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Kabine istifa edecek 
Yarın kabinenin yine Cel81 

Bayar tarafından teşkil 
edileceği söyleniyor 

,._. _________ , Ankara, 10 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisinin 
yarınki toplan~~ınd? yeni Ciı m.hu.rreisi intihap ~dildikten 
sonra bugünku kabıne derhal ıctıfasını verecektır. Konsolosların 

taziyeti 
( y CJ.lllSı IS nctde j 

Y;ni Cıimhurreisinin yeni kabineyi teşkile yine Celal 
- C&onu:Sa.2.Sil.4) 

davet ediyor 
Ankara, 10 (A.A.) - Reisicumhur Vekili ve Büyük Mil

let Meclisi Reisinin tebliği: 
Reisicümhur Atatürkün milleti mateme gar'lieyliyen elim 

ziyaı dolayısile teşkilatı esasiye kanununun 34 üncü mad
desi mucibince yeni reisicumhur intihap edilmek üzere 
feşrinisaninin on birinci cuma günü saat 11 de Büyük Mil
let Meclisini içtimaa davet ederim. 

Reisicumhur vekili ve Büyük 
Millet Meclisi Reisi 

M.A.RENDA 

Halk Atatürk'ün 
• • 

cenazesını 

lstanbulda 3 gün 
ziyaret edecek 

Ankara, 10 (Telefonla, sa- müleceği yer hakkında bir 
at 16,5) - / ... ta türkün cena- arzusu olduğu tahmin edilmi
zesi tahnit gibi ameliyeler- yor. Umumi arzuya gelince, 
den son~a İstanbulda üç gün bu mütehaliftir0

• Mezannın 
kad~r halkın selamhy ... ~ ·ı Çankayada köşkünün yanın
ceği bir yerde büyük, orta ve da, Ankara kalesinin orta
küçük birer askeri erkanın sında, eski Meclis binası bah
nöbetçiliği altında bırakıla- çesinde, Atatürk parkında 
cak, sonra bir nakil merasİmİ yahut Orman çiftliğinden bi
ile Ankaraya getirilecektir. rinde yapılması muhtemel-

Ankaradaki cenaze töreni dir. Buna Millet Meclisinin 
on gÜn kadar sonra yapıla- karar vermesi ve milli yesin 
c8:~br. ~tatürkün ~ere~; g_ö-, nasıl tutulacağı hakkında bir 
mulecegı daha bellı degıldır. karar neşretmesi beklenmek
!'endisinin bir vasiyeti oldu. tcdir • 
gu tahmin ediliyorsa da gÖ· 

1 Merasim için iki ko
misyon kuruldu 

Reisicumhur vekilinin evinde 
bir defter açlldı 

Ankara, 10 (Telefonla sa· misyonlardan biri protokol 
at 16) - Atatürkün cenaze işlerile meşgul olacaktır. Re
töreninde ~~i·tibat almak Ü· isicümhur vekilinin evinde 
zere Hariciyede Menemenci· bir taziye defteri aç:lrr.ışt:rr, 
oğlunun başkanlığında ik; yarın ona kadar ta:r.iyeler bu
liomiayon kurulmuıtur. Ko · rada imza edile~ektir. 



;: - KURUN 

Atat1lrk'Un bUUln bir milletin, bir Türk \ 
varlığının hnyntı manasını ifade eden 
yarını asırlık ömrünü mütevazı satırlar 
ara=sınn sığdırmak ne bir dilin, ne bir 
kalemın, ne bir ınsan havsalasının ve 
kudretlnln ıı:ıırıdır. 

Burada Ata'nın yalmz her fant insan 
gibi geçen ve ömür d nen zahiri varlı

ğından bnhsedebllecrğiz. Omur, hayat. 
varlığın bile AtntUrk'ı.in 58 yıllık seyri 
karşısında maskanılaşmııı birer Canilik 

kaldığında şuphe yoktur. 
AtatUrk muazzam bir tarih, her hare

ketinde larihlen alt eden bir beşeriyet 
hA.dısesi olarak ancak iznh olunabilir. 
Onun 58 yıllık ömrli IC'inde yalnız TUrk 
dünyasının btilU!J ştımulll ile vıırlığı de
ğil, ınsanlığın mıışerı hn) ati; etinin teuı
hürü ve belki nılh\'erl mündemiçtir. 

Atamız 1880 de ScHinikte dünyaya 
geldi. Mustafa adıyla büyük aıın Zübey
denin ıı:ucnğına doğan nevzııd, Türk'iln 

mukaddes tarihinin b şlangıcıdır. 

En b!lyiik Tilrkii doğuran bUyUk Türk 
anasmm şefkat ve ihtimamı içinde çrbu
cak serpilen bu Atayavru mahalle 
mektebinin dar çPn;evesi içinden, tnşkın 
zekiısiyle, bir hamlede kurtulup, tahsil 
sis em! o zamana göre modernize edil
miş olan Şemsi Efendi mektebine gir
di. 

Babasrnı çok kUc;Uk yaı:ta knybcdı>n 

Mustafa tabtnttan UstUn bir hilkatte ve 
blltUn ömrü gibi, tabii tekamül ve lnkl
eafın mUstemlr ve fakat yavaş kanun
larını çlğnlyerek sıçrnmalarla inktşnf 

eden kudretlerinin menbnlannı ,Mülkiye 
idadisi ve oradan r,eçirlldlği Askeri Riiş
dlyede buldu. Annesi, evlfıdmm ruhun
da ve benliğinde kaynaşan askerlik te
mnytll ve istidatlarının ilk k&:-ifidir ve 
onun muallimlerine hayret ve hayranlık 
veren zekfi.sı ve belki hcnUz tam rotası
nı almamış dehnsındaki "kemal" 1 de ilk 
sezip ona Kemal ismini veren Mustafa 
adındaki hocasıdır. 

Rll~dlye bitince, Mustafa Kemali Har
biyede gl5r0yoruz. 

Ve burada TUrk mn~buatmı ıııevtndf

ren şerefli bir tarih ht\dise.sind('n bah
eetmek gerektir. Atamız o yaşta vP mPk· 
teb sıralarında gazet,.cllik yaptı. Küc;iik 
ve eJ yazısıyla blr gnzN<' çıkararak bir 
Çiğ gibi her i\Prliyen an l<:lnde ltntmer
Jeşlp, revkalftdeleşen kafasınm ilk krvıl
cımlarmı bu gazeteyle arkadaşlarına 

tattırdı. 

1901 de fustafa Kemal erUnıharb 

yllzba'jtsı oldu. O tarih, Mustafa KPmn
Un, köhnf' o~manlı saray ve saltnnRtının 

acı, mUstetııd ve mllstPkreh tPznhilrlr
rfnin ıstırabını içinde duyduğu zaman
dır. 

Mustafa Kemal bu sultnnm elcmlP.rlnf 
ifadeye başladığı zaman onun benliğin
de mUndeml~ nsU lrudrf't ve kuvvetlerin 
menbaındnn deb~etlenenler, genç erkA
nıbarbl Arnbistanda bir süvari kıt'nııma i 

tayin ederek onu gUya TUrk yurdunun 
elemlerini göi"Up dUşünmPkten mPn'e ca
lrşhlar. Halbuki bu hareket, Hsutafa 

Kemal'ln Şam'dn "HUrrlyet'' adında bir 
CPmlv!'t lmrmnııınn milnccr olan bir teş
vik oldu. 

Yüzbaşı Mustafa Kemal. TUrlı mlllett
nln ilk hıılils hnml"l"rine bıte bu tarih
lr.rdP. el koyrlu. Onu bir anılık Arablı;tan
dan SPlı\nik kıt'a Prldnıharblyeslne tn
yin edllml"' görüyoruz. 

tstlbdad ve saraya ka~ı ilk millet is
yanı burada ve yüzbaşı Mu~tafa KPma
Un ateşiyle parlamış bir halde başlıyor. 

Suay, bir bnykuş gibi UzP.rine tUne
dlği Türk mllletlnin bu nefes alışını ııe
tlnce bir hamle yapmak, yeniden TUrk 
topraklarında astı milletin dökUJen kan
lan llzertnde milt<'reddt saltanatmı ku
rabilmek için harekete geçmek lııtrdl, 

ama, gene; ordu, ba-sında Arkt\nıharb ref
ıııi olarak bulunan Mustafa Kemelivle 
tstanbula yUrUyerek sarayın bu fesad~na , 
nihayet verdi. 

O sır&da Trnblus ıırba halyanl•ınn tn
arruzuııu hııbf'r alı!n ge'lc Nkı'\nıhrb 
Mısır ve Blngazl yollarlyle Trablusa geç
ti. 

Onun miltl'vaı:ı kuvvE'tlPrl kıu~ı'ltnda 
bir adnn ilerlc>yemlven dilşmnn bu h<'Y· 

betli kahraman Türk genel: "A tage.nç., 
den ancak hUkftmetin bir sulhO Ue ya. 
knıımı lnırtarablldi. 

Bfnbaşı olan Mustafa KP.mal Sofyada 
ata,emllltPrdfr 1914 dünya harbi baı,h
yor. DOnvavı atcşlb,·l'n hu hUyUk clhıın 

barblnde f111en rurduna hizmet ~mellle 

yanan TilrkUn bUyüğU, 69 uncu fırka r 
kumandanlığıyla Çanakkaleye gitti. 

Mustafa tarihlere iln salan, dünya ta
rihlerine bir askerUk harikası kaydetti
ren askeri dehasının en feyizli tezahU
rilnU dllnya harbinin en ateşli merkezi 
sayılan Anafatalarda gösterdi. Mustafa 
Kemali Tilrk yurdunu kurtaran bir ku
mandan olarak burada işitiyoruz. O, ge

ri çPkllen bir bölüğU durdurarak sor
muştu: 

- Niçin nteş etmiyorsunuz? 
- CcphanPmb: bfıtf ! dediler. 
- Cephaneniz yoksa süngUntiz var. 

SUn@ tak! 

Ve işte bu kumandayı veren Ataer, 
bUylık harbin Tilrk hudutlanndn aleşie
nC'n hc>r tehlil:csl karşısına bir kale gibl 
geçc.>rC'lı bo"uştu, döğUştU. 

Onu harbin sonlıırına doğru Suriye 
ordularının başında umum kumandan o
larak görUyoruz. Düşman, bozuk ordu
lara azgın bir kudrc>tlc erıldırdığı 1.aman 
yine Türk'ün en bUyUk askeri, kuman
rlanı Atamızı, bu azgın kudretleri boz.. 

guna uğrıvan ordusuyla yerinde mıhlıı· 
mış bir hnldP buluyoruz. Ve fakat harbin 

arfhl bitiyor \'C mUtnrelte oluyor. 1918 
de Türk umumi harbdcn mağHlb çıkmııı
tır. 

Mütarekenin korkunç tarihini elem Q. 

zerine elem katmamak için tekrar et
miyoruz. Saray, padişah ve rical altla
rındaki yaldızlı tıandalyelcrin ve hayat
lanndakf nıUle\-ves ıevk ve serahatlerl: 
nln elden gideceği korkusııyl& tezelllll 
etmiş bir halde galiblerin önlerlnA biiytlk 
l'Urk'Un fatlltlflllnl, yurdunu entılık bir 
meta gibi serdikleri zaman Mustara Ke
mal, için için yanan milletin başına geç
mek umanı olduğunu hcsaplnc!ı. 

19 Mayıs 1019 da &ımsuna ayak bas

tı. Bu sırada vaziyeti Atatilrk'ün ağzın
dan dinliyellm: 

"Osmanlı devletinin dahil bulundulu 
grup, harbi umumide mağlt2p olnı~. Os· 
mantı orrfımı hn taraf ta udelenmiş. 
~eraitı ağır bit mütarekenamı imzalan· 
m~. bih•iik harbin uzıın seneleri zarfın· 

da millet yor g1m re /akit bir halde, mıl· 
leı rıe memlelutı harbı ıım11miye sevkrden 
ter, kenJı hayatları c11dışesine dti~crek. 
memlckeıten firar etmışla. 

Saltanat ve hilafet mcvkiini işgal eden 
Valıidcttın, ferdi, şalısını rıı ya/mı tem en 
ni temın edebilccctini talıayyül ettiğı da· 
hı tedbirler araştırmaktadır. 

Damat Ferıt paşanın riyasetindeki ka 
bine: ôc:z, haysiycJsız. cebin, yalnız padi· 
şahsın iradesine tabi ııe onunla bcrabe1 
şahıslarını tıikaye edebılecek lıerhangı b11 
vaziyete razı. 

