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Harf inktlibının onuncu yllı dün büyük ve 
coşkun tezahüratla kutlulandı 

TIMES .!nkılabın Başarıcısına Uzak Şarktaki 
tehlike 

Uznk Şnrkt.n, Sibirya - Mıınçul'i • ı 
Xoro hmlutlarmm müşterek noktası 
olan Çnnkufcııg t.cı,csJ etrafında l>i· 
ribfriylo tutuşan Japon ,.o So,·yet 
kun·ct lcri tıer iki tarafın harı1ten 

çckinmclcrJnc rnğıncn bir türlü mü· 
turel.c 'nziyetinc geçemediler. Çin· 
de IJiJ.} tik hJr harbe gfrJ':'miş oJım ,Jıı
poıılıu• Sihiryn tal'afmda Hu lar ile 
lkincl IJh· biıyük hurp nçmnk i tc· 

WIJ'>l'lnr. Bunun için Çnnknfcııg tıii
<li<•cshıl blı· ıuıln~mu) n bnğlnmuğn 

ı,;ulı~ı.>ol'lnl'. Sm.>ct Bu yu j,.,c m117J 
ıuptt•tııwk ;ı.,in dcğiJ, koıııünhmı re· 
jimiııl yu~ntuıuk \o .l iikscltıııck için 
ul\-r.rı~ıuı hiı· •lc\lctlir; soııru l zuk 

NUMBER şukran telgrafları çekildi 
Sarayburnu abidesine çelenk koııdu 

THE . 
TURKISH 

:jıll'ktn Jnımıılnr ile hnşlıym·nk bir 
hıırhlıı ihı·ııııııdu .\lmnııya He ltnl
yu ı kendi ıtlcJ hiııe lıurck<•te geti
ı·ecrği lrnııautimlcdJr. O dahi Çanku· 
fen·~ mt•,..<•h•siııl gene sııllı yolu ile 

hnllctmck isteyeceği şüphcsizllir. 

1Jıım111la h<'ı uber, güıılcrdcnlJcrl iki 
tarııf urıısmıhı dm um eden <liplomn
tlk teınnslnı· hiı· nııln':'ına lhnidi \l'r 
nıi,lOr. :\için? 

Bu ııol~tu3 ı i.} kc ka \ ı·nııınk için 

• ınponrıınııı .\ yn<lnı.ı i Ulu plftnn11n 

hcdcfll'rbıi lıııt ırn ~Nfrrnck JAzım

•hr. 

Hlr ıscnodcnbcı·i Çludc hDl'f) ooen 
.Jııponynnm emelleri çok gcnh:Ur. 
J{nr<'clcn onra M n nçuri) i, 1\fıınçurl· 
<len <;oııı·n l\longoli tam hukimJycti 
nltına nlnn ve şimıli de Çini i tilil ne 
nğl'Rşnn .Jnponyanm yarınki hedefi 
Slbiryadır. O\yct Ru yayı Okynnu ... 
snhlllcrinclcn Unyknl güliiniin gcrilc
J ir&c ntmıı.k1ır. 

Bunun lçincllr ki SO\•yct Rusya bu
e:,>im Jnponyayıı knrşı Çinlilere ynr· 

d •m etmekle kcıulinl Uzak Şurktıı 
Dıüılafna etmiş oluyorun. 

Hu sırada ;Japonynnın Çine.le u~rn
dığı zorluklar arttı. Pı·ımsa <in Jlin· 
ffl Çini tarnfmdan ÇinHlcrc yardım 

ctmcğc hnşlnıh. SıHıra hıgilterc ge
ne (,,'ine 1 tik:rnz malılycthıdc olma· 
makin bcrııbcr mnli yardımda •bu
Junmal'~a karar' erdi. Ufiylo bir ,·ıı
:dycttc Sovyct Hu ya için l'zak şark· 
ta.ki nskcri \ azlyı•tinl tnk\•lyc et
mekten dnhn tııbii ne olnhllh'? 1ş-

tc Siblı·ya ile 1\orc rn l\Jnnçuri hu· 
rlııt lnrınrn nıüşter<'k hıulut noktıısı· 

111 teşldl cı1cn \'(' strnte.ilk hnkınıclan 
fcvlrnl:'hll• cheııımfy,•tl bıılunnn ('an· 
kııf<.-nr~ tCJK'sinlıı Ihı kun·ctlcri ile 
tnk\ iye cllillşi bfiylo tnhli bir tc<l· 
birden hn-:kn hir şey •l('ğiMi. 

Faknt Cinin ıll'Jrnsındnn Slbiryn 
toprul~lnrrnı gözet lemckt.ı• olıın ,Ja· 

ııo113 n So\'J ctl<'rin nlchklnrı hu hudut 
tak\ iye l tcclhirleriııo knı·şı sinirlen· 

di i üıletn ihtiynrım hlrdcnhirc knY· 
beden hısnnJnr bribl harekete geçti. 
Japon kumnııd.rım nuslnrın iş~ııli ııl· 
tın cin olan hu tepeyi zorln zııptctd. 
Uımdnıı oııra iki tnrnf nrnsııuJa baş• 
lnyırn bııllut nıU:sadenıcierl Adetn 
mnhıılli hlı• mııhııı·ebc şı•kUnI nJılı. 

Çnnkııftoııg ilıtilı1f11ula nusllll' ile 

-
soLDIER, STATESMAN, LEADER 

.. 

Repuhl c 

T11yıns i~in 
Atatürkün imzaladığı fotograF, bu fotoğraf ilstündc !U kelimeler 

yazılmaktadır: 

Asker .. Devlet adamı, önder 
- - -

Taymisin Türkiye için 
çıkardığı f evkaJade sayı 

'J'iırk • Jrıı.ıiliz nıiinıı~chalının km·\·cllcnmcktc olması, her iki d~ lelin dün
ıııııııu nıulı:ıf.ız:ı etmek yoluııcln gösterdiği Jıusııürıil et ve rııııliyeli, lngiliz 

l 3 :~ 
0 
olduğu gilıi tnnıtnınk nı:ıksadi)IC Jngıllcrcııln en büyük \e m!ilıiın gıı. 

cfkıtllll ' ' f k )A 1 b' Ü 1 k , . Tıı,·nıis, 1'iıı ki\ c ıçın C\ ·:ı uc e ır n s ıo çı armıştır. 
ırıcsı !J .\gııslo 1!)38 lıırihini taşıyan bıı fc\ kal:ide niıslın} ı lıcrneıı ayni t:ırilıtr 

. ctıııiş )Juluııu.roruz. Toyınis'in Türk nfishnsı, "Yeniden doğmlJŞ bir millet" 
1 '-'~ 111~a lıir b:ı~nııık:ılc ile Lınşlııyor 'e hunun ortıısmdı:ı Bil) iık On derimiz Atatfir· 
:il ıııc urcti ınnlısıı ndıı bu fc, kal:ide nüsha için imz:ılıımış oldui;iu bir portre) i 
ı,un :s • .. ı J ·ıı · A k b" "k l i l ·ı b" 1 . tıııJuıHI\ or. A \ili ııu~ ın, ngı eren111 n ıırn U) u c ç s ı e ız m l..ondrn 
hıl\ I " ' 1 ı • w• fb' 1 J t d ) .firiıııizııı lıirl'r ıııosJJllll ı ı ıvıı ettıgı s ı, < e' c :ı om :ırımızm resimleriyle 
't liklc fıı,ıl•l etini ılıth a eden· ehemmi) ctlı m:ıknlclcr 'nrclır. ll:ılk Partimiz 
:~;tkc' )criıııiz,. dılim izin ~c~izlenn~csi, Ti.ırk ~~~lı~lığı, Tii~k snzct~krlnln !ektı. 

.. 
111

, zirnııtiıııızlıı ılcrll') ışı, s:ıno) ıdc knyrll'llıgımız tcrnkkılcr, Turk cdchıyıılı, 

t
rnu reli ınodcıırilif:i, folkl.ırı, içtimai hizmetleri, f l:ınbul 'c .Anknrn csnsh tct-
ıen ' . kiklere mustcnil Jıtllcl makaleler h:ılındc teb:ırliı ctıncktcdır. Al ni nüshad:ı, 

11 
Ati \'ileci, Hômit Zübc)r, Bnlı:ın Ferit Tek, F:ıllh Rıfkı .\lo), M.ıhınut Kösemilınl 

ı:i.lıi Tiirk ıııuh:ırrirlcriııin ''c Rolıert Kollrj müıliirlcrinin de hıgilizceye tercüme 

cdilnıiş ) :ızılnrı hulunnıııklndır. 
ııuııd:ııı bnşk:ı, Türk ve İngiliz ticaret {ılcııılııl 1-aırşıhklı olnrnk aliıkııdıır 

dceck IJanl::ır, hu ııii5h:ınııı ote~indc, berisinde )er tutınııktndır. Hul ıs:ı clostla
~rnuz lnsllizlcr t:ırofıııdıın t:ıınnıncn Türk il c için sıırfcclilmiş hır emek mııhsulü 
knrşısındn tııılunuyonız. Hunun bnşlırıı kısıml:ırındnn YlllJllınış hu) iik bir sııyla
yı bugün l edinci s:.ı~ faıııızdıı, k:ırilerimizc sunuyoruz. 

• Jnpoııl.rırrn kar';'ıhklı ldcliıılıırı tetkik 
cdllcn·k olur ıı l\lo km n JıükOrnctlnc 
hnk 'ermek lıizımılır. Zira Jtuslnr 

l~Sn tarihli hir unınhedt•yc bnğlı ha· 
rltnyu istJnııt oıll.>orlıır. Jnpoıılnr 
ı .. e herhangi hlr delile istJrınt ('tmek· 
.. ız.111 adl'ce bu hnrltnnııı n"'Jı Son et 

C\ rnk lınzinelcrhıdt.' nınhfu7. tek nfü;. 
hadan ibın•<'t oldıığ,ınu, \ c {tdeta 

sahte hiı' \ e ikn ol<luı,,runu iddlıı C} • 

le7orlar. Şiiphe J ok ki hu tnrz<lıı bir 

,Japon diplomatlarının şehrimizdeki toplan
tısı münasebetlle u:usun bir fıhrası: 

ASIM es 
4 Şü. 5.) J 

Cumhuriyet Türkiyesi 
Asla Sovyet a'eyhdarı b:r terti

bin beşiği o.mayacaktır 
~ 

Türk harflerinin kabulünün onun
cu yıldönUmU dün Türk gençliğinin 

çoşkun sevinç tezahürleri arasında 

kutlandı. 

Ulu Önder AtatUrkUn, Türk mille. 

U.ne kazandırdığı sayısız, üstün ve e
ri~ilmez varlıklar arasında ön safı i§. 
gal eden harf inkılabının, on yıl için. 
do yurttn yarattığı kUltUr hareketi . 

(Sonu Sa. 10 Sü. 1) 

Yeryflzflntln en 
zengin kızları!? 

Dol•r·Prenseslerlnln hasnsl y&f&Jıeları, 
l{e 1rdlkler1 zevk ve sara maeer•ları .•• 

Vulvört m'I t 1 yon armm varisi gll.zeJ Barbara Huttonun. Sen Jıloriçt 
lcızakta o.l~ bU' tesml, kendisi, sağ tarafta otvaııclır • 

i ip tükenmez parayı 1001 
.<aprisle su gibi akıtanlar? f .. 
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No.24 ~"azan: Nıyazı Ahmet 

Adnan ayağa kalktı. Gülçubuğa dön. 
dil. Yumruklarını sıkmıştı. Fakat üze. 
rine yürüyemedi. Dona kaldı. Gülçu. 
buğun biraz evvelki hali tamamile de. 
ğişmişti. Gözlerinde iki damla yaş var. 
dı. 

Adnanda ağlamamak, hıçkıra hıçkıra 
ağlamak istedi. Fakat ağlıyamadı. Bir 
tek söz de söyliyemedi. Mağaranın ka. 
pısma doğru yürüdü. işte orada ayak. 
lannın titrediğini hissetti. Son bir kuv 
vetle kendini içeri attı. Keçelerin Ü!

tüne uzandı. Parmaklannı onlara ge. 
çirdi. Sonra uzun uzun bir çocuk gibı 
hıçkırdı. 

~ "" . 
- Şimdi sen bu evde kalacaksın .. 

Ben gelir seni alının, Danaburuna gi. 
der, otururuz .. 

Gülçubuk Adnam mağaradan çek 
uzak bir köye götürmüş, orada bırok. 
nuş, ayrılırken bôyle diyordu: Adnan 
birşey söylemedi. 

- Peki.. beklerim ... 
Dedi, konuşmak istemiyordu. İsti. 

rahate, diıılenmeğe ihtiyacı vardı. 

Gülçubuk gittikten sonra kapatıl • 
dığı odanın içinde dolaşmağa başladı. 
Bir gömlek kalıncaya kadar üzerinde. 
ki elbiseleri çıkarmıştı. Müthit hara • 
ret, toprak duvarlan bile çatlatmı§tı. 
Rüzgar alev dalgası gibi idi. Yilze 
çarptığı vakit serinlik yerine kızgın 

bir fırının ağzından çıkan yakıcı ha. 
raret gibi deriyi yakıyordu. 

Adnan bir türlü o hummayı unuta. 
mıyordu. Gözlerini kapıyor, başka 

şeyler dlişlinmek istiyor, fakat bir 
türlli imkan bulamıyordu. Alkadın o. 
nun bütün hayatında, içinde yaşıya • 
cak bir kadın .olmuştu artık. B"r ge. 
cenin macerası hiç umulmıyan, akla. 
hayale gelmiyen şekilde neticelcnmiı. 
ti. 

Adnan şöyle düşünüyordu: 

- Ah şu Dersim denen korkunç 
dağlann korkunç, iptidailiklcri ne 
vakit yok olacak. Bu glirbUz insan -
lar, çalışkan, cesur, yiğit insanlar bi. 
rcr hayvandan farksız hale getirilmiJ 
terdi. 

Genç kızlan başlarını taılara çarp. 
tırıp ölüme süriıkliyen ve adına ''a. 
det,, denen "köhne inaruşlar kimbilir 
ne saçma şeylerdi. Cahil Seyitlerin, 
canavar ağalann ellerinde bir köpek 
gibi kullanılan bu temiz Türk ırkı diin 
yanın en çok acınacak in anlan idi. 
Ve onlar, bu hayata o kadar alışmış. 
lar, o kadar bu hayatı bcnimsemi;ler. 
di, ki .. başka muhit içlerinde yer ede. 
miyordu. Seyit ve Ağa ölüm emret. 
ıe bile her Dcrsimll sevinerek ölil. 
mUn kucağına atılıyordu. İyi giyin • 
mek, iyi yemek, iyi istirahat etmek, 
kazanmak, emlak sahibi, ev sahibi ol. 
mak, mesut olmak onlar için manasız 
ıeylerdi. YegAne can attıkları ıey, 

düıman bulmak, düşman öldürmek, 
çalmak, çırpmak, kayıtsız ve ıartsıı 

Seyidin, Ağanın emrini yerine getir. 
mekti. 

tnsanlann ıu fani dlinyada yegane 
tesellisi olan, .onları her şeyin fevkine 
çıkaran ''aşk,, da bu diyarda muam. 
ma idi. Seviyorlar mı, sevmek arzu, 
iştiyakı içlerinde yok mu bilinemiyor 
du. 

Adnan, her vakit sormuş ve sevgi. 
nin bu dağ insanlarındaki tecellisini 
bir tlirlü öğrenememişti. Onların 
destantanru dinlemiş, aşk ve hasret 
ifade eden yanık tlirkül~ri ile içi çök 
milJ, fakat bunlan söyliyenler de ke. 
Jimelcrin manasını bulamamışlardı. 

Yüce dağ başına çıkam oturam 
Bulaınıyom yari get.irem 

"' . . ' . . . 
Turnanın kanadı ayaza benzer 
Benimki dert değil maraza benzer 
Ela gözlüm, sevdiğim dilber canım .•. 

Türküsü "yar, yar, yar,, 'diye uza. 
tılarak o kadar içten, gönülden söyle. 
niyordu, ki .. 

Daflar el ele verdi, 
·ıe velvele dügtll, 

ldilgUmO arama, 
ar elden ele dUttU. 

Diyen erkekler, mavzerlcrini ku.. 
caklar, dere, tepe, demeden adam öL 
dürmek, yol kesmek için ko§arlardı. 

Adnan, kalbi her saniye Alkadının 
acı ölümü ile çarparak onun hayalini 
gözü önünde seyrederek böyle daha 
birçok düşündü. 

Hararete inzimam eden iç sıkıntısı 
Adnanı bayıltacak hale getiriyordu. 
Fakat aczini, bir kadın elinde oyun. 
cak gibi Dersim dağlannı dclaşması -
nı unutarak kendi kendine kararlar 
veriyor ve bu kararlar enerjisini art. 
tırırordu. 

Mücadele etmek istiyordu. O emin. 
di, ki Dersimin bütün asi ağalı!n, 

cahil Seyitleri temizlendikten sonri\ 
mücadele lazımdı. 

Sağ kalırsa Adnan Dersimden ay • 
rılmıyacak bu asırlarca ihmal edilmiş 
halkla uğraşacaktı. Genç delikan. 
1ı bütün bunları, Alkadının temiz 
hatırası için yapacaktı. Dersim kızla. 
nnı, Dersim çocuklarını kurtaracak. 
tı. 

Oda penceresine yaklaştı. GöğsünU 
ete yapışan, yakan rüzgara açtı. Bom 
boş kayalıklara, 'korkunç vadilere daL 
dı. 

Hazin bir garkı ile aylldı. Bir ka • 
dm sesi, evin çok yakınlarında şar. 
kı söylüyordu. 

Ne tuhaftı, ki ayni Gülçubuk gibi 
söylüyordu, ayni Alkadırun titrek se. 
sini andmyordu. Gözlerini etrafa gez. 
dirdi ve bu sesin sahibini aradı. 
Oturduğu eve mensup biri idi. Çün 

kil o evin önünden geliyordu. Adnan 
dikkatle baktı, göğsü açık, başı kır -
mızı bir puşu ile sarılı yaşlıca bir 
kadındı. Delikanlının pencere5indcn 
geçerken başını ~aldırıp baktı. Gülüm 
scdi ve türktisüne daha yavaı sesle 
devam etti. 

Kimdi bu kadın?. Oturduğu ev 
kimin evi idi?. Bunları Gülçubuğa 

sormamı§tı bile. Diğer evlere baktı. 
Girip çıkanların hemen hepsi kadın, 

lqz ve çocuktu. Anlaşılıyordu, ki er. 
kekler dağa çıkmışlar, yani Seyit Rr. 
ıaya iltihak etmişler,;li. 
Adnanın kapısı açıldı. Yedi seki:'! 

yaşında bir çocuk elinde bakır bir 
bakraçla girdi. 

- Ayran getirdim .. diyerek uzat. 
tı. 

Adnan çocuğa yakla§tı. Ayranı alır 
kcn çocuğun yüzüne dıkkat ediyordu. 
Kir içinde idi. Fakat yanaklarından 

sanki kan damlıyordu. 
Ayran buz gibi idi. lçi tutuşan 

genç bir yudumda içti. 
- Ayrana kar mı kattınız?. 

(Arkası var) 

T RAMV AY DURAK yerlerinin 
bugünkü lhtfyacıara uy~un 

olmadığı göze alınarak, belediyece 
tetkikat ynpılacak ve bu hususta bir 
karar verilecekmiş. 

Bence tramyay durak yerlerinin 
başl:ca kusurları şunlardır: 

1) Tramvay durak yerleri bugiln· 
kU haliyle, trnmvnym içerisinde olup 
da pek acele işi bulunan yolcular I· 

cin pek ı:ııktır. Tramvaylar lkl<lo 
bir zırt zırt bu lstasyonlnrdn dur-

dukça, acele işi olan yolcuyu deli c
dt.•rccsine işinden ahkor. Sürilnce· 
ruede bırakır. 

2) Tramvayın dışında olu_p da ace
le tramvay bekleyen kimseler itin 
ise pek seyrek 'o bilhassa ikinci 

mevki tramvayları "dakikada bir" 
kencllne cezbetmeyen donuk ve can
sız birer noktadır. 

Bu clhetlerl ıslah edebilirlerse ne 
AJA ••• 

• • • 
A YASOFYA mUzeslnlı:ı mozayık· 

larını acan .Amerikalı profesör D. 
Vitmor ile konuşuyordum. 

Miizenln tam mihrap yerinde, yer
den bir minare gibi yükselen bllyUk 

ai1Qap iskelenin kaça gıktı~ını sor
dum: 

Yalova mektubu : 

Banyo olunda 
otor11obil yarışı 

Yalova iskelesi ile banyoların ara • 
sındaki asfalt yol 12 kilometrelik bir 
mesafedir. Bu mesafeyi otomobiller ve 
otobüsler nihayet on beş dakika i. 
çinde alıycrlar. Yolun iki tarafı gü • 
zel tarlalar, yeşil bayırlar, dalgalı 

dağlarla ruhları okşayan bir manzara 
teşkil ediyor. 

iskeleden banyolara kadar otomo • 
bil, yahut otobüs içinde gidip gelmek 
bile yolcular için bir %cvk oluyor. 

Yaln.z bu tatlı zevki bozan bir ci. 
bet var: Otomobillerin otomobiller ve 
otoüslcrl~, otobüslerin otobüslerle ya. 
rışı ! 

i skeleden Yalova banyolarına git • 
mck için ilk defa olarak otomobile 
bindiğim gün arkadan gelen otomobil. 
!erden birinin çaldısı kornayı birden. 
bire anlıyamamıştım. Meğer arkadan 
gelen otomobilin sahibi benim içinde 
bulunduğum otomobilin sahibi ile re • 
kabet halindeymiş. Mutlaka bizi öte. 
kini geride bırakmak istiyormuş. Kor 
nanın manası : 

- Yol veri 
Dcmekmiı. 

Şoförümüz alıtkın olduğu ıçın bu 
manayı derhal anladı. Bir kazaya mey 
dan vermemek endi§esile makineyi 
yolun aağ kenarına aldı. Ar'kadan ge. 
len ot~obil geçti. İ§ bununla da kal. 
madı. İkinci bir otomobil, ıonra üçün. 
cU bir otomobil yol istedi. Onlar da 
geldi ve geçti. Fakat bu gelip geçme. 
lerle beraber birer tehlike de gelip 
geçmiş oldu. 

On be§ dakikalık bir yol ilzerinde 
böyle bir sürat yanşı gerçekten ma. 
nasızdır. Çünkü banyolara daha evvel 
varmak için 'kazanılacak zaman bir, 
nihayet iki dakikadan fazla değildir. 

Sonra banyolara giden bir otomobil 
için geri dönerek tekrar yolcu almak 
imkiru da yoktur. Bu itibarla otomo. 
biller arasındaki bu aürat yarııı sade. 
ce bir delilikten, elAlemin hayatı ile 
oynamaktan ibarettir. 

Bununla beraber, bu yanı nasılsa 

otomobil ve otobüs ıoförleri arasına 

girmiş?. İhtiras şeklini almıştır. Sen. 
ra bu yarı§ otomobillere de münhasır 
kalınıyor. lakele ile banyolar arasında 
işliyen otobüsler de bu ihtiraslı ya. 
rışa karışıyor. Bazı otomobillerle oto. 
büsleri idare edenler yolda giderken 
arkadaşlarını geride bırakmaktan ina. 
nılmaz bir zevk alıyor 1 

Garip olan cihet §Udur ki bu yolda 
yarış yapan otobüslerin içerisine gi • 
rildiği zaman yolcuların gözüne şöyle 
bir levha da ilişiyor: "Şoför ııUrat 

G CD iNi O N 
AIKISLIERI 

- Meselft., dedim. Bln lira. kadar 

sarfcdildl mi? 

- lngillz llrası nzerlne mi soru· 
yorsun uz? 

Boımndım: 

- Evet, dedim. 

O dahi: 
- Evet. dedi. 

Arkasından, böyle bir rakamdan 
şimdi gazetede bahsetmenin uygun 
dtişmfyeceğinl söyledi. 

- Neden? dedim. 
- Havadis, olmaz, dedi. lşln baş. 

langıcında veya sonunda bahsotsey· 

dik, belki havadis olurdu. Fakat 
şimdi; hayır ..• 

Ben ise aksl knnıı.atteyim. 
* * • 

BlR YERDE yaşınız hakkında 

başkalarının tnhmlnler yapmasın-

dan asla korkmayın. Yani sö:r. yaşa 
intikal ederse, lcinlz tttremesln. 

Zira, her feyden önce, birçok kim· 

tehlikedir. Evdekileri düşün 1 .. 
Şunu da ilave edeyim ki bu tehlike 

yalnız nazari bir ıhtimal hududunda 
kalmıyor. Zaman zaman kazalar da 
oluyor. Mesela geçenlerde delice bir 
süratle giden yanşçı otomobillerden 
biri bir öklize çarparak öldürmüştür. 
Bundan dolayı ceza da vermiştir. Fa. 
kat bu ceza otomobilin sahibini yola 
getirmemiştir. Yanşlar devam edip 

gitmektedir. 
O halde, çare nedir? diyeceksiniz. 

Benim düşfindliğiım çare budur: Oto. 
mobille muayyen süratten fazla git • 
mek, bilhassa önde giden bir otomo • 
bilı, yahut otobüsü geçmek başlıbaşı. 
na cezayı mucip bir suç olmalıdır. 

Ve bu usulü büyük bir itina ile tat. 
bik etmekten asla geri durmamalıdır. 

M. 

Türk - Mısır dostluğu hah kında Mısır 
1-larh•iye vezf rlni o sözleri: 

Türk - Mısır muahedesi 
Ananevi a'akalarımızın müeyyi
desinden başka b:rşey dea·ıdir 

Kahirede çıkan Sadakat gazetesi 
Türk - Mısır itilafı miınasebetile bir 
anket açmıgtır. Bu ankete cevap ve • 
renlcrden Mısır sabık Vasiler 
Meclisi azası ve hariciye vekili Aziz 
İzzet Paşa §Öyle demiştir: 

"- Aıil Türk milletine kartı besle. 
· diğimiz hakiki ve .amimi cluygulann 

tam 'bir ifadesi olan Türk • Mmr mua. 
hedeıi iki milletin münas&ıatına dü. , 
zen veren an'anevi alakalnrınuzın mü. 
eyyidesinden başka birıey değildir. 

Yeni Tür.i<iyenin pek deüerli Hari. 
ciye Vekili Dr. Tevfik Rüıtü Arasın 
memJcketimizi ziyareti jsc, mevcut 
sempatinin kıymetli bir tezahürüdür. 

lki karde§ milletin refah ve ıaade. 
tini, terakki ve tealisini bütiin kal. 

birnle temenni ederim.,, 
Mısır mebuaan meclisi azasından 

mühendis Bay Ahmet Rüştü de şÜ 
cevabı vermiştir: 

••- Harpten evvel Türkiyede uzun 
ıeneler kaldım. 1914 • 1918 senele. 
rinde Osmanlı or.duıunda fili hizmet 
yaptım. Ordudaki hizmet esnuında 

Tiirklerle sıkı temasta bulundum. 
Tüc-klerin büyük meziyetlerine f&hit 
oldum. Hürmet ve muhabbetim ç9k 
derindir. 

Türkiyeyi ziyaret ebneyi .everim. 
1933 ıeneıinde Ankara ve htanhulda 
dört ay bldım. 

Büyük bir tali eıeri olıınk 10 un. 
cu iıtiktal yıldönümü meraıimini da. 

hi takip ettim. 1911 deki Türkiyenin 
halini bildiğim için, aradaki büyük ve 

müthi~ farkı gözümle görmek müyeı. 
ser oldu. E&ki rejim ölü bir rejimdi. 

