ~artnameler paras1z olarak hergiin siizii gec;en §Ubeden almab1hr. 

!ar
1 

V - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif ve katalok
hesink~i.i~akasa giini.inden bir hafta evveline kadar inhisarlar Tuz Fen l;)u

V Udurli.igUne vermeleri lazimd1r. 
Ruv I - isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen gun ve saatlerde ~ . ~,5 
<)Ju;ntne paralarile birlikte yukand.a ad1 ge~:en Komisyona gelmelen Jlan 

ltr. ( 5245) 

MMI 

Silt~·- ~artnamesi mucibince satin almacak 6 aded filitre cihaz1 a~1k ek-
1~Ye konmu§tur. 

vakkat- ~uhammen bedeli beheri 180 lira hesabile 1080 lira ve mu w 

III temmatl 81 lirad1r. 
<ia I< b- Eksiltme 24/VIII/938 tari4ine rashyan ~ar§amba gUnii saat 10 
t>tlaca~t;a§ta Levaz1m ve Mub 1t §ubesindeki Ahm Komisyom,mda ya-

l 
1 •• v 

V - Sartnameler parastz olara ergi.in t;iizii gec;en ~ubeden ahnabilir. 
Venrne - 1steklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gi.i· 
Qlunur Paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri il'an 

. ( 5244) 

1 NIMI 

40 aded f:rtname ve resrgi mucibince ~emsipa§a deposu ic;in yapbnlacak 
2 _ e lSe dolab1 ac;1k eksiltmiye konmu§tur. 

"akkat t M';lhammen bedeli beheri 27.72 lira hesabile 1108.80 lira ve mu· 
3 _ eEu~ab 83.16 liradtr. 

ksiltme 24/8/9i8 tarihine rashyan ~a~§amba giinii saat 11 de Ka-

Dahiliye Vekaletinden : 
Tarsusta 125 metreye kadar a<;1Im1~ olan artezyen sopdaj kuyusu 250 

metreye kadar indirilecektir. Bedeli ke§fi 12250 liraya balig alan mezkur 
i~ 2490 numarah arttlrma, eksiltme ve ihale kanununa gore kapah zarf usu
lile mi.inakasaya konulmu§tur. 

i~in muvakkat teminah 919 liradtr. ihale 24 agustos 938 tqrihine ras
hyan sah giinii saat 11 de Dahiliye Vekaletinde Belediyeler imar Heye
tinde yapilacakhr. 

Mi.inakasaya i§tirak ic;in taliblerin Naf1a VekiHetinden sondaj i~lerine 
aid miiteahhidlik vesikasm1 haiz olmalan ve Fen ~efliginden miinakasaya 
i~tirak i~:in ihalec!.en bir gUn evveline kadar vesika almalan §arttir. Mii
teahhidler bu husustaki ~artname ve izahati Belediyeler Bankas1 binasm
da imar Heyeti Fen ~efliginden alabilirler. c 2932 :o ( 5203) 

Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigii 

Ticaret ~ubesinden: 
200 TON ELEKTROLiT BAKIR 

Yukanda miktar ve cinsi yaz1h malzeme acele satin almacakhr. istek
lilerin fiath tekliflerini 26 agustos 1938 cuma ~iinii saat 14 te Ticaret ~ube
sine vermeleri. 

~artname her giin saat 13.5 - 15.5 
den, istanbulda Fmd1khda Satmalma 

arasmda Ankarada Ticaret §Ubesin
Komisyonundan almabilir. 

c2880» (5171) 

bata§ta Levazun ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllaca~t~r. 
4 - ~artnameler paraSlZ olarak her gUn si:izii gec;en ~ubec!.en almabthr. 
5 - fsteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen gUn ve saatte % 7 {J giiven

me paralarile birlikte yukanda a~h ge!;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
( 5246) 

, _ 1 

fstanbuldan K. 
Band1rmaya V. 
Band1rmadan ](. 
izmire V. 

istanbuldan K. 
Bantl,1rmaya V. 
Band1rmadan K. 
izmire V. 
lzmirden K. 
Band1rmaya V. 
Bandtrmadan K. 
istanbula V. 