Ordunun eünden esliha ve cephanesi a· 
lınmış ve alınmakta ... 

ltilıi/ dcvletlcrı. mütareke ahkamına ri· 
ayete lıizımı görmiiyorlar. Birer vesile i· 
le, itillit donanmaları ı·e askerleri 1 stan· 
bulda. Adana vilayeti, Fransızlar; Urfa, 
Mara~. Antep, lngilizler tarafından i~gal 
ıdilmı~. 

Antalya ııe l(onyada ltalyan kılaah as 
kerıyesı: M eu.i/on ve Samsunda /ngiliz 
askl'Tlerı bulunuyor. /le1 tarafla, ecnebi 
zabıta memmları t•e husıısı adamları /er 
alıyt!lte .. 

t.. ihayet, badelkeldm kabul ettilimiı 
tarihten dort gün evvel IS mayıs 1919 da 
ltiluJ dcıılel/erinin mııva/akatı/e l'ıınan 
ordusu lzmıre ihraç ediliyor.,, 

Mustafa Kemalin, milli varhğımıza 

saldıran tarihin bu kahhe tecellisi karşı· 
smda ınsan akıl ve kudretlerini hayrete 
düşürecek faaliyeti ve milli kurtanah~ı 
başlıyor. Artık hfidiseler biribiri arkası· 
na doğmaktadır. 23 temmuz 1919 da Er· 
zurumda ilk milli kongre, ilk halk meclisi 
kuruldu ve Mustafa Kemal reis seçildi. 

Mustafa Kemal Anadolurnuzun öz ev
Uidmı Türkün mukaddes i~tiklaline saldı· 
ran bu hed mukadderatın elinden kurtar· 
mak için etrafına topladı. Millt teşkilA.t 

hergün hiraz daha kuvevtlenmekte. art· 
makta \'e dönen binbir desise ve hile. al 
çakhklara ra~men gittıkçe büyümektey· 
eli. (Si\ as) da ikinci kongre kuruldu. 
(Tem<=il heyeti) başına Mu~tafa Kemal 

~eçti. tık inkılnp Türkiycsinin hükfuncli 
bu t!'mc:il heyeti de denilebilir. 

Türk devleti en mili lik tarihi içindeydi 
Bir ta. aftan düşman kuvvetlerinin aman· 
s·ıı~. diğer taraftan Tilrk mllletinin ka· 
:ıile beSlenml~ köhne saray ve padişah 
r' " •• nanlı~ ile mOcadele-ye giri~n Musta· 
fa Kemal. arkasına yalnız ondan aldı~ 
ce~:ıret ve kuvvetle biriken büyük Türk 

milletinin istiklfil ateşile en yıkılmaz ha 
illc:-i bile perişan eyleyerek zorla. cebren 
bu kötü tarihi yürüdüğü istikametten de
ği§tirdı. 

23 nisan 920 de Ankarada 
kuruldu. 

ilk mecfü 

Mustafa Kemal diyor ki: "Bandırma. 
Gömn, Su.sur/uk Gördos, Karacabey, Bi· 
ga, lzmit, Adapazarı, Diizce Hendek, Bo· 
lu, Beypazarı, Bozkır. !<.onya, /Jgın, Kara 
matı. Çivril l'emşelm, Scydişehır, Koçhı
sa1 ha valisinde, l' ozgat, Yeni/zan, Boğaz· 
lıyan, Zıle, Erbea Çorum lzavalzsınde, 

Umraniye Refahıye, Zasu, Canik lıat•alı

sinde a/e1llaıcn şüriş ateşlerı bütün mem· 
lckr.tı )1akıyo1. 1-Jiyanct celıalel, kin ııe 

taassup dumanları batün vatan senıas·ını 
kesiJ ka1anlıkla1 içinde bırakıyordu. /:,
)'an dalgaları, Ankarada karargc'ilımıız 

duvarlarına kadar çarptı, karargahımızla 
şehır arasuıdkı telef on ve telg? t Jıatlarıııı 
kcsmt.ğe kadar varan akwane kasitln km 
şısında knldılı. Garbi Anadolımun lwm· 
den sonra yeniden nıiihım noktaları l'u
nan ordıısımun mızraklorile çiğncmneğe 
başlandı., 

Mustafa Kemal ve arkasında yalnız 
memleket istiklıH aşkile binbır aciz ve 
yoksulluk içinde çalışan güzide kuman· 
danlar böylece bir taraftan dü~manlar. 

diğer taraftan saraylar, padişahlar \'e ge
ne içten ıçe alevlendirilen isyan ve ihti· 
!~ilerle uğraşarak hu biiyük ve aziz gare· 

. nin tahakkukuna çalıştılar.Ilk defa şarkta 
Türk kuvvetlerini arkadan vurmağa ça· 
lışanlaıı tepeliyen millf ordu (9201 rle 
(Gümrü) muahede~ını cebren imza ettir· 
di. Bu suretle Kars, Artvin mılli kuvvet· 
!erin hMkimiyeti altına geçti. Hadiseler 
'5Üratle inkişaf edıyordu. 

26 a~stos sabahı saat beş buçukta 
Türk mevzilerinde ateş tufanı koptu. 
Türk askeri siperleri çiğnedi, Türk top· 
çusu düşman müstahkem mevkilerini ta· 

rümar etti. 
30 ağustosta (Başkumandanlık muha· 

rebesi) oldu. Yunan ordusu kaçıyor! 
Gazi Mus ala K m !in büyük kwnan 

1asmı duyuyoruz: 

- Ordular hedefiniz Akdeniz, ileri! 
1922 de Gazi Mustafa Kemalin bUyUk 

zaferleri bütün dUnya ta.rihini alt Ust 
etU ve ilk eserini (Loyt Corc) kablnesl

nln hezimetle devrilmesinde görüyoruz. 
BüyUk Yunanistan iddiası söndü. Ha· 

life ve ııultanhk yıltıldı. 

Bir ta.raftan tnl>nU harblerlyle dUşmnn 
ve duşmanlnnn bclkemlklerlnJ kıran 

kahraman bUyUk İsmet !nönU, üniforma-

ları Uıcrtne politika dünyasını hayranlı
ğa düşt!ren hüviyetini de takarak Loza

na gitti. 

23 Temmuz 923 de istiklA.limlz, kendi 
astı benliğimizde mevcut kudretlerlmiz

le Türk L!tiklAl!nl tanıttL 
29 Teşrinievvel 1923 de TUrk, cUmhu

rlyete kavuştu. Gece ııaat sekiz buçuk
ta cUmhurfyet UAn edildi ve Gazi Mus
tafa Kemal Tilrk cUınhuriyetlnin ilk Re

lslcUmhuru oldu. 

Bu tarihten sonra TUrkiyentn aziz ve 
bUytik Şefi Atamız, AtatUrkUmUz TUrk 
m!llPl ine feyizli inkılfıplannı birer birer 
sundu. 

Büyük Tllrk, en büyük kurtancı Ata

mız. Türlı'lln Atası Atatürkilmüz (58) 
yıl gibi dar hnyat milddetl içinde dün
yayı s<ıran lnkılAplarlylc, gözler kamnş
tının Türk benliğini, mevcudiyetini, ta-

rihini, cUmhurlyetfnl halkettl. OUşilndU, 
dövtıştO, muvaffak oldu, kurdu, korudu, 
yarattı ve onu ıııarsılmaz pren,lp ve um. 

delerle evlAtlanna emanet ederek fCınt 
dünyadan göçtü. 

Atatilrk öldü. Türk milleti! onım elli 
sekiz yıllık ömrü iizerinde dolan aziz 
cumhuriyetin sana vediadır. Ağla, sev ve 
fak at onun sana vediası ve emaneti olan 
crtmlıuriytlinlt gölsün kabarsın, cımıhu
riyetin ezeli ııe ebedi lıel:çiliği ile Atamı
ıır. ~0115ıızlu~una kaı•11şrzn meırudiyetme 

hürmet ve saygını bir de/a daha yadct! 

Yarın Pötti Gruhu toplanıyor 
• n reı-smet lnön 

sicu bur 
ihtimali 

seçilmesl 
kuvvetli 

Ankara, 1 O (Telefonla, sa
at 16,5) - Saat dokuzda 
Parti v-upu menuuplarının İC' 
t;"Tt'-' edecekleri nnlacılmak 
tadır. -: 

T oplanbda Reisicumhur 
namzedinin ve Parti Umum 
Reis vekilinin karaı-la~tırıl 
ması muhtemeld·r. Bu vaz; 1 
fe ;n İ!'r:ıet lnünime veı-He 
ceği ve h nu'l c1a P/Teclis Rei· 

si yahut Başvel<il tarafın,.lan 
te~~lif edilece§'i söylenmekte
dir. Saat on birde Meclis top
lanacak ve r-Aeclis, Rei
sicumhur intilieı hını yapacak, 
seçim neHcesi alınınca yeni 
Re5sEcumhur Meclis kürsü
süne çıkarak yemin edecek
tir. Netice 21 pare topla ilin 
edilecelrtir. 

o 

ın 
t b. 

. ,..., . 
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İstanbul, 10 (A.A.) - Türkiye Cumhuriyeti hükumetinin resmi 

tebliğidir: 
.MUeavi ve müşavir tabiblt-rinin ne~redilen son raporu, Atatiırkiln 

dünynya gBz!erini kapadığın bildirmel:tcdir. 
Bu acı hadise ile Türk vatanı büyiık ynpıcrsmı, Türk ·milleti ulu te

fini, im:;anhk bliyük evliidmı knbetti, Milletimize İ!jİmiz yanarak, bu tarife 
sığmayan ziyaın.dan dol.ıyı en der:n taziyelerimizi sunarız • 

Kederlerimızin tes!llısim ancak ve ancnk onun büyük eıeri~ bağlı
l:kta ve aziz vntanmuzın hi.ı::netinde ararız. Şurasını da her ıeyden evvel 
beyan etmeliyiz ki ölm ~z ole\n onun biiyiik eııeri Cumhuriyet Türkiyesidir. 

Hükumetiniz, i~inde bulunduğumuz bu mühim anda bugüne kadar 

olduf:u gibi, dikkatle va.,.ıfe başındadır. 'Mtesses olan nizamı ve vaziyeti 

idame hususunu, büyük Türk milletinin hükumeti ile tek vücu.d olarak te· 

yit ve temin edeceğıne şilph. ycktur. 
Teşkilatı esasiye k;mı:JıUnun 33 üncü maddesi mucibince Büyilk 

Millet Mer.lisi Reisi At-c:;m· • ..:Jık Rcnda Reisicümhur Vekaleti vazifesini 
deruhte etmiş ve ifaya başlaıııı:-tır. 

Gene Teşkilatı Esasire kanununun 34 üncü maddesi mucibince Bllyük 
M;ıtet Meclisi derhal yeni h:risicumhuru intihap edecektir, 

Ttirkiyenin en bliytik n:akamtna Teşkilutı Esasiye kan?.una •ı&e. 
geçrcek zatın etraf mda hüJ...umetiyle, anlı ordus~YJe e bütün k:u~ e .. 
Türk milleti sarsılmaz t;ıir va.Jık olarak toplanacak ve yükselmesine devam 
edecektir. 

Bugün ayrılığına ağlndığımız büyük şefimiz Atatürk, her vakit Tilrlr 
milletine glivendi. Eseri.:. ini bu güvenle yaptı. ldamesi esbabını da 
isti'{mal ederek glivcnle 'lüviik m:lletimiz~ bıraktı. Ebedi Türk milleti o
nun ~serlerini ebediyetle va~t:ıca1ct•r. Türk gençliği onun kıymetli vedi· 

ası "!nn Tlirkiye Cumhuriyetin: daima koruyacak ve onun izinde yürüy~ 

cektir. 
Kemal Atatürk, Tiirkt •• tarihinde ve gönlilnde daima yqayacaktrr. 

Doktorların 
son raporu 
htanbul, 10 (A.A.} - AtatUrkün mu.oavi ve milşavir tabibleri tara· 

f mcl:ın verilen rapor surt:tid:r: 
Reiııicümhur AtatUrkjr. umumi hallerindeki vehamct dün gece saat 

24 te neşredilen tebliğden sonra her an artarak bugün, 10 1kincitcgrin 
938 perşembe sabahı 9,C5 gcçt; büyük gefimiz derin koma içinde terki 

hayat etm:şlerdir. -

MUdavt tabibler: MUş:ıvlr tnblblcr: 
Pr. Dr. Neşet Ömer trdclp Pr. Dr. Akli Muhtar Özden. 
Pr. Dr. M. Kemal Öke Pr. Dr. Hayrullah Diker. 

