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Aluatoa 1ea7 

Ytl: ao. a 
8•Yı: 70114-1174 ~":rrANBUI; - Ankara Caddesi -ı 

Posta kutusu: 46 (lstanbııl) ••• • •• 

Zafer. sevinçle 

• 

r Telgraf adree1: gunm • !Afantiul 
Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

Sayısı heryerde 
100 para 

kutlulandı 
~illi Müdafaa Vekili-' pma m=:•;ı===t~:·==ı;==.~kll::llll 'iı-=.;;ı 

1
rntzin önünde yapı- Riy~:~~:~:'"~::ik• İ 

· ftO gePİt parlak oJdU ~&li~~=~~ bayramı münas• h ~ betile yurdun içinden ve dı§ın H 
· ·• - dan gelen tebrik telgrafların iJ 

Deniz subayları 
Terfi listesi 

Drniz binbaşılığırulan deni:: yar• 

baybğına: dan Atatürk pek mi.itehassis !: 
n olmuşlar ve teşekkürterile teb H 
H riklerinin iletilme,ine Anado i: 
I! lu Ajansını memur etr.litler iİ 
H dir. H 
:-.:ı:. m: :m::=••nn:nnsm111 

,\ııkara• 30 (H~ı~u i muhaqirimiz· 
elen, telefonla) - Deniz uhavları
nın terfi li tesini. lıugiin tatil ~ima· 
sma rağmen, alitkal ılar<lan rica ede· 
rck gazetemiz için temin eJehildim, 

bildiriyorum: 
Deni:. ;.·a,-,ba ·lığından deni:. albnr 

lığına terfi rdrnfor: 
lu!taf a, Ce' ad, Talat. .Mehmet 

Ali. 

1 mail, \, ni, Reııııi. Nedim, Fa-
ruk. Necati, Besim Ziya. A'ni, Ali 
Rı7.a. 

Drniz ,·iizb~ılığından deni:: bin· 
ba~rlığına: 

,.ejad. Ilı au Özel. Bilal Talu. Liit 
fü, Hamid, Te' fik. Mukadder. Fah

(Sonu Sa. 6 Sü. 5) Dumlu 
Pınarda 

Büyük merasim 
yapıldı 

Yeni emniyet 
kadrosu 

Oıgeneıal Jzzeddin 
ve Cevdet Heı im 
Jncedagı nutuklaı 

söylediler 
Duınlupıııar 30 (Hususi) - Bü· Ankara (Hu u!İ muhabirimizden) 

) iik zaferin yılıliiniiınünii kutlamak - on kanuna giire emnİ)Cl le~kilütı 
iı,;in Dunılupın:mla yapılan merasime deği~ikliklcrin tam listesini olduğu 
~ 11 lle ba"'laıulı. En g~nç l~ir ~a- gibi bildiriyorum: 
hıtın nutkunu Ankara Onıverşııe~m· M"d" .. d.. · 1 · da ılcn ,·e miilki"edcn Muzafferin mr u ur ve mu ur muavm erı arum 

tııkları \'C n. Ce\Clet Kerim lnretluyı· İstanbul cnınİ)et ınüdürliiğü ikin 
nın çok alkıe lımaıı nutku takip etti. ci fUhe miidürii ,.ecati Eıniroğlu 
'Merasime Korgeneral hzetinin pek Rize ikinci E.ınıf emniyet miidiirlii~rii 
lıcyccanlı lıiıahesi 'e re,ahı ile son ne, Çanakkale enıni~el nıiidiirü ~v 
,erilerek gc!,;id resmi lıa)adı. ---_:-------------------------

bil.ıı, G•ti•I rromi ıaırarclerin de işıfraki Karadeniz mektupları: 4 

'<ıl c! 
0
.•krri mrrnsimdr Milli Miiı1" (aa l'el;i/i ıenrml Kn:ım ii:a'p. grnc- ile gayrı lıry•canlı olılu. m11ı.,,, 

itti[, Vali Muhiddin Üstiimlağ ı·c merasime i~timk eden asl.wlcr Balıkesir<len gelen kırk ki,ilik atlı 
-

lnebolunun denizine fi'---- (Y ""_, .. _,1 _s_,_·n_c_id_e:...)·-------(S_.o_n_ıı_: _s_a._6_s_a._ı_>_ 

~"' Y•I Harbiye- Çin Sovyet misakı 
el'l mezun olan 

1048 
tehlikeli göriilüyor 

göre, Sovyetler Japonlara 
Çinlilere si18h "~enç subay 

to llleı asimle dip-
llla/aı ını aldılar 

loA.~kara 30 .. tı 3 lirıc" (l elefonla) - Bugun 
~~ blsa~ ha§ı~ı doldurmak 104 yaşı 

8 
tı olan b~rbıye mekt::bir.den me 

8~t ın kırk sekiz talebeye 

~~le dip~n beş otuzda mera 
)·~atı Orduoma tevzi edil.niş ve kahra 

lllirı et.:~ ~avuşan gene; suhaylar 
~ı ~:-ra . ışlerclir 

l(\r llıtnd· · ıı· \> ı, gc · • mı ı mu•Jafaa mfüte 
~kiler :crb~ler, şehrimizde bulunan 

Vctı;ıcrc h ır çok mebuı=ltu!a diğer 
azır bulunmu§tur. 

41ık d d .. lc··ara a un-
lln ll Bayram 

YOk merasimle 
. A kutıuıandı 
~rıkara 30 

vereceklermiş 

güven olmaz 
Kayık içersinde pusu ku~up si

lô.hla garip bir balık avcılığı 
Ankara vapu • 

ru, ağustos - . . 
( İnebolu ) dan 
ayrılırken yazı • 
yorum. Vapuru 
muz lııtanbul • 
dan buraya tam 
yirmi dört saı.tte 
~eldi. Pazar gü • 
nü öğleyin Gala· 
trı rıhtımından ay 
rıldık. pazartesi 
günü o saatte f. 
nebolu önünde 
demir attık. (Ankara) sii • . lneboluclan bir görünü§ 
rat postası olmak la beraber ik• sa· Riz Selahattin Yargı ile beraber&• 
at kadar burada kalacak. C"entenin Sebat motörüne atladık, 
Dışarıya cıkmak biraz gezmek içiı ıehre çıktık. Biitiin Karadeniz ahali· 

bol bol vakit var. si denizcidir. Fakat lnebolular deniz· 
Fakat yolcuların bir çoğu buna cesa· cilik şi>hretinde diğerlerini geçmiıtir. 
ret edemiyor. Hem de Karadenizin Hayvanlar arasında kurbağaya hem 
en iyi bir havası ile buraya kadar gel karada, hem suda yaşadığı için "zül
diğimiz halde cesaret edemiyor. A • maaıeya,, derler ya: lnebolululara 
ğızdan ağıza: da Karadenizlilerin "ziilmar.§eyn .. i 

- "lnebolunun denizine inanıl • diyebiliriz. Motörle dıfllnya çıkar • 
maz: beş dakika içinde fırtına kopar, ken görüyoruz: On yaşında çocuklar 
herşey altüst olur.,. çınl çıplak 90yunmuılar. Denizin bu 

Sözü dolaııyor. (So11u: Sa. 7 Sil. 5) 
~ at

08 
i. (Telefon:a) - Otuz 

~ bii ~~er bayramı bugün An 
Ytik bir meras•mle kutlan 

)\~t 9,45 t n , ~ il: ,.... e r::>enf'!1 Kurmay '>a!'lka 
~t'ttı llre!a 1 F . ' . ı . 't . ay lll . evzı ...,.a : rr.ak genel 

Bir Çin yarnluı otomo billc hn~trıhaneye göıiiriiliiyor 

Sıvastopol önünde Şanghay 30 (A.A·) - Japon ıe. 
far eti namına .ÖJ: ıöylemeğe sala
hiyettar bir zat, Japonların Çin -

(Sonu Sa. 6 Sü 4) · ltıııtir. erkez.nde tebriklt-!İ kabul 
( Sonu: Sa. 7 Sil .. !j 
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AK ile KARA 
Yazan : V O L T E R 

Biz uykuda iken zihnimizden ge· 
çen feyler üzerinde · irademizin 

Rüstem - Bence imkanı yok- hakimiyeti kalmaz. Sizin oldu de. 

-4-

' 

Bitler N aZi kongresinde 
yedi nutuk söyliyecek 

tur ki bir tek iyi kaynaktan kötü diğiniz bütün o şeyler, sizin zihni· 
bir mevcudiyet çıkabilsin. nızden kendi kendine gelip ı~· 

Eben - Mümkün, veyahut gay- miıt:r. Bu öyle ilihi hadiıedir ki 
ri mümkün, bunu bilmem, bildi- anlatılan Allahın kudreti bu ıu
ğim ıey oJan feyin söylediğimden retle size bir ders vermek istemİf· 
ibaret olduğudur. tir. ı 

Topaz - Heyhat, benim aziz Rüate:n - Sen benimle eğleni-
doıtum ! Görmiyor musun ki bu yorsun, galiba? Ben ne kadar za· 1 
Eben denilen kötülük rehberi hala man uykuda kaldım? ' 
aana fenalık etmek istiyor. Seni Tcpaz - Efendim, siz henüz bir 
hiddetlendirerek, kanını galeyana saat kadar anrak uyudunuz. 
getirerek biran evvel ölüme götür- Rüstem - Öyleyse, be adam! 
meğe çalıııyor. Nasıl olur da be-ı bir saat içinde 

Rüstem - Ha}di oradan git, Kabiie giderim, oradan Ki~mi:-e 
ıeni de sevmiyorum. Sen de beni 1'eyahat ederim, burada birçok ma 
guya himaye ve müdafaaya me- ceralar olur, Barbabular olur, ben 
mur olduğunu söyler, durursun. yaralanırım, prenıes ölür? 
Fakat ba§ıma gelen fenalıklardan Topaz - Efendim, bundan da· 
hiçbirinin önüne geçmedin. ha kolay bir teY olamaz. Rüya a-

T opaz - Senin bu sözlerin be- leminde bir saat değil, bir dakika 
nim kalbimi kırdı. Sana darıldım. içinde insan bir devrialem ıeyaha-

R üstem - Ben de ıenin kadar ti yapabilir. Siz bir saat İçinde 
sana danldım. Bu itin içinde bir Zerdüıtün lran tarihini okuya
ıey var ki bir türlü anlayamıyo- maz mısınız? Bununla beraber böy 
rum. le ıizin bir saat içinde okuyup bi-

T opaz - Ben de senin gibi an- tirdiğiniz hadiseler tam sekiz yüz 
layamıyoruum. bin ıenelik vukuathr. Bir ıaat i-

Riiatem - Biran gelecek, ben çinde bütün bu hadiseler ıizin gö-
J;unu a.nlayacağım. zünüzün önünden aelip geçiyor. 

Topaz - Bakalım liele.. Öyle taaavvur ediniz ki, zaman 

Eylül ayında .. 
Nurembergde top 
}anacak olan Al 
man Nazi parti 
kongresi münas c 
betile Hitler yedi 
nutuk söyli y e 
cektir. 

Bu nutuklar 
Nazi kadınlar bir 
liğinc , 1 litl c r 

·- --. : .. ; 

cephesine ve mü Yedi mühim nu 
cadde kuvvı-. tler i tuk söyleyecek 
ne hitap edecek ole.n Hitler 

tir. k"' l .. 
EylüH.in yedisinde, Hitler, u t~~ 

üzerine bir nutuk verecek ve eylu 
lün 1 3 ünde de Nazi partisinin gele 
cek faaliyet programına dair bir be 
yantala kongreyi kapatacaktır . 

Kongrede nutuk söyliyecck olan 
diğer hatipler. propaganda nazırı Dr. 
Göbcls, Nazi kültür lideri Rosenberg 
meaai servis lideri Hiesldir. 

Nazi rejiminde ikinci şahsiyet hali 
ne gelmit olan general Göring, şim 
diye kadar Nurembcrg toplantıların 
da zaten rol almamıştı. Yine de almı 
yacaktır. 

' lıte mükaleme buraya gelince nıııf kutru namütenahi olan bir 
lier teYB Rüatemin gözü önünden çark üzerinde dönüyor. Büyük-

kayholup gitti. Rüıtem 1>abuımn lüiü nihayetsiz olan bu çarkın al· 1 Un Q dev lef ferz• 
evinde bulunuyordu· Buradan bir tında da aayılamaz derecede çok 
adım dıp.rıya çıkmamııtı. Yalnız ve biri birine karıtmıt küçük ve J •kf • 

Nazi kongreainin toplantısına ,im 
diye kadar iştirak etmemek yolunu 
tutmuf oJan lngiliz ve Fransız sefir 
lerinin iştiraki de hadiseye ayrıca e 
hemmiyet ve mana vermektedir. 

yatağı içinde bir saat kadar uyku- ' büyük çarklar vardır. Büyük çar- QrQSlnua l lSQ-
ya dalmıtb kın merkezine tesadüf eden kü· JA bl k 

Birdenbire sıçrayarali uyliudan çük çarklar, yalnız büyük çark l O 
uyandı. Bütün vücudu terler için- bir defa döndüiü zaman zarfın- Küçük itilaf konferansı bu defaki 
de kalmııtı. Kendinin ne olduiunu da birçok defalar dönerler. Deni- toplantısını, Romanyanın Si naya 
fafırDUftr. İki tarafına bakındı· lebilir ki dünyanın yaratıldığı gün çamlıklan arasında ya~makt~dır. ~v 
Nerede olduğunu anlamağa çahı· 'denberi olup biten bütün ıeyler rupanın siyasi vaziyeh saat~. sa~~ıne 
tı. Bağırdı. Ellerini birbirine çırpa bir ıaniyenin yüz binde bir parç~· uymadığı ve Avrupanın bugunku ka 
rak adamlarını çağırdı. Oda hiz- ıl kadar küçük bir an içinde olabı· rııık vaziyeti üzerinde müstak:r. ~ir 
metçisi olan "(Topaz) esniyerek, ıir. HakilC:at te l:>undan ibarettir. siyaset takibi mümkün olmadıg! ıçın 
üzerinde henüz geceliği olduiu Rüılem - Ben bundan hiç bir müzakereler siyasi olmaktan zıyade 
lialde yanına kofUp gelmiıti. ıey anlamayorunı. • . . iktisadi cereyan takip edecektir. 

Rüstem: Topaz - Eier ııterıenız ııze Belgrad melıafili Tuna de~J:~J~ri 
- Ben ölü müyüm, cenaze mi- };enim papağanımı ıetireyim. O arasında iktisadi bir blok teşkılı ıçın 

yim? Güzel Kitmir prensesi ölüm aize hunu pek iyi anlatacaktır. Bu zemin ve zamanın müsait olduğu ka 
den kurtulacak mı? papağan tufandan evvel doğmut- ll\r..atinde olup bu bloka esas olarak 

Diyordu. tur. Nuhun aemiıinde bulumnut· Çekoslovak başvekili Hotzanın planı 
Topaz soğuk kanlı hir tavırla: tur. Birçok' ıeyler aörınüttür. ~~- nı muvafık görmektedirler. Bu pla~ 
- Efendim, yoksa rüyamı gör- nunla beraber bu papağan henuz üzerinde, Orta Avrupa siyasi ve iktı 

l dünüz? bir buçuk yqındadrr· O size bqın sadi vaziyetinin son icaplarına göre 
D~di. .. - -. dan geçen bütün meraklı mace- bazı tadilat yapılabileceği söylen 
Rüstem tekrar sordu: raları nakledecektir. mektedir. ..,,,,,,,. 
- Bu Eben denilen dört kanat· Rüıtem - Haydi git, çabuk, bu Blok, Çekoslovakya, Yugoslav 

lı kara mahluk ne oldu? Beni müt- papajanı bana al, g~tir: Bu be. ya, Romanya ,Macaristan ve Bulga 
hit bir ölüme götüren o idi. nim için çok eğlencelı hır şey ola- riıtan arasındaki ticari ve iktisadi ih 

Topaz - Efendim, ben Ebeni cak. Uyuyuncaya kadar onunla racat rekabetini kaldırmak makaadile 
yukarıda bıraktım· Yerinde yatı- eilenirim. • teşkil edilecek ise de, bazı siyasi mah 
yor. Horul horul uyuyup "duruyor. Topaz - Bu papağan bem~ zurJar yüzünden, Çekoslovakya ile 
ister miıin ki kendisini çağıra- kız kardetimin yanındadır. Gı- Avusturyanın, ıimdilik bu meaele 
ynn. Buraya gelsin? dip alayım. Her halde bundan çok nin mevzuu bahis edilmemesi kana 

k AI memnun kalacaksınız. Haf ızaıı t" d b I d kları da aynca bı'ldı'rı· ı Rüstem - Ah, o alça . tı ay· gayet kuvvetlı'dı'r. Olan teyleri sa- a ın e u un u 
'danberi !bana yapmadığını bırak- mektedir. 

b .. df'Ce anlatır. --------------madı. Beni Ki il panayınna ıo- Rüıtem _ Ne güzel! Ben hika- men git, vakit ıeçinneden bu pa· 
lürelü. Bana aüzel prenseıin ver· ye dinlemeie de meraklıyım. He- pafanı bana getir. SON 
diii elmaıı alarak ıarraflara ver- .!:.~::=~:_:::_:::._ __ ..:_ __ _:_ ____________ _ 
ai, onlardan para aldı. Benim Kit
mir seyahatine çıkmama aebep ol
'du. Benim güzel prenıeaimin ölü
müne de yine o aebep oldu. Benim 
"riicuduma giren müthit ve mqum 
ok ta ondandır· 

Topaz - Efen dil!, rica ederim, 
'biraz aakin olunuz. Siz hiç bir va· 
kit Kabile ıitmediniz. Kitmirde 
bir prenses yoktur. Kitmir beyinin 
kızı değil, iki oğlu vardır. Bu iki 
oğul şimdi mektepte okuyorlar. 
Sizin elinize hiç bir zaman elmas 
geçmedi. Bir prenses te ölmedi. r---~.....r-...,__..}7' 
Çünkü böyle ~ir pr~~s~ı d~ğm114, 
dünyaya gelmı! degıldır. s.ız de 
itte bu dakikada aağ ve salım bu- ı 
lunuyorsunuz. 

Rüstem - Nasıl olur? Ben Kir 
mirde ölüm yatağına düştüğüm :ıp 
man yanıma gelen sen değil mi· 
din? Beni birçok fenalıklard 
kurtsnnak için fil, kartal, yal-· 
eıeği, doktor, nihay~ ıağıav. 
,:.kline ~irdiğini söyleyen sen t 

ğil miydin? • 

Muharririmiz Hakkı Süha Gez 
gin, geçen h~fta isabetli bir ~.örü.~ 
le, Alaturka musikinin bugunku 
acıklı vaziyetin, dokundu; ve bu 
gün de üçüncü sahifede o~uy~':" 
ğınız gibi makalelerini henuz bıtır 
medi. Muharririmizin, konuşul 
ması zaruri bir mevzu üzerine par 
mağını dokundurduğuna şi.iphe 
yoktur. 

Netekim, biri Son Postada Bcs 
tekar Sadettin Kaynak diğeri Ha 
herde mizah muharriri Osman Ce 
mal tarafından dt-rlıal verilmiş iki 
cevap, meselenin genişlemek isti 
dadında olduğunu gösteriyor. Hak 
kı Sühanın doğrudan doğruya ken 
disini istihdaf eden bu yazılara 
vereceği cevaba intizarcn, okuyu 
cularımızın, fikirleri daha yakın 
dan takip edebilmeleri için, her 
iki nıuharririn yazılann~ bu sütün 
da hülasa olarak temas etmeği fay 
dalı bulduk: 

iTHAMLARA CEVAP: 

Beatekir Sadettin Kaynak diyor 
ki: 

Burünlerde muaikimiz yine hü 
cumlara ufrayıp durmaktadır. Bazı 
ediplerimiz, bugün halka dinletile~ 
tarlalann bestelerinde ıamt k~'Dletı 
bulamıyorlarmıt-

Bu mevzu etra 
f mda intipr et 
mit bütün . itham 
lan, iddialan di k 
katle okudum. Fa 
kat niyetlerini, tr 
znlannı aezmek 
mikihrht ml a 
lesef bulama 

Musikimizi n , 
içki içilen yerler 
den kaldmhna 
ımı mı iıtiyor 
lar? 