SVR'AT POSTALARl 
Pazartesi, f;arpmba, Cuma giinlerl 

8.15 i~mirden K. 
12.30 Band1rmaya V. 

7.30 
16.30 

17.30 
22.15 

13.10 Band1rmaqan K. 
22.00 istanbula V. 

ADi YOLCU SEFE_RLERt 
20.00 Cumartesi 
5.30 Pazar 
6.30 Pazar 

16.00 :> 

12.00 ,. 
2~.30 ,. 
22.30 ,. 

6.30 IPazartesi 

Sah 
,. 

• 

<;ar§aml:ia 
Per§embe 
Per§embe Cumartesi 

,. 
,. 
,. 

" ,. ,. ~ 

:o Cuma -
Bu tarifenin 

olunur. 
5/8/938 tarihinae tatbika ba§land1g1 saym yolculara ilan 

( 5206) c 2931,. - . 

Kirklareli Belediyesinden : 
1 - K1rklareli Belediyesinde c;ah§mak iizere mahiye 150 lira iicretle 

bir diplomah mimar ahnacakhr. 
2 - YUksek mimar diplomasm1 h.aiz olmas1 §arttlr. 

3 - Taliblerin evrak1 miisbitelerile §a:\lsen veya yaz1 ile K1rklareli 
Belediye riyasetine mi.iracaatleri ilan olunur. ( 5201) 

istanbul Deniz Ticareti Miidiirliigiinden : 
Kaptan, makinist, ktlavuz ve motiirciilerin terfii smlf imtihanlan 5/9/ 

938 ta r ihinden 12/9/938 tarihine kadar Yiiksek Deniz Ticareti Mektebinde 
yaptlacagmdan namzedlerin 1/9/938 tarihine kadar Mlidiirliigiimiize istida 
ile miiracaat eylemeleri ve mezkur tarihe kadar deniz hayatlanm giisterir 
vesikalarmt imtihan Komisyonuna tevdi e~meleri alakahlara bildirilir. 

c 5208:. 

Avcdar Koyii ihtiyar Meclisinden : 
7/8/938 tarihinde ki:iyi.i.mi.iz ku~ av mer'as1 sah§I i~in yap1lan ikinci 

aleni mlizayedede haddi Iay1k1m .b~lmamt§ olduguX:d.an ihalei ~at'iyesi ya
pllamami~hr. Daha on giin temd1dlle 17/8/938 tanhme musadtf ~ar§amba 
giini.i Avcllar Ki:iyii ihtiyar Meclisi odasmda saat 14 te aleni miizayede ile 
ihalei kat'iyesi yapllacagt, miimkiin olmadtgi takdirde pazarllkla sahLa
cag1 talib ve alakadarlarm malfimu olmak i.izere ilan olunur. ( 5214) 

Beyoglu Vak1flar Direktorliigii ilanlari I 
1800 lira senelik bedeli icar tahmin olunan Beyoglunda !stiklal cad

desinde 4 daire, bocl.rum, tarasa ve kii<;iik bahc;eyi havi maa mii§temilat 
197 numarah vak1f aparhmamn esash bir surette tamirah yaphnlmi§ boya 
vesaire gibi baZI ufak tamirat1 ikmal olunmak iizere bulunmu§ oldugun
dan, tamiratl ikmalinde teslim olunmak .iizere may1s 1940 nihayetine kadar 
kiraya verilmek iizere 8/8/938 tarihinden itibaren miizayedeye ~1kanlm1§tlr. 

ihalesi 18/8/938 per~embe giinii saat 1~ te Beyoglu Vakiflar Miidlirliigii 
ihale Komisyonunda yap1lacaktir. 