Dr. Nihad Reuat Belger. Pr Dr. Süreyya Hidayet Serter. 
Dr. M. Kamil Berk 
Dr. Abrevaya Marmaııah 

Kabine istifa edecek 
<Buş taralı 1 lncid~J 

Bayarı memur edeceği söylenmektedir. Celal Bayarın, bu 
günkü kabinedeki arkadaşlarından mürellkep yeni bir lıa· 
bine teşkil etmesi muhtemeldir. 

Yen• l:abine, niite~k ,, b · r toplantıda, hatta büyük bir 
ilıt:m!llla, yarın!zi toplant~da :tı ·nci b:r cclcede itimat reyi 
için, fVlcclise, arzolunaca 1:hr. 

Eğle:· ce yerleri Konsolosların taziyeleri 
k a p a n d 1 Istanbulda bulunan ecnebi devletler du1dan teessürü bıldirmişlerdir. Sehrimls. 

. . . " . konsolosları bu gün ayn ayn vilayete ge- deki konsoloshaneler de buaQn matem 1-
S~nmızdekı biltun eğlence yerlen ken !erek Vali Muhittin Ostündağı ziyaret et· şareti olmak üzere bayraklaruu yarıp 

diliklerinden faaliyetlerini tatil etmek su-1 mi~ler, Büyük Şefimizin herkese hfü:ün kadar ~ekmi~crdir. 
retile umumi hüzne l~tirak etmektedirler.} ve ıstırap veren zıyamdan dola}'! duy. 



MahkPmP1Pr<fe: 

Bir sahte~-<arlık davası karara 
baö landı 

Para çaritasına taş 
dolduı·an bekçi 
mabkô.m oldu 

..;' 
ve çoeukll'lrT •• 

Ağırceza mahk ... mesf, dUn, entere n.a da ıs lira tazminat vermeğe mah
san bir sabtc kt'trlık duruşmasını ka. kum ediJrni§tir. 
rara. bnğlamıştır. Büdl e şudur: Karısından Dayak Yiyen 

lnhisarlar idarcslııln Bilj ükad I' oca 
satış deposu bekçisi Kamber, bir gUn Geçenlerde Şehzadeba,rnda AOhk er 
kendisine postan ye götUrwek U:t.erc• tasında bir cürmilmeşhut yapılmış, ko

tesliın edilen meşin bir l ara çantası. caaınr evde bırakıp dostu ile piyasa e
rıı açmış, lcinden 1428 Jlrasnıı almış- den Nuriye adında bir genç kadın ya. 
tır. Ancak kurnaz betçi, işin çakıl. 

kalanmı~tı. 
mamnsı ıçln aı.ımca bulduğu bir u 

Polislerle birlikte gelen Nuriyenin 
ıule mUracaat etmiştir: 

kocası Bahattin dostu tarafından hü -
Paraları aldıktan sonra Adi kA.ğıt. cuma maruz kalını§, polisler ayırular-

lardan yaptığı bir çok destelerln Us. ken, Nuriye bu ıefer onlara da tahkir. 
tUne V9 altına bir r lira koyarak i11-

de bulunmu~tur. 
lorla bL{;lnmış, ayrıca çantaya taş h . Bahattin bilahara davasından fera . 
doldurarak postuııcye göttirmUştüı 

gat etmi1 ve Nuriye sadece polislere 
Ancak postanede tartılan ç.anta Uzc 
rinde • azdığı sıkletten fazla gelfn nakaret suçundan asliye dördüncil ce

za mahkemesine verilmio:tir. 
Ollı;ıhe'lb'Hllmlş ve usulcn _!!.Çıldığı za ~ 

·'""m~nniW"iiiş~m""ey'""'ah.a""':lı•'iil(ro°'.,..t.,,k"'m""'ınışra.t'•. ~~~'<.,,~,..;...+-Hwl:tı•••-- h,h•-••I 4Un Mtfr:u • 
mfş, eabıkalı olması da gözönUnde tu. 

Tah iknt sonunda. ağır cezaya 80\ tuJaralr bir ay 28 gün hapse mahkQm 
kedflcn bekçi Kamber, hakkında ve. edilml~tir. 

Ada lata su 
lı Su Depolarının Tamirine 

Kaldı 
Adalılar, belediyeye yeniden müra. 

Olgunluk 
imtihanları 

Sualler VekAlet~e 
caat ederek Adalara ıu verilmesini is- ( ~ 801 l O 1 U D d U 
temey ka a · ı d' ı e r r vermış er ır. 938 - 939 ders yılı haziran ve ey. 

Yüz elli bin lira i~t~kraz yap.ılara~ HU devrelerinde olgunluk lmtfhanla
Adaların su meselesının halledilmesı , rında sorulacak bahisler Maarif Ve. 
senelerce evvel kararlaşmış olduğun • ı k41etl tarafından tesblt edilmiştir. 
dan Adalıla:: istikrazın Sular tdaresin. Pcn kolundan girecekler: 
cc teminini dileyecel-Ierdir. ı - Fizik, kimya grupu: 
Deniıbank idaresi l·endisine ait s:.ı A) J<'lzlkten: Lise sınıflarının eski 

tanklan ile tcrkos suyunun tonunu 40 progrnmlara göre okutulan bütün ba 
<urup Adalara nakletmeyi de kabul et h ol.Jr ve bu bahislere alt meseleler. 
nııtir. lı Byükada.daki su depolarının Hl Kimyadan, Jlse ikinci ıınıtta 
tamirine kalmr .. tır. k • d lk b hl ı ı :r ..> ı...t. . n ma en ve teor a ser 

-o-- 2 - Riyaziye grupu: 
Yüksek iktısat ve Ticaret A) I.;se sınıflarında eskl program. 
Mektebinin Bir Teşebbüsü laı a ,:;öre okutulan bUtlln ceblr ba.. 

YU ksck İk tı., c Ticarev ı.ı e" tolı hll)lı· rl, ten kol unda eski m Ufredat 
..ıozunları cemiyeti, bUtUn azanın ıı ~ı·og, :.mıııa göre okutulan ölçU ba-

1! \'0 ıınMri malfımallarınr arttır J !'• •ı 
ıak mnksa dL · 1 l y ü c 'o zengin bl Edehlynt kolundan girecekler 

cUttlpha ne tesis etme~ c. en ağı llt 1 - Tarih, coğrafya. 
!sandım olm lı: u ~ _re ku· ·ıar nema- A) Liselerde okutulan tarfb kitap. 

karar 'crm.ştir. !arının 3 ve 4 Uncu ciltleri. 
Cemiyet bundan başka dahili vı B) Coğrafya, Türkiye, İtalya, Bul. 

bnrlct ticaret h, kkındn da esaslı , garlstan, fsvlcre, Yunanlstanrn coğ. 
muntazam malfımat verecektir. rafya vaziyetleri. 

Cemiyet reisi B . Tahsin YazıMoğ. 2 - Edebiyat: 
Ju bu t•ususta bUtUn azalara bir ta A) Edebiyat tarihi, tanzlmat ede. 
mim göndermiş~ _rdıma da\ et etmiş 
tir. 

r iyetln hcı.mıs1 bulnna:ı Başve. 
kil B.C'eıtU Baya:-ın mUzahcretl Is 
ton itecektir. 

Amerika Tiftik Almağa 
Başladı 

Bir mllcld -. ri t!Ctik plyar 
mızla t.10.kadar olmıyan Amerika 
alO.kadnr ihraca t tuccar::ırı fle te 
maslara geçmiştir. 

Bunun n e ticesi olarak so11 bir kaç 
gUn zarfında tiftikler ufak pnrtllcr 
halinde Ameriknya gönderllmeğe 

başlanmıştır. 

Türk - İsveç Anla§ması 
Türkiye - lsveç ticaret an htşma. 

11rnın t'esfh kararı dUn Ankaradıııı bU. 
tun alAkadar lktısadt dairelere teb· 
llğ ed!Jmfştlr. lsvec ile yeni bir Uca. 

blyntı ve ondan sonraki devirler, 
TUrk edebiyat tarihi. 

3 - Felsefe, fçtfmatyat: 
ıLtse lktncf Ye UçUncU sınır edebi· 

yat kolundıı g6stcrllcn bUtUn bahls. 
ler. 

Ozüm ve incir 
ihracatı 

Bu Yıl Çok İyi Gidiyor 
Egeden şehrlmlzdeki alfikadar. 

lara gelen malümata göre, bu yıl 
Egede 75 milyon kilo uzum ıstlhsn. 
lfitı ve fazlası Almnnyaya olmak u. 
•ere 45 milyon kilo ihraç olunmuf.. 
tur. Diler mUtebakf kısmın da ya
kında ihraç edileceft kuvvetle umul. 
maktadır. 

rJien kara ra gUre bh scn:ı altı a~ 

hapis yatacak, 14 28 lirayı tnhl 'ar 
idaresine öde) o.:c~~ '\'e mahkeme ma". 

- 0 - ret anlaşması imzalanmak U7.ere ya 

Yürek 1 er a c 1s1 kında mUzakerelcre başlanacaktır. 
Yine Egede ayrıca 250 bin ı;tuval 

da lnclr lstlhsal edilmiştir. 

raflarını 'er cc ktir. 
Çantada çıl·nn taşlarla Adi kAğıt

lıı.rın m Usadcresi ile imhasına karaı 
~erllmiştlr. 

. .. Deniz Ticaret Müdürlüğü Na-
3ır B~şanma Da vasmda Ku: mmda Yapılan Motör 
::ük Bır Çocuk Mahkemeyı J oankın fabrika , e bn,·uzln 
~ Hüzne Boğdu rında Deniz •• c .. ret MUdilrlU ~11 lçlıı 

yaptırılan hf metc mahsus motör. 
dUn mera.simle denize tndlrllmlştlr 

MotörUn llJ; j ar · n surat tc>crUbcle 
·inde muynffalc oldu~u glirUl·"' "Q 
tur. Motör busun yerine teslim edile. 
c ktlr. 

Bunun 130 bin çuvah lbraç olun. 
muştur. Piyasa çok istekli olduğun
dan ihracatın hararet kesbedece~I u. 
mulınaktadır. 

Portal nl ,;e mandarin lhracatınn 

6nUmUzdold hatta lc::erlslnde başla

nabileceği umuluyor. 

-0--

P©Dlste 

Udun ve kömür 
Fiyatlar Bir iki Gün içinde 

Tekrar Yükseldi 
KömUr ve odun fiyatlcri yine ylik

'elmittir. Yerli antrasitten piyasada 
mal kalmanugtır. Yalnız ıurada bura<W 
perakende olarak vardır. 

Zonguldaktaki fabrika daha evvel 
Ankara ve Anad..>ludan siparişler aldı. 
ğından §İmdi oraya mal yetiştirmekte
dir. K!inunuevvelde İstanbul piyasası
na kömür verilebilecektir. 

Diğer taraftan Ankara memurlar 
kooperatifi ihtikAra meydan vermemek 
için tonunu 26 liraya sattıklan Alman 
kckunun fi ya tini ıs liraya ir:iirmiştir. 

Buna rağmen bazı yerlerde Alman 
koku 28 liraya ıatrlmakta.drr. Odunun 
çekisi de 420 kuru~a ~ılanrştır. 

-0-

Etrüsk vapuru 
1 O Mil T esbit Edildi 

suratı azaldığı için lsUnye atelye. 
Jerfne alınmış olan Denlzbankın ~eni 
Etrllsk vapuru, dlln içerisinde Dcnıı.. 
bank fen heyeti olduğu halde atöl
yelerden hareket etmiş, Marmarada 
bir cevelAn yapmıştır. Bu cevelAn eL 

nasında vapurun 1 O mil kadar yaı>
tıtr tesblt edilmiştir. 

Halbuki malflm olduğu Uzere ge. 
minin hakiki ve asıl suratı 12 mil • 
dlr. Bunu gözönUnde tutan fen h• 
yeti, tecrübeleri kdfl görm<?dlğlnden 
cuma gUnU seferlere konacak olu 
EtrUek vapurunda bizzat hazır bulu. 
narak tecrUbeterlne devam edecek 
tir. 

Türk limanları 
Bir Felemenk şirketi 

hükumetle temas edecek 
Limanlarımızı modernleştırwek 

hususunda hUkfımctimlzin tasavvu 
ru, bu albl inşaatla meşgul bUrUlı 

ecnebi flrkeUerl alA.kadar etmekte. 
dlr. 

Bugüne kadar muhtelif İngiliz ıh 
ketJerJle liman inşaatımız tızerinde 
görtışuımuıtu. 

Dtın bUyUk bir felemenk denls 
inşaat olrketf mümessillerinden mu. 
rekkep dört klşlllk bir heyet tebrl • 
mlze gelerek Ank::ıraya gltmloler. 
dtr. 