Ben tahaen buna muarız değilim. 
Çünkü alaturka musikinin, ayakta 
durmak i-;in, içki tiaelerinden birer 
kol deineğine, ve içki mualannd'ln 
birer deıteğe muhtrf olmadığına ka 
nüm. 

Fakat, eğer bugünkü tekilde rağ 
bet gören muaiki diğer tekilde rağ 
bet aörmez, ve elemanlamu Reçindir 
mezae, aciz ve kusur 1fene beate1<i 
nn ve aanatkinn omuzlarına mı yük 
lenecek? 

w ,,.-tJ 
Biz de ondan kazandıgmuzla 
beslemiye çalı9ıyoruz. ~&·~• 

1 
ALATURKA MUSiKi J~ 

FIÇIDA I' 
Osman Cemal .d~ . "Ha~~· sıı 

zetesinde muharrırımız H . rot~ 
h.ı Gezgine yazdığı açık bır 
tupta şöyle diyor : . ~ 
Gelelim §imdi bunun ye~ıdeı....

lamp, dirilip parlaması, yükte 
meselesine... .Jfetlı 

Sana gayet samimiyet ve 
ıGoranm : _loılf 

Bu~ün artık "iğneli fıçıda:• .fP~ 
"mezbahada,. dediğimiz fU b~ı.lllİı 
turka. n:ıusiki .~ iİ~~~~ 
biçimını, adetini, usulunu, • "J!I!'. 
göreneğini bozma~ ve w~li~ 
tmı hiç bozmadan, hıç degıf • I*' 
oldu~ gibi kendini bu "iğneli~ 
dan bu (mezbaha) dan nası~! 
np dirilir, canlanır, parlar. ~ -
LUtfen tunu da bana izah • ,flJ 
ain? Ama c:lanlma, hm bu cih~ ....
candan bir doıtça aziz bir .,._..... 
aoruyorum. ;ti. 

Meaeli edebiyatta gazel, ,.,.. ~ 
tezat, murabba, rübai talmıİ9~ 
dea falan ıibi terlerle ve ~ 
birlikte yürüyen neıir ta~~ 
ni biçim manzumelere, ~ .ılA -
romanlara, tiyatrolara, tenKJCPl'9...a-
sd aeçmek gerekti ve nud "'M' 
ben, muıikide de öyle yapmak 

rum. bisİI' il' 
Meaele itte bu~. Eier ıJI ~ 

pün artık tamamıle hapı yubll ~ 
duruma dütmüt olan alaturka 7_ 
ltin•n çok eıkidenberi aürüp ~ 
makam ve usulleri, çerçeve ve fi 
leri ve çalgılan musilôde lıiki~ 
man, tiyatro icat ~tmeğ~ ve ~ 
hakkiyle bafU1naga vetıyona de tııi 
bana anlatın, İlpat edin, ben ~ ı 
mecfiğimi öğrenip ıizlere tete ~ 
derek eaki söyl~c:liklerimden 
yun! .. •d 

Acaba 'diyorum. Bizim bugiil' ~ 
neli fıcı,, veya '·mezbaha .. ~ ...... tttl 
nan alaturka musikimiz bu ~ 
han~lerd-en lmrta:ıhp ona eski·~ 
nlbnda yeni bir giizellik . v.e~ ti 
bqlanıraa o, bu dediklenmı ~ 

mamile duyurabilir mi? ltt~,. bt b'J! 
söylemek ve anlamak iıte~~ ı#'_ 

Yoksa: "Bu, sırat köprusu • ...tf 
ıd b. · rıe 1'1"" hor~<ulu ,.e dar yo a,, . ızını Ui 

0
-pt' 

teotiğimiz var ne de ç1fte te Muaikimizi, içkisiz mahfellerde, d .. 
1 

/ 

mahallc:.rde dinletmek yollan da d~ ıgonız · ~ I" 

-;,-:., "?!erli .. natkirlar, '~İr 1 Bil a /ala atuon. k•:/t1ı 
meyhane aahneıine çıkmamak açın l 11 ı I U: ad I g 1 B ' ' / BŞ f' 
bir çok güçlüklere göğüı gerc:lilf'r. Bi ra l :ırıı . on zamanlarcla lJazııldf 

Bu senat fedaHerjnin en başında ziııolar tarafnıd rm af yon kar•~11'~r ei' 
• h brla -L!I_·..!- D - J eli • ' 1 il )I ' Nevreıı a YllUWCQ'; • ue e yenın ;;mıı cl:ı . r rrıı ıct rıııiu ' akı o a ıedi' 

rdnn'le •• L:... JabiJc:li ... b' uk r ,.., · . he> ya ı ... up o gı ır ç ura kih ·rt n<' retmi.:ı 'e lıadı toenııt. 
~--tun da '"f" .. 1 . ~ . tık· ... be• uu. un omuzun IQ uru vcc•e koıı troliinii talrp f'tıuı ş d ğııfl'' 

diikten aonra rabbilut ııfabru alan · \luka•lnr makamlardan al 1 rtır1 
koca aanatkir, bir içkili gazino sah mallıına tn ,.;;re hcletliye ıneırıllbirl' 

' de --0 -----k ' ' b"" r ' e J'I nell~ .~ ~ ~. U taraf ınıJan kontrol yapıl~ıll~ bit t'J1 

tün ömruDU aefalet lÇlllde ı~ııc:li. bra af yon karı .. tırılınadıgı tes 
BU1ün, elem•nlan iyi seçilmif çal mi tir. ,. ., 

r.tL pzinolarm dolup boplmaamdan o ene 1 k u rm 8 y oat 
da anı.plmaktac:Lr ki, buıünkü musi •. A karada ı 
kimiz - .kilerine. kuaurlanna rağ .. 8n1 n (;er'le 
men -' halle indinde muteber sayıl Ankara 30 (T elefon!a) ~i ~ 
maktadır. Yani vuifeaini liyikile gö kurmay başkanı Mareşal İ re" ıt'e 
rebilmektedir. mak bu sabah şehrimize sc: e 

Bugün bir çalınJı suinoda, musiki rasimle karşılanmıştır. ~ 
dinlemek için 50 lira maıraf a girmek 
ten celcinmevt!nler bile var. 

Halbuki, ickiaiz yerlerde verilen 
sanatkirane lcomerlerin elliter kurut 
tan aatılan biletleri mü9teri bulum 
yor. 

Hem birinci musiki ziyafeti her 
pce mU.teri buluyor, ve bu ikincisi 
ayda yılda bir defa çekildiği halde 
raibetaiz kalıyor. 

Binaenaley, biz. aanat kıymeti üı 
tün eserler verebibnek icin, kalabalı 
~ hitan ttden na~eler de yaratmak 
zaruretincleyiz. 

Germiş Kurun/al 
v 19Z3 

31 ağustos . l,of"' 
MiittP/ik km1a'ı1 ~gali)'eµJiifl ~ 

marı d mu f;<'ll l'ral 11 aringtorı bt) tıfl"1 

::rterilr ri lwbul rd f!r<'k ~" ~ 
b11l11nmwıuır. il~ 
"1',Jıl.i;·e '2 gün a;;rf ırıdÜeri . 

e<l'lecek mütıef ikin gencro kle'-;,r 
giindc lstanbulu terk edece ti#,A· 
Artık tahlirıyf?den s~""'uılı '~' 

' 'c suacleı ı:c deramlı bır s 511ı 
nisi kalıyor. lsıanbuldan nıe Topaz - Efendim, ıizin büt B' L_._ ·· ı · ' 

d - Ne iatiyoraunuz anlu111yorum. ıraz ™ aoy eym ... 
bu ~ördüiünüz ıevler riı:'v~a~ı~r.~1-------------------------~~~~~~~~~~~~~~-------------~~ ........... -Faraza Yaruk Ömer bizi besliyor. ralarla ayrılacağım.,, 
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Mu~iki"!iz_ "!ğneli fıçı ,, da ŞEHı•R HABERLE-R-... 1.1 
Türk oıusiki;ı~i ı ~~--------------------------------'· 

bugünkü sefaletten Florga tren Ok spor kurumu 

eski kururıı 

sporu ı ıı uzu 11 

hu ırıtlll 
ıhya ına 

ve en 
ralı~a~ak 

nasıl· l!!ırtaracağız yolunda çirkin dün merasimle açıldı 
[ 

Yazan bir manzara 
HakkoSüha Belediye talimatnamesinin 

~ezg 1 n bir kaç maddesi şehir dahilinde 
ki evlere çamaşır asılmasını me 
neder. Bu emre riavet etmeyen 

bu ~~çcn iki yazımda musikimizin 
&unkü h r . 1 . b' Iar;; a ını. uç ır noktayı sak-

acv~~an anlatmıştım. Gerçek sanata 
la.rıe en ve saygıdan doğan o satır
an~{ıkı~ı bir yanı yoktu. Sitem ise 
ta 8Cvılenlere karşı cömertc~ har-

nan bi .. "I h . . B r gonu azınesıdir. 
di .. en, alaturkayı. yani Tiirkün ken
bo~~l rnusikisini. rakı ve bira icinde 
~u rn h . ku§at I U:J, s~r oş saygı8rzlıklarile 

Canı 1 rnış gonnekten incinmiştim. 
BuY~nan adamın sesi sert cıkar. 

bir ,un daha derin ve daha gayeli 
''J&.~o da y~irümek istiyorum. Türk 
lece~~·: lerı, söylendiği gibi, yapabi
dıı}J3~ yapmış. devrini kapamış mı
tıı~ )nu~.la Y~~ı bir ~ey yaratıla 
kiirn mı· Boyle buyük davalarda hü-
tlirıd 3akfsasına. geçmek için, insanın 
~lu e uvvetlı bdgeler .. vesikalar 
l nrnak k · ,. '1'n • gere tır. Hayır diyenler 
kü ~~ esaslara dayanıyorlar? Bugün
l'ııi> ~asa §arkılarrndaki zevksizliğe 
~u~·· unda musikimizin sucu ne) 
~klu~ edebi~atımızda da ayni bo ·_ 
~~ Bgu, aynı verimsizliği görüyo _ 

:,. .. unlara bakarak: 
~·~rkjdili öldü 1 

~tr u dryeceğiz? ses, kelime mer _ 
~k tu~ç, boya sunatm ha;rından 
ı,tın \~ı~ ~ey değildir. Sanatkar bun
'1trnd ır~nı alır. Zekasının aydınlığı 

h. ~· ılhamrnm kuvvetile i•ler 
'• ~Ilı h 1 - .. . 'S • ~id ayran ıga duşüren bir anıt 

güzel kağıtlara basılmıştır. ~emle • 
ket parça parça gczilmiı:. Y~~lı ~azen· 
deler dinlenerek halk turkulerı top· 
lanmış notaya ve plaklara alınmış • 

tır. 

B T .. k musikisi 
unlardan ba§ka ur 

i-inde çok geniı bir ye~ kaplayan 
dini musiki de ni.;eden ınt·ey_e_ e~en 
miş ve kasideler, duraklar. ıla?ıler 
toplarnuak koca koca ciltle~ !~alı~de 
bastırılmıstır. Hele Mevlevı .. ayın • 
lerinin değerin~ paha bıçılemez. 
Çünkü en büyük musiki_dehala.rım.ız 
o ocaktan yetişmiı dergaha hız~et 
uğrunda vecde gelerek bu eserlerı ya 

ratmıslardır. De~let bunlar. toplamak. düzelt-
mek, bas~akla da kalmamış icra he
yetlerine çaldırarak plaklara da al -

dırmıştır. Şu halde Türk mll!ikisinin kollan 
bütün "'lahin }eri, bütün ikaları, bü
tün cepheleriİe en geniı bir şekilde 
kuşatılmış demektir. 
Türkiye musiki s:ınatının mad~ı- kıs 
mı hiçbir zaman böyle c ·;?,"e.~t bır ~l 
lukla herkesin, arayanın onune serıl
miş dtğildi. Hiç kimse va!l•llsJ.zlıktan 
şikayet edemez· 

Yeni Türk musikisi işte bunların 
kavrayıcı bir }>akışla tet~ikinden ve 
yeni bir dehanm onlara katılıtmdan 
doğacaktır. Bugünkü piyasa ve mey 
hane çalgıcılığını Türk musikis~ ~bi 
düıünmek, yanlııtan da büyük bir 
~ey, acı bir iftira olur. 

ler cezaya çarptırılı;. Bu madde 
talimatnameye niçin konmuş 
tur?. Herhalde şehrin manzara 
smı çirkinleştirmemek için. Fa 
kat Sirkeciden trene binerek 
Floryaya gidenlerin tren yolun 
c\a görecekleri manzara onlara 
şu kanati verir: Belediye tren 

yolu iizerindeki evlerden pence 
relerinin önlerine camasır esma . . 
yanlara ceza verecek. 

Yiizlerce verli ve yabancının 
tren yolu ü~erinde gördi.ikleri 
manzara hnkikaten cirkindir. 
Her nevi çamaşır pencerelercen 
U7atılan yahut pencereden pen 
c:ereye gerilen iplere serilmiştir. 
Florya gibi adi günlerde bile 
yüzlerce ziyaretcisi olan bir 
tren yolunda bu çirkin manzara 
lan bir an evvel kaldırmak la 
zımdır. Alakadarların dikkatini 
celbederiz .. 

Bir sabıkalının 
n1arifeti yenı 

Bir kızın ç antasmı kapıp 
kaç arken yaka!andı 

Fatihte Zeyrekte Ferhad paşa soka. 

,~. yapar. Mermer, (Nil) kryı _ 
•Gtıın da, (Raal) mabedinde de, A
~~tr Bsm.a bahçelerindede kullanıl- --------------

f!nc .on~gü_ı:ı~~ moderTn yapı1arda da lzmir Fuarı 

ğında 1 numaralı evde oturan Balıke
sirli Halil kızı 21 yaşında Mükerrem 

evvelki gece saat 21 de annesile Hor. 

hor caddesinden inerken sabıkahlard'ln 
Hayri elindeki santa•ını J·a,P.•P kaçmak 

istemittir. Mükerrem derhal feryada 

batladığrndan Hayri çantayı yere at. 

QQ~a . goruyoruz. unc da öyle 
' ısc .lıer çağda resmin ~ayasıdır' 
oldukQ'elınce, insanda bir gırtlak va; 
tek. Ça, onun da benliği değişmiye -

1\1 
~~rn~:le ~unların yüksek yaradılışlı 
b~lind e ınc düşmesindcdir. roc!.lk 
it oyu e en şanlı bir kılıcın, tehlikeli 
~~l.ltı l;.crıkt:m k.nı yeri ~1rna7 Fakat 
"tı... ır kahrar ı· ... ;-tl.lniin f nan c ıne geçtiğini 
~1tıi lf' .: şte 0 zaman gerçek benli-

13 orursünüz. 
b· lııf' 
it ~l·hu~k\i musiki de tıpkı böyle 

fi. I Sız}'~ -
1 

vn.. ıge ugramıştır. 

'111ca Unc gelen çizgili bir kağıt bu • 
, ~l' di~~otaları doldurup doldurup e 

1ksck ortaya atıyor. Kendini biraz 
hıs cc bir y t" · l'tıa d ere unemı§ gören her 
k· Bunı a avaz avllz b3ğrryor. 
t 1 ~eğitr, elele ':erince, ortaya musi 
ckırn . · J>ahalı bır giirültü cıkar. Ne 

tir.... l§lc h . . b ~ . ,., dur epımız u yüzden sızla 
• Halb llYoruz. 

''ttıd· u, ki do- · · k· •Ye k grusunu ıstersenız, 
litr İçin ada: .hiç bir zaman sanat • 

le ha rnuhıtım'z bugünkü zengin-
i E'.akidrr değildi. 
t~tca, bire~. bir musiki he,•eslisi yıl -
~~tlü cefa lıstada hizmet eder: bin 
~ l'ldırıcı :: katlanır ve anc~k bu yıp 
~ tabilird" eklerle pek az bir şey ko
t..tl'ldj d'd~· undan ötesini yalnız 
·•ıa.·ı ı ınrn ·ı t\1 1 efe d' esı e başarırdı. Dede ls-
1 ehrrıetn ,Z· r~hmetli ltrı. Su yolcu t hatta' d -ekı, Sadullah, Sakir ağa
~~l~ifat, 1~1~ ye~ilerden Zekai De • 
1 da, bu .. şım, .,..-evkı beyler bile bu 
Ctd' lt )" ı. Esk·ı ır u f'ayretlerle yetişmiş _ 

C> ı er kı k d ftl'~ lt~e] bir s :ançktrl a ... 
le .'l'l""le .eserı sa arlar, kimseye 

tıtı, .. r, CJdc l l 'b' b h . Ust" r rn.ar qı ı u azme-
t Şjll"ıdi 1~ ne Ya tarlnrdı. 
\ıvr- d ış, tam t . K c..:ı r a f" l ersıne... onserva-
4er. ser er· ~ •, sa~] ı amftıran. mukavese 
l'ltı il". am k kl d . ~e ' :Yani 1 ayna ar an topla • 

;}'/et, bir ı~ arını düzelten bir ilmi 
lc:ı 11• tarih. c. bu eserleri çalıp söyle-

ta 1 ı sın1a. ·ı b ı· lı ı:ı an · 51 c e ırterek plak-
~b!•i lıe ıcra heyeti var. 
:;: 1 ll"ıu .. yı'kc't~cl'Rauf Yekta. Ali f~ifatl 
.... n " 1 a. ıml • ı l)0~ (fe Of'8da erı ça ışmışlardı. Bu 
ı tor Sı h Ahmet, Mesut Cemil 
ıtct • 1n · 'b" · treded" l 1 :;ı ı kudretler ömiir tü 

Büt ır er. 
Un eski eserler toplanmış ve 

Gelen seyyahların 
adedi 35 bini geçti 
İzmir (Hususi) - İzmir enternas 

yonal fuarını yabancı memleketler 
den ziyaret etmek üzere seyyah kafi 
leleri gelmeğe başlamı§hr. 

Evvelki gün Suriyeden fuara iki 
türist kafilesi gelmiş, ransenyoman 
memurları tarafından karşılanmııtrr. 
Bundan batka Amerikadan 7 tanın 

~·~ profes.?r ve kimyager de gelmi§ 
tır .. ~rofesor ve ~imyagerlcr ,ehrin 
tarıhı kıymettekı abideleri üzerinde 
tetkikler yapmışlar, ve kendilerine 
ayrılan hususi bir otomobille Bcrga 
ma~~ giderek Bergama kalesini ve 
Eskulapyonu ziyaret etmi~lerdir. 

Denizyollarmın vapurlarile timdi 
ye kadar fuarı ziyaret etmek için ge 

lenlerin sayısı 3127 yi bulmu§. bu 
suretle panayır açrlı§ından bugüne 
k?dar lzmire gelenlerin yekunu 3 j 
bıne baliğ olmuttur. 

İzmir fuarında komite tarafından 
hazırlanmıt olan eğlence programı 
nrn tatbikatına devam edilmektedir. 

lstanbul kunduıacıla
ı ı koopeıali/ ltuıugoı 

mış. biraz sonra da yakalanmıştır. 

Hayri dün cürınii mc~lıtu ıı;alı
kemesine çıkarılmış. yirmi beş gün 
hapse mahkum olmuttur. 