Y eniıi ise, millete hayat veren, nete 
seler kendllerlnln de yaşları hak- sa~an her sahada kuvvet ve kudret 

kında tıerl tahminler yapacağınız.. 

dan Urkerck, mUstakbcl bir iltifatı 

teminat altına almak için, size kll· 

çilk yaşları mUnaslp görüyor. 

Sonra, yaş, dalma kusurlu olarak 

tahmin edlllyor. McseIA. "60" ya· 

şmda mısınız? Size "48 - 49 gösteri

yorsunuz" diyorlar. 

"40" yaşında iseniz "SS" Yeriyor· 

lnr. Yani tıpkı sizin ynş hususunda 

kendinize yaptığınız muameleye 

mnzlıar olul or; aynada ı;ördilğilnUz 
ylizü görUyor; hayalinizde canlandır-

dığınız benliği yaşayor: hUldsa "nU· 
fuı:ı k!ğıdı" nın söylediği hakikatten 

başlta bUtiln tcsolll nimetlerini ken· 
dlıılze ibzal cdtlmiş buluyorsunuz. 

'5 • • • .. 

Fakat bu yolda bnrelrnt eden mu
hntaplarınızm ayrıca patavatlı blr

tnkım insanlar olduğunu da unut· 
mamalıdır. Yoksa, sizin acıyarak 

serf de bıraktığınız günlerin - hen Uz 

tuzları kurumamış olan - pösteklle

rlnl bile birer paçavra gibi ) UzUnUze 

cnrpncnk mUnnscbetslzler yok de· 

kaynağı tetkil eden canlı ve cazip 
bir rejimdir. MiUi arzu ve iradeleri 

tahakkuk ettinnit ve Türk milletini 
ideal lbir millet mtttebetine ula§tır • 
mı§ olan yeni rejimin hayatiyeti her 

yerde ve her aahada göze çarpıyordu. 
Memleketimi ayni terakki aeviyeaL 

ne yükselmiı ve asri milletler erasm. 
da yüksek mevki alnuı bir bale gel. 
mcı:ni can.dan arzu ediyorum. 

Türkiyeyc karıı bu &&mimi hialeri 
la§ıyan bir insanı~, iki memleket dosL 

luğuna lbüyük bir ehemmiyet verdiği. 
ni söylemek bile zaittir. 

Sizin ibu yoldaki meaainiz iıe takdir 
ve tebrike layıkbr. 

Türk • .!.f mr dostluğunu arttmnak, 
ve bu dostluğun iyi bir vasıtan olan 
gazetenizin gayt"etlerini teıvik etmek 

Türkler ve Mısırlılar için bir borçtur. 
Çünkü, bu dostluk ayni zamanda jki 

memleketin hayati menfaatlerile de 
alakadar.dır.,, 

Kuruna abu ne 
~ndir. foıunuz ve edininiz 

HİKMET MU1'1:B 
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Destanın kanlı imzası: 

":~ş!~İ~~!~~!~:.~~hra· 
tnanlık mihrabı önünde secdeye kapanmıt gı 1 ır • 

Yazan: Hakkı Süha Gezgin 
. . a.rpıntıs~ dolaşır. Fakat bize dü. 

Türk §ehitliği, dağın tam sırtmd~ J \e çvazife yaJnız bu ruh yüksekliği • 
Nirengi noktasınd& beyaz, kalm bır ~ k övmek midir? 
Ut ""ksel · B bi · A bide:miz. nı semıe ve ·· ı un yu ıyor. u, ıım a On1 ka.r§ı borcumuz bununl& o-

dir. Mermerleri, yaldızlan, yeşil cen. . ar~., Parasızlıktan bahaetmiye-
netleri, tunç kakmalı kapıları, hulAsa ~enır: · ve günah olur. Çok daha 
bütün §atafatları ile beraber, düşman 11:-uk ~rerde harcadıklarımız, §Ul'a.. 
mezarlıkları, şehitliğimizin ayaklarL k ç b aya döktüğümüz altın yığın. 
na kapanmış gi:bi duruyor. Sanki on- ra··1 ~k şehitliği, çoktan Tilrk şe
la.r da Mehmetçiğin yattığı bu kaW:a.- :~ e. e layık bir hale konulabilir· 
manlık mihrabı önUnde dize gelmış. d;. erın .. 
ler, secdeye kapanmışlar. llk iş olarak Bolayıra kadar bu. 

Bir kere daha söylemiştim: Yollar tU köylerde ağaç bayramları yapa. 
çok bozuk. Te~en ~en b~.se~ ~arık. ıı:. Her yıl, her köy bu y~e.ç~ 
!arından hangısıne gırecegımızı kes- k- çamlar eksinler· Zira.atçılen· 
tiremiyorduk. Bu sırada karşıdan ~U- ~rpe fidanlıklarımız. Şehitlikleri 1-
rllsllnil önüne katmış bir çoban belır. m~ c.eıniyeti bunlara yardim etsin. 
dl. Ya~ı:ş yü~U: beyaz bir sa.kal ~; Mermer ve yaldızla donatamadı. 
çc.rçevehyen bu ıhtıyar adam, §&Şıla. ğmıız kahramanlarımız, hiç olma?.Sıı. 
cak kadar dinç ve dimdikti. ye§il gölgelerin serinliğinde yatsm-

Uzaktan el salladık. Koşa ~~a ~el- lar. Gerçi bunlara, "Mehmet Akif,, in 
eli. Bembeyaz çakıntılı dişlcrını g~:rt_~ düşündüğü 0 muhteşem tUrbc bile az. 
ren bir gülüşle yaklaştı. Sert yuzu dır. 
bu gültişün ışığı ile yumuşamıştı. An. Fakathiçe nlsbctle bu da bir eey. 
]aşılması güç tatlı bir sesle: dir. Göz görmeden gönül katlanır, 

- SelamUnaleyküml derler. Ne doğru söz! Ben de gidip 
Dedi. görmeden içimde bugünkü ~cıyı,w~e. 
- Aleykümselam. limeyi söylemekten sekinınıyecegım. 
Dedik. utancı taşımıyordum. 
- Hoş geldiniz, safa geldiniz! Hele yabancıların bozgunlarına dök 
- Hoş bulduk! tükleri mermer, yaldız ve zümrüt çağ. 
Ovaların evsahibl .gibi konuguyor. Jayanlarını gördükten sonra içimin s1-

Yaratanın yalnız Türk köyllisilne ba.. ZJSJ hiç dinmiyor. Bari devlet, bütçe. 
ğı§ladığı o büyük efendilikle bizi a- de şehitlcrimir.c bir pay ayırarak şu 
ğırlamağa çalışıyordu. işi başarsa! HA'h.""KI SÜHA GEZGİN 

Elinden gelse tar..e silt sağaca~, ku: 
zularclan birini keeecektl. Sagdakı 
meşe gölgeliğini g<Setererek: 

_Buyurun, oturun. dinlenin! 

Dedi, ~v 
Ona, hiçbir ihtiya.cmıız o~a gmı 

anlattım. G(ieterdiği büyük ınsanlI
ğa teşekkür ettim· Sonra yolu sor. 
dum. 

Şehitlik ıJözünü duyunca, yüzünde 
kıbleye d-Onmü" mUminlerin yüksek 
alevi parladı. Dudakları bir fatiha i
le kıpırdadı. 

Sonra: 
- Şuradan sapm, !U tulum.bıuıına 

varmca sola. dönün. Haydi yolunuz a
çık olsun. Allah nasip etsin hepimize 
o mertebeyi! 

Dedi. 
İhtiyar aslanın bu son dileği, vücu. 

dtimde heyecanlı bir ürperme koştur. 
du. Bu aksakallı çobanda Türk a. 
nanesinin blltiln ~anlı varlığı yaşı
yordu. Şehitliği rJinrün son ınUkA.fatı 
u.yan. yatakta ölmeği acı bir ta. 
Jilısizlik bilen bu ruh zenginliğini, 
ben ne bir yerde i&lttim, ne de baş. 
ka milletlerin kahramanlık eserlerin
de olsun okudum. 
Bulunduğumuz yer, konuştuğumuz 

sözler karşılaştığnnız ihtiyar, blribi
rinden dokunaklı, biribirinden UstUn 
eeylerdi. Gözlerim yaşardı. Dönilp bu 
ıslak gözlerle abidenin beyaz parıltı. 
smı öptüm. w 

Yol, çok fena .. İlerde çobanın sag. 
lık \'erdiği arteziyen kuyusunu bul
duk. Sola saptık. Her tekerlek dönü
ftlnde. heyecanım artarak yoku§8. sa. 
nla sarıla Yilkselen yolda ilerliyoruz. 
Bu topraklar UstUnde kan emmemiş 
bir karışlık yer yoktur. 

Burada araları beoer metrelik me. 
saf eciklerle ayrılan siperler sırala 
nrrdı.Geccleri, kancalar mugallarda~ 

tılır, k~ı siperin kuın torba. 
uza d' "~ nl l devrilir ı. • ... e o arın, ne bizim 
~ı u.nıuz buralara ateş etmediği için, 
~~ç raf yalnız tU!ek ve bombalarla 
ıkı ts. ırdı J{unı torbalarmın tır. 
boğazl~ bU ·çukurlar arasında, baza.n 
mandıg t cenaze yatardı. 
beş altı kB uz güneşlerinin altm. 

Kızgın tenı.II1 ... lan koku öyle kor. 
da leşlerden dagı "Himü bir kurtarıcı 
lrunçtu ki, insan, 0 

gibi özlerdi. .. t va.ıuuna bir ör-n-;;rkun e ·· .,, 
Şehitlik, .ı. u • terde ölınui>"er-

nektir. Sıra sıra. sıper üsUerinde ne 
tıyorla.r· 

di. S1ra srra. ya . bir filiz var. .. 
bir yeşil dal, ne ınce . uğurunda ol. 

Evet, TUrk şehitleri.' y istemi. 
dükleri vatandan hi~bır şeBir çiçek 
yecek kadar bUyUktürlcr. 

1 
habersiz. 

taşıdığı güzel kokudan nıısı rdığı bil
se, kahraman Türk te ba~ ·~rııfl!ll11 .. 
y{}klük kRMH~mdsı övlf'N' hP' 

Çocuğunuzu hangi okula 
vereceksiniz? 

Orta okullara 
girme şartları 
Orta okullar, talebesini lise sınıfla

rına ve orta meslek okullarına hazır. 
lar. Talebenin millet hayatı içinde 
mUsmir faaliyette bulunmasını, bir 
meslek ada.mı, bir aile uzvu olmasmı 

temine çalışır. 
Orta okulların birinci sınıfına 13 

yaşından kilçUk ve 16 yaşından bü. 
yük olmıyan talebe alınır. 

Orta okulların diğer sınıflarına ka. 
bul edilecek talebe buna göre tesbit 

edilir. 
2 - Orta okula girebilmek için beş 

sınıflı bir ilk okuldan mezun olmak 
p.rttır. 

3 - Ortaokula talebe namzet kay. 
dine ağustosun 20 sinden sonra baş.. 
)anır. Ancak ders başladıktan sonra 
girecek talebe Kültür Direktörlüğü. 
nUn müsaadesile alınır. Bu müddeL 
ten sonra yalnız tasdikname ile bir 
okuldan diğer bir okula gidecek tale. 
be kabul edilir. Yeniden talebe ancak 
Bakanlığın cmrile alınır. 

4 - Okullara girmek istiyen her 
talebe bir veli göstermek mecburiye. 
tindedir. Veli. talebenin ebeveyni ve. 
ya vasisi olabileceği gibi bunların her 
birinin muvafakatilc herhangi bir zat 

ta olabilir. 
OJ.aıla girmek için aşağıdaki vesika-

ların getirilmesi lazımdır: 
A - lJk okul diploması. 
B - Nüfus kuğıdı. 
C - Çiçek a§ısı raporilc, doktoru 

olan okullarda doktor raporu, olroı. 
yan yerlerde de belediye veya hükfı. 
ınet doktorundan ahnacak sağlık ra-
Poru. 

D - 4,5 x 6 boyunda dört tane fo. 
toğrat. 

E - :Kayıt beyannamesi 
k ~er talebe, bir ders yılı içinde o
ik~ ~n açık bulunduğu giinlerin üçte 
dirsın.0~ de;am etmek mecburiyetinde. 

· Çte ıkf · be d sınc devam etmiuen tale. 
ersJerd " 

JUsan mUddcn. muvaffak olsa dahi sü-
İki yıı il ettUınden sınıfta kalır. 

a ate k ı vesika verile k 8 an talebe de bir 
Ayni cin:~en okluJdan çıkarılır. 

talebe kabul edilrnoe an resmi okullara 
dal yıl daha a'""f z. Huausi okullar. 

,, .. aınifa de 
ler. Yıl sonunda RUıtu vaın eder. 
nün göstereceği bir okr DirektörIUğU

ulda l t"b verirler. Bunda muvaffak m 1 an 
lar bir daha okula alrnnıa 1°1amıyan. zar. 

Ağustosun ilk 
haftası 

iyi bir ihracat baltası 
oldu 

Ağuıtoeun ilk haftaaında İıtan. 
bul gü.mrük}erinden muhtelif. memle
ketlere mühim miktarda mal ihraç o
lunmuştur. Bu arada Polonyaya 205 
liralık yaprak tütünü, Almanyaya 5000 

7 50 liralık yaprak tütünü, Belçikaya 
746 liralık küspe, Almanyaya 2069 li
ralık kepek, Lctonyaya 1469 liralık yap 
rak tütünü, !talyaya 1575 liralık yap
rak tütünü, Amerikaya 2296 liralık 
ham afyon, Çekoslovakyaya 207 lira
lrk kuru koyun .derisi, İrlandaya 1137 
liralık kuru kuzu derisi, Ruıyaya 6 bin 
226 liralık taban, Romanyaya 350 li
ralık boş demir tüp ve diğer memleket
lere de muhtelif mallardan 22691 lira
lık gönderilmi§tir. Aliikadarlara .göre 
bu hafta iyi bir ihracat !haftası olmuı· 

tur. 
-0--

Sovyet Köycülüğünü 
Tetkik 

Kültür bakanlığı Sovyet köyclifüğU
nü tedlrik etmek ve açılat;ak olan ser· 
gide bulunmak üzere ilk tenrisat ge· 
nel direktörü bay İsmail Hakkıyı önü
müzdeki hafta içersinde bir heyetle bir
likte Rusyaya gönderecektir. 

Lise Ve Orta Okullara 
Yeni Talebe Kaydı 

Lise ve orta okullarda yeni talebe 
kaydına 20 ağustostan itibaren ba,la
nacaktır. Bu l-.uıuı.1ta alakadarlara tcb
liğat yapilmak üzeredir. 

Orta okullara hangi ilk okullardan 
talebe alınacağı tesbit edilmiı bulunmak 

tadır. 

--<>--
Yugoslav Öğretmenleri 

Ağustos ayı içcrainde Yugoslav öf· 
retmenlerir.den bir kafile İstanbuJu zi
yarete gelecektir. 

Kültür direktörlüğü misafir Yugos. 
lavları gezdirmek üzere bir proıgram 
hazırlamaktadır. 

Kafileye ilk tedrisat ispekterleri ba! 
kanlık edeceklerdir. 

--0--

Maarif Direktörlükleri 
Talimatnamesi 

Evvelki yıldan itibaren tatbik edil
meğe baılanrlan yeni maarif direktör. 
tükleri talimatnamesinde bazı değiıik
Jikkr yapılacaktır. Bu kanunda maarif 
m:idürü olabilmek için enstitü ve em
sali pedagoji müesseselerinden mezun 
olmak tartları konacaktır. Yeni ka. 
nunda kültür direktörlüklerini alaka
dar edecek bir çok maddeler vardır. 

---0---

lstanbul tik Tedrisat 
tspekterleri 

İstanbul ilk tedrisat ispekterlerinin 
yeni kadrosu bakanlık tarafından ted
kik edilmektedir. Yeni kadroya naza
ran istanbulrlaki ispektcrlerin sayısı 

24 e inecek ve açıkta kalan 5 ispekter 
'"nhal bulunan vilayet kültür direktör mu . 

lüklerine tayin edileceklerdir. Hangı 
. ekterlerin hangi 'kültür direktörlil -
ısp . .. .. .. d k' 
güne tayin edileceklerı onumuz e ı 

haf ta içinde belli olacaktır. 
-0--

Liman Nizamnamesinde 
Tadilat 

Dün öğleden sonra deniz ticar~t .~? 
d .. 1 •. w"nde limanlar umum mudurü ur ugu w • 

bav M•:ifid Necdetin baş-kanlıgında hır 

k 
· . on toplanmıştır. Gümrükler 'ba§ 
omısy . .. .. 
,,.ı·· .. Mustafa Nun· ve gumruk mu-mu.uuru . 
( ··u··..ı·rü Hasan Koperın de ha-ha aza mu . • 

zır bulunduğu komisyonda Jıman ~
zamnamesinde mevzuubahs olan tadı-
lat üzerinde görüşülmüştür. ~apılacak 
tadilat bu 'hafta içersin.de bellı olacak-

tır. 
-0--

Kara Nakliyatı . 
Şehirdeki kara nakliyatın~ bır e!

den idru=esi için bel~iye, dığer ala.
kadar dairelerce tetkikat . yapı~mak
tadır. Tetkikler sonunda bır proJe ha. 
ZT?'lan:ıcaktır. 
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Bir harman 
yandı 

Yangına atılan bir sigara 
sebep oldu 

Evvelki gece Mimar Sinan köyünün 
civarında Mustafanın harmanından 
yangın çıkmış, ilç bin kilo buğday ile 
ayni miktarda saman yanmıştır. Yan. 
gın köyliller tarafından diğer har. 
manla.ra sirayet etmeden söndUrlil
mUştür. 

Yangının harmanda yatan Mus~ 
fanın sigarasından düşen ateşten sık. 
tığı anla.şılmışt:Ir. 

Bundan başka Çatalcaya t8.:bi Yenl 
köy civarında Taşlıdere mevkiinde 
Bataklık ormanda yangın çıkmış, 150 
hektarlık ağaç yanmış, civardaki beş 
köy halkı tarafından daha ziyade bU· 
yilınesine meydan verilmeden söndü
rülmüştür. 

Yangının Ek.rem, Bayram, Süley. 
man, Nazü, HUsamettin, İbrahim is. 
minde altı çoban tarafından yakılan 
ateşten çıktığı anla§Jlmı§, hepsi ya
kalanmı§tır. 

Ondüle yapılirken 
Genç bir kadının saçları 

döküldü 
Sa.matyada. oturan 25 ya..cı.larmda 

Hatice, evvelki gün o civarda.ld ber
berlerden Eminin dükkanına gitmig 
ve saçlarına ondüle yapılmasmı iste. 
mi§tir. Berber Emin genç bayanı kol. 
tuğa oturtum§, saçlarını eczaladıktan 
sonra makineyi getirerek maşaları 
yerleştirmiştir. 

Fakat cereyan verildikten biraz son 
ra Hatice acıdan bağırarak koltuktan 
fırlamı§, berber Emin bir m\iddet ne 
olduğunu ~..-lıyamadan pşkm p§.kın 
dolaşmış, sonra cereyanı keeerek, Ha. 
ticenin saçlarındaki ına§&ları çıkar
mak lstemi§tir. 

Fakat berber Eminin her el attığı 
maşa saçlarla beraber olduğu gibi çık 
mıştır. 

Başındaki saçların tamamen yan.. 
dığır.J1an başka, boynundan, ensesin. 
den ve kafasından da bir sürü yara 
alan genç kadın dün hemen müddei
U'llumiliğe müracaat ederek berber E
min aleyhinde, güzelliğini bozduğu id. 
diasile dava açmıştır. Hatice kadın, 
berber Eminden yüklüce bir tazminat 
ve ayrıca cezalandırılmasını da iste. 
mektedir. 

Çıplak başını bir ba§ örtü ile saran 
Hatice kadın, Tabibi adli Enver Ka. 
ran tarafından muayene edilmiştir. 

Diğer taraftan müddeiumumilikçe 
berber Emin hakkında takibata giri
şilmiştir. 

PoDDste 
KUMAR Y0Z01''DEN KAVGA -

Bakırköydc Balıkhane kahvesinde A
gop ve Araltalosyan isminde iki ar. 
kada.ş tavla oynarlarken Arakalosyan 
elinde zarı sallıyan arkadaşına: 

- At martini Dcbreli Hasan.. de. 
miştir. Kahvede oturan ve oyunla hi~ 
alakası olmıyan Canva isminde birisi 
bu söze nedense kızmış, oturduğu san
dalyayı altmdan çekip Arakalosyanm 
başma vurmuştur. 

Sandalya p~alanmış, başından a
ğır yaralanan Arakalosyan hasta.ne
ye kaldırılmıştır. 

PATLICANDAN ZEHİRLENDİ -
Fatihte Hasan Halife mahallesinde 
oturan Mustafa, Fatihte tramvay du. 
rak yerinde aşçı AbdUrrahimin dilk. 
kanında patlıcan kızartm8.SI yemi§, 
bir müddet sonra karnı ağrımağa baş
lamıştır. Mustafa zehirlenme alamet
leri gösterdiğinden CeJTahpB.§a. hu. 
tanesine kaldırılmıştır. 
DOŞOP YARALANDI - Galatada 

Arapcamündc Hacıağa. çıkmazında o. 
turan dokuz yaşında. Muharrem pen
cereden sokağa bakarken dUşmü~. ya.. 
ra.lanmı§t.rr. 

Kuruçeşmede Mezarlık sokağında 
oturan Uc vasmda A~l de pen<'ere. 

Köprü altında 
Arama yapıldı, 85 

çocuk yakalandı 
Emniyet İkinci şube memurları ta.. 

rafından evvelki gece Köprüniln al. 
tın~. yapılan bir aramada otuz bet 
kişı bulunmuş, Emniyet müdllrlüğüne 
getirilmiştir. Bunlardan bir kısmı 
genç çocuklardır. 

Küçük olanlar ailelerine teslim e
dilmiş, diğerleri hakkında tahkikata 
ba3laımıştır. Bunlar kahveler sıcak ol. 
duğundan daima. serin olan Köprü 
altını tercih ederek orada yattıkları
nı söyle.mi§lerdir. 

Zehirli gazlar 
Komisyon dün sabah 

bir toplantı yaptı 
Zehirli gazlardan korunma komi8. 

yonu dün sabah vali muavini Bay 
HUdainin başkanlığında toplanmıı • 
tır. Dünkü komisyon, Ankarada ye
ni te3kil edilen Hava Müdafaa. Genel 
Komutanlığından gelen talimatname
ye göre toplanmıştır. BütUn şehir 

kayma.kamları ile, maarif, sıhhiye, 

gUmrük, emniyet, baytar; ziraat; pos_ 
ta müdilrlerl, jandarma. kumandanı, 

Kı7.ılay mümessili, mühendisler bu • 
lunmuştur. Bay Hüdai, yeni azalara 
eski komisyonun çalı§mala.rı etrafın. 
ela malfiınat vermiş, genel komutan
lıktan gelen çalL,rna talimatnamesi 
okunmuş, bazı işler hakJtmda. direk. 
tif alınmasına karar verilmiştir. 

--0-

Baıbakanın Çocuk lara 
Hediyesi 

Ba.,bakan Celô.l Bayarın Y~ilköy 

çocuk kampındaki minimini yavrula. 
n ya.kında ziya.ret etmek arzusunda 
olduğu, alakadarlar ta.rafından mem
nuniyetle öğrenflml§tlr. 

B:l§bakan, Ye§ilköy kampına kale
mi mahsus direktörUnti göndererek 
çocukların hatırını sormU§ ve onlara 
§eker, biskiivi gibi hediyeler dağıt. 
mıştır. 

--o-
Prens Biblesko Geliyor 

c Beynelmilel havacılık f ederMYonu 
reisi Prens Bibesko bu sabah saat 8 
de Bükreşten tayyaresi ile kalkacak, 
dokuz buçukta Yeşilköye inecektir. 
Prensin burada durup dunn1yacağı 
belli değildir. 

Prens Bibesko, Ankaraya gidecek. 
tir. 

Aldığımız maınmata göre Roma.n
ya ile Türkiye ar8.Sinda tayyare &&

ferleri tertibi için Nafıa Vekaleti ile 
temas edecektir. 

-.0---

Bir Vagon Tutu§tu 
DUn sabah Sirkeci garına. girmekte 

olan Devlet Demiryollarma alt 537 
numaralı birinci mevki vagonun il8t 
kısmının yandığı görUlmüş, idarenin 
vesaiti getirilerek ııöndilrillmüotnr. 
Ust kısmı yanm.ıııtır. Yangmm loko. 
motiften çıkan kmlcımlardan ileri 
geldiği anlaaılmıştır. 

-0---

Kemerburgaz Yolu 
Silfılıtarağa - Kemerburgaz yolu. 

nun inşası ihale edilmiştir. 

Teavün Sandığında 
Biriken Paralar 

Vat.mantarla biletçilerin ve diğer 
tramvay işçilerinin tramvay şirketi. 
nin teavün sandığında senelerden beri 
birikmiş olan paralarını şirket verme
diğinden i§Siler avukatları vasıtasile 
bir yandan mahkemeye, bir yandan 
da. Nafıa VekAJetine müracaat etm{§-
1.erdir. 

den dU§InU§ yaralanmJŞ, hamaneye 
kaldmlmıştır. 

B1R TRAMVAYLA KAMYON 
ÇARPIŞTI - Şoför Ekremin idare
sindeki 312 numaralı odun yüklü 
kamyonla Kurtulue - Bayazrt tram
vayı çarpışmış, tramvayın ön kısmı 
kII'llmıştır. 

Ni.lfuS<:a zayiat voktur. 
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lbrahim Necm!nin söylevi 
"Bu milletin tarihini dolduran iftlharlarıo 

en bilyilğU, koynunda Atatürk gibi bir 
dehA yetiştirmiş ol masadır,, 

Sayın yurttaşlarım, 

Bundan on yıl önceydi: Burada, 
Sarayburnu parkında, Cumhuriyet 
Halk Partisinin bir bahçe eğlentisi 
vardı. Ulu Önderimiz Atatürk, bu 
toplantıya onur vermişler.dl. Onun, 
tızerinde TUrklUğün bilyülclüğü parıı. 

idi kf her birinin yalnız, başta, orta
da, sonda aldıkları yazılışlarla her 
harfi dört kere öğrenmek IAzımgelf
yordu. 

En fenası da !mlAda belH bir yol 
olmadığından liseden, hatttı. finfver
siteden çıkanlar bile, bir kelimeyi 
doğru okumak tein güçlilğe uğrayor
Jardı. 

yan.kutsal yUzünU gösterdiği her yer· 
de olduğu gibi, burada da bütün halk 
onun etrafında toplanmıştı. Her ha
reketine dikkat ediliyor, her 
sözü kulaktan kulağa tekrarlanarnk 
belleniyordu. 

TUrk tarihine yeni bir gfineş do· 
turan bu gecenin ilerlediği sırada, 
Ulu Önderimiz, bir nutuk söylediler. 
Bu krrA. nutuk, bütün Tlirk milletini 
yeni ve büyUk bir seferberliğe çağı
rıyordu. Bu seferberlik ,blJmezUğe 
karşı acılan amansız bir harbin lşa· 
retiydi. 

Atatürk, varlı~ınr kurtnrdığı ve 
bUytiklüğünU herkesten iyi bildiği 

Türklüğü bir utançtan kurtarmak l· 
cin Heri atılıyordu. Bu utanç da me
deniyet dünyasına girmiş olan TUr· 
kUn yüzde sekseni, okuma yazma bil
mez olmasından Uerl gellyordu. 

