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Atatürk Harekatı Tetkik Etti 
_7 rakgada Atatürk günü 

Atatürk her vakif or
dumuzun başındadır 
l1·· 
'•~k topraklarının herhancribir kö-

Şesıne µ;özdıkenler bunu h.tınelıdir 
.\q'U k F -----------J ' bü .. o yadan T akyaya ı(tti ve 
~ Yük manevralar.t batlayan or 
l'r1~ un batına geçti. Bu hadise yalnız 
lrrllıd da rnanevralann askeri ha 1 
'""· •rı ehem . t" • .. ··qy.... mıye ın ı goıtermekle kal 
L._ ....-, IYn" 
"'hel- · ı zamanda bu askeri hadiseye 

&lllılel .: • h" . 1 -'ttatu .. yası ma ıyet vtrıyor. 

lıtıır1 • rk Trakyaya gitmemit olsaydı 
~Yine Floryaidan manevranın hiltUnl 
lc.be;rınr aaati autine takip edebilirdi. 
lirtti. ;n emirleri de yine oradan veret·İı 
l\ı~ •kat o, bunu ktfi görmedi o,..;-. 

n do" . . . · · " 
~Jr iıteld~ya ordunun ıçerıııne &ir 

ı. Manevra yapa:ı askerlerin "e ! 
)2"'1ıitııalıiııılııı,:ıı_ rrn araaında bulunmak istedi. J 

lı .,_{)~ bi açıktır: Trakyada maf 
il et:ı ~ du yalnız bir Türk ordu 

J ~ · 1 manda Atatürk orduıu 
i en küçük erinden en 

kadar Atat ilrklln en 
•b"' ir. Böyle bir kahraman 

u d yanın ı6zli önünde bü 
tiareJCet yaparken onun büyük 

~' bu hareketi Pl~dan talrip 
~lllcfır -CUcmezae ıUnu QDU ıorme& 
~a-.t: 
l'~ A~ürkün Floryadan kalkarak 
)lp::r• Cİt~~~ ve orada manevra / 
~ 0 rdulan · bir rrı n a geçmesinde baı 

llnYiiJr ana ~{yardır: 
~iiqrek ltarpten. eonra gelen meı'um 
lu İnlt, e devrinde Osmanlı tırparatorlu 
~ r~~ tiulurken Türk milletini kur 
.\t.ıtii.·L l$tn h1Ücadeleye karar veren 
I' 'V' Otnu J ıt P.l ıı arrndaki İmparatorluğa 
ltjı,._. llbk apol t" • - k·· "'C(l;ı • • e mı ıo up attı ve o ıda 
du . n ıtıbar T '" k . . • , bu en ur m·lletıne reıs ol 
t •ıfatl E . ftlcrini t a rzurum ve Sivas kon 
IStirııa d oPladı: daha ıo:ıra Ankarada 
r~- e en B .. .. k M ' r -.. liti uyu ılıet Meclisi millet 
bir itfa.tına res • b" h"" · il'ıiidde mı ır uvıyet verdi, 
Af'tlia· . t sonra buna Büyük Millet 
her ıı11n fe lr lad • •her B v a e aelahiyetleri ile 
~e tttj lri aıkumandanlık sıfatını da ili 

U ">'ed S3 karr a zaferi ve büyük zafer 
e husul buldu. Nihayet Lozan 

Atatürk manevro aah&tnda 

•• 
Bflyük Onder ve Başvekil 
gece Istanbula döndüler 

Manevralaf!-devam ediyor 
Dün Kırmızı ve Mavi taraflar karşılaştılar. 
Tayyareler keşif faaliyetinde bulundular 

{Ytu1sı 4 üncü 110yı/amıulaJ } 

ASIM US 
(Sonu: 5n. 4 Sii .. 1) 1 Bıt h.arit~ tacı~ ge~n taraflann harekıtJt iatikıametleri görüımekt«lir. 

~baları 

tta.i!atttrk. ve Ordu 
lVJanevraya ait 
resimlerimiz 

.-.:c f~--=. hemu tepelerin üstünden Bir bu~uk saata yakm aüratli bi_r C UncU Nylfada 

.... ~ır. Gn .. __ be! te Çorludan hareketi dığı kekik kokusunu etrafa yayıyor • 

~ ~keeJmemiştir. Güzel bir IU/ik A~ S~ --.-----------
~ geniş ovalardan topla- (Sornı: Sa.6 Si4J 

41sdealzde emalyet llal•adl 
'Ütün_ ticare~ gemileri kruvazör-
er hımayesınde sefer yapacak u.tte:Y~lavu~ Myeti; Altta: .. 

"'"Purları torpilleyen gemilere başka bir devlet ATskekrı heyef!der bug, un 
c. 3 

tarafından gardım mı ediliyor? ra yaya gı ıyor ar 
Rome n erkAnıharp re isinin beyanatı: llr tı1.,.:·~~alr olu p Franko havrağı· J~pan, ol gl"misini ıorp~ll.eyerek b~ı rr- zin ıark la rafları da tehlike mmtalia

----..a:ı:n_;·-.:_....::....:::!1~r .!Jlıı~i Jf~~an ·ol de~izal tı maııı Akdeniz enınİ} etını lamamıylr sı içerisine girmİ§lir. 
----'--~--ı::.:.-..m· J.,!!adflıa!!r2h~u _!l~Ür~lı~"i l~ Bu 'aziyelte mühim olan cihet §11• 

etine ait o· 

"TOrkiyeye yalmz doıt.uk duygusile değil, aymzamanda 
minnettarlık hislerile bağhyız,, 

1(Yaz111 2 inci eayıfamızdadır)' 
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Bursa mektupları: 5 ·································-· .................... . 

Otobüs - demiryolu 
rekabeti 

Yolcular Ankaradan otomobil ile 
Ya/ovaya gelmeği tercih ediyor 

clir. Bir gen' E:-.ki~ehir<le kalmak ııu-1 
rı-Lİ) le i~leycıı lm otobü~ler De\ l• ıt 

l~eıuir)'ollarma r~kalıet . elııwktedil';I 
yııw hu rf>kııhet ) al°' a ıle Ankara ıı
rn~ırnla tla de\ anı t>lmf'ktcdir. Hin-o!.. 
'olrular \nkarachm olomnhll ile \ · ;ı
lo\aya gdıııekt<' "' huradan da rlcni.ı: 
)olu ilP f,taııhnlıı µ:eçıııf'ktctlir; lıu 
)Oknluk deırıiryollarıııdan ılalıd ueu· 
za ~<'lınc-ktcdir. 

Hurtıadan l\ludan) a ) olu ile İ :Sta ıı-j 
hula dönmek ü;in iki \ası ta 'ar : Trcıı 
'e .otobüs. 

Tren otohiisterı tlalıa ucuz: c,;iiıı
cü mevki bileti virmi, ikinci mc' l.. i . 
otuz, birinci ıne' ki kJl'k kuru~tu r; ıı· 
tobiisler adanı başına elli kuruş alr
yorlar. Fakat otobfü, trene nazanıu 
dalıa kestirme gidiyor ,·e dalıa ~ür'11t
lidir; tren Bursadan t.1 u<lanyaya iki 
saatte gittiği halde otobüs bir saaltt' 
varıyor. 

Onun için i)tedenheri yalnız tren 
vasılat'iyle gidip. gelen yolcuların mii
him kıı;mı şimdi otobüslere dön
müştür. Birçok kimseler bir saat e\ -
vel Mudanyaya varmak için otohüsı! 
biraz fazla para vermeği tercih e<li· 
yorlar. Bıından dolayı Bursa • ~lu
danya arasında muntazam otobüs seı · 
visleri teessüs etmiştir. 

Otobüslerde trene karşı f aikiyı>t 
temin eden ikinci l1ir nokta nr: Bm-

u<ıan Mudanyaya _giden otobüslerin ek· 
serisi Çekirge yolu üzerinde bulunan 
otellerin kapıl arına kadar uğrayarak 
yolcu alıyor. Ru suretle yoJcular o
tellerden tren istasyonuna kadar git
meli ve bunun için aynca araba, ya· 
liut otomobil masraf; vermekten kur· 
tuluyorlar. 

Bu ci1ıetle de otobüsler trene liarı:ıı 
hir ü,;tiinlüIC kazanıyorlar. • 

Otobüslerin işlediği yol hirço1' yer
lerinde bozuktur; liatta Yalo-ya ·Bur
sa yolu kadar bile rahat değildir; fa
kat mesafe kısa olduğu için yolcular 
bu zorluğa o kadar ehemmiyet ver-
miyor. 

Bni1nnra=neraher Bursa - MuClan· 
ya ) olunun asfalta çevrilmesi kat'i 
olarak karar1a~trrı1ımştır. Asfalt yo
lun yap1lınasma bu şene içinde ba~
lanaraktrr. Bu takdirde geleceK sene• 
'den itiharen otomobil ve otobüs va-
~11alarr burada asfalt iizerinden gidip 
gc-lerektir. 

Ilur:sa • ~ludanya yolunun asfalta 
çenilmesinden iki mühim netice tıa
sıl olaC'aktır: 

·Bir k ere nakliye nsıtaları iki mis
li sür'at kazanacaktır. Bugün otobüs
lerin bir saalle a1dık1arı mesafe ya
rnn saate inecektir; sonra yol nsf alt 
olunca otomobiller , ·e otobüsler iic
retlerini indirecektir; zira asfalt yol 
üzerinde bu vasıtaların lastikleri o 
kadar çabuk eskimiyeceği gibi nenziıı 
masrafları da azalacaktır. Otobüsle
rin bir taraftan Bursa - :Mudanya yo
lunu yarım saatte almaları, diğer ta
raftan nakliye iicretlerini clalıa ziya
de indirmeleri otobüs - demiryolu re
kabetini arttıracaktır. Bundan sonr<ı 
ihtimal ki Bursa - Mudanya hattı yal· 
nrz agrr eşyaya mahsus hir nakliye 
vasıta~r lıaline gelecektir. 

Bu 'aziyt'I ~ınıu !!ii ... t....rir ki. hiitii •l 
demiryollarmr keneli elinde H idare· 
sinde tutan DeYlet, hir giin otohfüı 'e 
oıoıno1ıil rekabetini bir ne,; tehlik~ 
lıal inde kar~ı«ma ı;rkmı~ göref>ek \'C 

hu meı:.eleyi C"-asmclan halletmek 
meC'htıriyetinrle kalaral.::hr .. 

ASIM US 

Kırmızı balıkla para 
avtıgan çocuk 

Evvelisi gün saat onda Şakir ismin
'de H yaşlarında bir çocuk Nuruosma· 

niyetle Bolu lokantasınm yanındaki 

manav Mehmede gelerek, elinde tuttu
ğu ve içine havı.ı..zdan yakalayıp bir 
kırmızı balık koyduğu kavanozu ma
sanın ilzerine brrakmıştır. Manava 
balık isteyip istemediğini sormuş, 

hayır, cevabını alınca, kavanozu kaldı
rarak gitmiştir. 

Biraz sonra manav Mehmet masa
nın üzerinde evvelce duran beş 

lirayı aramı§, bulamamış, ortağına 

sormuştur. Ortağı da parayı görmedi
ğini söyleyince Şakirin, kavanozu ma
sa.nm ilstündeki paranın üzerine koy
duğu ve sonra kavanozla beraber pa
rayı da. kaldrrdığı anlaşılmıştır. 

Polis haberdar cdilmi§, Uıhkilrn.ta 

başlanmıştır. Şakirin anası babası oğul

larım reddettiklerini, ve nerede oldu
ğunu bilmediklerini söylemiştir. Ço
cuk aranmaktadır. 

Dlklf maklnelerlni çalan
lar bulundu 

Samsuna gönderilmek üzere Antalya 
nakliyat anbarmın bir motörüne yükle 
nen üç dikiş makinesi iki gece evvel mo 
törden çalmrnıştr. Zabıtanın sıkı takiba 
tı neticesinde hırsızlann t zzet, Zeki, 
Ahmedak-i olduğu anlaşılmış, üçü de ya 
kalanmıştır. 

Dikiş makineleri satıldıkları yerler 
den geri alınarak an bara verilmiştir. 

Vali bugUn lstanbulda 
. olacak 

Vali ve belediye reisi Bay Muhittin 
Üstündağ bu sabah Avrupa ekspresi ile 
şehrimize gelecektir. 

Evlenme töreni 
Mütekait Miralay Ruşeni Alinin kı

zı Müzeyyenle · müteahhit ve tüccar 
Suadın evle~e törenleri Cumartesi 
akşamı Tokatliyan otelinde Büyük 
Önder'in ve Bayan Af et, Sabiha Gök
çen, Saacoğlu Şükrü, Cevad Abbas, 
Recep Zühtü, Ruşen Eşref, Falih Rıf
kı, Emniyet müdürü, Kavalalı lsmail 
Hakkı, ve birçok yüksek zevatın huzur
la.rıyle yapılmıştır. Yeni evlilere saa
detler dileriz .. 

Bursa - Mudanya yolunun asf att 
olmasr Yalo\·a - Rıırı:ıa arasındaki re· 
kahet Yaziyeti üzerine df' tesir <>clı>
C'Cktir: Zira bir taraftan Bursa - Mu
danya yolu a·falta ~evrilirken, İstan
bul ile Mıulanya araı;mda işleyen va-

l 1 ~. {!ırr111ııınııı1111ııııı111111ıı•ıııı111111ııcıı111 11 ıı• ı:ııtmııııııH '"""'=' 
purlar < a c eı;ı;:ecektir. Gelecek scnr. -~ ~-
hura,.·a Dr.nizyolları idaresinin '"eni p f k • • 
\ e :-iir"atli po~talarr j~Je) ecektir. J l or e l zlı ( 

llu ı:ıa)cde İstanhuldan Bursaya ii~ - R l. •b -
lmçuk saatte gitmek Yeya gelımk . ~ I a 'l l e ~ 
mümkün olacaktır. Eğer bu aradJ =~_-==: ---=~-
Y alorn - Bursa yolu aı;falt yapılınaz- 1 Bir rah ben n aşk ı~-

;:~::~E'~:!:~:~;:~ -,~~~~,~~~:. :_-=-=:_:_" ====~n~::::~~!!Li~ :_:_~_: ___ =· 

tin~ diinf'l'eklerd i r. 
Bn münaseht•lle lıir nokta üzerine Fransız edibi Hanri Bordo 

~ ~ 
i~ar<>t etmek islf'riz: Burı"a - ;\ludanyJ = elli sene manastırda ıztırap -
) olu ü~tiinde hugiin haşlamış olan °- ~ ~ekmiş rahibe Mariyanamn ~ 
tohii~ - rlemiryo]u rekabeti mem1ekc- E ~ 

~ hayatım anlabyor § 
tin ,liğı-r h ir c;ok ~er] erimle <le ,·ar· -

~ Dört beş gün sürecek olan bu gü-~ 
dr~ - -

:\Tr-rt!i flıır.-a ilr 'Tııclmwa arasm- ~ rel yazıyı yarın neı:re başlayoruz.~ 
da olclu~ıı gilli Rur~a i1e Ankara ara- 5\ııuıı1111111ııııı111111ıııııı111111ıııııııuuııııııc11111ııııııı1uııııı11111~ 

smcla da yolcu otobüsleri işlemekt•!· 

Irak kabinesi istifa etti . ı! 
Irakta vukubulan değişikliğin tesiri Türkiye bakı' l'i 
mından dahili siyaset sahasına münhasır kalacaktır 

Irak Erkanıharbiye reisi general Be 
kir Sıtkının bir suikast neticesi olarak 
Musulda vukubulan ölümünden sonra 
bir hükCımet değişmesi oluyor. Son ha 
berlerc göre Irak başvekili Süleyman pa 
şa krala istifasını vermiştır; yerine Ce 
mil M idfai yeni kabineyi teşkil e-decck 

tir. 