Zorlu bir dellkanh 
Kumkapıda Arap zade sokağında 

40 numaralı evde oturan Mihranın kızı 

16 ya.tında Takuhiyi Ungada oturan 

Artin of'u Serkiı nikahla istemiştir. 

Takuhinin ailesi ve aynı zamanda ken 

diıi buna razı olmayınca Serkis fena 

halde müteessir olmuş, kızın yolunu 

bckliyerek kendisine neden v~rmadığı. 

nı sormuştur. 

Taklıhi: 
- Canım öyle istiyor: deyince Ser • 

kiı kızmıt. jiletle kızın ilzerine atıla. 

rak sol kolundan )'aral:ımıştır. 

Takuhi hastahaneye kaldırılmış. Ser

kiı yakalanmıştır. 
İKİ ORT!.K ARASINDA - Bey. 

o~lunda Kalyoncu caddesinde ·24 nu-

maralı dükkanda yorgancılık yapan 

Trabzonlu Temel oğlu Hakkı ile orta-

ğı Hüseyin bir yorgan dikme meselesin 

den kavgayı tutuımuılardır. 

Hüseyin bir aralık ortaklıktan ayrı

lac~ğını söyleyince kavga büyümüş. 
neticede Hüseyin eline geçird:ği bıçak 

la Hakkıyı ,•ücudunun muhtelif yerle-

İstanbul kunduracılar cemiyeti hariç
ten deri getirtmek için bir kooperat~f I 
kurm1ğa karar vermiştir. Esnaf cemı
yctlcri birinci kısım umumi katibi Cç. 
malin riyasetinde bir komisyon toplan mış. nizamnameyi hazırlamağa başla- rinden yaralamış. tutulr.1uştur. 

Reçel mUsabakas 
Memlekette reçelciliği ihva için ulu.· 

sal ekonomi artırma kurumu tarafrn<Ian 

mıştır. 

Cemiyeti yeni bir kooperatif kurma-

ğa sevkeden amil son zarnanlanla yerli 
derilerle yapılan kunduraların çür~klü
ğünden tiki.yet edenlerin bir haylı art 

mrş olmasıdır. 

Cemiyetten alakadar eanafa çürük 
malzeme kullanmamaları için tenbih
ler yapılmı§ iıe de yine bu kötü netice

nin önüne geçilememiıtir. 

açılmt§ olan reçel yapma müsabakasına 

İ§tirak edenlerin adedi gün reçtikçe art 

maktadır. 
Kurum, müsabakaya iştirak edip ka

zananlara dağıtmak üzere 3000 kilo 

ıeker ortaya koymuştur. 
Çekilecek piyangoda birinciliği ka. 

zaMna 20, ikinciye on beı, üçüncüye 
ı O, dördüncüye 5 kilo §eker verilecek 
tir. Müsabaka bu hafta içinde yapıla. 

Cemiyetin teıebbüıil ile deri k°?P~
ratifi kurulduktan 10nra memleketımız 
de iyi ve sağlam ayakkabı bulmak k?
lay olacağı alikadarlar tarafından tcmın 
edilmektedir. caktır. 

!\!illi c:pıırlıırııııız içi111le tarihi lıir 
,·arlık ta-:ı~ an okc;uhığun İlı) a·ı ic,:in 
iki Sf'nt>drnhni lıazı rnütc,.chhiı,lcr 
çal r~l'rnrlarıl ı. 

Ok por kurumu nizamnaıııı'·i lıa-
zrrlanıııı:, 'ilıi~ ettı•n ınii-ııaılc,,j alın
ını,.. diin de hu kurunıun açılı:.ı tii-
rcnle ynpılmıı;trr. 

C. H. P.trti,,inin lıiııı:ı,·e1>indc ola-
rak çalı .. acak olan ''Oksp~r kunmıu,. 
na C. IJ. Pnrtiı;inin Beyoğlu kaza 
mcrkeziııcle yer 'erilıni~tir. 

Dün aat on ~·edicle meraııinıc da-
' et cclilenler toplandıktan onra Par
ti Rcyoğlu kaza reisi .Meki Hikmet 
kı"a bir iiylc' 'ert>rek ınüt>ssisleri 
tanıtmış. siizii ıııiie sislerdtn e' kaf 
umum ıııiicliirlü~ü muamelat §Uhesi 
~efi hay Halim Raki Kunter terket· 

mittir. 
Bay Kunter okçuhığun ta Siimer 

)er zaınanınd:t me' cut olduğunu elli 
sene eneline kadar bu milli sporun 
yaşadığını fakat Abdülhamid zama
nında ihmal edildiğini si)yliyerek de· 

nıi~tir ki: 
- Bu milli 'e en e ki bir sporu-

muz olan okçuluğu Atatürk de,·rinde 
ihyası ic;in ill adım bugiin atılmakta· 
dır. 

Ok por kurumu bir yandan okçu-
luğu ilı)·aya çalıtırken bir yandan da 
ilmi t<'tkikler ) apacaktır. 

Japonyada ok.çuluk ıııiilıinı lıir 
nıe' ki tutmaktadır. Orta 'e li!!eJerin 
ıniifredat programına girıni~tir. Bun 
~an imtihan 'crnıİ) enler sınıfı gec;c
nıezler. Alınanyada. Anıerikada• Fran 

31
1a 280 Okspor kuruıııu 'ardır. 
E .. kidcn lıirçok 'ilii~ et merkezle· 

rinde ok ıneyılanları 'e te~ekkiiller 
, arclı. O zamanlar Tiirk okçuları 
1200 ıııetrc ıııc:ı:ıfc) e kadar uk utar-

lardı. 
Rın· Halim Kunter <' ki iik kanun 

naııır.~iııclrn hazı kısımlarını okıunuş 
söıiiııii hitirmi~tir. 

Rıından sonra e~ki oklarla hirçok 
tarihi 'eliiknlann tf''")hir edildiği a· 

lon ~"zilıui tir. 
Ok;:;por kurumunun miie·e--isJeri 

ftııılarılır: 
ftın Halim Rnki Kunter. hın· ~ai 

\'iir.lıcı To!' iir.. lıa' Okntarı Vakkas. 
ha\" \ a ıf Eıkman. ha~ )iüı-nü 'J'Nı
t!;~ııı:ın. lı:n Talıl'in Do~ unoğlıı. ha~ 
ı ı; :ııı. • 

Yf'nİ kıırunııı hii)iik ıııu,affnki~et 
l..r teıııenni eclrriz. 

Zir aat aankaamda 
Ziraat bankasının İstanbul şube 

sinde İstanbul ıubesile levazım di 
rektörlüi?üniin bütiin alım satıın 
ve tahmin ve takdir işlcrile meşgul 
olmak üzere bir komisyon ihdas olun 

mµştur. 
Komisyona bankanın eski müfet 

ti11lerinden Bay Ahmet izzetle Kay 
!~ri §Ubesi direktörü bay M~sin Ka 
radenİz. Balıkesir direktörü bay Is 
mllilt tayin ve memur edilmi§lerdir. 

Komisyon vazifesine ba§lamı§tır. 

:ı ') 

A l/el/eı imtz gidiyor 
:-ickizirıc·i Balkan O) unları hu ı-ne 

Hiikre~te ) apılac·aktır. Ba~ \ il dan 
A::iı'İn bıısknıılığında 22 porc·umuı 
t•ııııııı giinii Hoııınn) et) a gidecckcrdir. 
Bu ene atf'tle.riıııiz hiiıiin mü ahaka 
)ara ~ircceklcnlir. 

,,,~==== 
ll•&&&L& & 
- o • 2 EylUlde Ankarada Ziraat VekAJeUnd• 
bir bağ'cılık kongrcai toplanacaktır. Kongre-
ye İzmir ve Trakyadan tanmmı§ üzüm tüc. 
carları fttlrak edeceği gibi ıebrlmlzdekı bir· 
1 aç tanmmıı U:ı:Um tUccan da bulunacak. 
tır. 

• F'ransız nczııreU tarafından görWen JU
~um Uzerlnc, ta\'Uk, kaz, bindi ile kuluçka 
)Umurtalarmın ,.e diğer kuı yavnılarmm 
Fransaya ithali mencdilm!ftlr. 

• lsvtçre gUmrUk tarifesinin meyvalara 
alt kı.mıında bul tadil&t yapılmlf, buııların 
gümrük resimleri art.ınlmrıt.ır. 

• Hayfa ticaret od&l1 ıubealnden ıehrlmi:ı 
Ucaret oduına gelen bir mektupta Fill.stin 
tüccarlarından bir kısmının mcmlekeUmız.. 
<!en Jcıuaplık hayvan almak lıteğinde oldulu 
iblJdirtımlıtır. 

• Vlltyet baytar müdüı'IUğU tarafmda.ıı 
l:uıust idare namına 6 kazada açılacak olan 
chlf hayvanlar serglalnln ikincisi ıı Eylül 
cumarteal günU Kartalda Pendik :ınevklinde 
açılacakt.Jr. 

Sergide derece alan aygır ve aıtır ıahlpl•· 
rlnc dereceleri nlabcUnde mllklfat "erlle~ek. 
Ur .. 

• ldaltyc le§kllı\Lına yeniden memur alın. 
muı takan1lr ctmııtır. 

Ey!U!Un 25 inde 1atanbul, Ankara ve lzmlr 
gibi bUytlk ,ehlrlcrde mnracaat edecek me. 
nıur namzeUerl araaında bir müsabaka imtl· 
banr açılacakt.ır . 

• tatanbul orman mUdUrlUtil ormanlardan 
Jıeııllcbl!ecel< ag-açıarm bUlunduğU mmtaka.. 
ıarın krokUerlnl hasırıamaktadır. Buralar. 
dan bafka hiç bir yerde ağaç ltcatlmcsina 
müsaade edllmlyeccktlr. 

• Haataıara kan vereceklcrln sıhhi mua. 
yencden geçlrlldikten sonra adrwcrlnln tea. 
b!Une karar verUmloUr. 

• T~§rlnlev\elin birinden IUbarcn ba§la, 
omuzda da coY• ta§ınmaııı yıı.:ıakUr. 

• }derzıton• ctvar Akvlran köyUnUn dereli 
ıqm~. otuz lnek. y:dl ı:~ck , \e Uç manda 
bOğUlmU§lur. 

• lktısat \ekAJeU hUkOmct daireleri ve 
mUe-'5CSClcı1 t.Arafından aatın alınan Olçli L 

Jetlerinin d kontrol cttlrlllP damgalattn'ıl
maBJnı alAkndarlara blldlrnı~tlr. 

• Ortaköydckl SO uncu okulda, talebcll•rin 
bir senelik menllerlnl gösteren bir ıcrgt 
nçtlmıştır. 

• Jandarma gedıkll erbaf nıcı,tcblne nam. 
zel yeU:tırntck uı:ere ıehrimtzde bir jandar. 
ma onba§ı nıcktebı açılacağı ıoylcnlyor. 

• M&IU!gaı:ilerın yıllık kongreleri bltmlf, 
idare heyetine yeni \·azlfcler vcr!Jml~tlr. Ma. 
ıoııer aralarmda mlltckıı.bll bir sigorta tct-
kllA.tı )'aııacaklardır. 

• latanb\lla gelen ecnebi mlsaflrlcrl kar§l. 
ıamak Uı:t!rc Harldye \ekA.Jçtl protokol mU
dUrlUğUnc bağlı oıarak latıınbulda bir ,büro 
teala! dU1UnU1mekledfr. 

• rrotc.ıır EJll Edlmenlıı imar pllnml 
butrlamak 11%ert Edlnıeye gitmlttlr. Pllıı 
sene nlhayeUne kadar biUnlece'kUr. 

• Ankaradan Vana giden bir heyet tartht 
bir ıehlr olan \'anın pl!nını haıırlıyacaktır. 
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TefrJka Numarası : 53 Yazan: Feliks Savman 

"Coni,,, 2 qüzel kadın 
arasında qidigor ? ! 

Sinemadan çıkınca, parka 
y Ü r li d ii ; derken, bir 1 s h k 

doo·ru 
rı 

ve ... 
22Temmuz1932 pazar gü-ı 

nü ak§amı, Şikagocla Linkin 
Avenüde "Bayograf . Tiya-ı 
ter,, sinemasının önünde tu
zak kurulmuı bulunuyor • 
Eski metresi Anna Seycin, 
arkcurnda vere eldiven dü
şürmesiyle, hasır şapkalı, af. 
tın gö:düklii adamın Con Dil
linger olduğunu öğrenen me· 
murlar, §imdi içeride "Man
hattan Melodramı,, filmini 
seyreden Con Dillingerin dı
şarıy'2 çıkmasını bekliyorlar: 

Gece saat on buçuğa doğru se
ans bitmişti. llk müşteriler, sine
madan çıkmağa başladılar. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 .... erkek, kadın, kadın, 
erkek, çocuk v.11· birer, ikişer dı· 
§arıya çıkıyorlardı. 

Kaldırım kenarındaki spor oto
mobilinin direksiyon yerinde otu
ran Şikago emniyet müdürlüğü ci
nai kısım şefi Melvin Pörvis, da
ha ilk çıkanı görür görmez, sanki 
bir yerine dokunulmuf gibi yerin
de kıpırdamıf, harekete hazır va
ziyet almıştı. Saniyedetı saniyeye 
sabırsızlığı artıyordu. Kıyafet de
ğiıtirmi§ı polis şefi, kayıtuz görün 
meğe bo§una uğraşıyordu. "Ha 
fİmdi !,, diye, otomobilin içerisin
de iki büklüm olmuş, başını kaldı
rıma doğru uzatıp, yan diz çök. 
müş olarak, sinema kapısını göz
lüyordu. 

Kapı ve civarr, gittikçe daha zi
yade kalabalıklaşıyordu. Mütteri
ler, içeriden dışarıya akıyor, akın
tı, kaldırıma ve caddeye yayılıyor· 
du. 

Birdenbire, bir ıslrk çalındı. Ay
ni saniyede de civardaki binaların 
gölgelerine sığınmış olan bazı 
kimselerin elektrik aydınlığında 
yere düşüp yayvanlaşan gölgeleri, 
çarçabuk, otomobiller arasına doğ 
ru uzandr. Sıra bekler şekilde du
ran otomobiller arasına karışan 

insan ~ekilleri, lahzede, çılgınca
sına bir süratle yer değistirmişler
di. Bu adamlardan her birinin ce· 
ketinin sal:! cebinde dolu birer ta
l-anca vardı. Her hirinin eJi de, ce
bine sokı•luvdu. Kabza avuçta, par 
malc tetikte! 

Mütterilerin, içeriden dışarıya 
çıkışı sürüp giderucen, zabıta me
murları, bütün soğuk kanlılıkları
na rağmen yürekleri hızlı hızlı çar 
parak, gözleriyle, hasır şapkalı, 
altın gözlüklü adamı araşbnyor
lardı· Adeta kirpik oynatmadan, 
gözlerini kalabalığa dikmişler, 
Con Dillingeri gözden kaçırmak 
endişesiyle içleri burkularak, bakı
yorlardı. 

Nerede? Haniya, nerede "1 Nu
maı·alı Halk Dü~manı,, dedikleri 
adam? Neden bu kadar gecikti a~ 
caba? Yoksa. içerideyken bir şey
ler sezinledi ~e, bir yan kapıdan 
kactı mı? Yahut ta nencereden? 
Ve~'a b~c .. clan? V~··.,.h•lt ta bl'.ck.::t 
herh<C\nsz1 Hr yerden? Herhangi bir 
dcli1ctcn? 

Fakat, bu imkansızdı. keride, 
seyirciler arasında da Con Dillin· 
geri ort~hrına ~lan kı~r ... f~t rl~'!ir.
tirn-:i~ Mr h~y)j M"'T\lur 'h··}pm•· 
yordu. Hem nasıl olup ta bir fey
ler sezin lemi§ olabilirdi? Yoksa, ... 

evet, sakın metresi Anna Seyc, 
sonradan pişman olup ta kulağına 
bir §eyler fouldamasın? "Kızıl 
Anna,, böyle bir şey yapar mıydı? 
Hele onu ele vermekte bu kadar 
Heri gittikten sonra? 

Lakin, bu muhteris Romanyalı, 
ilk gözağrısı olan bu müthiş hay
dut uğuruna, kocasını ve çocuğu
nu terketmiş olduğuna göre, .. onu 
her halde şiddet!e seviyordu· Son
radan kıskançlıkla ölümüne sebep 
olmak istememesi, bu suretle "is
teklisi olduğu erkekten,, büsbütün 
mahrum kalacağım düşünmesi 
muhtemel değil miydi? Erki aşığı
nı yeni metresinden ayırarak, gü
nün birinde tekrar kendisine has· 
retmek ümidi? Bu arada ikna edi
ci kabiliyeti haiz namlı gangsterin 
~ulağma rizlice söylediği tatlı bir 

,_ 

Con Dillinge1·i ele reren Romanyalı 
hadın: "Kızıl Anna,, denilen Anrıa 

Seyc 

çift sözün, .• hoş bir vaadin kendi
sini ele vermekten vazgeçirici te
airi? 

Neden olmasın? Kadın kalbi, 
bu! 

Ba!ta şefleri olmak üzere, dıta· 
rıda Con Dillingerin yolunu bek
leyen bütün memurlar, onun gö-
rünmesi uzadıkça artan dehtetli 
bir intizar azabı içerisinde kıvra
nıyorlardr. Ve eğer ... 

işte! Hasır şapkalı, altın göz
lüklü adamın, sağlı sollu iki genç 
kadının ortasında görünüvermesi, 
bütün bu tahminlere isnat eden en
dişelerin sonunu getirdi. Şimdi 

endişe, başkalaşmıştı. Con Dillin
ger "ya ölü, ya diri,, ele geçirile-
bilecek mi, yoksa birçok zabıta 
memurunu kanlar içerisinde cad
de üzerine seretek, her zamanki 
gibi kaçıp kurtulabilecek mi? Öy
le bir endişeydi, ki bu! 

Con DiHinger, iki kadın arasın
cl~, kaldırım boyunca yürüdü. Bi-
raz uzakta duran kendi hususi oto 
mobiline doğru gidiyordu. Eğer 
böyle ya va~ yavaş yürürken, önün
den geçtiği gösterişsiz spor oto
mobolinin içerisine şöyle bir göz 
atrverseydi, direksiyonda oturan 
adamın suratını seçer seçmez, der
hal h·kilirdi. l!Örmesiyle beraber 
de, daha silaha d~vranamadan 
kı.:ırşun yPmesi, hesab;\ katılmak 
gerekti! Polillerin şefi, çete reisi
ni öldürmeğe o kadar hazır, o de-

Veni emniyet kadrosLJ 
(Baştarafı 1 incide) 

ğü @h il merkez memuru Nazını Çetin 
rstanbul emniyet ınüdürli.iğü diirdiin
cü ~uhe müdür ınua\'inliğine, umum 
ıniidürliik ikinci sınıf emniyet amiri 
cliiz, Samımn foto memuru Sadettin, 
Zonguldak pa>ıuport memııru E. Y n· 
~ar Arcan, Eski§ehir foto memuru 
Mahir Galip, Urfa pasaport memuru 
Celal Tankava. İrel foto memuru 
Fe, zi Emre: İstanbul baş katip 1\1. 
RrdYan Nart, An.kara başkatip Yusuf 
Sümer, Ankara pasaport memuru H. 
Fıtri, İzmir hesap memunı Bekir Er 
can, İstanhul ha~ katibi l\Iuhlis Tan 
Trabozn pasaport memuru H. Hayri 
\ktay. İstanbul foto memuru Kemal 
Kızıltan. İı:.tanbul ba§k3.tip Hakkı 
Beşı> Ankara foto memuru Aclil, İs· 
tanbul ba~katip Adil. İstanbul • baş
katip \. Adil Pınar, İstanbul mute
met Fe,•zi Torun, Ağrı pasaport me· 
muru :Mazhar Bayman, Samsun pasa 
port memuru Ali Sağun, İstanbul 

Negüs'ün yıldızı 

Ahdenizaeki koısan
lıklaı dansonıa yeni

den paı lıgoı mu? 
28 tarihli Yüvr 

gazetesinde madam 
fabuyi, Akdeniz 

"i lıavzasmda korsan 
tahtelbahire ayırdı-

, .. ~ ğu bir yazısında Ne. 
• • ~üsün yıldızmm ye-

. ni.den doğmak üzere 
'• · ;\W olduğuna i§aret et

.,..........,~· .A mektedir. Fransız 
gazetecisine göre, Çanakkale dışmd.ı 

İspanyol gemilerinin batmlması ve Gi
hon da İngiliz gemilerinin tayyare hü 
curnuna uğramalarından önce, İngili~ 

Başvekili Çaml erlaynin, İtalyanın Ha
beşistan hakimiyetini tammiğa müte. 
mayil ol<luğu halde, Akdenizcleki ti 
cari serbestinin korsanlar tarafından 

tehdit altına konulmasından sonra, bu 
fikrinden vazgeçmek iste.diğini ve içti. 
ma edecek milletler cemiyeti toplantı. 
sına Habeşistan devletinin hakiki mü. 
messilleri sıfatile, Habeş imparatoru 
N egiisün mümessillerin!n davet c-dilme. 
leri muhtemel olduğunu yazmaktadır. 

recede te§neydi. Fakat, kendisine 
tuzak kurulan adam, bakmadan, 
lakayt bir tavırla, o otomobilin 
yanından geçti. Sıra sıra duran 
öteki otomobillerin yanın.dan ol
duğu gibi! 