Ulu Önder, Türk adının ne kadar 
eski bir medeniyeti temsil ettiğini 

herkesten iyi blliyordu. Onun için 
yeryUzU medeniyetlerinin fışkırdığı 
bu berrak Türk kaynağının şimdi 

bllmczllk karanlıklariyle örtuıu kal
masına razı olamazdı. 

Türklüğil her yandan saran siya
gal ve sosyal zincirleri kırmış, yüz 
yıllarca hasta ve nihayet cihan har
binin sonunda ölü sanılan bu mille
te yeniden can, yeniden IstikHl.l ver
miş olan Büyük Türk Dt\hisl, bu can· 
lanmış milleti okuma yazma gUçlUk
leriyle 1;cndoler, medeniyet dUnya· 
sına giremez bir halde bırakamaz
.dı. 

Niçin okuyamıyor, yazamıyor

duk? 
ÇUnkU okuma yazma vasıtası olan 

yazı, dilimizin kendi öz yapısından 
doğmuş, onun kendi Uıtiyaçlarını 

karşılayablllr bir şekilde değildi. 

Geçmişin karanlıklarına. karışmış 

sebepler altında Arap yazısını, Türk· 
çeye göre fazlalıkları ve eksiklikle
riyle, TUrk diliyle uyuşmıyan imltı. 
tekilleri ve kaldelerlyle birlikte be· 
nlmsemlştik. 

Bunun neticesi olarak okuma yaz
ma yoluna ayak atan Türk yavrusu 
kendisini yabancı bir muhitte bulu· 
yor, kafasındaki bUtUn zekll. kun·et
lerlnl kullanarak yıllarla uğraştığı 

halde her sözU kolayca okuyup doğ
ruca yazamıyordu. 

On yıl önce elimizde bulunan ya
zıda doğrudan doğruya vokal yoktu. 
Bir elif, b!r he, bir vav, bir ye vokal 
rolUnU oynuyordu. Fakat bunlardan 
her biri tilrlü seslere alftmetti. Elif, 
yerine ıgöre, a, e, o, ö, u, ı, 1 sesleri
nin hepsinin yerine geçiyordu; he 
kimi a, e seslerinin, kimi de h kon· 
sonunun yerini tutuyordu. Vav. o. 
ö, u, U vokalleriyle v konson unun tek 
fşnretlydl. Ye de ı. f, u, U vokalleri
nin ve y konsonunun yerini tutuyor
du. 

Konsonlar içinde de bu kargaşa
lık vardı: Dir t sesı için iki, btr s se
•l için Uç, bir h sesi için gene Uç, bir 
s sesi için dört şekli vardı; buna 
karşr bir kef harfi dört başka başka 
sesle okunuyordu. 

Harflerin şek1llerl öyle bir halde 

(Duran) kelimesini (deyran) dl· 
ye olrnyup okutan edebiyat lJğret

menleri vardı. Çünkü bu iki kelime
nin yazılışında bir fnrk yoktu. 

Halbuki blz, büyfik bir savaştan 
yeni bir kültilr dünyasına cıkmış bir 
millettik. Az zamanda çok yol ala· 
ral\: dUnya kültürüne yetişmek, biz
den ileri gitmiş olanlarla atbaşı be· 
raber yürümek ve daha ileri geçmek 
ateşi içimizde yanıyordu. Bu koşu. 
da muvaffak olmak için bize tnyya· 
reler gibi sür'atli vasıtalar lAzım
dı. 

lşte yeni Tilrk harfler!, böyle bir 
ihtiyaca karşı gelmek Uzere kabul 
edilmlştf. 

Yeni Türk harfleri, LA.tin esasın
dan alınmıştı. Fakat doğrudan doğ
ruya flla.n veya !alan mllletln yazı
sını almıyorduk. Dilimizin kendi 
vokal ve konsonlarına Lfttln yazısı 
şekillerinden birini işaret olarak ka· 
bul ediyorduk. La.tın yazılarında 

bulunmıyanı vokal için f nln nokta
sız bir şeklin! aldık. ö ve U vokal· 
lerinl o ,.e u nun üzerine birer işa
ret koyarak karşıladık. Ç ve ş ses
leri için c ve s nln altlarına birer 1· 
şaret koyduk. Yeni Türk har!leri, 
dilimizin söyleniş yapısına uyan ve 
her kellmeyl, manası blllnmese blle, 
okumak lmkftnı veren bir şekilde or
taya konmuştu. 

Şimdi, on yıllık bir çalışmadan 

sonra arkaya bakınca görüyoruz ki 
okul çağını açmış olan yurttaşlar· 
dan yalnız mlllet okullarında iki bu
çuk milyon insan bugün okuma yaz· 
ma öğrenmiş bulunuyor. 

Okullara ve orduya her yıl giren 
ve orada okuma yazma öğrenenler 
bu sayının dışındadır. Onlar da ka
tılırsa bu sayı belki iki katını da 
geçer. 

Demek ki bugün göğsümüz kaba
rarak artık TUrk mllletinde okur ya
zarlar nlsbeti bu milleti utandıracak 
derecede değildir, diyebiliriz. 

Yeni Türk harflerinin bu verim! 
kendi başına bir bUyUk lnkılAp de
mektir; halbuki harf lnkıla.bının 
manası bundan ibaret de değildir. 

Biz. bu inkıldp ile, yüz yıllarca için· 
de çürüdüğümUz Şark kilıtUrUnün 

kapısını kapamış, Dilnyayı saran ye
ni ve ileri Garp ~:UltürUnün içine gir
miş olduk. Tarihin büyük TUrk mil
letine verdiği kültür yaratıcılrğı, 

kültür öncülüğü vazifesine yeniden 
el koymak yolunu bulduk. 

Tarih bize gösteriyor ki, bakikt 
ve büyük kllltUr kaynağı Orta Asya
da, ana TUrk yurdunda idi. Tarih· 
ten önceki devirlerde neolitik ve 
maden medeniyetlerini ilk yaratan 
ve göçle rle yeryüzünün her tarafına 
götürenler, bizim en eski dedeleri
miz olan Orta Asya Brakisefal TUrk· 
leridlr. Bu göçler, yalnız tarihten 
önceki devirlerde olmadı. BUtfin ta
rih devirlerini bilyUk bir TUrk göçü 
Te onun ;yarattığı yeni dUnya mUva-

Sovyet - Japon anlaşmazlığı 
- - ,_., ~ - &_.: -- ..... .... 

Hudutta , şiddetli çarpış-
malar devam ediyor 

Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet • Ja 
pon münasebetile yapılan mitinglerd~ 
işçilerin kabul ettikleri karar suretle. 
ri, hüktımetin hattı hareketini tasvip 
eylemekte ve mütecavizlerin tahrikkar 
hareketlerine bir nihayet vermek üze. 
re istikbalde en §iddetli tedbirlerin 
alınmasını talep etmektedir. 

Karar suretleri, Sovyetler Birliği 

hududunun ihlal edilmez mahiyetini 
silahla müdafaa arzusunu da izhar ey. 
lemektedir. 

Tokyo, 9 (A.A.) - Harbiye neza. 
retinin bugün öğle üzeri ne~rettiği 

bir tebliğe göre, bu sabah iki ağır ve 
12 hafif bombardıman tayyaresinden 
mürekkep bir Sovyet bava filosu Çan. 
kufeng ve Şatsaoping tepelerindeki 
Ja.pcn mevzilerini bombar~ıman etmi' 
tir. 

tık hatlardan geriye doğru mühim 
miktarda Sovyet kıtalan ve tankları 

harekatı bildirilmektedir. 
Tokyo, 9 (A.A.) - Domci ajan. 

sından: 

Tokycya gelen haberlere göre, Çan 
kufengin §imalinde Cuyiliyufcngde 

zenesl sınırlandırmıştır. 
Her vnrdığı yere yeni kültUr ışık

ları götüren TUrkler, son birkaç yUz 
yıl Uçnde, bu yüksek ödevden mah
rum kalmışlar, kendi tarihlerinin 
ve dillerinin yUksekllğlnl bile unut
muşlardı. 

Harf inkıldblylc açılan yeni ve 
Heri kUltUr devresi bize tarihimizin 
ve dlllmlzln bu unutulmnş safhaları
nı yeniden göstermektedir. 

Türk tarih tezi, şanlı milletimizin 
en uzak mazidenberl yeryüzünde oy· 
nadığı ytiksek kültür yaratıcılığı ro
lilnU tılm dUnyaınna tanıtmıştır. 

Türk dil tezi de, ana. d1llmizln ne 
kadar eski, ne kadar derin, ne ka
dar orijinal bir dil oldu~unu, ln
do - öropeen ve SemiUk .denilen dil 
gruplarında kUltur taşıyan sözlerin 
ilkel TUrk dlllnden kaynak aldığını 
meydana çıkarmıştır. 

Yeni Türk harfleri olmasaydı kUl
tUr dlllertnin ana dili bizim dllimlz 
olduğunu bulmağa. imkAn tasa,·vur 
edilemezdi. 

Ulu önder AtntUrk, bütUn bu neti
celeri daha bundan on yıl ön~f) ı;ör· 
mUştU. TUrk inkılAbı sayfalarına al
tın yazlyle yazrlmağa Ul.yik olan 9 
Ağustos 1938 nutkunda Ulu Önderın 
şu s6zlerlne bakınız: 

"J.;fsanmuzı muhakkak rınlamak 

istlyonız. Bu yeni hartlel"le pek ça· 
bnk. mükemmel bir ı:;urette anlıyv· 
cağız. AnladığımTZm asarına ~ akm 
zamanda bUtUn JU.irutt şahit olncak
trr. Ben lnma. kat.iyen eminim. Siz de 
emin olunnz.0 

O giln, belki de bütün muhitiyle 
anlaşılmamış olan bu sözUn manast 
bugün pek açıktır. Lisanımızı an· 
lamak, onun bUtilıı mahiyetini, tari
hini, tarihten öncesini, yeryilzU dtl· 
lort arasındaki yüksek yerini anla
mak demektir. lşte, gene AtatUrklln 
kutsal eliyle kurduğu Tilrk Dil Ku
rumu, altı yıldanberl bu saha Uze
rlnde çalışmakta, onun yültsek ve 
eşsiz lrşatları sayesinde dlllmlzfn 
hakiki mahiyetini anlamağa ve an
latmnta uğraşmaktadır. 

Harf, tarih, dil inkıla.pları. Ata· 
tllrk Tilrklyeslnln ve Kemalist reji
min kliltilr sahasında ileri doğru at· 
tığı geniş adımları temsil eder. Böy
lece Atatürk, yokluk uçurumundan 
çıkardığı büyUk Türk milletini llerl· 
de de her türlU !elA.ketten koruya
cak yeni bilgi sfllı.hlarlyle te<:hlz et
mektedir. 

Kendisinin dediği gibi, Türk mil· 
lett "iftihar etmek için yaratılmış 

ve iftiharla tarihini doldurmuş bir 
millettir." Bu milletin tarihini dol
duran iftiharı arın en bil) üğU de. koy
nunda Atatürk gibi bir deha yetiş
tirmiş olmasıdır. 

Dünyaya hayret vere!1 BilyUk 
Tilrk DAhlsl'ne ve onun yüksek ese· • 
rlne sonsuz saygı ve şilkranlarla slS-
zUmQ bitiriyorum, 

şiddetli muharebeler devam etmekte -
dir. 

Saat 14 te bataryaların şiddetli 

endahtile müzaheret edilen Sovyet pi. 
yade taburları, Cuyiliyufengdeki Japon 
mevzilerine 100 metre varıncaya kadar 
yaklaşmışlardır. 

Japonlar, mukabil taarruzda bulun. 
muşlar ve şiddetli bir muharebe baş.. 
lamıştır. Saat 15 ten sonra birçok 
Sovyet tayyaresi, Kore hududunu aş.. 

mış ve Keykekojo üzerinde bir ceve. 
lan yapmıştır. 

Tokyo, 9 (A.A.) - iki So\·yet pi • 
yade taburu, topçu faaliyetinden son 
ra, saat 14 te Şuliufenge hücum etmiş.. 
tir. Saat 19 da muharebe bala devam 
etmekte idi. Bu ana kadar bu çarpış. 
manm neticesi hakkında herhangi bir 
malumat alınamamıştır. 

Harbiye nezaretinde tebarüz ettiril. 
diğine göre, bu muharebe, Çankufeng 
ve Şatsaoping tepeleri mıntakasının 

dışında vukua gelen ilk çarpışmadır. 
.Filhakika, Şuliufeng, Şatsaopingin 

sekiz on kilometre şimalinde kain. 
dir. 

UÇ'UNCU BİR MULAKAT 
OLACAK MI? 

Tokyo, g (A.A.) - Salahiyettar 
mahafilden öğrenildiğine göre, B. Lit 
vinof ile B. Şigemitsu arasında bu i. 
ki diplomatın tesbit edecekleri bir 
tarihte üçüncü bir mülakat vukua ge. 
lecektir. 

Ayni mahafil, 6 ağustos tarihinde 
yapılmış olan ikinci görüşmenin 4 a. 
ğustos tarihli birinci görüşmenin, işin 
diplomasi yolilc halled1ieceği suretin 
de uyandırmış olduğu ümidi asla mah 
vetmemiş olduğunu beyan etme ttc • 
dir. 

BerJin, 9 (A.A.) - Japonyanrn Ber 
lin büyük elçisi B. Togo, Alman ha. 
riciye nazırı B. Von Ribbentropun 
tatilini geçirmekte olduğu Sonnen. 
burga yaptığı seyahatten bugün Ber. 
llne dönmüştür. 

Berlindeki Japon mahafilinde söy • 
lendiğine göre, B. Von Ribbentrop, bir 
Sovyet • Japon anlaşmazlığı ihtimalin. 
de, Almanyanın Japonyaya manevi 
müzaheret.ini ve (daha diğer bazı mü. 
zahheretlerini) vereceğini temin eyle. 
miştir. 

Alman diplomatik mahafili ise, bu. 
gün1cü anlaşmazlığın genişlemesinin ö. 
nüne geçilebileceğini ve bugün~.i an • 
laşmazlığın sırf mahalli mahiyetinin 
muhafaza edilebileceğini ümit eyle. 
mektedir. 

Garbi Avrupa ticaret 
delegeliği 

Ankara, 9 (Telefonla) - Hükumet 
hariciyeye bağlı olarak Garbi Avru
p~ıa bir ticaret delegeliği tesis et -
mek kararındadır. 

Merkez. Pariste olacaktır. Bu mU. 
him vazifeye iktisadi veya mali işler. 
de vukufu ile tanınmış bir zat tayin 
edilecektir. 

Ulus'un bu"Unkfl 
fıkrası 

Ankara, 9 (A.A.) - Ulus gazetesi 
yarınki nüshasında (sır olan toplan. 
tı) başlığı altında şu fıkrayı neşreL 

mektedir: 
"Birkaç gün evvel gazeteler yazdı, 

alakadarlar anlattı: lstanbulda Ja
pon s~faretiruie diplomatlar toplanı
yor, d~niyor ki, bu toplantının hede. 
fi iktisadi bazı meseleleri halletmek. 
tir. lktısadi meselelerin hallinde mü
tehassısların fikir ve mütaleasının 

manasını anlamak mümkündür. Fa
kat iktisadi meseleleri halletmek is. 
tiyenler arasında ataşemiliterlcrin 

de bulunduğu görillüyor. Mantığın şa 
şırdığ'ı nokt ... budur: lktısacli mesele 
ile askeri ihtisas nasıl elelele verebi. 
liyor? Şümulll henüz meçhulilmUz o
lan bu içtimalarm son günlerde gizli 
kaldığını da işaret edelim. 

Biz Türkler, misafirperveriz. Mem 
leketimize yalnız dostların değil, her 
kesin gelip bizi görmelerini, yeni ha
yatımızı yakından tanımalarını iste .. 
riz. Gür.el İstanbul seması altmd 

Uza.k Şark aki 
tehlike 

(Usta tarafı 1 incide) 

iddia esasen makul değildir. Xn.IdJ 
ki stratejik noktadan da haklı ol• 
dukları mülkiyetinde ihtJIM olunruı 

tepenin n.skeri linınnlarmn. hIUdın 

bir mevki bulunma lylo sabittir. 
So,·yct Ru yn. Uznk Şarktaki ııskcrf 
limanına. htı.klm olan böyle bir tepe
yi nasıl olur dn nçıktmı açığa k endi· 
.sinin '(;zak Şn.rktnı..-t hllJdmiyctinl c• 
linden almak siyasetini takip eden 
Japonlara tcrkedcr? nuııdım do1ayı 
Litvlnof Jnponynnın l\loskot"n elçisi 
ŞJgcmltsu ile konuşurken nnlaşmn· 
nın ilk ve son şartı olarak Japon 
knn·etJerlnJn 1886 anlaşmasına bıığ. 
Jı hnrlt.n.cln ... ı hududun gerisine çe-
- Imolcrinl, bu suretle hudutta sil· 

k\tn teessüs ettikten sonm iki SO\·
yet delegesi ile bir Japon ve bir l\lan
çuri delegesinden mUrekkep iki ta
raflı hlr komisyonun hududa giderek 
hududu yeniden tahdit ctmclc.rlnl 
teklif ctmJştir. 

Aca.ha bu teklifi Japonlar kabul 
cdecekJer midir? Jnponlıırın l\Jnı ko
Tn elçisi Şlgeınitsu <Ui Uneceğini söy
lemiştir. Fnkat öyle görlinUyor ki 
Japonlıır Lfh1nofun t-ckllfinl knbul 
etmek. Sihirya hududunda n.skeri 
mevkilerin şimdiden so,·yetlere tıer· 
Jd demek olncaj:.rynı dilşUnerek buna 
razı olmıyacakln.ıdır; So'. etler l o 
esasen stratejik Jcaplnrdan bao;;ka 
hukuki deliller do keneli tnrnflnrın
cla oldu~nn düşiinerek bu haklnrın
dnn vazgeçmek ist.cınlyecclderdir. 

nöylelikJc Çnnlmfcng nnlnşmazhğı 

Uzak Şarkta müzmin bir hustnlık ha
lini nlmak ilzcrcdlr. Du hudut has· 
t.ahğı bu gidi., le hnklki bir harp şck
llııl ıılnbilfr. 

Ancak Uzak Şarkt.nı~ı bu tehlike· 
nfn AlTllpaya sirayet e<lebileceğinJ 

de unutmamnlıclır. Nitekim bugiln
lcrdc İtalyan l\ln.rcşnli Babo'nun 
JJcrllno gitmesi, tııgiJJz - Almnn n.ıı
lnşması için Londrayn gidecek olan 
Yüzhnsı Villmnnın scynhntinc lıir ııa
zirc olabileceği kndar Uznk Şnr1.-ta 
SoYyet • Japon ihtllfifımn AHnpayıı 
bir aksi diye do kabul olunnbllir. 

ASil\1 US 

Ahmet Şah 
•• camu 

(Ba§tarafı 5 incide) 
olog bulundurunuz, nezaret etsin,. de
dim. Divrigide kültür makamları " ola. 
maz,, dediler ve başka birşey deme. 
diler. 

Bu güzel esere karşı gösterdiği te
miz ve güzel alakasına ve ikram etti. 
ği buzJu ayranın harikuladeliğine ayrı 
ayrı hayran kaldığım Nuri Demirağın 
korusundan ayrılırken kendi kendime 
§Öyle söylendim: 

''- Allah vere de günün birinde 
bu güzel ve meselsiz eserin üstüne 
bir buzlu ayran içmesek. 

Ne biçim it bu? Kültür Bakanlığı 
nın zengin vatandaşları böyle hayırlı 

işlere teşvik etmesi lazımgelirken men 
mi ediyor? Ferdi hayırlardan müstağ. 
ni olacak vaziyette pek bulunmasak 
gerek. 

günleri ve yaz akşamlan cidden bedi. 
alarla başbaka kalmaktır. Fakat gü. 
zcl Türkiyenin hiç bir köşesi bir ya
bancı politikanın teneffüs edeceği yer 
değildir. 

Cümhuriyet tarihinin bir faslını 
Türk ve Sovyet dostluğunun sami • 
miyeti ve kuvveti teşkil etmektedir. 
Japonya için de hislerimiz iyidir. Za. 
ten bizim hiç bir dostluğumuz yoktur 
ki, münhasır olsun, ancak Uzak Şark
tan başhyarak geniş sahalarda mü
cadele tertibi yapanlar, öyle sanıyo. 
rum, ne Balkan antantı, ne de Sada. 
bat paktı memleketlerinde kendileri 
için istinat noktası bulamı~•acaklar
dır. 

Gerek Balkan, ger ek Sadabat pak
tı mensupları için bu hususta. salfilıi. 
yelle söz söylemek kendilerine aittir. 
Fakat ısrarla söyliyelim ki, Cümhu • 
riyet Tilrkiyesi asla Sovyet aleyhtan 
bir tertibin beşiği olmıyacaktır. HU
kiımetin bu hakikati nasıl üade et
tiğini bilmiyoruz. Fakat biz Türk ef. 
kan umumiycshıe tercUm.an oluyo • 
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Rider onu merdivenlerden yukarı vatı yavag yukarı çıkarak goZA.lcn r 

çekti. Grey, ba§ tarafta bekliyordu. '!a" 

d' r boldu. .. . 
Kayaların dUşmesi devam e ıyo • Rider, Grey'e donerek. 

1 
• 

du. Hava, eskisinden daha ağırlaş. _Haydi, sen de yukarı. dedı. 
m111tı. Grey durakladı: ., 

Grey'in lambası söndU. Ridcr'inki _ Fakat siz ne olacaksınız· 
hiç ige yaramaz bir hale gelmişti. (Arkası var) 

Geçidin ağzına gelinceye kadar san-
ki bin sene geçti. O kadar mUşkUlatla 
ilerlemişlerdi. 

Rider, şimdi kızı kucaklamış, götU-
rUyordu. 

Geçidin içindeki hava bile tozla do. 
lu idi. B'akat ilerledikçe, temizlendi. 
Olga, hafif vilcudlinü kımıldatarak: 

- Bırakın 1 dedi. Ben yürüycbili. 
rim! 

Rider, bunun üzerine onu yava§<;;& 
yere bıraktı. 

Olga, hakikn.ten pek zayıf düıµnüş
tü. Fakat iki adamın yardımı ile yU. 
ri.iycbiliyordu. Oturdukları odanın 
kapısına gc!dikleri zaman durdular. 

Rider lambayı istedi. su istedi. 
Olga, ona soğuk bir pınar suyu ver 

di. Kendisi de içerek biraz canlandı. 
Sonra anlatmağa ba..,Iadı: 
- Vallahi ne olduğunu pek bllmi. 

yorum. Fakat mağaranın ağzı çökme. 
ğe başladığı zaman, biz, yavaş yavaş 
mUcadele sahnesine itilmeğe banla· 
mı§tık. Biz oraya dalma "sahne,, de. 
riz. Ben, o kadar korkmuştum ki, ken. 
dimi kurtnrmak için fırladım. Ve ka. 
yaya yetişmiş yctişmemiştim ki, o 
mUtlliş <'ÖkUntUyU işittim. Haykır
dım. Fa.kat gUrUltüden sesim işitilmi
yordu. Bu bir cezadır bizim başnnıza 
ıge!en .. Bu bir cezadır!. 

Bu cezaya muhakkak surette çar. 
pılaeıı.ğ-ımı~ı biliyordum. Biliyordum .. 
Biliyordum... 0 

Olf"a, '-'ÜzünU ellerile k3p:ıdı. • 
0 

.J ısı ile 
muzları duyduğu teess~ Un a.c 
rtitredl. 

~ider: dedi. Mis 
-Ağlamanın m~nası yolt. 

ıMargrit nerede? 
- Bilmiyorum. 
_ Nereye gitti? 
_ Merdivenden ytık!!-r•·· Babam o· 

i ti Kendisini 
nun kaçtığını söylem § • 

görmediniz ml ! b mı 
Rider ••bayır!,, makamında aş 

eallndı. 'Fakat asabileşmişti: 
1 

- Söyle, diyordu. Olga Fl~k. H~~ 
k .1 t• .. 1 '{argrit ka.çabıldi m · 

ı ta ı soy e .. ~ 
Yoksa baban onu da?... i 

En Çok Para Kazanan 
Doktor .. 

Fla..delfiye şehrinde Braunink umun· 
. k Amerika ayan azasından 

de bır do tor . · · ""ddet tedavı etmıştır. 
Medjiyi uzun mu . 

d 
.. ··ldu"kten sonra doktor mıra~ 

Me Jt o . · ıı· 

d yU bin lira ücret ıstemış r. 
çıların an z · d mah· . lar bu.,a itiraz etmışıe e, 
Mırasçı ktoru haklı çıkarrru§ ve para· 
keme do. . rilmiştir. Amerikalılar 
lar kendıııne ve . . · ahlaki bu· 

n hareketını gayrı 
doktoru . 1 fakat doktor al-

k t nkid etmıg er, 
lara e . . e dünyanın hasta tcda-
dırrş eunemış v .. 
vi Ucrct rekorunu kırmıştır. 

-0---

fngı"lterenin En G~~el 
. h ve en guzel ka-

tngilterenın meş ur ·1 anı· 
k ıı.ı kontes namı c 

dınlarından ırm nd ··ımliıı. • "k 77 vacı a o :ır· 
lan Fransıs Vorvı .1 s 

tJr. d "ken tngiltere-
kadın 17 yaşın a ı . . 

. Bu il el kızı olarak kralıçe Vıktor 
nın en g z . • ti 
yaya takdim edılınış · uh"t" 

Kraliçe, kızı o zaman saray m ı ın 
. .. b" "htiramla kartılatmıştır. de bliyuk ır ı . .. . 

. V"k yanın ölmesı uzerıne 
Kralıçe ı tor . . 

"k .1 evlenen Fransıs sos
Graf Vorvı ı e 
yalist olmuştur. . . 

"k ··ıdu"kter. sonra 3 mılyon ın-
Vorvı o • •. 

·1· lirası tevarüıı eden guı:el kadın 
gl U! • • b" • • ti" 
paral::ırı seyahatler.de yıyıp ıtırmış r. 
fhtiyarlık senelerinde sefalete dU§en 
Fransi& bayük mahrumiyetler içinde 
can vermiştir. 

-0--

OUn J{ece bir sandal 
parı:olandı 

f&mail oğlu Rifata ait 4196 numL 
rah sandal dün gece Kasımpaııadan 

Köprüye gelirken Ahmet kaptanın i. 
daresindeki motör çarpmış, sandal 
parçıılanmıJ, içindeki yolcular denize 
dökülmilşlerdir. Yolculardan biri ya , 
ralanmış, hastaneye kaldırılmı§, kap -

tan yakalanmıştır. 

,-KURU~-, 
AllllSt' l"AllWl-:sı 

1tn11lrArı 

trlr11tr 

Urmltktl 

Ben, Anadolu şe. 
hir ve lc:asabaların. 
dan bir çoğunu 

tanırım. Her ne -
rede seyre veya 
tetkike değer bir 
eser bulunduğu. 

nu duymuşsam 

mutlaka oraya 
gitmişimdir. Fa. 
kat Sıvasta, Ma • 
latyada, Kemah. 
da, yani dört ta. 
rafındaki kasaba. 
larda uzun zaman 
dönüp dolaştığım 

halde, tanıdıkla • 
rımdan bir çoğu. 

Divriğinin güzel. 
liğinden ve Ah. 
mcd adlı ca. 
minin eşsizliğinden bahsedip •durduk
ları halde bir fıl'6atını bulup Divrigiye 

gidememiştim. 
On yıl önceki bu ihmalin azabı~ 

iki gün evvel, bir Divrigilinin bana 
gösterdiği resinllere derin derin bak. 
tıklan ıonra duydum. 