Heyet Ankarada bir mUddet ka 
larak 1ktraat VekA1etfm1zle temas e. 
decek, tekııtlerlnt izah edeceklerdir. 



:<üçük hikave: 

Sev 
'-

• sen sın 
Çeviren : Muzaffer Acar 

- Demek Andre tamamen ka. 
rnr verdin, beni götürmek istcmı. 
1orsun öyle mi? 

- Marc.:line, sevgil:m, bu, se-
1i götürmek istemediğimden de
ğil, buna muktedir clamadığım -
dan... Seyahatimin öyle bir cep. 
besi var ki, nasıl anlatayım .. res
mi.. tamamen şahsi işlerim hari -
cin~e görmege mecbur olduğu:u 

kimseler de var ... Hem takdir e • 
dersin ki.. bir ecnebi memleket . 
te .. bilirsin, eğer kabil olsaydı 

çok bahtiyar olurdum. Düşün, 

s::nden üç ay müdd~tlc uzak ... 
Benim bütün bahtiyarlığım bura
da, bunun böyle olduğunu sen de 
biliyorsun değil mi? 

M. Labanne otuz beş yaşları
nın olgun güzelliği içinde baştan 
çıkartıcı, şık ve daima kendinden 
emin hakim sözleriyle biraz da 
şaşkın hareketleri yüzünden an. 
latmak istediği güzel yuvanın de. 
korunda muvaffak olamıyordu. 

Karşısında oturan güzel kadı
nın siyah gözlerinin aklından ge
çenleri anlaması, onu rahatsız e. 
diy~rdu: 

- Yalan söyleme, dedi. Sen, 
yalnızca benim seninle birlikte 
gitmemi Chalotte'in duyacağın • 
dan korkuyorsun .. Bu saflıktır! .. 
Onun hiç bir şeyden haberi olmı
yacak .. Paristen beraber hareket 
etmiyeceğiz .. Kimse şüphelenmi
yecek. Ve sen bunu benim için 
yapabileceğini zannetmiyor mu -
sun? Merak etme senin müşter~!c 
hayatıru karıştıracak değilim .. ben 
yalnızca seni seviyorum ve bu 
sevgimi kendime saklıyoçum. Fa. 
kat sen benim bir gün ba~ka şey
ler istiyebileceğimi mi zannedi • 
yorsun? Dulum, bçlki bir gün ha 
yatımı yeniden kurmağı düşün -
düğümü mü zannediyorsun? .. 
Hayır .. senin metresin olmağı ka 
bul ediyorum .. Yalnız, görüyor • 
sun ya Andre, aşkıma bağlanma
dığm, benim için hiç bir fedakar
lığa katlanamıyacağın aklıma gel 
mesin .. Buna dikkat et .. 

Sustu. M. Labanne sebebiyet 
verdiği anlaşamamazlıktan müte. 
essir, sevgisini ihzar eden itiraz. 
larda bulundu, ve akşam üzeri e
vine .dönmek üzere müsaade alın
caya kadar bir daha bu seyahat. 
ten hiç bahsetmediler. 

M. Andre Labanne çok düşün. 
celi idi .. 

Kumral, berrak ve sevimli 
Charl:>tte yedi senedenberi meş
ru ve alelade (eğer bu kelime 
böyle iyi yetişmiş bir kadın için 
de kullanabilirse) arkadaşıydr, 

esmer, canlı ve ateşli Marceline 
ise iki buçuk senedenberi öğleden 
sonralarını hı:ısrettiği gayri meş
ru arkadaşıydı.Her ikisini de bi
raz ayrı şekilde, fakat ayni sami. 
miyetle severdi. 

Alicenap bir kalbe ve doğru -
luk hislerine sahip olduğu için 
Marceline ile atakaların ·n başlan

gıcında, hiç bir kusur atfedemi -
yeceği güzel Charlotte için tees. 
sür duymuştu. 

Sonra kendisini bu kadar se 
ven ve başka bir kadının kocru.ı 
olmasını da kabul eden sevimli 
Marceline hesabına müteessir ol
muştu. Bu Marceline için çok zor 
idi. Charlotte onun aldığı ihti -
yatk.'.ir tedbirler sayesinde hiç. 
bir ş:yden habersiz ve mesut idi .. 
O her zaman her ikisinin de bah. 
tiyar olmasını ne kadar istem:ş

ti. Şimdi kendisi ç.~k bahtiyan.lı. 

Bu mühim, avantajlı ve bilhas
sa elzem olan bir seyahat idi ve 
eğer M. Labanne, Şarlotte veya 
Marccline ile birlikte olabileydi 
duba istifadeli olacaktı. 

F. kat o ne biri namına da di. 
• ::r: · i ı;:ötilremiyordtı . E1t-r Char 
· t!e i götürur ise Marcelinc çıl. 

gına dönerdi, Marceline'i götür
düğü takdirde Charlotte bunu ha 
her alırsa büyük bir rezalet çı -
kartır ve ayrılırdı .. Onun halim 
hali kıskançlık ve enerjiden mah 
rum değ:Idi. 
Şu halde M. Labanne yalnız 

baş.na gidecekti. Bu feci idi ve 
bunu her iki genç kadına da ka. 
bul ettirmeğe mecburdu. İ şte asıl 
mühim meseleyi, bilhasca Marce
line ile yüzyüze nasıl halledecek 
ti.. Acaba tcrkcdildiğinden ınüte 
essir olarak başka bir sevgili bul
rr.ıyacak mı idi?. Bu düşünce M. 
Labanne'i çıldırtıyordu. Biran 
düşündü. Marceline onu seviybr
du. Ona bağlıydı .. Eğer sevildi. 
ğinden emin olur ise cna sadık 
kalır ve sabrederdi. 

Akşamleyin şehirde Charlotte 
ile yemek yerken M. Labanne boş 
bir vakit bulamadığından anca'k 
ertesi günü çalışma odasına ka. 
pandığı zaman, birkaç gün sonra 
Fransayı terkedeceği sırada pos -
taya vermek üzere mektup yaz -
mağa koyuldu. 

Kullanacağı kelimeleri dikkat. 
le tartıyor ve hassas Marceline'i 
şiddetli heyecana sevketmesini 
çok iyi biliyordu: 

.. Sevgilim, sen .. benim büyük, 
yegane aşkım ... biliyor musun ki 
benim için yalnız sen varsın, ve 
ben gençliğinin sevimliliğin ve fa 
kat kadınlığının muazzam deko
ru içinde seni bulduktan sonra 
yaşadığımı aııladım. Bilmelisin ki 
sevgilim, ben yalnız seni sev • 
dim; ve seni seveceğim, seni be. 
ralıer götürmediğim için bana kı
rılmıştın.. Ah sevgilim, ben sen

den daha çek mustaribim .. Belki 
bunu sana daha iyi anlatamıyo • 
rum .. Yanında olduğum zaman 
aşktan sarhoş olarak ne düşün • 
dGğümü bilemiyorum. Fakat va -
pura binerken postaya vereceğim 
bu mektup sana aşkımı taşıyacak 

ve ayrılığında sevgimi yaşatacak 
tır. 

Benden as15. şüphe etme .. Eğer 
senin ihtirasların hazan beni sen
den uzak göstermiş ise emin ol 
ki sevgilim bu bir görünüştür .. 
Yakında ve uzakta yalnız sen 
varsın ... ,, 

M. Labanne tekrar durdu. Oda 
nın kapısı açılmıştı.. Ancak mek. 
tubu kurutma kağıdının altına 

koymuştu ki karısı içeriye girdi. 
- Andre, çabuk seni telefon

can istiyorlar; dedi. 

M. Labanne alelacele telefo
nun bulunduğu galeriye doğru 
yürü.dil. Seyahatine ait mülak:ıt 
uzun sürdü. 

M. Labonne başladığı mehtu
bu fen:ı sa1:l<:dığmı ve l:arısının 
da çalışma odasında kalnuş oldu. 
ğu hatırına gdince mükfüemenin 
sonunu tamamen dinleyemedi. 

G:ttiğinden daha acele yazıha. 
neye döndü. Feryadını zor zap
tetti. Karısı, Macerline·e yazdığı 
mektub-.ı bitirmek üzere idi. Bi:
adım attı. 

- Benim l:üçük Şarlote'um .. 
Karısı ona döndü ve karışıd: 

bir .yüzle: 
- Ande, sevgilim. Demek sen 

beni bu kadar seviyorsun ... 
Ve derhal hatırladı . .Mektuba 

ısim koymamıştı. Karısı 'kendisi 
için zannediyordu. 

Şarlotte heyecandan kekeliye
rek devam etti: 

- Birmiyor.dum. Zannediyor. 
dum ki sen beni ihmal ediyor ve 
başkalarını düşünüycrsun .. Seni 
kıskanıyordum. Ne yapacağımı 

bilmiyordul'l).. fakat bu mektup, 
oh bu mektup .. Evet sevgilim sen 
yokken sevgin benimle yaşıya • 
cak., Ve bu ayrılışın, beni ne ka. 
dar sevdiğini öğrcttigi için beni 
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Beyaııdın küllük denilen kahvesi üniversitenin serbest mevzular f~lim l!lden 
bir şubesine benzer 

Daima avnı • ağaç altında ve ay ııı grup 
TermometrC:lerde civanın fo. 

kur fokur kaynadığı sıcak gün
ler b;tti. Beyazıt camiinin dibine 
kocaman ağaçlarıyla lıağ.daş ku
rup oturan (Külliık) de Wtüıı 
yaz Florya pliijıru kıskandıran 

serinlikten artık şikayetler ba~

ladı. Romatizmalarının baskınına 

uğramak istemiyenler yavaş ya. 
vaş bu diyardan göç ediycrlar. 

Küllük dedıkleri bu meşhur 
kahveyi uilmiyen ve ondan bir 
yudum içmiyen münevver pek tı: 

kafi dereced.: ayd nlanmış sayıl -
maz. Bunun içindir ki; Küllü{.J 
Universitenin serbest mevzul<!r 
talim eden bir şubesi saymak ve. 
cibedendir. Zaten duvarların di. 
binden yolun kenarına kadar ı Zd 

nan iskemlelerde serilip serpilen 
tahsil müdavimlerini, ayni ağa
cın altında ve ayni grup dostla
riyle sohbetlcşen üstatları günün 
istediğiniz saatinde burada bul. 
mak mümkün<lür. 

Her dalı birbirini kucaklıyar; 

bu ağaçların dibinde dostlar da 
birbirini kucaklar görünürler 
ama; bu görünüşe pek de aldırış 
etmek doğru olmaz. Çünkü biraz 
sonra münakc.şalar soyunup dö -
künüp ağız kavgası "kılığına gire
bilirler. Bir tarafta camiinin ka
lın duvarları birbirine şaşırtma 
veren zikzaklariyle avludaki 
musalla taşına kadar varır ve üs.. 
tünde, - bilhassa öğle üzeri -
meşhur lokantada yemek yiyen. 
!erin lokmalarını boğazına dizen 
birkaç cenazesi .de eksik clmaz. 

Garsonları açıkgöz ve hamarat 
adamlardır. Hele hafızalanna hiç 

diyecek yoktur. Düne kalan bir 
tek kahve parasını bile sektir -
nıezler. Burada herkesi ismiyle 
hatta arkadaşlariyle birlikte ta -
nıralr. Şayet bir gün herhangi 
bir dostunu.tun soyadım unutur. 
sanız size bunu da hatırlatmaları 
mümkündür. Buraya Küllük der. 
ler ama; etrafta bir taş kırıntısı 
bile görmezsiniz. Her taraf sili. 
nip süpürülmüştür. Kül denilen 
nesneyi .içeride kahve mangalın. 
dan başka yerde bulamazsınız. 

Bugün yelpazeler gibi sallanan 
ağaçların dibinde ceketimin önü
nü iliklememek' hastalığı davet 
clacak. Bununla beraber üstat 
Yahya Kemal düğmelerini çöz -
müş, iskcmlednde yine bir türlii 
rahat oturamıyor. Heyecanla ko
nuşuyor, kolu ara sıra y2slandığı 
bastonundan kayıyor. Yanıbaşın. 
.da Rıfkı MelCıl vecdiç!nde dınli
yor; bununla beraber üstadın iis
tüne yıkılmaması için de bir hay
li tetiktedir .Henüz intişar etme. 
miş şiirlerindc::ı birishıi cep def. 
~erine kay<lettiğini söyliycn bir 
zata; üstat, titizliğir.i gizlemeğe 

'.Uzum görmeden: 

- Aman azizim 1 Göreyim 1 Sa 
::ın yanlış bir tarafı elmasın! di-
yor. 

