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~arki Akdenizde vaziyete 
Tiirkiye tamamen hakimdir 
Bir Franszz gazetesi ne§retliiJi 

bir makalede bOyle dlyor 
Ve ilave edigor: ''Akdenizin §arkznda statiikogu mii.Ja .. 
f aa i~in Fransan1n Tiirkigege istinad etmesi laz1md1r,, 

Fransanm Toulouse ~ehrinde ~1-
kan Depeche gazetesi «Fransa, Tilr
kiyc ve ~arld Akdeniz~ ba~hkl1 bir 
lllakale ne~retmi~tir. Eski F1·ans1z 
B~ekjli ve Fransanm eski Ankara 
sefiri B. Albert Sarraut'nun gazctesi 
olan Depeche bu makalesinde diyor 
ki: 

c:Fransada Tilrkiyeyi sevenler, iki 
htikumet arasmda. as1rlarca sUrcn it
tifakm ve kar~1hkh anl~anm hay
ran birakt1g,. Tl.irk - Frans1z dostlugu
nun sarsllmasmdan birka~ ay evvel 
encti~e ettiler. :?imdi Tilrk - Frans1z 
dostlugunun yeniden saglaml3.§maSl
n1 biiyilk bir in~irahla gorilyor ve Ha
liciye Naz1n B. Delbosun Sancak me
selesini halletmek i~in sarfettigi me
saiyt takdir eyllyorlar. Fransamn 
'l'iirkiye ile anla~adan neler kazana
cagm1 tedkik edelim. 

Akdenizin garbinde oynanan dra
nun tesirine kap1larak bazan bu de
nizin ~rkmm Avrupa devletleri i~in 
i;ok muhim oldugunu ve burada dik
katli bir adamm gozi.mden ka~m1ya
cak cntrikalar ~ev1ildigini unutuyo
ruz. Burada, geni~lemek isteyen dev
letlerin h1rslan bazi davletlerin ka
zanm1~ olduklari vaziyetlerle ve garp 
demokrasilerinin sulh arzularile ~ar
p1~1yor. Italya, Almanya, ingiltere ve 
Fransa arasmda ~iddetli bir rekabet 
devam ediyor. 

Ol'l~IU , 
r £ 

Akdenizde ingiliz, Frans1z ve italyan Cleniz ye hava iislerini gosterir harita 

Istanbul saylavlan dfin de 
esnaf1n derdlerini dinlediler 

Hamallar: '' Evvela yo/ gapzlmali 
ba~ka tiirlii nakligat o/aTl_l.az,, digorlar 

B. Ziyaeddin Hakb ~inasl l'e Yapr 

-

Doktor §EVKET utJs~ TARAY 
Haydarp~ hastanesi (Kulak, burun 
ve bogu miltehass1S1) Cagaloglu Nuru
osmaniye <;addesi 32, her g\.in saat 3 den 
6,5 e kadar hastalanru kabul eder. Sall 
giinU 5 - 6 ya kado.r flkaraya meccanen 

Telefon: 24240 (idare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Mildur) - 20113 (Kli~e) 

Kuru~e§me cinayetine 
sebeb para meselesi 

oldugu anla§ild1 
Baba ve karde~ katilini yuzlerce 
adam Adliyeye kadar takib etti 
lhtlyar baba, paras1n1 ~ocuklar.1 aras1nda 
taltslm etm/ftl. Kati/ kendi hisseslnl y/y/p 

bltlrdlkten sonra babas1ndan veniden 
para lsilyordu 

Yukar1da katil tevkif edildikten sonra, &§ag,da cinayetin oldugu ev, ortada 
diln gii~lilkle kurtulan S1dd1k 

Bo§ta gezen 35 Ya§larmda bir ada- dlg-Imiz miltemmlm tafsillt1 da bugiin 
mm; mal ve para yilzilnden diln sa- ne~rediyoruz: 
bah babasile erkek karde§ini oldilrdu- Harbiye nezareti muhasebah umu-
gunii dilnkt.i gazetemizde bildirmi§tik. miye miidilrlerinden miitekait Hac1 
Bu ~ifte cinayetin i~ yilzil hakkmda al- (Devarm 5 inci sahifede) 

Fa~izmin cmperyalist emelleri rna
U1mdur. B. Mussolini c:Akdeniz ingil
tere i~in bir yoldur, italya i~in bir ha
Yat i~idiu demi~tl. italya B~vekill 
Akdenlzi, eski zamanlarda oldugu gi
bi, bir ltalyan denizi haline sokmak 
istiyor. Bu denizde iktisadi tef evvuk 
kendisine yetmiyor. italyamr. elinde 
'l'rablusgarp vard1r. Fakat M1s1r hak- -
kinda emcller bcsliyor. Bu iki mem
l~ket yeni italyan imparatorlugunun 
b1r blokunu te~kil cdecektir. B. Mus- istanbul saylavla'rmdan B. Ha.kkJ. H ata T . . k I . h 
8?lini, sahillerimizden bir tayya'renin ::;>inasi, B. Zlya ve B. Y~ar diln t>gle- .. :l..k k - ~I e.. • y u r er I n e er 
b1r merhalede katedecegi mesaf ede den sonra Esnaf Cemiyetleri binasma H 
gayrimeskunycrlervardmi demi§ti. gelerek Esnaf milmessillerile hasbi- Orf/lyan tab/r/er tu•• rlu•• ez1•yet yap1l1yor 
llunctan ba~ka italya Suriye ilzelinde hallerde bulunmu~lar, esnafm dertle- Geren sene bugiinler Dil Kurul-
cle emener besliyor. rini, dileklerini dinlemi~Ierdir. tayi toplanti halindeydi. Bu sene, bu-

. Saat il<;te ba§llyan goril§melere bir il (d i I • • 
h Itaiya, emellerinin tahakkuku i~in ~Ok esnaf te~ekkillleri milmesslileri ~r= ver~;j;mtzn~:io~ot!~~Slte:::::;: .1~ier1n1 takib etmek istiyen Tiirklere 

araretle <;ah~1yor. Pantellaria adas1- istirak etliklerinden csnafm bir hay-
l1in tahki l s· .1 T b v • sinde ~u tabirleri kullamyor: h ••k "" t k k d l 
l m lCl ya - unus ogazml Ii dertleri oldux.u anl~c:1byordu. Filha- u ume Qf)fSlnl apa l QT tapamakt d T bl t T b k 6 -s «... zttilama arzetmekle kesbi fah-a 1r. ra usgarp e o ru kika diln milmesslllerin hemen hep-
Ve Adalar denizinde Lerios vc Rodas si tahrlri c:ifahi dertlerini sayIDl~lar- reyler ... » Adana 26 (Hususi) - Antakyada korkulu ve kasvetli· 
Yent bir seddin iki ucunu teskil edi- " « ... bildinnekle iklisabi mubahat ey-
Y~.r. italya bundan b~ka Yug~slavya, d1r. Dertler anlat1hrken belediyeden ler.• bir hava var. Tiirklere karfr tedhi§ ve tazyih hala durma-
'l'o.rk' ~ik8.yet edilm~tir. Bilhassa son za'- «$ereflenir., «~ere/ duyar> demek mi§trr. Usebetiilkavimciler de tedhi-vlere devam ediyorlar. 

iye ve Yunanistanla muahedeler manlarda belediyenin aldig-1 tedblrler v :I' 
Yapmak i~in ugra.{i1yor. Fakat, ~imdi- kabilken bu sozlere ne hacet var?. Sehirle koyler arasr yollar kapatilmt§lrr. Hi~ bir vesait 
Ye kadar yaln1z Yugoslavya i·le blr mevzuu bahis olmu~. hamallar kendi- Bunlar, diplomatik tabirler midir? • l . B d l l / I 

t rll 1§ emiyor. u yiiz en koy ii er _cehire inemiyorlar. f e-
niuahede yapabildi. lerine ha!A bir araba tipi g0s e me- Degil dil inkzl6.bi hatta daha evvelkl • • 'Y 

B digine i~aret ederlerken hamamc1Iar dil hareketleri bunlan yirmi sene ev· rrnr takib etmek iizere hiikumete giden T iirkler i~eriye 
1 iitiin bunlardan ba~ka ~uriyede dil~tilkleri aclkl1 vaziyeti anlatml§- l t ·· sokulmuyorlar. M ahalli hiikumet biitiin bunlara goz yu-
~lst tahrlkat1 yap1hyor ve Ingiltere lard1r. ve urk~eden silip siipiirmii~tii. Ge-

ne nereden hortladilar? Kim hortlat- muyor. Tiirklere karfi her tiirlii eziyet yapmaktan geri 
(Devam.i 4 ilncii sahifede) (De,·anu 4 iincil sahifede) ti? durmuyorlar. 

--==-~===========================================================~==~=======:========================-
Bir deli doktorunun gozii ile nakil vaaitalari: 

'1 {;: 
p. ti,. 

Ii~~ 
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Nankin lngiliz sefirini, Son daklka Japonlar, <;in sahillerini 
japonlar yaraladdar $amda miisademe abloka albna ald1lar 

Hadise lngilterede biiyiik bir heyecan 
uyand1rd1. Sefirin yaras1 ag1rd1r 

$anghay 26 (A.A.) ingilterenin Qin- J 
deki bilyilk el~lsi B. Knatchbullhu
gessen, blr tayya1·eden atilan bir mit
ralyoz kur~unile yaralannu~tir. Bu 
esnada kendlsi otomobille Nankinden 
~anghaya gitmekte idi. 

Sefir hastaneye nakledilm~tir. 
Londra 26 (A.A.) - ingilterenin 

Nankin bilyilk eJ~isinin slhhi vaziyeti 
degi~emi~tir. Doktorlar, kur~unun 
sag koltuk altmdan girerek vilcudil 
ge~tigini ve sol omuzun altmdan ~k
t1g1m tesbit emi~lerdir. 

Londrada heyecan 
Londra 26 (A.A.) - <;indeki ingiliz 

sefirlnin mnruz kald1gi suikasd veya 
ugradlgi kaza hakkmdaki haberin 
ne¢ bilyiik bir heyecan uyand1rm1~
br. Gazeteler, ajans haberlerini bilyilk 
b~hklarla ne~retmektedirler. ingiliz 
e!kfm urnumiyesindeki aksillameller, 
bu hadise kar~smdaki fevkalade hid
det ve infial ile kendisini gostermek
tedir. 

Tevaciizii yapan iki Japon 
tayyaresi imi§ 

Londrn 27 (Ak~m) - Nanh.inde
ki Ingiliz sefirini yarallyan iki Japon 
tayyaresidir. Yaralanan sefidn oto-

mobilinde ingiliz ata~emiliterl de bu
lunuyordu. Kendisine bir i;;ey olma
nu~tir. 

Sefirin s1hhi vaziyeti nas1l? 
Paris 27 (Al>~m) - Japon tayya

relerlnin kur~unile agir surette yara
lanan ingilterenin Nankin sefiri, diln 
gece ~iddetli sanc1lar l~inde k1vran
d1gmdan kendisine enjeksiyonlar ya
pilmu~tlr. Tehlike zail olmamakla 
berabcr, doktarlar yaralmm hayatm1 
tehlil:ede gormilyorlar. 

Haricyenin tebligi 
Londra 26 (A.A.) - Hariclye Neza

retl bu ~ a~agidaki tebligi n~ret
mi~tir: 

ingiltere hiikumeti, ingilterenin 
Nankin bilyiik el~isinin bir makincli 
tilfek kur~unu ile yaraland.Ig-J hakklll
daki habcri biiyilk bir teessiir ve en
di~e ile alm1~tlr. Hilkfunet, vaka hak
kmda gen~ tafsilat istemi~tir. Bu taf
sllat gelir gelmez Japon hilkfuneti nez
dinde t~ebbiislerde bulunacaktir. 

Londra 26 - B. Hirota, tarziye tel
grafmda bilyuk el~iye kastan hi.icum 
edilmedigini, bir yanh~hk oldugunu, 
el~inin Japon h"Ulllandanhgim haber
dar etmeden tehlike mmtakasma gir
diginl bildirmektedir. 

Co 
nyol nasyonalistleri 
elavegay1 da aldilar 

$imdi biitiin kuvvetlerini Madrid 
onlerine yzgmalarl beklenigor 

Correlavaga 26 (A.A ) - Havas 
ajans1 muhabirinden: 

Nasyonalist kltaat1, diln Correlave
ga'ya girmi~ler, ~ehrin caddelerinde 
ge~id resmi yaprm~lar ve halk tara
fmdan ¢ddetle alkl~lanm1~lardir. 

Hapishane haline getirilmi~ olan ki
lise, derhal eski haline getirilmil?tir. 

Di.in sabahleyin biltiln amme hiz
metleri tesls edilmil?tir. Evler, nasyo
nalistlerin bayraklan ile donatilm1~t1r. 

Otuz kamyon kadar yiyecek, i~ecek 
tevzi edilmi~tir. Fabrikalarla maden 
ocaklan haricen tahribattan masun 
~tir. Yalmz alat ve edevat ciddi 
surette hasara ugranu~br. 

Santander nas1l diiitii? 
Salamanca 26 (A.A.) - Radio-Na

clonal, nasyonalist hareketi taraftar
lanmn Santander'de bir isyan ~1kar
m1~ ve slvil muhafizlarla karabinyc-
lerin bunlara yard1m etmil? olduklan
DI teyid etmektedir. 

Frankonun k1taatI, bugiin muzaffe-

Akdenizde vapurlara 
taarruzlar 

rane ~ehre girmi~lerdir. 

Frans1z gazeteleri ne 
diyorlar7 

Paris 26 - Le Jour gazetesi, Santan
der'in di.i~mesi milnasebetile yazd1g1 
makalede artik devletlerin general 
Frankonun muharip s1fat1m tamma
ga mecbur olacaklarm1 soyliiyor. Au
be gazetesi diyor ki: cNasyonallstler 
~imdi biltiin kuvvetlerini Madrid onil
ne y1gacaklard1r. Acaba Madrid, bun
lann hilcumlanna mukavemet edebi
lecek midtr?.> 

Sosyalistlerin Populaire gazetesi de 
diyor ki: <Milletler Cemyieti kendi 
nazannda hAlft bir man a if ade edi
yorsa eyhilde milddeti dolan ispan
yay1 tekrar konseye se~melidlr. ingi
llz, Milletler cemiyetlne milzaheret 
te~ekkillleri bu hususta hilkfunetleri
ne milracaat etmi~tir. Bize gelince, 
halk cephesi hilkfunetinln kcndislne 
teveccilh eden vazifeyi yapmiyacaguu 
dti~iinmek bir hakaret olur.> 

Bir yanasma su cekerken 
' kuyuya dost u 

lngiltere Garbi Akdenizde Kuyunun suy~ bo§alblarak 
bir filo bulunduracak cesed ~1kanld1 

Londra 26 - B~ekil, Milhrilhas 
Naz.in ve Harlciye Nazm diin topla
narak politika vaziyetini goril~mU~

lerdir. Bu toplantida Uzak ~ark vazi
yetinden b~ka Akdenizde tuccar ge
milerlnin ugrad.IkJan taarruzlar da 
goril~iilmil~tiir. 

HiikO.met !ngiliz ticaret gemilerini 
himaye etrnek maksadile en az bir t-0r
pldo filosunu ve daha btiyiik iki harp 
gemisinl daimi surette Akdenizin garp 
havzasmda ~ak niyetindedir. 

Far - Louis ma~1 kald1 
Nevyork 26 - ~iddetli yagmurlar

dan dolayi cihan ag1r s1klet boks 
~mpiyonlugu i~in Joe Louis ilc Far 
arasmda bu ak~am yap1lm~ mu
karrer olan mac pazartesiye ka1-
nu~tir. 

Mevlanekap1 civannda Yogurt~u
bostam denilen yerde yana~ahk ya
pan Hasan admda bir adam, dun bir
denbire ortadan kaybolmu~tur. Etraf 
~tmlm~. Hasan bulunamam1~, 
bostanda aral?tirma yap1hrken ko9e-
dc bulunan su h""Uyusunun ~1kr1gmda
ki lpin kopmu~ oldugu gorillmu~tiir. 
Bu yazlyetten Hasanm SU cekerken 
kuyuya d~tilgu anl~1Iarak derha1 
milddeiumumilige malumat verilmi~
tir. 

Milddclumumi muavlnlerinden B. 
ihsan tahkikata cl koymu~, bir itfai
ye tulumbas1 gottirillerek uzun blr 
~al1~ma neticesindc su bo~altilm1~ ve 
Hasamn cesedi koyunun dibinden ~1-
kaldmlim~tir. Miiddeiumumilik tah
kiknta devam ediyor. 

Bir olii ve bir ~ok 
yarahlar vardir 

Paris 27 - ~amdan gelen haberlcre 
gore esnaf ile polisler arasmdn bir 
miisndcme olmll§, iki tnraf da silah 
kullannu~tir. l\liisademe neticesindc, 
blr ki§i oJrnii§, bir cok ki~i de yarn
Jannll§lardtr. 

Almanya ile ticaret mU
zakeresi fevekkuf a uurad1 
Miiste§ar B. F aik izahat 

vermek i~in Berlinden 
gel di 

Almanyadaki bloke paralannuz hak
klnda milzakerelerde bulunmak ilze
re Berllne giden Tiirk ticaret heyeti 
reisi 1ktisad miiste~an B. Faik Kurd
oglu dun ~ehrlmlze gelmi~tir. Al
manyadaki mfuakerelerin neticele
nemedigi, bununla beraber milste~a
nn hi.ikumetle temaslarda bulunduk
tan sonra tekrar Berline gidecegi an
la{i1Jmaktad1r. 

Milste~ar diln iktisad Vekili B. Ce
lfil Bayan ziyaret ederek Almanyada
ki milzakereler hakkmda uzun iza
hat vermi~tir. Vekille milste~r dun 
ak~am uzeri motorle Heybeliadaya 
giderek Ba~bakam ziyaret etmi~erdlr. 

Kad1n ~oraplar1 
Standard nizamnamesi 

meriyete kondu 

Ankara 26 (Telefon) - iktisad Ve
kaletince haz1rlanan ipek ve suni 1-
pek kadm 't(>raplar1 standard ni
zamnamesi Vekiller heyetince tasdik 
edilerek meriyete konmu~tur. Bu ni
zamnameye gore, ipek ve suni ipel:: 
kadm ~oraplan kalm, orta ve ince o
larak ilc; k1sma aynlacakbr. 

Muayyen Slkletteki bir kalitede i~ 
lenen muhtelif kalmhktaki ipeklere 
gore de her sm1f ~01·ap be~ kaliteye 
aynlacaktir. Nizamnamede her kali
tenin vaslflan ayn ayn gosterilmek
tedir. Bundan maada ~rap boyalan
nm numaralan da tasrih edilmi~tir. 