Hatırlarda olduğu üzere istifa eden 

kabine general Sıtkı tarafından bir yıl 
evvel Nuri paşa kabinesi aleyhinde ha 
zırlanan bir hükumet darbesi üzerine iş 

başına geçmişti. 

Ş imdi iktidar mevkiine geçen Cemil 
M~dfai ise Nuri paşanın eski arkada~Ia 
rındandır. Cemil Midfai de Bekir Sıtkı 
gibi Osmanh İmparatorluğu devrinde 
Türkiyede tahsil görmüş ve Türk ordu 
su içinde yetişmiş olan zabitlerdendir. 
Askerlikte topçu sınıfına mensuptur. 
Aile ismi olan ''Midfa,, kelime$İ de top 
çu·demektir. 

Cemil Midfai Umumi Harpte Faysa 
lın yanında çalışmıştır. Yukarıda işaret 

etiğimiz veçhile Nuri paşanın da yakın 
arkadaşıldır. Nuri pa~a evvelce başvekil 
iken Cemil Midfai Harbiye nazın idi. 
Sonra Cemil paşa başvekil olunca Nuri 
paşa hariciye naztrhğma geçmi§ti. Nuri 
paşa ile Cemil Midfai ayni fikirde olan 
arkadaşlar olduğuna göre yeni kabine 
nin Nuri paşa partisine mensup olduğu 
anlaşıhr. 

Bununla beraber Irakta vukubulan 
değişikliğin tesiri Türkiye bakımın/dan 

dahili siyaset sahasına münhasır kala 
caktır. Netekiın Nuri paşa hükumeti za 
manında da Türkiye ile Irak münaseba 
tı tamamen dostane idi ve son günlerde 
iı:nza edilen Saadabad misakının esasları 
Nuri paşa hükumeti zamanında hazırlan 
mıştr. 

Irakta vul<ubulan hükumet değişikliği 
ne dair gelen telgraf haberleri şunlar 
du; 

Bağdad 16 (Hususi) - Süleyman 
paşa krala hükumetin istifasını vermiş 

tir. 

Şam 17 (Hususi) - Irak kralı tara 
fından vaki bir !davet üzerine üç defa 
başvekil olan Faysalın eski müşaviri Ce 
mil Midfai yeni kabineyi teşkil etmek ü 
zere Bağdada hareket etmi§tir: Midfai 
paşa Umumi Harpten evvel Balkan har 
binde ve Umumi Harpte Filistin cephe 
sinde bulunmuştur. Sonra Emir Faysal 
ile teşrikimesai ederek ihtilal kuvvetle 
rine iltihak etmiştir. Sonra Bağdad inkı 
labına iştirak etmiş, buralda mebusan re 
isi olmuş, sonra hükumet riyasetine geç 
miştir. 1936 senesinde vukubu1an hüku 
met darbesinlden sonra arkadaşları ile be 

raber nefyedilmişti. 

Bağdad 17 (Hususi) - Bekir Sıtkı 

paşanın ölümü Bağdad hükumet mehafi 

-linde bazr 'değişiklik hareketleri uyandır 
rruştır. M'usulda gizlice hazrrlanmxş olan 
gizli bi~ plan mucibince Bekir Srtkı paşa 
ile Hikmet Süleymanr iktidara getiren 
1936 hükumet darbesinden evvelki vazi 
yetin avdetine doğru gidi1diği anlaşıl 

maktadır. Irakta halihazır hasimi hare 
ketin şefi olan Nuri paşa ile nefyedilmiş 
olan eski kabine azalarının derhal Bağ 
dada davet edilmeleri bekleniyor. 

Donanmamız 
ay sonunda se
yahate çıkıyor 

Askeri heyetler bugü~ 
T rakyaya gidiyorlar 

/' 

Dün Yugoslav ve Romen askerı 
heyetleri de şehrimize geldi 

Romen erkanıharp reisinin beyanatı: 
"Tlirkiycye yalmz dost.uk duygusilc değil, aynızamandıı 

minneltarlık hislerile bağlıyız,, . 
0

. 
Trakya manevralarımızda . do::ıt \'C ı ıerinden başka, Korgeneral Ccm 11 . . ,.e 

mlit.teCik devletlerden Yugoslavya ve hid, Tuğgeneral İhsan llga~. barıc\. 
Romanya namına bulunacak olan Yıı- mümessillerimiz ve Beyoğlu kllyıtl 
goslav ve Romen erkaruharbiye reis- kamı B. Daniş bulunuyordu. ·d \1 

leri, maiyetleri ile birlikte diin ı:;eh- :Misafirler çelenkten sonra abı ;~. 
rimize gelmişlerdir. I getirilen hatıra defterini jmzaJaIIl1; 

Sab·ahlcyin Yugoslav erkanıharbiye- 1 dır. t 
le:. 

si reisi general Nediç, ikinci reis ge- ROMEN ERKANniARBtYE RE .. 
neral Praşiç, yüzbaşı Vil qriycviç Nt.~ BEYANATI rt' 
Konvansiyonel treniyle geldiler. Romen erkanıharbiye reisi gcııeet· 

Öğleden sonra Romen erkanıharbi- Sikitiyu Perapalas otelinde kabul~· 
yesi reisi general Sikiyutu, general tiği gazetecilere şu beyanatta p11l 
Fakolici. albay Şleflea Romanya va- muştur. ·d~ 
puriyle geldiler., "Binlerce sencdmıbcri, ara111'~p" 

Her iki heyet de istasyon ve rıhtım· a-0stlllk bıılırnan Tilrldycyc geldiği~ 
da Genci Kurmay Asbaşkanı Korge- den çol< mcmnımzım. iki millet art.ıS'w 
neral Asım Gündüz, Korgeneral Cemil dalci asırdide dostluk, bilhassa Cı1.~ 
Cahit, Tümgeneral Veysel Ünüvar, 1ıuri1ıet devrinde son derece saııı• ~ 
Tuğgeneral İhsan llgaz., Hariciye mü· bir §ekil almıştır. Biz, Türkiyeye1 Y: 
messillerimiz. Yugoslavya işgüderi B. mz <lofttlıık dııygusiyle d.eğil, ayııı :

1
, 

Duculi, Romen elçisi B. Eelemak, Yu- mcıula nıi1111cttarl1k hisleriyle b(l9 
goslav ve Romen komutanlık erkanı ve yı::. Tarih bıına şahiadir." ., 
bir ihtiram kıtası tarafından ka~ılan- Akşam u7.cri Genel Kurmay M~. 
mıştır. kanı Korgeneral Asım Gündüz. p~ .,. 

Misafirlerimize, Korgeneral As1m palas salonlarında 70 kişilik bir ıı~ır 
Gündüz "hoş geldiniz'' demiş ve dost 1 fet vermiştir. Ziyafette Yugoslav. : Y 

devlet erkamharpleri memleketimize, nan, Romen, tran, Irak Afgan er1'ıil1r 
geli~lerinden duydukları memnuniyeti harbiye heyetleri, bu devletlerin ıı;ı,11 
colr A~mh·r,; hi""' l:an"lta '1fo~o. tı>tnıİı;alpr. ı. ır,.....:ı .... _...,_ı .. ~~.ı ıı.-."°O.IJ""'l\..ll.L ~"" .a.'"JJ.,u\.ı'-1 ,, 

dir. Korgencrııl Gündüz bundan sonra ve mihmandar heyetleri hazır oııl~Ji• 
arkadaşlarını tanıştırmış ve böylece muştur. Vali ve Belediye reisi ve~\, 
taktim merasimi biterek askeri bando miz B. Şükrü Sökmensüer de ziyıJe 
dost devletlerin ve bizim milli marşla- davetli idi. ·p 
rımızr çalmıştır. 'l" w1 

n safir heyetler manevraları . ·it 
Milli marşlar selam vaziyetinde din- için bugün saat 17 de İzmir vaptlrı) 

lenmiş ve her iki devlet erkanıharp-, 
Trakyaya hareket edeceklerdir. / 

1eri de Perapalas otelinde hazırlanan ~. 

hususi dairelerde misaf r edilmişlerdir. 1 Geçmı· ~ Ku===;:::runlal l 
Misafirler bundan sonra Dolmabah- y ~ 

çe sarayına giderek hususi defteri im a 
zalamı!'jlardır. 18 ağuslo.4' 192 

Yugoslavya erkamharbiye heyet!, 
öğleden sonra saat 17 de cumhuriyet 
meydanına gelerek abideye c;elenk koy 
muş ve askeri mızıka milli marşları 

çalmıştır. 

Aynı merasimle. ı:m.:;ıt 17,5 de Ro
men askeri heyeti abideye bir çelenk 
koymuştur. 

Çelenk koyma merasimi esnasında 
her iki devletin diplomatik mümessil-

Is anbulu tah~lye 
. /.' 

l,ııwlrıı - To, mi.'I gazf-tesİll111 •. ,.,., 
tmılmldım aldığı .\1111 maliim(ll<I glı jı" 
,. ·ı· ·ı · / · · 11· r. !1r'' lll{I ı: rı ı<'ft "·' ı'l'!nyesr ta ı ı) 

~irıi 11111::.im ""itmam ''tmi~tir. . ,;rı 
t'''t B11 ııroj<' ,,11/lı mua/u>dı•ııoııı ril' 

l
. . /ıl , 

'l'ıirl.-i .,, 8iiYii/,· .llillrt ıllec ısı .fıı1 

I l l ·ı . . .. I ti ('I m< rm trı.'i ı .:mı mul<'fl ll/I 
mm·hii ınıl>il.-r /;on~ 

Finlandiyah güreşçi
ler şehrime geldiler --:t 

• . -. ~ ıl 

Ankara . (Telefonla) - Donanmam.ı- ı 
zrn ağm;los sonlarrnda P..usyaya ve ~; •· · 
Akden 'zdeki dost memleketler liman- • 
larına yapacağı seyahatlara aid ha- ~"*' 
zır1.klara ba~lanmı~tır. Seyahallar iki ; 
kafile halinde yaptlacaklır. Bir kafile 
Yavuz, Kocatcpc ve Tınaztepe lorpi· '. 
dolarından mürekkep olarak İtalya ve 
Yugoslavya limanlarına gideceklerdir .. 

Fakat eylülün ilk haftası içinde ls
tanbula gelecek olan İngiliz donaıuna
sma mensup \·c beş gemiden mürekkep 

val komitesi tarafından tertip edilen 

V:.lıı ~chrimi:;c gelen giireşçiler ·-ıcf' 
. . . tftl1; 

Önümüzdeki cumartesi günü festi- manya vapunyle şehrımıze ge 
dir. ~vod' 

rasularımızda karşılayacağından bu büyük amatör güreşleri başlayacaktır. 
bir Akdeniz filosun~ gemilerimiz ka·ı Bunlar 61 k iloda Kerkein. '.9ae1'i il'. 

Nordl 'ng, ağırda Nstnım jsmın .~Jll 
Finlandiyalı ve Neo ve Teni~a.! 1 

deki Eslonyalı gürcşçilerdir. 
seyahatm eylül oratlarma bırakılma
sı ihtimali de vardır. 

Güreşlere girecek olan üç Finlandi

yalı ve iki Estonyalı güre§çi dün Ro-

liıtı J\~ 
tatarı 
Ceht 
de·· 
hitıdı 
en g: 
~itaı 
ıtısa .. 

h 



j-iAıe f'-.!! ~: 
t!RörmeyCo ilim ye
ıne iş gören cehalet 
"'""'· 

ŞEHiR HABERLERi 
Stok ipekli 
kumaşlar 

Sanat sergisi dün 
merasimle açıldı liJn ·"Pil h · 

b ..... ~e ke§f ır hakundan dünyanın i-ı 
.:'llt •tın'~Yat Jaboratuarıdır. für 
~t 1 adaııı · · 
d ltrf edı"J · Y etJ§tırmek iı·iu e ii .... _ ~ ır b ·· ·· ~ b· ~"Oli ttı 'k' utuu rueınleketlcrm-
.... llıde iiçle 

1 tarı ancak hinde bir, 
.... g . 8a)ıhr u·· lj erı 111 J • .. uma temposu 
ih~p h-.ueııı eketinde dakikada dört 
--.il •- ır. Bu :r 

'• ~endi '- . nanzaraya hakmcct 
....... A ı a.enc.Jıne 11öyle du·· ·· ·· f Qll PJ 4 ~ şunur: 

d .ıe ·•·· aton salİ olmalıydı o tıUııy· . . o ... 
\ tıa Lalır a) r. Lı lgi eline aldı . .Aka-
d~cl1; aıı;ı;e:e;ıtJc parlak gözlii, kr
r tıy·~ h a e >eleriue mesut bir 

~CeJerj lı~~~eden güzel adamın c.Jü
,.. u d;:

1
•• 

1 at olnıuş gibidir 
~ilıd ":ıı:llnc · · • ittıı..~' f aıta k:nızın çocukça l1ayali i-
b ~ Yokt larnaz ıwz. Kalmanu:t 
'tlı ur Çü k·· ı· . ıe . ~gi hir • n u e ınıze geçen 

t...ı ~ıverait 
1 
g~zete \'cya mecmua si-

..,,., ••- e erın kapıl .. .. lo ~ ''}(. an ustuııe ne-
~ ~ iiı ıralık hane" etiketiniu 

Realitenin kanunları iyi 'eya kötü 
diye bir tasnif yapmazlar, fakat 
kendi kanını tahlil eden bir beki· 
nıin damarlannda frengi mikrobunu 
görmesi, kendisi üzerinde nasıl hi88İ 
bir aksülime] yaparsa Avnıpanııı 
bün) esinde de böylece nıüsbet ilme: 
kanuniyete karşı bir çekinme, hattil 
açıkça söylemek Jizınıdır; bir tiksin

me vardır. 
İmanı. ilim yerine koymak i tiycn· 

fer geçmic; giinlerin ~aadctini a' laına· 
ya çıkrnı~lardır. 

Fakat aksiyon 01~,·kiine ilim adanı· 
Jarımn hu kadar yabancı k~l~alarr· 
nrn hakiki sehehi Lugiinkü fıkır adıı~ 
mmrn, ilim aclarnınm hir sosyeteyı 
kavrrvacak derecede sentez yapmaK 

kudr;tini kaybetmiş olmasıdır: . 

l bıı k,dere olduğunu anlatır. Yal
ll~lldiJıi ink~r değil, üniversitelerden muştur. 
~ 'ih•Yet ar e.den feryatlar işi tirsi- Halbuki de' Jet idaresi her ,eyden 

Çok derinleşen ihtisas• fi~ır 'e J· 

lim adamını mücerredin ,·e laboratu
arınm haricinde bir çocuk haline koy-

- \'e ilnı ~s~yon adamlarının kiil- önce ı;entez yapmaktır. 
11~ r;ite•-ı· e sdah çektiğini trörürıSÜ· 'd t :.oıl) a[ rn H " Devlet adamı her zaman ı are e -
''}(:.de (l) 'h onıms Johst, Münihte tiği kütlelere şamil sentezler yapını:· 
d ... ~hur~ ]• asılan bir kitabında Jardır. Kütlelerin batında kalmalı· 
'g•tıl salı 0

1 fına hile tahammül etme- k h " .. ı ar cJ b rının sebchi de hudur. Fa at u sen-
' uiiny ııı an irine öyletir. . ı 1 t 
'll'.... anın en 1. ··ı .. 