Bircız sonra Nurullah Ataçla 
Sabahattin Eyüpoğlu hararc.-tli 
!:ıir tavla ır.açnm b-;şl yarlar. Bu 
alelfide tavl.ı oyununa benzemez. 
Ucunda (Verlain) in yeci bir 
edisyonu var. Tabii her defasın. 
da olduğu gibi Haşet kitapevini 
ziyaret Sabahattine düşüyor .. 
Şu tavla oyunu da sori seneler

de bir salgın hali.1de .. Nisbeten 
daha tenha bir köşe seçen Üni -
versiteli bir bayanla; boyunbağ
sının rengine bir türlü asim bu -

öyle bahtiyar etti ki 1 
Ve hıçkırıklarla sözünü 

d: . 
An lre düşünüyordu: 

bitir-

"Haki!:aten bahtiyar.. Herşey 

yoluna girdi.. Artık şu zavallı 

M:ırceline"i rahatça götürebili· 
rim.,, 

lup da taltamıyacağım genç bir 
adam zarların Acem lisaniyle i
simlerini pek bereccmiyorlar ki: 
Şeşbeşe altıbeş, sebaidüye üçiki 
dediklerini duyuyorum. 

Tarihçi .Mükrimin Halili bek. 
Jiyenlerin gözleri yolda kaldı. İç
lerinden bir gözcü, üstadın Ak
saray caddesinden yelyeperek 
} elkenkürek sökün ettiğini miij
deliyor. Kahvenin antresinde 
bermutat şapka ile mahut el çan 
tasını garsona teslim edip tarihe 
karışır gibi iskemlelerin arasına 
karışıyor. 

Fikret Adilin çok mühim işle. 
ri olmasa Külli:ğe pek rağbet et
n:ez. Geldiği zaman da Ahmet 
Hamdi Tanp narla bir şiir ve şair 
münakaşasına tutuşurlar. Ha. 
vadan takım takım çamaşırlar or 
taya iner .Tabiatiyle bu tutuşma 
neticesinde bir taraf yanıp kül 
tı ur. öy tnıUım ·a~a ar a o. 
lanlarla, bu serbest 'kurlara sık 
sık devam edip imtihanlarda "kül 
olanlar o kadar boldur ki: insan 
buranın halini görüp dinledikten 
sonra pek yadırgamaz. 

Kahvenin en tenha bir köşesi. 
ni seçen ressam Bedri Rahminın 
günlük hayatında fasıla görmek 
mümkün olamıyor. Fırçayı bıra
kıp kaleme sarılıyor. işte yine 
daima kaşının üstüne düşen kah
külünü düzeltmeğe vakti yok. 
Bir şeyler yazmakla meşgul. 

( (Küllükname) si buralarda 
dalbudak salmıştır. Merak eden. 
ler bunu fokantaya bitişik berber 
dükkanının aynasına takılı olarak 
b:.ılab:lirler; ama bu kalabalıkta 
kendisini bulmak biraz güçtür. 

• Buranın sırnaşık dilencileıi 

pek meşhurJur. üstü başı yırtık 
pırtık, daima çorapla yürümeğ; 

adet edinmiş genç bir dilenci ha. 
reketlerini sakat ve uyuşuk bir 
tempoya ayar ederel: bu arkadaş 
gruplarının başına dikilir. Hiç ol. 
mazsa bir yirmilik koparıncaya 

kadar mırıltılarına devam eder. 
Hepsinde de ayni ısrar ve ayni 
tekrar görülür. Kimbilir belki de 
burada dinlenenleri; hayatını böy 
le oturduğu yerde kolayca kaza -
nıveren birtakım tufeyli insanl.~r 
teliikki ediyorlar. 

Küçük bir kız çocuğu da mu. 
knvva bir kutu içine yerleştirdi. 
ği on beş tane şekerini herkese 
uzata uzata dileniyordu. Bir Üni
versite talebesi çocuğu yanına ça 
ğır.dı ve yediği çikolatadan bir
azını da cna uzattı. Onun sıçra. 
yarak büyük bir sevinçle 'koşma. 
sına dikkat eden Küllüğün kadın 
kestanecisi orada oturanlara dö
nerek: 

- Çocuk! dedi. Gilzel bir şey 
gösterdiniz mi hemen koşar ge
liri 

Sonra; gayet tabii olarak: 
- Kadınlar da böyledir! diye 

ilave etti ve herkesi güldü:- l:.i. 

• M ü~terilerini hiç unutmıyan 
vefakar l.,~r kitapçı var.dır. Kuca. 
ğında bir yığın örümcekli kitap. 
larla dolaşır. Okudukları şiirlerle 

ruyalı bir Lfile devri yaşayan şa
irler grupunun başına musallat 
oldu. Elinde tuttuğu bir yığın ki. 
tabın en üstünde Necip Fazıl Kil. 
reğikısanın (Örümcek Ağı) da 
görünüyordu. İçlerinden birinin 
muzipliği tuttu. Ve adama: lleri. 
de bütün heybetiyle bir deniz fe
neri gibi kurulup muttasıl çakan 
şairi göstererek: 

- Bu örümcek Ağıru karşıda 
oturan baya götür! dedi. Kendi
si (kitap) meraklısıdır. Ne za -
mandır bu eseri arıyordu. 

İhtiyar kitapçı işin şaka oldu . 
ğunu sezer gibi idi. Maamafih bir 
defa götürüp göstermekte mah
zur görmemiş clacak ki o tarafa 
doğru acele acele yürüdü. Şair 
evvela kendisine uzatılan kitaba 
15kayt bir gözucu iliştirdi. Daha 
sonra oraya biisbütün takılıp kal 
dr. Yüksek ve sert bir tanla sor-
u: 

- Kaça bu kitap?! 
-Beş kurı.:şl 

- Al şu lirayı 1. 
Kitapçı üstünü vermek ıçın 

avucundaki paraları sayıyordu. 

Yine ayni mağrur eda ile: 
- Bırak 1 dedi. Kalsın 1 Bu ki. 

tap yüz kuruştan aşağı satılmaz. 
Bu kahvede çalğı yoktur. Fa. 

kat bütün gün caddenin karşı ya· 
kasındaki sıra kahvelerin opar • 
lörleri cazır cazır işler ... Davu • 
lun sesinin uzaktan hoş gelece • 
ğine inandıran darbımeselin; ça
lına çalına bir def halini alan 
pHiklarla foyası meydana çıkıve • 
rir. 

İstanbul civarında uzun uzun 
dolaşan seyyah kafileleri ekseri. 
ya öğle yemeklerini buradaki ı,,_ 
kantada yerler ve güneşi süzmi· 
yen sık ağaçların gülgesinde ta• 
hanlarını dinlendirirlc:r.1 • 

f~p a\ 

'4öcü(J Vüşündü~çe 

MUio~ifue ~oYuiümeselesi 
l1'alih Hıfkı Atny, (l.etU Gün) e )"nzdıl:,"1 bir tefrikada 

bizılr muhnrrirl "hemcinsini yiyen gnı·ip bir hny,·nn !,, diye 

tı>rif Nti. 

Jl:ty,·nn kı•liınesiııe eski mnııtıkçrlnrm gfizü ile bakt~~ı

ıır . üphe yok. Çiiııkii kenclisinhı de içinde 1mlnn<1ıı6'"1~.b~.r zum 
reye hn<;kn tiil"l ii im ~ıfntı vcı·emezdl. ''H nyvnn., sozu hnk. 
ımul~ hı; kiiçiik ''şerh., t ynptrktnn sonrn, tnrifin içindeki 

ın:rnnyn gire bil irlz. 
MuhnrrirUI•, gerçekten böylo knrn. bir nlın ynzısı taşıyoı· 

ıım? Doğrusu bnıın hnyn· diyebilmek için, hem ki)r, hem de 

S!lb'1r olmnktnn bnşka çnrc )Oktur. Bizde mı.~hnrrlr, nr.k~dn. 
-;;mm devrilmiş giinle ine bn mndnıı ela yuksclchilcccghıe 

iı :-ıaz. 

IJikknt ederseniz, işe ilk ntılnıılarm dn biiyiiklcro kil· 
fiirlc, biiyiikleri inkfu•ln gtiriinmcğe çalıştıklarını gUriir il.. 
ıı:iz. 

Dc\'ircmec11klcrinln iistiine tırnınnarak biiciir boyları. 

111 :\·iik<:eltirlcr. Ynnynıın çnlışnıılnrm cln birer cnıubaz gibi 
ı::u~ıan \ "C fn·snt terazisi kullnmlıklnrı sezilir. 

Her :ycııi ndnrıı, her ycııl kalem lmn·eti, istidadı neı·ey~ 
kadnr vnrnc•nğ1 kestiı'ilenıiyroı bir knşık düşmanıdır. l\:cmli 
yu·ini koruyabilmek için, yeninin knnndmı kırmağıı uğra. 
~ır... • -

nıı, kiminılc şııuı·hı, ıılfmh, he-saplı bir hnrekettir, ki· 
mlnde şuıırn girmemiş biı' insiynk hnlimlooir. lnk{h•, neye 

ynrnr! Onunla hangi ynr, yok oldu? Anın, bence muharrir· 
lcrin biribirlcrinl yiyen mnhliıldnr hnlinde knlışlnrı, acaba 
l:tlmz ltcndilerlııiıı birer ynrntılış kusm•lnI"ı mıclır? 

Bunda muhit <1nrlığıııın, muhit psikolojisinin ıuıyı yo1' 
nıu ': Ben, sanıyorum ki, snğlnııı bir hiikme vnrmnk için btı 
fül tarafı hirlcştiı·ıııck Jıizım gelir. · 

l\Jnt b:mt ftlcml <lccliğimlz n\'uç içi knılnr yer, hiiyük bit 
ı.nlnhnlığı gcçhıdiı·ccek lıll' nıC'ydnıı <1<'l'.,rilllir. "Ucuz,,culuğıı 
rJtğhct çoktur. (forçck <leğeı·lcl', yıllnrcn siiı·en lmtihnnlardaJI 
rrı_.:mio: Jmhiliyct ler, hugii il el iistiindC', ynrm nynk nltmydtl 
•• nlnbilir. nızclc okuyucu, nğn·hğrnı 1uıtron omıızlnrma yıgıı. 
cak hir lm\\cf hnlfne gelmemiştir. 

Hugiin sevilen, knpı~ılnıı hiı' knlem, gnzcteclcn çcldls: 
bir uy ynznınsa, kimse onu nrnmnz. Ynhut nnynnlnr o kadıı 
11z olur ki. bu ıızlık pntronlnrı endişeye siirükleınez. 

l\luhnrrh'ler nı•n nuln \ nr oltlnğıı söylenen biribirlni ye• 
ı ·er ·esi istf' lııı l!tl hn<;lr yokhı'>t'l·ı dn~"lnnktndıı·. 

ı r· ... ., ·~~v!:!efq 
o 

' '• , ..... - - . 
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Geçen sene endüstrimiz/iki 
bü ük inkişaf . . Y d en. ı Bankanın 1937 de umumi satışla-

1937 senesındc memleketı~ c .. bir yıl öncesine nazaran ylizde 52 
d.. . . . b' evveline gore rı ustrı vazıyetı ır sene i betinde artmıştır. 

k . k' f . . n s 
~o ın ışa etmıştır. Pamuklu endüstrisi 

Şeker Endüı~ıi . . . Milli pamuklu piyasası 1937 de pa 
Türkiyede şeker endustrısını?. 93~ uklu fabrikalarımız mamulAtına 

· t · kabılıyetı nı vaziyeti, piyasanın ım ısas . ütecanls bir tesir icra etmiş değil-
. tbah,. netıceler m bakımından memnunıye ,. dir Fabrikalarımızın imal ettikleri 

. . k d ancar saha- · vcrmıştır. Her ne a ar P .. iplik ve bezlerinin piyasası ayrı hu. 
hük"m sur. 

K i m ya g e r 1 er 
sınıflara ayrılıyor 

KUltDr bakanlığı bir 
proje hazırlı) or 

KültUr Bakanlığı bir kimyager. 
lik kanunu propesi hazırlamıştır. Bu 

,proje ile kimyagerlik birkaç neve ay 
rılmaktadır. 