<;orap uzunlugu, topugun alt diki
~den lastik k1sm11un sonuna kad?.r 
olan mesafedeki bu uzunluk en az 70 
santimetre olacakt1r. 

LasUk k1smmm katlanndan bilinin 
iki~er telll marsorize pamuk ipligin
den, digerinin i~lenmi~ ipekten imali 
~ritir. 

Kuyuda boguldu 
Hasan kuyudan su ~eker
ken i~ine dii,erek 'oldii 

Yedikule kap1s1 haricinde Belgrad 
kap1s1 denilen semtte bayan Re§ide
nin bostanmda ~ab~ 35 yR§lannda 
Ta§koprillii Hasan bostam sulamak 
f~in di.in ak§am kuyudan su ~ekerken 
i~lne yuvarlanm1~t1r. 

zavallI adarncagiz kuyunun dibine 
saplanmI§ ve derhal olmii§tilr. Hiidise 
hemen itfaiyeye haber ve1ilmi§ ve cc
sedi kuyudan ~lkanlmi§tlr. 

lnonii ailesinin te1ekkiirii 
istanbul 26 (A.A.) - Bir evlddm1 

kaybeden inonu a.ilesile validesi ve 
kard~leri, Tomelli allesi h'.itiifkar ta
ziyetlerile acllanm paylR{iall dostlar1-
na Anadolu ajansile te~ckkilr ve min
netlerini sunarlar. 

Bolge spor ajanlar1na iicret 
verilecek 

llnkara 27 (Telefonla) - Spor ku
rumu bolgc ba§kanhkla11nm valilere 
devrinden sonra bOlgc ajanlar1 arasm
da gcni§ degi§iklikler yap1lacagi sijy
leniyor. Bundan ba§ka ajanlara ufak 
birer i.icret verilmesi de dti§fintilmek
tedir. 

Japonlar da, <;inliler de muvaff ak1yetler 
kazand1klar1 iddias1nda bulunuyorlar 

Londra 27 (Telefonla) --- ~g

haydan bildirildigine gore Japon fi
losu kumandam, <;in sahillerinin kls
men ablokas1111 ilan etmi~tir. 

Japon Bahriye Nezarcti milmesslli, 
Japon harp gemilerinin Qinlilere si-
18.h ve miihimmat ta{iIYJP t~1mad1k
Ia11m anlamak i~in ecnebi vapurla
nnda ara~tirma yapacaklann1 bcyan 
etmi~tir. 

Lutyen §imalinde muharebeler 
Paris 27 (Ak~) --, ~anghaydan 

bildilildigine gore Qinliler, Japonlan 
Lutyen koyilnil tahliyeye icbar et
ml~lerdir. Muharebe bu koyiln ~ima
linde cereyan ediyor. Bir Japon milf
rezesi Uengeaung'da ihata edilmi~tlr. 

Japon tebligi 
Tokyo 26 - Teblig: ~imali Qin

de Japon kltaatI, ileri hareketleri
ne devam ederek, Seddl <;ini gegmi~
ler ve Chachar yaylasma varrn1~lardlr. 
Bu k1taat, Pekinin 80 kilometre ~ima-
11 garbisinde kB.in Quailai ~ehrini i~
gal etrni~tir. 

Kuautung cManguku> ordusu, 24 
agustosta, gece yans1 Chiankiakow'u 
i~gal etmi~ ve Qin ordusunun hatti 
ricatm1 kesmege muvaffak olmu~tur. 
Qin k1ta·at1, inhilal etmege b~lam1~tir. 
~anghaydaki Japon filosu ba~u

mandan1 amiral Hesgawa, ne cins 
olursa olsun, biltiln Qin gemilerinin 
Swatow ile Yangtse neh1i mans1b1 a
rasmdaki 680 millik mesafe dahilinde 

iskenderunda 
serbest m1ntaka 
Miitehass1s bir heyet bu 
giinlerde lskenderuna 

gidecek 
lldana 26 (Hususi muhabirimiz

den) ---. Antakya konsolos vekilimiz 
B. Faik balk milmessille1i reisine Ha
tayda i~ Bankasi ~ubelerinln yakm
da a~1Jacag1m soylemi~tir. 

iskerderun limanmda Tilrkiye ta
rafmdan kurulacak serbes rnmtaka
nm yelini tayin etmek iizere blr mil
tahass1s heyet bugiinlerde Hataya 
gidecektir. 

Malul gaziler kongresi 
llnkara 27 (Telefonla) - Diin Us

kiidar murahhasi malUl blnba§I Hu
lllsinin ba§kanhgmda toplanan ma
lftl gaziler genel kongresi bug\in ve 
yann da toplanarak mesaisini bitire
cektir. 

Bugilnkii toplant1da cemiyetin ye
ni nizarnnamesi yap1Iacaktir. 

Mersin ve Samsunda da birer §Ube 
a~1lmas1 kararla§tmlmI§tir. Bugiin 
memlekette 1200 il zabit, 9500 ii nefer 
olmak ilzere 10700 malul vardll". 

Filistinde vaziyet 
Birijeyd belediye reisi 

oldiiriildii 
K1tdiis 26 (A.A.) - Yerll Angllkan 

cemaati ve Birijeyd belediye reisi, dtin 
Kudils - Hayfa yolunda Mazraa mev
kilnde katledilmi~tir. Tethl~lere at
fedilmekte olan bu clnayet, muhtelif 
anas1r ilzerinde bilyi.ik bir heyecan 
uyand1rm1~tir. -----
Turk- Japon ticaret anla§-

mas1nda diizeltmeler 
Ankara 26 (Telefonla) - ~ehrimiz 

Japon el~iligi 16 Hazirandan itibaren 
meriyete giren yeni Tiirk - Japon ti
caret anla§masmda tahrir ve uslo.ba 
aid baz1 diizeltmeler yap1lmasim ve 
bu meyanda da anl~manm birinci 
maddesine §U flkranm eklenmesini 
istem~ti. (Japonya ile Tiirkiye ara
smda ticari miinasebetler takriben 
tevaziin husule gelecek tarzda takas 
esas1 ilzerine cereyan edecektir.) 

Ve.killer heyeti anla§manm ruh ve 
§iimulilnil degi§tirmiyen bu dilzeltme 
ve ilavelerin yapr1mas1m tasvip etmi~ 
tir. 

seyrtisef er etmelerinin memnu oldu
gunu ilan etmi~tir. 
~anghay 26 (A.A.) - Reuter ajan

smdan: Buglin muhasemat, bilhassa 
Yangtse nehri fuerinde kain Liuho 
ch•armda vukua gelmi~tir. 

Ordu namma soz soylemege salahi
yettar bir zat, Japon k1taatmm ihra<; 
edilmi~ olduklan ii~ noktadan munta· 
zaman ilerilemekte oldugunu soyle
mi~tir. Bu ti~ nokta ~unlard1r: Woo
soung, Liuho ve Chapoo. 

<;in menabii ne diyor 
Nankin 26 (A.A.) - Central Newe 

Qin ajansmda'n: 
Japonlar, Wensaopang vc Chang

chuapang'da muvakkat bir taklm mu
vaffaklyetrer elde etmi~ler ve bu iki 
noktada bin kadar Japon askeli sahile 
vas1l olabilmi~ ise de be~ saat devam 
eden ~iddetli muharebclerden sonra 
Qinliler, topgu kuvvetlcrinin ianesile, 
karnya ~1km1.!? Japon askerlcrini imha 
etmi~lerdir. 

Milteakiben Qin bataryalar1, ate~le
rini Japon harp gemilerine tcvclh et
mi~ler ve bunlarm ilzerine temerkliz 
cttirmi~erdir. Bu ate~in tesirile bir 
torpido muhribi yanm1~. bir digeri de 
harbedemiyecek hale gelmi~tir. Digcr 
biitiln ihrnc; te~ebbiisleri tamamen su
ya dil~mil~tilr. Bu harekat csnasmda 
Japonlann ugi·anu~ olduklan zayiat 
1,200 ve Qinlilerin 300 tahmin edil
mektedir. 

1stanbul - Bukre~ 
hava sef erleri 
Ilk sefer 30 veya 31 
agustosta yapdacak 

Devlet hava yollan idaresi ilk de
fa olarak bu ay sonunda istanbul -
Biikre~ haYa yolunu a~acakt1r. 

Ogrcndigimize gore harice yap1lan 
bu ilk ~ava yolcu seferimizin ilk yol
cular1 tarih kurumu asba~kam bayan 
Afetle Bolu saylavumz B. Cevad Ab
baSin e~i bayan Cevad Abbas ola
caktir. 

Tayyare bu aym 30 veya 31 hulo 
Ye~lkoyden hareket cdecek, tayyare
yi muktedir pilotla11m1zclan B. Tahi'r 
idare edecektir. 

lskele ve limanlar1n idaresi 
Ankara 27 (Telefonla) - iktisat 

vekaleti, belediye ve hususi mubase
belere ait iskele ve lhnanlardan bir 
klsmmm idaresini bu scneden itibaren 
iizerine alacaktir. Vekiller heyetine 
sevkedilen kararnamcye gore iktisat 
vekaletinde iskele ve Jimanlarm ida
resile ugra§mak i.izere ayr1 bir te§ek
kill vticude getirilecektir. 

B. Mussolini 
Almanyaya gidecegi 
~ayias1 devam ediyor 

Berlin 26 (A.A.) - Siyasi mahafil, 
B. Mussolinin B. Hitleri ziyaret etme
si ihtimalinden bahsetmekte berde
vamdlr. 

Berlindc dola~an ~ayialara inanmak 
llzim gelirse Duc;e, Alman ordusunun 
sonbahar manevralarmda hazir bu
lunmak i.i.zere onUmUzdeki aym son
lannda Almanyaya gelecektir. 

Ziraat vekaleti kadrosu 
Ankara 27 (Telefonla) - Ziraat vc

kili iki giindenberi vekaletin te§kUat 
kanunu mucibince haz1rlanan ycnl 
merkez ve ta§ra kadrolanm tetkikle 
mesguldilr. 

Yeni kadrolarm bug\in vekilin tas
dikinden g1kmas1 muhtemcldlr. 

Benhasahn iddias1 
Terazi fabl"ikatolii Benbasat terazi 

sahtekarhg1 ile alfi.kadar olmad1gin1 
ve 2,000 bin lirahk vergi cezas1 yii
zilnden de aleyhine takibat yap11ma
d1gm1 bildirmi~tir 



27 Agustos 1937 

AK~AMDAN AKSAMA: 

On be§ sene evvel bugiin 
"Ak~am,,1n yazd1klan 

Diin de bu siltunda anlatbgnn gi
bi, on be~ scne en·el, bugiin, Tii.rk 
tnilletinin talihi siynhtan beyaza don· 
mil~til. 26 agustos 1922 de ba~byan 
hiicum, 30 a~rustosta neticeye er~ 
\'e 9 eylfilde de izmir ahmm~br. 

O gilnlcr zarfmda ne~rolunan ga· 
zetelcrde neler yaztld1gm1 merak et.
tim. Ak§am gazetesinin eski kolleksi· 
yonlnruu depodnn ~1kartbm ve oku· 
dum: 

Necmeddln Sadik, 25 a~ustos ba§ma
kaleslnde, cEn buyuk hatnmlZ• serlnvhn
sue bir mnarif meseleslnden bahsedlyor. 
Buylik guniln arifeslnde ya§anlld1g1 henuz 
Istanbuln, §Uphe hallnde blle terc§§ilh et
Ineml§. Habcrlerln serlavhalanm sm1yla 
Ynztyorum: cAnknrada blr zlyafetD All 
Fund pa§a, sefirlcr l',jcrcflne otuz kl~lyl 
davct etml§. o:Hlmayel Etfal cemiyetlnde 
intlhabat11, bilytik puntolarln: .vencdtk 
konfcrans1 !"in hcnuz rcsmi tebllgnttn bu-
1.inulmadt. r Yunnnistanm murahhaslau 
henuz tanyyun etmeml§tir. Istnnbuldnn 
Ve Anknradan klmlerln gldecegi hnkktnd..\ 
verllen haberler mevs1msizdir. Bu 
Yazmm metnl hnyli samurc ugrnmt§. Otesi 
berlsi bembeyaz. Fnkat gen knlan satlrla-
1"111 mcalindcn Vened kte f?ark mesele ml 
ha! ic;in tl1r konfer ns nkdinln mevztm
bahis oldugu anla.<ithyor. Gunun en mu
him havndlsl l§tc budur. Bir de son hnber: 
Fransa hukumeti, sulh §artlan kabul edil
dlgl takdlrd Anadolunun tahllye edilmc.:;l 
luzumunda t rur edlyormu~. Vehlp pa1$:i., 
Romnda te>vklf cd1lm!§. Yunnn bal}kumun
dam Hncmncsti Atmayn donuyormWJ. 
Yunan hukumetl, Amlrallar mcclisintn 
gostl'rd1gi hizum uzerine bahriyeden '1ic;
bir sm1f111 terhls ed1lm mesine knrar ver
lUllJ. 

Dort ah if clik gazetenin oteki sahi· 
fclerinc de goz attnn. Ertcsi gun milt· 
hi bir 'aka cercyan edccegi anlastl
nuJ or. ¥apraklar1 9eviriyorurn. Bra· 
\o Ak~am gazetesine! Kulag1 delikmi§: 

26 n~ustos gunku nushastrun, yan! taar
ruz ba§lad1~1 guniin, dort siitunluk man
'ietl ~bylcdlr: 11Dundenberi Kocaell mmta
kus111da ordumuz hnrekatt muhimmei ns
kerlyeyc ba.<ilnm~tlr.J> Altmda da. yine dort 
Sutun olarak, IJU sat1rlar: .:Bugun, og!eyin, 
l}ehrlmlzln salahtyettnr menablindc Ko
caeu mmtakasmda Turk ordusu tarafm
dan hareka.t1 mtihlmmci nskerlye lcrasma. 
bn§land1g1 soylenrnekteydl. Vaklt gee; oldu
gundan dolny1 bu harekatm bir tnnrruz 
lllukaddlmesl mahlyetlnde olup olmad1g1-
ni tahklk edemcdlk. Ha\·adlslmlzin mev
suk1ycttne itlmnd etmekle beraber, karl
lerlmlzln tebllgl resmUerlmize lntizar etme
lerinl tnvslye ederlz. Haber dogru ise .\llah 
ordumuzla bemberdlr. Neticeye ltmlnnn ilc 
muntazir olablllriz.D Altmdaki havadis
ler, yine konferans hnberleri :aReuter ajan
s1, konferans eyhildeu evvel toplanamaz!• 

dlyormu11. Bir manldar haber: «Hacianes
t!, Harblye Nezaretine c;ektl~i blr telgraf
tn, esbab1 askerlyeden dolny1 Atinaya seyn-

hattnl tehlr ettlglnl bild!rmi§. 
Ertesi giinkii niisha: 27 agustos 

1922. 
l'ani tam on be§ scnc en·el bugiin!. 

Ba§mnkale: oHnrp ve sulh,,. ic;lnden ba
z1 satirlnr altyorum: Snkarya harbind~n
berl ordumuz, lnamlmaz bir tekii.mul L;e
~lrdi. Ilk tnnrruz esnnsmdn tefevv•Jku 
adedi lie mnlzeme falk1yetl Yunanltlnr ta
rnr111dn ldl. Fnknt gec;en kt§tan bugtine 
kndar mllletln ve Mudafnal Mllltyenln 
lilvi fedakarhklarile bu ikl tefevvuk ta 
bizlm taraf1m1za lntlkal etml§tlr. Bundnn 
bal}ka ylne bu muddet zarfmda Yunan or
dusu i<;in ic;in tefessuh etti. Iyl anlam1~. 
iyl gormu~.... Devam edlyor: cAnadolu, 
kendl ordusunun en kuvvetll ve Yunan 
Ordusunun en zay1f zamnnmdn Fethi oeyl 
J\vrupaya yollad1. Fakat blzim styasi te
~bbuslerlmizl baz1 mnhafil tam aksl te • 
15.kki ederek znaf1m1za hnmlettl. Fethi bey 
derdlnl nnlntamnd1. Donuyor. Ti.irk mille
tlne aid her mesele cephede halloluna
cakt1r. Ba§muharrlrln lhntnsma on, \ii; 
Ylld1z! Aynl ilshadnk! ii<; siitunluk buyilK 
haberin ortasmda Ismct Pa.'lanm resml 
var: Serlnvhn §Oyle: 11Kocnellnde ve M<!n
derestc harek:itt hnrblyemiz gltt1kc;e nrtt
Yor ... Son haberler klSlllmda Atina mem
balt blr telgrnf ta teyid edlyor: uAnadolu-

'.l' ~a. Kocacllnden gelen haberlere nazaran, 

t
lirkler, J>u mmtnkada buyuk tah§idat icm 

e tnekted1rlcr. Rcfet pa~. bu nuntakada or· 
du grupunun kumnndnnltg-ma tayin edil
tnl§tlr.e 

lleyecanh giinler, tarihi gi.inler .... 
nun1nr1 eski gazete kolleksiyonlann· 
dnn takib etmek o znmanlari insamn 

- Ge~en giln elime bir kitap g~ti 
bay Aroca. Olduk~a iyi bas1lm~, bi
~imli bir kitapt_ 

Kiimiir depolar1 
Kurufe§meden 

kald1rilmasz i~in 
rapor verildi 

Kuru~e§medeki komiir depolanmn, 
halkm Sihhatini ihtal ettigi i~in, kal
dmlmas1 hakkmda asliye hukuk mah
kemesince blr karar verilmi§ti. Asliye 
hukuk mahkemesi bu karanm mahal
linde tedkikat yapan s1hhi bir heyetin 
raporuna istinad ettirmi§ti. Fakat da
vayi tedkik eden Temyiz mahkeme· 
si, yalmz hekimler!n raporuna istinad 
edilmesinin dogru olmad1gm1 gormti§, 
depolann vaziyetini maden mtihendis· 
lerinden murckkep ikinci bir heyctin 
tedkik etmesini mtinasib bulnm§ ve 
uc maden mtihendisinden ibaret ycni 
bir ehlivukuf se~mi§ti. Maden mi.ihen
disleri bu hususta tedkikat yaparak 

Kuru~e§me komilr depolannda toz 
yapacak ve insan sihhatine muzir ne
ticeler verecek her nevi komtir bulun
duguna ve bu depolar gayet iptidai 
bir halde olduklan ictin bu civarda O· 
turan halkm s1hhatinin emniyet al
tmda bulunmad1gma ve depolarm 
behemehal kaldmlmas1 13.z1m geldi
gine dair rapor vermi~lerdir. Temylz 
mahkemesi, 17 cyltilde bu hususta 
kati karanm verecek ve bu suretle ye
di seneden beli devall\. eden bu dava 
da kati safhasma girecektir. 