1
.. <l tezler rönesanstanberi uev e a· 

Mallarını damgalat
mıga11 tüccarlar ceza 

göıeceh Heykel, resim, tezyini sanatlar af iş 
!pekli kumaşların standardizc edil- k l • Lf • d . k 

mesi için İktisat Vekaleti tarafından ısım arını lll lVa e en Sergi ÇO 
Jıazırlannuş olan nizamnamenin mer- ı~ ./ k • k 
iyct mevkiine girdiği malumdur. An- mUVQ J Q zyet QZQndt 
cak, bir kısım fabrikatörlerin ellcrin-

İstanbul Festivali mtinasebetile Güzel\ 
de eski tipte yani yeni nizamnameye ., 
aykırı mal bulunmakta olduğundan S~natlar Akade~.isin.~e tertip edilen bü - 1 , 6 ====== 
bu gibi mallardan tüccarı zarara sok- yük sanat sergısı !dun saat on altıda il....._ & & 
mamak için İktisat Vekaletinden ala- merasimle açılmıştır. _,.- & 1. & & 
kad 

"kt" d' d · 
1 

· bı'r tamim Merasimde vali ve belediye reisi ve 
ar ı ısa ı aıre ere yenı . . .. .. .. • 

Y 1 b 
· . . mnamenin . kılı Bay Şukru Sokmensüer, saylavlar, 

apı mış, unun ıçın nıza 

h 4 dd · · t tb"k ed'l esı· bı·ı istan!r.ılun sanat meraklılan ve bir çok 
ususı ma esının a ı ı m • 

dl
. ·1 · t" B dd ··re· bütlin güzide davetliler hazır bulunmuştur. 
rı mış ır. u ma eye go , . .. .. .. 

t
.. ] 11 · d k 

1 
tok malla Akademı muduru B. Burhan Toprak 

uccar arın e erın e a a.n s - . .. . 
n t

. t d taraf dan damga hır nutuk soylemı_ş, sergının hey 
nın ıcare o ası n - . . . . . ı d · asaya satı kel, resım, tezyını sanatlar, afış, tarıhte 
anması ve on an sonra pıy • k .. k 1 ih · •w· · b 

aa k 
1 

. t ktedir Ticaret aragoz ısım arını tıva ettıgını, un 
-:1 çı arı masr ıcap e me • 1 . . d .. h. T "" k h 
odas ıı.. "tib 

1 
d hal llkadar tUc- arın ıçın e en mu ım olanının ur ey 

r uu ı ar a er a k 1 1 . 1,.s w •• 1 · • 
carı b

. t . stok malla e traş arı scrgısl o uugunu soy emıştır. 
ara ır amım yapmı~ - . . .. 

nnı damgalatmadan satı§a ~ıkarmanın Bay Burhan Top~~k b~ sergının Turk 

• Elektrik §irkeunın BelçlkadakJ \c.Uli 

saLl§ için eskl31nden daha müsait olduğuna 
bildirerek yeni bir tekli! gl!ndcrml§Ur. Bunda 
satıo bedeli olarak bir meb!Ag' göaterildiği gi. 
bJ §irket satın almmıu:sa acbckcnln muka~eıe 
ye uygun bir hale gelmesi lı;ln icap eden ta. 
dil, tamir ve UAve kUl!eU de kabul olunm&k 
tadır. 

• Edebiyat fakUJte!lııde Türk lnkıl:\l.ıı 

denderl ikmal lmUhanlan eylQlün birinci 
gUııU saat dokuzda tlnlvcnıtte konferana n.. 
!onunda ba§lıyacaktır. 

kanuni · · til ettigwini bildir- heykeltraşlarının mustakilen açtıkları cezayı ıs zam ·ık . ld w .. 1. k .. 1 d • Posta ve telgraf umum mlldllrü Nazil 
miştir. Dün ticaret odasına bunun için 1 sergı 0 ugunu soy ıyere şoy e e oehrimlzc gelınişUr. 
müracaat eden tüccarların ipekli ku· miştir. 
maşlan sanayi şubesi tarafından dam "Memleketimizin ilk hcykeltraşı bir 
galanmağa başlanmıştır. kaç senedenberi istirahate çekilmiş olan 

Bay ihsandır. Bay ihsan çeyrek asır 

~ Birinci umunıl mlltetU§ Abidin özmeıı. 
Aksu vapurile ıehrimize gelml§Ur. Bir mUd. 
det oehrlmlzde kalarak IBUrahat edecektir. 

b ... ·upınn. a.u tur u e\'rinde 1 b. f"k" ıulaıııt 
"'CQ •• , :tn k dd < amlan taraf mdan ır ı ır 
'dıtrnaa k ~ a eratı fikir hayatı- hüviyetini taşryarak yapılmaktadır. Bir motor bit sandalı 
ııı.. elind d" a an abiyon adamları- d d i b "' l''*" d~ı fiJc·'ı ır. Dünyanın hiç bir za- Devlet adammnı sent~z.ya~ar~a ı- ev I di bir kişi ogu uU 

Sanayii Nefise mektebi alisinde heykel 
hocalığı yapmış ve bugünkü nesli yeti~ 

tirmiştir. 

• Bir Ingfllz !irması mUmessilJ lngıltere. 
ye ihraç edilmek tızcN Uzunkllprüdc iki \'& 

gon karpuz hazırlatmaktadır .. nk parti bu. 
gllnlerde sevkedilecekUr • 

~ lr·•-· '~- e aksiyon arasında hıı ka· gr yerlerde onun kudretını kultur a· . . . . ·~•a[ vu·· d d 1 il • almr•lardrr AJmarı· Emın kaptanın idaresındekı tıcaret 
cu a getirememi•ti. aın arı e erıne :. . b h . 

,.. li ya ı · )""'" · kuran ,airleri filezof- a rıye motörü Hasköy açıklarından 

Evvelce ihsanın talebeleri ile çalıştı 

ğı atelyede Bayan Bari'nin yaptığı :th 
sanın heykeli etrafında bugün her biri 
genç birer üstad olan talebelerinin por 
treleri, ve büstleri yer almış bulunmakta 

• Rcsmt mUcs.ses terde, bUho..ssa ,11Ayet 
ve belediyelerde bazı kllllBelerin mimar namı 
altında ı~ ve memuriyet aldıklan mimarlar 
cemiyetinin §lkt\yeti üzerine 8ğrcnllml§Ur. 

Bu gfbJler hakkında takibata bqlarunıştır. ~'ıGtıln, •
1 

• * • nm ur ıgını ' ge"erk k • f b 'k "d 

d 
q ı rne ra~ .

1
• i. . J • ek isteriz ı. en ontrplak a rı asına aı 

n gmen 1 • arı ı~aret etm · b" 
) 1ttrnu .. ım tmıtaız· F k h .. üniversiteler parça- ır sandala çarpmış, batırmıştır. San 
h"ı!Jl fı"kı"rttur. Ç.ünkü h. uıninkü dün· a at ugun d ld b 1 . v l a· v r•l § fl ""~ ı f ı mı' bir halde oldukları a a u unan Dimitrı bogu muş, ıger 
llJ '1' ··e· e erı hedhındirJer: PauJ • a~mkış, ulda anamn·or· susuyorlar' iki kişi kurtanlmıştır. 
d·e tı'ıahk. ıı ve medeniyet artık ölü- ıçın mır an ., ' • . 
'\~r. urn olduğumuzu biliyonız'• İlim devrinde cehil böylece hükiiın 

• .'T.'k\ile .... sürüyor. Tuhafı şudur ki; bu cehli 
tj)'e • · ·• gençlıge has heyecanla 808_ dünn tuhaf hulmu) or, tiinkii hu 
tj~dQ lten

0 
°: - · :_ _.__ı_ !_ r.r.hÜn, rolü vardır. h ~··rmeyen hir 

ir. f n 'Belki de hakikat ha- ilim yerine iı gören, faal olan cehıl 
~nd ıısanın mukadderatı her za- munffakıyet gö trriyor. 

til_"lle v,:n daha karanlıktır" hük- Sadri Ertem 
~ lltı 1 ~i .ır, .Brunetiere 1895 de Va- --------------

'•tır ila}are~ınden sonra •'ilmin if. 
lı n eder" 

llt k •rres ha .... ı . . " 
•dar k .. ~ rır · Akıl satlımuzda 

b· le lto ~•ı;tik bir ~ey.'' 
1~>!at in? 1llıni, aradrğr hakikatleri 

1 'her-.. 8
• etnıekle itham eder. 

tı d· ooonısnı 1 r 'ltıağ •. .e. ( ar, geı;ici mefhum-

)~ ;ıltıek0~nde. derin 
0 

lıakikatlere 
;}ltıtid *'7.t~, ~e' kı tahii, lıa· 
"l at "d..ı· ~· edy

0 
• - ı ıııaı;mdadır. 

» 1deler h' al ''e ınistik tef ekkUr , ·c 
oul"ııı er ·• h . 

h ekted· gun ıraz daha rağbet 
.... it. il'. 

ı .. ,, • •ki ilnı. 
~.1 1'jnin Siik!" ''e hf',eri inkifa( lıam-
~l llıt ltt'k Uta dalmasmrn fiehf'hi. 
h 1 •tiıı A roskop ahına alman ha· 

Kızılay balosu 
Sü bakanı Kazım Özalpın himayesin 

de her yaz mevsimi olan Kızılay balosu 
bu yıl da Analdolu kulübü Büyükada §U 

beıinde verilecektir. Baloda ıehrimiıin 

en kıymetli sanatkarlarından mürekkep 
bir caz. takımı bulunacağı gibi balonun 
mükemmeliyeti için heyeti tertibiyece 
fevkalade mesai sarfolunmaktadır. 

Biletler: Bir çift için 3 lira, bir kiti 
için 2 lira. 

Bilet ııatış yeri Anadolu kulübü Büyü 
kada ıubeııi. 

Avclları davet 

Tifo vak'a/arı devam 
ediyor 

Son yinni dört saat zarfında beş 
ı.ıtu \ ~ "(U)l Kayucuıımı&tir. Dün ı::mo 

kişiye birinci aşı, 1449 kişiye ikinci aşı 
yapılmı§tır. 

OtobUeler için durak
yerlerl 

Şehride işleyen otobüsler gelişi gti
zcl yerlerde bilhassa tramvay durak 
yerlerinde durup müşteri alıyorlardı .. 
Belediye otobüsler iı;fo durakyerleri 
tesbitine karar vermiştir. 

Para borsasında 
İstanbul para borsasının dün birin

ci tertip Türk borcu tahvilleri 14.95-15 
den muamele görmüş;ikinci tertip tah
villeri ise 14,55 - 14,60 dan satılmış
tır. Bundan başka demiryolu tahvili 
41, Anadolu mümessil tahvilleri 38,75 
il.7.erinden muamele görmüş, Arslan 
çimento tahvilleri 12,95, Sivas Ergani 
tahvilleri de 97,5 den satılmıştır. 

dır. 

Dün Türk heykeltraşlığının nam ve 
nişanı yoktu. Bugün Adana ab~desini 

yapan Hadi, Tokat abidesini ya 
pan Nusret, Menemende Kubilay abide 
sini yapan Ratib ve nihayet abide ve 
kompozisyon yapmaya im-ıtl'n bulama 
dıkları için lıarikulade figürler yapan 
Zühtü, Zeynel Akko~. Nermin Nejat, 
Sabiha Rüştü gibi sanatkarlar yetişmiş 
tir.,, 

Bay Burhan Toprak Nazmi Ziyanın 
35 sene içinde yaptığı 300 resim hakkın 
da sıralanmış olan Güzin ve Feyhamanın 
Tezyini Sanatlar ve dördüncü bir salon 
da sıralanmış olan Güzin Feyhamamn 
afiş ve karagöz kolleksiyonu hakkında 

etraflı izahat vermiştir. 

Akademinin gen~ ve güzide müdürü 
davetlilerine etraflı izahat vermiştir. 

• Binblrdirek mahzeninin üzerinde tesa. 
dUf eden evlerde mahzene delikler açılarak 
çöp dôkWdllg(l ve hattA llğmı suları akrtıl. 
dığl gl!rlllm~tUr. Mllzeler idaresince be'e. 
diyenin naznn dikkati cclbedilmlııUr . 

• Galata polfs merkezi taratmdan Kemal 
adında bir sahtekAr yakalanrnııtlT. Kemal 
aon olarak bir gUmUı Urayr yaldız ıuyuna 

batırıp altın diye bq llraya,atarkcıı iul\11. 
muıtur. 

• Şehir dahilinde vazl!e gören bekçilerin 
sıhhi muayenelerine ba§lanmqıtır. 

• KaramUrsel :tabrlkasmm pazar gilo!I 
ruhsatsız çalI§bğr tahkikatla sabit olmıı,, 

fabrika mlldOrQ ilı;UneU ceza mahkemesinde 
bq lira para cezasına na.hlcQm olmuıtur. 

• Koııyada &'llrlllen .ikf Ufo vakuı teıt,ı 
uyandmnı'9, takat ba§ka vaka g6rlllmcnı1"
tlr. 

• AdlJyece muhtelit acbcblerden dolayı 

vaziyet edllen lS!Um vakalannm belediyelere 
blldirllmcsi kararlR§mıotır" 

it.' Kadın tayyareclmlZ Sabiha Gökçen ev. 
'elkJ gUn Floryada akrobasl uçuf}an yap. 
IDI§, orada toplanan halk taratmdan fiddet.. 
lo alkııslanmııtır. Davetliler geziden sonra iden.iz kena 

rında hazırlanan büfede izaz edilmiıler 

dir. 
Memleketimizde timdiye kadar açıl 

mamış olan böyle büyük bir sergiyi mu 
vaffakıyetle başarmış olanları tebrik e 

4" 937 mali yılının iki aylık talı81l&tı 

52586504 lirası bu seneden 6122299 Jlruı ıı• 
~en seneden olmak Uzere 5900i803 liradır .. 
Geçen senenin ayn.! aylarına nazaran bu aene 
3166371 Ura !aztalık vardır. 

deriz. 
'~e~P:1~~~y,esine felaketleri fııtanbuı avcılar ve atıcılar birliğin 
(
l) ~··•• mıdır? den: ~-----------~-----------~----~~~-------

1&/ s~hl Birliğimiz azalarının hamil oldkları C' • l d k 
r,/ .. drıyıı:getl?r sayfa 26: "Kiiltür hüviyet varakalannı Birlik merkezine C eStlVQ e iştirak e ece 

• Beyoğlu birinci noteri Sall.baddinın mu. 
lıakemcalııe birinci uUyc cezada ba§lan. 
mıştır. Noter, geçen sene Tarlabqı maliye. 
61ne verdiği beyannamede buhran ' e kazane 
''ergllerin.I ekalk göstermekten suçludur. 

'gitti 
0 

ca Brornig'in emniyet getirerek yeni aene taııdikını yaptırma 
!.'an ... ,, R 1 ld • llııı.... .... lannı rica ederiz. omenıer ge l 

• HamldJye mektep gemla1 1zmtnı git. 
ml§Ur. lkl gtln sonra latıuıbula gelecektir. 