Con Dillinger, neteliydi. Sağlı, 
sollu kendisine refakat eden er.ki 
ve yeni metresleriyle, iki genç ve 
güzel kadınla tatlı tatlı laf ata
rak, şakalaşarak, ilerliyordu. Ne
reye doğru? Henüz orası bir bakı· 
ma meçhul ve bir bakıma da ma
lam: Çete reisi, Lingln Avenüden 
inerek, Linkin parla istikametine 
yollanmııb ! 

Polisler, peJini Oil'akmıyor, onu 
a'dım adım takip ediyorlardı. Hol
lis, ancak bir adım kadar geridey
di. Con Dillingerden·. ve yanında
ki iki kadından! 

Önden giden erkekle kadınlar, 
nasılsa, bir an için caddede dol"l· 
şanlal'TD seyre'<lec:tiği bir sahada 
~dm atınca, Hollis. elindelti clü
rl•; ~ü hemen dudaklarına götür-' . 
dü! 

P.~r ıslık! 
Keskin bir uhk ! 
Bu ıslık, yayından fırlıyan bir 

oku andırıyordu. Hedef, Con Dil
lingerdi. Ve Con Dillinger, sani
yede bu ıslığın manasını kavrayı· 
vermİ§tİ. Islık sesi, daha kar§ı ta
raf binalarının duvarlarına ırış
memişti, ki koşmağa batladı. O 
saniyede kendisine kartı ne oyun 
oynandığını anlamış, hayatının 
bahis mevzuu olduğunu kestirmiş
ti! 

Daha ilk admımı atarken, ıağ 
elini, rovelverini çekmek üzere ce
ketinin cebine soktu. Üç adımda 
da, en yakın köşe başındaydı! 

(Arkası var) 

Alaeddin Eri~ İstanbul emniyet mü- ı 
diirliiğii birinci şube müdür ınuavin
linğine ııaklen tayin ediJmişlt:rdir. 
Emniyet amirligine terfi edenler 

Umum müdürlük polis mütfetiş nıua\'İ 
ni i\f. Ali Esmer, Haşim Enveri Se
, ·ener, Akrn Levhi birinci sınıf enıni~ 
yel amiri iki erine lstanhul enıniyel 

müdiirliiğü ikinci §Uhe nıücliir nma· 
'ini 'firat Özkan Ordu, birinci sınıf 
emniyet amirliğine umum müdürhik 
ikinri rı.mıf polis müfettişi Rauf Y ~'7. • 
gaç, ikinci sm1f emniyet amiı Jiğinr. 
Ağrı ikinci sınıf emniyet amiri Men
nan Esen Gerze ikinci smrf emniyet 
amirliğine, Ordıı ikinci smıf emniyet 
amiri Tahir Özkanlı Viranşehir ikin
ci sımf emniyet amirliğine, İstanbul 
emniyet müdürliiğil ü~üncü şube 
müdür muavini Fuad Gel oğlu Kütah
ya ikinci sınıf emniyet amirliğine 
İstanbul emniyet müdiirlüğii ikinci 
Slnl f emniyet amiri Sami Er<löl K:i. 
zını pa~a ikinci smrf emniyet amir· 
Ji~ine, İstnnbul emniyet mfüliirlüğü 
ikinri sınıf emniyet amiri Fahri To· 
run \ğn ikinci smıf emniyet amirli
;-;ine. umum miidürlük ikinci sınıf 
~ . . 
emniyet amiri Ziya Ural Dörtyol ikın 
ci ,.,ımf emniyet amirliğine, İstanbul 
emniyet müclürlü~ü merkez meınuı-
1armdan H . .Adil Tanaydın Birecik. 
Mehmet Erkul Sürüç, Hullısi Gü
nıü;ı. Haran ikinci smıf emniyet amir 
likl~rine, Burdur emniyet mücliirlüğü 
merkez meınuru Ata Onan Nusaybin 
ikinrl smrf emniyet amirliğine, eski 
Ağrı emnivet müdtirü Kamil Şeın· 
dinli esk i\..Uınü~lıane emniyet memu 
nı Zeki )iikseko,·a. umum müdürlük 
hirinci şulıe memuru Hamid Ozan 
umum üınclürliik kinci Hmf emni· 
, et amirli'cıf"rine. i,,tanhul deniz me· 
;nuru Ze'-i fstanhul emniyet müdür 
lü'!ii :l. cıuhe müdür muaYinli~!ne Ze
ki f stanhul emniyet müdürliiğii ikin· 
ri ınmf emnivPl amirli~iııe, Tahı,;in 
Özer Falih. Ali Kıra! Epıini)nii. S. 
Ni,-azi Maykon RC"yoğlu. T. Fikri 
Oo~a., Ür;kii<lar, Şe,k<'t Savın Ada
lar, Tevfik Korkınnz f8tanbnl ikinci 
sınıf emniyet amidiklerine terfi et· 
mişler<lir. 

Polis Enstitüsünae 
İktı~at V ckaleti milli seferberlik 

ıni.idiirü Dr. Salih Adil Beşer mektep 
müdürlü~üne, Trakya umum müfet· 
tişliği istihharat memuru HTzır AYni 
Yetkin mektep komiserliğine tayin 
edilmişlerdir. 

Tercümanlar 

Umum müdürliik tercümanların· 
dan Şefik Çiner, .M. Şerif Alyanak, 
Hakkı Sayın ibkaen. umum miidiir· 
liik he~inci şube mcmnru Agah Sa· 
lih A kkanerk, yeniden umum mü
dürl iik tercüınanlrğına tayin edilmiş 
!erdir. 

Hekimler 
Ank'ara emniyet müdürlüğü heki· 

mi Ali Süha aynı müdürlük ha~ he
kimliğine, Dr. 1Iecid aynı müdürlük 
hekimliğine, İstanbul emniyet mü· 
dürliiğü baş hekimi Hamdi, aynı 
müdürlük baş hekimliğine, İ;;tanhul 
emniyel müdürliiğü hekimleri Y. 
Sadi, O. Nami, Muhsin aynı miidlir· 
lük l1ekimliklerine ihkae~ tayin eclil 
mişJerair. 

Umumi müdürlük memurlan 
arasında 

.. .. ubt 
memuru Cemal Uçerler üçüncu ~ 
'k' · f ı~ }uğun•• ı ıncı ı;mı muame at memur ıt 

birinci şube memuru Ra~ih GihC 
8 

şube 4, ikinci şube nıemunı Ila111~t 
Hamdi l\.uter şuhe 2, iiçüncü §U 

4 memunı Tahirf Y azıcıoğlu ~ub~ k' 
hirinc:i şube memuru Nejad Ertıı1r ıı ~ulıe ] , birinci şube memurJarıll~3, 
Ba<; §Ube 7, altıncı şube memurtı t! 

nr Kökııal şube 6, altıncı şube JJl 6 
muru Seyfeddin Alpdoğan şubeJ3a~ 
hirinci şube memuru M. Cemal. 'bİ 
şaran şube 1, yedinci ~ube katı., 

...... e' 
Nahide Tlizün Arşiv müdürlügU• 

1 
.. 

rak ve tahrirat bürosu katibi Sli t~( 
T k. 1 b 1 .. " u·· -ırıı nıan e ına p ~u e , uçunc •. cı' 

jkıtl 
muamelat memurluklarına . . ci 
şube katibi Hü.snü §ube 2 ıkl0 1, tmcı ı:ı.ube memuru Ahmet Toker ~1 \' ti' 
he 6 ü~üncü, dördüncü şube mell~.11 
ru Hmr Dikilit~ş şube 3 ikinci, ÜÇ~6 
cü şube katibi Ahmet Safa İlker §11 ıl 

J(ıır 
4, a.ltmcı şube memuru O;ım~n. tııf 
~uhe 4, evrak ,.e tahrirat katıbı ) ti' 

lafa IJaş:ı.ran şube 3, fü;:üncii sJllıf ırı~c 
amelat memurlu\larma, altıncı ~\e 
katihi J\li.inire Durusel, birinci şt~3. 
kiitihi i\"erime Onuk, birinci ~ube_. 1 j, 
tilıi Hiic;nii Tunçer. altmcJ şube ~8.bİ 
hi Şeref Kondar. be§inci şube k~l~, 
İbrahim HakkT Şenercan, he-~in~~ ,

11
, 

he katibi CeYa<l Yücel, dördüncu ~.!" 
he katibi Meral Örüne; Arşiv rniid

11
e' 

lüğil clördüncii ~mıf muamelat ~bi 
m1~rluklarma. he~inci şuhe k~;ırii 
Mehmet Şakar('an §nbe 3, dördiı j 
ıouhe katibi M. Nuri Y enerel §ıth~ıı~ 
rlördiincü srnıf muamelat meıJ'ltlr 

larma tayin edilmi~lerdir. I•~ 
Ba"komiser kalan merkez meJ11Ul'

1 
iil 

f~tanhul ehil merkez mf'mnr•1 10 
fil Erdnran, Şe\'kİ Durak, Ce~ .jl 
Önev, Salih Tanyeri, Ankara r1

\ 

tnı>rkez mernnru Kemal ı\ han ak· ,ıı 
Hamdi Aç•kalm. Ankara iinifor111ji' 
rnc-rh zmemu.ı:-u E. Li~~fü Tuıır9,.,J 
nıP-t Raı-kan. O . .Kail Ozata, Ce r" 
Can, İzmir sİYİ) merkez meur111> 
Ya~ar Rarr<11 f zmir iiniform;\lr rıı,. 

• • ~1rr 

k<'z ınenınrn Fethi Varclar. M:A· 11 
Erkan. fülirne ünifonııalı 1 nı ,1fll 
memuru Cahid 1htu~. EHirfı'e.-rl ~ ı: 
merkez memuru E. Lütfü Tuncıı 
mİ:>cr adını ahm~lardrr. 

Nakledilen ba§komiserler ~t 
Konya ba~ komiseri Rif at ~11er' 

f,.,tanhul polis mektebi ha~ ko~111~1,a; 
liğine. f~tanbul polis mektebı 1,~; 
komiı;ıeri ecati Alpman KonY9• ,1. 
komiısı>rliğine. Bitlis ha~ konıi•er.' •. 11 ~ .. • Jı~I 
Rrza Ozsay Çonun baş koınıFer Jftl~ 
e:;ki Van baş komiseri Nazmi .~eri 
ha~ komic;er.liğine. Siircl ha~ k~u11

1j~i' 
Adem Kani Trabzon baş konı~~e~frh 
ne. Trabzon ha~ komiseri Seyıd. ,.Iİ ' 
met Be~ni Kırklareli baş koJT11~\f1' 
~ine-. K rrk larel i ha~ komiseri 7'f··~jııC 
dulalı inanç Siircl ha~ komfr,erlıı; 
naklcdi lmişlerclir. • 

Nakledilen komiserler . .• 
'1 ı'" f stanhnl polis mektebi dalı' 1~, 

koıni!'cri A Jaeddin Ha.1.,;,giiclcr A~1~s· 
kon~iserliğine, Antalya konıise~. ı;o' 
im ı\talay İE.tanbul poli,;; mektc 1 

miserliğine nakleclilmişlcrJ:r. • 

Nakledilen komiser muav~erı)'ıl' 
Ağrı komiser mua' iııi Te,·f ık 1'tr 

t r 111e 
dtrım Erzurum, ~tan hul po 1 ~ "rrtı)' 
hi koıni11er muavini Hanılli Gıı ·iııİ 

. ıııı' 
Çankırı. Çankırı kom..iser rıı e1''r 

f 1, 111 
Hamid Duman. stanhul po ıs i•<'' 

1 1_ h' ı.0111 
6 ıncı ı:;uhe memuru Azmi Yazıcı hi, stanhu1 polis meı;...te ı t~ııı'' 

l:.tanhul emniyet müdürlüğii iknici muadni İsmail Velıhi lstanhtı 1 · .. 1M' 

1• lml komicıcr mua,·ini Hamdi Dl11

11·.ı-t Hmf nll'ame at memurluğuna. 6 mcı k ıı 
~uhe memuru Adil Onaran aynı şu he fstanbul pofü mektebi. Urfa ;

1 

f\fıl' 
ikinc·i ~rnıf muamelat memurluğuna mnaYini Cemal Yanıl İ~!anhu ~ıı~ ııt; 
f'Hak 'c tahrirat bürosu memuru latya .komi~er ~ıuaYini .onıe~ı;ııı'İ~~ 
Fahri Tek<'an Arşiv müdürliiğü clör Mardın, .Marclın komıscr ~ . kııT111 
düncü şuhe memuru İbrahim Esin Şerif Karan ~lalatya· Hakkatrı rılıtıl: 

ub t-er muavini Emin Bakı ~ııı ~ .. 1Jıf1 
Fitıbe 4, hr-~inci ş e memuru Mehmet r ~ 

al Hakkarı komİ!!er muavini.1'.·, . 1~eriı 1t Pamuk ~ube 5, tmcı ~ube memunı 1 ~ 
Cavid Avhar şube 3. dördüncü ışuhe Talı Van komİRer mua,·IJl t , 

mcmum ·Şerafeddin ÜnHisoy şube 4, nakletlilmijlerclir. ,...-
yedinci ~ube memuru Mahir Erdem Umum Müdürlükte rı1( 

b 7 'k' · uh C ı·1 1 U "I" ı··k l ' uci Gtıbl' ı-cı' şu e , ı ıncı ş e memuru e a ec uınm mu( uru )eL ı ı'tıı.ı; ,. . 
.din Aksöyek şube 2, beşinci . şu he muru Ekrem Gü\'en f stanbll ·.ti" 

. ...... . lilt11 ı, 
memuru Üı:;man Akçalı şube 4, f>\'- nmırrlıgıne naklt>n tavın cı lşr1 J 

rak n tahrirat bürosu memuru Meh· Vilayetler muamelat meınur. ı1 1" .. t f.~·, rıı 
met Ozen Arşiv müdürlüğü. birinci t"tanbu 1 he:,;:ap memuru ··e ,ır ( 
şube memuru Vefa Könü şube 4, bi- türk birinci ııınıf, emanet .~;11rj ~ i 
rinci şu he memunı İbrahim Birecik memurıı M. Siikrii Korkut 

1 Tl· ''.:i 
sube 6, ikinci sınıf muamelat memur mf. İzmir pa:;aport memuru 

11 
ıc(ı' 

İuklarrna, a'tmcı ~uhe mf>munı STtkı fı;tanhul parmak izi nıcıı~ur J Gi1 

lJ . 1 ( .. k' l k~ . '-' .. ııı •) Teker U~i.incü şube birinci sınıf mu· • !'> ı Rc~u ~e ·m, la~ atıp 'Jsil·" 
ameJat memurluğuna, Ü!;Üncü şube (Sonu: Scı. 1 



1'ürk 
~Şu. ~atırları yazan efendi bu 
. •ov·· , ra 
daha bü u~ s~ydığı . ~damlardan 
tıa.hk· yuk cınayet ıılıyen bir gü-
l ardır ç·· k" ığ1 y" .. • un u; mezhep ayrı· 
tıa. gi~zun~den Türk milleti arası
tn k n nıfak V.? şakakı artıracak 
la.rdı~V~tli sebepler, bu gibi yazı· 
~Çığa. b' e ~~ satırlar da, açıktan 
lırad ır buhtan, ve sarih bir if-
1\ake ·~· O?~vvleti aliyenin hizmeti 

rıye31nı · h lrat l angarıye üJ.r...,;ir·'"' 
J...Ie~~ ar yalnız, Anadoludaki 
l'lfi2·ıer, Kızılba,la:·, zındıklar 
• • 1 er. dew'ld' A k ' .'l'etin· ~1 1· s erliğin kut-
ls\ ... d ı takdır edemiyen hu 

•• e r· ı·· b ' nun •in· ur u ahanelerle k d' 
t 

0 
b .... k en ı-

~derı uyu şereften m" hrum 
ltıga~ı her unsura m~n,up birçok 

(Var bulunmakta idi 
İdd· akıfane yazılmı•). ld -1 ıa d'l -r o ugu 
ll', es: 1 en. b.u . eserdeki şu satır-
•tt~) l ~ sahıbı.?m (katiyen vukuf 
Çunk·~gunu gosteı-meve kafidir. 
" U e k' d · .rl\tı al: s ı evrın • heni.iz yaşa· 
~~ .. tt) a~3:darları · ve harbiye ne
\ıl' ~· .erının resmi kavıtlarilf> sabit 
!ili~' Y ~men. Asır. Hic::": Ba:ıra. 
~ t\'

1
':· T~l'.blus gibi - bir AN·.do-

h. l)dı u:ın - ya~a .. 

S::"tttıl 1 • • ~ nrnaAı en P.uc 
' e~ .. +lere .. t ı ~\'a,8 • rnure tt>'l o an ifrat 

1orıd;ri~rz~nc;-.n ve havalisinden 
4\le\'") ;rdı. Bunların ekseri de 
. ('( ~ erden mürekkepti. 

bıl' ('l'~en toprakları, baştan başa 
q,l'a. ~rk .. mezar~) dır. Ve bu me
.\le\'ige ın_ulenlerın dörtte üçü de 
İ' kad vlatl~rıdır. Yakın zamanla· 
~l'de· ar, Sıvas havalisindeki köy 
•t~la 1 (Yemen) denilince kalb' 
k illa ya k. 'ki ı •tel' d n, ırpı erinin arasında 
"'rd

1
? ,anıla yaş parlamayan kim 

Q ••• 

:erı\~unn.et gi~i köylerden, Ye-
1 ~ha 

11 
~rıne gıdenler, artık bir 

ıtı ~erı d.. ı 1 ~ orı onmez erdi. Sayet se-
~.t-le d~enede yapılan ( istipda ') 
'tııttl' r nenler olursa, bunlar da 

1 
t ~ 1~nlı cenaze halind~ k'" ) • tta. e ırl O · ov erı· 

.. ~'"d ,er.. berbat iklim!erde 
~~İiı-)., 1.<l~rı dert ve illetlerle 
Qel{ı l'ı~· l ~l'I " son arını ıztır~:> ile! 