Otobils sef erleri 
Belediye, sene ba§1ndan 

itibaren kendisi 
idare edecek 

Belediyenin gtimrilk muafiyet kanu
nu ~1kar <;1kmaz elindeki otobils i§let
mek imtiyazm1 kullanarak Avrupadan 
otobils getirtecegini yaz1m§t1k. Diln 
bu hususta belediye fen mtidi.hii B. 
HLisnil ile belediye fen mil§a\11i B. 
Mustafa Hulki tedkikatta bulunmll§
lardir. 

Belediye, 1 kAnnnusani 938 tarlhin
den itibaren istanbul otobils servisini 
bizzat idare etmege ba§hyacaktir. Bu
nnn ii,;in son zamanlarda tesis edilen 
yeni otoblis hatlannm ald1klan yolcu 
adedi, faailyetlerinin neticel'eri beledi
yece kontrol ediliyor. 

Belediye bundan ba§ka Beyaz1d ile 
Kurtulu§ arasmda da bir servis tesisi
ne musaade verecektir. Belediyeye o
tobus vermege talib iii; firma vard1r. 
~imdi bunlardan biri tcrcll1 edilecek
tir. 

Muayyen pazar yerlerinden 
ba§ka yerlerde pazar 

kurulm1yacak 
Bo§ arsalarda yangm yerlerlnin 

§ehrin baz1 sem tlerinde bir nevi pazar 
haline getirilerek sebze ve yemi§ satil
d1g1 gortilmil§tiir. 

Belediye muayyen pazar yerlerin
den b~ka bu gibi yerlerde yemi§ ve 
sebze satl§l yap1lmasm1 menetmi§tir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gozleri oniinde canlaudmyor. Bu za
ferin yildoniimii gilnlcrinde, miitea. 
kip nu halan da karilemizlc birlikte 
go7.den gc~ittcegiz. 

... inkllap kitapevi tarafmdan ne§
redilen bir roman serisine aitmi§! .. 

Hakli §ikayetler 
Ge~inme masraf1n1 

ucuzlatmak 
f;)i~iden bir okuyucumuz yaz1-

yor: 
«Ger;inme masrafim ucuzlatmak 

~in belediyede bir komisyon te~
kil edildigini gazetelerde okudum. 
(:ok giizel, gok f aydalt bir te~eb
bils ... Yalmz komisyonun ilk i~ 
olarak ev kiralarmi indirmek me
selesini gbrii~mege ba~ladrgzm o· 
kuyunca ~~rdzm kaldrm. Be~ se
neden beri Istanblllda ev kiralan 
miltemadiyen dil$mektedir. Eski
den $i~lide 75 lira kira verdigim 
apartmianda bugiln 40 liraya otu
ruyorum. Diger apartzmanlar da 
bOyledir. Kiralarda en a$a§i yiiz
de kirk sukut vardzr. Hele ev ki
ralan yuzde 60 dfl$mtl~tilr. 

Bu t aziyet giin gibi ortada iken 
ev kiralannz indirmek meselesini 
gorii$mek, eski bir tabir ile cr.hasili 
tasile qal~mak»tzr. 

Ev kiralan miitemadiyen d~er
ken yiyecek maddelerinin, sebze 
ve mcyvamn fiatleri artzyor. Bu 
artz$ bzrkag sene iqinde yilzde 
20-25 derecesindedir. Bana kaltr
sa komisyon her$cyden evvel bu
nu tedkik etmeli, yiyecelc madde
lerini ucuzlatmak ~in bir qare 

1 bulmalzdzr.» J 
'-

Misafirlerimiz 
Yunan ve Rumen heyetleri 

bugiin memleketlerine 
doniiyorlar 

Bilyilk Trnkya manevralarmda ha
z1r bulunan Yunan askeri heyeti bu
giin <;elyo vapuiile Pireye gidiyor. 

Rumen l1eyeti azalan da ak~am Ro
manyaya gideceklerdir. 

Trakyadaki bilyilk askeri manevra
la'ra i~tirak eden Ynnan askeri heyeti 
reisi genel kurmay b~kan1 general 
Papagos dun vilayete, Istanbul ku
mandanhgma ve Belediyeye ugnyarak 
veda ii,;in birer kart bl.faknu~tlr. 

izmir !uanm gormek uzere iran ve 
Afgan hcyetleri yann saat 15 te iz
mir vnpurile izmire hareket edecek
le1erdir. 

iran askeri heyeti reisi ve iran ge
nel kurmay birinci ~ube mildilril ge
neral Riza Kuli Kerim ile maiyeti dtin 
Cagaloglundaki iran b~konsoloslu
gunu zlyaret etmi~lerdir. 

Emirganda bir ~ocuk bah~esi 
yap1lacak 

Emirganda cami arkasmda bir ~o
cuk bah~esi yap1Imasma karar veril· 
mi§tir. Bunun i<;in bir proje hazirlan
m1~tir. 

~op f 1r1nlar1 
/mar hududu 

anla~1llnca yerleri 
kararla~tzrzlacak 

Beyoglu ve Be§ikta§ta oldugu gibl 
istanbul ~oplerinin de denize dokiil
mesi hakkmdaki tedkikler yakmda ne
ticelenecektir. Bu hususta tahsisat 

buluumu~tur. Fakat ~oplerin denize 
dokillmesi muvakkat bir mahiyette
dir. Belediye - S1hhiye Vekaletinin 

de tesbit ettigi veqhile - istanbul 
qoplerini fmnlarda yakmak iqin §im
diden tedkikata bR§lamt§tll'. Yalmz 
~op fmnlannm §ehirden be§, alt1 ki
lometre uzakta tesis edilmesi Iaz1m ge· 
liyor. Bnnun ic;in de §ehrin mustak-
bel pHinmda, ~ehrr hududunun nere
de biteceginin bilinmesi Ia.z1mdll". 

Fumlann yerleri avanproje neti
celendikten sonra belli olacak ve mz
gar istikametleri de gozomine alma
caktir. Bundan ba§ka belediye supil-
rilculerin suprilntilleri yerlere dbkilp 
sac;madan muntazam bir §ekilde top
Iayabilmeleri ir;in ilstleri kapah 14 ta
ne c;op toplama arabas1 sipari§ etmi§
ti. <;op sand1kla11 yerine kairrl olacak 
bu arabalar, yalmz asfalt ve parke 
caddelerde kullamlacak §ekildedar. 

<;opler burada muhafaza edilecektir. 
Arabalann tertibat1 hem silpurge, 
hem de fara§ i§ini gorebilecektir. 

Plaka paras1 
~of orler yeniden beledi

yeye ha~ vuracaklar 
Taksi §OfOi:lerinin otedenberi §ikrt

yet ettikleri plaka parasmm <;oklugu 
etrafmdaki milracaatle1i §imdiye ka
dar belediyece reddedilmi§ti. f?o!orler 
aralarmda yapbklan bir toplant1da 
bu paranm indirilmesi vc son zaman· 
larda taksl antre ilcreti etrafmda ya
p1lan tadilAttan zarar gordilkleri i~in 
bunun da eski haline konma51 i~in ye
niden belediyeye milracaata karar 
vermi~lerdir. f?oCOrlerden rnilrekkeb 
bir heyet bugiinlerde vali ve belediye 
relsi B. Muhiddin "Osti.indagt zlyaret 
edecekler, isteklerini anlatacaklardir. - ---

Ekalliyet mekteplerinde 
muallim kadrolar1 

Ekalliyet mektebleri muallimle1ine 
aid kndro hazll'lanmaga b~lam1§t1r. 
Muhf-elif mekteblerde dersleri olan ba
ZI muallimlerin dersleri ayni mekteb
de birle§tirilecektir. ~en sene yap1-
Jam1yan bu i§, bu sene neticelendiri· 
Jecektir. Bu sencki kadroda bazi degi
§iklikler yap1lacak ve Vekrtletle idare 
edilen mekteplere behemehal birer a
sll muallim tayin edilecektir. 

Istanbul Belediyesinden : 
18/8/937 T. li Tenbihi Belediyeye ektir. 
Ak§amlar1 saat 18 ile saat 20 aras1nda Karakoy 

kopriisiinden dolu ve bot yiik arabalariyle hayvanlar1n 
ge~memesi hakk1ndaki yasak, goriilen liizuma binaen 
yar1m saat geri ahnarak saat 18 ile saat 19,30 aras1na 
hasredilmi1tir. llan olunur. (5632) (B.) 

Amcaya gore ... 

... Paul Bourgert'den tercii.me blr 
roman! i<;ine, d1§ma balop «Herhalde 
50 kur~tan a§ag1 degildirl i> dedim ... 

... Halbuki 25 kUI"U§ffiU§! .. Memle
kette kitap okumak imkamm art1r
mak ii;ln ucuz kitap ne§riyat1 faydall 
bir i~ dogrusul 

Sahife 3 

JI Ir ~- 11 
Kenar mahallelerde 

Asri ha)atm bnz1 taraflnn oyle ga· 
rip bir §ckilde i~imize sokuluyor ki ... 
I\Ic cJa bir miiddettenberi istanbulun 
en eski, en alnturka semtindc oturu· 
yorum. Buraya geldigimin ilk hafta· 
smda ka~aki kii~iik c\•dc baktun, bir 
~alg1, bir ~arlistou, bir fokstrot, bir 
rumba ... l§tklar yanmt§, bir faaliyet ... 
Sordum. 

- Qa)lan var ... dediler. 

Aradan i~i ii~ gece ge~ti . Bu cfer 
ko§edeki Hac1 babamn evinde rumba. 

Jar. f okstrotlar, ~arli tonlar \'C tepin· 
me sesleri .. sordum. 

- Dansh ~ay! .. ce\'abm1 ,·erdilcr. 
Asri hayntta ko§e kenar mahnllele· 

re kadar sokulan bu dansh ~aylara 

~a§bm kaldun. 
Ama nnstl biliyor musunuz? Hafta 

ge~miyor ki istanbulun bu en kenar 
mahallelerinde bir iki dansb ~ay, bir 
~ay ziyafcti verilmesin .. 

Bir ho§ sohbct ihtiyar bu dan h ~ay
lardan bahsederken bana: 

- Bunlar. dedi, e ki yiiziik oynn· 
ma. fincan oynama alemlerinin yerine 
gc~ti... 

* Bu kenar mahallelerde garip btr 
ad ct 'ar. Bu evin penceresinden otcki 
evdeki kom~u ile konu§mak ... Herkes, 
sabahleyin ona dogru, crkelder i§e git· 
tiktcn sonra bu acaib tclsiz telefon· 
dan istifade ediyor. 

Bu konu§malar arasmda bazan ~k 
merakh olanlan var. l\leselii ud ~ • 
Jan bir gen~ kiz ka~daki arknda§UUl 
sesleniyor: 

- Bugiin Beyazida ~lkacagam «Ma· 
rimelln'nm notasim alcagun... Udd 
biraz l\tarinellayi ~1knnyorum ama ... 
Hcpsini ogrcnmek istiyorum, Gorsen 
udla daha ne rumbalar, ne tnngolnr 
~1knnyorum. · 

Onlar ooyle konU§Urken beni bir 
dil§iincedir ald1. Udda rumba, udda 
tango ... 

Ve ak~ama da filcm b~lndl. Udla 
~alman tangoyu, nuubay:i dinledik .•• 

Kenar mahallede, udda tango \'C 

rumba ... - H. F. 

F atih Atpazar1 yerinde bir 
park y~p1lacak 

Fatihteki Atpazanmn bilttin bu ci
vann Slhhatini bozacak §ekilde bu
lundugunu takdir eden belediye paza
n §ehrin dl§ma qlkarmak istiyordu. 
f?ehircilik mtitehass1SI B. Proste da ha
z1rlad1g1 avanprojede §ehrln ortasm-
da bu suretle hayvan all§verl§i yap1l
mas1m dogru gonnemi§ ve pazarm sur 
hnricine ~1kanlmas1m milnasip gor
mi.i~tur. 

Fatihteki Atpazanmn yerine - cl
vardaki baz1 binalardan istimlak edi
lerek - bir park yap1lacaktlr. 

Bir kad1n odun ta11rken sol 
elinden yaraland1 

~i~lide Kurtulu~ta oturan Vasil 
ka11SI Froso odun ta~1rkcn sol elin
den yaralanmI~, ~i~li hastaneslne kal· 
dmlm1~br. 

lf#'Wii - - .. 
F es ti val takvimi 

2': a~usto : Cuma 

grup musabakasl Modada saat 14 de. 

~chir tiyatrosu temslll I 
S A Z C A Z 

Taksim bah"eslnde: Sant 21,30 da 

"-• !i!!&ZS2!9 .. ~., 

B. A. - Ev-et amma, muharrirlerin 
zararma!.. Hii;biri kendini pahahy 
satamiyacakl .. 
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Sarkl Akdanizde Istanbul 1aylavlar1 
:<Bal tarafl 1 lnci sahifecle) 

\18 Fransaya karfl olan Arap ittiha'dl 
bareketin• el altmdan yardun edlli· 
JO?. 

Almanyan1n vaziyeti 
Almanlarm Bal.kanla.rda ve Yakm 

~ktaki hareketi o kadar bariz degll
dir. Almanya muht&Q oldugu iptidal 
maddeleri, iatedigi milstemlekelerden 
myade Avrupanm cenubi ~arkisinde 
Ye garbi Asyada temin etrnek 1.stiyor. 
Eunun i~dir kl, Balkanlarda. ve tran• 
Ck iktisadt teveffuk teminine ~all§I· 
yor. Eskl Kayser zamamndald c~arka 
doiru> esas1 ve Bagdadl elde etmek 
1ikrl yeniden canlamm~tir. Bulgaris
tan ve Romanyada blr~ok Almanlar 
yerle.pnt,ierdir. O derecede ki Roman
yada Fransa dostu milli koylii partisi 
fikAyetlerde bulunm~tur. 

Yugoslavyay1 s1kl ticari anl~malar 
Almanyaya baghyor. Berlin Anadolu
nwi tabii servetlerini i~letmek i~in 
Tiirkiyeye tekliflerde bulunmu~tur. 

Doktor ~aht irana kadar uzayan se
yahatinde faydaJ1 rnukaveleler akdlni 
aor~ti~ttir. 

lngilterede endite 
1ngiltere, italya ve Almanyanm 

te§ebbi.islerinden endi§e ediyor. Al
manyanm Yalon ~ark hakkmdaki 
emelleri Hind kara ve hava yolu i~in 
tehllkelidir. itaiyamn Tobruk vc Le
rlos tahkimab Hind ve Avustw-ya yo
lwiu kesrne:ate, Filistin ve M1Sm teh
did etmektedlr. 

Fransaya gelince, miistemlekahnm 
ugnyacagi tehlike bir tarafa b1rak1l
am, Adalar denizlndeki italyan kon
trolu Sovyet Rusyamn milzaheretini 
irnkanSiz bir hale koyrnakta, Rusya
dan, Romanyadan, Iraktan petrol ve 
benzin gelmesine imkan b1rakmamak
ta, Surlye ve Lilbnan1 kaybolrnu~ va
ziyete getirmekte, esasen 'ilzerlnde 
emeller beslenilen Cibuti mi.idafaa 
edilerniyecek bale gelmekte, Hindir;lni, 
Avrupa f~izminin mi.ittefiki olan Ja
ponlarm i~tihma: terkedilmektedir. 

Tiirkiyenin mevkii 
Bu k~1k menfaatler ve arzular 

b.Il1smda Tilrkiye vaziyete tamarnen 
hAkim bir mevkie maliktir. Bogazlara 
sa.hip oldugundan Sovyet filosuna, Ka
ra:denizden gelen petrollere yol vere
bllir ve yahud bu yolu kap1yabllir. Or
dusu, hava filosu ve donanmas1 (kl in
ld~af etmektedir) Suriye, Filistin, M1-
8lrlll mudaf aas1 ve suven kanalmm 
kontrolu i~in mildahalesine imkan ve
rebilir. ian, Irak ve Afganistan ile 
ya'ptlp f?ark misak1 dolayisile bu dev
letlerle milnakale yollar1m tehdid ede
bllir ve yahud milnakaleyi kolayla.?ti
rabilir. Geni~emek isteyen f ~zmle
rln, tasavvurlannda muvaffak olrnak 
I~ Tiirldyeyi kendilerile beraber bu
lundurma1an en liizumlu ~eydir. Di
ler tara!tan sulhperver demokrasiler 
de mevkilerinln milda!aas1 i~in Tiir
Jdye ile bfrlik bulunmak mecburiye
ttndedirler. 

Son aylarda iki rakip grup arasmda 
Illa b!r milcadele cereyan etmi~tfr. 
ha1ya, digerlerinden evvel davrand1 ve 
8ancak ihtilifmdan istifade ettf. ital
J& diyor ld: cAkdenizdeki adalarlmlz 
S'Urkiyeye ka.r~u ileri mevzi degildir. 
J3unla.r, 1ngilterenin elindeki adalar 
libi milnakale yollanru temin i~indir.> 

.Ttirk • 1ngiliz miinaaebati 
Ga'rp demokrasileri de bo~ durma-

1111~ardlr. tnglitere, Maltada tehlike
Je giren mildafaa te~kilatiru Klbns 
n tskenderiyeye nakletmi~tir. Hayfa
Jl tahkim etmektedir. Giridde bir bah· 
rt 'Ossii yapmak i~in Yunanistanm mu
ftfakatrm elde ettikleri sCSyleniyor. 

Bunlardan b~ka bilhassa, !f:ontre
m'de TUrk a.rzular1m tervi!( ederek, 
rrtlrkiye lle yeniden dostluk tesis et
miftir. Mayista Londrada yap1lan ko
DU7Jnalar bu an1~may1 milhi.irlemf~
Ur. Bunun dikkate ~yan bir delili, Al
manyarun §iddetll rekabetine ragmen 
Tttrkiyede demlr madeni sanayiinin 
tesisini blr 1ngiliz firmasmm elde et
mesidir. 

1ngiltere, hi~ degilse Tiirkiyenin ha
yirhahane bltara'fhgm1 ternin etmi~
ttr. Bu suretle Almanya ve italyanm 
yayllma emellerine hlzmet edecek gibi 
gtSriinen ~ark pakb bilAkis bunlann 
nttfuzuna bir mania ~ekli almakta
chr. 

F ran1an1n en biiyiik ihtiyaci 
Fransamn menafii ayni dikkatle ve 

muva!f aloyetle milda!aa edilmi~r. 