• Sıva.stıuı Malatya n Dlyarbekirc ilk 
tren l§lemcye ba§l&ınl§trr. Halk aevfııç 

içindedir. 

lstanbul Belediyesinden : 
l\k l(._r ıanıfarı saat 18 fJe 20 araHındo 

•es:,köy kUprOsU Uzerlnde seyrOse:er 
)Qıd etı azami haddini bulmakta ve bu 
lltta en gellş, gidiş bDyDk mDşkOIAta 
... ertlllakta olduğundan bunu mflmkOn 
\le Qı ~be azaltmak için hareketleri ağır 
ltey

8 
llnevra kabllfyetlerl az olan boş 

)llkıo dolu hayvanlı yflk arabalarlle 
2o y ' Yüksüz hayvanların saat 18 den 
~tıetıe kadar kUprildeo geçmesi Daimi 
ct,kt ~enıo 16-8-1987 T. il toplantısın-

J) ararıa yasak edllmlstfr. 

"' 2~ Yasak 1140 tarihinden flç gfln son
~dlt -S-1937 tarihinden itibaren tatbik 

ecekttr. llAo olunur. (8.) (5351) 

Balkan Festivalinde milli danslarını 

oynayacak olan Romen heyeti dün saat 
on beşte Romanya vapuru ile şehrimize 

gelmiştir. 
Heyete avukat Bay Sadesku riyaset 

etmektedir. Bay tyonesko Kostantin de 
heyetin katipliğini yapmaktadır. 

Yirmi yedi kişiden mürekkep olan he 

~ Son kcofdede elll bin Ura kazanan ta.U. 
lflerden bfrf belli olmamııtı. Bu talili 
meydana çıkını§, piyango mlldUrlUğllne g'i. 

derek h1ı.scslne dUşen be§ bin lirayı almı~ 

tır. Bu talili lstnnbul Jısesl mUdUr muavin! 
Nejattır. 

• DUn lzmlrdcn Jlmanımıza gelen Kara. 
deniz \•apurfyle lzmlr Merkez Bankası MU. 
dUrtı Salt ve İzmir Saylavı HAmdi Ak80V 
§ehrfmfzc gelml~lerdir . 

• lslanbul Onh-eraitr.sl Tıb FakUltcsl pro. 
fes6rlcrlnden Akil Muhtar Kebud kifayetsiz. 
li#f kongresine davet edildiğinden önUmUzd•. 
ki cuma gllnU \'l§l'ye hareket edecektir. 
Kongrcd mide.siz bir insanın ya§ayıp yaşı. 
yamıyacağl konuşulacaktır. 

• Posta ve telgraf umum mUdUrlllğU her 
yıl olduğu gibi bu yıl da A vrupaya taıeb11 

gönılımncğe karar \'ermf§Ur. Pariste makine 
,.e elektrik tahsil edecek olan bu talebcl<'r, 
bu yıl mezun olan mühendis mektebinden on 

etin on ikisi koro, on beşi dans guru kişldlr. Bunlar blr hattaya kadar Parlııc 
y d P hare.ket edccekJerdJr. 
Jarı ır. . . . • BUkreo elcillğimlz tarafından atlkalı 

Mısafırler bele'dıye turizm müdürü daireye gönderilen bir telgrafa gllre, Roman. 
Bay Semuh ile Festival komitesi azalan ya hUkOmeU Türk parasını kuvvetli d!Mzler 
tarafından kat'§ılanmışlar ve Konserval katagorlslnden ç1kımp zayıf dllTlzler kataro. 
tuvarda misftir edilmişlerdir. rimne ithal etmııur. 

Yuna he f d bu .. l kt' Bu karara göre, bundan sonra Romanya 
n ye ı c gun ge ece ır. hUMımetl Türktyeden yapılacak ithal&ttan 

yüzde 38 prim almıyaeaktır. 
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•• 
Btiyük Onder ve Başvekil 
gece Istanbula döndüler 

Manevralar devam ediyor 
Dün Kırmızı ve Mavi taraflar karşılaştllar. 
Tayyareler keşif faaliyetinde bulundular 

Çorlu 17 (Hususi) - Evvelki rece 
1stanbuldan hususi trenleri ile Çerkez 
köyüne gelmit olan Atatürk, beraberle 
rinde baıvckil ismet İnönü Dahiliye ve 
kili Şükrü Kaya ve bazr mebuslar bulun 
duğu halde ge::eyi Çcrkesköyünde geçir 
mişler, sabahleyin saat 6 da otomobille 
faaliyet merkezine gelmişlerdir. Bu sıra 
da Tı·akya manevraları başlamış bulu 
nuyordu. 

Atatü:k, önce Saray kazasında bulu 
nan müte~aviz Mavi kuvvetlerin umumi 
vaziyetini tetkik buyurmuşlar, sonra 
Perviştepe mevkiine gelerek burada bu 
lunan müdafaa vaziyetindeki Kımuzr 

kuvvetleri gözden geçirmiılerdir. Bun 
dan sonra tekrar Mavi kuvvetlerin hare 
kat sahasına dönmüıler, bu sırada aabah 
leyin saat bette manevra sahasına ride 
'fek tetkik ve temaslara batlamıt olan 
Genel Kurmay Başkanı MaretaI Fevzi 

, manevra umum kumandanı 

Orgeneral Fahrcttin Altay, diğer komu 
tanlar ve davetli mebuslar heyeti ile 
karşılaşmışlardır. 

Atatürk, dolaıtıklan büt ün hareklt 
sahasında her dereceli komutanlarla u 
zun u:r:adıya görüıerek vaziyet hakkında 
malumat istemiıler, bu arada bilhassa 
bu komutanlann muhtelif harp vaziyet 
leri ka1111ında tatbik edecekleri battı ha 
reketi afrenmefe ehemmiyet vermiıler 
dir. 

Harekat, evvelce verilen karar muci 
hince, saat ondan 16 ya kadar takip edil 
mittir. Bu milddct esnaında Atatürk, 
Başvekil ve beraberlerinde bulunan ze 
vat. Çt>rkesköyüne, davetti bulunanlar 
da Çorluya dönmüılerdir. 

Öğleden sonra Atatürk Baıvekil Is 
met İnönü, Dahiliye vekili Şükril Kaya, 
Milli Müdafaa Vekili Kbım Özalp, Ge 
nel Kurmay Başkanı Mareıal Fevzi Çak 
mak, Orgeneral Fahrettin Altay, Trakya 
Umum Milfettiti Kazım Dirik Lülebur 
gaza bağlı Büyükkanıtıran mevkiine 
gelmişlerdir. 

Saat 14,45 te Çorludan hareket etmit 
olan Orgeneral Ali Sait davetli komu 
tanlar ve mebuslar heyeti bu sırada Bü 
yükkarıştıran köyünde bulunuyorlardı. 

Bura.fa müdafu vaziyetinde bulunan Kır 
mızı tarafa mensup ıüvari ve motörlü 
kuvvetlerin vaziyeti hakkında önce ha 
rita üzerinde alikaldar muhtelif dereceli 
komutanlarla uzun boylu ıörüterek ken 
dilerinden o sıradaki vaziyeti ve muhte 
lif vaziyetler karıısında bu komutanla 
nn alacaklın tedbirleri öğrenmit Ata 
türk, dinledikleri izahatın arazi üzerinde 
ki tatbikatını da görmek istemitler ve 
otomobilleı:le hareket ede .. ek Çorluya 
kadar olan saha üzerindeki süvarilerin, 
to~ulann. zırhlı otomobillerin ve "bin 
dirilmis .. denilen kamyonlu evlerin hare 
katı görümilttür. 

At türk ve Başvekil İsmet İnönü, 

sa'ıa ii::crindcki kuvvetleri idare eden 
ti.iı~ ı kcr:ı•ıtanları ile konuşarak muhtelif 
va ···~:lcr ve hilhassa harekatın süratle 
icro1 ~ı mevzuu üzerinde miitalealarını 

ıöyl:mişlcrdlr. 

ihraca haşlamış ve kartısındaki Kırmızı 
ların zayıf sahil muhafız kıtalarını süre 
rek Midye - Büyükmanika hattına ka 
dar ilerlemittir. 15 ağustos günü Mavi 
nin bu hatta karşı yaptığı taarruz Kır 

mızınm kuvvetlenmesi dolayısile muvaf 
fak olamamııtır. 

ikinci kademe darak karaya çıkan 

Maviye mensup bir tümen, ihracını ik 
mal ederek 16 ağustos akpmına kadar 
Saray mıntakasında toplanmıı ve kendi 
kolordusundan Kırmızının sol kanadını 
kuıatmak üzere Çerkesköy istikametin 
de taarruz etme kemrini almıştır. 

Buna karşı Kırmızı tümen bir kolor
dusunu bu mıntakaya tahşid etmiştir. 

Bu kuvvetlerden Çerkesköyünde bulu· 
nan Kırmızı bir tümen Mavinin kuşat
maamı önlemek üzere BUyükmanika 
istikametinde 17 ağustos sabahından 
itibaren harekete geçmiştir. Alınan bu 
vaziyet üzerine Kırmızı tümenle Ma· 
vi tUmen Manika cenubunda Derviş. 

tepe - 204 - 207 rakımlı tepeler hat
tında karşılaşmışlardır. 

Bidayette Mavi tümen iki alayı il• 
Kırmızı cenahına muvaffakiyetli ta
arruzlar yapmış ve bu sırada emrinde 
bulunan bir süvari alayı ile de Kır
mızının yan ve gerilerine düşmüştür. 

Fakat kırmızı tümenin muharebeye 
müdahale eden ve sola geriye kademe 
li olarak ilerliyen iki alayı Mavi tü
mene mukabil taarruz yapmağa başla
mıştır. 

Muevn bu auretle Mavinin taar
ruzu ve Kırmızının mukabil taarruzu 
şeklinde devam etmekteydi. 

OOLEDEN SONRAKİ V AZ1YET 

Çorlu, 17 (Hususi) - Bugün öğl&o 
den sonra cephedeki tümenler arasın
da manevra taarruz ve mukabil taar
ruz şeklinde devam etti. Bundan bat
ka Kırmızının Karıştıran mevkiinde 
bulunan süvari livasına mensup oto
mobillere bindirilmiş bir alay Kırmızı 
tümenin cephesini takviye etmek üze
re emir aldı. Alay, on yedide zırhlı 
otomobillerin himayesinde Karıştı. 

randan Yanıkağıl köyüne hareket et
ti. Aynı zamanda Kırmızı kolordunun 
Çorluda bulunan bir tümeni de saat 
16 da cephe gerisine yanaşmak üzere 
emir aldı ve muhtelif yollardan isti. 
fade ederek cepheye doğru yürüyüşe 
geçti. 

Bugün öğleden sonra Kırmızı ve Ma
vi tayyareler keşif faaliyetinde bulu
narak kendı taraflarına icap eden ra
porlan attılar. 

Manevralar deva metmekte ve in
kişaf safhasına girmektedir. 

Mareşal \1 oroşilot! 
vı1ralı:1nn11s mı ? ~~~ . ~ 

Vartovadan Fransızca Journal gazete 
sine bildirildiğine göre Mare~al Voroti 
lof 14 temmuzda bir suikaıte 
ve yaralanmııtır. 

Mareşal Tula da trenden inerken 
kendisini selamlayan askerler arasından 
b:r silah atılmış ve bacağından yarala 
nan marcıal hastahaneye kaldırılmıştır. 

Atatürk bu sıradaUmumi Harpte Ça 
nakkalcde fırka komutanı olarak bulun 
dukları umana ait kıymetli bir hatırayı 
anlatmışla:-dır. 

l\.lü:!afa kuvveti olan Kırmızıların va 
ziyeti hakkındaki tctk klerden sonra 
Çorluya kolordu merkezine dönülmüş 

tür. 

Telittan istifade eden fail kaçmış ve 

ıimdiye kadar bir çok tevkifat yapılrruş 

aa da ka~ olarak kimin olduğu tesbit 

ed!lememittir. 

Ma.ıcvra saha~ıııda Büyük Ônder Ata tür1;'ün, Başve1;il ismet lııötıii. ve 1-:om utaııhrın h.."rclaitı 
altnmi§ kıymeti hatıralar ve ma1ıevralard.an diğer bir ilci görü.niUJ. 

Bunda blr müddet istirc1hat eden Ata 
tiirk ve Basvekil gece trenle htanbula 
dönmaşlerdir. 

Çorlu 17, (Husuai) - Manevra bat 
langıcr için her iki tarafa verilen muha 
rebe vaziyeti §Öyle tcabit edildi: Bir 
Kırmızı ordu ile Sarı ordu. Meriç boyun 
da muharebe etmektedir. San lehine 
muharebeye ıiren bir Mavi ordu Kara 
deniz sahillerinin Midye mıntakasına 

Mareıal Kremlin haatabaneıinde te 

davi edilmtıtir ve şimdi iyi bir vaziyet 
te bulunmaktadır. • 

Sovyetler birliji hakkında çrbrrlan 

şayialardan hıiri olması muhtemel olan 

bu haber de Moaova hükümeti tarafın 

dan resmen tekzip edilmiıtir. Bunun 

için bu haberi ihtiyat kaycli ile telakki 

etmek limncbr. 

' 
izmir Fuarına 8 sandık daha gid~ 

İzmir enternasyonal fuarında teıhir 

edilmek üzere İstanbul ticaret odasının 
74 sandık nümune gönderdiğini yazmıı 
tık. Ticaret odasın bundan batkı muhte 
lif sanayi mamulatımıza ait mahimatı ih 
tiva eden graf klerle süslenmit 8 tablo 
\:hha hazırlamıı, bunları da dün i.zmir 

fuarına göndermittir. 
Bu tablolarda toprak sanayii. ahıap 

sanayü, maden eıya sanayii, kağıt ve 
karton sanayii olmak üzere 5 sanayi şu 
bemiz hakkında istatistik malumat veril 
dikten maada Türkiyeye nuaran tehri 
mizdeki müesseselerin adedi, teıiaat kıy 

·~t•rll" 
meti, amele ve istihsal ını I 
grafiklerle gösterilmiıtir. de~,I 

Dün iki sandık içinde ıö" ,dl! ., •.. 
tablo ile beraber 1stanbul tı ~ 
lzmir fuarına 76 sandık. ef:ı'-;J 
mek ıuretile ittirak etınaf 
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Memleket reporla)ları 
r;. .,~" 

............................................... 
~- __ . Ada pazarında 

~E~HEP 'KAVGA~'ARı. her.şey ucu~. 
NNıL rK VE Slf LiK MÜCADE LESi 1enezzüh lı~nierının 