Nuri Demirağ'ın korusunda, bol 
gölgeli bir çam altında buzlu ayran i • 
çiyoruz. Uzakta, sıcaktan bunalan şeh. 
ri imrendirerek, sakız ve fıstık kokan 
tertemiz hava ile ciğerlerimizi şişire. 
rek, Boğazı ve Marmarayı bütün şiiri. 
le kucaklayan ve avucunun içine almış 
gibi burnumuza yaklaştıran koruda 
rüzgar yaprakları hışırdatıy.cr, aslan. 
ağızlarından akan suların serinliğinde 
gönül dinlendiriyoruz. 

Onun Divrigili olduğunu bilirim. 
Divrigiyi herkesten belki de daha bü. 
yük bir a§k ile sevdiğini de bilirim. 
Ona nerede rastlamışsam mutlaka bir 
yolunu bulup bahsi Divri_giye naklet. 
miştir. Onun bu halini çok iyi anla. 
rım. Zira benim de doğduğum ve ço. 
cukluğumu geçirdiğim bir ada ile iki 
ıehre yani Ta§Ola Kavala ve Dra. 
maya böyle içten bir bağlılığım var. 
dır. O benden mesuttur şilphesiz. Çün. 
kü sevdiği şehir vatanının içindedir. 
Hele şim6l, Sıvas - Erzurum demir. 
yolunun üzerinde oluşu istediği anda 
gidip gelmesini de kolaylaştırmıştır. 

Türkiye demiryolu siyasasının büyUk 
bir elemanı olan bu saf Anadolulu, yap 
tığı ı 100 kilometrelik demiryolundan 
milli bir heyecan lcluymuşsa, hiç şüp. 
he etmemelidir bu heyecan, demiryo. 
lu Divrigiye ulaştığı gün azami had. 

Yazan: Nizamettin Nazif 

Cam.iin 1ıeycti ıımmnıiyesi 

simde hiç şüphesiz asıl güzelliğinin 
yüzde yetmişini kaybediyor. 

- Sözlerinize inanıyorum .. - De. 
dim - Bozdağ eteğindeki eski Aydın 
oğulları paytahtı Birgide de bir "Sey. 
yid Mehmed Birgüvi,, camii vardır. 
Onun minberi ile ayni usllıptan. Bir. 
güvi camiinin takriben beşinci hicret 
asrına ait bir eser olduğu söylendiği. 
ne göre bu da o devirden kalma ol. 

malı. 

- Aşağı yukarı. 
Resimler arasında mihrab da gözü. 

mü uzun zaman 
üzerinde tuttu. Ev 
sahibi izahatın • 
da devam etti: 

- Bu taş dan. 
tela gibi işlenmiş. 
tir. Türk sanati. 
nin dantela gibı 

işlediği az taş 

yoktur şüphesiz. 

Fakat bundaki fev 
. kaladelik taşın üç 

plan üzerine işle. 

nip kabartılmış ol. 
masındadır. 

Ve resimlerden 
biri üzerine par. 
mağıru basarak i. 
lbe etti: 

- Şu kapakları 

mahallelerden ara 
tıp buldurdum. Pencere kapakları bun. 
lar. Maalesef kapanın elinde kalmış. 

- Ne demek? .• Camiin imamı, kay. 
yumu, bir bakanı yok mu? 

Acı acı güldü: 
- Belki var. Belki yo'k. Fakat bu 

güzel eserin semtine uğrayanlar için
de bunu zamanın tahribinden kurtar. 
mak cndişesile içi titriyen galiba bir 
benim. 

- Cami harap anıdır? 
- Tamire muhtaçtır. Fakat bu gi. 

!dişle harap olmasından korkulabilir. 
- Bir sahibi hayır çıkıp tamirine 

himmet etse bari. Yahut hükCtmetin 
nazarı dikkati celbedilse. Yabut ..• 
Gençler önayak olup para toplasalar, 
iane ile filAn ••• 

Sözümü 'kesti: 
- H ükQmetin güzel eski eserleri

~ze karşı, her tarafta hassas ve kıs. 
kan~ bir dikkati var. Bu dikkat şüp. 
hesiz gUnün birinde Ahmed Şah ca. 
miini de barabiden kurtarıp tedaviye 
himmet edecektir. Yalnız ben, bu 
muhtcıcm eserin yardımına koşulduğu 
giln, çok geç kalınmıı olacağından 

korkuyorum. 
Ve bana bir başka 'buzlu ayran u. 

zatırkcn ilave etti: 

- Ben kendim tamir etmek iste. 
dim. Hat Divrigiye ulaştığı zaman ya. 
nrmda seksen yüz taşçr ustası vardı. 
"Bunlardan istifade edelim, burasını 
tamir edelim,, dedim. Bütün masrafla. 
n kesemden ödeyeceğim "dedim.,, Siz 
yalnız mütehassıs bir mimar, bir arke. 

(Devamı 4 UncUde) Fakat kız. daha Rider'in cUmles 
11 ağa. başlamış, 

bitmeden başını sa am k iste 
hiçbir §CY bilmediğini anldatına11a.ndı- Aylılr 

Hı~ Krf. 
42~ • 
1120 • 

dine ulaşmıştır. --------------------------------
ld ğu yer e sa · 

ı:mişti. Sonra, o u t asaydı mu. 
Eğer Grey, kendisini tu m 
!hakkak surette dUocrdl. 

Grey, Rider'e;k ğl sonraya. bırak· 
- Sorguya çe ıne 

eak, dedi. . d ki ıtmbayı 
Rlder, masanın Uı,erın ·eı ..IA\dı 

ek tunel ı,.,.,.ıı ne UA • 
!kaptı. T rar 'r'. gUrU1-

?u'1~:/:~ ~!ğ:!' ~.\:ı:!n.unde 
·ı.. öremedi 
lbaktı, fakat bir şey g lduğu~u tah. 

Bununla beraber ne o 

' •1lılr 
8 •Ylılı 
Yıllılı voo ıımo • 

rırlleıııııılf'!n 1'81k•n ııırıııtı lcln ıyd• 
otuı kuru• dO~uırır. Post• blrlıAlne sır. 
ml)'en yerlrrr 1) ıtıı )'elnıl~ l.ıl'~rr kuruı 
ıa nı rıı tı1i lı r 

'hnrıe kıı) llını tıllıltren mektup Yf 

ıetııraf O<'rt:liııl, ıhtıne ıııırasının ııosto 
k il .. )'ollnın• O<"r«'llnt idare 

Ye)'I tı:ı il 1 "' 
kenılı 01t'rlne alır. 

f 
' 

ht, nnıfo meılıt':lnrlı Tnr,. Ufn n , •.. 
Kl'llllh'"IJ ntınnt unıılıt. 

t "••ltrırır oı·rell 2~ kurıı~ıur 
min edebilmişti: Uthiş ve 

- r~ toprak I"&r~a.ııında m E""er L 
ökUntU başlamıotır. g . 

umumt bir C k akayı sıyırabı. 

Adreı ı t'.ıı ., _ _J 

eanımızı kurt.arara y ' ........................... . 
lirsek ne Al ••• d ğ'r kot- __ ................. ;O A~ustos-l ı Ağustos! 

Rider. kuyunun a~na 0 
u k 1 b Çarşıımbn Perşembe i

1 ıu. Orada karşılaştıgı manzara ço 1 iaftU m 8 ncl ııy - GOn 31 : 
hoşuna gitti. • -=: 

l bir ip yığını yatıyor- 1357 14 15 : 
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Y lJn efrat muııaf(ak olduğu 

ııız. Slzl gayet dikkatle çekecekler .. • \ verllect:ls~İma memuru olarak latlhdam 
~11.ın1z çıkarken Y ta flara dokUD· ıakdird 
rtıııktıın ~.akınınız.an ra edfltcc~fir. 

Olga Ptkt dedt. IUder, yukarıya 

Söz muhtelif tarih devirleri üzerin. 
de dolaşıyordu. Bir aralık Selçuklar. 
dan konuşmağa başladık. Dikkatli ve 
.devamlı bir etüd mahsulU olduğuna 

şUphe edilemiyecek bir tarih kültUril 
ile Ortaçağ Anadolusu etrafındaki mü. 
bahaseye ışık ve revnak verCtikten son. 
ra cebinden çıkardığı bir zarfı bana 
uzattı: . 

- Şunlara bakar mısınız? 
Parlak kağıt üzerine temiz basılmış 

kırk elli resmi, susuzluktan dili çatla. 
mış bir adamın buzlu su dolu çanak. 
Iara saldırışını andırır bir istical ile 
.gözden geçirdikten sonra sordum: 

- Bu harikulade eser nedir? 
- Bizim Divriginin meşhur camii. 
- Ahmed Şah camii bu mu? 
- Evet. Oğluma doğduğum şehrin 

bu güzel eserinden bahsetmiştim. Dört 
'kapısı var ıcleıniştim. Birbirinden mu • 
sanna dört kapı. Bir ay evvel tatilden 
istifade ederek seyahate çıkmıştı. Div. 
rigiye de uğradı. Dönüşte bunları ge. 
tirdi •·Ahmed Şah camiinin dört gUzel 
kapı&r olduğundan bahsetmiştiniz. Hep 
si o kadar <leğil bunlar da var.,, 

Gözlerimi tekrar resimlere daldır. 

dım. Bu resimler, çeken gencin, cid. 
den bir münevver vatandaş dikkat, 
merak, teceasUı ve heyecanı ile çaht
tığını izah ediyordu. Evvela minber 
nazan dikkatimi celbetti. Ne musan. 
na eser. 

Nuri Demirağ: 
- Bu bir mengücekdir. - Dedi -

"men,. ben demek. Güç ide "güç,, de. 
mek. Yani gücümUn eseri demek. Bir 
harikadır. Yerinde görmeli bunu. Re. 
orada yattıklarmı aöylemielerdlr. 

işaretler: 

Yaş ve edebiyat 
Yazan: Sa©lrD lE1r~em 

Bizde edebi kıymetle yaş adeta 'baş 
başa yUrür. Niçin, yaşla edebi kıymet 
arasındaki münasebete bu kadar kıy· 
met veriyoruz. Bana kalırsa yaşın ede
bi bir mikyas halini alınası bizim şu 
son yüz senelik llayatımızın tecellile
rinden biridir. Zevki muayyen bir isti. 
kamet almış, yani klbikleşmiş memle· 
ketlerde edebi çağlan yaşla değil kabi

liyet ve zeka ile ölçmek mutaddır. Hal
buki bizim klasik bir ölçüye henUz sa
hip olmayışımız kıymetleri .güzel, çir
kinden ziyade yeni, eski diye ayırmak
tan daha ileri geçemiyor. 
Mutad hale gelene eski, mutad halden 

bir şey kurtaracağını zannettiğimize 
yeni diyoruz. 

Ölçüll.i bir zev'k örneği hayatımıza 
hakim olmadığı için, hayatımız sonsuz 
bir tahassürden ibaret kalıyor. Bu ta· 
hası;UrUn en güzel nümunrsi imkfi.nla
nnı tahak'kuk ettirmig, yemişlerini ver 
mi§, son şeklini almış bir ağaç veyahut 
olğun insan değildir. 

HenUz cinsi malum olmıyan bir to
hum, henüz tarihi yazılmamı§ ve &ır
tına mezar taşı gibi bir mazi yüklen
memi§ insan, ruhun bUtün imkanları· 
nı kendinde toplamış .gibidir. O bir Ü· 

mid dilnynsıdır. Onda bir budalanın hü
viyeti ile debi yanyana uyumaktadır. 
Belki budalalık harikulAde bir merte-

beye varacak, budalalar onun yanında 
bir Gkil ıhüviyeti ile görünecektir. Ya
hud, onda öyle bir ruh haril•uladeliği 
gizlidir ki; ilmin, sana tin, fetihlerin, 
keıifl::-in henilz dağlarla ö:.•:ilü k·:-:!a

n tı:.:ıımlannı ona açıverecektir. Zeka 
her insanda bir kıvılcım parçası farz· 

olunur, fal·at yeni adam sanılır ki zeka 
yı bir güneş halinde kafasında taşımak
tadır. 

Halbuki, zevki klasik ölçülerle tayin 
edilmiş olan bir sosyetede harikulade 
de ıühayet bu ölçünün hududları için
de bir tekamUl merhalesini ifade eder. 

Zevk için yaş değil, an'.:ak muayyen 
bir maharet ve istidad, yaratıcılık ka1'i
liycti miyar olur. Ne yaşlanmış olmak 
mutlaka sanatte eskliğin, ne de 
yaş gençliği sanatte yeniliğin bir öl. 

çüsü olabilir. 
~ :(. . 

Zevkimizin son yliz senelik inkişa
fı, ilk gesirdiği merhaleler 'bir adamın 
yazacağı elimle ve kafasın.da yaşataca
ğı hayal, duyacağı zevk hakkında saçr 
sakalı, alın hatlarını bir miyar haline 
koymuştur. 

Bizim yaşı estetik ölçüsü halinden 
çıkarmamı:: ancak klasik bir dil ve rö
nesans kaynaklarından aldığı gıda ile 
bilenmiş bir fikir ve sanat cereyanına 
aahib olmamızla mümkün olacaktır. 
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Yakın komşumuz Bulgaristanla ] 

Ekonomik ve Kültüre 
•• munase 

Selini'k anlaşması Balkanlarda aydın 
'bir ufkun daha parladığını mlijdeledi. 
Ciospooin Köse ivanofla General Me. 
taksas arasında imzalanan itilafname 
bir arkadaşımızın gazetemizde de ya& 
dığı gibi, ''Nefis Balkan meyvasının L 
çindeki sert çekirdeğin meyvaya imtiza.. 
cmı gösteriyor,,. Bütün Balkanlılar 

bu intıbakı sulh namına çok mes'ut bir. 
hadise olarak kar§ılama'l<ta elbette hak .. 
lıdır. 

Bahusus, tam be§ yüz şukadar yıl biı; 
arada ve kardc§ gibi ya§ıyan iki mille. 
tin bu yakınlıktan duyacağı sevince 
payan yoktur. Sulh ve sükun içinde, a. 
teş ve baruttan uzak, büyük devletlerin 
menfaatlerine alet olmadan müstakil 
varlıkları içinde müreffeh bir hale gel. ' 
mek istiyen Balkanlı iki milleti birbi. \ 
rinden ayıran, hiçbir menfaat ayrılığı 
yoktu. Bu yüzdendir ki daha 926 yılın. 
da Türk .. Bulgar kardeşlik anlaşması 
imzalanmıştı. 

Maamafih, Umumi Harpten mağlQp 
eli kolu kıskıvrak bağlı çıkan komşu. 
muz Bulgaristan anormal ve kendi bün 
yesine muarız bazı 6iyasi çılgınlıklar 
içinde çalkanmak vaziyetinde bırakıl

dığı için, dahili nizam ve idaresinde 
tam 18 yıldanberi istikrar yüzü göre. 
medi. Bulgar gazetelerinin dediği gibi 
daima (fil) ve (ist) ler peşinde koşup 
durdu. 

Senelerdenberl Franko (filler) ikti. 
dardan düştü sosyal (ist) ler iktidara 
geldi. Hükumeti idare etmek üzere iş 
başına gelenlerin teşkil ettiği siyasi 
kombinezonlar büyük ve hayali iddia. 
larla umumi efkarı oyalamak siyaseti 
güttü. Adedi otuz sekize varan siyasi 
partiler renk, renk milli teşekküller ku. 
rarak türlü, türlü komiteler ortaya çı. 
kardı. isyan ve ihtilallerle Bulgar mil. 
Jetinin usaresini emdi durdu ... 

Gospodin Köse 1vanof kabinesi, Sa 
Majeste Kral Borisin direktifile Bul. 
garistan dahili işlerinde olduğu gibi, ha 
rict s1yasetinde de ayıklama ve tasfiye 
vazifesi görmiye başlamıştır. Köse İva. 
nofun geçenlerde sobranyada Bulgaris 
tanın harici siyaseti hakkında söylediği 
sarih ve samimi sözler bizim bu inanı. 
mm çok güzel tebellür ettirmi§tir. Ve 
Selanik anlaşması da bunun ilk merha. 
lesi .olarak kabul olunabilir, bundan 
öte, umum Balkan kardeşlik ve anlaş. 
masına doğru olan yolun müntehası gö 
rünmiye başlamıştır. (Nöyi) ve (Lo. 
zan) muahedelerindeki askeri takyidat 
ortadan kaldınldıktan sonra anlaş. 
mazlık için ortada bellibaşlı sebep kal. 
mamı§tır. Bulgaristanın bazı Balkan 
devletleri dahilinde kalan kendi ekalli. 
yetleri hakkındaki isteklerinin de dip. 
lomatiK yollarla halledileceği şüphesiz .. 
dir. Çünkü, Balkan paktına dahil bütün 
devletler Bulgaristana karşı büyük bir 
hüsnüniyetle mütehallidir. Umumi 
Harp neticesindeki mağlubiyet ve da. 
bili anarşi sebebile fakir düşen Bulgar 
devletinin iktısaden kuvvetlenip yük. 
selmesini bilhassa biz Türkler can ve 
gönülden arzularız. Harp borçlan ve 
istiKrazlarda nüfus başına 5700 leva 
borçlu olan küçük ve zayıf bir komşu 
yerine, kuvvetli ve müreffeh bir komşu 
yu daima tercih eder ve asırlardanberi 
anlaşabildiğimiz bir milletin bir gün 
evvel refah ve saadete kavuşmasını di. 
teriz. Bahusus ki refaha kavuşacak kil. 
çilk Bulgaristan nüfusunun beşte birinı 
bizim kan kardeşimiz olan Türkler teş. 
kil ediyor. 800.000 kişi olan Bulgaris. 
tandaki Türk ekalliyetini Muşanof ve 
hempaları gibi haris partizanlar, Bul. 
garistan devleti ile birlikte, ve ayrıca 
güttükleri dostça siyasetle sefil ve pe. 
rişan bir hale getirmişlerdi. Köse Iva. 
nof hükfimeti umum Bulgaristan nü. 
fusuna nisbetle çok kalabalık olan bu 
ckalliyetc karşı insani muamelelerde 
bulunmakla bütün Türklerin kalbini 
kazanmış oldu. Yeni harflerimizin ka. 
bulü ve Türk düşmznlarmın birer fesat 
ocağı haline getirdikleri şariye mahke 
meleri salahiyetlerinin tahdidi haberle. 
ri ile birlikte son seneler içinde partL 
unlar e1inde muztarip bir hale gelen 
Tilrk ekalliyetine kartı insancı ve va. 
tandatça muamelelerin g8steri1iıl, par. 
ttıanlann zulmünden hudut hadc e 

etlerimiz 

Bulgar B~ekili Kösei1XM0/ 
kaçmıya mecbur olan Bulgaristanlı 

Türkler arasında da ayrıca ve büyüit 
bir memnuniyet havası doğqrdu. Bu 
memnuniyet hergün bir J,?arça daha ge. 
nişliyor ve iki milletin kültürel ve eko. 
nomik yakınlaşmasını hazırlıyor. Mese. 
la, büyük bir istihlak şehri olan 1stan. 
bula Bulgaristanın satacağı birçok gıd:ı 
maddeleri vardır. Sof yadaki Türk • Bul 
gar dostluk cemiyeti reisi ve mebus 
Prof. Petku Ustuyanofun sobranyadaki 
nutkunda tebarüz ettirdiği gibi, iki 
komşu devletin anlaşması sayesinde, 
Bulgaristandan Türkiyeye para kazan. 
mıya gelebilecek endüstri ve kültür 
mütehassısları vardır. Hudutlarımız o 
kadar yakındır, ki Sof ya şehri bize An. 
kara ile İstanbul arası kadardır. Bulga. 
ristanda sarfiyat yapamıyan dört şeker 
fabrikası muattal bir halde dururken 
biz henüz tamamlayamadığımız şeker 
fabrikalarımızın kifayetsizliği sebebile 
dışardan satın aldığımız şekeri Bulga. 
ristandaki fabrikaları çalıştırarak hem 
Bulgar amele ve çiftçisine iş vermiş o. 
lur, hem de nakliyesi kolay olacak şe. 
keri daha ucuza yiyebiliriz. Bulgar ku. 
maş ve şayakları İtalyan, Fransız ve 
Alman mallarından aşağı değildir. Gab 
rova ve Islimyedeki bellibaşlı sekiz, on 
kumaş fabrikasının çıkardığı kumaşlan 

İtalyan kumaşlarından daha ucuza mal 
etmek mümkündür. 

Geçenlerde bir Bulgar dostla konu. 
şurken, Bulgarların Türkiye maden a. 
rama enstitüsü çalışmalannı örnek al. 
mıya karar verdiğini söylüyordu. Bizim 
de Bulgarların modem ziraat usullerin 
den öğreneceğimiz birçok şeyler var. 
dır. Soya fasulyesinden Bulgarlar pasta 
yapmıya ve bu maddeden 44 türlü is. 
tifadeye başlamışlardır. Ay çiçeği ya .. 
ğmı Ziştoyda kurdukları büyük bir fab 
rikada ( olio) namı vererek rafine eden 
Bulgar ziraatçileri bu maddeden çok 
para kazanıyor. Bulgarlar zeytiyağ ih. 
tiyaçlarını bizden temin ederse İstan. 
bulda kilosu 44 kuruştan satılan olio 
yağını da biz onlardan alırız. 

Bugar kiliselerinde evvelce Anadolu 
balmumu yakılıyordu. Son yıllar içinde 
Bulgaristana bizim balmumu ihracatı. 
mız azalmıştır. İstanbul, Bulgar kömü. 
rü yakıyor. Şarktaki koyunlarımızı biz 
diğer komşu devletlere ihraç ederek 
Burgazdan vapurla bir gecede Istanbu. 
la nakledilebilen Bulgar koyunlarını 

İstanbul şehrine yedirmek daha ucuza 
mal olabilir. Bulgarlar Birçok ham mad 
deleri bizim piyasalarımızdan alırsa bi
zim de Bulgaristandan satın alacağımız 
türlU, türlU istihsalat vardır. 

, ... 

(:ölde ıllraf a, file övllnerek ~öyle söu· 
lllyor: 

- Sen benim teloraf memuru oldubıınıu 
btlmltJor nıuudu11! Medenlle§lııce, bent bu 
I e ta in ellileri 

18 futbo 
Ankaradakl kursu bl-r 
tirdiler ve memleke
tin muhtelif yerlerine 

tayin edildiler 
Futbol federasyonu tarafından ge

çen sene açılan antrenör kursunun ilk 
devresi nihayetlenmis ve imtihanda 
muvaffak olan on sekiz kişi aldıkla. 
rı derecelere göre 120, 100 ve 80 lira 
maaşla muhtelif mmtakalara antre. 
nör olarak tayin edilmişlerdir. Mem. 
leketimizde futbolcu yetismesine bü
yük yardımları olacağına şüphe ediL 
miyen bu yeni hocaların tayin edildik 
lcri mmtakalar eunlardır: 

Galatasaraylı Pilav Hüseyin (Edir. 
ne), Altınordunun eski sol açığı Hay. 
dar (Trabzon), Darüşşafakalı Alaat. 
tin (Adana), Altınordulu Barut Fey
zi (Kayseri), Beşiktaşlı Muhsin (Sam 
sun), Gençler Birliğinden Selim (Kas 
tamonu), Faik (Ankara), Küçük Or
han (Diyarbakır), Beşiktaşlı Sala. 
haddin (Balıkesir), Galatasaraylı Ra
sim (Bursa). 

Yeni monitörler 35 ile 90 lira ara. 
sında olan yol paralarını alarak der
hal yeni vazifeleri başlarına hareket 
etmişlerdir. 

monitörü 
Memlekette Spor 

Mardiodeki bir fut
bol maçını 

4000 k·şi 
seyretti 

Mardin klübü tarafından davet e. 
dilmiş olan Diyarbakırm Ayyıldız I 
spor klübü, geçen pazar Türk gücü i· 
le, çok güzel ve heyecanlı bir futbol 1 
maçı yapmıştır. 

Dört bin seyircjnfn merakla takip 
ettiği bu müsabakada her iki takım 
da ikişer golle berabere kalmışlar. 
dır. · 

Kadınlar Arasında Atletizm 
Müsabakaları 

Gelecek ayın ortalarında Viyana.da 
ya1,nlneak olan kadınlar arasındaki 
atletizm müsabakalarına şimdiden 
Belçika, Danimarka, Estonya, Fin. 
landiya, Fransa, Yunanistan, Jngilte. 
re, Holanda, İtalya; Yugoslavya; Le. 
tonya; Norveç, Polonya, İsveç, İsviç
re; Çekoslovakya, Macaristan, ve Al. 
manya olmak Uzere on sekiz memle
ket kaydedilmişlerdir. 

Son gelen fngiliz ıazcte1eri 4e, Ho. 
landa harbiye atletizm takımile yapa.. 
caklan maç için Çeko lovakyada olan 
İngiliz kadın atletlerinin antrenman 
resimlerile doludur. 

Yukarıdaki resimde de İngiliz takL 
mının en kıymetli mania ogucularm.. 
dan Mis E. Mateva, çalışırken görün. 
mektedir. 

ürgüpte 
Yarıda kalan bir maç 

Tenis Vimpledon şampiyonu 
yaptığı bir müsabakada yenil • 

1 

Avanos spor klübü pazar günil tlr
gübe giderok Ürgüblülerle bir futbol 
maçı yapmışlardır. Müsabakanın ilk 
haftayımı sıfır sıfıra beraberlikle ni. 
hayeUenmiş, ikinci kısımda iki taraf 
da galibiyeti temin için büyük bir e
nerji ile çalışırken hakemin bir kara. 
n yilzlinden iki tnktm oyuncuları ara
sında ihtilaf çıkmış ve neticede Ava. 
nos takımı s:ı.hayı terketıniştir. 

Avrupa Motosiklet Şampi
yonluğunu Mayer Kazandı Nevyork, 8 (A.A.) - Long Ays. 

land'da yapılan tenis müsabakaların
da Şikagolu tenisçi Boby Riggs, de. 

. vamlı olarak yapılan turnuvanın fi. 

İyi münasebetler daima iyi menfaat. 
lere dayanır, iki kardeş milletin ekono. 
mice kuvvetlenmesi namına, Bulgar hU.. 
kumetinin tatbik ettiği pasaport takyi
datı ortadan kaldmlırsa Selanikte im. 
zalanan itilafnamenin iyi neticeleri ö
nümüzdeki aylar içinde kendini derhal 
gösterecektir. 

Bir taraftan ekonomik ve ticari mü. 
nasebet kuvvetlenirken diğer taraftan 
iki millet münevverlerine düşen çok 
mühim bir vazife vardır ki, o da, 
kültür ve edebiyat yakınlığına doğru 
olan y.olu kısaltmaktır. 

(Zora) gazetesi arasıra bizim hikfi.. 
yetilerimizden tercümeler yapmıya baş. 
ladı. Ekrem Reşidin, Mahmut Yesari. 
nin, Orhan Rahminin, Hikmet Münirin 
hikayelerini tercüme ederek bastı. 

Bulgarların en çok satış yapan ciddi 
bir gazetesinde bizim muharrirlerimizin 
evvelce bazı hikayelerinin laalettayin 
basıhvermesi iki milletin edebiyat ya. 
kmlığı için kafi değildir. 