Tiirkiyenin dostlugu bizim i~n 1ngll· 

"(Bq tarafl 1 inci sahifecle) 

Hamamcllar demi~erdir ki: 
c- Tito vakalarmdan sonra ha

mamlannuz kapand1. Fakat Halkal1 
ve Taksim aulan kullancllklar1 halde 
henilz !aallyetlerine devam eden ha
mamlar vardlr. Belediye su i~erini is

lah ederken umumi slhha't namma bir 
tedbir olmak 'ilzere hamamlan kapa
mata mukabil bize tazminat verme
liydi. Hie olmazsa terkos suyu temin 
edilmellydi. Hamamlar bugiinkti fiat
lerle terkos suyu kullana'rnazlar. Ve 
eger bfr mahkerneye mtiracaat etsey
dik, muhakkak belediyeden tazminat 
altrdlk. Fakat ooyle yaprnad1k ve bir 
~are bulmas1 i~ln gene belediyeye mii
racaat ettik.> 

Evveli. yol li.z1m 
Hamamc1lann dileklerl bu suretle 

saylavlar tarafmdan tedldk olunmak 
ttzere tesbit edildikten sonra hamal
lar dert yanarak ~unlan .sOylemi~ler
dir: 

c- S1rt ve smk hamal1gmm kald1-
nlmasma: memnunuz. Ancak bu ka
rar ~hrirnizin her tarafmda tatbik 
edilmemeli, kopriiiistii ve saire gibi 
umurnt yerlere ~arnil olma11d1r. Oyle 
iskelelerirniz var ki, degil a1·aba, insan 
ge~emez. Dar pis ve ~amur i~indedir. 
Evvela yol lazim. Gerek bu gibi yer
lerde, gerek aparbman vesaire gibi 
mahallerde s1rt hamalhg1 baklt kal
ma11dlr ve zaten bugiinkil halde b~
ka tfirlil nakliyata da irnkan yoktur. 

Valimiz burada yokken valf vekili
mize ba.ti vu11llu~. araba tipi istemi~
tik. Heyeti fenniye bir tip buldu ve 
belediyenin miistahdemin ~ubesine 
gonderdf. Arabam1z hala orada duru
yor. Biltiln harnallar yeknasak olrnak 
i.izere ne ~ekilde bir araba: kullanacak
lanm hala bilrniyor ve tabii muta
zarnr oluyorlar.> 

Vergi ka~ak~1hg1 yap1hyor 
Sanayf zilmresfne mensub baz1 es

nafm vergi ~ak~11Ig1 yaptiklan id
dia olunarak saylavlara diln ~u ihbar 
da bulunmu~a.rdlr: 

c- Ayakkab1c1, kolonyac1 vesaire 
gibi esna!m bir k1Sm1 evlerinde ~a11-
41yorlar ve cemiyetlere kaydolrnuyor
lar. Pek tablidir ki, malfye de bunlan 
taldbedernediginden vergi alm1yor ve 
bugibi kimseler hazineyi mutazarnr 
ediyorlar. Vergiden ka~1yorlar. Bun
lann cerniyetlerine kaydolmas1 ve bu 
clhetin teminine te~ebbi.is edilmesi la
zund1r.> 

Pazar yerleri murakabeaiz 
Bundan sonra pazar yerlerinden 

behsedilerek §U ~kayetlerde bulunul
mu~tur: 

c- ~ehrin muayyen yerlerinde haf
tada bir giln pazar kurulur. Bu pa
zarlar ge~ vakte kadar kurulu kal
makta, yollan kapamaktadrrlar. ifin 
daha f enas1; mesela Gedikp~ gibi, 
bllZl yerlerde de her gi.in saat ii!tte a
na caddeye pazar kurulur ve saat on 
bire kadar satt' devam eder. Gece ya'
nlanna kadar yol yan a~k bir hal
dedir. Halk miiikillatla yiiri.ir. Hu
lAsa pazar yerleri murakabesizdir. 

Belediyenin bu gibi yerleri s1k s1k 
murakabe etmesl lazimd1r.> 

Diger tiki.yetler 
Bundan sonra otelciler de vergile

rlnin ~oklugundan bahsetmf~ ve Ti
caret Odasirun tahkikat neticesinde 
kendllerine hak verdigini soylemi~
lerdir. Apartiman kap1c1lan i~in da
hili bir talirnatname yap1lmas1 lilzu
mu ileri si.iriilmili ve ge~ vakit gorii~ 
melere nihayet verihnf~tir. 

Saylavlar ~ik8.yetler hakmda bele
diyenin de fikrini soracaklar ve ka
nunlann emrettigi ~kilde hareketle 
dllekler hakmda kararlar verilecek ve 
temennilerde bul unacaklard1r. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tereden ziyade ltizumludur. ~iinkti bi· 
z1m ~arid Akdenizde hig bir istinad 
noktamiz yoktur. ~u halde Akdeni
zln §Rrkmda stati.ikoyu mildafaa i~in 
Tiirkiyeye istinad etmek 1Azund1r. 

Sancak meselesi dostlugu tehlikeye 
koymu~tu. Yap1lan anl~madan son
ra mi.i~terek emniyete taraftar olan 
iki memleketin yakmla.pnasma hi~ 
bir~y mani olamaz. Bir aral1k bir 
Tiirk - Frans1z askeri paktmdan bah
sedilmi~ti. Bugi.in muhakkak olan ,ey 
lid memleketin arasmda bir ticaret an
l~mas1 ya'pilm1~ oldugudur. Tilrkiye, 
Fransanm tspanya rnacerasmdaki po
lltikasma sadikane miizaheret etmif
Ur. 

T. S. K. istanbul bOigesi Tenis 
ajanhgmdan: 

T. S. K. Tenis - Voleybol - Basket
bol f ederasyonu hirnayesinde istanbul 
ajaru idnreslnde kliipler aras1 istan
bul kupas1 i~in lik usulilnde tenis mii
sabakalari tertip edilmi~tir. 

Hali haz1rda islmleri yaz1lan ~u ti~ 
klilp tenisle i~tigal ettiginden miisa
bakalar a§ag1daki bildirilen ta1ihler
de ve kortlarda yap1Iacakhr. 

K.li.iplere ~u numuralar veril~tir: 
1 numara Giln~ klilbil, 2 numara 

Fenerbahce klilbil, 3 nurnara Tiirk 
Dagc11lk klilbil. 

28 agustosta 1-3 Giine§ kortlannda, 
.29 agustosta 1-3 Dagc1hk kortlarmda, 11 

eylillde 2-3 Dagc1llk kortlannda, 12 
eylillde 1-2 Gilne§ kortlannda, 19 ey
eyliilde 2-3 Fenerbah~e kortlannda 18 
li.ilde 1-2 Fenerbah~e kortlannda kar
§Ila§acaklard1r. 

Milsabakalar saat 14 de ba§l1ya
caktJr. 

Bu milsabakalar neticesinde en ~ok 
puan aJan kliibe Federasyon tarafm
dan konulan kupa verilecektir. Mii
sabakalara duhuliye serbestir. 

Bu atp.n1 

Nobet~i eczaneler 
e1~11: Aslm, Taksim: Kiirkc;iiyan, Fl

ruazagada Ertu~rul, Kalyoncukullukta 
Zaflroputos, Beyo~lu: istlklal cadde
slnde Galatasaray, Tilnelde Matkovit,;, 
Galata: Okcumusa caddcsinde Ycm
yol, Fmd1khda Mustafa Nail, KaSim
pa§a: MUeyyet, Haskoy: Aseo, Emm
onU: lHisnU Onar, Heybell.ada: Tomu
dls, Bilyijkada: Merkez, Fatlh: Hamc!i, 
Karagiimruk: Mehmed Arif BaJ.".Jr
koy: istepan, sanyer: Asaf: Trabya, 
Yenikoy, Emirgan, Rumelihlsanndak! 
eczaneler, Aksaray: Ziya Nurl, Be§lk:
~: Vldln, Kad1koy: Pazaryoluncla 
Merkez, Modada Nejad Sezer, fiskfl
dar: Ahmediye, Fener: Defterdarda 
Arif, Beyaz1t: YenllAlell, Ki.ic;iikpazar: 
Hlkmet Cemll, Samatya: Yedlkulede 
Teofllos, Alemdar: Dlvanyolunda Es:id, 
§ehremlni: Ahmed HamdJ. 
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(AK~AM KAPANJ~ F1A11.Df) 
l:SBAM •• TAllTILAT 

istlkraz1 dahlU 95,2!> Tiirklye Cum- 90 
1933 istikrazi 95,25 h~riyet Merkez 
Unitiirk I 15 Banka.s1 

> II 14.&5 Anadolu His. 24,40 
,, III 14,t?.~ Telefon 7,10 

Mi.imessil I 3a,r.o Terkos '7,10 
• n 41,10 91mento IIJ.~O 
» m Ittihad Dellr- 11 

it Bankasi 0,90 menlerl 
> hamlllne 9,90 'Sar detlr- 0.80 

• Mlies&s 75 menleri 

Para <Cet ftatlerl) 

Paris 21,06 Sofya. 83,39,H 
Londra Sll Prag 22,56.25 
Nev York 78,79 Berlin 1,96.44 

Milano IS Madrid 12,0U4 
Bel grad 34,39 

Attn a 88,60,85 Zlotl 4,17,90 
cenvre 3,43,90 Pen go 3,93,10 
Brilksel 4,68,94 

Biikref 106,49,75 
Amsterdam 1,43,:o Moskova 20,43,50 

isTANBUL 
TiCARET n ZAHiRE BORSASI 

2' 1/937 

FtATLAR 
ctNst Afati Yuk&n 

Kr. Pa. Kr. Pa. 

Bulday yumu§ak 8- 8 12/r 
Bu~day scrt s 30 5 32! 
c;:avdar 4 321 --ArPa " - - ·-
Baltla 4 " --Ku§yeml ·- • I Susam 18- --ic tmd1lc 43- --
Tiftik 130- --
Yapak 84- --

GELEN 

Bu~day 4521 Ton 
c;:avdar 59 • Arpa. 84 • Nohut 37! • Keten tohumu 30 > 
Yapak ., • Kepek 140 > 
Un 50 • Yulaf 80 • Tiftlk 2 > 

GIDEN 

Susam 9 1/4 Ton 
Razmol 301 1/4 Ton 
ic fmd1k 9 3/4 Ton 

DII FtATLAR 

BuMay: Liverpul 5,'75 K. 
BuMay: §ikago 74,91 , 
Bu~day: Vlnlpek 6,69 • 
Arpa: Anvers --
Mlsrr: Londra 8,71 • 
Keten T.: Londra 8,23 • 
Fmdlk 0.: Hamburg Df,85 > 
FlndJJlc L.: Bamburs M.16 • 

Ac1kh blr olUm 
Resim muallimi merhum Bay Ziya otJu, 

1' bankaSI hesab1 earl •efl Ulvi Yenalin 
kard~i Galatasaray Usesi 935 mezunla
nndan ve yiiksek miihendis mektebi ta
lebelerindei Suavi uzun miiddettenberi 
miipteJa oldoto hastahktan nrtulam1ya
rak diin 1ece talih tedavide bulundutu 
Alman hastanesinde vefat etm1'tir. 

Cenazesi diin ikindi vakti MaQkada Te'j
vikiye camiinden kaldmlarak fo'erikoyiine 
defnedilmi§f.ir. 

Suavi Galatasaraym yetl.tilrdJti QOk ~·
h~kan ve zeki bir cen~ti. Oliimii kendlslni 
tan1yanlar1 QOk miiteeair etmi.ytir. Kederll 
ailesine taziyetlerimlzi beyan eclerb. 

K1z1lay balosu 
28 Atustos cumartesi alqam1 Anadolu 

kliibii Biiyiikada 1ubesinde verllecek 
Sii Bakani Kaz1m Ozalpm himayesindc 

her yaz mevslmin en zegtn, en nezlh ba
Josu olan Kwlay balosu, bu y1l da Ana
dolu kliibii BUyijkada §ubesinde verllecek. 
tlr. Baloda §ehriml.zin en klymetll sanat
kArlarmdan miirekkep blr caz takuru bu
lunacag1 glbi balonun mukemmellyetl ~ln 
heyeti tertlbiyece fevkaltlde mesai sar
folunacakhr. 

Blletler: Bir c;lft lc;ln 3 lira, bir k!~l 
tc;ln 2 lira. · 

Bilct satl§ yeri Anadolu kliibii Biiyiikada 
§ubesinde. 

Ertutrul Sadi Tek 
Per§embe CYc§llkoy). 

Cuma CBUyiikada) 

Cumartesl (Beylerbeyi) 

Pazartesl (Bebek) 

Tiyatrolannda temsH verir 

Bu ak§am 
Bebek Beledlye bahc;es\nde 

Zozo Dalmasin l§tirakile 

Ca rd as FU rsti n 
' Son temsll 

27 Agustos 1937 

Te$ekkur 
Onemli bir amdiyata, kendisine has bl\• 

ukatle J'aparak, qimi biiyiik blr 1ztaraP
tan kurtaran, bizi de nezaketile minnettat 
buakan saym arkadqun adafo::. ba1. 
operator Dr. Haml Dllek De ameUyatta de• 
terli refakatm ibzal Jiatfunda bulunan sa
)'ID. operator ibay Dr. Cemil §erHe aonsu• 
tqekkiirlerimizi bu siitunlarda sunarun. 

Bakteriyolo1 
Dr. Dami Gilven 

Aleni minnet ve 
$Ukranlanm 

Miiteaddid dda muhtelif ameliyatlar re· 
~lrm~ ve .son defa ibobretime iriz ta~
laran lhrac1 haklunda tktiza eden amell
,.ata enelce ~ektilim utiraplar netlce91 
blr tiirHi razi oJamama§hm. Nibayet haya
t1m tehlikeye maruz ve ayakta duram1ya
cak blr hale ceJdim. Bu vaziyeti elime kar
fl8mda ibir iki 1iin daha kalsaydam iklbe
tbn malomdu. Tiirklyenin bu pl»edekl 
Lollman1 CloktGr Bay Beb(et Sablte ID• 
Tannmdan ulu blr ilbim 1eJip bu elim va
slyetime muttali olmalda icilen teda\"iml 
deruhte ve muvafakat1m1 alda. Bu ameU
yatlar1n yiizlercesini ylnni daldkada bitl· 
ren bu muhterem zat pek Uerl gitmilJ ve 
lltlsaklara peyda ettiti ribl basta bObrettm 
dabllinde kih ile dolu oJdutundan Mar
mara hutanesinde blr saat bir ~eyrek k11· 
mettar mesailerini ~erulmadan sarfederek 
benl blr merti muhakkaktan kurtanp lb· 
tryar babamla anneme ve evlitlanma yep
yeni bir hayat lade etmi11 oJdupndall 
doktor detil Peyramber olan bu Lokman 
hekirne oliinceye kadar maa aile hayab 
minnettara oldufumuzu derin hiirmetle• 
rtmle beyan ve ana .Ukran eylerim. 

Boyabath Ankara Sahhat Vekiletl 
.~yniyat kitibi: Nail Can 

Terzi Cemal BUrUn 
24 agustos sah gi.inilnden itibaren 

yazhk modellerlni ehven fiatla elden 
~1kartt1giru mti~terilerine bildirir. 

Istanbul Deniz Ticareti mUdUrlUgUnden: 
Kaptan, k1lavuz ve makinistlerln her alt1 ayda bir Yilksek deniz ticaret 

mektebindc yap1lmakta olan terfi sm1f imtihanlanna 13/ Eylfil/1937. tarihin· 
de mezkflr mektepte ba§lanacak ve imtihan 20 EylUJ 1937 de bitecektir. 1mti
harun yap1lacag1 giinler mezkur mektepte ve miidiirlilgi.imi.izde aSilld1r. 1mti
hana girecek namzctlerin istidalarim ve deniz hayat1ru g0steren vesikalaruu 
mildiirlilgiimi.ize ibraz ederek sJhhi muayenele1ini nihayet 10/Eylill/ 1937 
tarihine ki::.da ikmal eylemeleri ve bu tarihten sonra milracaat edeceklerin 
irntihana kabul edilmiyecegi ilan olunur. (5430) 

T ahlisiye Genel Direktorliigiinden: 
FenerlerJn mevkilcrl Muhammen bedelleri Muvakkat teminai 
izmir Karaburnuna konacak 12 
deniz millik fener 20461 1535 
Silifkcde Provansal adasma konacak 
10 deniz millik fener 8771 657 

Yukancla. muharnmen bedellerile mevkileri yazlh iki adet f enerin mtiba
yaa ve in§asile yerlerine konulmas1 kapah zarf usulile ve 45 giin mi.iddetle 
ekslltmcye konulmu§tur. 

Karakterlerile riliyet mesa! eleri fennt prtnamelerinde yaz1h bulunan bu 
ild fene1in ihalesi ayn ayn olarak 15 Eyllil Qar§amba gtinu saat 15 de Oala
tada Liman hamrun 4 unci.i katmdaki satmalma komisyonunda yap:llacaktir. 
~artnam~'ier Tahlisiye Urnum Mildiirliigu muhasebesinden «150» ku~ mu· 
kabilinde almacak ve teklif mektuplan 15 Eylul <;ar§amba gilnti saat 14 de 
kadar komisyon ieisiigine tevdi edilecektir. <14446» 

Demirkoy kaymakambg1ndan: 
Bu y1l kazam1zda yap1lacak 105 adet kargir tek g~men evinin talibine iha

lesi a§Sgida yazih §artlar icindedir. 
1 - 10 adet §ehir tipi kargir evin bilurnum malzemei ~iyesiyle beraber 

beherinin muhammen bedeli 449/ 05 topunun 4490 lira 75 kunl§tur. 
2 - 95 adet koy tipi kargir evin bilumum malzemesiyle beraber anahtar 

teslirni ve beher evin rnuhammen bedeli 394 lira 29 ku~ topunun 37458 lira 
75 kuru~tur. 

3 - 10 adet §ehir tipi evin birinin yalmz muhammen i§!tiligt 80 topwiun 
800 liradir. 

4 - 95 koy tipi kargir evin birinin yalruz muharnrnen i~ligi 70 topunun 
665') liradir. 

5 - Yukandaki evsaf dahilinde ve muhammen bedellel'c gore 10 adet §ehit 
tipi kAgir evle 95 adet koy tipi kagir evin bilfunum malzemei in§aiyesiyle be
raber anahtar teslimi suretiyle in§aSI toptan veya grup grup veyahutta yalmZ 
i§!tllfgi toptan veya grup grup talibine f§giligi ayr1ca verilecegine gore malzeme 
losnunm 5313,485 m3 tR§ 139380 kerpi~ 21000 adet tugla 502670 adet yerli kl· 
remit 468,215 m3 mamul kereste 48250 kilo kir~ 2625 kilo ~vi 9100 kilO 
sarnan 210 kilo boya 202,10 m3 cam 259,250 m3 kum Vekiller heyetinin 19/ 2/ 935 
giin ve 3721 sayih karanna dayanarak her giin kazada milte§ekkil komisyonda 
pazarhkla lhalesi icra edilecektir. . 