(4_ ~rdi. 
~~~den Jrarm"" f,,.) ~ • n' t ... 'hirin; 

SağJık 
lt Serv lslmfz 

'ltt Ues..ıııı dok 
~lt 0ı:ı be torumu1 Pazıırteeı ırtlnler1 

Clt tn1ı lcı-:,' huı,;uktıın ~1rmlye ıuı 1ıu ga· 
'-at rehane ı 1 • " 'tıa lt t 8 "' e <.ıımıırtf'sl ı?"llnler1 

~~lınıanıa ' 0 19 ,. kıt<lııı Ull<'ll l'AY\&re 
ı,.. ...... rı iki vııı Ol<u..... nrı <1alre ti<: n11mıtr11'111 

nde k ""cuııt .\.~ aıı,11 rımızı yedi kupon ınuka-
~- J fek e•ıcr 
"'lCIJı ilde ~tt llrırnızırı diş ı:toklorl11rımı1 ııı oku-
t>,..._: Dı0 d eınırıerlne hıı.ıır tıuııınmıık-
t · "lllk 0 1< tor ll.(!

11 
kapı 

1 
umu:> l<'ııhrettın ı ıtşmen 

'trı~ l>azarteg~tlkll\I <'ıttfct~~lnı1e ı ı1 ııuma· 
'1 buıu &lln'erı ııaıı ı t 4 ile -.ıı uıı. 

ile lldugı.. ~lltrı l<arakh l:'lhl ı1oktor Nf'<'HU PRk· 

lt"2 llraııa ııaı Y Mahmudl ve ca<ldt'.ıt ı - 2 

laı. • OkuyıJ<' 1 ve cıımıı ~Unll'r1 ıtynı "'"'t, 
11• Ulllrım Ufak t ızın ı11şler1nf' tı:ı k"cAI.• 

~ -'.l'tıı edavtıerlnl yapacııklıırrin 
ı .,. tanıan11 ~ıt.cı::.rfp il a Reşlktaş trRmYll'V Cllıt 

1
_ -ıı Partırn · "'% tııııht anındR 111tnnetc:t ıı:mtn 
~ •tlııne:c: okuyuı:-ulllrıınızın C:Ol'Ulı 

~ l'rıee edt'cektır 
..... !ta ~ Aksar ... ~.... "~2 rı ay Pertev fl".CZRnesı 't'"' 
"-..ıu.... Uınara .. •t~·" Nurı "" ıllnnr.tc;t ve S'hhııt 
l>oıı ti enJek F...şstz KUJUIN <loktl'nınun 
"ttı tııukabtı 81Y<mlıırı tıehcrtnı yeril ku-
" te lııcıe #'Je raıue ve ııhonelerlmlrf' f'fl ""' 
1-t l"lnı Yaııa C:OCuklarının tllnnfl ımell· 
tı llııerı C&ktır. 
ttçıı ıı.ı y~ 
~ltı ere tııU dığım11 t1nktor tflş1,1 vf- ıolln 
~.~1 l<uııo rar.aııt f'ı:tnkt>n KlfK{TN'un 

·circsunda uçuru
rna yuvarlanan 

Yazan: Zıya şaklr 

baştan başa 
mezarıdır 
kullanmak kadar ayıp bir teY ola 
maz .. Çünkü, askerliği beninııi-
yen; ve: 

- Ben askerinı. 
Diyen bir adanı, cehennem ateş 

!erinin karıııında bile, bir adı~ 
geri kaçmaz.. (Kaçanlar), aske~lı · 
ğin şeref ve kutsiyetini göğüslern_ı
deki imanın içine sindir~menıı~ 
olan ruhsuz, seciyesiz, ve ınıansız 
adamlardır. 

Görülüyor ki, (askerden .. kaç-
mak) denaeti· bir mezhep ışı de· 

1 1 . 
ğil, bir iman ve inAanhk mese esı-
dir. Buna binaen Alevi unsurunu 
bastan ba5a asker kaçağı diye ilan 
et~ek dü;üst bir vicdanın karı de· 

ğildir. 
E:i k lem tutan, ve mezhep etra 

fında yazı yazmak hevesi~e ka
pılan insanlara düten vazıfe; fa
lan mezhebe ..-lik olanlara sövüp 
saymak, onlar hakkında en ağır 
bühtan ve iftiralarda bulunmak 
değil, bilakis bitaraf bulun~a~ 
ve gareze kapılmamak, yablış ı~tı
hatları batıl itikıo tları, asrın zıh· 
niyet v~ icabatına uymayan içtihat 
ları tatlı bir lisan ile ortadan kal-

dırmaktır. 
Bir taraftan (mezhep tefrikala-

rı yüzünden isliuniyet tereddi edi
yor) diye bağırırken. diğer taraf
tan da (Rus muharebesinde Yah
nilerden firar edenler) i misal ııös 
terenlere, biz daha yakın ve daha 
sarih misali er gösterebiliriz. 

., 

otomobil 
Yaraldar yardıma kc,an
ıarm sarkıthkları f plerle 

yukarı çekl .dı 
Giresun (Hususı) - 22 ağuıttos pa

zartesi akşamı Kulakkayaoan hareket 
eden şoför Adilin idare ettiği tenezzüh 
otomobili Erimezi geljtikten sonra üijün 
cü viraj da yuvarlanmış, şoförle yolcu
lardan üçü ağır surette yaralanmışlar-
dır. 

Yaptıcımız tahkikata göre hadise 
şöyle olmuştur: 

Emniyet am.ri Oı;man Tarkanla vi. 
]ayet janöarına komutanı binbaşı Rıza 
Batuş pazartesi günü sabahleyin Kulak 
kayaya hareket etmişler, işlerini ikmal 
ederek akşam üzeri dönmüşlerdir. Ku
lakkayadan ayrılırken otelci Hüseyin 
ve 12 yaşlarında oğlu Esat anaforda 
kendilerinin otomobile alınmalarını ri. 
ra etmişler ve birlikte binerek Giresu 
na hareket etmişlerdir . 

Erimezi geçtikten sonra 3 üncü dar 
virajda; havanın yağmurlu, olmasından 
otomobil patinaj yapıyor, ve uçurum 
kıyısında bu vaziyete düşen araba, 
göz açıp kapayıncaya k·.dar toprağın 
kayması ile uçuruma yuvarlanıyor .. 

Otomobil, dik yamaçtan korkunç bir 
akibcte doğru uçup giderken, emniyet 
amiri Osman Tarkan, kendisini dışarı 
atmı1, elbisesine takılan otomobil ken. 
disini biraz sürüklemi~ ve elbiseyi ko
pararak üzerinden geçmİ§, göğüs ve 
belini hafifçe c:miştir. Araba, biraz 
aşağıda 12 yaşındaki çocuğu da bırak
mış ve diğerleri ile ta küçük karalı de 
nen dereye kadar yuvarlanmıştır. 

Yuvarlanırken kendini dı~rı atan 
emniyet amiri Osman Tarkan. karan. 
lıkta etrafa seslenmif. aşağıda çocuğun 
"babam, babam .. öldü .... feryadını du
yarak çocuğa yaklaşmış, ikisi beraber 
yukarıya tırmanarak geçecek bir yolcu 
beklemişlerdir. 

Bu sırada rastgeldiklcri ve Giresun. 
dan Karahisara yük götüren ~för Ö
mer derhal, aÇam bularak otomobilin Umumi harpte usulen askere 

alınanlardan maada. diğer eli si· lah tutan (Alevi) lerden hususi yuvarlandJğı yere inmi§ler, yaralıları 
1 

tutmak, kendilerine sarmak ve kendile. 

bir alay teşekkül etmiş; hu a ay, Erzurum ve Erzincanı çiğniyen rini iplerle çektirmek suretile yol kıyı~ 
sına çıkarmışlardır. 

Car ordusunırn kar~ısına l\ylarcR ;öğüs gererek, d 'i•m'"' ~a ile- Bu •"ada Bekıaşa yolcu götfüen 
10 

för Reşadın otobüsü oraya gelip vazi 

riye gecirmemek için uh~e~i,,e dü- yeti görünce durmuş. emr.iyet amirinin 

JOen v?"':İfeyi, tam m2'nasile ifa ey- ricası üzerine yolcular kamyona b:nmiş 
lcr. yaralılar otobüsle gece hastahaneye 

lernil'llir. 
Milli mücadelenin en tehlikeli ~etirilmişlerdir. 

anında, Çapan oğulları isyan et· Jandarma kC'mutanı otelci Hüseyin 
tiği zaman (Zile) havalisinde bu· ve F'lııt Anafor şofö:ün yaraları çok 

lun~n Aleviler, kamilen milli nıüf- ai'iırdır. 
rezelere iltihak etmişler, isyanın ---------------

ta~~mile. bast!r~lclığı güne kadar 1 

mılh vazıfelerını büyük bir nıem· 
nuniyetle ifa eylemişlerdir. 

.. 

(Dersim) de kendilerine ( Kürd) 
süsü vererek vakit vakit çapulcu· 

!uğa kalkı5anhq (Türk Alevileri) 
daima nefretle le!al<!·i ederlerdi. 
Ve bunların terlerinden sıksık can 
ları yanan o civardaki Türk alevi 
köyleri, varların! yoklarını hüku· 
met kapılarına dökerek bu capul
cu güruhunun tedip ve ul&hlarınt 
istiı-ham eylerlerdi. lnanırıayanlar 
Sivas, Harput, Malatya, Erzincan 
mahkemelerine ve hükumet daire- J n' ... r 

!![!:~ ~L:- Ji , _\ _J _. 
~fütingf't 

Altmışhk revü 
yıldızı 

lerine müracaat etsinler· Burada, 
1 ı 

adetleri binleri atan birçok ş~k.a- ~· 
yet ve dava dosyaları görülebılır. 

Mezhep meseleleri etrafında 
yazı yazmak hevesine kapılanlara 
düşen vazife şunlardır: 

!Histingele aşık olan 

5 - KURUN 3 1 At.ıu,:,ıu.;:,11 .... ı 

Z8f er Bayramı 
Dlin Istanbulda 

iştirak de 
halkın 'OŞk ll n 

kudulan h 

l>iirı iil>iclt•,·c ce!rnl< l:owm l111lırir,./i/er . .. . .. "' 

30 ağustos zafer bayramı dün yur l ve büyük bir heyecanla bayramı kut 

dun her tarafında büyük bir neşe ve lamıştır. 
sevinç içinde kutlulanmıt§ır. Onu müteakiben Korgeneral Ce 

lstanbulda evvelce hazırlanan pro mil Cahit bir söylev vermi§ ve ıun 
grama göre saat .sekizden sekiz bu lan söylemiştir: 
çuğa kadar bütün resmi müesseseler Arkadaılar: 
de toplanılarak dokuz on beşe kadar " - Gt:nÇ subay arkadaşımın delta: 
tebrikler kabul edilmiştir. nını heyecanla anlattığı büyük Türk 

Bu arada vilayet, belediye, Cum zaferi, bu[Ün kutladığınız milli bay 
hurivct Halk Patisi, kolordu ve Ha ram, çok kudretli varlığımızın haf 
va kurumuna ziyaretler yapılmıştır. lan~ıcıdır. Diğer taraf tan merasime iştirak e O gün Türk ordusu koca dünya 
decek kıtalar da sabah erkenden gar tarih;nin ilk ve yalçın alnmm top a 
nizonlarından çıkarak Beyazıt teşlerile ve ta•;, süngülerile oraya 
meydanında ve Üniversite etra derin ve ebedi izler halinde fU nurlu 
fmda kendilerine ayrılan yerlere yer damgayı vurmuştur: (30 ağullol 
leşmişlerdir. Türk zaferi!) Bu zafer ve bu zafer 

Burada ordu namına tam mevcut bayramı yüce Türk milletinin hilkati 
lu olarak Ta§ kışladan bir, Selimiyc beterle batlayan teref ve zaferle do 
den bir, Davutpaşadan bir olmak ü lu tarihinin en parlak ııığıdır .. 
zere üç alay ve bir de süvari bölüğü Bu bayram daima pek yüksek tu 
yer almıı bulunuyordu. tulacakhr. Bu zaferin eşsiz menkibe 

Saat 9, 15 te ordunun ve vilayetin lerini nesilden nesile ruhtan ruha an 
büyükleri kendilerine tahsis edilen latalun. Benliğimize sindirelim. Mu 
yerleri iıgal etmiılerdi. kaddeı ülkümüz Kemalist Türl<iye 

Bu sırada lıtanbul komutall ~ili nin çağclaı medeniyetine her sahada 
Kor~eneral Cemil Cahit il e Tümgene intibakıdır. 
ral Osman Tufan, Merkez komutanı Askerler! Büyük Baıbuğumuzun 
general Ihsan T unc. diğer askeri ko cumhuriyeti kendilerine emanet et 
mutanl<ır Beyazıt Üniversite meyda mek itimadına layık gördükleri ıiz 
nında mevki almıı bulunan askeri kı ••nçler, aziz Türkiyenin ittiklil tarİ tatı tef ti" etmişler ve askerin hatırı hine her sahada daha bir çok zafer 
nı sormu§lardır. ler kayde<lecek kahramanlaranıız. 

Bu esnada general Cemil Cahidin Bahtiyar olun; hepinizi kutlulo 
işareti üzerine seksen altıncı alay bi rnn • 
rinci tabur ikinci böliikte teğmen Nu Bu Yaf&lıcı zaferin yaratıcnı Ulu 
reddin Yılm•z kürsüye grlerek bü Baıbuğuınuz Atatürkün yüktek var 
tün ••ker arka•;aşlarını ve toplanan lığını tebcil .derken mukaddes !<bit 

b k d 
)erimize ebedi aaygılar!,1 

(Tençliği te ri ettikten sonra uyu ~n yiik•ek heyecanı. bugüniôn sebeb Cemil C· hidin sözleri sid.letle al 
!erini, 30 ağustos zaferini anlatm•ı kışlanmıı: ve saat tam on 'bi' buçuli 

tır. 
Nureddin Yılmazdan sonm Oni 

''ersite ~ençJi!{i namına Hukuk fa 
kiiltesindr.n Zeki Erataman kiirsiiye 
c:ıkarak yüksek tnhsil gençliğinin 
bayramda duyduğu hisleri anlatmış 

sile arti~te şu küçük pusulayı gön • 

dermiş tir: 
" Ruen şehrinden yııya olarak ge 

liyoruın ve sizi muhakkak görmeli • 

yim . ., 
Kapıcı bu kağıdı hamilen asansör 

le yukarıya çıktığı sırada. adam da. 
baıııımakları dörder dörder atlayarak 
ondan evvel yukarıya frrlamış ve a
partımanın kapısını zorlama~a başla 
mıştır. Bereket, tam bu sırada, kapı· 
cı da gelmiş ve kapının yıkılmasına 
mani olarak, derhal polisi vaziyetten 
habcr<lar etmi~tir . 

Bittabi meçlıul adAm derhal yaka· 

ta ordunun geçit töreni başlamıştır. 
izciler, itfaiye, esnaf cemiyetleri, 

ve hava kurumunu temsil eden kam 
yon hava kurumuna karşı halkın ala 
kalannı celbetmek maksadile vcciı1ı 
ler atmışlardır. 

Öğleden sonraki meruinı 
Zafer bayramı münasehetile dün 

öğleden sonra ve gece de toplantılar 
tertip edilmiştir. 

Eminöni.i Halkevi saat 16 ela evin 
Cağaloğlundaki salonunda toplana 
rak bugiiniin biiyiikleri hakkında 
~~ .. )evler verilmİ§ ve halk ork~trası 
çalmıştır. 

Gere evin temsil kolu Alay köskii 
salonundrı (Himmetin oğlu) piyesi 
ni temsil etmiştir. 

Bundan hnska Kadıköy. Şehremi 
ııi. Beyoğlu. Üskiidar halkevlerinde 
de törenler yanılmıştır . 

Geceki fener alaylan 

lanmış ve mesde anlaşılmıştır. Mark 
Deleland adında olan bu adam R uen 
]i bir ressamdır ve Mistengete aşık 

Fransızların "altmışlık revü güze olduğu için onun herke in öniinde 
li,. Mistinget, bir kaç giin evvel garip yarı çıplak bir halde şarkı sC.iylemesi-
bir tecaviize ınaruz kalmıştır. n,. taharımiil edemiyerek kendisini 

Artist. revüyii miiteakip gece öldiirmek ir.in evine. g:rmek istmişti . 

biı deli 

Gr:rr. Üskiidar iskelesinden hare 
ket eden bir fener alayı Ahmediye, 
Doğancrlar, Pasnknpısı Duvardibini 
takip ederek Kodıköy iskelesine ka 
-lar ~itıni~lerdir. 

Tas kışlad n hareket eden bir f e 
ıı~r nlC\yı rln Taksim istiklal cadderi. 
Tepcbasr. Şiıı1ınne yokufü, ve Sirke 
civi takiben Beya1.ıda gitmiştir. 

"rr nıJodlln Yf'<ll tRnf' l:'Mflrmelc 

l -- Asırlardanberi kanlı tr. üca 
delelere se:?ep olan (nıezhep kav· 
galan), hicbir zaman mezhepler 
arasındaki~ ayrılıktan ileri gelme
miştir. Çünkü, mezhepler arasın· 
claki ayrılıklar, böyle kanlı dda!
lere dayanacak kadar büyük değıl 
dir ... Buna bin~en bütün o kavga 
lar; külah kapmak istiyen bir ta: 

1..1 l{ lJ H lJ N ___ kım ı.çık gözlerin, saf halkı ke~dı 
~ ırtlz siyasi ihtiraslarına alet dmelerın-

iki de Mogadon tiyatrosundan çı Tıbbı adliye sevkedile.n za,·allı a
karak evine geldiği bir sırada esraren damın deli olduğu f\nfaşılmış ve \ize 
giz bir şahıs evinin kapısını c:-almış rinde bir tabanr.a, bir kama ve Mi~ 
\'e Mistingeti görmek istediğini söyle tingetin ~lliye yakın fotografı çıkmış 
miştir. Kapıcı gayet tabii olarak, bu tır. 

Rtmdan başka bayram miinase 
betile biitiin resmi ve şrayri resmi bi 
mılar elektriklerle tenvir edilmiştir. 
Taksim ve Bcvnzıt mevdanlarında 
da bnnd,,I r cahnmıştır. 

0

Zafer bay 
raf'l"'• ~iinns·be•il'" belediye sular ida 
rc-ı i Taksim meydanında renkli su 
tesisatı yapmıştır. Halk geç vakte ka 
dar §ehri dolaşarak eğlenmişlerdir. 

l ~ ıcuııorıu tnel kuponu den ibarettir .. 
..... ... r;:ıuete •ı1 2 T h d" · ~ "'Uctık ıtre."llne ı:ellrtr.ırr - Din birdir. \ c ,u ınm 
..... 1( ll~nlllrı ' • • d lttı_ Uru nı ıı11.raıı11 ıı11.11tırırıııı iman ve itikat hudutları ıçın e, 
"flt. rn .. ., .... ~, ll ITllt'TIOe Oll.rıH!f7 Mktırı herkesin, içtihadı mukaddestir. 

tıırııı.. itı.kuk 1 Mukaddes 11eylere nürınet etmek 
lı:"'H.ııı voııve rnaıı mll~11vlrler1nt ııeı ise. intı:n_}ıl- terbiyesinin en ipfr 

arını ıııırıun:> ~rup h;rt'nlr 