Bulgar edebiyatçılarından 1stiraşi. 

mirof, Yordan, Yovkof, Bağriyana, Pe
lin, Dobri Nemirof ve diğerlerinin ede. 

bi yazıları da türkçeye tercüme edilerek 
sık sık basılmakta ise de, bu kadarı az. 
dir. İki ay evvel Ankara halkevinde 
bir Bulgar ressamın açtığı resim ser. 
gisi çok rağbet gördü. Biz, iki millete 
mensup edip, artist, ressam, gazeteci 
profesör ve diğer güzel sanatlar üstat. 
lannın ziyaretler yapmalarını, daha ya 
kından tanışıp sevişmelerini isteyor ve 
bunun neticesinde çok candan bir yakın 

Mahmut Necmettin Deliorman 

- DoTgunl"a bir !.-adınla evlenlyor11m. 
Onun kin, koluma mıln111 ve şemsiyeslni 
taşımana şimdiden keııdimi alıştırıyorum. 

Evlenmeden antrenman/? .. 

nalini te§kil eden be§inci karşılaşma. 
da, sabık Vimbledon eampiyonu Sid

ney Vud'u 6-0, 6-3, 7-5 mağlf.tp et. 
miştir. 

Zoppot, 8 (A.A.) - Buradaki tenis 
turnuvasının neticeleri şunlardır: 

Tek erkekler arasında: 
Kont Bavorovski, Hebda'yı 6-2, 

6-4, 6-0. 
Tek kadınlar arasında: 
Hamel, Velver'i 4-6, 7-5, 12 -10 
Çift erkekler arasında: 
Tloçinski - Bavorovski çifti B. Pi· 

yetsmcr - Boytner çiftini, 6-4, 2-6, 
12-10, 4-6, 6-4. 

Cehenne 

Avrupa motosiklet eampiyonluğu 

müsabakaları Berlindc yapılmıştır. 

Heyecanlı geçen müsabakalar sonun.. 
da 2 saat 28 dakikada Gcorg Mayer, 
birinci, 2 saat 30 dakikada Daniel i
kinci, 2 saat 31 dakikada aa Fı'IUi.-D
çüncü olmu~lardır. 

Kano Dünya Şampiyonluğu 
Stokholm, 8 (A.A.) - Voksholm'da 

yapılan kantı dünya şampiyonasında.. 
ki bütün dünya yarışlarının umumt 

tasnif neticesinde İsveçliler 61 puvan
la birinciliği, Almanlar 36 puvanla f. 
kinciliği alm15lardır. 

s ·· rat içini 
-

lngilterede yakında dilnynnm en meşhur koşucularının iştirakiyle bUyUk bir cıc 
:nob.l surat yarışı yapılacaktır. Bu cchenn cmt koşuda birinci gelmek için bi~ .. 
sporcular §imdiden hazırlanmaktadırlar... Res.mimizde en tanınmL5 ynrI§çılardan Mfs 
ter Ollver Berlrom'un hazırlık koııularınd an biri görülmektedir ..• 

.ı 
1 

. 1 

Çölde iki aslan, aralarında ~öyle konu. 
ıııuorlar: 

- Acaba burada nıı 11emek yesek'! l'ou
ıa dalıa a: bckllyeceglmtı bir uerl ml ter
cih ehek? 

lFe~Oğ 
T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol 

ajanlığından: 
Altı klüp muhtelitinin üçüncü egzeı 

siz maçı 13.8.1938 cumartesi gUnü sa. 
at 17 de Beykoz çayırında yapılacak. 
tır. 

Aşağıda adlan yazılı futbolculann 
futbol levazımlarile birlikte saat 16.30 
da hazır bulunmalan lüzumu tebliğ o. 
lunur • 

Beykozdan: Safa, Bahadır. Şahap, 
Turhan, Saadettin, Kemal, Kuanfer. 

SUleymaniyeden: Ruhi, Danlı tbra.. 
him. 

Vefadan: Muhteıcm, HUseyin, Mu. 
vahhtt. 

Hll8.ldcn: Hakkı, ilhan. 
Topkıpıdan: Haydar. 
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1923 
Türk 

denberı 
• t • 

sıyase.1 
[ray mis n hususi muhab.ri 

yatıyor]' 

Lozan muahedesi Türkleri muzaf .. 
fer ve fakat yorgun buldu. B~yiik 
Harpteki müttefikleri sempatıdcn 
başka bir ~ey gôstermiyecek kaılnr 
zayıftılar. Yalnız bir faydalı dostl~rı 
vardı. Ona da fazla borçlu olmak ıs. 
temiyorlardı. Bu dost Sovyct Rusya 

·idi. Sovyet dostluğunun, Balkan dost· 
larrnı ürkütmek ihtimali vardı· 

Tü ki l ·ı·zı . .::ark vilayetler er, ngı ı crı, .,,, 
rinde bazı tasavvurlar bes?emckt n 
ı:ı·· h ı · .. .. 1 Fran~anın Kılik. ~up c ı goruyor ar. ""' ' 
yayı ilhak etmek i~"-t'mesinden kuşku. 
lanıyorlardı. İtalya. bir parça daha 
az şüpheli idi. Anadolu harbinin hatı
raları, Türk - Yunan münasebatını 
zebırlemişti. "Kitaba bakar~k k_?n~
§a.n,, bir siyaset peygamberı, 'l'ürk: 
yenin bilkuvYc Rus nüfuzu altım1 gı. 
receaini tahmin ve tefe'ül c<lebılirdi. 

F:kat buna benzer hiç bir şey ol
madı . .Muzaffer oldukları dakikadan 
itibaren, Türkler, Rus rnuaYenetine 
tamamilc müstenit kalmaktan sıyrıl
dılar ve Rus - 'filrk mUnaseb:ıtı 
ınücadclcci bir ittifak olacnk gibi gö. 
rünüyorlrnn gündelik bır iş ortaklığı 
haline girdi. 

Türkıyc hükumeti, harici siyasetıni 
Rus arzularına tabi kılmağa mütemn. 
yil olsaydı bu ortaklık, daha samimt 
olarak kalabilirdi. Ayni zamanda 
,.lirkıy ' Rusyamn, biı birlerınc J ar 
§1 tatmin cdıcı bir vazıyctte olan bu 
günkü münasebatını muhafaza et. 
mekten kazançları vardır. 

Bugünkü Türk - Hus münasebntı, 

1945 senesine kadar dcvııın edecek ~
lan dostluk ve bitaraflık muahedesı. 
ne, fakat daha ziyade aklı selime dn· 

yanıyor. 

Türkiyenin Rusyaya karşı hasım 
olması, Rusyayı en nazik noktaların- .. 
dan yabancı hücumuna maruz bırak. 
mağa sebep olur. Rusların Türkı::c 
karşı düşmanlığı Türkleri Şark \'Jla
yetlerinde masraflı asker! ihtiyat tcd 
birleri nlmağa mecbur eder. 

lngiliz - Tilrk mUnaseb~tı:. • ı~:~ 
senesi haziranının altıncı gunu ... ım 
lanan bir muahede ile ilcrlcmcgc baş. 
ladJ. Bu muahede, Türkiye ile o za. 
rnan lngiliz mandası altında bulunan 
Irak arasındaki hudut ihtilafını sona 

erdirdi. . 
Tiirkiyc ile Irak miınase~a:ının ı-

ler;emesi. Milletler Cemiyetının Mu
sulu Jraka bağlamasından pek mcm. 
nun olmıyan Ttirklerde, me:cut mu~
h d in hakikaten kıymetlı oldus:u 

ke en t ' . u'-•andırdı İngiliz Akdcnız 
anaa ını " · t 

O asının bir kısmının 1929 da S· 

onanlm . areti Türk - İngiliz. mil-
tanbu u zıy • 1 

d bir adım daha atılmış o· nas ... batın a 

ması demekti. T" k' cumhuriyc. 
B d ba ka ur ıyc 

un an ve Yakın Şarkta. 
tiııin Balkanlarda . 1 ·-

• w. sulhncrver sıyaset, ngı 
taklo ettıgı . - . · gözünü almn-
liz efkarı uınumıyesının 

ğa b'lşladı. .. Milletler Cemiyc. 
192'' de Turkıye, 1 ·ı 

. ~ . hadis ' bılhassa. ngı . 
tın gırdı. Bu murahhasla-
t . 1 dominyonlarının 
er ı c h rnrctle karşılandı. 

l'l t rafından a . . A vrupada ve 
Bu sırada, Türkıyenı~nrile miinasc-

.Aı:y"daki diğer komı::u . d 
b .. tte ilertıyor u. 
ntı ccvamlı sure . 1 aktedilcn 

A d Yunanıstan a . 
vrupn a, l'k muahcdesı 

19'.!0 dostluk v~ hakc~t:fnk derecesi. 
Ve ~ir antantı adeta .. k Yu 

.. 11" Tür - • 
n g tiren 1933 şuınu u . şubatının 
na. anlnsması 1034 sencsı Yu· ' . tan ve 9 tınd Homanya Yunanıs kt Balkan 
~ı;;lnvya ile ımzalanan pa ' Balkan 
l!ulhunu v lı r yın fe\ ıondc ınkı
fstıktalını ı tıhdaf d n bir sır 
§af h r {Ctlerı ıdı 

G bt Asyad Til k 
Dev 

1 - ı\.l . 

··-
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Taymisiıı hu~usi 8'ıyısrnm orta sayfa7a .,,, sı7sliıtcn '!Jompo::Lsyon 

fnqiltz ga::clc inde çı1.-an Tcsimlciden: B. Cc1ôl Ba.ya.r, General ismet bıönil 
w Dol' tor. Ams 

~ 

l11gııtcrenhı Anl.-am sc· 
f iri r. ·r Pcrsi Loren 

lngilterenin An~ara sefi~i Sir Peı~ı 
Loren ın mesa31 

Tayın gazetesinin Turkiye hakkın.da hususı bir 
niısha çıkarması, Kemalist cumhuriyet.o tarihin:.le 

dıkkat bir hfidisedir. Butun dunyada hadiseler 
şayanı 

.Kadar süratlc cereyan ediyor ki, birçok yabancı 
0 

e;n.eketlerde bunlan takip, lngiliz halkı için haylı 
mür olsa gerektir. Bu hal, bilhassa Türkiye için mev. 
g ,ı bahistir. Zira Türkiye cümhuriycti, kuruluşun. 
Zll '1 ' d • f l ' 
d btri on beş senelik hayat içcrsın e mıllı aa ıyet 
an . . d 

sahcı.sınJa çok biıyük adımlar atmış ve ıçersın e ye. 
ni bıı poı:tıka sistemi kökleşmi bir memlekettir. 

Turkiye cümhuriyetinde her sene, gittikçe a •• 
:ı ı,ir i t1krar ve gerek Türklerin kendisinde, ge. ta . . . . 

re!.< e komşularında bu memleketin ı tıkbalıne aıt 

durmıı.ksızı:ı çogalan bir itimat göze çarpmaktad r. 
Cıh~nda sulh, yurtta sulh ve sükunet; memleke. 

tin entellektüel, finans~!, endüstriyel ve ekonomi~ 
vesaitinin terakkisi, Türkiye cümhuriyetinin parol ~ 

lar;dır . 
B3yle bir program muhtelif akidelere sahip de 

olsa, lngilizleri muhakkak kendine çeker. Ve belki 
de, İngiltere ile Türkiyenin dostlugunun, sırrı bura.. 

dadır. 
Trıyms gazetesi, butun bunları tam bir isabetle 

takdir edecektir. Tayms gazetesinin büyük otorite 
ve an'anesinin, yeni Tiırk devletine dair hakikatleri 
on·ın insanlarını, meselelerini ve ideallerini tanıtma. 
ga hasredişine çok memnunum. 

Kanaatimce bunun neticesi, her iki memleket a
ra nrla'ki miıtekabil anlasma ı ve do tluk du ula. 

Tllr7:iycni1ı Londm sc. 
/itıi B. Fethi 01\:!fW' 

Türkiyenin Londra sefiri B. Fethi 
Okyarın mesajı 

Tayms gazetesi tarafından hazırlanmış olan bu 
Türkiye hususi nüshasını hararetle karşılarım. Bu 
nü h:ının iki memleket arasında daha geniş bir anla~. 
ma vücut bulmasına yardım edeceğine ve İngiliz hal • 
kına Türkiyenin iktısadi imkanlarını tamamen tanıt. 
mağ yanyacagına katiyen eminim. 

Türkiye, İngiltere gibi, sulh seven bir memleket. 
tir. Onun esas gayesi sulhun muhafazası, tabii faa. 
liycti tekemmül ettirmek ve çalışkan halkını daha zL 
yade terfih etmektedir. 

Memnuniyetle öyliycbilirim ki, son senelc. 
zarfında Türkiycnin ihtiyaçları ve gayeleri, ingilte. 
re hükumeti tarafından gittikçe daha çok takdir edil. 
mijtir. 

ir.giliz halkının ve umumiyetle İngiliz matbuatı. 
nın, son kredi anlaşmamızı sempati ile karşılamaları 
ve bilhassa, teslihat kredilerini avam kamarasının 
mü•tefikan tasvip edişi, Türkiyedc derin ve tatmin 
edici bir intiba bırakmıştır. 

Onun için iki dost millet arasında kültürel ve 
ek:mcmik münasebatı ilerletip kuvvetlendirecek olan 
böyle bir hususi nüsha neşrinden dolayı Tayms ga. 
zetesini tebrik ederim. 

Fethi Okyar 

rını .;l ha ziyade beslemek olur. 
Tayms'in Türkiye için çıkardıgı hususi nushasına 

tam muvaffakıyet dilerim. 

Perıi Loren 

gı sayı 

Yeni 
b~r 

doğan 
millet 

B üyük Harpten sonra vukuage. 
len inkılaplardan hiçbiri, 'fay. 

mısin bu hususi nushasında anlatıla
cak hareketten daha eayaru dikkat 
inkılabı,yeni adamları iktidar mcvkiı 
inkılbı, yeni adamları iktidar mevkii
ne getirmekten çok fazla bir şey yap. 
mıştır. Bu inkılap, Türkiyenin siyasi, 
içtimai, iktisadi yüzünü ve Türk hal. 
kının görilnUşUnU tamamen değiştir
miştir. 

Asırlarca Türkler, Tilrkiyede bu -
lunmuşlar, fakat onun bir parça~ı ol. 
mamışlardı. 

Büyük fütuhatına. ve diğer millet. 
Ierlc geniş mikyasta. temasta bulun
malarına rağmen, onların fikirleri,~ 

sarı atika nevinden bir kalıp içerisin. 
de taşla:,c;ınış olmasa bile, takılıp, kal. 
mıştı. 

Avrupa. milletleri gözüne kendili -
ğinden gelme yabancı bir ırk gibi 
görünüyorlardı. Avrupa hükumetle • 
rinin gözünde ise, o devlet inhitııtmın 
farkında olmakla beraber, hala blltün 
cezri ıslahata aleyhtar vaziyette ya.. 
hancı devletlerin rekabetlerinden is.. 
tifade ederek, yahut, büyücek bir dev-
letin himaye ve nüfuzunu kabul ede
rek mevcudiyetini idame ediyordu. 

Türkiye ile Avrupa devletleri ara.. 
smdaki açıklığı kapayan Türk inkı. 
labı oldu. 

Bu ise, kısaca, o şayanı hayret 
cazibeli insanın, bir asker sıfatile bü
yük olduğu gibi bir devlet adamı SI· 

fatile de dalın. bUyük olan tntürkUn 
eseridir· 

Türkiye Reisiclimhuru AtatUrk, 
muktedir muavinlere v(? muakkiblere 
malik ise de, cllmhuriyet kurulduktan 
beri, Tilrkiycnin harici ve dahili si. 
ynsetindc göze çarpan realizm ve ra. 
dıkalizm doğrudan doğruya Ata.tür
kün orijinal dehasının mahsulüdür. 

Yeni rejim nltmda Türk diploma
sisinin cldo ettiği muvaffakıyetler, 
bu hususi nüshada ayrı ayrı nakledil. 
mektedir. Onlar arasında. Yunanis.. 
tanla yakın anlasma, Irakla itilaf, 
Balkan Antantı, Asya paktı ve Bo
gazlara milzakcre yolu ile hakimiye
ti temin eden fontrö zaferi vardır. 

Bugün ise, Türkiye harici siyaseti. 
nin başlıca gayesi Şarkta, Balkanlar. 
da, Garbi Asyada sulhün ve istikra
rın muhafazası ile birlikte, bu mm. 
takadaki milletler arasında anlaşma. 
ları daha ilerletmektir ki, binnetice 
bu hal, Avrupayı ikiye nyırmak teh.. 
didinde bulunan herhangi bir "ideo
loji cephesi,, nin tesirine kapılmak -
tan onları koruyacaktır. 

Türkiycnin tek siyasi partiyi tem. 
sil eden bir hükfunct tarafından ida. 
re edilişi, geniş bir ekonomi sahasın
da devlet kontrolunun bulunuşu, Tür
kiye cümhuriyetinin Itnıya, Almanya 
~ e Sovyct Rusya gibi bir totaliter dev 
lct olduğu hi ini vermesin ... Onu, ter 
biycvi, kültürel ve sosyal faaliyetler. 
de genis bir teşebbüs sahası açmış 
bulunan bir otoriter devlet oluak 
tavsif etmek daha uygun olur. 

Atatürk tarafından yapılan inkı .. 
lapların en çok mahsul vermiş olan
larından biri, Lltin harflerinin mec
buri kılınmasıdır. 

Latin harflerinin kabulu ile öyle 
bir alfabe ortaya kondu ki, Türk di. 
linin ruhuna Arap harflerinden ,da. 
ha. uygundur ve normal bir çocuk bun 
ları okuyup ya2".lllağı daha çabuk öğ
reniyor. Ayni zamanda bu harfler, 
Türk talebelerine ecnebi dilleri de öğ
rctmeği kolaylaştırmışbr. Keza Avru 
palıları da Türk dilini ve enteresan 
Türk edebiyatını ctilt etmeğe yardım 
edecek bir vaziyet doğurmu~ur. 

nmi tetkikat sahasında Türkler, 
bilhassa arkeoloji alanında çok iter. 
!emişlerdir. Memleketleri, muht.elif 

Dlevamı 10 1111C11 lllfada.l 
==~m!!!!!!!!!! 
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sine olarak, yumurtlama mevsimln· ı 
de, nehrin menbnma doğru çıkaca
ğma, mansabına doğru iner ekseri· 
ya ( Yaga) nehrini bir kıyıdan bir 
kıyıya kaplar. Bu mevsimde nehrin 
yüzüne binlerce balığın kaynaşmak· 
ta. olduğu görUlUr. Fakat solucanlı 

bir balık olduğundan ve yemeğe ya
ramamasından, avlanmamaktadır. 

Kedi ve köpek bile bu balığa dokun
mazlar. Bu enteresan htı.dise, ihUllU· 

den evvel, (İrkutslt) tinfvorsltesf 
profesörlerinden (Dorogostaisky) 
tarafından etUd edilmiş ve Bolşevik
lerin iş başına gelmeleri .ile, bu ı;a· 
lrşmnlnr kesilmiştir. 

(Hatyl) de pnnlk hUktim silriiyor· 
du .. (Kazngrnndl) kuvvetleri, Bol -
ııevlklerl iki defa mağlup ettikten 
ve (trkutsk} a doğru muvaffakıyet
le llerlemeğe başladıktan sonra, su
baylar arasında. çıkan lhtllft.flar 
yüzünden kilelik clizUlere ayrılmış ve 
kuvvetten dUşmUştUr. Bu vnzlyetten 
istifade eden Bolşevikler, kuvvetle
rini takviye ederek topladıkları bin 
klşlllk bir kuvvetle kaybettikleri 
yerleri istirdada ve (Kazagrandl) 
kuvyellerlnl çekllmeğe mecbur et· 
mişlerdl. (Kaza.grandi) kuvvetleri· 
11ln enkazı, şeflerinin mfdslz bir mu
kavemette bulunmayı kararlaştırdı
ğı (Hatyl) e doğru cekJUyordu. Rf· 
zlm oraya vardığımızda, ahali eşya. 
larını ve ailelerini arabalara yerle~· 
tJrlyor ve hayvanlarını allnha ema. 
net ederek, şehrinden kaçıyorlardı. 
Gruplardan biri kasabanın btr az ö
tesinde bulunan sık ı;am ormanlı

ğındakl çukurlara iltica etmek nlycr 
;tlndeydl. 

Bir kısmı ise, (Muren KUre) ve 
1(Ulyasutay) if;tikametinde yola ko-
7Ulmuşlardı. J{a.sabaya vardığımı
zın ertesi gllnll, Mongol (Salt) ine, 
kızılların (Knzagrandl) kuvvetleri· 
nln arkasını çe,lrerek (Katyl) e 
doğru ilerledikleri haberi geldi. 

da şehirden oldukça uzak bir yerde 
bulunma'Sı bizi, Kızıllarnı muvasa • 
Iatının beklediği geceyi, knsnbada 
ı;eçlrmek mocburlyetlnde bıraktı. 

( Gay) in, böyle tehlikeli bir za· 
ronnda alleslyle birlikte şehirde ka.. 
hşı hayretlmlzl mucip olmuştu. Ka
snbada blzden başka, düşmanın ha
reketini gözetlemeğe memur edilen 
blrknc Kazak neferi bulunuyordu. 
Arkadnşımla beraber, icabında vu • 
ruşmağn, icabında Kızılların eline 
dUşmemek !cin intihar etmcğe ha
zır bulunuyorduk. 

(Yaga) nın kenarında bulunan 
kUçUk bir evde geceyi geçirdik. Bu· 
rada, bizimle beraber, kaçmayı lU· 
~mmsuz gören birkaç amele de bu. 
lunuyordu. Bunlar, Kızılların gele
cekleri istikametin görilndüğü bir 
mahalde geceyi geçlrmeğe gl~tller 

ve ayni zamanda etrafı gözetlemek 
vazifesini Uzerlerlne aldılar. Bir 
müddet sonra, ormanlar arasındaki 
bu gözcU postasından bir işçi koşa
rak geldi ve: 

- Feltıket, feltıket, diye bağırdı. 
Ormandan dört nala giden bir sll· 
varı geçti. Kendisine seslendim, fa
kat cevap vermedi. Ortalığın karan· 
hk olmasına rağmen, atının bu ha· 
validen olmadığını farkettf m. 

lşcllorden biri: 
- Ulu orta gevezelik etme, geçen, 

m11hnkkak bir Monı;oldu. Sen onu 
bir Kızıla benzetUn, dJye mukabele 
etti. Diğeri: 

(Arkası var) 

Mardinden reportajlar: 

''akın Doğumuzun güzel ve tarihi şehri 

Mardin ağaçlanıp ihya 

Mardin, (Husust)' - Mardin, on 
binlerce senelik koca b1r Türk mede. 
niyetini içersinde milzeleştiren tarih! 
bir ıehirdir .. Milattan yüz yıllarca ev. 
vel teessüs eden ve Yukarı Dicle la. 
yıaile Fırat ortalanru kaplıyan, Mazi 
dağından, Batman ve Savur aulann • 
dan geçerek Mara§ yanlanna varan 
ve aşağıda Midyat dağlannın uzandı. 
ğı yere kadar genişliyen Komuk mc.. 
deniyeti Mezopotamyada ün salınış 
ve o tarihte Mardin, bu Türk ımede. 
niyetinin en parlak ve ihti§amlı ~evir 
terini tatmıştır. 

Komuklardan sonra aayısız istilala.. 
ra uğrayan Mardin, topraklan dahilin 
de hUkUm aliren Artıkoğullan zama • 
runda en yüksek t()hretini yapmı§, 

hemen her sahada ileri bir mevki al. 
mı1tı. 

Şehir ve civannda tesadüf edilen 
eserler bize Mardinin o devre ait ha. 
yat vo medeniyetini vazıhaıı göster. 
mektedir. 

Ne yazık ld, Osmanlı imparato:-lu. 
ğu, 923 hicri ıenesinde idaresi altına 
geçen bu tarihi Türk şehrini de bü. 
yük bir ihmal ve lakaydiye kurban et. 
miştir. Her türlü imar ve terakki ha. 

edilecek 

Yeni Mardin valisi B. Ömer Cevat 

reketlerine müsait vaziyet ve kabili • 
yette olan Mardin, imparatorluk dev. 
rinde en ufak bir umran eserine ka. 
vuşmak şöyle dursun, bilakis gittikçe 
daha harap düşmüştür. 

Mardin, 1300 rakımındaki bir da. 

nihayet 939 yılı zarfında iyi ve bol su 
ya kavuşmuıı bulunacaktır. 

Su, ınsanlar kadar şehirlerin de 
mübrem ve hayati bir ihtiyacıdır. Su. 
ıw: toprağa, sevimsizliğinden hiç bi. 
rimiz: bakmak istemeyiz. Mardin, la • 
raç, çorak, yahut bozkır dediğimiz 

toprak parçalarından birisidir ve bir 
ta§ yığınını andırması, calibidikkat se. 
vimsizliği ıusw:luktandır. 

Şu halde, Mardin, ıuya birçok §e • 
birlerden daha çok muhtaçtır, Susuz:. 
luk yUzUnden umumi temizlik temin c. 
dilemediği ve §ehir ağaçlanamadığı 

gibi, her aile bütçesinden ayda, nüfu. 
sunun miktanna göre bir liradan altı 
liraya kadar para sarfetme'k mecburL 
yetinde kalıyor. 

Su, hiç §liphesiz Mardini ihya ede. 
cektir. Su gelince Mezopotamyadan 
rakımın bin Uç yüze vardığı noktaya 
kadar ağaçlanacak olan Mardin, ısu işi 
ne ilAve olunacak sair tesislerle mu • 
hakkak ki, bir Türk Lübnanı, bir 
Türk lsviçresi haline gelecektir. Mar. 
dinliler bu gilzel ve parlak istikbali 
inançla beklemektedirler. 

Ali Enver T oksoy 
• • • 

Gaziantepte 
Halka parasız ilôç 

tevzi ediliyor 
Gaziantep (Hususi)- Trahom mil. 

cadeie teşkilatınca şehrimizde tak dis. 
paruıerin kif ayetsjzliği ve hal km dis. 
pansere fazla hlicumu gözönünde tu· 
tularak dispansere uzak olan Şarak. 
Ustü semtinde yeni bir dispans<;r a.çıL 
ma.sına karar verilmiştir. 

(Salt) bütün eşya ve hlzmetkAr
larını on bir deveye yükleyerek, 
"Yamen" nlnl terkettl. Mongol kı· 
Javuzlarımız da, bize haber verme· 
den ve yalnız bir deve bırakarak o
nunla kaçmışlardı. Vaziyetimiz çok 
tehlikeliydi. Knsabadan nyrılma

.mış olan Kolonlnrı bul:ırnk onlardan 
deve almağa teşebbUs ettikse de, 
kargaşalı1dardan, Urktüklerlnden, 
hepsi de hayvanlarını daha evvelden 
dağlara yollamışlardı. Buı un Uze
r.ine, hayvan hastalıklarına karşı aı;· 
tığı mUcadele ne bütün Mongollstan
da bllyllk bir şöhret kazanmış olan 
Doktor Veteriner (V. G. Gay) e mü· 
racaat etmek mecburiyetinde kal· 
dık. 

Temmuz ve ağusto·s 
aylarında neler veriz? 

ğın tepesinde kurulmuş olmasından ve 
bir kısım ısokaklannın 40 - 45 derece 
meyle malilC bulunuşundan, imannı 

gayet gUç ve hatta imkansız &ayanlar 
vardır. Bu zannı taşıyanlar hiç dil • 
§ilnmezler ki, bu vaziyetler her şehro 
nasip olmıyan tabii mazhariyetlerdir. 
Filhakika, Mardin, biraz himmet ve 
bakımla Lübnandan, hatta bir İsviçre 
gehrinden daha güzel, cazip ve turis. 
tl'k hale getirilebilir. Göz alabildiğine 
geni§ ve ünlü bir ova ve bu ovadan 
bin metre yükseğe fırlamış; uçurum. 
lu, meyilli ve arızalı bir dağ!.. Eğer 

bu dağa bol su gelirse değme bağlar
dan daha çekici olur. 