Halk şarkılarını 
tesbit için 

let..ıka 1 kalkışından adalılaı 
('f _ numarası: 44 Yazan· Ziya Şakir '-af . · memnun olmadı 

erıJere göre kendilerine kimler . · _ ...... _ 

Bir heyet orta ve şarki Anadolutla 
seyahate çıktı 

imamlık edebilir? 1 ... 
~~~ .<~an~fi ·Maliki - Şa- dar farklı değildi. Bunların hari
;;ı:ıe; ea..lı) ıamındeki dört mez- cinde; teferrüata dair bir takını 
~,<Şif) ıt.-~nlardan çok eıki o- küçük farklar vardı xi, bunlar da 
a.ı. 'ili •I rın •on - mutedil _ pek ehemmiyetsiz ıeylerden iba-
:""1111-ı •n - v d. v tt· M 1 k h ~" el'j t. e ıger mezhep ~e .. ı. eıe i; abdett alınır en er 
1.. •) tearıırafından, (Be,inci mez- azanın iki defa yıkanma••, ve a· 
~ebi) Ye olunan - (Caferi yaklara aadece meıhetmekle ikti
fhı_I) f&l'kj-ındaki (itikat • ve • fa olunması gibi .•. 
'~en .~rı, ~ek ehemmiyetsiz Ancak en mühim me1ele (1-

(8 1
• rettı. mam) ve (Secde) hu.u111ndaki te-

f!fınc; Mezhep) in likki idi. Caferi mezhebi salikl~ 
<C-ı E•aJarı ri, Omam) lığa aon derecede e· 

~ M 1 el'f lllezhebı·) • h · 1-- - d de; )'ece Jı··ı- nın eıaılarr enımıyet vermekte, ve ar.aaaın a 
: u aaa etmek mümk.. namaz kılınacak olan (imam) ın 

~ (l>iıı) de • . un- rutrele bir adam olduğunu kabul Adapa.zıannd.a Çarksuyu 

Ankara, ( Hususi Muhabirimiz·ı ile muhitinin ticaret ve sanayi itleri bü 
den ) - Orta Anadoluda ve Şarki kında geniş malumatı ihtiva etmektedir. 

~nad.oluda müzik folkloru toplamak i· Yeni b:r orman ektebl 
çın bır heyet tesbit edilmiştir. Bu he- m 
yet yann yola çıkacaktır. Heyet, Ri·ı açıhyo,. 
yaseti Cumhur filarmonik orkestrası Ankara (Hususi muhabirimizden} -
şef muavini Hasan Ferid, Cemil .Ki- Orman kanununun tatbi katını eksibis 
z~m, UM. ~e~al.' ~alil Bedi, Gazi ter- olarak başarabilmek, ormancı uyıamı 
~~ye enstıtusu fızık asistanı Arif ve, arttırmak üzere Boluda bir orman mek 
ıvas muallim mektebi muallimi Mu· J tehi açılacaktır. 

zafferden ibarettir. 
Heyet bu.an iki grup ve hazan da 

toplu bir halde çalışacaktır. Uğraya
caıh yerler Sivas, Malatya, Eliziz, Er
zincan, Erzurum, Rize Trabzon ve di
ğer Karadeniz sahilleridir. Bu hevet 
bilhassa halkşarkılan toplayac~k. 
mahalli halkevleri ile teşrikimesai e
deceklerdir. İcap ettikçe köylere ka, 

Bu sene bütçesinde tahsisat bulunan 
bu mektep için Bolu vilayeti vilayet da 
im! encümeni de vilayete ait bir binayı 
tahsise karar vcrmiJ ve bu karan orman 
umum müdürlüğüne bildirmİJtir. 

Mektep orta derecede olacaktır. Bu 
yıl orman fakültesine de fazla miktarda 
talebe alınmasına çalııılacaktır. 

j (ıtıkat) ın eıaaı (beı) ebnemektelerdi. Bir imama uy-
1._ ~ ........ ( mak için, o adamda birçok tartlar 
~ı~ Allah). (bir) d. E . ve vaaıfla.r anyorlardr. 

dar uzanacaklardır. Ayrıca ellerinde Orman kaçakçdlOı durdu 
,. .!eşil,. şirin ve gür.el Adapaza.rı geofofon aletleri bulunacaktır. 
mutekaıdler yeri" ve "zevk ehlinın, Ankara (Hususi muhabirimi»dcn) -

Orman kanununun ormanlarda yapılan 
izinsiz kesim ve sair suçlar baklanda 
koyduğu ağır hükümlerin bilbaua b 
çak mallan ta§Jyan nakil vasıtalannın 
da müsaderesi hakkındaki maddenin tat 
bikı orman kaçakçılığını büyük nisbett. 
durdurmuştur. 

~.-ı, \'e .k. ır... fı 
~·· te ferı 1 yoktur c· . 1 1 - Oma.m) ın (Evladı Reıül) 
~ •ette ... ııım- (Eh 

yqa.yacağı,, yer diye anılıyor. Heri- lnönü yelken kampın-

~ ... (~ . n, ve mekandan .. . ve libeyt) e tabi olmaaı. 
ı c.ıeh) d. y arı- 2 ahl~'-L"! qi,. b· ır. ani onda - Alim fazıl temiz .ia ıa-....,1 ~ ır ' n ev. h .b. , ' 

~) dir jeY.var olma.mııtır. (E· ı ı; 

k~ ~kilde ta~sif edilmesinin sebepleri- pında UÇUM/ar 
nı ızah edeyım: Meyvası her zaman V 

bol ve ucuz olan Adapaza.rında evler de Ankara, ( Hususi Muhabirimiz
den ) - Türk Hava Kurumu umumi 
merkez.inden aldığım maliımata göre 
İnönü yüksek yelken uçuşu kampında 
l5 temmur.dan 14 ağustos akşamına ka
dar planörle 4743 uçuş yapılmıştır. 

~ ........ (; anı; o, daima b k'd• 3 - Ve, herkeain hürmetini, 
ttld· 4'11ah .. d'ld· ) a ı ır. h .. . ı __ -
ıa.-,:ıt. çÜnJcij • a ~. ır • Zalim, de- uınü zannını kazanmrt ouna.ı ... 
~t zulunı, (beteri b · Sonra .• Herk~in ayaklarile çiğ-
tt(,.lJoLırı ~·,e1 rıh°) .dir. (Hiliki ki~~ nenen yere de (ıecde) etmiyorlar-a ' rııutt a f ıse, be,eri hiç bir dı. (Secde), ibadetin en samimi, 
...._ ......... (P aıı değildir). en heyecanlı bir anı idi. Cenabı-
~~ ı»ey1_:;ramberlik, haktır. Ve hakkın huzurunda alın yere konu· 
~ltf •dr ber de, Muhammed lurken, o yerin pik, tahir ve her 

\) 11 r.) ••. (Muhammed M türlü füpheden iri olmaıı icap e-
~ tJ.ı~~ feriatı; (Akıl_ ·ı· uı- derdi. Bu da ancak, ıafiyetinde 

,..) d . ı ım -
h~ (köt .. aıresinde olup, bil- hiç bir ıek ve tereddüt olmıyan 
~ıra tar . hu>:ların ve batıl iti· tenıiz bir toprak olabilirdi... tıte 
~~......_ 1ın •ıyeıı) ne vurtadır bunun için Caferi mezhebi salik
:"liiıı iıı.a.:7.et, ~~ır) ... Çünkü, leri her yere alınlarını koymuyor-
f'j~~· n v r gıbı fani olan pey. lar; mıukaddeı beldelerin inaan a
J.tti 1 lııaıt:hndan ıonra, onun yağı değmemit topraklarından au· 
._.. ~ i . nesretmek ve )dhc- reli mahıuaada yapılniıf, büyüce~ 
ti drr ... B Çın (rehber) e ihtiyaç b~r para cesametinde ve beyzi ,.,. 
~~ ililll u re~ber de, peygambe- kılde - yoğurulmuf ve pifiril· 
.... L \'e fazıl t• • · b. k -.

1 
o~11 (J e ın!n yegane va- mıt - ır topra parçuı üzerine 

ucur.dur. Mütekaidler burada hayatla
nnın sonuna kadar istediklerini yiye
rek az para ile kolayca geçinebilirler. 

''Zevk ehlinin yaşayacağı" yer diye 
anılmasının sebebi de Adapazarmda
ki gezme yerlerinin çok ve güzel olu
şundadır. Devlet demiryollarmın te
nezzüh trenleri pazar günleri buraya 
yüzlerce fatanbullu tqır. Geçen paı.ar, 
son tenezzUh treni günüydü. Bütün 
Adapazarlılar, köylerine vanncıya ka
dar üzüntüde idiler. Sakarya köprii
sünlin yarım saat mesafesindeki Taş
lık köylüleri deni yandılar: 

- Artık İstanbullular gelmeyecek
ml~. hmir panayırı açılaca~ için te
nezzüh trenleri b usene ka.Jkmı3 .. Her 
pazar bir iki bin !staııbullu gelirdi. Bi
rer lira bırakaa.lar Adapuarm& ilci bin 
Ura gelir, birçok meyva atılırdı.. de

15 TemmuUla işe başlayan Anka
radaki motörlü tayyare mektebinde 13 
ağustostan itibaren talebe yalnız ola
rak uçmağa başlamıslardır. 

Bugüne kadar yalnız uçmağa mu
vaffak olan 14 gencin adlarını bildiri
yorum : Abdullah Ertun, Abdullah 
Karacaova. Nevruz Ergök, Ahmed 
Gülsen, Tahir Yalçın, Korkut Bayül
ken, Yıldız Uçman, İbrahim Altay 
Necip Zulgar, Ahmed Arıkan, Abdul~ 
lah Eften, Naciye Toros, Mehmed Yıl
mazcan, Şinui Kavlak .. 

lzmlr fuarında Ankara ti
caret odası 

Bir çok yerle~de muteaddit at, katır. 
merkep, araba, kamyon ve hatta denis 
motoru yakalanmış ve ekserisi baklanda 
derhal karar alınarak müzayelde ile satıl 
nuştır. 

Bu hususta orman dairelerince göste 
rilen atkı alaka ve takip devam edeceğin 
den orman kaçakçılığının artık tarihe 
mal olacağı zaman yakın telakki oluna 
bilir. 

Çajrddıjımız beynelmilel 
kongreler 

Ankara (Telefonla) - Merkezi Pc§ 

tcde bulunan 1stanbul ~'ildÜ yoi~ S'ey 
nelmilel kongresi tC§rinisanide toplana 
caktır. Bu toplantıya hükumetimizden 

'~lı) 
11

• ftl&mr Alı) dir .•• (ima- aecde ediyorlardı. 
tiır_" "•ıi;n .vefatından sonra da ( 1ıtitraten funu da arzedelim 

diler. 
Ankara (Telefonla) - İ\nkara ticaret 

sanayi od&ır 9 eylQl İzmir fuanna geni§ 
mikyaıta İ§tirake karar vermiştir. Oda 
büyük bir broıür de bastırmaktadır. Bro 
ıilr. fnrilizce, Almanca, Fransızca ve 
Türkçe olarak hazırlanmakta ve Ankara 

den bir mümessil iatemİ§tir. 

S l 9lrııia;••, on bir evladına in- ki; bunlar ekseriya, (Kerbeli _ 

"-d· ......._ (Ptfi~d) Y . .. necef - meıhedi Ali) vesaire gibi 
~ ~lerfe biJd···. anı. ayetler ve ıiilerce mukaddes addedilen bel-
1'-~"""l'et) . ıl"ılen (Kıvamet _ delerde yapılmaktadır. Üzerlerjn. 
1,:1~r_.. .hr. Bu da (Hak) t de de ekıeriva (Penci Alıibi) yı ..._. , du d , ır... f d 

Adapaz.armm çall§mayan ne bir köy 
Jü, ne de bir §Chirlisi var. Her halde bu 
yüt.den olacak, Adapazan en çok zen
gin yeti§tiren kualardan biridir. Fa
kat ortahalli ve fakirleri zenginlerden 
şikayetçidir. Bir Adapaurh tunlar; 

t...._ ertıı ııı·· ~Ya a yaptıklan iyi- i a e eden (Muhammed -Ali -
~.... ukafatını, köt"l .. kl · Fatma - Huan - Hüıeyin) ı- Ad (t"_·•aı, 0 l'Ün bul u u erın 1 - apazarmm üç ta.ne tayyareei 
,~Eel'f aca.ktır... ıim eri yazılı bulunmaktadır.) var. Halbuki bi% Türkiyede fazla tay-

söyledi: 

• 1 11ır d, ~ezhebi), dinin imelf Sadadimizin haricine çıkmaktan yare ile rekor kırabilirdik. ~il zen-
Ol..._ ......_ N toyle kabul ediyordu: korktuğumuz için, (Caferi mez· ginlerimiz fazla. Yalnız bunlarm çoğu 

Aynca beynelmjlel otomobı1 kulübü 

Paris konıreıine ide davet vaki olmuı 

tur. Parla ticaret ateıeıi Dr. Mecdet Al 
kin bu kongrede memleketimizi temsil 
edecektir. 

Görüp düşündükçe - - -
Bir yasağın manası! ~·· (~··· (Vücudun temiz hebi) hakkında verdiğimiz tU çok hasis. Öyle r.enginler vardır, ki 

ti~İ..~ı ede (haram) bir ıey muhtasar malUınat ile iktifa ediyo servetlerinin çok az bir kısmı ile bir-
~~ elbı! n~z eanaaında ruz; sözümüzü bıraktığımız yere kaç tayyare alıp Adapa.zarma arma- Milli meseleleri titiz bir hassasiyetle/ Ama ne denir, dert eslcidir. Da 
._-~, ıaenın helal para ile dönüyoruz. ğan edebilirler. süzen bir arkadaı, bana "Edirne posta marlanndan akan temiz kandan utan 
'a" f>iiitıd ll&bz kılınan yerin baf (Sonll va1'..) Milli mücadele 8ene1erinde büyük '1,, run son sayısını gönderdi. Baı yazısı mayan bu karanlık vicdan1ı1ar, solucan l 0~ akarz yere raıbedil- Zahire borsasın~ felaketler gören Adapazarnun genç nın da bir parçasını kmruzı kalemle çer tar gibi yaıayabilmek iç.in etraflannda 
~ ......._ Q 1 farttır). çocuğu sözlerine şunlan ilbe etti: çevelcmif. böyle zehırli bir bataklık !doğururlar . 
ati,~ (fruç •. Sened~ bir ay oruç dünkü muameleler - Düşman artık ebediyen toprak- Bu parçada Bulgaryal bir Türkün ağ Türk hadinin, körpe baılan bilgiye 
~U:rz) dır ..• Öğle yemeği- Dün İstanbul ticaret ve zahire bor· larımıza ayak basamaz tabii. Vaktiyle zından ıöyle bir l:fert dinliyoruz: en kestirme yollardan ulaıtıcmaktan bat 

de de
ra v. ermek •. Ak,am ye- 7l!ııc: Ad · d k kt ç·· k .. b h 'fl · 

tJ rden ~ apazarına gıren u .. ı:ımanlarımızın _ a au~u yo ur. un u u erı erın aaıl 
d nudeyi dold k sasına muhtelif memleke e .ğf ~ "Çocuğumu mektebe başlattıgım yıl. d'. fal fla d _ü b·ı .. 

3 1"· urmama ton buğday, 393 ton arpa, 91 ton ya- mı erlerini şimdi biz saksı olarak kul· Türk harfleri yasak edildi. Yavrum dön kuş;~~ an, 
1 

n eg ' 1 gının ta 
~ ......._ lelcit B pak, 2.5 ton afyon, 75 ton tiftik, 65 l~n~yonız. ~yle mahalle aralarına gi- dü. Bütün bir sene arap harflerini öğren en ısı ır. 
f.I' . . (lort... •·• .. ir aenelik kaza11- ton ça··dar, 83 ton k•pek, 30 ton mı- dınız bu mıgfer saksılardan blr"ogu~ nu d. Türk harfi, Türk inkilabının parlak 
~ •ta bı ) · hak k • " .. . . ıı meğe çalıttı. Becereme ı ve tekrar sınıfta 
• l'e lb h rı m, i aten ıur, 100 ton un, 13 ton nümune olmak goreceksınız.. k ld B d . . . .. d.. B 1 bir halkası sayılır. O büyük inkilap, ki 

t.ı..~ -......_ H .. ~.~ç olanlara vermek. üzere 1618.5 ton mahsul crPlmi§. 1526 • • • a ı. en e çaresız gotur um, u gar bütün dünyada hala övülmekte ve hala 