Kimyagerler kanunu projesini ay-
nen yazıyoruz: 

HARiBOR 
Sofyada bulunan artist 

olduğunu bir Türk kızı 
karısını 
söyledi 

Bu sabah şehrimize ekspresle gele· 
cek olan aktör Harri Bor ve arkadaş. 
ları Bükreşten sonra Sofyada üç piye. 
si oynamışlardır: 

filme almakta olduklarını söylemişti 

larında yaz ayları zarfında u susiyetler göstermektedir. 
müş olan iska sularının , azal~sı v~ Fabrikalarımızın imal ettiği muay 

• 1 - TUrkiyede kimyagerlik yap-
mak hakkı Türk veya yabancı tini. (Bethcıven) (Siyah gözler), (Mos-

kova geceleri).. Filmleriyle şehrimiz-

Son siyasi hadiselerden bahsede 
ken, oğlunun silcih altına alındığını 
Gazi Osman Paşanın Plevne müdafa 
sına dair eserleri okuduğunu, binaen 
aleyh Plevne yanından trenle geçerk 
birçok ahi.deleri göreceğini zannetti 
halde küçük bir toptan başka bir ş 
göremediğini söylemiş ve kansı hak 
kında da: 

~ d kı en kesılmesı 
hatta bazı yerler e sm .. . 1 numaradaki iplikler 1937 de ya. 

h l" l"'.~·k mute- ) 
yüzünden pancar ma su u :s-:. bancı rekabetinden müteessir olmuş. 
essir olmuştur. Fakat he~ g~~ artan tur. Mesela. gUmrlik tarifesinde 366 
şeker istihlaki, şeker endiıstrı~ı _satış. A ve B pozisyonlarına dair 4-24 nuına 
Iarına müsait tesirler icra etmı~tır. ralı ipliklerin resimleri tenzil edildl-

b elde edilen va- 1 
1936 da dekar aş ııa . ğlnden Kayseri fabrikasının ima et. 

sati 1.812 kilo pancara mukabıl, k~ _ tlği l2, 14, 16 numaralı iplikler 1k. 
rakbk yüzünden 1937 de randıı::l~n Be tısat vekA.letlnce tesbit edilen fiat. 

d'. üştur e 
kar başına 1.218 kiloya uşm · tarda dahi satılamamaktadır. GUm-

. . 'b . le dekar başına i ti . 
her fabrıka ıtı arıy .k riik tarifesinin indlrilmes zerıne 

. k AlpuUu fabrı ası 
1936 da kılo olara T t'lemlekette ehemmiyetli miktarda 

k . h' f brikası 1 793; ur. 
1.402; Es ışc ır a '. 

1551 
lpllk ithal edilmiştir. 

hal fabrikası 2430; Uşak fabrıkası Ereğll ve Nazilli fabrikalarının ı. 
ve 1937 de ise ayni fabrikalar gene~~- m"l ettiği iplikler Amerika fabrika. 
ni sıra ile ve kilo olarak 

919
• .~ 2 ' Jarrnrn yaptığı iplikler, Afrika ve 

versitelerden veya yUksek teknik o. 
kullarından birinin aşağıdaki diplo. 
maları ile tahsil vasıtalarını haiz o
lanlara verilir. 

A - Kimyadan fen doktoru dip
loması, 

B - Kimyamlihendisliği diploma. 
Si, 

C - !stanbul üıdversitesinin tesi. 
sinden evvolki darUlfUnunun kimya. 
gerlik diploması, 

D - Biyolojik kimya sertifikası, 
E - Gıdal kimya sertifikası. 
2 - Birinci maddenin A - B ve C. 

fıkralarında gösterilen diplomaları 

haiz olanlara kimyager, D fıkrasında 
sözü geçen sertifikayı haiz olanlara 

mişlerdir . biyolojik kimya mütehassısı ve E fık-
Görülen bu tenakus neticesi köylü • Jiiiğıt \ 'C karton sanayii rasında gösterilen sertifikayı almış 

1512 ve 1219 gibi bir hareket goster- ~.ırsır iplikleri rekabet etmektedir. 

nün kasdettiği 398.455 ton panca.r mu. olanlar:ı da gıdai kimya mütehassısı. 
kabilinde elde edilen pancar mıktan Eıırulilıığu giindenberl mamulle. unvanları verilir. Biyolojik ve gıdai 
yalnız 324.185 tondan ibaret kalmıştır. ri bUyUk bir raı;be tgörmliş olan kil.. kimya mütehassısları ancak kendi şu 
Tenakus yüzde 19 dur. ğıt ve karton fabrikalarımız, yeni bclerine ait işlerde çalışabilirler. 

Son beş yılda fabrikalarımız tara- I.ılr t<>şckkUI olmasına ve ham mad. 3 - Tahsillerini yabancı memle. 
foı:!an i~lcnen pancarla istihsal o;unan de tedarikinde hem fiyat ve hem de ketlerde yapmış olanların bu kanun 
şeker miktarı şu rakamlarla hulasa e- lmk.An gliçlUklerine uğraşmasına hllkllmlerinden istifade edebilmeleri 
dilebilir: rağJ'ien devlet tarafından yeni ve bU için almış oldukları diplomaların ve. 

yU:t bir müdafaa ·tedbirine lttzum ya tahsil vesikalarının okudukları 
, 1933 de 499.275 ton pancar işlenmi'.j ;,:;stcrmeden piyasada yabancr fahri- yabancı memleketin hüktimeti tara. 
. ve 65.086 ton şeker; l9

34 
de 

384717 
kalnr ma• •ıUtı ile iftihar edecek ve fından tasdik ve Türkiye Kültür Ba-

t:n pancar işlenmiş ve 
53663 to~ şe - r..~iiniılı>rek bir vaziyete gelmiştir. kanlrğınca tescil edilmesi şarttır. 

ku, 1935 de 334.4.:iO ton pancar ışlen. 4 - Du kanunun neşrinden önce 

miş ve 53.828 ton şeker,ı935 da 
409 Kısa hat ici haberler: kimyagerlik diplomasını veya müte-

b:n 890 t n pancar işl,.nmiş ve 
65

·
856 hassıslık sertifikasını haiz olmamak. 

ton şeker ve 1937 de ôe 
324 ~ 85 t~n Roma, 9 - Cenubi Afrika BirJ;ği la beraber ellerindeki yüksek okul 

gar gazetecilerine vukubulan beyana • 
tında şunları söylemiştir: 

"Balkan memleketlerini ilk olarak 
ziyaret ediyorum. Yorucu olduğu için 
turneleri sevmem. Sofyadan Türkiyeye 
gidiyorum.,, 

Demiş ve gazetecilerin: 
"Son çevirdiğiniz filin hangisidir?,, 

Sualine de (Patriyot) vatanperver fil. 
mil olduğunu ve hailhazırda Pariste 
Con~n'un yazdığı Volpone, piyesini 

"Fakat, siz biliyor musunuz ki, be 
nim karım Rusçuklu bir Türkün kız 
dır ve Rusçukta doğmuştur. İşte 
alaka dolayısiyle Balkanldarla olan 
nasebetim de çok kuvvetlidir,, demiş 
tir. 

Perdedeki Hariburla 

Yaşıyan Haribur 

Bulgar gazetelerine göre, yüzünü 
çizikleri perdede göründüğü gibi değ 
dir. Hari Bor nazik bir adamdır. Der' 
sinin rengi güzeldir. Karakteristik 
rafları bittabi burnu, ve yüzüdür. 

Fakat, umumiyet itibariyle k.cnuıu 
ken insana ferahlık veren ve çok gen 
görünen sesi vardır. 

Harri Bor Sofyada (Samson), (Caz 
ve (Koca) piyeslerini oynamıştır. 

(Samson) psikolojik, Caz ise edeb 
kabiliyeti ölçücü bir piyestir. tJ'çUnc' 
piyes ise eğlendiricidir. 

Harri Bor dram muharrirlerine tan 
yede bulunarak şunlan söylemiştir: 

"Dikkat ediniz ve eserlerinizi içeris 
boş, dışarısı parlak olınasından ziyade 
idealci ve mücadeleci, muhteviyatı dol 
gun <:!arak vermeğe bakınız .. ,, 

pancar i~..,.ımiş ve 51575 ton şeker ı~ İtalyanın Habeşistan üzerindeki hli- diplomasına göre devlet tarafından 
tihsat olunmuştur. kimiyetini tanımağa karar verdiğini kimyagerlik yapmalarına izin veril. 

Eir taraftan milli piyasalarda alım İtalyan htikümetine bildirmiştir. miş olanların yalnız izin almış olduk 
bbili~~<?tinin artmış olması, diğer t~- Tokyo, 9 - Alman ve Japon polis- Iarı brFnşta çalrşmalarına müsaade 
rafta:ı hükumetin istihlaki teşvik sı. leri komünistlere karşı yapılacak ta. ,e.dili:r • .,....,.....~~--~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r 5 -ResmlmUeues~erdememur 

Japonlar iki Çin fırkasını 
imha ettiler 

lnrınm tenzil edilmiş bulunması. şeker polis müfettişlerinden Ranz Huber, 
is~~l:ı.kini ehemmiyetli sure~te .S:tt.~: Tokyoya gelmiştir. Burada iki sene 

lır Şeker fiyatlannm ındırıldıgı kalacaktır. 
;1;5 t~ihinde..i itibaren şeker isAti~~a. Prag, 9 - Şkoda fabrikalarındaki 

d t yuz Fransız sermayesinin çekilmesi Uze. ki Ü" sene zarfında sene e vasa ı -
"' rine mezkQr fabrikanın mUdüriyetL 

de 21 artmıştır. de mühim değişi.klikler olacağına 
Rakamlardan öğrendiğimize göre drtİi, ecnebi gazetelerinde çıkan ha

nüfus başına şeker istihlaki ~enede berıer çeteka ajansı tarafından kati' 
3,6, 1936 da 4,2 ve 1937 de 5•4 kılodur. olarak tekzip edilmektedir. 

CCJm Sanayii Paris, 9 - İspanya hududunda Cer 
dc>r"deki hava mlldafaa kuvvetleri · 

Beş yıllık endüstri proğramı muci- nln geri alınacağına dair çıkan ha. 
blIJCe lş Ba.:ıkası tarafında~, İstanbul berler asılsızdır. 
da kurulan cam ve şişe .fabrı~:m~~a!; Oakland, 9 - 3 Teşrinlsanide Al. 
malatI fabrikanın tesıs tarı 1 

man ( vancouver) vapurunun maki. 
1935 t~nberi muntazaman artmıştır. ne dairesinde vukubulan infilA.k hak 

olan kimyagerler resmi vazife saaL 
Jerl dışında IA.boratuvar açmak hak
kını haizdirler. 

6 - 2 haziran 1926 tarihli ve 900 
numaralr kanunun birinci maddesi 
hUkUmlerlnden kimyagerler de isti
fade eder. 

Sovyet Rusyadaki 
tezahürat 

Moskova, 9 (A.A.) - Tas ajansı 

blldirlyor: 
7 Teşrinisanlde bütUn Sovyetler 

Birliği görUlmemlş bir şevk ve va. 
tanperverlllc havası içinde bUyUk teş. 

To'kyo, 9 (A.A.) - Domei Ajansı
nın bildirdiğine göre, Japon kuvvetle
ri, bu sabah Çungçien'in işgali üzerine 
Hunan'ın hükumet merkezi olan Çeng. 
çen'i himaye eden esaslı Çin müdafaa 
hatlarını yarmışlardır. 

Tokyo, (A.A.) - Domei Ajansı bil. 
diriyor: 

Japon krtalan dün bir çevirme ha
reketi yaparak Sung-Yung ile Tung. 
Çeng arasında yarı yolda kain Yenşin'i 
işgal etmişlerdir. 

Japon kuvvetleri Kanton - Hankeu 
ıimendifer hattında bir çok Çin kıta
Jannı muhasara ederek bunların da 
ricat yolunu kestikten sonra Yoçeu'. 
nun takriben kırk kilometre şarkında 

ki.in Vulipai'yi işgal etmişlerdir. 
Tokyo, 9 (A.A.) - Harbiye neza

reti. matbuat bürosu tefi Albay Satolı, 
milli seferberlik kanununa karıı aldık
lan vaziyet dolayısiyle büyük endüs. 
tri ve finansa şiddetli bir ihtarda bu. 
lunmuştur. 

Bu ihtar maliye nezaretinin nokta! 
nazanna tamamiyle muhalif olduğun

dan bir uzlaşma elde edilemezse ma
li ye nazın lkeda'nın istifası muhtemel 

Iki sene zarfında şişe imalatı yüzde kında yapılan tahkikat neticesinde 
88 ve zücaciye imalatı da yüzde 245 vapurun bordasına bağlanan bir bom 

dir. 
rinievvel inkılAbının 21 inci yıldönU. ~---------~---~--------------~ 
mUnü kutlamıştır. Garnizonların ge. 

Japonlar bu suretle iki Çin fırkası. 
nın ricat yolunu kesmişlerdir. Japon 
tayyarelerinin ve topçularının çapraz 
ateşi altında kalan bu fırkaların tama
mile imha edildiği söylenmektedir. 