Mardin, Osmanlı imparatorluğu elin 
de kaldığı 420 yıl zarfında daima ge. 
riye ve harabiye doğru gitmişken on 
beş cümhuriyet yılında seri bir inki • 
§afa mazhar olmuştur. Mardini on beı 
sene evvel bilenlerle şimdi görenler 
derin bir hayrete düşme~ten kendileri. 
ni alamazlar. Arada bu derece azim 
farklar husule gelmiştir. 

Yeni dispanser için Şaı.rakUstUde Pj. 
şlricl medresesi kiralanmıştır. Müca
dele teşkilatınca medresede icap eden 
tamirat ve ıslahat yapıldıktan sonra 
Yeni dispanser çalışmağa başlıyaca.k. 
tır • 

(Gay) ailesiyle beraber burada 
oturuyordu. lhtlltılden sonra resmi 
:vazifesini terketmek mecburiyetin • 
de kaldığından, işi hayvan yetiştir -
meğe dökmUştU. Çok zeki ve ener
)ik bir adamdı. BUyUk harpte, Al· 
manye. hududundaki Rus orduları i
çin ltızım olan eti, Mongollstandan 
tomln etmek vazifesi ona verilmiş· 
ti. 

(Gay), Mongollstanda bu iş tein I· 
cap eden hazırlıkları ve teşkllAtı 

yapmış, 1917 de Bolşevikler me\•kii 
iktidara gelince do, gene bu iaşe iş.. 
lcrlnln başında bırakılmıştı. 1918 
mayısında (Kolçak), ordusunun Sl
blryadakl Bolşevikleri mağlQp etme· 
si llzerlne (Gay) tevkif olunarak, 
hapse tıkılmıştı. Fakat, Mongo
llstanda, levazım işlerini tanzim ede
bilecek yegfme adam olduğundan, 

neticede tekrar serbest bırakılmış 

ve, (Kolcak) ordusuna, Sovyetler • 
den aldığı paraları ve onlara ha • 
zırladığı etleri teslim etmişti. Son 
zamanlarda da (Kazagrandi) nln le
vazım işlerini tanzim lle meşguldU. 

Onu gördüğümüz zamnn, kalan bir 
kaç sem ata atııyarak derhal, dok
san kilometre ötede bulunan (Mu
ron KUre) ye hareket etmemizi tav· 
siye etti. Orada, sizi (Ulyasutay) a 
göttırecek develeri bulablllrstnlz, de. 
dl. Fakat, bahsettlll bu hayvanların 

Patlıcanın havi olduğu gıda mad • 
deleri şöylece tesbit edilmiştir: 
Havi olduğu su miktarı yüzde 91,20 

,, ,, yağlı mad. ,, 0,26 
,, ,, ıellliloz ., 0,98 

4,98 
1,64 
0,95 

" ,, 

" 

,, nişai mad. 
,, azotlu mad. 

emlaha 

,, 
,. 
" 

100,00 

Patlıcanın yenmek üzere hazırlanan 
yemeklerinde kullanılacak miktarının 

buna göre hesap edilmesi lazııngelir. 
Kabak: Hazmı kolay olan bu seb. 

ze, gıdası az olmakla beraber iyi bir 
perhiz yemeğidir. Terkibindeki gıdai 

nisbet göyledir: 
Sellüloz yüzde 
Su miktarı ,, 
Şekerli mad. ,. 
Yağlı mad. ., 
Azotlu mad. .. 

0,75 
95,10 

3,38 
0,16 
0,39 

100.000 

Hafifliği ve hazmının kolay ol-
ması, sıhhatte veya hastalığının şekli. 
ne göre hasta olan herkesin yiyebilme 
ıi hasebile perhiz yemekleri arasında 
iyi bir yer tutan kabağın muhtelif ye
mekleri vardır. 

Bu yemeklerin §ekli yiyecek kim • 
senin sağlık durumuna göre tayini 
zaruridir. 

DOMATES: Yaz sebzeleri arasın. 

da umumt müddetçe hemen her sof • 
rada bulunan, her yemeğin terkibine 
girerek lezzetini arttıran bu gıda mad 
desi, hazmının da kolay olması hase. 
bile her yerde ve her zaman büyük 
bir yer tutmuştur. Hele salatası ye. 
meklerde iştihayı arttırır, tatlı ve İ§

tahh yemek yedirdiği gibi hazma da 
yardım eder. 

Yemeklerin yalnu terkibine gire. 

rek, lezzet vermekle kalmaz. Ayni za. 
manda çok güzel bir renk te verir. 
Yazın tazesi kullanıldığı gibi, kışın 

da 6alçalı kullanılır. Fakat istihsal 
edilen salçalarının çok temiz yapılmış 
olması şarttır. Bunun salçaları tanın. 

mış yerden almak zarureti vardır. 
Domatesi yalnız yemeklere lezzet ve 
renk vermek için seviyorsanız aldarın
ııınız. Domatese tabiatın ona verdiği 

bir varlığını daha unutmamalı, birçok 
hastalıklarda faydalı olan (C) vitamL 
n1ni haVi olduğunu da gözönüne getir. 
melidir. , 

Birinci derecede ( C) vitaminini ikin 
ci derecede de (A, ·B,) vitaminlerini 
havi olduğunu ve bu yüzden birçok 
dertlere de deva .olduğunu bilmeli. 
dir. 

Fazla mı"ktarda (C) vita\.,inini havi 
olması hasebile domatesin (Skobüt) 
de (kansızlık, ileri derecede zafiyet, 
kemik hastalıkları) gibi birçok hasta. 
bklarda faydalı olduğunu da düıüne. 
rek ona göre değer vermelidir. Terki
binde ta§ıdığı maddelerin nisbeti ıu • 
dur: 

Yüzde 
93,02 

1,62 
1,29 
0,54 
2,30 
'0,30 
0,82 

100,00 

Su 
fazla maddeler 
azotlu maddeler 
ı.zottan gayri maddeler 
şekerli maddeleı: 

yağlı maddeler 
sellUloz 

HIYAR: Canımız istedikçe hem 
yemiş gibi yediğimiz, hem de ıofrala. 
nmıza cacik ve salatasile sebze gibi 
kullandığımız: bu nebatın iştahımız 

{berinde pek müessir olduğunu, gıdai 

(Devamı 10 uncuda) 

Bilhassa son 3 - 4 ytl içinde bü. 
yük bir arzu ve gayretle çalışılınış ve 
Mardin, cümhuriyetten aldığı feyizle 
gittikçe daha güzelleşmekte bulunmuı 
tur. 

tlç seneye yakın zamandanberi be. 
lcdiye reisliğinde bulunan kıymetli 
do'ktor Bay Aziz U ras, gebir ve şehir. 
lilerin umumi ihtiyaçlarını gidermek 
yolunda feragat ve fedakarlıkla çalış. 
mış ve bir misli fazlasile seksen bin 
liraya yükselttiği mütevazı bütçe ile 
takdire şayan hizmetler görmüştür, 

Değerli doktor nihayet şehri elektri • 
ğe de kavuşturmuştur. 

Fakat, Mardin, bundan 60nra daha 
çabuk bir inkişafa mazhar olacak ve 
bahsettiğimiz turistik hali almağa baş. 
lıyacaktır. Mardin valiliğine tayin e_ 
dilen ve idare cihazımızın cidden kıy. 
metli ve mümtaz bir rüknü olan Bay 
Ömer Cevat Ökmen, şehrin yakın bir 
itide takınacağı çehre hakkında daha 
gimdiden umumi bir fikir ve kanaatı 
uyandırmıştır. 

Kısa zamanda bütün vilayet halkı • 
nı:n itimat ve saygılarını kazanan ve 
el koyduğu işleri tam bir ehemmiyet. 
le takip eyliyen sayın Mardin valis"i. 
yüz yıllardır geri bırakılmış ve bir tür 
lü başarılamamış olan su meselesini 
ilk mühim iıı c-larak ele almış ve fiil 
sahasına geçilmesi hususunda lbım

gelen teşebbüs ve tedbirleri tamam. 
lamıştır. Belediyeler bankasından çok 
yakında istikraz olunacak 160 bin li. 
ra ile faaliyete geçilecek ve Mardin. 

ŞarakUstUde yeni bir dispanser a
çılmru:ıı, bir kasaba kadar geniş ve nU. 
fusu çok olan bu semt halkını Subur. 
cundaki dispansere kadar gelmek yor. 
gunluğundan kurtaracağı için çok se
vindirml§tir. 

Halka Parasız llaç Tevzi 
Ediliyor 

Trahom mücadele dispanser! tara. 
fmdan hastaların fazla tehacUmil do
layısile izdihama mini olmak ve ağır 
hastaları daha iyi ve ihtimamla te. 
davi imkanını bulmak için göz has. 
talıkları hafü olan ailelere hususi ıi. 
§elerde ilaç tevziine başlanmıştır. Bu 
§İ§eler çok pratik ve sağlamdır. Sıh
hat Vekfüetince Almanyadan hususi 
olarak getirtilmiştir. 

Her aile bu şişeleri bir sene müd. 
detle muhafaza ebnE:kle mUkelleftir. 
Şişelerde iliç bitince dispanserde ye. 
niden doldurulmaktadır. 

. Şe~rimiz dispanserinde bu sene Uç 
b_ın aıleye şişelerle ilaç tevzi edilmiş.. 
tır. Ayrıca Gehrimiz çevresindeki 6 
köy tedavi evlerince civar köylere tev. 
zi edilen iliç şi§eleri Uç bini bulmuş.. 

tur. 

' Kuruna abune 
olunuz ve edininiz 

Dr. Nccacddln Otas~<run 
Sabahları 8,30 a kadar ve ak. 

şamları 17·%0 Ltılell Tayyare 
Apr. 2 net daire No. 17. Kurun ve 
Haber'ln kuponunu getirenler· 
den para ahnma.z. Tel: 2393.'I 



Müzikhol perdesi ar
kasındaki sırlar 

Siyah· inci Kalbi af lılJan IJÜZÜ 
qülen artist 
felaket ona şühretini 

Anlatan: lbrahlm Hoyl 

En namlı caddedeki kuyumcu, .ka· 
sasrnın başında pineklerken, lçerlyo 
ı;iren şişmanca bir müşteriyi karşıla· 
•lı. Yaşına göre, biraz da züppece gi· 
yiaınlş diyebileceğimiz bu mnŞterl, 
s:nıkı ekmek alırmış gibi: 

- lncl ,.ar mı, sizde .. Ama styab 
olacak .. diye sordu. 

Kuyumcu üşenerek ,·ıtrinden. il· 
ZPrınde türlü türlü ıncller parla)·an 
bir kutu çıkardı. Müşterisinin h8Y• 
retten hiç Cle parlamayaa gözlerinin 
CSnGne serdi. Yaşlr adam ıncfJerl göz• 
den geçin1i. Armut şeklindeki koca· 
man si) ah incivi havaya kaldırdı, 
şöyle bir baktı. ve başını kaldırma· 
dan: 

- Peşin ne vereyim buna .. dedi. 
Kuyumcu, müşterisini biç de mal 

alacak bir adama benzetemenıiştl a· 
ma. gene ümitlendi. Ellerini uğuştu· 
rarak yarı riya kokan bir sesle: 

- Efendimiz, dedi. Bizde pazarlık 
yok. Güzel hatırınız için 7500 Jngi· 
Uz lirasına vereceğim bunu. 

İhtiyar müşteri, tok tok cevap ,·er· 

dl: 
- 700 1nglllzim var .• 
Ve elindeki inciyi, mahfazaya bı· 
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raknrak ceplerini araştırdı. ntr ba· 
kışta şişkin olduğu anlaşılan bir rüz. 
dan çıkardı. Jçlnden 7 tane yüzlük 
banknot ayırdı ve bunları yelpaze 
tekllnde tezgAhın Ustllne dizdi. 

- Kabul mil? .. diye sordu. 
Kuyumcunun ağzı sulanmıştı. Göz 

lı:rt fal taşı gibi acılmıştı. ömründe 
böyle bir tahtada 700 tnılllz Uraın 
sayan mllşterJye rastlamamıştı. Etek 

1 Siyah inciyi havaya ~aldırdı: Peşin 

ne "·ereyim buna, dedi. 

ıerl zil çalarcasına: 
- Aman efendim, madem ki öyle 

arzu buyuruyorsunuz, baş üstüne. 
Adresinizi JUtfetscnlz de yollasak .. 

- Hayır, hemen paket yapınız. 

%ahmet. etmeyiniz. 
Ve tbtf7ar mUtterl, •imdi lamlal 

söyliyeblllrlz. Mister VaytfUd itina l· 
le yapılmış ve kuyumcunun kırmısı 
balmumiyle mUhUrUnU bastı~ı pake-
ti, serçe parmağına takarak kapıda 
bekle) en Lasal otomoblltne _doğru 
yUrü<lU . 

• • • 
Aradan dört ay geçmişti. Kuyum· 

cu, gene dükkAnında. altın saatlere 
bakan bır kadın milşterislne mal be· 
ğendtrmeğe uğraşıyordu ki, Mister 
Va} tfJlcl sökün etti. Yağlı müşteri· 
sınl gören kuyumcunun Ee,·incinden 
ağzı kulaltlarına kadar vardı. öyle 
ya ona her halde yeni bir şey sata
ca~ haftalığı doğrultacaktı. Dugiin
le;r~e işi ne kadar da kcsl\t gidiyor-

du, hani.. 
- Emriniz, .Mister?·· 
- Bir rlcaıa var .. Karım fena hal· 

de mutccssir!? .. 
-· Mütec~slr nıl? .. Neden?. 
- Nt•dcıı olacak, bana ,·ermiş ol· 

l\lls vvaytı bulamadı. Karı, bulmuş 
bulmuş da, dışarı c;ıkacak ZRmaoı 

şlındl bulmuştu. Neyse, bekletil. NI· 
bayct, garsondan geldiğini öğrendi. 
Yanına yaklaştı. Mis Dvayt uoı;un 

boylu, gay<.~t güzel, şık bir kadındı. 

<'nn: 
- Affcllersinlz, bayan ben kuyum-

cu falan, btr müşterim var. Sizdo gü. 
zel bir inci görmOt. Slyab .• Armut 
şeklfndo hani .. Çok belenmtt. beni 
ortaya koydu. Satacak oıursanıs .. 
Hani.. dtyece!r. oldu. 

Şık kadın ~antal!lını hiddetle kapa· 
dı .Sanki anasına, babasına sövül· 
ıuüş gibi hışımla asansöre doğru I· 
ıerledl. !çeriye girerken durdu. 

Sonra, nrkasından sümtıük sUm -
sük gelen kuyumcuya: 

- PekaJA .• Yarın saat on birde be· 
nl görünüz. en•rlnl verdi. 

• • • 
Kuyumcu ert<'si sabah saat tam 11 

de D\"aytın dairesine damladı. Zenci 
t.lr kız J<npıyı a~tı. Hnnımına ha-

ber \"erdi. 
Mis p,·ayt kuyumcu ile şuradan, 

tıuradan konuştuktan sonra hizmet-

çisine: 

- Kızım, mücevher kutumu getir, 
dJye seslendi. Hlzmetçlnln uzattılı 
maröken kutuyu küçücük blr anah· 
tarla açtı. llk gözü kaldırır kaldır
JJ"az, kuyumcunun gözleri, eller gör· 
müş fare glbl parladı. Aman eten· 
dlm nman, o ne bilezikler, gerdan
h'li.lar, zebercedler, zümrllt, yakut
!arcJı onlar ... 
Kadın umursamayan bir tavırla 

bunların içinden kllçllcllk bJr mahta. 
zayı aldı. Kuyumcuya uzattı. 

- Bu mu? diye sordu. 
Yay canına, tıpkı tıpkısına kendl 

sattığı armudi inciye benziyordu bu. 
· Kuyumcu, emeline kanşmuşlara 

mahsus bir sevinç dalgaslyle: 
-- Emin olunuz kl m&dam .• dlye 

fıl':ırdadı .. Bunu satacak olursanız, 
lıil' beni, bir de müşterimi sevindire
cek, memnun edeceksiniz.. MeseJA 
r!ze 1000 Jngillz lirası versem .. 

Kadın, büylllU gözlerini açtı. lstlğ
ı na, hayret ifade eden tok bir sesle: 

- 1000 İngiliz mi? .• Çocuk musu
nuz, siz .. Ben buna 5 bin dolardan 
fazla verdim .. lmkA.nı yok •• dedi ve 
mahfazayı maroken kutuya koydu 
ve ktıltledl. Sonra aklına bir ıe1 

gelmiş gibi: 
- Bir yerde bir şey gördüm, 2200 

lnglUz lirası lsteyorlar. Çok hoşuma 
gitti. tile de almak isteyorum. O
nun lçln, bana siz 2200 lngUlz lirası 
verirseniz, sırf o alacağım şeyin uğ· 
runa incimi satarım .. dedi. Arkasın
dan llAve etti: 

- Öbür giln de Normandi vapurl:r
le seyahate çıkıyorum .. 

Kuyumcu alıal, morumor;;:ıa yağ
lı müşterisine koştu. Vakayı anlattı. 

Mister VayUild, biraz dUşUndU. Mı· 
rın kırın etti. Yahu cok para bu! •• 

falan dedi ve: 
- Ne yapayım. Khrının gönlilnn 

hoteı&IDK Jbım .• Git al .• A.DM ana 
da )'1lz4e ondan fazla komlayon ver-
mem ... 

Ertesi gün kuyumcu elinde 2200 
lnglllz liralık bir çekle, Mla Dvaytın 
kapısında göründü. 
Kadın, kostüm tayyarlerl &ir 

mlş, başına geniş sarı bir şapka ge
clrmtştl. 

Kuyumcu: 
- lşte Madam, dedi. Emriniz ol

du. Müşteriyi razı ettim. Buyurunuz 
2200 lngtllz liralık çek ... 

Mis Dvayt, kuyumcuvu yeni göm. 
yormuş gibi bir müddet durakladı. 
S:>nra: 

- Ha, hatırladım .Siyah inciyi lıs· 
t"rordunuz .. PekAlA.. Buyurunuz .. 
Yalnız bankaya blrJlkte gidelim. 

(Devamı 10 uncuda) 

Bu 
temin etmişti 

Artiatler arasında yapılaa bir anke. 
ti vaktile nakletmiıtik: 

Gülmeyi mi seversiniz? Ağlamayı 

mı? Şüphesiz ki ağlamayı kimse sev. 
mez. Fakat facia artistlerinin sanatla. 
n ve istidatları itibarile ağlamayı sev. 
dikleri dütünillebilir. 

Bununla beraber, o ankete verilen 
cevaplarda görüldüğü ıibi, artiıtlerin 
hiçbiri ağlamayı sevmiyor. Hatta, iç. 
leri gülerken bile, rol icabı allamak 
çok zor geliyor. 

Fakat, artistler, mealelderi itibarile 
bazan, hatta baun defi! ekseriya, fç.' 
leri ağlarken gülmeye mecburdurlar. 
Bunu, unmayın ki, kazanacakları pa. 
ranın hatm için yaparlar. Hayır. Ma.i 
di bir sebep için, hiçbir artist içinde. 
ki matemi gizliyemez; göz yatlanru 
kurutmak için ancak sanatin ulvi h8t 
vaaı Uzımdır. 

Daha ıeçenlerde olan bir vab buna 
güzel bir misal teıkil etmiıtir: 

İngiliz kral ve kraliçeli Pariıe geL 
dikleri akpm, ~ terefine bir pi. 
yes oynanmuı brarla§tınlımttı. Bu 
piyeste bir kadın artist bat rollerden 
birini almııtır. Fakat o glin. tayya ., 
reci olan k.ocuı bir kanda ölüyor: 
Kadın matem içindedir. Bqka zaman 
olsa günlerce evine kapanıp kalır. FL 
kat, gerek bugünün tarihi bir gün oL 
ması, gerek oyıuyacağı piyesi büyük 
bir zevkle hazırlaması, artisti aahneye 
çıkmağa karar vermeye teıvik ecU.. 
yor. 

Kocasının öldüğü günün alqamı 

I 

ıahncde şarkı söyliyen bu artist ıçı 

ağlarken dışı gülen sanatkarlara bir 
misaldir. J 1tfu..,~ ' 

Fakat ltunun elı N ı ~ -.Jlldea 
olan birçok valralard8. Jlemeıı hemen l .Jıol umdrtrlanıun en meflıurlanndan 
bUtiln artiıtlerin hayatında bulmak bJricHr. Fabt o, blrçoklamun &bine 
kaltildir. olarak, muzikholden tiyatroya tdefiJ, 

Mari Düba, bunlardan biridir. Xen. .tiyatrodan ~uzik~?le gelmiıtir. 
<!isine ilk büyük töhrctini temin eden KOçiik bır Pa.nslı kızken gilnlerini 
de budur: O, annesinin öldüğü akıam mah~lede, sokaklar arasında ar'kadq. 
sahnede prkı söylemittir. Ertesi giln, l~n ıle kay~ır~ oYJ\?'~rak geçinniı-
berkes ondan, büyük bir hikiye kah. tır. O ~~ Mıstıng~t gıbı, sanat zevki. 
ramanr olarak bahsetmi§, ondan ıonra ni Pa.nsın muhtelıf semtlerindeki kil. 
da ismi bir daha unutulmamııtır çük tiyatrolardan almııtır. Küçük Ma 

Fakat, bu facia • komedya ~un ri, dai~ ?u ti~atrolann en devamlı 
ti)hretine bir reklam olmakla kalaay. miiıterııını teıkil ediyordu. Fakat. 
dı belki idi veya biraz da nefret edi. onu en fazla alakadar eden fCY tiyat. 
lecek bir hadise sayılabilirdi. Llkfn rolarda gürültülü ve çalğılı oyunlardı, 
Mari Dübanın hayatındaki bu facialı Arkadaılan da bunlan severlerdi. ıra.. 
ıecenin, kendisini unata daha futa kat onlar, oyunlan gillünç bulduktan 
ısmdıran, ona bu hayatı benim8Cten v_e b~nun için zevk aldıkları halde, M• 
bir tesiri .clmuıtur. n Dilba, bunlan bir sanat gözll ile 

Mari Düba bugUn Fransız muzi'k.. •~yre.der, onlann hareketle,rine ve ca.. 
zıbesıne kaprlır!dı. 

Onun, muzikholc karıt olan istida. 
dı buradan baıtıyordu. 

FELAKETLt GECE 

duğunuı. siyah incinin tıpkısını gc· 
çı:>n ılksaın Splandtd oteldeki su,·a· 

b Duoda görmüş .. 
rf•dıı:! uir kadının OY 

NE VAR, NE YOK? 
. .o gün Marinin en kederli gUnQ 
~~: Annesini kaybetmiıti. Fakat, 'bu 
olum haberini ar'kadaıla.rına veren bU 
zat kendisi olmuıtu. 

TalınııımUl edemedi. tııe onu bana 
alaeııkE"ın. Ben eş takamam .. diye a
yak <lin:dl. !\e söylenir .. Kadın mil
leti bu .. llakk• da yok değil.. MaUlm 
h' bt• ııwinın bir tane olduğunu söy· 
ı:ı:ıll"lİUIZ. Bittabi, dünyadaki btl· 
tün İ nl"i ıerl bilecek değilsiniz ya .. 

. gittim Karımın 
Lr•uıı ıdıı. idarc)e · b 
lı1<.:l&1 ıı; lıı:onzeyen inciyi takan aya-

rendtm. p,·ayt imiş. 
nın ı:rnJlnl öğ 1 üstüne 
~ . Bana ka sa, 
•..-imül" ricam şu. dert anlat· 
c!U 1 ma Karıma 

ı;tınezd !ll 8 •• k bu Mis 
llıclk mUmkUD değil. G~d~r:a~ ,.ene 
lJvny~ Jeııllcn bayanı ~ ~ sat~n ala· 
l":ıpac-ak yapacak bu ıcc .> • 
('ak " bin trglllz lirasını gözden 

sınız .... 
tıkardım. nun bir 

Mister va:rtflld kuyumcu d 
~03· t-u~·Jpme;ıne meydan verme en 

dllkkAntlan uzaklaştı. 

• • • 
L· ··ttlş bir ta&a aımış
~ u~ ııucuyu mu • Ya 

tı. 1'artın nasıl kar~ılayaraktı· 
ln.-tyı SRt11ıak ist€'nt('zse. hıill nlre 
~:a""''lrtı. Bir şey değil. ya~lı muş· 
~rısını de .-ııncl<'D kM'tracaktı· Sp· 

erinde. 

- -
Cam Ayakkabılar 

Amcrikada bazı ayakkabı fabrikala
rı cam pençeli ayakkabı imaline baı
ladıklarını ilan ediyor. 

Bu ayakkabıların altındaki deri pen 
çelerin içine clastıki cam pençeler yer. 
ıeıtiriliyor. tnaanların ayakları kıt 
günleri soğuktan katiyen müteessir ol
miyor. Cam ayakkabılar ayni zamand" 
gayet sağlam olduklarından çok raibet 
de görmeğe başlamııtır. 

Kunduracı Amele ile 
Evlenen Milyoner 

tnıiltercnin Sarey kasabasında bir 
milyoner kızı olan mis Besi ayni kasa
ba.da kunduracı kalfalığı yapan 38 ya
ımda bir fakir adamla evlenmiştir. 

Londra milyoner ve asilzadeleri ara
sında derin akisler yapan bu evlenme 
hadisesi üzerine gazeteciler miı Besi
nin fikrini sormuş, genç kiz, kocasın
dan çok memnun olduğunu söylemiş

tir. 
F onre Totoy Ve Sinema 
Amerikıda Naldvel tehri belediye si 

- - - -

) 

11 ~·ıı~ındalrf lrüı;fik fil"' arilııı' C'.:cn 
\·ilcrs hu) uk hır k:ız:ı :ıll:ıtını~lır. 

Gcı;en gün Holİ\'Ulta çocuklar toplan. 
mış, lı:na fışekleri, ı;alpat atarak elleni· 
yorl:ırmış... nıı arndıı bir ı;ntpııl kfıı;ük 
kı7.ın n,•ııı·ıında pııtlıyor ,.e kınlcınılar 
~ üziin<'. görüne ,o;ıı;rıyor. 

Brrt'krl ,·rrsin, ı;oruk ı;:ıbuk, d:wrnnı. 
~·or, nlrşlrri elinden alı) or. Ru ~urellP 
lı:ışka t:ır:ıfın:ı bir ~cy olmu:ror. Yalnız el: 
lcrl yanarak kurtuluyor. 

- -
nemaıı bu tehir konserve kutulanndan 
on tane getire«klerin sinemaya para
sız girebileceklerini ilin etmiştir. 

İlandan dört gün sonra, §ehir ahali
ai on bin bot kutuyu sinema gi!!: • . . . ~esıne 
~etirmııtır. Belediye bu suretle iki tı:ir-
lü kazanç temin etmiştir. Şehir sokak
ları~ı pislikten kurtannıı ve kutuları 
fabrıkalara satarak ayrıca k 
mı§tır. 

para azan-

Er~ek Gibi Evlenmiş, Fakat! 
Bukreşte vuku bulan bir evlenip bo 

şan~a hadisesi herkeste çok merak U· 

y;:ı:ı .. ırnuıtır. Daha kü ük · 
se diY• b" ç yaıtanberı 
.• v gı . ır kızla evlenen BükrCJli bir 
t~ccar zıfaf gecesinden itibaren kendi
nı kadın hissctmeğe baılanuştrr. 