6 - Plan ve §8.rtnameyi gorrnek i~in her giin Klrklarell, Edime, Tekirdai, 
istanbul iskan miidilrliiklerine ve kazam1z iskan memurluguna miiracaatlarL 

7 - Urnum ~ilige kap1, pen~ere imaliyesi de dahildir. 
e - 2490 No. Ju kanuna gore pazarhga i§tirak edeceklerin yiizde yedi bu~uJa 

teminat paralariyle i§bu kanun htikmiine icap eden vesaik ibraz etmeleri. 
9 - i§bU milnakasanm miiddeti bir hafta olup ihalesi 31/ 8/ 937 tarihin8 

miisadif sah gftni.i saat bir de icra k1lmacakbr. (5615) 

Deniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanlar1 
1 - Tahmin edilen bedeli 150 lira olan bir adet hurda kamyon, yedek ak

sam1 Ue birlikte 30/ Agustos/ 937 tarihine rastlayan pazartesi giinii saat 14 d•. 
a~1k arttn"Illa usuliyle satilacaktir. 

2 - i§bU kamyon komisyonumuzda hergi.in gorillebilir. 
3 - isteklilerin % 7 ,5 nisbetinde pey ak~esi olan 11 lira 25 ku~u istan .. 

bul Defterdarhgi muhasebe miidiirliigilne yabrarak mukabilinde alacaklarl 
m:ikbuzla birlikte ve belli giln ve saatte KaSimpa§Rda bulunan komisyona IJ1U'" 
racaatlari. (5587) 

Oskiidar K1z Enstitiisii Direktorliigiinden: 
Vski.idar K1z EnstltUsii ve Ak§am k1s1mlarma 20/ 8/ 937 tarihinden itibtt" 