~artnamesini gormek ve kiralamak i.stiyenlerin % 7,5 teminat a~c;elerile 
Beyoglu Vak1flar Mi.idiirliigiine mi.iracaatleri. ( 5211) 

Feshane Koope'ratifinden : 
Fabrika memur, miistahdemin ve i~9ilerinin a§agida yaz1h senclik 

odun ve kiimiir ihtiyac;lan pazarhkla mubayaa edilecektir. 
Saticllarm 15/8/938 tarihine kadar tekliflerini fabrikada Kooperatif 

!dare Heyeti Ba~kanhgma tevdi etmeleri ilanolunur. 
izahat i~in fabrikada Kooperatif idare Heyetine mth'acaat edilmelidir. 

Eve teslim 
Depoda veya nakliye 
vas1tasmda teslim 

Od.un miktan Kiimiir miktan 
Asgari Azami Asgari Azami 

160 ---- 200 10000 --- 12000 

240- 300 
400- 500 

15000 - 18000 
25000 - 30000 
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Yavrulann1z1 Hasan ozlu unlan ile besleyi niz 
HASAN UNLARI yavrulanmza slhhat, ne~'e verir. YavrularmlZln 

ne~esi e':inizin. yuvaruzm ne§esini dogurur. 

En miikemmel c;ocuk g1dasidJI. 250 gramllk kutular 20, yanm 
kiloluk kutular 30 kuru§tur. Toptancllara tenzilat. 

Naf1a Vekaletinden : 

Yiiksek Miihendislere 
3077 say1h kanunun ne~rinden evvel 1035 say1h kanuna gore miihendis 

veya mimar unvanile verilmi§ olan diplomalarla ruhsatnameler yiiksek 
rniihendis veya yiiksek mimarhk unvanile verilecek ruhsatnameler hiik
miindt> olup 3458 say1h kanunun ne¥inden itibaren en c;ok alt1 ay ic;inde 
bu rniihendis ve mimarlar diploma ve ruhsatnamelerini yeni unvanlarma 
gore degi~tirmek mecburiyetinde bulund1,1klarmdan haiz olduklan diplo
ma ve ruhsatnamelerle birlikte Vekaletimize miiracaateri Han oulnur. (5147) 

11 AgustoSt Per~embe ak~ammdan itibaren 

HER AK~AM 
Frans1z Stiidyolarmm :}ark film y1ldm 

TUNUSLU 

Filfila Samiye 
ve biiyiik muganniye 

Fathiye Kahireyi 
kendi saz heyetile 

TAKSiM BELEDiYE 
Bah~esi alaturka k1smmda 

Telefon : 43776 

istanbul iskan Miidiirliigiinden : 
Yurdumuza gelecek goc;menler hayvan~arrmn ia~esini temin etmek iizere 

5 tonu Sarayburnunda Goc;men Misafirhanesind.e ve 25 tonu da Tuzlada 
gi:ic;men sahasmda teslim edilmek iizere agustosun on ikinci cuma giinii pa
zarhkla yirmi be§ ton kuru ot satm almacaktir. Vermek istiyenlerin §art
namesini gormek ve pazarhga i~tirak etme.k iizere yukanda yaz1h giinde 
saat. 13 te Sirkecide Midhadpa§a hanmda Iska~ Miidiirliigiine yiiz lirahk 
teminatlarile gelmeleri iliin olunur. ( 5243 ) 

Veniis 
Kremi 

Terkibindeki husust mad
deyi hayatiye dolaYlsile cildi 
besler, taravetini arttlrJI. 
Yenl bir ten yaratir. Venus 
Kremi asri kadm giizelligi
nin bir hlsimidlr. 

Veniis 
Ruju 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananlan hay • 
rete dii§iiriir. Dudaklarda 
24 saat sabit kahr. ~1k ve 
kibar familyalarm kullan -
d1klar1 yegane rujdur. 

Veniis 
Briyantini 

Ba§taki kepekleri izale e
der. Sa'<lan parlak tutar. DO
kiilrnesine mani olur ve kl
Vll'Clk yapar. Sac; merakhlart 
ve genclerin hayat arkada§l
d.JI. 