.. ~ (L-..uı Bir yıll k k ~- mektebine verdim. Fakat kızım bu yüz alkı .. lanmakta:hr. 
~· - ~ ue t ··· 1 aza.n- ton bug-day, 123 ton yapak satılmış- y S~· f e biri) ni, hükUınete Ucuz ve her şeyi bol Adanın ıhti- iden üç senelik bir zaman kaybetti... Başka m·ııctler bize imrentrken, bız 
.a ........_ ı.. tır. d 

1 
de c:u yacları da çoktur: Evvela ortamektep, Gazete bu yasağın hangi kirli kay den olanlarııı bu alçakça hiyaneti ne iğ 

.. , l Q•c 1 L Borsada muhtelif mad e er s l ' · · b. h- ... ah 

8 
VI' lcere h. tr.ın:i? varaa, ömrün fiyatlar Ur.erinden muamele görmüş- ıse, ıyı ır ~""' ane, Kuzuluk'ta bir naktan sızdığını açıktan ~çığa söylemi renç ! .. 

'-;:-- Cih.:ccı.~ıtmek. tür. Yumuşak buğdaylar: 6,8 - 6,16. otele ve iyi suya! yor, ama yazıda (milliyetçi) gençleri Bugün 'T'ürk:yc. Milletler arası hadi 
? ql'fr le •·• Ufman hücumla- sert buğdaylar: 6, kızılcalar: 6.4--6.10, Bu ihtiya&ları giderdikten sonra A- Bulgar makamlarına jurnal edenlerin a selerinde, bu hadiselerin hiıküm safhala 

L. ........_.,. OYJnak. 4 15 " " ".17 ça\'- dapazan yalnız İstanbulluların nııı_,._ dı ge~eiğine. ''vakıf., yağmasından sızla rında hak ve karar sahibı' b•r varlık ol 
"ttj 1 e•eU· Afi h arpa: , , bakla: ~,'ll - -. • y-~ .• \le p a... a ı •. Peygam. dar 4.30 - 4,35, mısır: 5,2, yulaf: ları gezme yerleri değil, birçok ecne- nıldığına bakılırsa, bunu bir takım yo muştur. Ralkı-nlıluın her kımıldanışın 
~~k. eyaamberin evlatlarını 4,2, kuş yemi: 8.36 _ 9,10. )ceten to- bilerin de gezme yeri olacaktır. bazlann yaptığı anlatılıyor. Türk harf da büvük rolleri var. fktis' t bakı!l"ın 

~l'İ ......._ 1" eberr bumu: 10, nohud: 6, sfsam: 17,10 ku- Mevcud ortamektep ihtiyacı ka!'lı- !erini Türk mekteplerinde yasak etmek, dan. asker] k bakımından. siyaset b~ kı 
'e ".Ve p a ••• Allahı .• Peygam· MI§! lamıyormu§. Mezunlar. liseye girmek ne demektir? Hele bu mekteplerin cemal mından . siyaset bakımından asırlıırdır, 
~''enfe ~Yaam~rin evlatlarını -;~-=-=-=;;;;;;;;;Oiiiiiiii;;;:;;;;:;:;:;;;;:;;~;;;:;;:;:;;;;l,- için milşkillat çekiyorlar. Vaktiyle bil- :at teıkilitı, Türk vakıfları ile idare t1dil kaybettit•imiz bir yliksekliğc ermiş bulu 

i~iı· ......._ Elbr~ •evınemek. f Yeni netrlyat . tiln gençlerini bilhuea terzi yetiştiren difi düıünülürse, böyle bir kararın acı nuyonız. 
l~e teı~ - Bilnıa'ı-Uf •.• Halkı, L------~----_. Adapu.armm bugünkü gençleri tah11ile ar kat kat artmaz mı? Yine bu yazıdan Kozava ı:iren ipek töce i ile, koz thn 

~llt ...._ N h ~bnek. Yarım AJ dört elle sarılmışlardır. öğreniyoruz, ki "arap harfini., dini bir çıkan kelebek arasında ne kadar bü~·ük 
tld •ta, fe:. >'! I - anilmunker... Zarif renkli bir kitap içinde çıkan bu Evvelce birkaç mezar taşı kalan emanet gibi korumak uğrunda şahlanan ayrılıklar varsa. eııki Turki• : ile inkıldp 

ıe: teldiği ~er yapmam.uma, sayıda Mükerrem Kim.il Su'nun yeni Erenler'i ve muhtelif tepelere izafe lar. sırası gelince, kızıl gömlekler giy t<tn sonraki Türkiye 0 kadar bambaşka 
......... J e, e•aı cş·•dar gayret ebnek. tefrika ~ilmeğe batlanan (Jstranca etek edilen hurafeleri ile ileri gitmi§ bir mekten de çekinmiyorlar. dır. 
\oe , ~~İYe) ıi) lik ~lan (Caferi terinde) romnı, Muhittin Birgenin ıeyal mutaassıp yeri olarak tanınan Adapa- ------ - - ------ Bunu Pa ~·r'3r duvdu . anadan doğma 
ı, .. ;~lde k ı, mezhebınin, itikat hata dair, Mahmut Yesarinin (Ben kenj 7.a~ h~giln tam ~~nas=yıe medeni bir çarşıda ve Çarkta gezerken bir va dır- kfülcr hil• " ordü. Yıdtııı oratiakıler mi 
ı,, dlrt iba.ret~i u~ ~t!.i~. feyler, bun di halinde bir kadınımdrr). Zeynel Ak şe.hırdır. Senede dort, beş balo verilen gamaz: fstanbuldan kilomctrclc;·rc 11• inlca" r l"cekler? .. I sık hiç giırültu ile 
Jt..ı,.. il, ~İfer (Sü o~uluyor ki bun- koçun 1nci hakkında, Besim Ko§alayınl Ada halkının kıyafetleri de tamamiyle/ zakt:a bulunduğunuzu hatırl a tacak biri söner m ? Rıı ,.a ıı:a(: 1 11 lıizcc bir tek ma 

1 \Pe t • • n~ı) mezheplerin spor yazıları bilhassa naı:an dikkati cel değişmiştir. ~~ha!U k~yafct hemen manzara He kar§ıla§maT.Smız. 'lası vardır : Yobazlık! 
betmektedir. hemen yok, gıbı. Beledıye parkmd&, ]\'iı"'~İ Ahmed S G ;,·· • ezgin 



Saadabat misakı IDemiıyoluna kavuşan 
Zonguldağın 

Manevra 
intibaları 

(Üst tarafı 1 incide). 

otomobil yolculuğunun ikinci yansı 

birden tabiat zevkini düşünmeye vakit 
bırakmıyacak 3ekilde ve şiddetli bir 
surette alakalı harp mevzuuna bağla· 
dı. 

ihracatın ko'1' 
troluna ehet11' 
miyet verilece~ 
Ronlıol hadıtJSU !J' 

de çıkaı ııdı 

Amerika birleşik devletleri 
Sulh sahasındaki ıolümüzden dolayı 

Türkiyeyi tebrik etti 
~Ankara 17 (A. A.)-Öğrendiğimize gö 
re Birle§miş Amerika devletleri masla 
hatgü.zar vekili, hükumetinden aldığı ta 
limat üzerine 11 ağustos 193 7 tarihin 
de Türkiye Hariciye Vekilini ziyaret e 
derek, Türkiye hükumetinin 8 temmuz 
1937 tarihinde imza edilen Saadabad 

paktın•n akdi suretile komşu devletlerle 

müsakmetperverane münasebatm inki 

§af ve idamesi hususunda Cumhur Baş 

kam Ekselans Atatürkün idaresi altında 

oynadığr rolden dolayı Birleşmiş Ameri 

ka Devletleri Hariciye Nazırı Bay Cor 

dell H ullun samimi tebriklerini iblağ 

etmiştir. 

Maslahatgüzar, B. Hullun bir kopya 
smı aldığı pakt münderecatına göre, 
Türkiye lıükfımeti ile alakadar ldiğer üç 
hükumetin, Birleşmi§ Amerika Devlet 
leri hükumetinin taraftar bulunduğu iyi 
komşuluk siyasetini, Amerika Hariciye 
Nazırının 16 temuz 1937 tarihinde dev 
letlere gönderdiği beyannamede tafsili 
tı ile tasrih edildiği şekilde, aralarınlda 
açık bir surette tatbik ettiklerini mem 
nuniyetle kaydetmiş olduğunu ilave ey 
!emiştir. 

Şanghay yanıyor 
Japonlar taarruza geçtiler, şehir

den bütün ahali çıkarılacak 
Londra 17 (A. A.) - Şanghaydan bil 

diriliyor: 
Japonlar Putungun bombardımanını 

kesmişlerdir. Japon amiral gemisi :lkizu 
mo yerini liç kilometre değiştirmiştir. 

Putung mahalleleri ateş içindedir. Çapei 
de de yangınlar çıkmııtır. Japonlar, Ja 
pon konsoloshanesi civanna takviye kı 
taatı çıkarmıılar ve çın mevzilerini bom 
bardıman etmi§lerdir. 
Şanghay 17 (A. A. }- Şimdi öğrenil 

leliğine göre, Japon taarruz hareketi bu 
sabah saat 5,30 da başlamııtır. 

Tokyo 17 (A. A.) - Hükumet Şang 
haydaki kadın ve çocuklann hepsinin 
tahliyesine karar vemıiıtir. 'Uç büyük 
vapur derhal Şanghaya giderek mülteci 
Jcri almak üzere el konmuştur. 

BtH. JAPON SOVYEI' HA.DtSESl 

Şanghay, 17 (A. A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: Teyid cdilmiyen bir ha
bere göre Sovyet konsoloshanesiyle 
Japon makamatı arasında b!r hadise 
zuhur etmiştir. Bu habere göre, Japon 

maka.matı dün gece Sovyet konsolos
hanesinin üst katında bırakılan bir ı
şığın Japon konsoloshanesine taarruz 
etmekte olan Çin bombardıman tay
yarelerine rehberlik ettiğini bildir
mektedirler. 

Bu iki konsoloshanenin hemen he
men biribirine biti§ik olduğu malüm-

dur. 

ÇİN MO MİLYON DOLARLIK BİR 
HARP İSTİKRAZI YAPIYOR 

Şanghay, 16 - Maliye Nazırı başa
haş olmak üzere " Milli seli.met istik
razı'' aktedecefini ilAn etmiştir. htik
razın yekunu beş yüz milyon dolardır, 
Bu istikraz hiçbir faiz getirmeyecek
tir ve harbiR nihayet bulma.emdan iti-

baren üç sene sonra başlayarak 20 se

nede ödenecektir. İstikraz bonuları 

zeynet eşyası ve mücevher nev'ınden 

teslim edilecek eşyaya ve diğer her 

türlil kıymetli mevadda mukabil veri

lecektir. 

Akdenizde emniyet kalmadı 
(Üst tarafı 1 incide). zerte hahri)e ınakaınatı hareket l'dt-

Jan bu denizaltı geıııisi, hu garip· lıa- l'ek olan ticaret gı•nıilerinc harp ge· 
rcketlerini kentli memleketinden al- ınileri Hyalmt ta)Yareler terfik.ini 
tlığr vasıtalar ile mi yapıyor, yoksa kararla~tımu:.tır. 
,\kdcniziıı farkında lm denizaltı "C-

c • * • 
miııine ha;:ka hir de, lct tarafından 
yiyecek, yakacak , c aire , erilmek su- Diğer taraftan İ11panyol npuru 
retİ) le yardmı 1111 ediliyor? kaptanı diin kaldıkları Rus \'apurun-

z. t "' k h 1 <lan tekrar ııehre inmic. İspan,_·a kon-
,ıra aarruza ugrayara atan ı:ı· li ... 

1 k 
olo~hane ine "iılcrck 1 <:panya sefiri-

))all} O gemi inin aplanı l\lagartegui " 
le lPına .. Jarına de' uın etmiştir. 

gazelet'ilere heyanatta liulunarak: 
- Bu Frankot•u denizaltı gcmi~İ· Batan Ciacldaıl' de \'apurunun tay-

nin kendi iis Ü olan t paııya ı-uların· falarının hiı; hiri \'apnrdan clı-:arıya 
ılan uzaklaşarak Çanakkale önlerine çıkınanu!:tır. 
kadar gelchilıııesi için mutlaka vanın- Yapıırun Ruı;yaya clün ~dece!i.i ifa
ıla hir dn ıniilıirııınalını ta~ıyan. U) rı lıa c' Yelden ı;iiylf"nlllİ~ i;;e de lıarrket 
ı · · l ~inii kat'i olarak anla~ılaınamı~tır. nr gemı nılunıııa~ı lazmıgclir" de- __ ....;_ ____________ _ 
mi-:tir. Yunan m uhr lplerl 

m anevrada 

Atatlirke şlikranı 
Zonguldak, 17 ( A. A.) - Kömür 

yolunun Çatalağzı ile Zonguldak ara· 
sr inşaatının bitmesi ''e demiryolunun 
Zongultlağa girmesi münasebetiyle 
'lillİ \'e parti haşkanr tarafından hal· 
kın §Ükran 'e tazimlerini sunan tel· 
grafa Atatürk ~u suretle mukabele 
huyurmu~lardır: 

B. Halitl Aksoy 
Vali ''e C. H. P. İlyönkunıl 

Başkam 
Demiryolnnnn kfünür ilinin mer· 

kezine ulaştığı mes'ut hadisesini bil· 
diren telgraf mızı hüyiik memnuniyet· 
le alclım. Bu münat1ehetle muhterem 
halkın hana kaııı giisttrclikleri yük· 
'Ck duygulara teşekkür eılerim. 

K. Atatürk 

ispanyada ası 
kıta,arında 
isyan mı çıktı 7 

~latlrit, 17 (A.A.) - Askeri mah· 
f elJcr, Tol eti o 'e Talavcrada asi af· 
larında i~) an çıktığıııı bildinnekte
JirJer. Bu malıfcller, dün sabah asj 
hatlarında ~icl<letli tüfek 'e mitral) öz 
ate~leri i~itilıııcktc olduğunu ila,·e et
mektedirler. A i ta)Yarelerinin Ta
hn cranın iizl'rİnıle u~arak ~ehre lıom 
lıa attıkları giiriilınü~tür. 

Santaııder cephe i, 17 - Aı:,ilerin 
taarruzu nıuzaff erane bir surette de
Yaın etmekte 'e gayet ;:idtletli mfüa
deıneler Yuknhulmaktadır. 

Hükimıet km' etleri hiiyük hir ıı· 
:ıiınle Frankocn km' etlerin kar~ıl'ın~ 
ela nıiiratlcle etmekle beraber hir~ok 
noktalarda ric'ate mecbur kalmakta
dır. Bu arada Reiuosayı terkettikleri 
jçin bura ı Frankor.ular tarafmclan 
i7gal ohınımı~tur. 

Rilhno, 17 (A.A.) - Nasyonali~t
ler, Barclle, Clıirro, .ı\rroya ka!'ahr.
larını ,·e Santnnıl.-r'in ;):} kiloınctr(\ 

cenulıuncla kain Beino.;a ~elırini 1~
gal etmişlerdir. 

Santamler. 17 ( \.A.) - Yapını~ 
oldukları ıiddt'tli taarruzlara ra~'Tilen 
nas,onali:-tler, Reino a'vı işgal eıle· . . 
nıerıı i~lerdir. 

lliikiimet!:iforin Znpt<>ttiklrri 
l\ladrit. 17 ( A.A.) - Diin cnmhu

rİ) et kıtalnrı Cif'mpozuelaıa mıntaka
Eömcla kilomf"tre 12 lıi7.a!lmda iş~nl et· 
tikleri me\'ZiJf'rılf'n hir kilmnl"tre ka· 
flar ilPrİ ~itnıi~lrrılir. \ı:i1f'rİn ~iifd~t
li nmk;n ""'"t:nP rn~mPn hirkRr, 11İ· 
pf"r 7.l"''"•lilıııio.tir. 

__::_--~~~~~~-

Trakyada 
Atatürk günü 

(Ust fa.rcıfı l iııcidr.). 

sulhu ile beraber inkılap devresi geldi 1 
ve bu devre icirde Büyük Millet Mecli 
si hükumeti Türkiye Cumhuriyeti şekli 
ne gircli, Atatürk de resmen Cumhurrei 

si oldu. 

lliiııkii frarı~ızı•a ( B~yoğlu) gazP· 
tc;;İ hu hcyanattaıı halı:-ederck ak .. j 
mııtale:ula l111l11nm·or 'c dhor ki: 

•'Cdll'liittarık h~l~azrnda;ı Çanak