ren talebe kaydma ba§lanmi§t1r. Taliplerin okula mi.iracaatlan llln 01unur0 

.(5320) 
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Qindeki muharebeler 
~~~~~~---~----------~ 

~inde Japon cuksri kuvvetleri a. 
~inlller arasinda ~n mevzif h&U· 
selerin sebep oldugu muharebe'ler bf.L
yii.k harb llarektitina. VB kanli taar
ruzlara. muncer oldu. Tilrlil tilrlii dfl
yii.ncelerle iki taraf da resmen harp 
ilanzna yanafmamaktadir. Fakat ikl 
taraf da uzun ve bilyuk bir harb ~ 
lazim gelen hazirltffe yapiyor.lar. 

Japonya hilkflmett harb masra.fl 
~in iki milyar tahsisat a.Zmaga ka
rar vermiftir. Bu nukdar Ja'[JOnya. dev
letinin. senelik biltyesine muadild.ir. 
Ayni zamanda Japonyada biitiln i.t
tih.sal vasitalan ve sanayi, harpte 
kullanmak ifin devlet kontroliL azti
fta almmaktadir. Haricf ticarete da 
devlet nezaret etmektedir. 

Cin hiik~meti de ~ang_haydan u-
2akta bulunan payllahti Nankind6 
tutumnaga. imkdn gOrmediginden 
Cinin en uzakta.ki eyaletlerden bin 
bulunan Szequana ~ekilmege hazirl.a
nzyar. Cin hiikilmeti imkan dahilin-

de t;o1c asker tCYpl.amaga t;al~yor. Fa.
kat topliyaca§i askerler mill£ ruhda 
terbiye edilmedi§i gtbi iyi techiz ve 

teslih edilmem~ oldugundan sayzsi
nin t;oklugu harbin ii.zerinde milhim 
bir tesir yapmiyaca,ktz.r. ~imdilik bil· 
yilk harekdtz. Pekinin garbmda ~ar
kt Tilrkistana. dogru yapzyor. 

Tulutren - Pekin hattmi ifgal ede11 
Japon ardusu iltJ Ma~riden sar
kan Kuantung ordusu Seddi Cin bo
yunda yerlefmi~ al.an Cin ordusunu 
abloka ettiklerinden Qinlilerin muka
vemetine imkdn kalma~tir. 

~anghayzn bulundugu nehrin ag
zmda karaya t;ikanlan Japon ordu
su. da hiicu.ma baflamiftir. Bu hare
Mtzn resmi bir harbe varmamasz. igin 

Amerika Hariciye Nazin iki tarafa da 
sulh Ulhinde dostane milracaatta bu
lunmuftur. Fakat bugiinkil vaziyete 
gore bu miiracaat neticesi.z kalacak-
tzr. Feyzullah Kazan 

Kurueesme cinayetine sebeb para 
meselesi oldugu anlas1ld1 

(B~ t.nraft 1 inci sahifedc) 
~evket 90 ya.§lanndachr. Kuru~~ede 
Oksilz!;ocuk sokagmda 153 ve 155 nu
Inarall e' lerin sahibi bulunmakta, bu
tada Bcyoglu postanesinde memur og
lu Rncli, diger ogullan. S1ddlk ve Fet
hUUah Zeki ve h.'1ln5i e bei-a.ber otur
lllaktadlr. 

liac1 ~evketin diger oglu Nurullah 
ise Karakbsede doktorluk etmektedir. 

Mabn1 taksim karar1 
liac1 §evketin bu Oksiiz~ soka

tindaki iki evinden ~ka Yenikoyde 
bir yallSl, Erenkoyde iki bagi, Ni§an
~da da bir apartiman hissesi var
d1r. Hac1 :;;evket; bundan bir milddet 
~VVel kansile isti§areden soma; artlk 
olUm gilnlerinin yakla§makta oldugu
nu lleii siirmil~ ve hayatta iken evlftd
lan arasmda mahm taksim edeceginl 
stiylemi§tir. Bu karan veren Hac1 ~ev
ket; Erenkoydeki baglarla Ni§anta
§Indaki apart1man hissesini satml§, 
bo§ta gezen ogullan S1ddlk ile Zekiyi 
tagirarak: 

-Size ti~er bin lira para veriyorum!. 
l3unu kendinize serrnaye edinerek birer 
1§ tutunt .. » nasihatinde bulunmU§tur. 
. Zeki; ilk anlnrda bu paralann ver
digi tath bir rehavetle, babasma bir 
takJ.m vaidlerde bulunmU§, fakat ara
<lan ~ok ge~meden para suyunu ~eki
\'ern..~...+-l --·•U9t.Jf, 

liac1 ~vket; ild ogluna bu paralan 
"ercugi Sirada cliger mallarllllll da ka
l'lsile diger iki oglunun olduguna dair 
'"rak tanzirn e~, be§ yiiz lira nakid 
Parayi da Beyoglu mufti.ililgune gotil
rerek· 

d ."':':.Bu benim cenaze paramd1r! .. 01-
Ugum zaman, techiz, tekfin ve cena

ie lllerasiml i~in sarfedersinizl .. demi§ 
\re lllUhafa2asiru rica etmi§tir. 
k l3eyoglu miiftiisii, csnsen Hac1 ~ev
l ettn §ahsen ahbab1 olmasi dolayisi-
e bu mtiracaati kabul etmi§tir. 

Paralar bitince ..• 
di~eki, u~ bin lirayi yedikten sonra 
2i.i &~r iki kardetjine verilen malla.:ra gO
p nu dikmi§ ve babasindan yeniden 
~a istemege ba§laIIll§tir. Babas1, bir
~efa kilr;iik yardlmlarla, oglunu 

1 dan 5aVIlll§sa da, bu iz'ar;lar slk
h(~nca, nihayet onunla konu~ayi da-

esrnek mecburiyetinde kalml§t1r. 

3 
Bunankhk iddias1 

Pa 5 Y8.§mda olan Zeki, bu suretle hem 
tn .~a~z, hem de himayesiz kahnca ~ok 
l\~~ul ~ir vaztycte dil§mil§tilr. Bu
ltUk uzerine milddciumumilige ve hu-
1\tn Inahkemesine mtiracaatle babasi
tnau at.eh getirdigini ileri silrmil§ ve 
"as annm mUhafazast ir;in kendisinin 
li~1taym ediimesini istemi§tir. Adliye, 
s· ~evketl S1kt bir muayeneden ge
d ~rtm~. fakat bunnkhk arazi g61 eme 

Igi i~in Zekin' -z 
1 

m iste'hni reddetmi§tir. 
g ' ~u plamn netlce vermecligini 
<hct el ora bind1rip bab3.Slm teh-
1:.i. nr ! P c .me e kal-
t n t 't f t bu . k1 biikltim ya~1-

n e u yild1rmam~ hr. 

lla Dcgi§mi~ yatak ! .. 
le.r k ci ~evkct; butun bu rahatsizllk

ar§isinda, yalruz yatacag1 yeri de-

gi§tirmekle iktifa etmi§, evlftdlan ile 
kansm1 birinci evde birakarak, ken
disi, biti~iktcki, kiraya verdigi evin alt 
odasma ge mi9tir. 

Ani karai' .•• 
Zeki; bll' sabah S!lat yediyi ge~erek 

kalk1:1g1 zrunan, karde§i Radinin de 
kalkml§ ve yuzimii y1kamak ftzcre mut
faga gitmi~ oldugunu gormti§tiir. Ze
ki, derhal, sand1kta bulunan tabanca
SlDl avucuna a:lmi§, 3.§agx ~'bah
~eden mutfaga gecmi§ ve burada agilip 
yiiziinii yikamakta olan Radinin, ba
§llllll arkasma ate~ etmi§ ve bu kur
§un onu cansiz yere sermege kafi gel
mi§tir. 

Bu §ekilde gozlerini kan bilrilycn 
karde§ katili, tekrar bahgeye glkml§, 
rnutfagm i.Izerindeki ginko levhalar
dan ytiriiycrek, babasmm biti§ikte yat
makta oldugu odaya girmi§ ve ihtiyar 
babasim delin bir uykuda bulmll§tur. 
Zcki; biltun evlfl.tllk rab1talarm1 g0-
ziinden silerek babaS1Dln yiiztine dog
ru ii~ el ate§ etmi§tir. Bu ku~nlar, 
bittabi kafayi parga11yarak, ihtiyan 
callSIZ bir hale getirmi§tir. 

Zeki, babasilc karde~ Oldilrdilk
ten soma tekrar kendl yattig-I klsma 
gelm~, bu sef er de burada, kendisl 
gibi bo~ bulunan obilr karde¢ S1d
dlk ile kaq1la§m1~1r-. Zcki, h~lanan 
gozlerini bu ka.rde~ne dikerek: 

- Babamla Radiyi oldtlrdfun! .. Sa
na ne yapa.cB.gimi bilmiyoruml .. ~k
linde sozler sarfetmi~. Bu sirada ya
taktan kalkan annesile yiiz yiize gel
mi¢r. 

Anas1n1 gorunce ... 
Anasiru goriince biraz ~a~hyan ka

tilin, bu dalgmhgmdan istifade eden 
S1dd1k, ortabktan savu~m~ur. 

Zeki, bundan sonra bir sigara yak
m1~ ve odasmda bir a~agi, bir yukan 
dol~maga koyulmu.5tur. 

Sllah sesle1ini ve tern~ duyanlar, 
Kuruge~me polis noktasmda bulunan 
ibrahimi haberdar etmi~Ier, o da 
AmavutkOy mcrkezine lazim gelen 
habe1i vermi~ ve komiser Lutfi Ue 
memurlar cinayet i§lenen eve gelmi§
ler, katili, odasmda sigara i~erken 
yakalam1¥archr. 

Tabanca nerede 
Katilden, tabancayi ne yaptigi 

somlmu~. Zeki, bu s1ra.da sa~masapan 
birkar; sOZ soylem~, polislcr kend!Sl• 
ni kelep~eliyerek Arnavutkoy merke
zine gottirm~lerdir. 

Tnbanca ha.kkmda miitcadclid su
allcre Zeld, bir tilrlil cevab vermemi~, 
nihayet e~a.s1 arasmda yap1lan ~
timalarda sand1gmda, henilz barut 
kol:usu gitmiyen tabanca ele gegirll
m~tir. 

Adliye i~ ba~1nda .. 
Bu kan11 faciadan haberdar edilen 

nobet~i mliddciumumisi ihsan ve Ad
liye dol oru Enver Karan cinayet ye
rine t>l ek vaziyeti tesbit etmi~ler, 
CC'3 l rnuay ne rdilerek gomillme
Ierine J in verilmi tir. 

Zeki, b'r z k ndinc geldikten .::ion
ra, butim ol nlan bircr biier anlatm1~ 
vc bir am.bk ta aglam1~1r. 

Hac1 ~evkctin kendi ellle milftil-

Yugoslav 
hahriy elileri 

Diin Bogazda gezdiler ve 
Deniz Lisesini ziyaret 

ettiler 
Yugoslavyanm Dubrovnik harp ge

rnisl ile lirnanumza gelen misafir Yu
goslav bahriyelllerl diln f?irketl Hay
rlyenin husu.st bir vapurile Bogazda 
bir gezinti yap~ardlr. Gezinti ogle
ye ka:dar devam etmi¢ir. 

Misafirler ogleden sonra da Heybe
lladaya giderek Deniz llsesini ziyaret 
etm~erdlr. Misafir bahriyeliler Hey
bellde askert mera.simle kar~lan~ 
lar ve ~am iizerl ayni ~kilde ~ 
ecli~lerdir. Mektep komutaru misa
firler ~ereflne bir ~'y ziyafeti ve~. 
zlya!et derin blr samimiyet ve karde.,
llk havasI i~inde ikl saat silrm~tiir. 

Yugoslavyal1 bahrlyelller bugi.in 
§ehrirnizde hususi surette gezintiler 
yapacaklarchr. Ylne bugiin istanbul 
komutan1 mlsafirler ~ercflne Tarabya'
da Tokalliyan otellnde oir gay ziyaf eti 
verecektir. 

Dubrovnik yann limanuruzdan ay
nlacak ve Adatepe torpido muhribi
miz tarafmdan Ye~lkoy ~lklanna 
kadar te~yi edilecektir. ----

Belediye su~lar1ndan 
cezaland1rilanlar 

Belecliye suc;lal"lndan dolayi Emln
onil :mmtakasmda 27, Fatihte 25 ~ 
cezalandm~, Fatihte 25. EminO
nilnde 300 noksan ekmek mUsa.dere 
olunmu~tur. ---

Bir otomobil bir ameleye 
~arparak Yaralad1 

Taksi:mde Cumhuriyet caddesinden 
gcgrnektc olan amele ibrahime bir 
otomobil !;arpm19 ve yaralam1~1r. ~ 
for ka~~ir. araruyor. 

Son 24 saatte 5 tifo vakas1 
goriildii 

Son yirmi dort saat i!;inde §Chrimiz
de yenicten 5 tifo vakasi tesbit edilrni§
tir. 

Kamyontin arkas1na tak1lir .. 
ken diiterek yaraland1 

·Sala.haddln ad.Inda bir:f, diln Silft.11-
ta.ragada bir kamyonun arkasma giz
lice taktlmak iste~, fakat muvaf
fak olam1yarak dil~m~ ve agir suret
te yaralandlg-Indan hastaneye kaldl
rilnu~tJ.r. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
_lilge teslim ettigi cenaze paraslle ce
na.zesi kaldmlnu~tir. 

Adliye tahkikab 
Adllye tahkikat1na nazaran · Zeki, 

babasmm para.Ian taksim ederken 
knrd~i Radiyi himaye ederek ona da
ha fa.zla mal ve para vermesi yiizlin
den gerek babasma ve gerekse kar
d~i Radlye otedenbert kin beslemelc
te idl. 

Kati! Zeki diin saat dort Siralannda 
U!; polls mernurunun rnuhafazasi al
tmda Adllyeye getlrilerck mtiddei
umumilige teslim edilmt,tlr. Yiizler
ce ki~iden miirckkep bir meraklI kiit
lcsi de katili takib ediyorlardt. Zekl, 
mendll ile ytiziinii kapayarak ve hiz
h, telft~b adnnlarla polislerin ontinde 
ko~;· gibi Adli~ye girmi~ir. 

Milddeiurnumilikte evrakl tanzim 
olunduktan sonra Zeki Adliye jandar
maSina teslim edilmt, ve jandarma 
rnuhafazasmda dordiincii sorgu 
hftkimine veiilmi~tir. 

Katil Zeki ilk tahkikattaki ifade
sindc su~unu tamamile itiraf ederek: 

-. Babarm da, kardesimi de ben 61-
diirdilm. Onlar bana f~allk edlyor
lard1. Ben hasta idim. Yapt1klan fe
nahklar bilsbtitiin sinirlerimi bozu
yordu. Artlk tahammill cdemiyecek 
bir hale gel~m. Yaptiklan fena
hklar yeti~yomm~ gibi son gfutle.r
de de ~enim deli oldugumu lleri siire
rek timarhaneye gondennege kalkl~ 
tilar. Bu harekctler ilzerine biisbU
tiin kendimi kaybettim. Fena halde 
hastalaudlm. Artlk ne yaptigmu bll
miyordum. Babann da, kardc~imi de 
oldilrdiim. Oliim onlann hakland1r ... 
demi~tir. 

Katilin milstn.ntik taraimdan cla 
soT'g lSU yap1Id1ktan sonra hakkmda 
tevkif karan krsilerek Tevkifhaneye 
gb.."lclerilrni~tlr. Zek1, istintak dalre
sinden ~1kmca yine mendillle yilzilntt 
kap~yarak jandarmalann arasmda. 
ko~ kosa su~lu otomoblline girm1{1 
ve Tevkiflu:.a ... ,J got· riilni~~~lr. 

""'"". 
(TARiH KONU~MALARI] 

idrisi Bi'tlisi 
Babam da devrinin en ileri gelen 

ltlimlerlndencll: Bitllsli Hiisamcddin 
Ali. Hatta. Nurbah§t tarikatinde de 
milhim bir mevki i§gal eylemi§ti. Ha
yatmda ii~ miihim eser vilcude getir
mi§tir: iki cildllk bir tefsir, §eyh Ab
dilrrezzakl KR§aninin 1sttlahat1 sofi
yesini §erh, bir de Gill§eni Ra.zin .fartsl 
§erhi. Kendi, 1494 de bldil. Fakat ot
lu idrisi BitlW, ilim ve irfan ve stya
sette babasindan daha ziyade zekl ve 
faziletini gostercli. 

Idris! Bltlisinin ne tarihte dogdugu 
rnalftm degudir. Fakat ilme ve siyasete 
hizmeti biitiin tarihlerde mukayyeddir 

idrisi Bitlist, o zamanlar: iranda sal
tannt siiren uzun Hasan ahfruinun 
divan hizmetinde bulundu. ~ :tsma
il, ikinci Beyazid zamarunda, irana 
hakim olrmya ~ll§arak Safevi devl&
tlni kurmaya ba§laymca, idrlsi Blt
lisi de Tebrizden \:Iktl. Mekkei Milker
remeye gitti. ~ah ismailin hizmetinde 
bulunmayi nefsine yediremiycrek Os
manh Tiirklerin hizmetine girmegi 
tercih ctti; o zamamn tabirile Rum 
diynrma gclcli. i:kinci Beyaz1d, Idrisi 
Bitlisiyi tevkir ve ikram ile kabul etti. 
Hatta kendisini bir All Osman tru.ihi 
yazm1ya memur eyledi. 0 zamana ka
dar Tcvarihi Ali Osman mum altmda 
iisaleler yazilm~t1. Hatta Sukrullahm 
Behcetiittevarihi ellerde dolai iyordu. 
Faknt bunlar a~Ik turk~e yazilllll§ eser
lcrdi. idrisi Bitlisi, bunlardan daba 
mufassal ve daha me§ruh fnrisi bir 
tarih yazd1. Bu tarih, sekiz pacli~all 
devrinde vul.."Ua gclen hadiselcri tesvir 
ettigi i~in, kitabma H~t Behi§t na.mi
ru verdi. Kita.bi 1513 de yani Yavuz 
Sultan Selimin cilllisundan bir sene 
sonra hitama erdi. 

idrlsi Bitlist, Yavuz Sultan Selimin 
de iltifatma mazhar oldu. iran diya
rmda ilmen gosterdigi kudret ve ikti
dan Tiirk diyarmda da gostcrdi. Ara
bi ve Farisi kasideleri YaYuz Sultan 
Selim taraf mdan son derece takdir 
cdildi. Hiisameddlni Bitlisinin oglu, 
Yavuz Sultan Selimin rnukarribleri 
s1rnsma g~ti. En muhim i~ler onun 
uhdesmc tevdi edildi. Yavuz Sultan 
Selim idrisi Bitlisinin kaleminden ve 
fikrinden gok istlfade etti. 
~ah !smaile <;alcbran sahrasmda 

parlak bir galebe galarak Tebriz Tiirk
ler eline ge~tikten sonra, iran §ahl
nm §ark eyalctlerindeki nufuzunu da 
kmmya lilzum goriildil. 

O zamanlar Azcrbaycan, Bagdad ve 
Diyanbckir, hep ~ah ismailln niifuzu 
altmda icll. Kiirtlerle meskfrn yerler 
bunJann ara Yerinde bulundugu i~in, 
onlnr da ~ah ismaile boyun egmi§ler
di. Bunlarmda !ran niifuzundan kurt.a
nlmasi 18.zlmdl. O Sirada idrifil Bitllsi 
Yavuz Sultan Sclimle beraberdi. Ya
vuz, Mard~e geldigi zaman, bu vazi
feyi i!aya ldrisi Bltlisiyi memur etti. 
Kendi Amasyaya gelinciye kadar idrl
si Bitlisi bu vazifeyi sulhen ve bilyilk 
bir muvaffak1yctle ifa etti. Kurt bey
lcrinden yinni be§ nefer Ulke sahibi 
iimeranm goni.lllerini alarak Turkle-
1in itaat1 altma aldl. Bunlann kimine 
yurtluk ocakl1k verildi. Kimi magru
zillkalem hiikfunet sayild1. Diyar1bc
kir halkJ. da idrisi Bitllsinin nasihati
ni dinlecliler. Kaledcn iranlllar1 kova
rak mallarllll ve C§yalanm yagma et
tiler. 

0 sirada, Yavuzun Tebrizden r;lkti
g-Im duyan f?ah ismail tekrar payitah
trm ele ger;irmi§ti Diyanbekirin ahn
cllg-Im ve Kurt beylerinin Tiirklere in
klyad1m haber almca, derhal Ustacll 
~ehmed hanm kard~ Kara ham bef 
bm ki§i ile Diyanbekir iizerine yolla
clI. Kale kU§atildl. Biltiln halk idrisl 
Bitllsiden imdad ve muavenet rica 
eylecliler. idrisi Bitlist derhal istnnbu
la yazdl. Dlvandan al'Zlllln cevabile 
beraber Kurk beylerine de rnektuplar 
gelcll. Bu mektuplan getiren yigit Ah
meddi. Yigit Ahmed Tiirk askerile 
Kurt beylerini maiyetine alarak d~
man askerini yarclI, ve kaleye gird!. 
idrisi Bitlist, Kurt beyle1inin ~ah is
mailin igfalatma kaptlmrunalan i~ln 
elinden gelen gayreti sarf etti. Yavu
zun ilkbaharda !rana yilruyecegini 
haber ald1. Yavuz Sultan Selim Ke
mnhn gellnciye kndnr iranlllann bil
ttin hiicumlarnu, Kilrt b yleri vasita
s1le pilskUrttii. Kendi>inc Yavuz Sul
tJ.n Selim tarafmdan bin f1lori gbnde-

1drisi BitJWnin mean 

rildi. Q~gabuk gelmesl emredilcll. id
risi Bitlisi gitmege hamlaruyordu. 
Fakat Iranlllara kB.I'§l muvaffaklyet 
innidi vai·d!. Kilrt beyleri de Yavuzun 
gelmesini istiyorlardl. idrist Bltlis! 
bcylerin bu arzularllll arzettl. Kendi
sine su cevap geldl: 

< Diyari Aceme azimetimiz Alaud
devlenin def ve refine mevkuf olup ol 
muhmin husulii milyesser olunCiya 
kadar ol caniplerin muhafazasma 
bezli makdur edesiz. 

Dlyanbekir bir yildanberi muhasa
ra altmda icli. Bu haber gelince, Kun 
beyleri meyus oldular. idrisi Bitlistye 
yalvardllar. Ahvall bizzat pacll§8ha 
anlatmasiru rica ettiler. idrisi Bitllat, 
Diyaribekirin ard kapwndan ~Jktl. 

Tam yolda Yavuzun isttrahat i~in ts
tanbula gittigini haber aldJ.. Faka' 
kendlsine soruluyordu: «I>iyanbeki
rh1 kurtanlmasI hudud funeraslle 
rnfunkiin mtidUr? Yoksa asker mi gon
derilmck Ia.zimd1r? , 

idrisi Bitlisi istanbula ulaklar gan
dcrlp asker istedi. I.8.zim gelen kuv
vet derhal gonderildi. Kara han, kar
§ISina mUth~ bir kuvvet gelcllgtni du
yunca, Mardine ~ti. Ttirkler Dlyan
bekirc girdiler (1515). Fakat Kara ha
nm da p~ini btrakmadllar. Ma.rdlnl 
ku~attilar. Kara han, Mardinde de ba
rmam1yacag-Im anhyarak, firar etmi§
ti. Tilrkler Manttn kalesl ontine gel
dikleri zaman, gene idrisJ Bitlisinin 
yard1mma ihtiy~ gOsterdller. Kale 
halkma nasihat edip gtinWlerini al
masi i~in idrisi Bitlisiyi g0nderdller. 
idrisi Bitlisi bu vuifeyi memnuniyetr 
le kabul etti. Ve muvaffak oldu. Kale 
halk1 derhal kap1Ianm ~lar. idrlsl 
Bitlis1, Mardin kaleslnin de fethlnl te
min etmi~ oldu. 

istanbuldan h&IA asker gfulderllt· 
yordu. Bu serer de Kamman beyler
bc)isi Hilsrcv P8fa gonderilmifti. Fa
knt Hilsrev pa§arun yoluna iranhlar 
engel oluyorlardl. Nihayet bu engel de. 
ortadan kaldmldl. Kemah kalesi ii9 
gilnde fethedilcli. Halk, idrisi Bitllslyt. 
B1y1kh Mehmed pa§ayi ve Hiisrev pa
§RYJ bekliyorlardl. Geldtklerlnl haber 
allnca, kaleden ~karak, bliyilk blr se