-----===-----...;~:;.Jj dai kaidesidir. '( Arlm.sı r~r) 

münasebetsiz zamanda, meşhur ar • Adamcağız bi tabi hapishcıneye 
tistin rahatsız edilemiyeceğini; bina- ızönderilmiş, artiste gelince. o da, el 
enaleyh dışarıya çıkarak. sabahı bek· li seneyi mütecaviz sanat ha,·atı es 
lemesini adama söylemiştir. nasında. hu türlii ter"v i;zlftrr 

0

rnarı7 
l\1echul adam, sabah saat onda ı' kaldığını, giilerek ve kemali iftiharla 

tekrar. kapıyı çalmı§ ve kapıcı vasıta anlatmıştır. 
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Dumlupınarda büyük 
yapıldı • 

merasını 
'(Ü~ttarafı l incide) han tarilıintle t>msal'.'iiz hir iınlıa mey bizim için her vakit bu değerde eşsiz 

Jialk kiitlf' i herke" taraf mclan alkr~- dan nıuharcbe:-ini 30 ağustos :l38 de bir hadisedir. 
lamlı. Geçici resıni l :~.:30 da bitti. kazandırdı \'e ıı;<irclüğiini.iz mukaddes Her milletin tarihi bir çok mühim 

Gelen heyetler tazim ve §iikranla- istiklal zafrri ahidc·ini kurdu. hadiseler kaydeder, her millet bir 
rmı .AtatürkP. arzctnıe:oi için gennal Bu,.ünkü zaferle Tiirkün asırlarca çok büyük ordular çrkannıştır. Her 
İzzetinden rica t'ttiler. i\lisafirlcr bü- en el "Yiyana·la haşla) an makus tari- ülkünün az çok tahakkuk etıni~ bir 
feden ikram cılildi. lıi \'e rnenfi hareket noktası cleği~ti- sonucu vardır. Fakat hiç biri Dumlu 

MERASiM ÇOK MUir/'J;ŞEM rildi. Ve AtatUrkün kudretli pazu:,u- pınar yolunda yürürken Türk istiklal 
01.,DU nu kullandı~ı maniYela ile Türkün savaşı ordulannm 30 ağustosuna eri 

Dumlupınar 30 (A. \.) - Huı:usi tarihi yeniden müsbet istikametini şememiştir. Binaenaleyh, burası bir 
muhabirimiz bildiriyor: aldı. Bugünkü zafer diğer hütiin in- şehidlik ve bu abide bir mezar lafı 

Dmnlupmarda ~ehid a~ker abidesi kılap zaferlerini ve milli hudutları değildir. Bu hakh istiklal ve insanlık 
çevresinde ki)) lii \"C ~ehirli binlerce icinde fe,·yaz hir Ti.irk vntanr dob'ltr- aşkı ile çarpan bütün bir milletin fe 
halkın iştirakile büyük tezahürler du. · dakarlığmm toplandığı .kahramanlık 
yaprldr. Arkadaşlarım, Atatürkün bu bü diyandır. 

Afyondan ... elen iki , e 1zmirdcn yük ve milli duygusu istiklal güneşi Burada her türk ailesinin her türk fer 
gden lıir trenle kadm, erkek kesif nin Anado]uda parlamağa başladığı dinin bir şeref hissesi vardır. Bu sütun 
halk kütlelerinin törene İ§tiraki te- 19 mayıs 335 de başlamış değildir. bunun remzidir. 
nıin ı-clildi. Daha cwf'l yakın. uzak Mustafa Kemal daha çok evvelden Yurcl<laslar. biliyoruz ki biitiin 
hirçok köylerdm de yay; ve atlı ola Atatürk ruhunu ve canlılığını taşıyor dünra ı-on a~ırlarda yeni bir medeni
rak gelen kafileler Adatepe etraf mı du. Her zaman ve her yerde bütün yet T~ı~ma ko~arken Osmanlı saltana· 
doldunnuşJardr. TiirC"ni Orgeneral muhitini zekası ve şefkatile teshir et tr hu r~ığa giiziinü kapaını~. ~ok fena 
İ7.zettin açtı. t~tiklal mar~ından son- mişti. Onu her tanımış olan, onun bir 7.ihniyct \ 'C idare si1'temile gerili
ra bi.r asteğmenin üni\'erı:;ite ve yük- varlığından bu memlekete ve bu mil ye gerliye zm allı 'e biçare bir hale 
sek mektepler talebesi adına ııiya;o;al lete çok büyük iyiliklerin geleceğini <lli~mfü•tilr. Bu yiizden milletimiz 
bilgiler okulundan Muzaf er Ray he- sezmekte idi. zayıf \'e geri kalmış ve yurd her ba· 
kin Jıeyecanlı söylevlerini müteakip O, memleket içindeki fenalıklan krınclan bir çiil manzara~ı almıştır. 
Ankara fakiilte:<ıinden Aziz Eryalaz çok iyi temyiz ederek ruhan ve ma İşte günahkar O:ımanh imparatorlu
Dumlupmar için yazdığı ate.~in §iiri- nen feveran halinde idi. Bir gün her ğu hu halde iken dünyayı ı:anıan hii· 
ni okudu. Dumlupınar köyünden işi yapmağa muktedir olan temiz yiik harp çattı Ye o savaş Türkiyenin 
Ah'ınet parlak acllı bir genç çiftçi de Türk milletini bir araya toplayarak istiklalini kaldıran Mondros mütare
bir halk "-İiri okudu. Sonra Cevdet anavatam bu yerlerde şimdi tebcil et kename~i ile bitti. 
Kerim f n~edayr bir nutuk söyledi Ye tiğimiz gibi kurtaracağına ve şimdi Şu saltanatın kabul etttiği bu rnii· 
!;Ok alkı§landı. gördüğünüz gibi yükselteceğine iy tarekename ile itilaf orduları zaten 

ORGENERALiN NUTKU man getirmiş.ti. İşte bu iman kuvve aı;ırlarca peri~an edilmiş hu yurdu 
NUTKU tile batmak için uçurum kenarına ge diledikleri gihi işgal etmiş yaşamaya 

Orgeneral İzzettin §U nutku söyle- len memleketi tuttu ve kurtardı. ve korunma vaı-ıtası diye ne \'ar~a 
di: Bu kurtulu§ zaferini yaratan Ata alınmış hilafet Ye saltanat kadro"u 

Sarm , e eevgili IUrddaşların1; türke en derin bağWıklamnızı ve sev başta olcluğu halde cinayet \'e lıiya-
''Hepinizin bugünkü ulu zafer gilerimizi sunmak ve bu uğurda ca.n netlerin hepı;i milli varlık Ye hakimi 

banammı tebrik. cclerim. Milletin larını, kanlannı feda eden §ehid meh yetimizi yoketmek için ayaklandırıl
özÜ olan Ti.irk ordusu hakk'mcla kıy- metciklerimizi'eğilerek ihtiramla an ımş ve Sen muahedenamesile de 
metli ve muhterem lıatiplerin gösteı- mak isterim. Ulu ~ehitler, bütün gele Türk yurdu yerüzii harita~ından sili
clikleri samimi te,·eecühlere Ye ifade cek nesiller sizi tebcil edecektir. Siz ner;ek hir hale getirilmek istenmişti. 
ettikleri hissiyata ordu namına te- milli ülkünün ve ıecaatin kaynağı l~te o Yaziyette \'e o malzeme ile 
§ekkiir ederim. Gençlik' hu gihi hü- kalacaksınız .. Ne mutlu sizin Y.!~<sek l1iç kimsenin akıl erdiremediği hir 
yük tarihi günleri ciddi bir heyecanla tarihinizi yazacak o]anlara. Millet za zamanda 30 a~thloı-. zaferini yaratma
kutlnlaınak hiiyüklerin ve ordusunu ferin istiklalini sizin temiz kanlarını nm yeni 'e ) üce bir devlet kurmanın 
sevgi Ye takdirle anmak ya~amasmı za sizin Atatürkün kutsal dehası uğ yolunu bulup çıkarmak i':in Türk 
i~tiyen ,.e büvük bir tarihe ma1ik runa can vermenize medyundur. Ya olmak \'e Atatürk gibi bir başa sahip 
olan Tiirk milletinin §Yarıdır. ..-m Türk milleti, yap.sın Atatürk.,, olmak lazımdır. 

Sayın yurddaşlanm, şu karşımız At.atürke ve diğer büyüklerimize Herkesin her şeyin bittiğini zan-
da gözümüzü kamaştıran yerler çe bağlılık netliği bu kara günlerde Türk mil-
lin istiklal muharebelerinin en canlı Bu nutuktan soma Afyon Halke letinin damarlarında dolaşan asil 
ve en parlak sonunc-.;na vardığı yer vi başkanı Galip Demirf'.o kısa bir kanı her şeye rağmen hiç yenilmc
lerdir. Şu önümüzdeki er meydanlan söylevle Atatürke ve diğer büyükleri yen Türk ordu ve zabitini en sağ. 
efsanevi Türk kahramanlığını, Türk mize bağlılık telgrafları çekilmesini lam ve yeter malzeme sayan Ata· 
şeref ve asaletini bir daha dünyaya teklif etti. Bup teklif sürekli alkışlar türk 19 mayı.sta Samsuna çıkarak 
tanrtltran başkumandanlık .zaferinin la karşılandı ve orgeneral tarafmdan millete seslendi, inançları topladı, 
meycl3rudır. Bu büyük zaferi millete törende bulunan bütün halkın coşkun yoktan büyük ve modern bir ordu 
kazandıran Kemal At.atürkü sıcak hislerini Atatürke ve büyüklerimize yaptı. 
ve samimi sevgilerle ve kutsal bir iblağı kararlaştırıldı. n·~er taraftan yı•ni hir dc\'let ku· 
hüşu ile ananın ve takdis ederim. Geçit resmi ruınt;nu tamaınlaılı 'c nırattığı ordu 

'Arkadaşlar. biran için )fondroıı mü- Nutku müteakip yapılan geçit res ile ir İ:-yanlan ha~tırılı .. Şad.: zaferini 
tarekc·inde \'C onun arkasından gelen mi çok güzel oldu. Bu resmi gecide Gaz tan lP.Jl• f niin leri 'e Sakar~ a mu· 
İzmirin i~gali f aeia~ı giinlerine göz piyade, si.ivari ve topçu kıtalarından zafforiyetlerini kazan(lr. Bii~ iilC taar 
atar.:;ak taksim edilmiş bir Osmanlı başka izciler, yüksek mektepler ve ruza lıazırlan<h. Nilıay<'t 26 ağut'toıı 
imparatorluğu manzarası altında yr Üniversite talebesinden bir gurup ve :.ahalıı ,\frnn ılağlarmdan derelerin· 
kılmakta olan hir Türk yurdu. esaret köylü atlılar da iştirak ettiler. Abide den milli bir iman lıalinıl<' ~eller ~ihi 
zincirlerine hağlanmak istenen bir ye elliye yakın çelenk konulmuş 1 7 ta'lan hüYük ordu iiliinıii korkutan 
Tiirk ulu:;u giiriirüz. Yani Tiirkiye- vilayeten törene iştirak için miimes bi; ~avle~le ha:-mma alllılı. İki gün 
ııin coğrafya~ı ,ı,()ni.iyor, tarihi karan- siUeri gelmişlerdir. Merasim başlar bir l!Cl'e -.ilr<'n c:ctin hir ea\'a~tan eon
hklara gönıiiliiyor, \atan denecek bir ken topçu ateşi yapılmış ve bir hava ra ilk darheri Hırarak Afyona girdi 
yer kalmryorclu. filosun istirak etmiştir. ,·ı: ha~kuı::anılanlık kararp;iihı ,\ ryonda 

J~te hu f «>r.i 'c e1inı ılurum<lan hu Cevdet Kerim lncedayrnm nutku kunıldu. Hu zaferin lıa:r.rrlığı ba~la-
.d<'rİn karanlıktan Atatiirkiin bu er- Dumlupınar 30 ( A. A.) - Husu clr. 
ıne~ clanlarında onlnlarma kazandır- si muhabirimizden: Afyon belediyesinin henüz her 
drğı azf"r ~n)'"~indc kurtulmuştuk. Cevdet Kerim lncedayı Dumlupı köşesinde ve her diyarında yabancı 
Tiu kurtu)u~un hiiliiıı ırnflıalarmı narda aşağıdaki nutku söylemiştir: hatıraların taze izleri arasında kurul 
uzun uadı:I) a burada anlatmak hütün Yurddaşlar, son asır tarihine muaz muş geniş bir masa etrafında bu ta 
hir milli iinwadelcnin \'e bütün bir zam bir hadise kaydedildi. Bu hadise rih ordusunun başkumandanı ve mil 
istikliil SU\ n:mm tarihini ı-iiylemekle nin adi cihan atrihinin seyrini değiş Jetin büyük şefi Atatürk onun erka 
kahilılir. tiren dünyanın kaideleşmiş siyaset nıharbiye reisi Mareşal Fevzi Çak 

Bu tnrihi onu yarat<\nm, Ata!ür telekkilerini altüst eden 30 ağustos mak ve garp cephesi orduları ku 
kün nutku~dan okumalıJır. Gerçek başkumandan ·;neydan muharebesi mandam general ismet lnönü bu üç 
her sene bır defa 30 ağustos günün dir. Bunu böylece tarihe mal eden büyük insan haşhaşa su, ekmek, a 
de bu nutku ba.,tan başa okumak büyük Tiirk milletidir. Bu muazzam te~. uyku dtişünmeden emirleri in 
bir vazife haline gelmelidir. Her eser bug-ün tesid için toplandığımız san kudretinin üstünde bir gayretle 
yaşta ve her seviyedeki yurdd.aşlar bu sahada aziz sehidlerin temiz kani yapan kumandanından nferine ka 
en yüksek milli ve vatani terbiyeyi o ile yuğurulmuş bu mübarek toprak dar saygıya değer bir ordıı bütün bu 
nun içinden almalıdır. Bütün Türk lar üzerinde vücud bulmuştur. Şu mukaddes varlıklar kaynağı olan 
ler o nutku ezberlemeli yeni nesil A anda yurdun her tarafından milleti Ti.irk milletinin fazileti yüksek kay 
tatürk tarihin;n hafızlan yetişmeli miz kendi e~eri olan bu zaferi kutlu na~ı olan Türk milletinin fazileti 
dir. h1yor. Buradaki bu mahşeri toplanış yliksek ruhu hep bir arada 29 ağus 

Savrn yımlcla~larıııı: trı bu ulusal kaynayış tan bir parça tos gece yansına kadar sık sık bozu 
"B<'ıı 11111lıarehclcnle clalıi dü~nıa- dır. lan telsizlerden ekli tellerle uzanan 

n~ iizerindc hir kin durnıanı. ) alnız Arkadaşlar, bilirsiniz ki, e~'a yak telefonlardan kırık kanadları ile dur 
askerlik 'lii.:;turlarmrn tatbikini diişü laştıknı büytir, bu gibi evrensel vel madan u-an tayyarelerden ve vasıta 
nitriiın .. el iyen Bih iik U:ı~hu~nmıız u]u3aJ h<'diseler ise ZC\Ir'~'1 uzadıkça lardan mahrum kaimı~ kıtaların koş 
~\taıtırk hu ıHic:t·ırl:ı 'c 'ük .. r.k d<'ha-ı w •nri~ı kc-ad·J;.ra b~yi.ir ve ehem t11rduğu zabitlerd,.n rnporlar gelmi§ 
ile !~'·k ,.e idarı> rttiği Tiirk ordnla- miyetlr:~ir. işte Türk istiklal ~avaşı ti. 

rmr işte bu bulunduğumuz yerde ci· 30 ağustos zaferi de dünya ve hele Bu ayrı arn haberler o geni~ maaa 

Çin-Sovyet 
misakı 

( Üstii 1 incide) 
Sovyet pakbnı büyük bir itimat· 
!ızlıkla karı ıladıldarını ve paktta 
gizli maddeler bulunduğundan! 
şüphe ettiklerini söylemiştir . Ja
ponların itimada şayan bir men
hadan öğrendiklerine göre, 14 a· 
ğustoata yif mi Sovyet tayyaresi 
Şimali Çine harel:et etmiştir. 

Nankin, 30 (A-A.) - Hariciye! 
nazırı Çin - Sovyet paktının im
za edildiğini res:- "!D sefirler heye-, 
tine bildirmiş ve paktın ~izli ah·ıl 
kam ihtiva etmediğini ili,·e et
miştir. 

Sovyetler Silah 11 crecekmi~ 
Şanghay, 30 (A.A.) - Japon 

general konsolo!hanesi namına 
aöz aöylemeğe salahiyettar bir zat 
matbuata beyanatta bulun<ırak d:::. 
miştir ki: 

"Hasıl olan kanaate göre Sov· 
yetler Birliği Çine silah ve askeri 
malzeme verm' :e muvafakat et
miştir.,, 

Misak Moıkovada Ne~rolundu 
Moskova, 30 (A.A.) - Tas a

jansı bildiriyor: 
Sovyetler Birliği ile Çin arasın

J.:l imza edilen ademi tecavüz mi· 
sakının metni neşredilmiftir· Mi
sak, 21 af!ı- · ~osta Nankinde Sov
yetler Birl1=inin Ç,in sefiri ile Çin 
hariciye nazırı arasında imza edil
miştir. 

va serirmi~ haritaya :~ırmızı mavi ok 
İarla çizildi konuşmalar rr..ünakaşalar 
oldu. Kudretli ve nafiz gözlerinin üs 
tündeki gür kaşlarını zaman zaman 
sol elile karıştıran büyük insan bir 
aralık haritanın Üstüne yaslandı ve 
durdu, kırmızı oklan biraz daha uzat 
tı, uçlarını yaklaştırdİ, ortasına mavi 
bir kalemle bir dire cizdi tamam dedi 
artık işi planlamış ve lazım gelen e 
mirleri vermiştir. 

Tam on beş sene evvel bugün 
Atatürkün bizzat en ileri ateş hat
larından idare ettiği ordumuz ö
nünde bir hasım ordusu değil, bü
tün dünya düşmanlığı burada mah 
vedilmiş ve aziz yurdumuzu isti· 
la hevesi buraya ebediyen gömül
müıtür. Şimdi meçhul askerin şa
hamet abidesi ile süslenen bu sa
ha o gün bir zafer sevgisi olmuş
tu. 

Yurddaşlar, B:oc:kum'.'ndan mey 