kale) c kaılar olan ıne:-afe l 661 mil
dir. f .. parn ol dı·nizaltı :rPrnilerinin 
hareket alıaları ise R - '>000 mile ka· 
dar \Urır ki, hıı, ılrn:z grıııileri ic;in 
geçilıııe-.i iıııkaıı ız hir ıııe .. af c tle~il
dir. Bıı takdirılc hıı denizaltı geınilni 
l\falağaılıın Çanakkale Roğazma ka
dar hiç clurnıak:-ızın p;:ıJip ~rlnıPk ik
tidnrınıla olılııktan ha~ka. Ho~;w:lar· 
elan ıln gf'~crek ılalın 4000 ıııil ımrn
luğunıla lıir 111p,.af eyi c)p ılolıNıhilir
ler. Rizn ih le gı•li• or ki C:. :~ ılmiza]

tı gemisinin yaptı~ı hareket hir defa
ya ınnnlıac:ır kalmınu·aktır. Bundan 
~nr11 nna }lrnzrr lıiiclic:p)nin Ynkuıı
nu heklPmPk f ezmırlır."' 

işte bugün Atatürk bu yüksek sıfat 

ve salahiyet ile Türkiye Cumhuriyetini 
temsil etmektedir. Bununla beraber Türk 
milletinin daha evvel kendisine vemıiı ol I 

Atina ı 7 (Hususi) _ Torpito muhrip duğu sıfatlar, salahiyetler kalkmış değil 
lerinden mü re kep bir filo dün Girit ada ldir; Atatürk bugün de tıpkı Milli Müca 

S !arına ha k t t · t. B f'l dele devrinde olduğu gibi hem devlet 

Fransanın kararı 
Pari8, 16 (A. \.) - Ak<leniz<le rn

kua gelen son hadi.eler iizerine Bi-

sı u re e e mış ır. u ı o 
reisi ve Millet Reisi, hem de Türk ordu 

bir buçuk ay t1ürecek manevralar yapa 
caktır. Yunan veliahti prens Pavlo da larınrn Başkumandanıdır, şiırl::li Trakya 
manevraları takip etmek Ü7:ere filo ile da manevra harekatı yapmakta olan or 
b!rlikte hareket etmiştir. dularımızın batında bu sıfatla bulunmak 

tadır. Bu manzaranın en açık manası 

Irak ordusunda karıtıkhk 

Kudüs 17 (A. A.) - Royter muhabi 
ri bildiriyor: 

Irak ordusunda ciddi karışıklıklar çık ı 

tığı hakkında burada teyit olunmayan 
kuvvetli şayialar deveran etmektedir. 
Telefon muhaberatı dün öğledenberi ke 
silmiştir. 

lt'91yan manenraları 

Roma 17 (A. A.) - Kral, Veliaht ve 
ilk defa olarak B. M usolini Sicilya ,ma 
nevralarının son kısmında hazar bulun 
muşlardır. 

ela budur: 
''- Türk topraklarının herhangi bir 

kC>)eaine göz dikecek <düşmanlar iyi bil i 
melidir ki Atatürk her vakit Türk ordu 
]arının başındadır ve bu orduyu idare e 
den bütün komutanlar onun dehasırJdan 
kuvvet almış kahramanlardır .• , 

ASIM US 

Arif oruç 
Bir zamandanberi memleket dışında 

dolaşmakta olan Ari! Orucun dün Bul 
g.~ristml:lan İstanbula geldiği görülmüt I 
tur. 1 

Bu mevzuda ilk heyecanım: yolun 
iki tarafında seyrek bir .şekılde avcı 

hattına yayılmış, yere yatmış, nışan 
almış, gözü ilerde, eli tetikte erler gö
rünüyor. 

Maviler Tr:tkyanın garp kısmında 

bir Avrupa devletiyle harp ettiğimiz 
!ırada Karadenizden M dye kasabasın
dan aleyhimize olarak asker çıkarma
ya ba.5layan ve sahildeki zayıf kuvvet
leri püskürterek Çerkcsköyüne kadar 
ilerleyip yerleşme~" ~alwan bir ba~
ka yabancı orduyu temsil ediyor. 

Kırmızılar memleket mfülafaasına 
memur edilmiştir ve Kırmızı ordunun 
birinci fırkası vaziyeti öğreninre hiçbir 
yerden emir almadan kendi inisyativi 
ile ne yapabileceğini düşünmiiştür ve 
ilk İ§ olarak Derviştcpcye doğru bir 
harp yürüyüşü yapıp burayı tutmuş
tur. 

lşte tarlaların içinde siper almış pi
yade kuvvetlerinin arasından geçerek, 
oraya çıkıyoruz. Tam bu sırada maki
neli tüfek sesleri de sağdan, soldan işi
tıliyor, bira.z :ı<>nra da piyadeyi himaye 
eden sahra topçularının ateşi ... 

Derviştepedeki Kırmızı ordunun bi
rinci f ırkMı, uzaktan farkettiği 205 
rakımlı tepedeki düşman kuvvetlerini 
hedef ittihaz etmektedir. ? 

Dervişteı:ede genel kurmay başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak ve manevra 
umum komutanı Orgeneral Fahreddin 
Altay, TfJtı komutanından izahat alı
yorlar. Tüm komutanı kendı inisvativi 
ile yaptığı hareketi anlatıyor ve. o sı
rada aldığı kolordu emrinde de görü
lüyor ki kendisine aynı surette hareket 
bildirilmektedir. 

O, bu emrin icabını emir almadan 
yapmıştır. Demek, ki kolordu komu
tanlığının düşUncesi ile kC'ndi düşünce
si arasında tam bir uygunluk var. 

Hatffliallnde bir frrkanm manzarası 
hakikaten enteresandır; bütün silahlar 
maskelenmiştir. Muhabere bölüğünün 
çalıların arasında sakladığı telefon, 
muntazaman taburlardan va?.iyeti öğ
reniyor, ona göre emirler veriliyor .. 

Kırmızılar bu halde müdafaa için 
hareket ve faaliyete gecm işlerdir: 
acaba mütecaviz Maviler ne yapıyor! 

Derviştep ~den aynldıktan sonra yi
ne ateş hattından geçerrk ,.e köşeyi 
bu~ğı dolaı:ıarak 205 rakımlı tepe;·e 
geldık. Burad:ı Mavi kuvvetler vardır. 
Piyade avcıdartır, zaman zaman e
mekleye c nckleye i!crleyor Arkadan, 
u1:_aktan bir bataryanın a~ağıya sark
tıgı görülüyor. 

Mavilerin başka bir cephesine geliyo 
ruz. Burada iki tarııf piyadeleri kar!!:ılık 
1• ilerleye ilerleye 150 metre kadar :ııyak 
!aşmış bulunuyorlar. Demek burada çe 
tin bir harp olacaktır. 

Harekat s;ıhasına başka bir istikamet 
ten başlayarak dolaşmakta olan Atatür 
kün. Başbakanın ve arkad:ışlarının oto 
mobillcrini bu sırada yolumuzun üstün 
rl~ görrtük. Durdular, indiler. 

Atatürk, fevkalade zarif bir avcı elbi 
sesi giymiş bulunuyvrdu. Ayni renkte 
kasketinin altında güzel ve pırıltılı bir 
baş bir ışık çağlayanı halinde görülüyor. 

Bu dakikadan itibaren önce manevra 
nın sabah kısmı bitinceye kadar, sonra 
da manevranın ak§Bm kısmr anasında 
harekat sahasında yürürkerı, !dururken, 
tabur. alay, fırka komutanlanndan iza 
hat isterken, onlara meseleler verip mil 
nakaşa ederken, vüksek tl"Ütalealarını 

bildirirken, Büyük Karıştıran köyünün 
ilkokulu dershanesinde çevrilmiş fırka 

komutanlığı karargahınlda masa başın 

da, hariıa üzerinde vaziyeti tetk:k eder 
kcn göılerimi bu güzel ve genç başın 
pırıltrııını seyretmekten bir türlü ayıra 
madım. Subayların onu dinleyişindeki i 
badet hali bana coıkunluk verdi. Zarif 
harc!<:etleri ile bazen dürbününü gözleri 1 
ne götürüp etrafa bakarak, hazan sarı 

eldivenli eti ile uzakta bir noktayı işaret 
ederek, hazan gülümseyerek, hazan bil 
tün dikkatle alakasını gözlerinde birikti 
rip dinleyicilerin gözlerine 1srar ve 
ehemmiyetle bakarak ordunun harekatı 
hakkındaki mütalcalarınr anlatan bu tat 

ee1aı0 
Memleketten harice ~evk ~ 

Türk mallarının yabancı pıyasJ iitÔ 
tutunmasın1 ve rakipleri arasınd• ~er; 
münü temin etmesi için iktisat vek v" .. .,c 
ce alınmış olan tedbirler çok ı)' 1 

ler vermeğe başlamıştır. ~ 

Gecen yıl iktisat vekaleti rrıef".~ 
miiteha'isısı Profesör Bade şetı~~ 
geım : ş, burada yüksek iktisat ve tı 1 
mektebinde avçılmış olan kurlarda . ...A 

d'lı'"' .. 
<lık ve yumurtalann harice sevke 1 etif 
kont rolunu yapmak üzere 18 genÇ 1 ~ 
frmişti. Bu gençler ihraç limanları~ p 
olan Mersin. Antalya. İzmir. 1]ı\lt1 11 
rü, İstanbul , Bartın, ine bolu: Sa~ 
Fatsa, Unye, Giresun ve Trabzorı Uıl 
mak üzere 13 limanda vazife alrnııl< ~ 
re gönderilmiş bulunuyorlardı. bil ~ 
bu limanlardan yapılmış olan ihrl" ...ı 

't J'" 
bilhassa fın::lık ve yumurtalara aı iJıOİl 
mında çok iyi bir kontrol tatbik ed b" 
olduğundan bu iki madde üzerine 1~ ,t. 
cı ülkelerden taleplerin de bir haY

11 

ğı görülmektedir. ~~ 
Bı.ı vaziyet üzerine iktisat "e tıı' 

ihracat kontrolüne daha büyük e tJf 
miyet atfederek Türkiye ihracat k~ 
lor teşkilatının genişletilmesine J 
vermiı. Bunun için de İzmirde yine J 
tehassıs Porf. Bade ve Türkiye j~ıi r'9 
baş kontrolörü Hakkı Nezihinin ıdl tıı'1 
i• olmak üzere ikinci bir kurs aÇ~ t<ll 

tır. Bu kursa da 16 kişi iştirak ettıı1f l' 
suretle kontrolor kadrosu 18 den :# 
çıkarılmıştır. Yeni kontrolörler il~ 
ve palamut ihracatını kontrol edece 

dırs . .. ı d' - - .. .. ·· deki _ ~ oy en ıgıne gore; onumuz ~ 
için de lktısat vekaleti yine bu "a 
salışmalarına devam edecek ve 
teşkilatını daha da genişletecektir. 

/( adınlı eı kekli ti 
eıoinci yakalan~ 
Tarlabaşında Katırçeşmcsi soıt'~ 

5 numarada tekke halinde kullanıl~ 
ev zabıta memurlan tarafından 
rak. 14 eroinci yakalanmıştır. 96 

Ayrı ayrı odalarda keyf halinde ;_ 
riye, Mürvet, Naciye, Sabahat, Vee'Clt 
iı;minde be§ kadınla, Ali, Rıza, N fo i' 
Niyazi, Kemal, Kenan, Leon, ı.te 
minde yedi erkek yakalanmışlardı~J 

Kadınlardan ikisi ev basılınca • ··;ı1 
haneye koşarak eroinlerini dökıt'il 
dir. ııdl'' 

Bundan başka Küçükpazarda ~ ,1 
isminde bir sucu da esrar &atarke~· jf 

• • uC 
rıca Yalovalı Ahmet isminde bJrı :tı6' 

:: .. er"' 
tanbula gelirken yakalanmış. -
7 50 gram esrar çıkmıştır. .,o-

OTOMOBiL ÇARPTI - Ga1'&l~ 
Bangır sokağında ı 6 numarada ot ~ 
Vehbi kızı Servet yolun bir uraiıtl r.ıı 
d :ğcr tarafına geçerken 1915 nuııı'0ııiJ 
şoför Sıtkmın idaresindeki oto~ 
çarpmış. sol bacağından hafifcc ya 
mıştır. 

Şoför yakalanmıştır. r 
Cac!de:erdekl terko•'• 
sokak lçerlerfne aıın•f°"~ 

Büyük caddelerdeki Terkos ve :!il' 
diye çeşmelerinin sokak içlerine a 
sına karar verilmiştir. bıj]d 

Bundan başka mczbelelikleıtle 1110111 

nan çeşmeler de temiz yerlere na 

nacaktır. ~ 

lı seste bir tarih konuıuyordu. ıııı-' 
Manevranın her safhasını J>C~. or4" 

bir alkaa ile takip eden ~tatUrkU . .,e 
nun içinde, o~dunun yetiştiriJıııe51 

,cfef 
bir kat daha yükseltilmesi yolun~ d~· 
ber gördükten sonra şunu dilfU~Ji ,~ 
Türk ordusu onun vücuda getlrdi tıifİ 
yüksek, en güzel aan'at eserlerindt~ J>ll' 
dir ve bu ordunın bizim için ebe bil bu 
emniyet ve itimat kaynağı olma" d ae 
"k k · h .. kııv"e yu as erın avasını bütun 

taş.ım~ğa .. çalışmasından ileri geli~1'1 

Onumuzde azametle il~rleyen ıııot8' 
d1n, top taşıyan otomobıllerdefl• ıtl fi' 
lü harp vasıtalarınclan ve başı:111" ıı ,.ıı 
tünde dolaşan harp tayyarelerind'rıııı" 
cuda gelm;ş mehip manzaran•~ tı'_,f 
bu parlak alınlı, açık yüzlü, eng1~179JI 
lı ve derin ldüıünceli varlıkta 

yor. ,.,İ 
Refik Ahmed S 



(';ilıHAR. 
~OMOR 

,,~:-----.------------------------------------------' ~en enkası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
193ede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 
-"• , sonuna kadar keşide tarihleri: Eylül, Birinci Teşrin ve Birinci KAnun 
~nın ilk günleri. 

\> l{c . 

Cenup 

· ııan 
Demiryolları işletme 

Müdürlüğünden 
Çoban bey - Nasf bin - Mardin arasındaki 

bat kısımlarında istihdam edilmek Uzere 
TOrklye vatandaşı iki yol fenmemuruna 
ihtiyacımız vardır. 

t ~il ''fbcdeü 
Ctı~ ttlatırJık b" 101817 lira olan Cerrahpaşa hastahanesine yaptırılacak mutbakl 
. tiinu ınası kapalrzarfla eksiltme ye konulmuştur. Eksiltme 3- 9 - 93 7 
d~tl"~cıir c saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. 

Bu iki fenmemurloğondan birini işgal 
etmeğe kendllerlol muktedir giren nam
zedlerJn (Gaziantep vll4yetl - Oarak Nahi
yesinde) Karkamış istasyonunda Cenup 
Demlryolları şirketi MOdOrlUğDne yazı ile 
mDracaat ederek tereftmelhallerJnl ve 
yedlerlodekl nOfus ve askerllk evrakının 
suretlerile diploma, lflzmet şehadetnamesi 
tasdikname ve saire gibi diğer veslkaları
nın birer suretini göndermeleri rica olunur. 

~il h
11tiinde ... "rakı ve şartnamesini isteyenler 510 kuru§ mukabilinde levazım mü 

qtl ·• ala b 'li 85 it Cdi}'e F .1 rler. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan baş 
h~..,. lltlltJuk, ~n ışleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 6340 lira 
\. 1 lt ılk t . . •tr .... ilJ>aJ1 ernınat makbuz veya mektubu ıle beraber teklif mektuplarını 