vin~ i~lnde kaf§Ilacblar. Kara han Mo 
bir yerde tutunamaclI. Nihayet ~ 
sar muharebesinde g1rtlagmdan vu
rulup atmdan yuvarlancb. Btitiili u
kerl ba§lanm ahp Jta;tllar. Tilrkler, 
!drisi Bltlisinin hlmmettle, §&l'k eya. 
letlerlnde iran nUtuzunu ortadan kal· 

, cllrdllar. ... 
idrisi Bitlisi, harpten danii§iinde 

(1516), hep eser taillile m~gul oldu. 
HC§t Behi§t dahil Olmadlgi balde OD 

iki kadar eser telif etti. Bu eserlerin 
bu k1sm1ru ikinci Beyazul zaman1nda 
ya~ti. ikinci Beyazida tekdim ettlll 
esei·ler. Milnazaratiis savnu velld Ile 
Mi1 'atillcemaldlr. 

idrisi Bitlisinin en ~ok eserleri tasav
vufa ve ~hlere aittir. Haclisi Erba!n 
ilc l'ususillhikemi ve Gtil§eni razi §arb
etmi..., tir. 

Zt. \ cesi Zeynep harumdan bir oglu 
oldu: Ebillfaddal Mehmed efendi. 
Mehmrd cfendi, babasmm tarihine 

( Dez;ami 6 inci said/ea) 
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Gaziantep mektuplarz Fuar lzmlrde biiyiik ~::~ K~:;s~anto 
Gaziantebi bir ~ok yeni bir hareket uyand1rd1 -. 
miiesseselere ihtiyac1 var DOrt giin i~inde lzmire gelenler j 

ff UkOmet konag1, lise binas1, park ve 25,225 ki~igi bu/du ·I 
oazar yeri henuz yap1lamam1str 1 

• 

Gaziantepten 

Gaziantep 22 (Hususl muhabiri
mizden) - Antepe, malik oldugu t.a
blat gi.izelliklerl itibarile cCenubun 
incisb denir. Bu islm ona ~ok eskiden 
verilmi~tir. Halebin Osmanll impara
torlugu hududlan ic;inde bulundugu 
ve Antep sancagmm Halebe bagh ol
dugu tarihlerde dahl Cenubun inclsi 
say1Ian bu gi.izel ~ehir bu vasfa bihak
km lay1ktir. Az meyilli tepeler, bol 
sulu dereler, yanlan kap11yan bah~e
ler ve ~e~it ~e~it aga~ann si.isledigi 
mic5heler, gayet Hitif bir hava ve da
ima parlak y1ld1zh geceler ona bu 
mevkii t emin etmi~tir. 

Ancak, tabiat gi.izelliklerine insan 
elmin ve enerjisinfn meydana getire
bilecegi esr>rle ilave olunrnazsa orta
daki gtizellik tek tarafh kahr. 

Gazl yurt, Kurtulu~ sava~ndan pek I 
harnp 1;1k1Ill~hr. SaylSlz denecek ka
dar ~ok, binlerce cvi, ham, hamam1, 
muhtelif binalan yik1hp yakllrn1~. 

harp sonu ~ehresl bir y1gm ankazdan 
ibaret kalrm~ti. Belediye ve diger ~eh
ri imarla alakadar te~kkiil ve tccs
si\sler vazl!elerini yapmarm~ degil
lerdir. MeselA, Belediye mezbaha, ha.I, 
barsakhane, toptan meyva sah~ pa
zan, buz fabrikasi, yapm1~, yeni rne
zarhg1 ac;m1~. su tesisatma b~lalill~, 
Parti ~ehitler ii;in abide dikmi~ ve 
hususi idare bir ~ocuk bal1i;esi tesis 
eylerni~tir. Fakat, bunlar biiti.in ihtl
yai;lann tamamlanmas1 degildir. 

Gaziantep geni~ topraklara rnalik 
vc nltm1~ bin nilfuslu btiyiik bir ~e
hlrdir. ihtiya!flan bu geni~ ve bii
ytikliik nisbetinde fazladlr ve biiti.in 
bu ihtiya~lann blr anda teminine 
maddeten imkAn yoktur. Bunu bili
yoruz. Ancak oyle ihtiya~lar var kl, 
bunlarm tehiri caiz degildir. 

Gaziantep yeni bir hlikumet kona-

(AK~AM) 1n edebi roman1 

bir goriinil~ 

gindan ela.n mahrumdur. Resmt da
ireler muhtellf binalar altmda 1~ gor
mektedir. Evvelki yil Zerdalillk mev
klinde temeli attlan bina be~ on gi1n 
f aaliyetten sonra mevklin miine.sip 
goriilmemesinden b1rakllm1~1r. 

Talebe rnevcudu sekiz yUzii buldu
gu halde halft. bir lise binas1 yap!la
mam1~br. Hapishane binas1 yoktur. 
Antebe yak1~1r bir Halkevi kuragi in
~a edilememi~tir. 

Methalde a~1lan bir yola bulvar adl 
ve1ilmi~tir. Buras1 alelade bir yoldan 
ibarcttir. Ufak bir klsm1 asfalt do~en
mi~, daha blr yll sonra katranlar 
meydana c;1knu~br. Her halde buray1 
hakiki bir bulvar haline sokmak, bu
nun i~in de caddeyi geni~letrnek, 

aga~lamak, ankaz ve anzalan kald1r
mak, yeni binalan bir piana uydur
rnak Hiz1m1dir. 

Muntazam bir pazar yeri yoktur. 
Halbukl, hayatm c;ok bahah oldugu 
bu ~ebirde pazar yerine fazla ihtlya~ 
vard1r. Merkezi blr yerde kurulacak 
pazar yerinden Belediye de ~ok f ayda 
temf n edeblllr. 

~ehir f!f.indeki yollar muntazam de
gilclir. Parke yol ve kaldmm in~a 
ehemrniyet vermek laZimdlr. $ehlr 
parktan mahrumdur. Qocuk bah~esl 
olarak yap1lan ve sonradan aile par
kma ~evrilen Klrk ayakla Halkevi 
bahc;esinden b~a oturacak bir yer 
yoktur. Park, medent hayatm en ltt
zumlu ihtiyac;larmdandlr. Mesireler, 
bu isrne laylk vaziyete getirilmege 
muhta~tir 

~ehlrde lamba adedi azdlr. Az para 
sarfile karanllk sokaklan 1~1kland1r
rnak rniimkundil..r. Temizlige biraz da
ha onem verilmelidir. Hayat bahal1-
11gi ve ihtikarla Sikl surette alakadar 
olunmal1d1r. 

Tefrjka No. 28 

ektep arkadaJlar1 
Gen!f k1z ctrafmda degi§en havarun 

1arkmda ohnuyor degildi. Kendisine 
g0sterilen bi.innetin, alakarun mi'ina
sim pek iyi anbyordu. Fakat arbk ah§
mi§tl. Hatta i.istii kapal1 g~en sozlerl, 
yap1lan imalan gormemezlikten, i§it
memezlikten geliyordu. 

Onunla alakadar olanlar arasmdn 
dahiliye servisi ba§ asistam doktor 
Naci bir poliklimk gtinil ona bir he.s
ta kadm gosterdi. Ve hafif bir tebes
si.im arasmda: 

- Cevvale harum, dedi. Muayene 
ediniz. TC§his koyunuz ve bana anla
tlmz. 

Bu, nititemadi bat> agnsmdan ~ka.
yet eden blr gen~ ve fakir kadmdl. 

Cevvale hi~ tereddtit etmeden ka
dtru muayeneye ba§lad1. Dok.tor Naci 
ba§ka hastalarla me§guldii. Genr; klz 
bu ilk hastasm1 uzun uzad1ya isticvap 
etti. Hararetini ald1 ve araSira goz be
beklerinin kaydlgm1 tesbit etti. Sor
du: 

- Aras1ra midc bulantlSl oluyor 
mu? 

-Evct. 

Biirhan Cahid 

- Kil!filkken bir kaza ~irdin mi? 
-Hay1r. 
- Eskiden bu ba§ agruan var nuy-

dl? 
-Hayir. 
Cevvale tereddi.id ediyordu. Okudu

gu derslere, dinledigi takrirlere gore 
bu muamrnay1 halletmek imkam yok
tu. Fakat gen~ klz arasrra, f1rsat bul
dukc;a tip konferanslanna, bilhassa 
asabiyecilerin i~tirnalanna dinleyici 
olarak giderdi. Kulagmda kallill§tl kl 
bu §ekil baz1 §iddetli ba§ a~ 
yapan beyin §ebekesine ya.km yerlerde 
basil olan Tilmorlerdir. Dahiliyeci 
gozile bir te§his noktasi bulamadtgi 
bu hastallgi asabiyeci cephesinde mti
talea etrnek laz1rnd1. 

Doktor Naci i§ini bitlrmi§, ona ba.kl
yordu. Sokuldu: 

- Cilrctirni mazur goriinilz doktor 
bey, dedi. Ben bu hastarun ba§ radyo
grafisl almmas1m dogru buluyorum. 

Hafif~c gilliimsiyen doktor Nacl 
sordu: 

- Nic;in? 
- Bana kal1rta b€yin iizcrinde git-

Fuann Lozan kaptst ve Jl'uann oniindeld kalabahk 

Izmir (Ak§am) - izmlr fuan, iz
mire ziyaret~i, seyyah celbi noktasm
dan §imdiden mi.ihim vaziyet goster
mektedir. iktisadi !evkal8.de ehemmi-
yeti yamnda fuann izmire turist c;ek
mek noktasmdan temin ettigi kazanc;, 
ta pek ehemmiyetlidir. 
Yalmz barl~ten degil, aynl zamanda 

mernlekct ic;inden fuan ziyarete ge
lenler pek c;oktur. Tutulan istatistik
lere gore fuar ac;1ldlktan sonra ge~en 
dort gi.in zarfmda izrnire haric;ten ge
lenlerin sayiSI 25225 ki§iyi bulmu§tur. 
Bunlarm c;ogu trenlerle gelmi§ vb f u
ar milnasebetile devlet demiryollarm
ca yap1lan tcnziluttan istifade etmi~
lerdir. All~ veri§ bollugundan izmlr 
ti.iccar ve esnafmm yilzil gi.ilmii§tiir. 

Asll bundan sonra tertib edilen se
yahatlere i§tirak ederek dahil ve ha
ri~ten gelecek ziyare~ilerin sayiSI 
yiikselecektir. <;iinkii Yunanistan, Su
rlye ve M1Sirdan fuar rntinasebetile 
izmire geleceklerin ~ok olacagi hak
kmda haberler gelrili§tir. Bu seyyah
lar, yalmz izmlri degu, Bursa ve is
tanbulu, ayni zamanda Ankarayi da 
goreceklerdir. 

Fuar komitesi, fuara i§tirak eden 
milesseseler arasmda bir dekorasyon 
musabakasi tertip etmektedir. En iyi 
muvaffak olan paviyon sahibine ma
dalya veftlecektir. Aynca mahsulleli
mizin ve mamu1atmuzm ~hirinde 
muvaff ak olan paviyon sahiplerine ~e 
madalyalar verilecektir. 

sovyet Rusya, ingiltere ve Yunan 
paviyonlan, ~ok zengin ve alakayi c;e
ker §ekilde tanzim edilmi~ir. Halk, 
kafile kafile bu paviyonlan ziyaret et-

tik~e bilyiiyen bir ti.imor var. 
- Nereden anladllllZ? 
- AraSira mide bulantilan geliyor-

mu~. GOzlerinde bariz derecede gayri
tablilik var. Ba§ donmeleri de gelmiye 
ba§Iam1~. 

Geng klzm hie; bir mesuliyet kabul 
etmeden koydugu bu te§his doktor 
Naciye biraz garib gBri.indti. 

Daha il~ilncii Sllllf derslerine de
vam eden bir talebe bir mtitehasSis 
gibi te§his koymu§tu. 

Onu meyus etmemek i~in: 
- Peki, dedi. Siz arkada§lanmzm 

yanma gidin. 
Gene; k1z lopklrm1zi oldu. Dudaklan 

titriyordu. 
Doktor Nacinin hareketinde ac1 bir 

istihza sezmijti. 
Ayaklan birlblrine dol~arak kori

dora ~arken a~hyacak gibiydl. Kar
§Isma c1kan radyoloji §efi doktor Tur
ban: 

- Bonjur Cevvale harum, dedi. Dal
gmsllllZ. Hani diln aldlgim1z fllimleri 
gelip gorecektiniz. 

Kendini toplamaga cah§an geng 
klz bu sevirnli adanun hatirlat1§mdan 
teselli buldu: 

- Ben de size geliyordum doktor 
bey. 

Koridorda sira, nobet bekliyen has
ta!ann arasmdan ge!;erek radyo1oji 
dnirc. me girdiler. Doktor Tul'ban ka-

Fuarda havuz kenart 

mektedir. izmir ve Manisa vilayetleri 
ile :izmir Ticaret odaSI, Mehmed Ru
§en deri milessesesl paviyonlan fev
kalade gilzelclir ve hakikaten muvaf
fak ohnu§tur. 

iktisat vekilimiz B. Celal Bayar da 
bu paviyonlar ic;in takdirle1ini esirge
memi§lerdlr. 

Paril.§iit kulesinde tecri.ibelere de
varn edilmi§, parqti. tlere bagh kum 
torbalan,' atlama yerinden sahveril
mi§ ve iyi netice almtru§tlr. 30 agns
tostan 7 eylfile kadar izmirde havac1-
bk haftas1 kutlanacaktir. 

lngil t~rede iki askeri tayyare 
~arp11b 

Londra 26 (A.A.) - Fontley- Ham
pshire ilzerinde iki askeri tayyare ara
smda vukua gelen bir milsademe de 
ii~ ki~i olmQ.~tiir. 

ranllk odada. ~ah§an teknisyenlere ba
Zl emirler vererek odasma gec;ti. Du
vardaki di.igmeyi ~evirdi. Filim kon
trol tabela.s1 aydmlandi. Sonra rnasa
smm ilzerindeki bir kac; parca filrni 
Cevvaleye uzatti: 

- l§te radyografiler. Rabat rahat 
bak. Filimler net ~IkmI§tlr. 
Gen~ kI.z biraz evvelki tizilntiiden 

kurtulrnu§tu. 
Filimleri birer birer kontrol Himba

sma tutup muayene etmege ba§lad1. 
Masasmda bir rapor yazan doktor 

Turban: 
- Gorebiliyorsun degil mi? iki nu

maradaki !llimde sol cigerdeki lesion 
vazlh surette gori.inilyor. Gen~ k1z bii
ttin dikkati ile bak1yordu. 

- Evet doktor. Yalruz sag cigerde 
de bir iki nokta var galiba. 

- Tamam. Onlar kire!flenmi9 nok
talar. ZiyanSizdlr. Hcrhalde hasta bi.i
yiik congestion gec;irmi§ olacak. 

Ye yaz1hanesinden kalkarak yakl~
t1. Yanyana kontrola b~ladl1ar. Bir 
b~ka kebed radyografisi daha ente
resand1. Bobreklerinden iztuab1 olan 
bir hastaya ait filimdi. Sol bobrek dil
§iiktil. Halp vaziyetinl degi§tirrni§ti. 
Hasta §iddetli sanc1lardan §ikayet edi
yordu. idrar tahlilleri pek kan§1kti. 
Kum yoktu. Fakat fazla miktarda kan 
gorilnilyordu. Once yapllan bfr.mesa-

Aglk renk elbiseler tizerine koyu 
renk manta giymek rnodadlr. Ac;Ik 
mavi krep maroken elblse uze1ine 
kahve rengi kalm dantelden manto, 
tek di.igme ile belden iliklenmektedir._ 
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Tarih konu~malar1 
(Ba~ tarafi 5 inci sahifede) 

zeyil yazrm§br. He§t Behi~t de, birin
ci Mahmud zamamnda, Abdi.ilbaki Sa
di e!endi tarafmdan ti.irk~eye terci.i
me edilmi§tir. Hamidiye ktitiiphanc-
slndedir. . 

Tactittevarih sahibl hoca Sadettin 
e!endi, idrisi Bitlisinin oglu hakkmda 
§U sabrlar1 yaziyor: 

«Vakla ismi samisi §ehadet ittigu 
uzre Faddalm atasi. ve ' zamanesinin 
saffat1 madihe ile yekta.Sid1r.» 

idrisi Bitlisi 1520 de vef at etti. Me
zan Eyilpte idrisi ko§kii denilen yer
de, zevce Zeynep hatunun yapbrd1gt 
carniin kabristarundad1r. Buras1 idli
st ko~J;:.i mesiresi diye §ohret bulmu~
tur. Evliya <;elebi diyor ki: «HAla bir 
ka<; guzel <;mar aga<;lan, i;ernenzar so;. 
falan, namazgah seti, ~e§mel ziilali, 
havzu azimi durur. idrisi ko§kii derler 
gilzel bir teferriicgahtir.» 

Ahmed Refik 

ne radyografisfnde ta§ ta goriilmerni§
ti. Ve bu filimde de oyle bir eser yok
tu. Bunun i~in once apandist ihtimali 
ileri silrillmil§tii. Aras1ra gelen san
ctlar da apandisit k1izinin arazm1 gos .. 
teriyordu. 

Fakat dahiliye profesorii bir radyo
grafi daha almrnasm1 istemi§ ve diill 
bu filimler ~ekilrni§tL 

Cevvale: 
- Peki, dedi. Bu vaziyette ne ihtl

mal olabilir? 
' 

- Profesor herhalde te§his koya-
cak. Bana kallrsa bobrek dil§likltigii 
bir tazyik yap1yor. Dahili tazyikle! 
mutlak bir irritation yapar. Buda o 
§ekilde bir §ey olacak. 

Doktor Turhan hentiz lak1rd1sm1 
bitirmera4ti ki kap1 ac;1Id1. Doktor Na
ci telfi§la i~erl girdi: 

- Bravo Cevvale harum, dedi. T~ 
hisiniz tam i;1kti. $imdi pro!esor ba5"' 
tay1 buraya gonderdi. RadyografiSi 
allnacak! 
Gen~ k1z bayilacak gibi oldu. 
Fakat bh'denbire kendini topladl. . 
Yoksa doktor Naci, bu kendinl ~ 

genmi§, hatta biraz kilstah ba.k!§U 
dahiliye ba§ asistam kendisile alay J1l1 
ediyordu. Bu ihtimalle ka§lan ~atil"' 
maga ba§hyordu ki o bu defa doktot 
Tw·hana donerek devam etti: 

(Ar~ aSJ var) 
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Afgon mektup/ari 

Afyon en gUzel sehirlerimizden 
biri olmak uzeredir 

T emizlige ~ok dikkat eden belediye hallon 
ihtiya~lann1 kar§ilayacak tedbirleri ald1 

Kurtulllf aa
~. ao atus
toe za.fertnln ka-
PlSl olan Afyon
karahlsar hak
landa: yanm asll" 
evvel yiiksek fili
lnimiz ~emsed
din Saml cha
lleleri kerpi~ten 

ve 'ilstleri basll
In i ~ toprakla 
!nestur o I u p 
lnanzaras1 hiiz
nengiz.,. > de -
lni~tir. Fakat, 
!nerhum ~imdi Afyon belediye reisl 
sag olup ka- Hasan Tiryaki 
:rnucu §.Iaminin ikinci tabma kendi 
elile muvaffak olsaydl, fikirlerini ve 
hilkiimlerlni tamamen degt~tirircll. 
Art1k, Afyonkarahisar gittik~e Ye~ 
A:fyon adlm almak tizeredir. 

ye iyi blr varldat menbai olacak. 
Bu tepelerin her taratma su vere

bilm.ek kabil oldugundan halka me
aire yerl de olacaktlr. Bunun meyda
na gelmesi i~ln ormarun etra!mda 
6 metre geni~ll~de yol yap1lacak, 
otomobil, araba vesaire ~leyecektir. 

Fidanl1k ve ~i~ek bah~esi 
Belediye bir taraftan asrt mezarllS"i 

en giizel aga~lar ve ciceklerle siisler
ken kWllSmda 25 doniimliik bir de 
fidanllk tesls etmi~tir. Caddeler ve 
parklan tezyin etmek Icin muhtE'lit 
aga~Iar ve ~i~ekler yeti~tirmege ba~ 
lamt~tn". Buralarda, bir senede 5 bin 
gill ~Sl yap1lnu~tir. Yeti~tirllen fl· 
danlar halka meccanen tevzi edilcll~ 
gibi, en nefis ~i~ekler de, halk ara
Sinda ~~ek zevkinin artmasma rlz
met icin maliyet fiatinden daha ~gi 
satllmaktad1r. Asrl mezarhgm iist kts
mmdaki arazi de lstimlA.k edilmi~ ve 
aynca bademlik yap1lmaya kara1· ve
rilm~tlr. 

Bir Ar~idii~esin 
hazin macerasi 

Sefaletle blten bir 
8$k maceras1 

Son giinlerde Viyanada ~ok hazin 
bir dava gorillmii~ttir. Solgun i;ehre
ll, yirtlk elblsell ac; bir kadm senede 
otuz bin lira tahsisat almak 1c;in 
Habsburg allesi aleyhine dava ~m1~
tll". Bu davamn sebebini anlamak 
icin otuz altl sene evveline bakmak 
1Azund1r. 1901 senesinde Avusturya 
imparatorluk ailesine mensup Ar~i
dUk Ferdinad Leopold Avusturyanm 
h0cra ko~elerinden birinde manevra
lar esnasmda Vilhelmina Adamoou 
nammda blr gene; Joza rashyor. !lk 
nazarda bu dJlber fmnc1 k1zma !~1k 
oluyor'. iki gene; gizllden gizliye ikl 
sene bulul?uyor, sevil?iyorlar. Nihayet 
Ar~diik evlenmeye kara'r veriyor. Bu 
karanndan imparatoru haberdar edi· 
yor. Tahmin etti~inden btiyilk blr mil· 
manaatle kar~a~1yor. Buna ragmen 
milthl~ bir cesaret gO.stererck m~uka'-
sile evleniyor, Avusturyay1 terked.i
yor, fa.kat bu kadar hararetle b~1yan 
bu ~k vakasmm sonu ~abuk geliyor. 
1907 de, yani dort sene sonra kan ko
ca:run arasma nifak giriyor ve nlhayet 
b~amyorlar. Katoliklerde ~a 
yasak oldugu ii;in imparator bUsbii
tiin Joz1yor, Ar~diikU reddcdiyor. Se
falet ikisini de kollarma a11yor. Bil-
hassa harpten sonra Aqidilk ~ok fe
na vaziyete d~iiyor; Berlinde apart1-
man kap1c11Ig1 etmckle hayatm1 kaza
ruyor. Nihayet gc!;en sene ~hktan olil
yor. Kans1 son zamanlarda sefalete 
dayanam1yarak Habsburg ailesi aley
hine bir dava ~yor. Ar~idfu;es olmas1 
itibarile ona bakmalar1 lft.znn geldigin1 
ileri siiriiyor. Fakat Viyana mahke
mesi bo~an~ oldugu it;in bu dava'y1 
reddetmi~tir. 
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~uraya buraya ablm1~ kirli ~eylere 
rasgelinmez. istasyon ve h\lkQmet 
aras1 uzun caddede ytik arabalari ve 
merkep ~~mesi yasak edil~r. 
Bunlar, caddeye milvazi binalann 
arkasmdaki blr yoldan ~lerini yap-Temiz ve rutubetsiz havRSt, nefis 

1~me ve emsalsiz maden sulan, ~fali 
kaphcalan ile tabiatm en bol iyilikle
rine mazhar olan Afyon, Cwnhuriyet 
h\ikumetinln, yeniden yapma ve gil
telle~tirme planmda takib ettigi yo
lun b~armda kendini gostermekte
dir. 

Abide bah~esi ve etrafi , maktadlr. 

Tarihl ve yal~m bir kayanm ayak
laruu blr halka gibl, 1..-u~tan fehrin, 
Ins:rnen SJ.rttm verdili ~1plAk H1dlrhk 
tepeieri, art1k Afyonun ba~mda siklet 
'teren bir yilk degtl, ziimrtitlerle i~en
~ ye~ blr ~elengi and1rma81 pek 
Yalnndlr. 

.Afyon ve caddeleri blr taraftan siir
atJe ag~ma barekeUne devam 
ederken, bir tara!tan da medent blr 