Kocasının anor 1 . . . 1 . ma vazıyetını merak-
a takıb eden kadın b" d k .. • ır o tora ıo.ııa-

caat ~dil · . k 
D k 

mesını ocasından istemi•tir 
o toru - Y • n, tuccarın hermafrodit yani 

( er~ek kadın) olduğunu aöylem~si il. 
zcrıne kadın mahkemeye müracaat e
dcrt'k boıanma istemit ve mahkeme on 
dakika zarfında bnuınma bük .... • • v:r- munu ver 
r.ltftir. 

O aqam Marinin tiyatroya beıui 
solmuı bir halde geldiğini gördlller. 
Arkada~an, hiç bir şeyin fır1anda 
değildiler ve böyle bir felü:eti ilmit 
etmiyorlardı. Çünkü, Mari annesinin 
~asta olduğunu kimseye aöylemtmit
ti. Esasen onu pek ani bir ölüm ahp 
götürmüştü. 

Muzikhol artistleri, derhal etrafmı 
kuptarak: 

- Nen var? Ne oldu? Diye sordu. 
tar. Yoksa bu a'kpmki piyesin beye • 
canı şimdiden mi una dokundu? 

Fakat, alay edecek bir anda bulun. 
madıklannı çok geçmeden anladılar: 
Mari Düba hıçkınklarınr zor tutuyor. 
du: 

- Annem öldü 1 dedi. 
Bütün artistler, bir facianm en he. 

yecanh anmı oynuyorlarmıt gibi ken 
dilerini kaybettiler, çığlık attılar. FL 
kat, Mari Düba, bütün soğukkanbtr • 
ğı ile onların karıısında durmuı. bakı 
yordu. Gözte.ri yaşarmııtı. Yüzü büı _ 
blitiln sarı bir renk almı§tr. Llldn 

'( L~tftn ıayf ayı rıvirirtiı), 
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inkılabın büyük başarıcısına 
şükran telgrafları çekildi 

Saraqburnu abidesine çelenk kondu! 
(Vst yam 1 tnc1de) 

dilnkü içten tezahürle bir daha tek • J 
rarlandı ve anıldı. ı 

Törene, saat yirmide Univcrsite 
lionf erans salonunda başlandı. Tam 
saat yirmide kürsüye gelen profesör 
Fuat KöprUlil yeni harflerin Türk 
kUltür sahasında ve beynelmilel ilim 
lılemindeki kıymetini tebarüz ettiren 
bir söylev verdi. Profesör ezcümle 
§Öyle dedi: 

FUAT KÖPROLüNüN SÖZLERİ 
"-Bugün büyük Atatürkün mille

timize lhda ettiği harf inkılabının o. 
nuncu yıl dönümünü kutluluyoruz. 
Memleketi düşman istilasından kur -
tardıktan sonra ona tam mana.sile 
kaç asırdır sahip olamadığı istiklali. 
ni veren, yurt içinde köle gibi y~a
yan milletini efendi olarak yaşatan 
Büyük Atanm yarattığı harf inkıUL 
hının memlekete neler kazandmlığmı 
&nlatmağa. lUzum görmüyorum.,. 

B. Fua.t KöprülU, Arap alfabesinin 
Türk seslerini ifadeden aciz olduğunu 
ve bu yüzden kültürün halk arasına 
girme imkfuıları kalmamış bulundu
ğunu tebarüz ettirdikten sonra on 
dokuzuncu asırda Avrupa medeniyeti 
ile temas neticesinde bazı mütefekkir. 
!erimizin alf abcnin küayetsizliği ü
zerindeki münakaşalara temasla 
aözlerine 5öyle devam etti: 
"- Devam eden münakaşalar hiç. 

bir neticeye bağlanamadı. Nihayet, 
Atatürk §erefini iade ettiği milletinin 
harf inkilabını bir ~klannm düşün
dükleri gibi uzun programlar netice. 
sinde değil, derhal tatbik etti. 

Atatürk Mdiseleri gören, i!tikbali 
~nlıyan dehasile yarım ve yavaş bir 
inkıllbın tatbikine imk!n olmadı~ını 
biliyordu. Yeni alfabe inkılabı bir 
nekil değişmesinden, yalnız ilk tahsili 
kolaylaştırmaktan ibaret değildi. 

Türk dilini Arap alfabesinin esare
tinden kurtarırken, asırlardanberi 

dilimiı.e bir ka.pitlilasyon gibi yaban. 
cı kelimeler de serbestilerlni kaybet. 
tiler. Dil inkılftbı da. Alfabe inkılabı_ 
dır. 

Fuat Köprüli.l, yeni alfabenin yedi
den yetmişe kadar her Türk için bir 
kıymet olduğunu ve yediden yetmişe 
ka.dar her Türkün bu alfabeyi kolay 
öğrenebildiğini a.nlattıktan sonra söz.. 
!erini göyle bitirdi: 

"- Bütün milletin, en sarsılmaz, 
en ebedt şilkran, sevgi bağlarile mer
but olduğu Büyük Şefimizin, tarihin 
pek nadir ve hatta hiç kaydetmediği 
bUyilk d!hl önderimizin adını anmak, 

onun bu halinde, ıstırabı mermer ka.. 
tılığı ile temsil eden bir heykel tavrı 
vardr. 

- Bu akıam tabii oynamazsın, de. 
diler. 

Mari Düba: 
- Hayır, dedi, oynayacağım. Ben 

rolümü, haftalarca büyük bir gayretle 
hazırladım. Annemin ölümü bir fern. 
kettir, hayatımın en büyük felaketi. 
Benim sahneye çıkmamamla sanat 
birıey kaybetmez. Fakat, sanata olan 
hlirmet bence öllime olan hürmetten 
daha Ustündlir. Bu akşam rolümü oy. 
naya cağım .•• 

Ma.ri DUba sahneye çıktı. Eskisi 
gibi blitün şuhluğu ile gülerken, kim. 
se onun, içinde bliyük bir aır sakladı. 
ğını bilmiyordu. Bunu yalnız, arka • 
daılan ve tiyatro erkanı biliyordu. 
Fakat, onlar da, Marinin ricası üzeri. 
ne, etrafa yayılmasına mani olmuşlar. 
dr. 

Çün1ı:ü Mari: 

- Felaketimden kimsenin haberi 
olmasın, halk duymasın, demişti. Du. 
yut ursa bana herkes felaketimi bile • 
rek bakar, oyunumu beğenmez. Hal • 
buld ben, hiçbir §ey olmamış gibi ha. 
reket edeceğim. 

Hakikaten, öllimUn acısıru kalbinde 
•khyan lcaclın, bu en §uh ve §Cikrak 
rolllnde muvaffak olmuştu. Başındaki 
fel!keti ancak halk ertesi gün öğren. 
eli ve hayret etti ..• 

ona karşı bU tün Türk halkının kaL 
binden doğan saygı ve sevgilerini ifa
de etmek isterim.,, 

KÜÇÜK GÜLERlN SÖZLER! 
Sürekli alkışlarla biten söylevden 

sonra kürsUye yedi başında Giller çık. 
tı, eunları okudu: 

"- Ağabeylerim, ablalarım .. 
Yedi yaşıma geliyorum. Annem ve 

babam okuma yazmanın çok zor ol
duğunu söylerlerdi. Fakat ren kolay 
öğrendim. Bana hiç mr gelmedi. Ni. 
nem ihtiyardır. O da okuma, yazma
yı öğrenmiş. Eskiden başka yazı var. 
mış ta ondan çok zormuş. Kolay yaz. 
mayı .Atatürk Babamız vermiş. Şim. 
di on sene olmuş. Ah Atatilrk Babayı 
görebilsem, ellerinden tutup kendisi· 
ne teşekkUr etsem, ne kadar sevinir. 
dim.. Ablalarım, Ağabeylerim, siz A
tamızı görseniz ona bu küçUk GUlerin 
teşekkilrlerini ve ellerinden öptüğü • 
mü lUtfen söyleyiverin e mi?,, 
ttiTIYAR BAY SELİMlN SöZLERl 

KüçUk GUlerden sonra yetmiş ya
şında B. Selim bastonuna dayanarak 
kürsüye çıktı. O da kendi elile yaz • 
dığı şu yazıyı okudu: 
"Sayın yurttaşlarım, 

Okuma, yazma ne iyi şeymiş, Türk 
haıflerinin alınması bizim gibi ihti -
yarlan bile okur yazar etti. Seneler. 
ce Meta kör kalmıştık. Yeni yazı im
dadımıza yetişti de biz de okur, yazar 
olduk. Ne büyük nimettir bu bizim i. 
çin. 

Memleke ti düşmandan, Türkleri e
saretten kurtaran Büyük Atamız biz
leri bile dilşündü de cehaletten kur • 
tardı. Türk milleti Büyük Atatürke 
ömrünce hem müteşekkir ve hem min 
ncttar kalacaktır.,, 
G&'IÇL.1K NAMINA SöYLENEN 

HlTABE 
Bundan sonra Coğrafya fakülte • 

sinden Orhan kUrsilye gelerek §U söy
levi verdi: 

"Arkadaşlar, 

Bugün istikHH tarihimizin maddt ve 
manevi milli devrimleri arasında, en 
mühim yer tutanlarından biri olan 
harf inkılabımızın onuncu yılını bü. 
tün varlığımızla alkışlıyoruz. • 

Bu inkılab, son yirmi yıl içinde ba.. 
şarılmış olan muazzam hamlelerin hiç 
§Uphesiz en §Ümullüsüdür. Çünkü bu 
sadece bir şekil istihalesi değil, ge
nitı ve derin bir nıh devrimidir. 

Atatürk harf inkrl!bmı çok uzun 
yıllardanberi düşünüyordu. Fakat ta_ 

hakkuk ettirdiği bütün inkıla.plarm 
nasıl daima Türk milletinin inki§af 
tarihindeki en uygun merhalesine ge. 
tirdi. İşte bundan tam on bir yıl önce 
bugün Sarayburnunda söylediği tari
hi nutku ile milletine müjdeledi. 

Önder dedi ki: 
"-Yeni Türk harflerini çabuk öğ. 

retmelidir. Her vatandaşa, kadına, er 
keğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. 

Bunu vatanseverlik ve milliyetperver 
lik vazifesf biliniz.,, 

Türk gençliği on bea yıldır büyük 
sevinç heyecanları içinde yaşadı. Sa.. 
yısız inkılap hamleleri a.rasmda en 
çok kendisini" olan ve kendisinin kUl
tUr seviyesinin yilkselten harf inler. 
l~bınm e§Siz Iar&ticw Ulu önder A-

tatilrke bu mutlu yıl dönümilnde son· 
suz minnet ve gUkranlarını sunar.,, 

Söylevlerden sonra Atatürke şük. 
ran telgrafları çekilmiş ve üniversite 

talebeleri meşalelerle halkm da işti. 
rak ettiği bilyük bir kafile halinde 
Bayazıt, Sultanahmet, yolu ile Gül
hane parkına gelerek hazırladıklan 

çelengi Sarayburnundaki Atatürk bey 
keline koydular. 

Vali ve Belediye Reisi Muhittin üs. 
tUndağın da. bulunduğu törende Türk 

Dili Kunımu Başkanı B. İbrahim Nee 
mi Dilmen uzun bir söylev verdi. Bun. 
dan sonra otobüslerle gelen halka 
Himmetin oğlu gösterilmiş ve halk, 

yine otobilslerle semtlerine taeınmış
tır. 

Yüksek tahsil gençliği namına Fu. 
at Köprülünün Atatilrke çektikleri 
telgraf: 

Cilmhun-eisi Atatür7ciln yiibek 
huzu,rlr.ı1~ 

Killtür alanında milletimizi 
büyük UlkUsilne yetiştirecek o-

lan yazı inkılabının onuncu yılı. 
nı kutlamak için Üniversite 
konferans salonuna toplanan 
yüksek tahsil gençleri bütün 
kalpleri Jle bağlı oldukları Bü. 
yUk Atalarına ebedi şükranları. 
nı sevgi ve saygıları ile sunarlar. 

Üniversite rektörll na.mına B. Ö-

mer Celal Sarcm, Atatlirke çektikie. 
ri telgraf: 

Cümh~ AtatürJ:iin yüksek 
huzurhnna 

Türk milletine bilgi ve irfan 
yolunu açan harf inkılabının 10 
uncu yıldöntimünü kutlamak 
Ur.ere toplanan Universitelilerin 
en büyük inkılabın ulu başarıcı. 
ama. ve yapıcıama derin minnet 
ve ıUkranlarını sarsılına.z sevgi 
bağlılıklarını SQnsuz saygılarile 
arzcder.,, 

lbrahim Necmi Dilmenin söylevi 
dördtincit sayfamız.dadır. 

BEYOCLU HALKEVtNDE 
Dün Beyoğlu halkevinde de mera

sim yapılmı§, Başkan Ekrem Tor bir 
aöylev vermig, Atatürke telgraf çe. 
kilmi§tir. 

Ta) misin 
başmakalesloden: 

(Usttarafı 7 incide) 

medeniyetlerin as4rile doludur. 

Tilrkiyede vücude gelen değişiklik
leri, sayarken, son alarak - fakat hiç 
te ötekilerden daha az ehemmiyetli 
olmıyan • "Türk kadınlarının vaziye
tini,, zikredeceğiz. Türk kadınları 

§'imdi Türk erkeklerinin siyasi ve iç
timai haklarına maliktirler. Kendi 
istidatlannt muhtelif sahalarda ehli
yetle göstermielerdir. 

Devrimizin hiçbir lideri • bliyük 
mil§kUIA.t karşısında • yılmaz Atatür
ktin elde ettiğinden daha büyük bir 
muvaffakJY.et elAe edememi§tir. 

Sulh için 
·çaaışma 

(Vsttnra/ı 7 inciii6) 

siyaset yolunu takip etmişlerdir. 

1935 te Türk - İran mUnasebat.ı 
sağlam ve dostç:ı bir esasa istinat eL 
tirildi. Bu sırada, beynelmilel ufuk, 
gittikçe kararıyordu. İtalya, Habeşis. 
tanla harbe girdiği zaman, Türkiye 
hükfuneti ricali, yeni ve tehditkar bir 
vaziyeti karşılamak üzere derhal ted
bir almak lüzumunu hissettiler. 

Türkler 1923 senesinde Lozanda ak
tedilen Boğazlar mukavelename.sin. 
den asla hoslanmamışlardı. O muka. 
velenamcyi Loza.n muahedesinin e
saslı bir I;:ısını diye kaoul etmişlerdi. 
Bunu, önce sulh için kabul etmişler
di. Sonra İngiltere, Fransa, ltalya, Ja. 
ponyanın gayri askeri olan Boğaz 
mmtakalarını herhangi bir tecavüze 
karşı teminat altına alacakları yolun. 
daki vaatlerine itimat ediyorlardı. 

Fakat Japonya ile Almanya Mil
letler Cemiyetinden çıkıp, İtalya da
hi Habeşistana saldırmak suretile 
Milletler Cemiyetini hiçe sayınca, Tür 
kiyenin Boğazlar mukavelaname.sl ile 
Boğazlar mıntaka.smda.ıci hakimiyeti. 
nin tahdit edilmiş olması, Türkiyenin 
bitaraflığına büyük bir tehlike teşkil 
ediyordu. Bunun üzerine Türkiye Mil. 
Jetler Cemiyeti konseyine müracaat 
etti. 

Kurulan Montrö konferansında, Bo 
ğazlar meselesi etrafında, Türk - In
giliz murahhaslarının , fikirlerindeki 
ihtila..f, Türk - İngiliz münasebatına. 
asla zarar vermedi. 

Neticede aktedilen yeni mukavele 
ile Türkler, Boğazları tahkim edebi. 
lecekleri gibi, yabancı gemilerin geçiş 
§artlarını şiddetle takyit etnıi~ bulu. 
nuyorlar. 

Montrö konferansındanberi lngi -
liz - Türk mUnasebatı gittikçe iler
lemiş, daha dostane bir mahiyet al • 
mıştır. 

Türkiye, bu memleketle, Niyon kon. 
feransında çok arkada~ça teşriki me
sai etti. Şimdi mayısın 27 sinde ak
tedilen kredi anlaşmaları ile de bir 
siyasi dostluğa kuvvet verilmış ol. 
du. 

Yalnız, eunu ilave etmek lazımdır 
ki, bu anla[imalar, Türk - Alman ti. 
caretini asla tehdit etmediği gibi, 
Türkiyeyi de iktısaden Almanyaya 
daha az mütevakkıf kılacaktır. 

Ayni zamanda, İngıliz - Türk 
dostluğunda yalnız İngilizlere mUn
hasır bir mahiyet oldu!;'ll zannedi!me_ 
melidir. Türkler, Balkan memleketle. 
rile dostluklarını kuvvetlendirmekte 
devam ediyorlar. 

B. Celal Bayarın ve Dr. Arasın Sof
yaya vaki olan son ziyaretleri, Türk • 
Bulgar mtinasebatını hayli ilerletmiş. 
tir. 

İngiliz - İtalyan anlasmasr, Şark
ta sulhün muhafazasına yardım ede. 
ceği bakımından Türklerce iyi kar. 
şılannuetır. 

Türklerin İtalyan - Habeşistan 
birleşmesini dö fakto olarak tanıma
sı ve milteakrben ltalyanların Mon. 
trö mukavelenamesini imzalanıası, 

Ankara ile Roma arasındaki eski dost 
luğu iadeye yaı dım etti. 

Garbi Asy'ada, Türkiyenin lra.n, 1-
rak ve Af ganistanla akdettiği Sada. 
bat paktı, Türk diplomasisi için bir 
diğer mühim adımdır. 

Türk hudutlarmda beliren yegane 
bulut, İskenderun ihtilafı olmuştur. 

Bu muhtar eyalet, Suriyeliler tara. 
fmdan Arap ve Türkler tarafından da 
Türk olarak telakki edilmekte idi. 

Hiç eUphesiz ki, Türkler, yah~t 
tUrkçe konuşanlar, oradaki karıı;ık a
halinin en büyük anasırınr teşkil et. 
mektedirler. 

İhtilaf, şimdi, Fransız - Türk an. 
laşmasile nihayete ermiştir 

Fransız hükumeti, Türkiyenin Ha
taydaki hususi menfaatlerini tanımı§ 
Türkiye hükumeti de herhangi bir a. 
razi kapmak emeli beslemediğini te. 
yit etmiştir. 

lngiltere ile dostluJ·, Rusya ile mU
tekabilen menfaatleri olan bir iş mü. 
na.sebatı, Balkan ve Yakın Şark an -
taşınası ile bu iki mmtakanm istikl~
line filen müzaheret Türk harici siya. 
setinin esaslı çizgileridir. 

Türkler, "ideolojik cepheler,, ile a. 
lA.kadar değildirler-' Onlar, bü):Uk 

Hekim öğütleri 
(Baş tarafı 8 incide) 

vaziyeti az olmakla beraber, hazmı 

kolay olduğunu bilmeliyiz. Hele havi 
olduğu (A ve C) vitaminini hiç göz. 
den kaçmaz. 

Dcmateste yazdığımız gibi (C) vi.. 
tamininin yaradığı (skorbüt) ve (kan 
sızlık) hastalıklarında da faydalı bir 
yemiş gibi de yenebilen bu nebata bir 
kat daha değer vermemiz lazımdır. 

Ve her yerde ve her zaman söylediği. 
miz gibi bunu yemekte de ifrata var
mamak icap eder. Hemen yiyip de iL 
z rine boka su içerseniz iş o zaman 
değişir, fayda yerine zarar vereceği 

aşikardır. Terkebinde şu maddeleri 
görebiliriz: 

Yüzde 
95,30 

0,34 
Su 
Milihler 

O, 78 sellüloz 
2,21 şekerli ve nişastalı mad. 
0,19 yağlı mad. 
1,18 azotlu mad. 

100,00 

(Arkası yarın) 

Dr. Necaettin Atasagun 

!tizar: Dün çıkan pancar hakkın. 
dakj yazıda (şe1ı:er maddeleri fazla o
lan brovinyasindedir) yerine (şeke.

maddeleri fazla olan bir sebzedir) de. 
necektir; tashih olunur. 

Hikaye 
(Btıf tarafı 9 uncu 80.yfada) 

Beni burada tanımazlar.. diyerek& 
kuyumcu ile birlikte bankaya gitti. 
Paraları aldı. Bankanın kapısı önün
de, onunla el sıkışarak ayrıldı. 

Kuyumcu da, ic cebine yerleş
tirdiği lncl mahfazasını okşaya ok
şaya. telefon kulübesine girdi, oteli 
aradı: 

- Mister Yaytfildi isteyorum, de
di. 

Kuyumcunun yUzU birdenbire sol
du. Yilzilnden soğuk terler akmaya 
bnşladı. Boğuk bir sesle hıçkırdı: 

- Ne Mister Vaylfild Dt iden çüc
mışlar mı? .. Nereye, Londradan bu 
sabah gitti mi? .. Deme! .• 

Kuvumcu, Onilne gelen bir otomo
bile saldırarak doğru soluğu Splan
did otelinde aldı. lı is Dvaytı sordu, 
Ktıtip alaycı bir tebessümle konuş. 
tu: 

- Atı alan 'Osküda. r geçti bay.~ 
Mis Dvaytı mı nradrnız .. Sizinle be
raber çıktıydı ya .. Ondan sonra bir 
daha otele dönmedi. Hizmetçisi bU
tun faturaları ödedi ve eşyaları ala
rak cıktı, gitti. 

Mister Vaytfild, boğazın öbilr ta· 
rafında karısını bekleyordu. Biraz 
sonra Mis Dvayt, arkasında, elinde 
bir suru gazeteler ve mahut mücev
herat kutusunu sıkı sıkı tutan zen· 
el hizmetçisi ile kocasının yanına 
geldi: 

- Kısa günün kdrı az olur, şeke
rim, dedi. Allah bln bir bereket nr· 
sin. 1500 İngiliz lirası .. 

Mister Vaytflld, pasaportunu mil
hUrlenmek Uzere uzattı. 

Pasaport memuru başını kaldıra~ 
rak: 

- Mister Robenson ve karısı, bir
likte seyahat ediyorsunuz, değil mi?, 
dire sordu. 

Mister VayUlld cevap verdi: 

- Evet, dostum ... 

menfaatleri tehdit edildiği zaman ta
raf tutacaklardır. 

Yeni Türkler, "İttihadı lslam0 si. 
yasetini terviç etmek ve Arap, Hint 

politikalarına karışmak yolundaki 
eski Türk siyasetini bırakmakla Bri. 
tanya imparatorluğuna bir iyilik ya.p. 
mışlardır. 

Büyük Harbin sonunda lngiliz ve 
mutclifin siya.setinin pek tabii neti. 
cesi olarak takındıkları bigane tavrı 
da terketmişler onun yerine kendi 
memleketlerinin ilerlemesi ve hudut. 

larda sulhun muhafazası esasına müs 
tcnit yapıcı ıre realist bir siyaset yolu 
tutıınuglardır. 

İngiliz devlet adamlarına, Atatürk 
Türkiyetlinin elde ettiklerini sadece 
takdir etmek düger. 



t 
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10 - AGUSTOS. 938 ÇARŞAMBA 

OGLF. ~EŞRIYATI: 
Snat: 14,30 Plakln Türk mu~ikisl, H,50 

Hıı,·ndls, )5,05 Pl6kla Türk musikisi, 15,30 
Muhtelif plak neşriyatı, 16,00 Son. 
AKŞı\M 1'1~SHl'ıı:\TI: 

) BORSA (- Kısa haberler 
- cemi)·eti tarafından esnaf ıı----

• l\asaplar in Almnnyaya ısmarlanan Hiıalarındı yıldız lsırell olanlar, Oıe-
Ankara 9.9.935 ---ı 

dispanseri it dün İstanbul gllmrilğOne rinde muamele 11örenlerdir. Rıltam-
Di>'eterml clh~::ak dispansere konulmu~ lar ınat 12 de kapınıs aatıe fıyıtlarıdır. 
gelınlş, çıkarı Ç E t< L E R 
tur. ·ın 28 inde Zlnclrbozan mev· • ı.ondra 617 • Pral 4 8S5 

• Geçen a) oturan Yunnn bandıTah • Ne•vorlr 126 1>825 • Mıdrld 617 
• d karaya s ~"'7l'i v 23 "'"' kiın e dün nihayet kurtarılmıştır. 0 Pariı .... • '"'°"• U\N 

Akli v~P11'"? JI~yri:,•cnin Ha~köy fabrika- • Millno fl 662'> • Budaputı 24 ti8 
• ş~rkctı ttiği 77 numarnh araba vapuru ° Ce<:ıevre ~ 95 ° BOkreı 09276 

sın da ınşab ~ heyet huzurunda tecrübeleri • Amsterdam i8 OO'l5 ° Belırrad 2 84 75 
nun dün ır • Berllo • 506775 • Yokohım ı S602 
yapıJmış;ır.tosta açılacak olan lzmir enler- = Brüksel 218975 • Stokholm 81 sı 

• 20 AeU
5 ı b 1 t· t odası na • Atin• ı ıs • •toskova 2S l>fi75 

1 fuarına stan u ıcare • " 
nasY0~~ heyetin gitmesi takarrür etmiş- • Sofyı ı fı225 Vl:raoa 
"11na r ıatlkrazlar ----ı 

n-ımıımr 10 XCUSTO! tm 

Devlet Demıryolları ·ve Limon/arı·"'-işlPtme 
· ·" ·~~· ·" · : Um~um ·, ~idli'r'e~i~ ilô.rilaff~ .. ..._ .. ~.-.. ..· ·: ·· 

' .. - . ~ . 

Muhammen bedeli 16.000 lira o lan Sivas atölyesi asetilen tesisatı 

22-9-1938 perşembe gUnU sa.at 15,30 da kapalı zarf usulU ile Ankarada 
ldare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1125 liralık muvakkat teminat ne kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mUte ahttllk vesikası ve teklltlerlnl ayni 
gün saat U,80 a kadar komisyon reis llğtne vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada Malzeme dairesinden, Haydarpa
şada Tesellüm ve Sevk şefliğinden da ~ıtılmaktadır. 

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 3 gurup malzeme 19-9-
1938 pazartesi gUnU saat 16,30 dan iUbaren sıra ne ve kapalı zarf usuıu 
ile Ankarada idare binasında satın a Jınacaktır. 

Sa:ıt: ıs,:io Plôkla dans, 19,15 J<onre
rans: Fatih Halk ev iııamına, Abidin v;; 
ver (Atatürk ve anafartalar zaferi>, 19, 
Borsa haberleri, 20,00 Saat ayarı: Gren· 
viç rasathanesinden naklen. Nihal ~~~~ 
ve arkadaşları tarafından Ttirk mus s 
ve halk şnrkılıırı 20 40 Hava raporu. 

' • d arabC• 20 43 Oıner Hıza Doğrul tarafın an Tü 
sö~lcv, 21,00 Saat ayarı: Şan, Be~riY~1 3~ ıün Stüd\'O orkestrası rerakatıle, • 
· · rındıın 
Trıhsln Knraku' ve arkadaşları tarn 

10 
Mil· 

tir. D !ıbank neşriyat şubesinde dfin a. • 1933 T. Bor J 191751 • E~anl Isttk. 
• en daire Amirlerinin iştirakiyle bir • • • 11 s. Ersurum 

JAkadar yapılmış cumhuriyetin 15 inci .. .. " 111 S. Erzurum 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı 

muvakkat teminat ne kanunun tayin ettlğl veslkalan ve Nafıa müteahhit· 
llk vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 e. kadar her gurup icln ay· 

------------·---ı rı zarf halinde komisyon reisliğine vermeleri ı~zımdır. 
toplantnı il töreni~de otılacnk havnt fişek· 
yıldön m 1 1 hususunda komışulmuşhır. 
le~l~!~:s ~etkik komisyonu toplantısı dün 
Türkofls müdürü B. Ccmnl Ziyanın ba~ 
kanJılfında yapılmıştır. Toplantıda bır 

Tilrk musikisi ,.c halk şarkıları, 22, h 
zik ve varyete: Tcpehnşı Beledil'e ba çe-

l r ,.e er· 
sinden nnklcn, 22,50 Son haber.et aya-
tesi günün programı, 23,00 Saa 
rı: SON. 