Pudras1 
Terkibi altm kremli 

24 saat havalandu·llml~ 

fevkalade ince ve hafif Ve
nus pudrasile tuvalet goren 
bir cild diinyamn en tara· 
vetli glizelligini ifade eder. 

•• n 
Limon ~i~egi 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 dere· 

cedir. 0 kadar ki en biiyiik 
zevk ehlini ve mii§kiilpesend 
olrnakla tanmm1!1 kimseleri 
bile hayran buakmaktailir. 

• 

~UMHURlYE'l 

SA<; EKSiRi KOMOJEN 
Sa~lar1 besler, koklerini kuvvetlendirir, dokUimeslnl 

onler, kepekleri giderir. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESI 

Beyoglu • istnabul 

Kocaeli Vilayetinden : 
28/7/938 tarihinde a~1k arttlrma suretile sahlacag1 ilan edilen Vilayet 

Naf1asma aid dokuzar ton iki praga on bir ton Fiat marka silindir maki
nelerile iic; ton s1kletinde ta:;~ kmc1 makineye talib <;Ikmad1gmdan agus
tosun on be~?inci pazartesi giinii saat on be~te pazarhk suretile sablma
sma karar verilmi~tir. Bu makinelerin kilosuna sekiz kuru~ fiat takdir 
edilmi:;:tir. !steklilerin o giin zikredilen saate kadar 384 lirahk teminatla 
Vilayet makamma §artname ve makineleri gormek istiyenlerin Vilayet 
Naf1a Miidiirliigiine miiracaatleri. ( 5143) 

( Su;an ve farelerin mazarratlar1ndan kurtulunuz 

PastOr Muessesesinin PASTOKSiN 
isimli fare zehiri bunlan kokutmadan oldiiriir. 

her yerde PASTOKSiN araym1z. Umumi deposu: 

Bay JUL KREPEN Galata Voyvoda Han No. 1 istanbul 

Nigde Naf1a Miidiirliigiinden: 

~ : • • ' • ' • • ' • ' 1 ' • • •• ~ ~~ '--~· .' ,t;.·~ 

Nezle 
Biitiin gogus hastahk

Iarma yol al,(abilir : 
Fakat bir tek 

GRiP IN 

Bn§, di§ adale agnlarile diger agnlan en k1sa zamanda ve en 
§ekilde dindirir. nezleye, soguk algmhgma, gripe ve emsali 

hastahklara kaq1 bilh;tssa rniiessirdir. 
iCABINDA GUNDE 3 KA~E ALINABiLiR. 

!sim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakmm1z. 

Ankara Hukuk F akiiltesi Dekanbg1ndan : 
Fakiilteye Amme hukuku, Ceza hukuku, Maliye ve iktisad grupu i~ill 

hirer doc;ent almacakhr. Ucret c 175" lirad1r. 
Nigde Naf1as1 ic;in bir aded zatiilhareke ta§ klran makinesi satm all

nacaktlr. 
1 - Takah 0. ila 80 M. M. metre eb'admda asgad saatte 3 - 3,5 metre 

mikab1 ta~ k1racaktlr. 

imtlhanlar te§rinisaninin on be§inde yap1lacakhr. Talib olanlarm ill1' 
tihan mevzularm1 anlamak ic;in • zarfm kenarma do~entlik imtiham kaY' 
ilinm iltivesile - :;~imdiden Fakiilte Dekanhgma rniiracaat eylemeleri rica bir 
olunur. c 2950 " ( 5207) ,_ 2 - Motor asgari 12 c Ps " Dizel ve ta§ ay1rma silindiri bulunacakhr. 