400 Hintli artmıştır. banın infllA.kr neticesinde makine da 
· z f""liyeti ırelerine sular dolduğu anlaşılmış • Bümerbankın endüstnye ...... . 

Millt ekonomi bünyesinin IDUsaıt tır. 
prtlar altında cereyan etmil olan ~ Roma, 9 - Kabine, para kaçakçL 
kişaf seyri içi:ıde Sümerbanka baglı lığı hakkındaki yeni talimatnameyi 

1937 Yılından kabul etmiştir. Bazı ahvalde ağır müesseselerin faaliyeti . 
k f zla bır hapis cezası da vardır. Para cezası bir sene evveline nazaran ço a 

lmak lst,enen miktarın beş mis. genişleme kaydetmiştir. kaçırı 
Sümerbank ve fabrikaları kanalın • line çıkarılmıştır. 

dan milli piyasalara ham madde, i~let. Dudapeşte, 9 - Macar ajansı bil. 
me malzemesi mübayaası, iş ücretı ve diriyor: 
maaş eekli:ıdeki tediyatın umumi kıy. Macar işgal kıtalan dün kendile. 
metinin 1936 da 6.200.000 liradan 1937 rine tayin edilen yerleri işgal etmiş.. 
de 9 500.000 liraya çıkmıştır. .. !erdir. !şgal tam bir intizam lçi~de 

Bundan başka Sümerbank ve mu • cereyan etmiştir. Halk her tara ta 
· olarak k ve heyecanla karşılamış esseselerinin hükumete vergı ı: ıtaatı şev 

tediye ettiği para 1936 da 3.700.00? li. 

çitleri Kızılordunun terakkileri ve 
mükemmel teçhizatını göstermiştir. 

Moskova, Lenfngrad, Kiyef, MI -
nsk, Habarovsk ve diğer şehirlerde 
en hafifinden kara dretnotlarına ka. 
dar her tipte tank dalgalan, her tip 
ve çapta toplar ordunun istisnai de. 
recede çeşitli tekniğini isbat etmiş. 
tir. Tayyarelerin uçuşu tezahUratc;:ı
ların şevk ve heyecanlı alkışlarını 

toplamıştır. 13 şehirde takriben 200 
tayyare gcc;:ide iştirak etmiştir. 

Moskovada bir buçuk, Lenlngrat
ta 1,3 milyon, Kiyefte 500 bin, Har. 
kofta 300, Bakôde 400 ve Odesada 
300 bin kişi tezahürat yapmıştır. Ge. 
ce, zengin bir surette aydınlatılmış 

ve donatılmış olan meydanlarda halk 
şenlikler tertip etmiştir. 

radan 1937 de yüzde 16 fazlasıyle tır~arls, 9 - Beynelmilel gazeteciler 
4.300.000 liraya Ç\kmıştır. federasyonunun müessisi ve milli 

i tırak gazeteciler sendikası reisi Georges ----------------SUmerbankın müessese ve ş • iç ticaret müdürü lzmirde 
lerile hali tesiste bulunan fabrikala. Lourdon 70 yaşında olduğu halde öl-

Bir doğum 

dde İzmir, 9 (Hususi) - İç ticaret u -
rmrn milli sermaye, iş, ham ma ' müştllrd. 

9 
_ Avam kamarası bu. mum müdüril Mümtaz Ankaradan bu. işletme malzemesi ve mamul madde Lon ra, 

1 t !doğu 1 nutkuna verırecek cevabı raya geldi. hı:acatçılarrn bir toplan-piyasalarmda uyandırmak a 0 gUn kra ın 
ı !erin ı tir tısrna riyaset ederek dilekleri:ıi din -devamlı ve hararetli muame e mUzakere etm ş · 

t itJbarl _:.:::=--------:---:-;- ledi. Burada pazarlıksız satış kanunu-gerek miktar·ve gerek nisbe • k ld 
ti sey f I '· J t re'· Ol" U J rı 1 nun tatbikatını kontrol edecektir. le umumi ekonomik faaliye n - B s " e H ------------

rlne tesir eder.ek mahiyette bir vti· MT 9 (A.A.) - İtalyan bisik. 
s1t iktisap etmiş olduğuna işaret et. letçi~t~~onetti elli kilometre .dünya 

me't isteriz. rekorunu kırmıştır. Bu mesafeyı 1 sa- Ankarada, mesleki tedrisat umum 
Bu itibarla diğer devlet ekonomi t 8 dakika 32 sa.-:ıiyede almıştır. Va- müdür muavini Nurettin Boymanın 

~". ,':kUllerlle birlikte memlekette a tr "raat 44 kilometredir. 1 evvelki gece bir kız çocuğu dünyaya 
ı · ar sa 

1 
su kik 34 1 · t' ... vvetıı b!r devlet endüstrls nın • Evvelki rekoru 1 saat 8 da a ge mış ır. 

~ - .. le y • b ttk "YU~ı.t bulmakta olduğunu soy • ·ye ile Fra.QSJZ Richad elde tutuyor avruya an.:ıesı ve abasile birlikte 
m•k kabildir~ ;:u uzun ve saadet.11 ömUrler ~ 

Londra, 9 (A.A.) - Sah günü, İn
giliz Hindistanmdaki Hintliler takvim
de pek nadir tesadüf eden bir hadiseyi 
tesit etmişlerdir. 

Bu kutlama, evvelki gün vaki cldıı. 
ğu veçhile, ay tutulmasının bir pazar. 
tesiye tesadüf ettiği zaman yapılmak
ta.dır. 

Salı sabahı milyonlarca Hintli gü • 
nahların.dan kurtulmak için aGnj neh. 
rine girmişlerdir. 400 kişi kayıptır. 
Bunların boğulmuş olmasından korkul 
maktadır. 

Romen Veliahtı 
17 yaşında 

Bükreş, 9 (A.A.) - Ra.dor Ajansı 
bildiriyor: 

Veliahd Mihaili'n 17 inci yıldönümü 
münasebetiyle Romanyamn bütün kili. 
selerin<je ayinler yapılmıştır. 
Bükreş katedralinde yapılan ayinde 

başvekil ve nazırlar da bulunmuş ve 
ayinden sonra başvekil saraya giderek 
Prense hükumetin tebrik ve temenni. 
lerini bildirmiştir. Nazırlar da saraya 
giderek hususi deftere isimlerini kay -
dettirmişler.dir. 

Gazeteler, bu münasebetle yazdıkla
rı makalelerde milletin iftiharla -SCvdi. 
ği Prensin ve ahlakı ve entelektüel 
yüksek meziyetlerini bilhassa kaydet • 
mekt:edirler. 

ltalyan tayyarecilerinin 
seferi yarıda kaldı 

Beyrut, 9 (A.A.): - İtalyan ta:yya. 
recileri Maner ile Lualdi Beyrut civa
rında karaya inerken tayyarenin iki u
fak kanadı kırıldığı için Roma - Tok
yo hava seferinden vazgeçmi§lerdir. 
Tayyarelerin telsiz memuru bir elek. 
trik deşarjı neticesinde yaralanmııtır. 

Bununla beraber tayyareciler Roma -
!3eyrut yolu sürat rekorunu bu meaa
feyi saatte vasati 4 7 4 kilometre süratle 
beş saatte katederek kırmağa muvaf -
fak clmuşlardır. 

Ankarada kUtUpane 
Ankara, 9 (Telefonla) - On bin

lerce kitabın mevcut bulunduğu Ma. 
arif kütüphanesi binasızhk yüzünden 
istifade edilemez bir halde bulunuyor
du. 

Haber aldığıma göre Vekalet bir bi. 
na temin için çalışmaktadır. 

Bu takdirde Ankara, yokluğunu her 
an hissettiği zengin bir kütüphaneye 
sahip olacaktır. 

V rol Frans·z el~lsl 
Roma, 9 (A.A.) - Yeni Fransız Bü. 

yük elçisi Francoi Poncet bugün hari
ciye nezaretinde Kont Ciano'yu ziya
ret ederek kendisiyle uzun bir mülakat
ta bulunmu~ ve Krala vereceği itimat. 
namenin bir suretini tebliğ etmiştir. 

Bu mülakat bir saatten fazla ıürmilf 

tUr" 



Cinsi Miktarı 

Yassı ve yuvarlak knyış 1575 Metre 
37X68 sarı tırtıklı 

alUmiııyom 200 KJlo 

Muııauııuun .u. <tô ı ,o hılil:IU1.Uit:Ulll 

Beheri Tutarı teminatı Saati 
Lı. Kr. Ll. Kr. Ll. Kr. 

8UG.-(sif) 67 .20 14. 
2.24 448.-(sit)3.36 14.30 

I - Şartnamelerine ekli listede ebat ve miktarı yazılı 1576 metre yassı 
ve yuvar lak kayıs ile 3 7X6 8 san tırtıklı aIUminyom kft.ğıdı şartname ve 
numuneleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında göste
rllmlştir. 

III - Eksiltme 30.11.938 tarihine rastlıyan çarşamba gUnU hizaların. 
da yazılı sa?-tlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olı:ıra k her gUn sözU geç.en şubeden a.Jınabt. 
Jeccği gibi nUmunelerJ de görillebillr. 

V - tsteklllerin eksiltme için tay in edilen gUn ve saatlerde yUzde 7 ,5 gt\ 

venme paralnrile birlikte yukarda adr geçen komisyona gelmeleri nan 
olunur. (8282) 

• • • 
İdaremizin Paşob::ıhce föbrikasmda yaptmiacağr ve 21-Xl-938 tarthfT'. 

de ihale edileceği i15.n edilen (15202.41)) lira keşif bedelli beton arme döşeme· 
ler llo sair mUteferri k işlerin proj<> ve 1=eşiflerinde bazı tadil!t yapıhcııı;n 

dan eksiltmeden kaldırıldığı ila::ı olun ur. (8272) 
••• 

I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 26 1/2 m/m lik ytık 
sek nevi 15000 bobin sigara ka}ıdı kapalı zarf usulile eksiltmeye ko::ımuştur. 

II - Muhammen bedeli beher milimi sif 2,10 kuruş hcsabile 8347.50 lira 
ve muvakkat teminatı 626.07 liradır. 

m - Eksiltnıe 28-ll-9a8 tarihıne rastlıyan pazartesi gtinU saat 15 de 
Kabataşta levaz·m ve müba:vaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktı:. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn stizü gec:;en şubeden alı:::ıabilir. 
V - Mtihür:U teklif ml)ktubunu kanuni vesaik ile yüzd--! 7 .5 güver.me nara. 

IJt makbuzu veya banka teminat mt'kbbunu ihtiva edecek ola.n kapalı zarfların 
eksiltme gü::ıü en .;eç saat 14.30 a kadar yukarda adı geçen komisyon ba§kaniı· 
ğma makbuz mukabiliı.de verilmesi lazımdrr. (7480) 

• • • 
Cinsi Eb'adı Mikdan Muhammen B. % 7,5 temi:ıatı 

Beheri 'l'utan 
I.i. Kr. Li. Kr. Lira Kuru§ 

Çıralı kereste 440X28X8 ,, 18.099 M.3 43. 778. 25 58 37 
,, ,, 300·400X25-35X3 ,, 22.uQO M3 41. 923. 50 69 U) 

1 - Cibali Bakımevi için yapılacak platform tara lüzumu olan yukartd•ı 
eb'nt ve mıkdarı yazıh çıralı kereste pazarlık usullyle satın alınacaktır. 

Il - Mulıanunen bedelleri: ..! muvakkat teminatları hizalarında gösteril 
ntjştir. • 

m - Eksiltme 11-XI - .f!38 tarih ine rastlryan cuma gilnil saat 15 dE· 
Kabata§ta Levazım ·ıe Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo:ı~da yapılacak. 
tır. 

IV - İsteklilerin eksi' 4 me için ta Jtin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü 
venme paralariy!e birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri nan olu 
nur. (8G83) . . . ,, :•· 

I - İdaremizin Karaağaç 1P41rut deposu tapa, saçma ve fiı;ek ambarların· 
da şartname ve projesi mt·.;ibiı.:c: yapt ırılacağı ve l8-X-938 tarihinde ihal~ 
edileceği i lan edilen kerevet u;r;·ısı pen cere tecdit ve tadili ve tamir işlerlnhı 
teslim müddeti ve bedelin tedıye ~eraJ ti değiştirildi~nden heyeti umumiye~ı 
birden ye:ıiden açık eksiltmeye konmuş tur. 

il - Keşif bedeli ( 2!>41.:10 ı lira ve muvakk~t teminatı (220.60) liradır 

m - Eksiltme 18-XI-938 tarih ine rasthyan cuma günU saat 14 de Ka 
bataşta Levazım ve MUbayaat ııubesin deki Alrm Komisyonunda yapılacaktır 

IV - Şartname ve projeler (15) kuruş bedel mukabılinde sozil g~en ~ı. 

beden alı:ıabiliz:-. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin f ennt evrak ve vcsaiktni ihal• 

gününden 3 @n evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayr 
ea ehliyet vesikası almaları lazımdrr. 