11 - AGUSTOS - 938 PERSE~IBE 

tlGLE NEŞRİYATI: 'ki i H 50 
Saat: 14,30 PIAkla Türk rnus1.k.s

1
.' 15'30 

Tü k rnusı ııı , • Havadis 15 05 PIAkla r 
' , 1600 Son. Muhtelif plAk neşri)·atı, • 

AKŞAM NEŞRiYATI: l r- PlAk, 
Saat: 18 .. 30 l\luhtelff parça ,8 ş0

efik ta· 
19,15 Spor muHhabeleri: Eş~ 2o oo Sa
rarından, 19,55 Borsa haberlt d'en ~aklen. 
at ayan: Grenvlo rasathan~s n tarafından 
l\luzaffer llkar n arkada! •1 rıı 20 40 Ha-

. . 1 h lk ... r.ı ar , • Tfirk musıkıs .,e a ,,_ 00-..1 tara· 
3 Ö er Rıza &•~ 

va rııporu, 20,4 m 
1 00 Saat ayarı: 

fından arabca slSyle,., 2 ', Stranssfedeı-n. 
ORKESTRA: 1 - "Boren;._ Bach: Revell 
2 - Bosc: Rose Monsse. . Tokay ve ar
du Jrintemps. 21,30 Sarl~e musikisi •• 
kadaşları tarafından TOr tra konseri: No
balk şarkıları, 22,10 Orke~kel idaresinde, 
Totlnden naklen: Kemal _ - rog 
22,50 Son haberler ve erle!'il gunun p -

23 00 Saat ayarı: SON. 
ramı, . · 

r 1 k takas muameleleri gözden geçlrll-
ha tn ı - l i -1 Bulgarlstandan selen kömur er n za 
m ş, d takas muamele<;i vapıJnıarlıaı bak 
manın a • 
kında vaki olan şik8yctlcr tetkik olunmuş-

tu~. 938 senesinin ilk dört ayında 202 yan
gın olmu~tur. Bunun 74 O lstanbul, 88 i 
Beyoalun semtindedir. 

• Otobü~ ve otomohillerln senelik mua-

1 . bu a"ın on beşinde başlanacak-yenc erıne " ı 
tır. Muayeneden ev"el şoförler beled ye 

ı 1• den bir numara alacaklardır. fen ı('VC ın 

Liliia~ 
BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

Vapurun ııdı GlıtlAi yol 
Saat Bartın 
18 Olgen 
16 so Sus 
s:30 Trak 

20 Saadet 

Mudanya 
Bandırma 

Bandırma 

GEJ.ECEK VAPURLAR 
Ankara 1\aradenlz 

12,30 
16.15 
ıı,20 

uıur lzmit 

- ----·---.. -----.,. 22,15 ___ ........... ... -·· 
Sus 
Trnk 

Mudanya 
Bandırma 

llhan Tarusun hıkayeleıı ) ( Yeni Neşriyat 
Zehirli Gazlardan Korunma 

Mecmuası 

Doktor Monro
nun mektubu 1 

i Her ay çıkmakta olan Hava Tehlikc~i ve 
Zehirli gazlardan korunma mecmuasının 
ikinci sayısı saz sahasında calıpn kıymet
lf oahı'!iJann yazılarını taıımaktadır. 

Veni eıktı J 
Pl7atı (&O) lnaraftm'· 8Mlf prt 

VAKiT KtTABEVt 
1 .,...._..... • ············-···-- -

s 

fJd bOyOk kısma ayrılan mecmuada tek
nik .,.. fUm adımlarına .,e hem de halka 
alt ayn ayrı mevzular Ozerlnde yazılar 
,.ardır. Tnvslye pıferlz. 

Opr. Dr. J{alltZl7aXonuralp :r;1I ••lıiııll'.~•• 
Tıp Fakilltesi 2 ncl cerraht klinl- ,.~ ~ .... 

llAl.K OPERETi 

d Elh mra Sarayburnu tiyatro-
ğl doçenti. 1stlk1U ca · a 1 unda perşembe günü 

Apt. No. 1 ı ;i; ~ kşnını Festival gece-

~Terzl~"l .,~_ ... u, ... :_-_ . . ~ . ı: Cuma gün O akşamı 
., , Jnğlarbaşı Hale tirat. 

rosund:ı; Cumartesi 
Anadoluhisarı 

YAVUZ SEZEN - z AY l 
Parfs Kadın, Erkek Terztltk 1510 numaralı reis şchndctnameml zayi 

Akademlle.rinden diplomalı. ettim. Yenisini olacnAımdan eskisinin hük-

Beyoğlu-Parmakkapı 113 Ga::v- mü yoktur. - Akbıyıkoğııllarınd;2~:~~~an 

ret apartı m anı ı. io~ğ~lıİİı İİİ/ /İİyİİasİİİ. İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~~-~-

~~~~~=~~===::~c -G ~ z Hekl m n 
or. ŞUkrU Ertan 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Ardın 

Taksim, Tallmane, Tarlabaşı 
Cad. Urfa Apt. Tel: 41553 

Cağaloğlu Nuruoımanl7e cad. No. 5 
Tel 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartnnanı 

L..----~ı 
- f MOdOrJOğUnden ı 

Niğde Na 18 
.. Ni. de _ Nevşehir yolunun 53 + 000 -

1 - Eksiltmeye konulan ~· 700g kilometreleri arasında §OSe inşası. 
59 + 300 _ 62 + 000 - 62 "Sandık kU§adı, blokaj ve kırma taş fer. 

2000 metre tulUnde şose fn§':sı tın keşif bedeli 6662 lira 40 kuruştur. 
§iyesi ve buharlı silindir !':nZ:~~a :aa.t 11 de Niğde vilayeti encümen ko. 

Eksiltme 17-s--938 çare 
misyonunca yapılacak~at 500 llrad ır· 

1 - :Muvakkat tem a~eler ye evrak §unlardır: 
2 _ Bu işe ait prtn . 
A - Eksiltme §art~a~esı 

u· k vele pro,JeSI • B - .ı..uu a ·u umumiye sı 
c - Nafıa işleri ee.r;~ir fennt şartname 
D _ şose inşaatına e . 
E _ Hususi şar~9n_1 il . ftat cet veli, Metraj cetvelı, 
F - Ke.5if cetvelı, sıls eı 
G - Grafik. 

evrakı Niğde Nafıa 
ı:ıartna.meyi ''e 

I stiycnler bu ..-

müdürlüğünde göre. 

biiırıer. (5237) -- . rmui Muavenet Vekaletinden : 
Sı hh·ıt ve ıç 1 t sıtma mucadelesi su mühendisi ne 150 

350 lir r:ehri ucreUi bir ade uca delesi fen memuru alınacaktır. Talip~ 
lira şehrt ~cretli iki adet sı~~ıc: doğruca vekaletimir.e müracaat etmeleri 
lertn evrakı mUsbıtelerile b 

1 

lllzı lwıur. (~> 

Zahtre Borsası 
9 - • - 938 

Buğday l'Umuşak 5 28 

.. sert 5 10 

,, kızılca 5 26 

Arpa Anndol 4 16 

Arpa Anadol 4 10 

Bokla 4 20 

Çovdar '23 

Kuşyemi ('Uvallı 5 38 

Kuşyemi dlikmc 5 11 

Tiftik deri 84 -
Peynir beyaz 35 ı2 
Peynir kaşar 5S -

Gelen 

BuAday 839 Ton Fasulye 

Arpa 32 .. Yapak 
Yulaf 48 .. Un 
z. yağ 80 ,, Mikst 
Tiftik 15 .. Ar yon 

, 

5 36 
5 20 
5 32,5 

6 2,5 

5 15 

55-

28,1/2 .. 
11S,S/4 ,. 
43 .. 

76 .. 
12,1/2 " 

Şartnameler 160 kuruş mukabl llnde Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerinde satılmaktadır. (6066). 

Muhammen Muvakkat 
Gnnıp tsml bedeli teminat 

Lira Lira 
1 KUçUk yol malzemesi 204.776,10 il.1.08,80 
2 Butonlar (Yerll 114.3'7,- 8.967.86 

(Ecnebi mah Cif 49.287,60 3.696,66 
8 Şömlnman takozu 81.200,- 2.340,-

Türk Hava· Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

Nafıa Vekaletinden: 
lzmlr - Aydın hattının Selçuk ve Çamlık istasyonları arasında ın,a 

olunacak takriben 7360 metre uzunluğunda. bir varyant ile takriben on ki
lometre uzunluğunda ray ferflyatt ka pah zarf usuın ile ekslltmeye konul

muştur. 

1 - Eksiltme 18-8-938 tarihine tesadUt eden perşembe gUntı saat ıı 
de vekA.let binasında. demtryollar inşaat dairesindeki ekslltme komisyonu 

odasında yapılacaktır. 
2 - Bu işlerin muhammen bede il beş yUz seksen sekiz bin Uradır. 
3 - Muvakkat teminatı 27270 liradır, 
4 - Ekslltme şartnamesi, mukavele, projesi, bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, fennt şartname, vahidi kıyası flnt cetveli, takeometre plrlnı, 
takeometre proflU, ah~ap trıı.versle ray ferşiyatı, taltmatnamesl, olmen
to normu 91 B. numaralı kİrglr fn şaat tfpfnden mürekkep bir takım mü
nakasa evrakı yirmi dokuz lira kırk kuruş bedel mukablUnde demlryol
Jar inşaat dairesinden tedarik edile cektlr. 

5 - Bu eksiltmeye girmek fste yenler 2490 numaralı arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu mucibince ver meğe mecbur oldukları evrakı ve ve
ılkalarını 938 senesi için muteber her tUrlU nafıa işlerine veya demlryollar 
tnşnat işlerine gtreceklerJne dair natı a vekA.letlnden verllmfş mUteabhltlfk 

ı vesikalarını muvakkat teminatlarını, ve flat tekllflnl havi kapalı ve mUhUr-
1 ıu zarflarını mezkur kanunun ve ek slltme şartnamesinin tarlfatt daire

sinde hazırlıyarak 18-8-938 tarihinde sa.at ona kadar makbuz mukablUnde 
Demlryollar inşaat Dalreslndekt komisyon relslfğlne tevdi edeceklerdir. 

(2749) (4893) 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile (10) milfettiş n9.lll7.Cdi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yilkeeli lktı. 

sat ve Ticaret okullarından veyahut Hukuk fakültesinden veya bunların 
yabancı memleketlerdeki muadillcrin den diplomalı olıne.k lftzıındır. 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eylftl 19 38 gUnlerinde Ankara ve lstanhul 1'. 
C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapı lacak ve kazananlar Te§l'inievvel için 
de s'zlil bir imtihana tabi tutulacak tır. 

4 - Milfettiş namzetlerine (140) lira. aylık verilir. Askerliklerini yap. 
mak Uzere ayrılan mUfettla ve mUfet tf§ namzetleri askerlikt.en avdetlerine 

kadar maaşsız mezun sayılırlar. 

te J~; ,•,.. / ı· J~ · ~ Müfettiş namzetleri iki sene r stajdan sonra mUfettişlik imtihanına 
~ . tA.bi tutulacaklar ve kazanırlarsa • 5 lira. aylıkla mUfettfşliğc terfi ettlrL 

/!..~,_/l.>161t L_,,.p,_'" 1-'! leceklerdir. "Yeni kanunumuz mucibi noe bankamız memurları da tekaUtlUk 
~~c~ı~· hakkını haizdirler.,, 

,J.,1. n 11 :r/". • Jl ..-, ,_ 1- 5 - imtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara Is. 
U/ı . .t:SIN ~'-«L; tanbul ve İzmir T. C. Zira.at Bankala nndan elde edilebilir. ' 

/! :A ~'f?,., ~ ,L~r ,,_,: 6 - . l~~liler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli 
~ ~ ~---A.ıAıtr surctlennı bır mektupla Ankarada T Urkiye Cilmhuriyeti Ziraat Bankası 

.J.. , /}__. /. • • .'/.. T~tl§ Heyeti. Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmeli. 

~·dJt,(,uma ~ -d-:::ı=rl=cr=. =B_u_m_Ur_a_ca_a_ı_m_e_k.:..tu_b-iy-=1-e _v_es_i-kal-ar..:ın_en_g-eç...::_:_24_:.S-~1.:..9:..:38.:__ta_rih_i_nd_e ~ ~ Teftiş Heyeti Reisliğine gelmiş olması meşruttur. (2397) (4402) 

~~ iSTANBUL HARiCi ASKERi 
KITAATI İLANLARI e.rar 

~ :1 -'~-!!:,.~ I 
~~ . ; ou::ıoa.m. 
~ ·~ .. ~ 
@sreRO~ 

WOLANTS~ BAN~ 
UNi NV 

M. 1\1. \1. den: 
I - M1lli Müdafaa VekO.letı inşa at şubesine uc yUksek mimar ve bir 

inşaat f en m emuru alınacaktır. Tallp lerln hizmete girdiklerinden ltfbareJJ 
iki senede n evvel ayrılmamaları şarttır. Taliplerin aşağıda yazılı vesaikt 
An karada M. M. VeklHetı inşaat şube sine bizzat veya tahriren ve istida ne 
talep edecekleri Ucret miktarının da gösterilmek Uzore mllrncaatıarı. 

A - Kendlsfntn evli ıse ailesi nln nUfus teskeresi, aslı veya tasdikli 
sureti • 

B - Askerlik vcslknsr. 
C - Zabıta ve adliyeden alınmış bUsnUhal vesikası. 
D - Tam teşekkUllU heyeti sıhht ye raporu. 
lD - Şimdiye kadar ~alıştığı yerlerden almış oldulu 'Vesatt. 

(J1'1) {IHt.). 



12 - KURUN 10 J\CUSTOS 1938 

• T. C. Ziraat Bankası 

Sermayesi: 100,000,000 'rürk lirası 
Şube ve ajans adedi 262 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 

defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre 
ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 .,, 2,000 " 
4 ,, 250 " 1,000 " 

410 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 ,, 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 ,, 
160 " 20 ,, 3,200 " ' 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinile 
50 LiRADAN AŞAGI DUŞMIYENLERE ikramiye 
çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

· Kur'alar aenede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 

( Dü~ ve .varm>1 rALiilutliiZLiilllbElllE 
~ 'fercüme Külliyatı E . n &-< A. RC::..1 .. 
~ 1 lNOt SERİ _ ~ ~ 

( 1~::cemberl K:'; CllLiill. AiiPIER 
§ 1 :rıcaret, banka, borla 76 İ 
g ' Devlet ve lhtiW 'l6 ~ 
ğ 1 Sosyalizm 76 1 
~ 8 Rasiıı ı f6 ~ 
§ T letl sIDif1 lhtlJA.U • 60 s 
g 8 IA§uor eo ~ 
~ D Isfahana doğru 100 j 
~ 10 Ruin II . 'lli fı 
~ (Bu ıerlyl birden alanlara 1 Ura SS § 

g kuru' ikram edilir, ve 2 Ura S2 kunq ~ 
= = E pC§ln alınarak kalıuu ayda 1 er Ura- s = = ~ dan veresiye bırakıla.) it 

) 11 Gorlo ::: SERi 100 ' ı 
~ 12 Deliliğin pslkolojlsl 60 § = -
~ 13 llkbahar selleri '16 ~ 
~ U Engerek dllğilmtı 60 § 

~ 1:5 Rasin m '16 ~ 
~ 16 Samimi saadet 80 ~--== g 17 btatlatlk IO 
~ 18 Çocuk dllşnrtenler 60 g 
ğ 19 lliaı ve felsefo 80 \ 
§ 20 Cemiyetin uıllan 100 'i, 
~ (Bo seriyi birden alanlara 1 lira SO § 
:g kuru~ ikram edlllr, ve 2 Ura 20 ktınıı ~ 
~ pC§ln almarak kalam ayda ı er IJ.ra. ~ 
~ dan veresiye bırakılır.) s 
~ 8 UNOU SERT ~ 
~ 21 HUkUmdar millet ISO '§ 
~ 22 Yeni ilmi zilııılyet 76 ~ 
§ 23 KomllnJzm 60 € 
~ 2-i GUnUn lktısadJ talerJ 60 ~ 

l 

§ 25 Cumhuriyet 60 i 
~ 26 Tercllme 100 ~ Kilosu Bır kilosunun muhammen Cınsı = ., 
§ 27 Değişişler 'lli \ bedeli 

I 

l.lk teminatı 

% 28 LAokon ao j --

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,~~~b~ MI~ ~~ ~an ~ ; --- ------ - -- ~ 30 Salambo 125 i 36000 2 ,, Kuru ot 54 . 

l Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

lnhisarlar:U. Müdürlüğü·rid.e.n·~ ....... ~, ., .. .,.;.,,\ .. 
~ (811 seriyi birden alanlara ı lira 22 ~ Silivri öoğa deposu için lilzumu olan ve yukarda miktarlarlle muham. 
~ kuru~ ikram cdlllr, ve z Ura 88 lm.nıo § men bedelleri yazılı sainan ve ot ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şart 
g peşin almarak kalanı ayda ;1.. er lira- ~ nameleri levazım müdürlüğünde göril lebilir. İstekliler 2490 No. lı kanun.da 

ı ~ Şartname ve nümunesi mucibince 500 metre tek kat.lı ince çivili ~ dan veresiye bırakılır. l yazılı vesika ve hlzalannda göst:r~le n ilk teminat ı;ıakbuz veya me1ttubilo 
kayııJ açık eksiltme usulile satın alı nacaktır. § 4- ttNCU SERi g beraber 2~938 perşembe gunil saat 11 de Daımt Encümende bulun. 

il - Muhammen bedeli sif lstan bul beher metresi 149 kuruş hesahile ~ 31 Rasin IV so ~ malıdırlar. (5286) (1) 

745 lira ve muvakkat teminat 55.87 liradır. 5 32 MetafizUc 40 % Hepsine 895 lira bedel tahmin edi len Eminöntinde Ahıçelebi mahallesi. 
m - Eksiltme 31-~-938 tarihine rastlıyan çarşamba. gilnü saat~ 33 İskender 60 § nin Balıkpazarı caddesi ve Helvacıbe kir sokağında. 425 inci adada 9 parsel 

100 da Kabataşta leva.znn ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda. ya- ~ 34 Kadın ve sosyalizm 100 ~ ve yeni 28, 2, 4, 20, 22, 24 kapı No. lı fırın ve müştemilatının enkazı sa.tıL 
pılacaktır. ~ 35 Demokrit 25 f mak üzere açık artırmaya. konulmuş tur. Şartnamesi levazım mildUrlüğünde 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alma. § 36 Dinler tarihi 125 ~ göıiilebilir. İstekliler 2490 No. 1I ka nunda. yazılı vesikadan ba.§ka 67 lira 
nabilir. g 37 Filoz:ofi ve eanat 40 g 13 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber ihale gUnü olan 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gil. § 38 Etlka 100 ~ 26-8-938 cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu. ~ 39 Herakllt · 25 ~ (5282) 
nur. (5281) § .W Ruhi muclzeler 75 ~ ~ 

- tan•-- Ura - Cerrahpaşa hastanesine alınacak olan ve bir kilosuna 135 kuruş be<fel 
1 - Tefrişi tekarrUr eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, tzmtr, ~ (Bo serili birden a .UU1a 1 ' ~ k 

- z Ura 36 - tahmin edilen 1000 kilo A A A mar a evsafında yerli idrofil pamuk açık 
Konya, Akhisar, Afyon ye YaloYa lda releri ·ıçın idaremizce kabul edilen ~ ku:us lkrrun cdlllr, ve kurut E eksiltnıiye konulmuştur. 
tıpler dahilinde ve şartnameleri mu clbtnce yaptmınca.k 1342 parça eşya ~ ~:010v:::~;:k b1:1:'ır~:da 1 

er Ura-~ Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 3490 No. lı ka. 
kapalı zarf usullyle eksiltmeye lrnn muştur. ~ • ı E nunda yazılı vesika ve 101 lira 25 kuruşluk ilk teminat makıbuz veY.a me~ 

11 - Muhammen bedeli 30776 lirn 6l kuruş ve muvakkat teminatı ~ 0 ıs~~ SER ~ tubile beraber 25-8-938 perşembe günü saat 11 de Daiınt Encümend4 
2308.25 liradır. E 41 eprofundis ao E 

III - Eksiltme 22-VIII·938 tarı hine rastııyan pazartesi günU saat 11 f 42 GUnUn hukuki ve IQtlmal '16 ~ bulunmalıdırlar. (l). (5287l 
de Kabataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki Alım Komisyonunda ya- \ meseleleri ~ 
pılacaktır. ~ 43 EflAtun 8ı5 ~ 

IV - Şartnamo ve resimler 1.53 lira bedel mukablUnde her gUn ln- \ 4i Glzll harpler '15 N 
Beher metre mu. 
rabbaınm muham. 

men bedeli 

Metre mu. İlk 
rabbaı teminatı 

hisarlar Umum MUdUrlilğU Levazım ye Milbayaat şubesiyle Ankara ve tz- f 45 Disra~llnln bayatı 1
100 ~ 

mir BaşmlldUrlUklerlnden alınablllr. \ 46 Metafizik nedir 25 g Köprünün Kadıköy - Haydarpaşa. is. 
v - Eksiltmeye iştirak etmek Is teyenlerln şimdiye kadar en eşağı H 47 Yeni adam 1 'lS ~ kelesinin dı~ kısmında memur odası 

---
yirmi hin ıırallk bu gibi işleri muvaffakıyetle yapmış olduklarını gösterir ~ 18 İrsiyetin tesirleri 'lS ~ sa.çak kenarında 
vesaiki İnhisarlar İnşaat Şubesine lb raz ederek mukabillnde bir ehliyet ğ 49 Politika felsefesi 

1 'ZS ~ Köprünün Kadıköy _ Haydarpaşa is. 
20 8.20 61.50 

vesikası almaları IAzımdır. ~ 50 Esfetik 25 ~ kelesinin iç kısmında 10 40.80 153 
YI - MübUrlU tekllt mektubunu, kanuni vesaik ve Vinci maddede ya- g (Bu serlyt birden alanlara 1 lira Yukarda. metre murabbaı, muhammen bedcllerile ilk teminatları yazılı 

zılı ehliyet vesikası, % 7,6 güvenme parası makbuzu veya banka mektu- ~ 59 kunıs ikram edlUr ve 2 lira 86 im· Köprünün Kadıköy - Haydarpa.§a iskelesinin iç ve dış kısımlarına. ilan 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme gUnU en geç saat 10 n ğ ~u peşin alınarak kalam ayda 1 er taliki işi beş sene milddetıe ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartna.. 
kadaı: yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabl- ~ liradan veresiye bırakılır.). mesi levazım müdürlüğünde görtilebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda. YL 
llnde Yerilmesi lA.zımdır. (6105) ~ 6 NOI SERl zıh vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 

ı - Şartnamesi mucibince satın alınacak incir Uzüm ve anason koy- ~ 51 Ernelt 1 ıoo beraber 25--8-938 perşembe günü saat 11 de Daiıııi Enctimende bulun. 
~ağa mahsus 50,000 adet çuval ı · 8 - 938 tarihinde ihale edllcmediğin- { = !::r ~ malıdırlar. (B) (5290) 

den yeniden ,.c pazarlık usulile eksilt meye konmuştur. ~ M nmt felsefe 40 Keşif bedeli 2362 lira 24 kuruş o lan Silivriye bağlı Kurfallı köy okul~ 
II - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabiyle 21.000 lira ve mu- ~ 55 Karmcalarm hayatı ?S na yaptırılacak hela açık eksitmeye konulınu~tur. Keşif evrakı ile ea.rtna.. 

vakkat teminatı 1575 liradır. § 5G Dellıosten 35 mesi levazım mlidürlUğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda ya.-
HI - Eksiltme 22 - 8 - 938 tarı hine rastlayan pazartesi günU saat 10 g zılı vesikadan ba§ka en az 2 bin lira hk bu işe benzer iş yaptığına dair ek.. 

da Kabataşta Levazım Ye Mllbayaat Şubesindeki Alim Komisyonunda ya· ' ~~ ~~:~~ 1~ silt.me gününden bir hafta evvel Nafıa l\füdürlUğilnden alacakları fen ehli.. 
pılacaktır. - 1nsan 50 yet vesikasile Ticaret odası vesikası ve 177 lira 17 kuruşluk ilk teminat 

IV - Şartnameler l lira bedel mukabilinde her giln lnhlsarlar Le· ~ 59 
. ~ ~ makbuz veya mektubile beraber 26-8-938 cuma günü saat 11 de Daim' 

,·azım ve MUbayaat şubesiyle Ankara '\'e İzmir BaşmUdUrlUklerinden ah· e 60 Yenı kadın ° § Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (5288) 
nabfllr. § (Bu seriyi birden nlanJara 1 Ura 26 ~ 

v - tsteklilerln pazarlık için tayin edilen gUn Ye saatte% 7,5 gUyen. g kuruş ikram edilir; ve 2 lira 4 kuroş ~ K •• • • •• K d k •• • k ı • d 
me paralarlyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 1Um olu- ~ pcşlo alınarak kalanı ayda 1 er lira·~ oprunun a 1 oy IS e esın e 
nur. ( 5094 ) ~ dan vere iye bırakılrr.) ~ k• k d •• 

1 - tdaremiziu Tekailt Sandığı için kabul edilen tipler dahilinde ve i Vikont!:~!.:uERt , 
30 

=-~:-_;=- 1 r a 1 u 
resimlerine uygun olmak şartiyle 13 parça. eşya ayrı ayrı pazarlıkla sa- ~-= 6

6
1
2 

•
100 Eneit II 

tın alınacaktır. s 5 

an ar 
Senelik mu_ 

hammen kirası 
llk te-
minatl 

II - Pazarlık 22 - VIII - 938 tarı hine rastlıynn pazartesi gilnll saat ~ 63 Llzn 100 E 
10.30 da Ka.bataşta LeYazım ve Müba yaat Şubeslndcld Alım Komisyonun- g 04 Evllllk 20 ~ = 65 Gizli pamuk harbi ~O ff 
da yapılacaktır. 'E ~ t y I ~ 

III - Listeler parasız olarak her giln sözü geçen şubeden alna bileceği ~ ""a iŞ er : 51 
gibi resimler de görUleblllr. s Anknrn r.ııcll"fesl - VAKiT Kllııbevt g 

IV - İsteklilerin pazarlık tein tayin edilen gün ve saatte% 7,5 gU- ----.------~----
venme paralarırıe birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri llfın Sahibi ASn.-I US 
olunur. (5182) Neşriyat müdürü Refik A. Sevengil 

--Köprünün Kadıköy iskelesinde yeni 31/ 84 N. dükkan 1800 135 
Köprünün Kadıköy iskelesinde yeni 32/ 86 N. dükkfuı 2400 180 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller ayrı aY" 
rı kiraya verilmek tizere açık arttırmaya konulmu§ ise de belli ihale günil:O
de giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. lstekliler hizalarınd
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 26-8-938 cuIJ19 

günü saat 11 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (9289) 

• ı 