3 - $asi : tamamile c;elik dort tekerlekli firenli. 
4 - Ta§ k1ran ~enesi hususi c;elikten mamul. 
5 - S1kleti azami : 7300 K. 
6 - Teslim miiddeti : !ki ay. 
7 - Mukavelenarne, ilan iicretleri ve bilumum masraf miiteahhide aiddir. 
8 - Teslimi Nigde istasyonu. 
9 - Muhammen bedeli 6925 liradrr. Teminat bedel iizerinden veri

lecektir. 
10 - !::~bu makinenin 29/7/938 tarihinden ba§hyarak 17/8/938 c;ar§am

ba glinii saat 11 de ihalesi yap1lmak iizere 20 gUn miid.detle ac;1k eksiltmiye 
konulmu~tur. Taliblerin yevmi mezkurda Nigde Vilayet Daimi Enciimenine 
gelmeleri ilan olunur. ( 5170) 

UYKUSUZLUKLARDA 

Umumi blr ragbet kazanma, olan 

Tath bir uyku 1:emin eder. 
Asabi oksUrUkler • Bayg1nhk • Bat; donmesi • 

ARPINTI ve slnirden ilerl gelen bUtUn 
rahats1zhklar1 

Giimiisane 
' 

. y. 
I . I EDER 

Vila yeti 

Daimi Enciimeninden : 
1 - Giimii§anede yeniden yaptmlmakta olan Memleket Hastanesinin 

ii~iincii k1s1m in§aah 29/7/938 tarihinden itibaren yirmi giin miidetle ve 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu:;~tur. 

2 - in§aatm muhammen bedeli 17518 lira 86 kurw~tur. 
3 - Siiriilen pey haddi lay1k goriildiigii takd.irde ihalesi 18/8/938 per

§embe giinii saat 11 de Vilayet Daimi Enciimeninde yap1lacaktJI. 
4 - $artnamesi Vilayet Enciimeni kalemindedir. 
5 - Eksiltmiye i!;?tirak etmek istiyenler muhammen bedelin % yedi 

bu~;uk tutan olan 1313 lira 91 kuru~luk banka mektubu veya hususi muha
sebe veznesi hesabma bankaya yatlnlml§ depozito ak~esi makbuzu ile bir
likte Vilayet Daimi Enciimenine gelmeleri ilan olunur. ( 4927 ) 

1 Satahk kamyon 
Az kullamlmt§ HANSA - LOYiT mar· 

kah mazutlu lflr KAMYON satlhkttr. 
Sirkeci garmda 14 numarah ambara 
miiracaat. 

Sizler, bizler ... Yani hepimiz ••• 
iyi dih;iinelim, ~ocuklugumuzda mutlaka 

FOSFAT 
• 

A YE 
Yemi~ degilmiyiz? Ve bir ~;ok 
sebeplerdcn buna bugiin med· 
yun bulunmuyor muyuz? 0 
haldc; bizim icin isbati kendi 
oz viicudumu;da duran bit 
bakikati goz bebegimiz yav· 
rularimiza tavsiye ve tatbik 
etmekte nh;in tereddiid ede· 
lim? Asri tababctin ne~viine· 
m~ devresindcki (;Ocuk i~;in 

Iiizumlu bularak tavsiye et· 
tigi biitiin gtda unsurlan en 
bol ve en ke~if mildarlarda 

FOSFATIN FALYERDf 
mevcuddur. 

FOSFATiN FALYER hi~ bir tesirden bozulmadan her iklimde daima 
muhafaza olunabilir. Her zaman i~;in kullamlabilir. Fransadan biitiiD 
diinyaya ayni ~ekilde gonderilen yegane miistahzar Fosfatin Falyerdir. 
Her eczane ve bakkaliye magazalarmda en elveri~li fiatlarla bulunur. 

Aydin Belediyesinden : 
1 - Eksiltmiye konulaii. i§ : Aydm elektrik santralmm tevsii i~itl 

26255 lira ke~if bedelli muharrik ve miivellit makineler satm almmaSl 
ve tesisahd1r. 