Vl - tsteklllerin eksiltme için tay in edilen gün ve saatte yUzde 7 ,5 gü 
~e paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gf:lmeleri ilan olunur. 
- (808!S) 

İşin nevi 

Babaeski barut deposu 
ve bekçi evi inşaatı 

Miktan 
• • • 

Muhammen B. % 7,5 tf'mi- Eksiltm• 
Beheri Tutan 
L. K. S. L. K. 

3142.27 
2lö208 
---

natı 

Lira K. 
saati 

~ 

5304.:35 397.83 t 14.-
M:Uhiir kurşunu 1500 kilo -.27.50 412.50 30.94 14.30 

1 - idaremizin Edirne başmüdürlü~rıe bağlı Babaeskide yaptırılacak ba 
nıt depost.ı ve bekçı evı inşaatı 24 10 0:~8 tarihinde ve satm alınacak 1500 kih 
mühür kurşunu 22 10.938 tarihindP ihale edilemediğinden ye:ıiden ayrı ayrı pa 
zarlık usulile eksiltmeye kon~'l'ıu~tur. 

ı O - Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat teminatJ hizalarındıı 
ıösterilmiştır. 

ID - Eksiltme 14.11 · 9:~g tarihine rnstlaynn pnzal"tesi giJnli hizalarındr 
yazılı saatlı rde Kabataşta levazım V'! mubayaat şubesi:ıdeki alım komisyonuJ 
da yapılacaktır. 

rv - İnşaata ait şartnamE" ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde inhi 
ıarlar umum müdürlüği.ı !nvazım ve rn•.ıbavaat şııbesile F;dirne başmüdürtuğün 
den ve mahnlli inhısar idaresirırien alınabilereği gibi mUhUr kurşun nUınu:ı~· 
leri de yukarda adı geçen ubede ""Öriilebilir. 

V - t~teklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve !aat1erde ytızde 7.5 gll · 
venmı> naralarilı> birlikte ııch !!ecen komisvon~ ~elmı>lf>ri il!n olu~ur. (7964 l 

~!malca •• • • mu ercımı 
aranıyor 

Askeri Fabrikalar umum ıntidürlüğundt-n: 

Almancadan türlrçeye ve türkc:eden almancay3 miikemmelen terC'limeyE 
muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca !le beraber fransııcayı da ay. 
nt derecede bilenler tercih olu:ıacaktır. 

flteklilerin şartları öğrenmek üzere birer istida ilı umma mQdUrllfe mU· 
racaatlan. (8030) 

WOLANTS[ rıAN~ 
t UNi N~__j 
------ ~eRM59'!%WWF Ur. Hafız Cemal 

Dahiliye mi.!teııassısı. lstanbu 
Divan yolu. No. 104, fel: 2239f' 

......... W .. bitllllll! W :wı N+4A 
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Jr. irfan ~ayra 
RöNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

;ısında eski Klod Farcı sokak No . 
B • 10. Öğleden sonra '3 ten 7 ye 
'cadar. -- . - .. ... .. . -

il - KUnUN 10 IKINCITEŞRJN 1938 

A vrupanın bayat, kurtlu çoculc gıda larmdan 
salanınız ! Ya Yrularmızın mides!ni abur cuburla 

doldurmayınız ! Tabii :;af, lezzetli 

1 
~una çocuklar bayılıyor, çok iştahlt ve ı:ıeverek büyürler. Bu saf özlü u:ı!n 
ın vitamim bol, gıdası çok ve kalorisi yiil;sektir. Bütün çocuk doktorla
ı bu:ıa şahl\dct eder. Avrupada daima diplomalarla musaddak birincili· 

ği kazanmıştrır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gıda ancak 
HASAN ÖZLÜ UNLARIDlR. 

Piri.."1ç,, Yulaf, Mercimek, Buğday, lrmilr, Pata
tes, Mısır, Türlü, Bezelya; Bad~rn; Çavdar Özü 

Unlarını Coculrh.roı .. ::r:~ Y p~'· ... :-: .... 

.. 

1 
AWC!S*•SAR25r 8 fi AbW:Bfr pfa;; es+! VW&:lml ___ _ 

M. )f. V. Deniz Merkez Satınalm:ı. l\omisyonnndan: 

1 - Tahmin ed!Jen bedeli 17.000 lira olan 50 ton B. B. marka Mobilailin 
.rn~ ı z f s--ı - 38 t fne&'.lr yan a .. attes1 c ~ :la't: 
11 de Vekalet binası:ıda.ki komisyonu muzda icra edilecektir. 

2 - Parasız şartnamesini almak is tiyenlerin her gün komisyona milraca. 
atları. 

3 -1\tus:ıbal<aya girmek isti-yenle rin de 1275 liralık ilk teminatlnn ve 
kannnt bc>lgel\'rlnl havi kapalı teklif zarfların• belli gUnde münakasa saa. 
Unrtım bir saat evveline l<:ıda,· mnltb uz mu:~rı bilinde korıılsyoua ~·ermeleri. 
l ostaia olacalt g:?cikmeler kabul edi lınez. (4719) (8243), 

• • • 
M. IU. V. Deniz l\fcrkcz Sntmnlm rı Komlsyonumlan: 
1 - Tahmin edllrn bedeli 48.000 Uru. olnn 200 ton knlm Benzinin kapa

lı zarfla nıiinalca.<;ası 28-1 L0~8 tnl'i hine rnsth)·ıin paz:ırt<>sl J!iİnii sa.ut 1-i 
de \'<':kl\lct blnnsmıla mHtcı;-ckkıl koııı Jsyomuı.uzda ıcı a edilecektir. 

2 - 2 IO Jrnmş hcdcl ile şnrtnnme si11i almak istiycnJcrln lıcr gün komfs.. 
yon~ miirnrnntları. 

3 - l\fiinaknsn;ra girmek fstlyen1 elin de belli gün miinakasa saatinden 
blr saat evveline ka.dnl' 8600 Ura ilk teminat ve kanuni belgelerini havi 
kapalı teklif znrflnrını makbuz muk ahili komlsyona vermeleri. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (4720) (8244) 
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Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
kullanma tır 

RADYOJ.IN 
Dlşlerı 

Dişler çehreyi 
güzelleştirir 

RADYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 
sağlamlaştırtr 

Nezıe-Grlp

Baş ·Diş 
ve bOtOn 
aQrıları 
derhal 
keser 

o 

1 !~~~!~~~~!,~ 
pa, Nohut, Patates, Fuulye, Çavdar Ye 

aair Hububat unlarile Pirinç Nitutuı, 
Buiclay Nipataaı, Konm Flor. 

r!~~~!J 
m Biber, Kün,on, Y enO.har, A.aru~.1 

7.meefila SahleP. Ye Sofra l'uzlan. 

1915 denberi teveldmlaas meıaial aetlcell ae,.ımneı 

HOR KO 
ile mtıatahurabnm mUlcemmeU,.et Ye •fuetlnCle lrltilma bir kuvvet olda

iunu lahat etmittll. 
ADRES: BEŞiKTAŞ, KILICALI, Telefon: 40337, lıtanwl, NURi ÇAPA 

Arada Büyük Fark Var 
Pertn puk puc!rm. tfmdlJe kadar blsblr beual taraflllda taldl4 

:dllmemlıtir. Bu pudranm. en bGrik m 'laiyetl bllbaw pak cDdlerl lsla 
lUUlaDmlf o1mua " terkibinde tabrit edld blsblr madde boJı wı•znrt. 

PERTEV 

Pudra ını 
Jlfmu ricudla ,.P ldmae!er de bllawldldlrlar Vlı u.. adu• 
nada •• lr.oltuk altmm plfUdalM brp .. ..- ..._ rlıı Is ... ..... 
umllı ketfec111ınem1Jtlr. 

Onu diğer adi 
Talk Pudra 

larile karıştırmayınız 

Türkün Milli Çepüaine Gire ffamrla,,,,,ıt 
70RK iŞÇiLERiNiN ELiNDEN ÇDCMA HAKiKi TORK ŞEKERiNi 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
Ticarethanelerinde bulabilininiz, Bahçekapı, 8eyoilu, KarakO,., Kadıköy 

Eczanelerden --------~--------------------------------~..:.::;:;::::::~:::::::== 
ı - 12 l lk lıtanhul ~ Saachiı DirektörlCliiinclmı 

Edime ertelı: muallim melı:teblnla dolm.. 1-ITT 
A J suncu ıınıfından almıt oldulum taadikna. H '-

a m bB a l&rlD meyi uyl ettim. YenlıinJ alacalımdaa ea. lDmal7et mcbtma 1>orcl• :&11Dil•811 BqlmDaD l'aat m~truoı-:-ı=-am-a 
ısrarla klaiala bllkmll )'Oktur. ilin 1ollle 10a tebllt: 

Bekir Keıltfneı llurlalala. matuarnf ol411fa lar IJUd• Jlll&rb111'1l• toblna4& tllll Q 
ar&JIDIZ. Ve ________ <VP_2_7a_o_ yeal l'1 laalea iT No. ha maamtatteml l&t Üf&p 1tlr 7&1J Te dal mablll. 

tak latlerlndeo . 1m1-..ı nla tamammı blrtacl dencede IDOte it ıeetererek 11.1.111tarUWa4e11tll 

1 
Al d ...... ••• lı••P No. ille laD4ıtımndaa alcbll ''°' lira borca 1 T·l-HI tarWae b. 8a•·ınınız emlkia.rfi ..... lmem • dar Memedltln4ea fala Ta ltoataıo aft auarlll Ue Mraber hli TID L 

ra ı t kunta Tarmlfbr. 
Kara Konan Bu lebeple" 111-177 - ile ra"1aa tattı ft arttırma ••t1Mlba4I 

Sanmllv Ate~ler ldn'1e meıtar ıa1rtmea1t1111a •111 Ura be telle uaclılmm f&lud7etl llÜIDl19ll 
--------.. -•! namma mankbt 11ıa1.ı ra..ıalfbr. 

(;Ar. hekimi 

Dr Murad Rami Aydm 
raklim - Tı llmhane, Tarlabqı 

ltba illa tarlhln4ea ltlbata bir r .,. lolncte aan4ıtnnna mlfneaatıa 
borcu ödemedlttats tat4lrde tatt 111 ale taran Yerilmek tlMre takip 4& 
1urnın icra Jıltlmllttne tndl 141lec •il malQmuna• olmak •• 10a llıbaraL 
me tebllll makamma kala 8111lat 1 Mre illa ohmur. (1110) 

cadde1t No. 10 Urfa ıpt. Jandarma Genel Komuta•hiı Ankara S.bnalma JCo-
d Tel: 41553 • _. __ H OdllrlOJtd11 en: muyonunaaaı 

itti ~ n bu 1 1 n h ısa'•: .:~:: •tım)al'DdD nıJıat teste. TaahhD4tınll lla ctml)a ~t nam '-im• Dlud ftmf w 8rmltae 
lktııcitepiıı)n IODUDda blteeek D pbıl:lde bqlaDa1'Ü 1-12-938 pa- _ ... _ .... ____ ._ ....... , DJIUD YI bir taJmm Jl'bnft Ura talmala bedeli 7tlS nba~ binek •teri ..... ı: 

leJerinln yenileme muametealne ıs.ıı..: TntereleriDI tecdit etmek lltlym htla 11-11-tll naa dal mt •bacakta mtm almacübr. luf!' ....-
larteal aqaııuu tadar devam edllece ~ ıtallataftıJd tnJılw'la la. Sahibi: ASDI US al parum olarak a••IJl'-lı illa .. ........,_ slnHk lltl)..ıeırlll ~ llra. 
latıcdarm tayin o1~ g!Jnlerde -:.e11r1 ft s.tUSS t.arllıl:ıdell IOnr& 9 lık teminat makha WJa ~ mak b•nnun "tartaamecte 7r .11 ht_.. 
tlBhaJ bqmO:!Url~"'t!u mnraeaat _.r ll·tttt bM"' tüib&t )'&pılıcatı Neer!JSt MddUrll Refik A. Sevengll le btrUkte teklif mektuplarım ltelU dn aat cloku buout.- &&Car komli-
ktnltrml yenfteın')'Hek ltld ... Jaa ~ (Jlll); na..._. (IJ77A 



·lstanbulda urnunıi matem 
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