dan muharebesi mil1i varlığımıza kas 
deden hain emelleri birikmis bir kin 
le kırıp gerirerek taı ihe bir daha yaz 
dırdıjhmrz büyük eserdir. 

Millet milli istiklaline nihay~t ve 
ren Sevr muahedenamesini burada 
parçaladı. Mudanya ve Lo2.anın ıne 
sut neticelerini o gün burada kazan 
dt, saltanat ve hilaf et hürafesini im 
zafer ilı: burada t~kmeleJik. Cum 
huriyet idaremizin mesnedi bu zafor 
olmuştur. Büyük Türk inkılabı 
hızına feyzini bu zaferden almıştır. 
trr. İşte 30 ağustos hem' yıkan hem 
yıkarken geçmişlere hiç ilgisi olma 
yan esaslar yapan bir gündür. Hüla 
sa başkumandan meydan muharebe 
si sadece Türk benliğinin Ti.irk irade 
sinin Türk kudretinin ifadesidir. 

Aziz fehitler, temelini temiz 
kanlarınızla yoğurduğunuz bu hah 
tiyar vatanda yeriniz milletin kal. 
bidir, size derin hürmetler büyük 
ordu yıllarca bu iller artık bizim
dir diye bu yurt üstünde türlü renk 
te bayraklar yükselmişti. Sen da
yanılmaz soğuklarda, yakıcı sıcak
larda aman demeden, aman ver· 
meden çarpıfhn, o türlü renk bay
raklarl döktüğün al kanlarla çü
rüttün, bayrağını tekettin, yü-' 
celttin, karalar giyen analara al· 
ıalvar doladın, kollarındaki meme 
çocuklarına diifmansız kedersiz 
bir yurt armağan ettin, sana tü
kenmez sevgi ve saygılar. 

Ey Türk genci, sana hin bir f e
dakarlıkla armağan edilen bu 
yurtta Türk tarihinin senden iste
diklerini Türk inkılabının senden 
öeklediklerini unutma. 

Arkadatlar, bu millet ordulat· 
mış bir vücut halinde Atatürkün et 
rafında toplanarak o günleri ya
rattı ve dünyanın hayretini uyan
dırdı. Bugün de ayni imanla o-

Deniz Subayları 
ter/ i listesi 

• ;de) 
(B<~trımfı ı. ırıc Ct' 

r<'ılılin. llurhanC"tldin. aılcttın. ' 
1<1lrcJdiıı. • ~ jj!' 

T>mıi::. tı•ğ11w11liği11dcn dı•rıı::. ; 
ba~tl ı ğuw: 1 

.\li Varııl. Hız;ı. Hakkı, J(rnılld• 
~ tura ' 
~erafı·ıldin, Ycılaıl. K:'.'ızmı. 

O~ıııaıı. 

A.~u·ğmcrıliht"1ı t<>ğ11wnliğ.r: ~ ip· 
fi ii~nii Zi, .ı. il ibamcılılın. ·al ·

1 . - p 1 
Ji'urnk. l lürrr.ııı. Ziya. \dııan, !:ili .:;( 
:\Hiıııt :: ı.. Haııf. 1 lii""} in . \hıııcl• ~.
lıit. Fi'~rrt. flic·i ıd. ŞC'ııı,.i. Jlakk,1• "'ııi 
ıl rtt i rı. H'faı~ Halid Zi)a· i'\ııır 
Hakkı l,.ıııail. ~ 
S \!\ \) İ. <;i''VEHTE, '1 \Kfl'ı1"· ,ır 
."mwri lwrb;Y<' vnrl>rı ·lı~ırıdcırı 

TW\'İ lwrbi,p• albrıvlığwrı: 

'\aiııı. ., Jırtl 
. 'nn·n·i lult-ilıi'" binbfl!ılıgırt 

\'a "'lun lıjiı '1'1: • IJı' 
1J.ı aıı. :\Telıııırt \rısıı. Tr' fık 

ken. lfjkınrt \li. Ca, irl. 
r;;i1•" r'<' binl. ıı~ılığmdmı 

yarlJft ,1, ~illa : 

llaııııli. ~ iirc'>·)rı. 

llnloinc binbo~ıhğınd(//ı 
yarbn ·lığmn: 

Ka~if O.sıııan. 
ıllalıine )İi:ba!'lığındcın 

binlın~ılı~ına 

·· eri gırt 

Frlınıi. · 
Mnkirı" trğmv.nliğindcn nıo~1fl 

yiizbn~ıhi{uıa: ·rf 
Bahaeddin. Şı•rafeıldin. Xclıi ~ 

nıeddiıı. \sar, llii ~yin, Tahir, Vı 
laz. Ali Doğan. Heııızi. ıJ;İ~ 

llal.-inı• a. tPğrıwnliğinrl<m nı 

trğm<'nlifeirıP: ,~ 

~lrlım<'d Eriın. :\Jc<lmi. ~el'~i 
ılin. \luz.aff cr Bayak, Şadi. ~f~,r' 
din. l:rtu~rul l\;uri. ~emıeıldirı 'ilı' 
c·a. Şı•ref n::ta, Edip Ba~az, f' 
Yöriik. \<lnan Efüel. 

T.\BİBLEH "\ E LEVAZDf 
SUR\ YL.\RI .,~ 

T a1ıi ıı b:n l"'~ı lığıdnn ycırbn) Jıil 
i\f p.;wJ \galı. ıf 
'I' b . .. b l y d b. ba" n ıp yu.: a~r ıgrn an ın ., 
lJı,.aıı, Nail. ..,.. • .l.lı• 
T.t·ra::.ım teğ11lf'nliğindcrı ·ii.:·6~ 

ğa: ·f 
'1liıııluz. i\'"uri , liinir. Ke111s1•. 

ip. Sahalıaclılin. "il' ' 
f,p,c11zım a.~tr>ğuıenliğindcn t<'S 

liğP.: 

K«>nan. Ceıııil, Mehnıcd. r;ıd . 
DENiZ A ~l' EHI ' AMZETJ, ' ıcrf 
6 met ,\uıı/ımı be'.~inci sını/t.1 

cdı•n lıc.wıp memurları: 

Ü:ııer, l\lalıir. 
1
crfi 

:; inri s•111/t •ın 4 iincii sını/<1 
<>cfon nllwmc 1~ mr>nwrlnrı: 

,\riL ~lulıli,, Sami. 1crf1 

6 ırıcı sınıf f(ITI ti İnci srnı/a 
cdı>n 1111111111<•/r. memurları: jılill• 

İlı:-.aıı. S:ılalı.ıddin. flurha 11c
1 

1'.<'ıııal. lfalıneılcliıı. r\I 
;) iııı·i -<ınıfo aı-keri ıııualliıı~ .• ~ıııf' 

rııcılılin ı iincii ııııfa: 3 nnr•1
• ·,,,.ıf 

Lan Tali'ıt ~ inci ::. ımfo; :-i i11r
1 ., 1 fı .. .ı•· .ı 

a,.kcri ,.an:ıtkar Hakkı ·1 Unr•• · ,eı lf 
~ . . f L A ı • f .rı f ·l mc·ı ı:.ıııı a'Acı·ı anatAcır • i : 
iincii ,.rıuf a: \lımcı l!mıf a•k~~ ııır~ 
natkfır Ha,an lll'~inr.i t'mırg: l .iıır' 

f .k. 11' . \r ıC, '( :-ım ımbı ı ıııııa 11111 1 8ıV 
~mrfa. 6 rncı ~ııııf a:.kcri ~aıı 
Hfü•nii hc · inci ıımıfıı. f 

DEi'\IZ H \RP l\1EK1'J·;U 

MEZl'~LAHI . cdcP 
Gii rcrtc )'C11".~1tbaylığ111a ı,.rf ı ., 

,,..,. : p 
Hii:-nÜ· Kerim. Tur~ııd. Şcvı.e.;İ 111i1l· 

rniira 1. l'ı'ridnn. Dani":. Tuıak ı Ct 
'\TA {" 1 ~ • "-' •iııtlll • ' l'' 
nazını • .:'la ıan, ~emsı, ı~rı i\rJ' 
Yad. i ... nı;ıil, Em ~r. Siilcyuııtrl• 

1
• ~11: 

~eııı'. :\Tu:-tafa. N a~uhi. Do~nn• ·· 
ret. Saim ~lımırl. 

1
. cı/cfl' 

lnkinf'. a,.~ııbarlı~ıno rcr 
1 

l I ·~· <'r: 1ııı ıı 
\lıdiilkaclir. lkl'iııı. :\'~lıaıl, 1ı11ı~'. 

i'\t'ı ·:ıti. Cei<il. ~adı~, Doı::ıı•1 • ~rr 
\hdiirrıılıınnn. Seyfi. ::ıur1~1 • 

91
1, 1'9' 

m<'<I. i'\Juzlıar• Feui. Zihni. 11
' 

mık 'e Yiinıni. ..,.~' 
,-ıı . 

na ve ülkülerine sarılnralc ıf'I ~·P. 
ı . ·ş· d. d'. yııtl •·t' me deyız. ım ı de un ...,,,.·ıe 

k ıa.rı•·· . 1 
ta ve hayranlığını a ·ıe~ı .. ,. 
yız. Bu büyük toplantı ve'~ 1~e 
de Büyük .Kurtarıcımıza At't~.1,. 
kün hakiki atası oJan ~Jılı~c' 
sonsuz sükranlarımrzı, b<ı 1''~ bİ' 
rımızı ifade gibi en ~1.luıılil 
borcumuzu eda ederek ıoı 
tiri yorum. 
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Kocasız bııahıp 
kaçan hontes 

Eski ispanya 

7- ~v~vn 

Askeri fabrikaların 
ilk mezunları 

veliahti Kovado n i""' ------· 

ga Kontu bun \ 
c1an iki •Y evvel Diin merasimle d i ı > l o nı ala rı ıı ı 
Havana<L"l Mart a 

için nizamname pro- Rokafort isminde ki bir kadınla ev 

]
·ele • h l d lenmi§ti. rz azır an l fakat, . bugün 

d Ankara (H • h b" . . kontesin .1 lavana - ~•) _ E:Un. usuSJ mu a .. ırı.mı~· Enstitüsü tabii ye muallim~ B~r dan kaçtığı habc 
R• Yeni t k·?·~ umum mudurlu. Cemil ve Balıkesir Kültür Dırekto- ri veriliyor. Mar 
ı.kilde t::b~k~t. anu':'u~u.n ıyi bir rü Bay Emin tarafından ortamek· ta Rokafmt ko 
•• niza 1 ını te.mın ıçın yeni teplerin birinci sınıflarında oku- casını .. ser,•etı· n·ı 
lı mname proje · h l 1 1 b" 
.
r. Bu ] d .sı azır amı•- tu mak üzere ya·•ılnıı• o an ta ıı· k l'k n ar ı ~ .. Y ve ontes ı unvanını bırakarak höy 

t•riı ni an ~o ıs mesleğine ilimler kitabını kabul etıniıtir. le kaçmağa sevkeden sebep henüz 
ı, niz zamna~esıyle mesleki ce- Her üç kitap baıılnıak üzere Dev· anlaııılamamı•tır. 
" aınname11 D l t ŞA l ·ı . . K" ır ır h ttilıni D eve urasınal et matbaasına ıönden nuıtır. ı·ı---------------
ey,t·ınşd ve .. evlet Şurası umumi taplar derslere ;,atlannıadan ev· 

l e muza 1 • b y • "· l>iğe . ~eresıne aılanmıt vel basılmıs olacaktır. enı emniyet 
~i~nterd: ~=~~;aş~e pro;eıe~i bu- Oı t amektep oıuallim-

'cekt· urasına gonde- kadrosu ~•tııın- ır. Bunları sırasiyle yazı· liği imtihan/BI l 
l}Qhili .niza . . Ankara (Huıu•İ nıuhab.irimiz- (Ba~ı 4 iincii sahifede) 

8 mnamc proıesı • ' 1 b l O · başkatip En\'er Bingii, Edirne pa~a-
~İ)) u r>roje karak il : den) - Eylülde ıtaD u nıver· .. ~ ~rini nöb ti o arın_ ıdare ıe- ailesinde yapılacak ortaınektep f,ort. memuru Hamdi Demir Ozcaıi. ,,,•Iıaler{, nöb:t erde. vaz_ı f ~ alacak muallimliği imtihanı için Kültür zmı r parmak izi memuru Kômil 
tj erkezlerinde t~tueklıllerını, polia Bakanlığına miİ"'caatlar devam Kös.oğlu, lmıir foto memıını ' e.zat 
, Ve polisleri -~cak defterle· etmektedir. Kançoban. Gaziaııtep pasaport me-J:"•tet-nıekt d. n etud şek ili erini Simdi ye kadar 176 iJkmektep rn.u'."" Ti i eri Seçkin iiçiinl"Ü sınıf. Hak ı..Oliı enıtit:ıu~~" 1· m;allimi bu imtihana 11inneiie la· karı telefon ıneıııııru Saim Saltık. 

·"•4tepler • ve po ıs lip olmutlardır. imtihanlar riyazi- Tun...,!i telefon ıueınunı Ahmet Be-

t 

Su Pr .' nı:r.am_n~me projeıi: ye türkçe edebirat, tabiiye, tarih lir, S<>rulı telefon ıııeıııuru Behçet ~l OJe, enstıtu ve r k ' ' ıı· ı· .... Tekın, Binvöl telefon memuru Ah-

d 
erini ı po 15 me • ve cog"'rafya ve liaan mua ım ıgı " • ı esas ı ve etraflı b" k"I met Doğnn. Riılis ıdefon memuru 

s;.; ••bit etmektedir ır ,. ı - için yapılmaktadır- ~~ırnlalı F.roğlıı. ı,ıanbııl pamıak 
~e hal tercüme;i Kırıkkale gallP . ı~ı meınmlan Tahsin Avkııl. Halil 

il name pro jeıi: An kara 30 (Tele fon la) -:. D.emır ?~• • ,\ lı mel ı\ rıkan, lııı;;, pa rıııak 
"' P~oje timdiden sonra d h spor kulübü ile Kuık~ale Gucu ara "' ıneııııırıı tı .. an lmre, Ankara ,
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• 

».Ji j b_ır şekilde tutulacak j a • sıncla yapılan futbol maçını 4 
- l ameliit meıııııru C.-·ad Oğu•. dördiin 

ti} 
1 
erı:ı sicilleriyle terf·ı · 0 a? Kırıkkale Gücü kazanmı§tır. cii ".mıf, Eılirne, Se.vhan. Ankara, 

"e k d • ı erın sı- ~.:...:..:...:.==:...:::.:..--------- f ~'Pıl 
1 

... em üzerine ne §ekilde Ankaradaki bayram . Zilli~ ı'İ<·il nırınurları .... alih İzgi td~rı hcu·~g~nı ge.niı bir tekilde izah Talı.ın Hilen. Kemal Se•ener. Şükrii t"ıtıi kumlerı ihtiva etmektedir (Üstü l incide) Yardar. lsıanhııl telfon menıunı Ha· '>iıa Yet muamelat memurları · Saat 9,45 te Genci Kurmay baıka li_d Arm. hmir •l<po ıueıııııru Ramiz 'E:.J~ame projeai: askeri mera9im baflamııtır. Ankara ~r>a)", Edirne Jıesap nıeııııırıı Hallı ı. •ıaeli garnizonunun en genç subayı Enver O.haydar. 1,ıanhul kôtiı>leri Kemal 

P - ' pasaport, hesap ve ki- O H }k p · · D k B k ~ I ·••Uanıel l · . zbakan. a arlısı namına o oz O) un. füniu Erıeuo. Nawıi Pala 

J 
~ i.t ..... e erını yapacak mua- T k H k 1 k • •••e 1 tor Ragıp, ür ava urumu namı ııyı , N e•iıı K u ıcr, H •ı r i ö kıen· 
"İni, ..... mur arının çalışma •ekil- S l.h · K l K b k C 1" I Ö l'tıır •uemur1arın evsaf ve ,;rtl . na a • attın, omutan genera e er . e a ık•ı•lwıı. Bahaeılıliu 

l ~.re . Ih" . a mal Gökçe birer nutuk söylemiıler ~'aıırı"er. Cemil Türk, .Em·e< Özdo· 

0~"1ıın ... •mı e 1 ıselı polis memur· dir. gan. Ankara he ap nıeıııunı Said k'.">ı'Ya uame it itleriyle metgul Bundan sonra Harbiye mektebin Oınaı-. depo memuru '•'ıeı Ökteo, 
\i'll] • caklarmı İzah ede h" d b la ba l 1 t 1 1 k. · 1 · R •rı "h • n u- en u sene mezun o n su yarın · an ıu atıı• erı ıza Yurdgan. Sü· 

I l',•ie ı tıva etmektedir. da iıtirakile geçit resmi yapılmııtır. leyıııan Demir. Liiılii Le>rnt, f,ıan· 
.~· 2(), 

2

s"' uameli.t. memur !arını Merasimde ıehrimizdeki Efgan .. keri hu 1 telefon ıııeıııunı • aınık K enıa l • "'•k .. ' 30, 35 lıra asli maaılı heyeti reisi Esadullah han da bulun .Eraalan. Seılıan telefon memuru M ~·,. Uı:ere be" f ~· · ı· k" · t · ~ sını a ayırmakta· muştur. ı.urı, ' ' ı,elıir ıelefon memuru M. 
ltt;'li.)let te kil. Geçit resminden sonra Harbiyeli ~rlıan. !•.mir telefon ıııeıııunı ured 

Qf•ı • f al memurlarının ler Ulus meydanına gebek abideye dın Erdınl. Saııısıın telefon nıeıuunı 
~.il~ ~r "'.zamname projesi: çelenk koymuılardır. Zülı ti~ Art ııııı. t,ıonlıu I ki tip A' ııu 
)' tl'ıtı~ OJe mevcut ve mer'i ni· I••••••••••••••• Aydog<lu, Burtıa, Ka:-tamoııi. Çanak~ ;pııı•k ede bazı değitiklikleri • kale. laui-a, Balık'- ir. hmir. 
~ '<;i~ •ta ve. muamelit memurla· o 8 n İZ y Q il 8 rl A nk;ıra. lımir, Konya ıelefouı "'" tıı~ktedY~ı bır elbiae şekli teı bit mur arı N auuiye Dilekçe· 1 bralı im C. ır. 1 Ş L E T M E 5 ı Dii•. Şadi Şiiyiin, Ahmet. ~I. Kndri 

~e ile) dir kt" ı ··k b ~adri Aydın, Ahmet Kalnrcı' <ı~lıı' 
V ~tojeJ .e or.u u nizamna· Acenteleri: Kar•kö1 - &aprül•I ' dk il " ' d~· lekn·ıkerın.den b_ aıka öğretici Tel. 42362. Sirkeci Mühür.tor Zııd• . a ' • ..,.,.ı; Tuı, .Etem Börokçioj;-~ır fıl J lllıl•• in. 1 tanhul katiplr.ri Osman H1

•
1
·,.

1
•
1
·k 

h l'e . m erın kontrolüne Han telefon: 227 40 F ~ k 1 

Ankara, :rn ('J'ı•lefonln ) - \ ~kt•ri\ ııı c ' e ıl ip l o ııı a \ <' rınc t ii rı·ııi )•ıpıl· 
falırikalur ::anut nıektı•lıiniıı nıezıııılıı 1111.,tır. rı 2 Sf'n~ılı·nlır ri 11nı11ııı rniiıliirliik Tiireııı• f .. ı i kHil ıııur~ ı il e ha~lan· 
fahrikalıırııııla ı::ılr ~ıırnkt:ı iıliler. ııııı:, a .. keri fııhr i kal a r ı.trıwl nıtidiir 

Genç in hu eııc ,.ıujlurını hitirıııi~- Hiğii nıu ıı ' ini tı llıa' Hıın Y ın 11zcr 
lı•r: tiifek<;İ. marangoz. knnıarr "'ılı•· gı · 111: aııutl.:iirlıırıı ılı·nılıtı• rttikleri 
ınin· i 'c ııotiircii ~ ınrflıırıııılıııı .. 1111at· 'ıızifrniıı elı c ııııııİHlİ H' 'uH\11 miidaf n 
kar ~ulıa, nlıırak ordıwa dalı il olımı tı~ında harp ~iljlılarııım o\ ıınılı;;ı rol 

1 1 

• • ll 

arı ır. leri nnlntan lıir 1111111\.. "ö' l eıniQ ' e , ı. 

keml ilı•riıır 11111\ aff ıı ki' te)er temenni 
" 

'.\lezun gcnçleriıı ayı~ı 38 ki~iılir. 
Gen!:ler lıugiin ııat 14 de l hı .. 

meydanına giderek lilıicle' e ı ·elcnk 
ko) nm~.lnr \ ' C tıılelıC'ılen lılri t :;rafıw 

etın i~tir. 
:\l ewn ta lehe mektebin ilk ' etic· 

tirıli~i :-n rıııtk li r 11ha\ olcfııklar; içi~ 
hiiyiik lıi r dıeınnıi)eti haiz olan ıne· 
saıııiıııi lıir ha' a ic;iıulc aat 1 i de 

a111l iç· niha) et hulınuştur. 
dan .. iiylr' wrilıııi~tir. 

Öğleden onra :ıııt 16 ıla 

lnebolu nun denizine 
güven olmaz 

tır. lncbolunun çarşısını, pazannı 
gezdik. Bir iki eski kart postaldan ( Baştara/ı 1 incirle) l 