·• 1eı·d :Zarfla 1 İtler rını yukarida yazılı gün de saat 14 de kadar daimi encümene 
· Bu () saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) ''5354 .. 

e\PI t ~ Demlryolları işletme 
~olii2'8-ı 9 Dlrekt6rlUA-Unden: 
ı~ilJ/~n lUzu 

31 
.. tarihinde kapalı zarf us ulile satın alı naca ğr ilan edilmiş iken 

il)~ 11111 2s_ ın Uzerine bir müddet tehir edilmiş bulunan 8000 meşe traverse ait 
~ kottıis}' 8-ı937 cumartesi günü saat 10,30 da Sirkecide 9. işletme satın 

ttti&· il İse ~nunda kapalı zarfusulile yapılacağı ilan olunur. 
1'ı.. l'il \> • gırtn('k . . 
"tlit tsikal ısteyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla kanunun tayın 
l t~hL· arr, naf . 1 . . k ·1 cak Ctirı· •ııtJik . ıa ış enne aıt e sı t melere girmek isteyenlerden arana 
tj la 1 

a}'nj .. vesıkasr hakkındaki talimatname dairesinde alrnmı§ vesika ve teklif 
~1tl'ıdır. gun saat 9.30 kadar işletme binasındaki komisyon reisliğine vermele 

g. tıı '~ltliıer b . . 

Keyfiyet sayın abaUye UAn olunur. 

Betonarme K6prU inşaatı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: Maraı vilayetinde ve Maraş Eloğlu yo!u üze 

rinde Aksu ve Maraş - Kayseri yolu üzerinde Suç.ttt Ali Kaya ve Tekir köp 
rülerinin betonarme olarak inşaatıdır. 

Bu dört köprün:in ketif bedeli (180. 500) liradır. 

Denizyolları 
IŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy - Köprübat: 
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade il•••• Han telefon: 22740 --•I 

lzmir 
Fuarı Mü
nasebetile 
FevkalAde Posta 
İzmir fuarının açılma töreni mü -

nasebetile 18 .A:ğustos çB.r§amba gü 
nü saat 11 de Denizyollan işletme
sinin (Karadeniz) vapuru fevkala
de sefer olarak !zmire gidecektir. 
Gidi§ geliş bileti alanlara 25 Eylfıle 
kadar dönmek şartile yüzde elli 
tenzilat yapılacaktır. Bu biletler 
için fotoğraf lazımdır, 

(5314) 

Beyoğlu üçUncU Sulh hukuk Hakim
liğinden: 

Yusuf Hasan, Binnaz, ve Feridin 
müştereken mutasarrıf oldukları Top
hanede Defterdar Eblllf adıl mahalle
sinde Acıçeşme çıkmazında eski ve 
yeni 3 numaralı ve 264 lira muham
men kıymetli arsanın tamamı şüyuun 
izalesi için açık arttırmaya konuldu
ğundan 937 sene.si eylül ayının otuzun 
cu Perşembe günü saat 14 den 15 e 
ka.dar Beyoğlu sulh hukuk mahkemesi 
katipliğince müzayede ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli; muhammen bedelin 

yüzde 75 ini bulursa o gün ihale edile
cektir. Bulmadığı takdirde on beşinci 
gününe gelen 15 - 10 - 937 Cuma 
günü saat 14 den 15 e kadar icra olu
nacak ve en çok arttırana ihale oluna
caktır. 

1 - Gayri menkulün evsafı muha· 
keme başkatibi nezdindeki 937 / 29 
numaralı dosyada yazılı olduğundan 

anlamak isteyenler orada okuyabilir
lirler. 

2 - İhaleye kadar birikm~ maliye, 
belediye. vergileriyle vakıf icaresi dal· 
Jaliye ve yirmi senelik taviz bedeli 
müşteriye aiddir. 

3 - Arttırmaya girmek isteyenlerin 
muhammen bedelin yilr.de yedi buçuk 
nisbetinde teminat akçesi veya ulusal 
bir bankanın mektubunu getirmeleri 
şartt.a·. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden itiba
ren yedi gün içinde mahkeme kasası
na yatırılır. Aksi takdirde ihale bo
zularak farkı fiyat, 7.8.I'UU ziyan ve 
faiz bilihUküm kendisinden alınacak
tır. 

5 - (2004) numaralı icra ve iflas 
kanunun 126 mcı maddesine tevfikan 
gayri menkul Ur.erindeki alacaklılar 

haklarını, hususiyle fa.iz ve masarife 
dair olan iddialarını isbat için ilan 
gününden itibaren .20 gün içinde evra
rakı mUabiteleriyle birlikt.e satış me
muruna mllracaat etmelidir. Aksi tak
dinle hakları tapu kütüğüyle sabit ol
mayanla:-; satış parasmm payl~ma
ımdan hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divanhane
sinde herkesin görebileceği yerde asıl
mıştır. Fazla malfimat almak isteyenle
rin 937 / 29 sayısiyle başka tipliğe müra
caat etmeleri ilan olunur. etrııe •atı u ışe · aıt şartnameyi, ·An kara malzeme dairesinden ve Sirkecide 

lst nalına komisyonundan Lila bedel alabilirler. ( 5334) 

~l>c l{ai•t~?h~ı Defterdarlığından: 
2 _ Eksiltme 31-8-1937 tarJhine müsadif sah güna jaat (10) aa Nafia/pİİİİİİİİiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi!. 

Vekaletinde ,ose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 

11c be l'lc:zareti e Sunnet köprüsü karşısın da mevcut ve umumi harpte mülga ~ah 
1ıtıhLı 1 Parça tarafından inıa edilip 66 No. lu zabitan dairesi adı ile anılan bına 

·"il~ ına · f d 
!'}il L_ tı talep Yın deposunun hazine namına senede raptı İstanbul de tar ar 

~}'· ed"I · · b' 1 "c r ltlerin 1 nııştır. Yapılan tetkikat ve taharriyat, kuyudiyede bu ına a 
tjStc el\ ?ttenıu c 

1 
tesadüf edilmediğinden senetsiz tasarruf ahkamına tevfikan tapu 

tilti .. 
11 

taaa,.__fr ~rr tarafından mahallinde tetkikat icra edilecektir. Bu binaya ha 
·•c lt .. u ıddia 

"'l>a ildar 42 smaa bulunan tar varsa keıif günü olan 23 - 8 - 93~ ta 
tııtıa cUctind k' 

17 nuınara ile Sultanah mette Beyoğlu tapu sicil muhafızhgına 
Ilı" e 1 bel · lıtacaat-t ge ıle tahkikat günü mahallinde hazır bulunacak tapu memu 

a bulunmaları ilan olunu (5345 > 

usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna .ıııüteferri clie.-ı evrak (903) kuru~ lıedeJ 

mukabilinde pse ve köprüler reisliğinden alınabilir. . 
4 - Ek>iltmeye girebilmek için taliplerin (IOV.'i) liralık muvakkat temı. 

!at vermeleri ve bu gibi işleri yapabile :eklerine dair vekiletimizden alınmıı 
müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikaaiyle Ticaret Odası sicil varakası ibraz et. 

mcleri lazımdır. 
İstekliler teklif mektuplarını ilcinci ~ddede yazılı saatten bir saat evveline 

<ıdar komisycn rtisliğine makbuz mukabninde verme!~ri muktazi.dir. Postada 
olacak gecikr.ıı-ler kabul edilmez. (2621) (5092) 

4tçı - ...... ===.. Devlet Demlryolları ve Lfmanları 9 uncu 
2 arayanlara p::::::::-.:::::::::::::::r.sz ·-- ii ·ı ı t MDdU IDğil d • 

'i 2 ~ p Meccani muayene :1 ş e me r n en • 
le - llıda Ust b" :J ~ e kadar il "lltlllıda a ır aşçıyım. tyi bir : Perşembe günleri ıaat 2 den :: , 
?'ot>h Çalışmak istiyorum. f= Ortaköy Taşbasamak Palanga~a 25 if işletmemizin hasılat şubesi için Fra nsrzca bilir bir erkek daktilograf arantl 

1 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 

Her gün sabahlan sekiz buçuğa 
ak~amları 17 den 20 ye kadar Lale 
1i tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri l 4 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

her okuyucularını dakupon muka
bilinde muayene eder. 

ilkbahar selleri 
Türgenyef • Samiude S. 

Bu güzel romanı mutlaka okuyunuz 
\'AKIT Kitabevi • 7:S kuruş il · · ! numarada Doktor Mümtaz Gursoy il maktadır. İsteklilerin vesikaları ile birlikte işletmemize müracaatları ilan olunur., e eder. • (5350) .._ ___________ __. 



Beynelmilel Sergisinde 
• 
• 

' ' ) Seırgl 20 AOust:cs 11937 de açaDac:al!d:ıır 1 
Sovy et Pavyonunda, S . S . C . a. fobrl k a larında imal § 

\ 

makineleri, telefon tesisatı, fenni elek trlk malzemesi ve I 
sair fennt inşaat gösterllmektedlr. \ 

i Sergide teşhir edHen mallar, Sovyetlerln, saoaylln bazı I 
; kısminda ne kadar ileri gittikleri hakkında bir fikir \ 

1-vermektedir. . l 
~ -. ' 1 W \ 

' r ~ I \ 
) 
J 
i 
) 
~ ---------------------~ 5 J .,_rgide gcs~erilc" mallar hakkında malumat aJmak ist!Yenlcr ~zu ettikleri malumatt mahallinde alabilirler. 
• lı\:nni malzem ~-•ın mUbayaası hakkında maltimat almak üzere, İstanbul, Beyoğlu, İstiklal Caddesi 44.3 No. 
~ :a S. S. C 1. Türkiye Ticaret Mümessilliğine müracaat edilebilir .. 

İ.. S. S. C. 1. Tilrkiyc Ticaret Miinıcssilliği 
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lşlerlnlzde muvaffak olmak için 

nikbin olmahsınız ve bunun için 

her sabah Havagazı Şof-Ben 

tle bir Duş ahnız. 

• 

BANKAYA 
YATI RI LAN DARA ~Yi 

~K iLMi~ TOWUM GiQi VtRiMliDiR· 

UOlANTS[ OANr CJNi:: 
KA~AKOY PALAS ALAL~MCi H~ 

K apah zar fla eksi itme lllnı: 

l5lallstlk OenP I l.HrektUrlUA-U Eksllldle 
\ ' C lba:e Komisyonund a n: 

1- Kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılan iş 74 forma tahmin oıuna.ıı ~ 
nüfus sayımı neticelerini gösteren 12 cilt kitaptır. Beherinden ikişer biJI 
bast ırılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 16 sahifelik beher forması için 35 lira 
den ~5tt0 liradır. Muvakkat teminat olarak 195 liralık banka mektubll 
tahvil verilecektir. 

;; - Teklif zarfları 1937 senesi eylul ayınm 6 ıncı pazartesi günll 
14,30 da genel direktörlük binasında toplanacak olan komisyonda 

~ J 
4 - Muvakkat tcm!nat vesikasiyle teklif mektupları eksntzneP~ 

masından b:r saat evvel komisyon reisliğine verilmesi 18.zımdır. Bu uı:'J 
şartname komisyon katipliğinden istenilebilir. Nümune de dairede gö~ 

P. 1~ 'J. Levazım Müdürlüğünden : ~ 
1 - İdare ihtiyacr için 140 ton 4 m/ m, 10 ton 2 m/ m ki cem'an ı$1 

demir tel kapalı zarf csulile satın alınacaktır. 1 
2 - Muhammen bedeli "27 .000'', muvakkat teminatı "2C2S" lira 0~ 

siltmesi 14 EylUl 937 ''Salı" günü saat "15'' de Ankarada P. T. T. Si 
komisyonunda yapıJaraktır. 1, 

3 - istekliler, mu,·akkat teminat makbuz veya banka mektubunu, ":,I 
Odası vesikasın.dan ba~ka müteahhitlik vesikasını ve teklif mtktubun~ ff># 
kapalı zarflarını o gill'l sat "14" c kadaı mezkur komisyona tevdi eyliye' 

rlir. 1· 1 
4 - Şartnamf'ler. Ankarada P . T. T. Levazım, İstanbul Beyoğlu İ'· 

l\yniyat ~ube müdürlükl : rindcn "135'' kuruş ücretle verilir. (2353) (4711) 

Yüksek Deniz 'l icareti Mektebi 
Müdürlüğünden : , 

1 - Mektep lise ,.e yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve par~ 
Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinict. yetiştirmektir. ~lJ 

Mektebe gird kten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tarafındall 
edilir. ;P' 

2 - Mektebin yalnız lise bir"nci sınıfına ta!ebe alınır. Bunların o~.ı,tl 
tebi bi ~ irmiş ve ya.,ıarı on beşten küçük ve on dokuzdan büyük olDl 
tarllır. ıJlııt'' 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe 
caat edilmelidir. ~ 

4 - İstek! lerin mektep müdilriye tine karşı yazacakları istidanaJlle 
A - Hüviyet cüzdanlarını 

B - Aşı kağıtıannı · . ~' 
C - Mektep diploma asıl \'cya tastikli suretlerini veyahut tastıktı 

rini. 

D - Polisçe musaddak iyi hal kağıtlarını 

E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarım · ,., 

F - 6X9 eb'admda altı adet kartonsuz fotoğraflarını, raptetınelet' 
u~~ ~ 

5 - Yazılma işi 31 ağustos 937 ealı gününe kadardır. istekli:~. . 
yeneyi sihhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulunmalıdır. ddUif' 

6 - Fazla tafsilat almak isteyenle re aynca matbu bilgiden gön 

Muhaberatta posta pulu irsali li.z.ımdır. (3619). • . : / _______ __.,.,, 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankot• 

Satıoalma Komisyonundan : ~; 

1 - Bir (çüti) 26) kunıa kıymetlenen ll2516 çift ~e çorap ka~ ,1' 
usulünden pazarlığa tahvilen 19/ 8/ 937 perşembe günü saat onda sa wıt 
caktır. ./f' 

2 - Buna ait şartname 146 kuru13 karşılığında komisyondan bel' J 
ahnabllir. ~ 

Sahibi : Asım Us 

3 - Pa.ı.arhğma karışmak istiyenlcrin (2194} lira (6) kuruıtu:- ~ 
mektubu \'eyahut banka mektubu ile belli gün ve saatinde komil1 

c§riyat genel direktörü R.. A. Sevengil vurmaları. (2451) (4843) 