2 - Bu i~e aid evrak ~unlardJI : 
A - Eksiltme !iartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Genel !iartname, 
Bu evraklar Belediye Fen Miidiirliigiinde goriilebilir ve 125 kuru§ mu· 

kabilinde satm almabilir. 
3 - Bu i§in ihalesi 1 eylul 938 per§embe giinii saat 11 de kapalJ 

zarf usulile Aydm Belediyesi Daimi Enciimeninde yap1lacakt1r. 
4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 1969 lira 13 kuru~lu~ 

teminat vermesi laZimd1r. 
5 - Ticaret Odas1 vesikast bulunmahdu. 
6 - Teklif mektublan ihale saatinden bir saat evvline kadar Beie· 

diye Reisligine tevdi edilmi§ olmas1 laz1md1r. Postada olacak gecikme]ct 
kabul edilmez. ( 4818) 

Veniis 
AI hOI 

Her cildin rengine gore 

'<e§idleri mevcuddur. Yiize 
siiriildiigiinde cilde fevkala
de tabii bir renk verir; teni 
bozmaz; giizelle~tirir. 

Sabirsizhkla beklenen 

Veniis 
K inPiK 

Surmesi 
Asia yaYllmaz ve gozlere 

zarar vermez. Veniis siirme
sile tuvalet goren kirpikler 
biiyiir ve giizelle§erek kalb -
lere ok gibi saplanJI. 

Veniis 
t;am 

KOLONYASI 
Cigerleri zaYlf ve sinirleri 

bozuk olanlarm kalbine fe -
rahhk verir. Ve gonliinii a-
~ar. Ada c;amlarmm Iatif ve 
s1hhi kokulan VENUS ~am 
kolonyasmda mevcuddur. 

300 defa calmakla bozolmlyan 
ve Almanyada yap1lan 

I 

Marka Gramofon plaklari piyasaya ~Ikm1~t1r. 
UrgUbiU Refik sa,aran I R~ SiH BE$ER BAY AN NERMiN 

8005 I Annem beni evlendir 

80011 Hacllar Tiirkiisii (Tii.rkii) 8010 I Seni ruvada gOrup 
Kayserli HaCibey Tii.rkusii. AI §ahm (Turki.i) (HUzzam $Brk•) 

8002 I Tello c.an (fii.rkil) Nev,ehidi Afi'lk Mehmet Cici bay (Duetto) 
Mehmet bey Turkusii. BOOS I Gelin.e bak ~el~.n~ (Tiirku) BA YAN NEVZAT 

803 3 1 
Sebeh ( Tiirkii. ) Haynye Turkusu 8011 I Hele hele Tiirkiisii 
Kopriiden ge({di gelin · SAY AN SELMA Bir inci gibi (Neva gazel) 

( Tiirku ) 80071 Nigfllun mestina BA YAN FAtDE YILDIZ 
N • M f ( Saba eark1) 
ev~ehirll usta a Ben seni sevdim seveli 80121 Ruya gibi. (Hiizzam §ark1) 

8 0031 Elilim ({lkti pencereden ( Be:>tinigAr eark1 ) Aylar get;1yor. 
( tiirku ) Sayan Fahr.ye ozses t Hiiseyni §ark! ) 

Ye§il yaprak ( turku ) 808SI Seni ben nas11 ·~vdim POL YDOR SAZ HE yeti 
( Huzzam) 

UrgUblii ~evket UttaraVCI Ge..,en ak!pm (Hicaz ,arlo) I 8013 1 Yen~ lzmir zeybe~i. 

8. 004 1 Ben yarime ne yapt1rd1m Bayan RUHAT I'IK Yem Aydm zeybeg1 
( tiirku ) 80091 Yeter Allar ~~~d His:.,:klr) j 80141 Mevl~vih::~e pe~~e~i 

Karahisarh Fatma tiirkiisii Karanhk geceler Hiizzam V• Bahnye ~1!te telhs1 

POL YDOR markah Gramofon plakJarm1 her yerde 1srarla isteyiniz. 
Tiirkiye toptan 
sab~ deposu : VAHE ·u·T·u·c1·yAN Istanbul. Sultanhamam, Camc•ba~· Han 2 ct 

kat No. 10, Posta kutusu 180 , ______________________ _. ________________ ~ 

"•an 

esase 
13 

Aim 
Str l 

Avr 
licar 
Ve t 

dan 
13 ' 