tehilkeli mıntakasında dalgalar ara • 
sında çırpınıyorlar. Buralarda balık 
avcılığı ba§ka taraflara benzemiyor. 
Balığa çıkanlar ağ ile, yahut olta ile 
değil, silah ile gidiyorlar. Kayık ire
risinde pusu kuruyorlar, bekliyorl~r. 
uzaktan bahk siiri.isü gelirken sürü • 
ni.in i.izerine ateş ediyorlar. Bundan 
sonra denize dalarak vurulan bir kaç 
balığı arıyorlar. 

lstanbulluların yedikleri elmanın 
çoğu <!nebalu) dan gider. Fakat ga
rip değil midir ki lneboluya da ka -
vun ve karpuzlar hep lstanbuldan 
geliyor. Biz dışarıya çıkarken kayık
lar vapurdan aldıkları kavun ve kar
puzları sahile taşıyorlardı. 

Gerek memleket içinde, gerek dı
şında seyahat edenler her yerde ufak 
tefek bazı hatıralar almak isterler; 
"hatıra ticareti,, Avrupa memleket• 
rerinde bilhassa türist mmtakası olan 
yerlerde bir kısım halkın belli başlı 
geçinme vasıtasıdır ; bununla bera 
bcr bu hatıra ticareti ayni zamanda 
o yerlerin propagandasına da hizmet 
eder. Zira hatıra kabilinden ohm şey 
]er iizerinde satıldıkları yerlerin birer 
( alimeti farikası) bulunur; tarihi 
kıymeti ha:.~ mevkilerden ahnmt§ §e 

killer ve itaretler konur. bu şeyler el 
den ele dola§tıkça hep satıldıkları 
yerleri hatırlatır maalesef bizim mem 
leketimizde bu tarzda bir iş şubesine 
heniiz ihtiyaç bile duyulmamış 

başka bir şey yok. 
Vapura bütün bütün boş dönme • 

mek için (Uryani eriği) aradık . Onu 
da ancak horde cinsinden olmak Ü· 
zere bir küçük dükkfmda bulabildik. 
Kilosunu yedi buçuk kuruştan aldık. 

Sonra rastgele bir sokaktan gider· 
ken önümüzde köylü kıyafetinde bir 
kaç satıcı kadın çıktı. Bunlar yolun 
üstüne scr~i kumıuşlar, elma, annut 
gibi meyveler satıyorlar. içlerinden 
birisinde (Uryani eriği) de var. hem 
de bu erik pek taze. Ağacından o 
gün toplanarak getirilmiş. Bundan 
da biraz almak istedik. 

- Baksana! Bu erik kaça? 
- Yüz paraya! 
Biraz evel b ir dükkancıdan kötü 

sünü yedi buçuk kuruşa aldığımız 
bir malın en iyi cinsini be§ on adım 
ötede yüz paraya alıyor~z. Satıcı ka· 

dına bnuu söyledik : 
-" Onlar para ile alıyorlar, biz 

kendi ağaçlarımızdan topluyoruz .. , 
diye cevap verdi. Eğer müstahsil elin 
den yi.iz paraya aldığımız eriği bu -
rada bir dükkancıdan değil, lstanbul 
daki bir mütevassıttan almak ister • 
sek yedi buçuk kuru§ değil, en a§ağı 
otuz, otuz beş kurut vereceğiz. Bu 
misal memleketimizde müstahsili -
mütevassıtı - müstehliki ne kadar 
manalı bir surette çanlandırıyor? 

A•ım U• 

lstanbul Belediye".si ')13.nları 
Senelik muhammen llk teminatı 

kirası 
-l:ı l nı bir · ' J ın. h•an Dineer, Fcni Kt;k;·ek. 

t.. ... r a.-.. k nızamname projesi ı • L· :. 
.... ..,.. ·•• .... t d B "ocaeli telefon nıcıııtırtı Arif, f . .-tan-

.. 'Yet a ır· u proje halen zmır h 1 k <-\ıtı tne k"' d tı iitipleri Cemal Yegin. y
11

,.uf 

'" na- d v ıın e bulunan ni· G.. -
'•p ·••e e .u.-enç, F•hri ·e Yiikoek· Salı;n Gül 
t lllakt d esaslı değişiklikler Fuarı Mu·· - delioğlan , Şerife ' imet , V~da<I ,.;;:o· Erenköyündc Sahrayi cedit Kayışdağı 
h "1~il>et • ır. k 1 " 
••ıt/ ll. müdür!""... .. ~ hı. ' eyfeddin Tekin, Ahmet Ün· caddesinde Zi"er bey mekteb~: 

• adı~ L ugunun gu, Trabzon. Di•·arlıekir Fla"z' F.' I<üçiikpazarda Hoca Hayrettın mahallc-

d 
"nkar<>ı Ranun projeleri: b ' I ı , ' ız. ~r ~ ) a (H nas t e zurum, Ankara, :Fdirne, Gaziante . sinin Asmalı türbe sokağında Kavaf 

ığu ~k-- Eınni;:;·i muhabi:i·m;z.· e e 1 ı.,.ı telefon ıncnıurları Hilmi. Cu~i ş.nısettin tUrbesinin bir N. lı od&S1' ıso 13,50 

30 2,25 

• ı ınüh· umum mu ur u- Cy~ur. Fahreddin• M. Ata. Bii>teuı Yukarda semti. senelik muhammen kirasilc ilk teminatı yazılı olan ınahal· 
"'"'•kt.d ıın kanun projesi hazır- p e v k a I Ad e post il Coıkıın. fanin Gilııa) ,11 i .er h.ıd. ter ayrı ayrı kiraY• verilmek üzere açık ertırnı•Y• konulmuşlardır. Şartnamele-
"' •· e Movout postalara ;ıivot•n ANKA· · o. .~ ııkara ıuııanıdliı memunı c ... ri levazım müdilrlügiinde görülebilir . etekliler h•za ann • gösleı ilen ilk le· .ı .' .. 't '"• tır. Bunlardan birisi ic. tı'- \I' \ • :.. - t · 1 d ~.~~ri d:•ınm~at .kanun projesi, RA Vapuru Eylülün birlnci çarıan· d.ı u .. nalıı heıinei oın>f muanıelit minat makbuz veya mektubiyle beraber 6 - 9 • 937 ııazartc<i giinü saat 14 do l~~•idir cemı ıanat kanun ha günü saat ıs de Galata rıbbmın• memııduklarına ta.-iıı eolilıni•lerılir. Daimi Encümende bulunmalıdırlar. CI.) 1545 l 

>tr 'Inleri.nd dan kalkarak dotru tımir"c ı;decok· lıtanbul ınüdürlüğün,ı;, 
h; •, iki .en de anlaşılac•~ı Ü· tir. Fuar aç•k bulunduğu müdd«çe Emniı·et ıniidürliiğii kalıile>i Sıdı-
t) tıı derd~roıe memleketin iki mü· lotoğraO. gidi~ • dönüy blled alan· ka Aydoi\•lu 16 lira. ımıarc• M. Ali 

t fit '1 ı ne co 'M verm • ı,•e) '~. !ara yü• de elli ıendlit yapoımakta· Za iııı 'ade ~O 1 i ra '" nrza,.ı lıaııe 
'1Q/~ekfep!eıde ohu· d.r. meınunı Rerrp Gerçek keza 20 lira 
"nk ll{'a/ı 'lt'faplat j Sayın yolcuların Karaköydeki a· iJr a~nı ,azifolecr ihkaen tavin cılil· 
"\ lı 

1 
- t )erı· misler.lir. · 

den) ara ( H ccnta •gomon müracaat • m• · . 

tru - K.. ususi muhabirimiz· '!ml!lll•••••••••~(~S6~2~7~l~ 
l"tl~ ~deki el ultür Bakanlığı önü· l.·ı--• iİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiill-•••': 
r

1
rt ktcnler -~rs Yılında lise ve orta· ~•k1•s''iti~: 0 rnltılaoa'< kitapla.' D O KT O R 

hij •• lı ,, A- d ov nm rtr.ıekted ir .1 il'. t c ıı ettin AIB••ııun 
~r~~ '11uaıı:1kı\.r~ erkek li~cs i t~
~t rı ·~ tar r ırnlerınden B '"'' Hayri 

Her gün sabahları ~ekiz buçuğa 
ak~amları ı 7 den 20 ye kadar Lile 
li tayyare: apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalarını kabul eder. 1 
' ( J 1 .., ) • 1 !\ "\t•nd an •se ,..,.in hi~·inc; 

ı ~ b· "' r. '·u···' • .. , j,._ 1Yoloi; ılT' '\ ' 11zere .,azı-
• '''"~ · A"1""" ra 1 k ı· · ':\"lf "'11a.Hi • ,..r <e : se~ · ı Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 

Bu gece Suadiye plaj 
gazinosunda yarın gece 
Büyiikada iskele gazino 
sunda. 

Gorio eaea 
H. Balzak • H. Rilat 

Sayfiyeye gitmezden evvel mutla· 
ka bir tane tedarik edin. Biiyilk 

roman tı' Tl"-'.. mı B;tv h~!et J(e""'aJ 1 H ı ~ ., r .. ~ 
1 

' " dar hastalarını parasıı. Kurun, a 
'"11f1 ;J'""n :.r•,.-1 .. ,.; •• " 

\
'>. I ııo .. ,,. ·1 " ı•<"1'TI· ber okuyucularını dakUpon muka· 

·la."'k .. ,_1~ ...... ,"" .. . . . .. •ı • 1(' , ... ,..rp "\"ti!leri~;Ya kitabını. Kültür mü \m b• li•n•·l•e •m- uamy•e•n•c:• e•d•e•r .•••••• ---·'•1~JT Kitabevi. 100 kuruş 
en Bay Refik ile Gazi 

Türk Hava Kurumu 
sovok 

5. inci keşide 

Piyangosu 
11 Eglül 937 dedir. 

Büyük ikramye: 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.CCO, 12.COO, 10.000, l'rahk 

ikramiyelerle ( 20.000 ve l O COOJ 
iki adet mükaf al vardır. 

Dikkat: 

1irah1' 

Bilet alan herkes 7 jEylül '937 gtinU akşamınıı kadar biletini deği§tir:nit 
bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bılet üzerindeki hakk'l !akıt olur .. 



ı - KURUN 31 J\CUSTOS 1937 

ı 

~ Bankası asgari 25 llra mvduatı bulunan bUtOn kumbara sahlplerlne 
senede kura ile 20,000 llra makafat daQıtmaktadır. 
1837 •onuna kadar k•elde tarlhlerı : Eyıoı, Birinci T••rln .,. irinci Kanun 
aylarının ilk gQnları. 

Giz hekimi 
Dr.Muıat Rami Agd 
Jluayenebanemı T!Ollm Nbnane 
'1'arlabqi caa_ trJr1' A Apt.. nma 

ll&kletmllth'. Tel: mm 
Pezardan maada hersün: Oi1ec1eı1111 

80Dl'a .. t ilııiden albYa 1radar 

------- a ECE L·G D N 9 il: L-------· 

Kız-Ertek YUCA DLKD LiSELERi 0rta-u.e 
C IE8kl & 1 K a L A a) 

Karanı, Dlrektlrl: Nebto._ıu Hamdi OlkQmen 
Reımt Okull~ muadeleU tudlklfdlr. Kayıt için hergtln mlraeaat olanablUr. Jateyenlere 

mulalıal tarifname gGnderlllr. Çıqıkapı, Tiyatro caddeal. Telef~: toott 

ipekli kumaş . yapan 

Propafanda 
ilanları 

-- BUUJJTll.U •BBA'I' 
ile BomoııU arumda çok itlnall 
mıa lekia odalı DIOdem ve Jdlbıt ·Mrt:1111 

~~ 
Ti - AOaU 8ATILIK BANi 
~ L8Dp Sepetçi cad~ 
No. lı hane, klrsir bina 6 odalı. ..,,. 
kuyu. bahçe, iki tarafı eokak, 

vardır. ( V. P. 1~) 
lltlracaat aJ'ld 

Mlllelerrlk 
80 - KW.dele. ~ 

tlqe JaymetkillıeD bir aruıldml 
n kiti vermek ve muhbQladl 
bulun h&ftdar 9111ltlerinde 
bir n almak Jatlyorum. Yalı 

mDnacahtlr. 

dit ....,u, ~ ft elJeace 
~ ft lmıvaha ,.. ....... .,. 
..,.... • .., ftJa ..... .. 

1Millll aramJQW. 

ve satAllMlCl"~ls..rlh~ '1J -BA'l'lUIC •AOAU 
)( h YOB-ı.taabul Sulta.nham.-

1Lammen becle1l 19224 lira olan muhtelif H kalem vagon aldlJDWltör lstanbul rı•car 
plak ve telerrqatı 1' - 10 .- 1937 perwem be gUntı saat ı~,30 da kapalı zarf u.eulU kale ft c1varmda ..tiz bin Ura 
ile .Ankarad.: tdare binalmda eatm alınacaktır. da atıhk klrslr maluul 

Bu ile~ ~ 1"1.SO liralık muvakkat teminat ile Qquııun San yi oda sın dan: 715 - SATILllt PiYANO -
.... 1 '"''"ı~:'• llllfl& mltlllıldtllk ,..,,,_ ... tekll&rlnl &Jnt.Mlla M.10 a bc1aıf dfc ı.- •llllilW ftrineleri Jlıııiıdlr ?:- TUrkiyede do'kwwı ipekli lmlDı"ı ı• •"-tam 1937 tarihli remnl prıe- merman marb1I çift bir 

JıdaameP• ,_,....,_ • .._. a., ..,.,_ ~ ~ te ile netredlJen "ipekli kumq ~ aifftf1*'M_, ile ..ıt edilen etaD4ard 11a111 atıhkbr. Talmtm Tarllallll""' 
u twntlm ve 19\'k tefUlln4iiı c!alftdınatiidır. (IMINS) ceularm& uygun o1Dıuı Jbmıchr. hane fOkü No. 3IL (V. P. 

Mevcut atoklum tent,m için Dl ıtplnamain iM ~ geçtiil 
Muhammen bed~ 9640 lira olan 8 kalem muhtelif cim yat 9 - 9. 937 per. tarihten itibaren Bç ay mllbJet bıralrıl ııiftır. ıe matua eahleleri le r•v•n!.•! 
~ gQnll eaat llS de Haydarpqada gar blnuı dahilindeki eatmalma ko. bu mllddetia hitamından evvel nıwmu • h a7km olarak dolim-

70 
_ 'l'•BCO•B VB DBd 

miaJmu tarafmdan kapalı art unltl ile eatm almaealrtU". Bu lfe girmek la mut elleriıiıde mevcut lpekU kwullar*ı fln•tnt~ , ~ efıtedlnl ve her 
~ kanunun tayin ettfii veeaık le ve Nllbl p.rıetenln 7 ·ıs • 937 T. 2397 topun kaç metzodaD ibaret oldufallu -..ıdiND bil" ~ tanıüm ederek Tllrk pDGl tasnıw 99 

veya ı - 7 • 937 tarih 3M6 No. lu nilah.ı Jarmda lntifar etmıe olan talimatname odamıza vermeleri ve kueamlarmı dam ptıp&lafı "•puaenba 15 inci cllme yapar w elen ftl'lr, mtıtf 
ctalrelblde almm11 V8lib ve 723 liralık muvakkat temtnstlarml muhtevi tek. dul emri lktimmdandır. l J 
llfterlni eblltme gGDI uat 14 de kadar koml~na vermelert lbımdır. Allkadarlann beyann1.1ne vermek "Jrumqla~ damsaı-tmak tc:ln her 'lT-Tllrkce. Fraıımc& ve 

Bu ite ait eartnameıer komlayon dan param olarak dafltılmaktadır, gUn it aaatlerinde odamız Sanayi lalellne ~t ediheeilderl illa olu- lillaltn bUc aJDl amı• ff/, 
(15399) nur. (15688) da ela lJl ub1U lıir pal 

------------------------------~-------------• kOlnpudlltı-uaJGI'.~ 
Muhammen bedell (18000) 1ra olan ftlOD, k*omoW ve talr muhtflif kri- Sultan Ahmed Erk lk Sana okulu •rtır-

Jio ve verenler. · '19 - Kaclm w,a erkek il 
s. ıo. 937 cuma gUnu a.ıı 15,ao da kapalı zarı unltt lle Ankarada ıc1are ma ve ek lltme ve lb le Komt 1 andan ı ._._ü ._.. wıe bir 

NnuıMa a.tm alınaeaktır. Nev'i Kikdan Jbat a.llbne T.G.S. ilk t.minat Şekil l'WJOI'. 
Ba itse p,mı, ,.,e.terln (1200) llrahk muvakkat teminat" 8e lranunu-:ı K. S. L. K.. 

tayin ettifl veatkilnn, remnl gueteniıı 7 • 5 - 1936 glbı ve 3297 veya ı . 1 • 937 09'liçeti 13500 K. •'l Kilo J/9/931 Peqenbe •75 87 
gUn 3M3 No. lı .alb,.... hıtipr ~ mit olan t.&Um&~ ~ alın· H,30 
iDii vea1b ve tıeklftrfal aJDI sin mt 14.30 a kadar komlayon refattltne ver. S&deyaf liOOO 95 ,. ~/937 Peflelıbe 3D6 25 Açık 
melerl lbımdll'. l.IS,70 

Şartnameler paruız olarak Aldau ada maı.eme dairesinden, Haydarp.\. TUrkantira. 110 Ton 2275 
ea Telellllm ve eevlr şeflijindea df4iı1ı maktadır. (:R527) ı!di Atik 

Y.Levamarln 
olülUrler. Teknik Okoln MldDrlGtUnden ı 

Okulun yüarda yuılı claft: kalem )'iyecek ft yaliaealı ehDtmeye kon Posta kutum: '1'8, Telefoll 
muetur. Ebiltme Caialoilunda yWuıek -~ter muhue'*"'lt lıılnumdı ya-

1 
_____ _._ __ -: 1 - Okulumu fizik libor•tuvan için IOamıu olan 4888 lln. w..ı. be. 

delll 223 kaleqa fiz.ilr lletleri i8J1,name EiDI ,.... lhaleei yapı••ak u.n ıo • 9 
• 937 tarihine raatlayan cuma ,unn eaat H de Gtlml11auyunda Yllkaek Kd. 
hendlll mektebinde toplanacak Jlan komisyonummcta açık eblltmeai ~pıla.. 
akbr. 

2 - ilk teminat 374 lira 95 kuruttur. Kektebimladen almıcak inıali~ 
.. YllDlek Jllllıendla mektebi muhuebelhıe yatlnbr. İlteJrHlerfa IUiname1l gör 
mek u.ere her itin mekt.ebimm ve belli glbı w eaatte ilk bımtaatıanm ~. 

• 111 olarak w fabrika mtlmeaatll olduklarmı bildirir vellilralarla Ye bu gibi it
J&PbkJ&rma dair '1'lcant Oc1uı bel,.ı lle bhilkte komlayonumua bqvur • 

.. "9(11U) 

ptlacakbr. ı.tmller-2'90 Mo. ı 'blrt~ 2, 3 bcll mfdcleelndeki ft'Rfı 
malaıl Tlearet Odunnn 181 belpsbıt • )'l,_. talip olanlar ayna. 

lwıci bir dnltt. IBÜ!lllHliJMle enak mtlteüıJııitlJll )'apbklarm& dair 'hnını.nt& 
tquna1-n ve ibru etmeleri ı+._,..,. 

Kqaiı muıme,. ...- .. ~~" preV. tapblr 
meye latlnıden ~ lttlrak ..... ,. . .... ---8' inci maddlet 
ile te"'- ~kll aıfma ~ ... 

Ve-<1Ufta1""btt ~ llll•Wta!MtiflllWMf tliftlı-'Elı'.

1 ı.teıdUer belli ,un ve IUtte 11&18 paen komJ9Jona ve ~ a&'mlk 19-
teJmJer okula ı..ewrmaJan Dln obmur. (mi) 