fehrin b~llca ihtiya~lan olan mu
lternmel bir h!l, makine lle i~leyen 
e.kmek bnnlan, parkeli caddeler, 
ll:rnuml temiz helAla, vitrinli diikkan
lar, giizel binalarla eskl ve dag1mk 
bir beldenin uzerlnde modern ve Sih
ht bir ~ehir kurulmaktad1r. t;Jehir bu
t\in gilzel Tiirk vatanmda, azimkAr 
Curnhurlyet hiikumetinin teyfzli gol
tesi altmda terakki ve temeddiin yo
lunaa siiratle llerlemege bn~lam1~ bu
lunuyor. 
~ehrin be~ alti senedenberl goster

digi bu terakki, yenllik ve degi~iklik 
hareketinin ba.~mda, derhal Afyon 
belediyesini nazan cllkkate almak rn.
'1md1r. 

Her i~inde gayesi temizlik olan Af
Yon belecllyesinin ~1~kan reisi, ~ehrl 
en iyl vllAyet merkezlerinden biri de
l'ecesine ~karmak i~ln ne yapmak 
lbimsa onu yapmaga buyi.ik blr hus
~tl niyet ve azimle karar vermi~ bu-
llnuyor. 

Burada, bir kac yil zarf mdaki ba
t&nlann neticesi hakkmda bir ftkir 
'terebllmek tcln yapllan ~erl f(:>ylece 
htuAse edebiliriz: 

Ormanlatan tepeler 
~hrin cenubunda kuru bir da~ 

«>tan Hu:hrhk tepelerinin 300 ddnum 
kadar sahas1 tamamen te~ir edllmi~
tir. Badem, kesta.ne, palamutdan 

lbaret olan bu a~~ar iki tic y~ma 
· linn.t~ ve ~mdiden 1t;Ierinde bk bu
~ metreye kada.r boy alanlan var

{1r· Bu atte.clann yttzde dokeam aci 
ademdlr. Yeti~lkten sonra bclcdile-

Merkezi za!er Abidesi olmak iizere 
12 metre geni~de bir cad.de ile 
yanm daire ~ekllndekl bah~e iclnde 
ve A.bldenin arka tarafmda giizel ve 
bahi;enin genlfllli ile futenasib blr 
gol yapllacak ve etrafma kanape Te 
saire konacaktll". 

Abldenin on cephesindeki akaaya 
ag~lanmn bfty1lyiip lbldeyi kapat
mama.n 1~in boyu bir metreyi ge~me
mek il.zere zemlnden 25 aantim yi.ik
sekligmde ~emslye ve ~adlr 8~1Sl ya.. 
p11lyor. 1lk defa tatbik edllen bu qi 

~ok ho{I bir ma.nzara t~ etmekte
dir. Abldenin manzarasuu kapatmi
yacak yerlerde ~diden ilC dort met
re yiiksekliginde ~am ag~lan rney
dana getiril~. lbidenin on tarafm
daki sun'i kaskadlar, flSllnyeler ve 
havuzlar gece elektrigin renkll zlya
s1 aitmda ~ok goniil ~eken bir man
zara olmaktadlr. 

Hal 
Tiirkiyenin en giizel sebze hallerfn

den biri olan bu giizel bina iCinde 
.sat1lan muhtelif e~yanm temizU~i, 
hasseten s1hhl bak1mdan insana en 
btiyiik emniyeti veriyor. Evvelce pa
zarda, rasgele tozlu ve klrli kaldmm
lara yay:ilan meyva sergf.leri, ~mdi 
bu binada beton ve uzun masaJar 
iizerinde tertemiz bir ~ekilde mii~te-

f.:rilere arzedilmektedir. Dailna, temiz 
tutulmakta olan dilkkA.nlann toplu 
ve bir arada olmas1 yiiziinden s1k mk 
kontrol yap1labilmektedir. Her g\ln, 
sergi yerleri bol bol yikarunaktachr. 
Esnafm, ~ilr1lm~ veya bozulmaya 
yiiz tutmu~ sebze ve meyvalan hA.lin 
di~ klsnnnda kapall sandlga atmalan 
mecburlyeti, kendilerlnde 1tiyad ba
line gettrilml~tir. Bir tarattan Belediye 
zab1ta memurlan hA.lde, hassaten pa
zar yerlerinde dol~rak, temizlik ve 
al1m satim husu.sundaki noksan ve 
uygunsuzlu~ halletme~e ugra~k
tad1r. 

QopcU arabalan hale Slk s1k u~n
yarak temizlige azamt hizmet ettir11-
mektedir. HAUn her tarafmda, ne 
sebze, ne meyva kabuklanna ve ne de 
yerde stlri.inen 9oplere rasgelinmez. 

Caddeler ve mahalle temlzli~: Ber 
gUn sulamp attpt1rlllen caddelerde, 

Qopcii arabalan her vakit ve mun
tazaman mahallelere ugradlgi gibi, 
fehir yukansi ve araba ~1kamlyan 

mahallelere de merkep kullanllarak, 
siiprtintii hususl sandlklarla qailda 
bekllyen tanzifat arabalarma indirl
llyor. Her ev kap1sinm onilnii tem.iz 
tutmata mecburdur. Belediye me
murlan her giln mahallelerde dola~
tigi tcin halkm temizltfini ve tanzi
f at arabalanrun muntazaman i.fledi
linl kontrol etmekte, plslik ve ~op 
yigmlanna tesadiif ederse derbal 
alA.kadarlara ihtar etmektedir. Bu 
arabalar hi~ durmadan ~lI~tJ.nlmak
ta, cadde, c;atji, maha.lle vesaire hi~ 
bir yerde ~op tenekelerinln ve abla~ 
cak e~anm beklemesine meydan ve
rilmemektedir. ~ehrin uzagma gotU.
riilen bu siiprilntiintin iizeli, Belediye 
cadde a~mak vesalr ~hlr Iman t!ola
y:islle istimlAk ettigi binalann a:nkaZ1 
1Ie kapattmlmaktadlr. 

Kara ainek miicadelesi 
Afyon belediyesi bir ka~ senedir bu 

pis hayvanlarla ciddi blr surette mil
cadele etmektedir. Bunlann en mil
hlm merkezleri olan kasab, sebzeci ve 
meyvac1 dilkkAnlannda mecburt bu· 
lundurulan slnek kag1tlan s1k silc: de
gi~tirilmesine ~ok itina edilmektedir. 
Bir taraftan da, ~ehirde umumt te
mizllge medar olmak i~ln beledlye de 
kendi doktorunun 1hzar ettl~l ac1 
yonkall tatll mahliilil 200 miktann
da tukara halka meccanen verilmek
tedir. Bu mahltil, dibi diiz bir kaba 
b1rakJ.hyor, ttzerne adl tillbend veya 
ince blr bez ortillilyor. 0 ortiinful u.ze. 
rinden hortwnlle mahlillii emen al
nekler derhal. oliiyor ve aynJ. bezl · 
mftteaddid defalar s1k Sik de~tlre. 
rek sinek temizleme i~ yap1hyor. 

Sinekler si.irtelerini daha ziyade 
gUbre l~lnde biraktigmdan han vesa-
1re umumt alurlann giibreleri daima 
~ehirden 3 kilometre uzaklara sevke
dJliyor. Sinek miicadelesinde beledl
yenin mutemadt dikkat ve :1'lldr ta
kibi gostermesi yapllan reklam ve 
gayret sayesinde vaktlle pazarlarda, 
d\lkkAnla.rda dol~an sineklerin adedi 
ISlbra lnmek ilzered!r. 

• Sahife 7 

Reva k1z1 olmak 
~Ok gii~ $8Ydir 

Bunun i~in yiiz ve viicud giizelligin
den ba§ka bir~ok mezigetler aranzr 

RevU k1zlan aylarca sUren bir talim dev
resi gec;irirler ve mUtemadlyen 9ah$1rlar 

Bir rerti km talim yaparken 

Amerikan hallonm sahnede en ~ok 
ho§landl~ §ey hi~ §iiphe yok ki revii
diir. Revii sahneleri biiyiik debdebe 
ve tantanalarile bir ~ok giizel kadm
larile sade Amerikada degi( diger 
memleketlerde de ~ok ragbet goriiyor. 
Revii filimlerlnin her tarafta kazan
dl~ bilyii.k muvaffaklyet buna blr de
lll addedilmekted.ir. Bir ~ok kirnseler 
revii artlstllgini bir kac hareket yap
maktan ibaret farzederler ve bunu 
pek kolay goliirler. Fakat glizel ka
dmlann sayilam1yacak kadar bol ol
dutu Hollivutta blle revii artlsti darlI
lt vardlr. Cfulkli reru artisti olmak ko
Iay bir §ey delilcllr. Bir kere sade yiiz 
detll, endam giizelllgt de prtt1r. Ay
ni zamanda viicud\in blr tarafmda 
akslyan blr nokta, fena blr hat, fazla 
wak bir §ifkinlik bulunmamak rn.z1m
cbr. sanlyen giizel bir sese mallk ol
mak tster. 

Fakat bu da kafi dej1ldir. Dans ede
bUmek kablliyetinln yi.iksek olmasi 
eizemdir. iyi dails edebilmek, zarif 
dans edebllrnek ve gayet iyi 1nki§af 
etmi§ blr ritm hisslne malik olmak ll
zund1r. 

Tiyatro ile sinema stiidyolan i~in 
her gun dt1nyanm dort bir k~esin
den revii klz1 anyan bilyiik te§kilatlar 
vardlr. Bunlar revtiye uygun bulduk
lan k1zi ke§f eder etmez derhal angaje 
ederler ve tren veya vapur parasm1 
vererek merkeze gonderirler. Angaje 
edllen klzm yukanda sayd1gun evsa
fa malik oldugunu bllmek kAfi degil
dir. Ayni zamanda iyl Slhhatll ve an-

trenmana mukavim olmas1 laz1mdlr. 
9unkii reviiye glrmcden evvel Slkl bir 
antrenman devri ba§lar. 

Revii k1zlarmm te§hirden evvel gor
dtikleri antrenmanm bir neferin gor
dilgti talim kadar yorucu oldugu hi~ 
tereddiitsilz soylencbilir. <;Unku revii 
k1Zl digerlerine uyarak yani grup ha
linde dans etmesin1 ogrenecektir. 
Dans hareketlerini yaparken onun her 
hareketi gruptaki diger Jozlarm hare
ketine uyacaktir. Meselfl ayagm1 di
gerlerinden ne bir santim ~ag1 ne de 
bir santlm yukan kaldmmyncaktir. 
Yirmi yirmi ~ klzm bilibhini takli
den ayni hare'lteti miizlke de uyarak 
yapmalanm ogrenmek ic;in uzun ve 
yorucu provalara ihtiya~ vardlr. Bu 
provalar esnasmda revil numarasmm 
filml ~ekilir. Bu !ilim derhal develope 
edilerek klzlara gosterilir. Rcjisor 
elinde uzun blr degnekle yilksek bfr 
yere ~ikar ve her k1za dans esnasmda 
yapt1g1 hatalan gosterir. Bu hatamn 
nas1l 1slah edilecegini tarif eder. 

Son prova revtini.in temsil kostil
mtiyle yaplldlktan sonra haz1rlanma
Bl bu kadar uzun si.iren revil nihayet 
halka irae edilir. Tabii btittin hareket
ler gayet siihuletle vc tabii olarak ya
p1ld1gmdan seyredenler hazirlanma
nm zahmetini tasavvur edemezler. 
Ayni zamanda reviiyil bir kiil halinde 
gordtiklerinden her kiz i.izerinde ayn
ca duruldugu ve hepsinin ayn ayn se
~ilerek hazirlandigrm di.i§'ilnemezler. 
Revii klZ1 olmak goriildilgi.i kadar ko
lay bir §ey degildir. 

Diyanbekirde her sene bil ~ok klymetli elemanlar ycti§tiren MeJahat C~~al 
diki§ yurdundnn bu sene mezun olanlann reslmlerini dercediyoruz. Bu muna
aebetle gilzel bir sergi a~1~tlr. 



Sa.hl!e 8 

Tarabya tenis turnuas1 
Domifinalistler: Suad -

Ni1an; Kris • Jaffe 

Get;;enlerde bu sUtunlarcla yen! bir 
t--niscinin parlamakta oldugunu ve 
) apdgt ~larda bize llerisi i~in bil· 
yuk ti.micller vercligini yaznn~l{. 

Ge{:cn hafta b~llynn Tarabya tenis 
twnun£I, ~ok ge~meden bu i.imidleri
mizi tahakkuk ettirdL Gilne~ teni' 
kortlannda yeti~en 16 y~dakl Ni
~'1 Erzurum son turnuada ilk has
mma hilkmen galip geldikten sonra 
s1rnsile Mango, maruf futbolcu Raslh 
ve Fenerbah~eli tenisci Mellhi yene
rek en iyi teniscimiz Suad lie domi
finale kald1. Boyunun ve ya.~mm 

ufakllgi dolay1slle heniiz pek kuvvetll 
olm1yan Ni~mun bilhassa drayvlerlle 
mf:lruf olan Suadl domifinalde yen
mesl - hit;; o1mazsa. ¢mdilik - mevzu
ubahi!: olmazsa da yukanda saydl~1-
m1z t~nisclleri ve hele son zamanlar
da.ltl turnualardn. umumiyetle domi
finale kn.Ian, hatta ge~en sene teccti
bell Jaffeyi yenm~ bulunan Melihl 
iyi bir skorla maghip etmesi cidden 
gilzel bir muvaffaklyetttir. 

Giinc§ kortlarmda Ni§an gibi oldukca 
iyi blrer teniscl olmaga namzed blri 
16, biri 14 ya~mda iki geni;; daha var
dir. Fehmi ve kilt;;iik Ahmed ad.lanm 
t~1yru1 bunlardan Fehmi, son Ta
rnbya tumuasmda ilk ag1zda Suadm 
kar§lsma dil~ek talihsizligine ugra
m1~, bununla bcraber ancak 3 6, 3/6 
ycnilerek iyi bir skor yap~tir. 

Yann Tarabyada domifinaller su
adle Ni~, Jaffe Ile Kris arasmcla oy
nanacaktir. 

Yunan y uziiciileri 
turneye ~1kzgor 
Filistine gidecek olan 
Yunanhlarla bir ma~ 

yapabiliriz 
Atina gnzetelerlnden alchgmuz ma

himata gore, Yunan yiiziiciileri aym 
28 inde Fillstine giderek orada yfiz
me ve sutopu ~Ian yapacaklardlr. 

Bizim yiiziicillerlmiz ayannda olan 
Yunanlllnn don~Ierinde istanbula 
davet etmek ve miisabakalar yapmak 
kabildir. Bu hususta su sporlim f ede
rnsyon b~kam Celiilin nazan dikka
tini celbederiz. -----
Amerikan atletlerinin giizel 

dereceleri 
Ftansada bulunan Amerik:tn etlet

leri Univer:;"telller ,ampiyona.smda 
~ok parlak d reccler yap~chr: 

100: Ben Jonson (Ame.) 10.2 
400: Bl (Ame.) 47.4 
800: Robin.son. (Ame ) 1 51 4 
110: Fml (Ing1llz) 71.22 
Chit: Ni· IL.men ( .. nlarull~a> 14.2 
Bu d r i "nd 1 0 metre Yeni 

diln ur. Fal at r ..iz Ar nrnn-
d · >tn t dil~ edilmem·. tir. 

R kor yine 10.3 le ~u be{! atlete 
aidd'r: 

M ktal.f, B rger, Plkok, Vllam.s, 
PYens. 

• 

Pire futbolculari 
bugiin geligorlar 

Bizim tak1mlar nasil 
te~kil edilecekler? 

Bu hafta festiva.1 komitesinln da
vetllsi olarak ~ehrimlzde ii.~ ~ ya
pacak olan Pire futbol muhtelltl bu
giln saat 15 te Romanya vapurile 17 
k1§1llk b1r kafile halinde gelmekt.edl.r. 

Blrinci ~ yapacak olan Galata.
saray • Be¢ktaf muhtelltinin: Meh· 
med All - Hiisnfi, Faruk - Salim, Hak
Ja. Fuad - Billend, ~ fi!eref, F.f
fat, Rldvan ~kllnde ~Umcagi ve tz
mirden gelerek Be.,ik~ girdi~ ha
ber verllen ~Ukrilniln GalatasaraylJ. 
H(iseyin ile Sacidin de oymyac&gi 
soylenmektedir. 

• Pazar giinii ikincl m~1 yapacak o
Ian Fenerbahce - Giine., muhtellt1n
d.e: 

Clhad - Lebib, Panik - ibrahim, 
Aytan, M. ~ - Orban, F.ruui. Ra.
sih, SeliUladdin, Nlyazi ~ekllnde ~
ldl edilecegi tahmin eclllmekteclir. 
Fikretln ve Rasihln oymyacaklan 
kati degildlr. 

.Buna mukabil Plre talrumn.da Vo
zos, Slmonidls gibi iyl oyuncular yer 
nl.mI,Pnrdlr. Romanyadan geldigt ha1-
ber vcrilen Hwnis'in gelecekler arasm
da ismi yoktur. Plre oyunculannm 
onu Ollmpiakos, fi~ii Etnikos ve bir 
tanesi de Aris dendir. 

Yunanistanda Biikre§ se~-
melerini gen~ atletler 

kazandilar 
Bu hafta Atinada sekizinci Balkan 

oyunlan icin s~eler yapJ.lm.Il? ve bu 
milsabakalarda ekseriyetle gene at
letler derece alm1l?lardlr: 

100: Pllavidis L 1.2 
400: Mlsailidis 51.2 
800: Velkoplos 2.2.9 

1500: Velkoplos 4.10.3 
5000: Arvanitis 15.49.4 

10,000: Kiryakiclis 32.46.6 
400 mania: Mantikas 59.3 

110 mania: Mantikas 6.44 
Uzun: Koma.son 6.44 
Yilksek: Pantaziz L83 
3 adrm: Naplodis 13.77 
Sm.le Travlos 3.80 
Cirit: Papayorgt 59.81 
Disk: Floras 11.24 
Yunan diski: Floras 35.54 
Gfille: Stefa.nakis 13.75 

Bu mi.isabakalant Saklzda bulunan 
Sillas ~rak etmemi~tir. Me.,hur ya.
nm mukavemet~i Yorgokoplos 800 de 
il~ilncil ve 1500 de ikinci olm~ur. 

Romanyada atletler ~ok 
~ah§iyor 

Rumen atletleri kendi memleket
lerinde yap1lacak sekizinci Balkan 
oyunlan iQin ~ok ~al1~maktadlrlar. 

Son yap1lan milsabakada ~u dereceler 
tesbit cdilmi~ir: 
200:Nem~ 22.8 
400: Ncmc~ 50.1 
400 Mama: Strukul 57 
1500: Aleksandr 4.10.1 
10000: Krista 33.21 
110 Mania: Herald 15.2 
Giille: Guro 14.12 
Disk: Rn.vale~ 45.04 
Clrit: Banasov 59.18 
Qeki~: Biro 42.42 
3 adlm: Kalistrat 13.97 
Smk Gura 3.78 
Yunan diski: Havale~ 46.80. 

K ampta ki a tlet ler yemekle
rinden 1ikayet~i! .• 

Bir aydanberl Modada kampta bu
lunan bazi atletlerimiz yemellerinin 
az11gmdan ve kalorislzliginden ~Ayet 
etmi>ktedirler. 

25 bin lirallk tahsisatuu bir siiril 
randnn!lllSlZ i§lere Yeren Federasyon, 
elemanlanm ~llktan ¢kAyet: ettirmi
yccek kadar doyursa daha iyi eder ka.
naatmdeyiz. 

Bir dUzeltme 
Sadun Galibin dilnkii gi.ire~ hak

km aki yazismda bir yanb~ neti
c sinde Greko Romen kelimelert 
Grrko Rumen, «amatOr ve profesyo
ncll re> ciimelesi de camator profes
yoncllere ~ekillerinde dfzilmi~tir, 
duzeltiriz. 

Sahte rapor 
iddiasi 

T1bb1adli ba1kitibinin 
muhakemesine ba§land1 

Bundan bir miiddet evvel Belecliye 
vcznedarlanndan Nadi Ahmed admda 
birl ihtilas su~undan maznunen agrr 
ceza mahkemesinde muhakeme ecll
llrken dellllk idcliasmda bulunm~ ve 
Tl.bbl adlide yap1lan mil~ahede neti
ceslnde Nadi Ahmedin deli olduguna 
dair bir rapor ve~i. Fakat muha
keme esnasmda bu raporun sahteli
ginden ~uphe eclil~ ve tahkikat ya
pilinca Nadi Ahmed hakkmda Tlbb1 
adlide yaptlan mii~ahede neticeslnde 
dell olmad1gma dair raper verilcligl 
halde bu rapor degi~tirilerek delidir, 
dlye sahte bir rapor tanzim cdillp mah
kemeye verildigi anl~tldlb'1Ildan, bu 
sahte ra'}:>oru tanzim etmekten maznu
nen Tlbb1 rum bal?katibi Ralf tevkif 
edllmi~. 

Diln ngtr ceza mahkemesinde su~lu 
Raifin muhakcmesine ba¥an~tir. 
Raif ifadesinde kenclisi sahte rapor 
tanzim etmedigini ve bu i~ten haberi 
0Imad1g1m soylem~. !?ahid ola'rak . 
dinlenen T!bb1 adll doktorlarmdan B. 
Ha.lid, Arif ve Fahri Can, su~u Nadi 
hakkmda Tibb1 ad1i heyetinin vercligl 
raporun. mahkemeye verilm~ ol
dugunu ve imzalar1 taklid edilerek su~
Junun deli olduguna dair sahte birra
por yapilip mahkcmcye ver.ilmi1? ol
dugunu sbylcmi~lerdir. 

Raif bu ifadelere kar~1: 
- Doktorlarm soyledikleri dogru 

olabilir. Mahkemeye verilen rapor bel
ki sahtedir. Fa.Y..at bu sahte raporu 
tanzim eden ben degilim. Benim bu 
i~le alakam ve Jiaberim yoktur ... de-
m~r. . 

Gelmiyen ~allldlerin ~agmlmasi i~n 
muhakeme b8.'}ka giine birakJ.lnn~ir. 

,30 agustos bayram1 
Bu sene geni~ bir 

program __!taz1rland1 
B~kumnndan meydnn muharebe

sinin 15 inci yJ.1donilmu miinasebe
tlle Dumlupmarda mechul asker {ibl
desinde 30 agustosta yap1lacak mera
simin ge~en senelerden daha harekeUl 
olmrun icin gem., bir program hazir
lanrm~1r. Merasimi birinci kolordu 
komutanhgi idare edecektir. 30 agus
tos gtinu merasim yen ile Afyon ve 
Izmir arnsmda gi~ geli~ trenleri ter
tib edildigi gioi Dumlupmnr lstasyo
nu ile merasim yen arasmda da nakU 
vasttlan tcmin ~tir. Hazirlanan 
program ~dur: 
1- Milli Miidafnn VekAletlnln tayln 

cdccc@ mlktarda nskerl kxta ve bir hava 
fllosu. 

2 - Bakanllkfur Ve Part! adma birer ce
lenk. 

s - Afyon. Kiltahya, Manisa. Ballkeslr, 
vllii.yetlerfuden tC§kil edllecek atli hnlk 
kltnlan. 

4 - Afyon. Man~, hmir 17.c:llerlnden 
milrckkep hirer la~. 

5 - Anknra ve I'stanbllldakl Unlverslte 
ve ytikSek mekteplert temsiten mahdurl 
to.lebe heyetl (Kfilt\i.r Bakn.nhtmcn. tertip 
edllccektir). 

6 _ Afyon, .Kiitahya., 1-.funisa, Ba.hkes.ir, 
izmlr, Aydm, ISparta.Burdur, Denlzll, Kon
ya, scyhan. Eski~ehlr, Blleclk, KocaeU, 
Anknrn. Bursn, IstnnbuI VUAyetlerlnden 
blri umumt meclisl, blrt Villiyet merkez 
belediyesinl, biri de Partl ve Hnlkevlnl 
t.emsll etmek iizcre seccceklert ilcer ld§lll.k 
blrer hcyet ve blrer c;elenk. 

7 _ Ayni giinde yerlerine donebllecek 
kndar merasim yerine Yllkm kasaba ve k8y 
hallmu ~ ettlrmelc CVl.lAye~rl tertlb 
cdccek). 

s - 30 agustos nk§n.nu Ankara ve Istan
bul radyolannda konferans. 30 ve 81 aRus
tos gUnleri bu biiyiik hadlse n yapilnu. 
meraslm hn.kkmda n~yat. 

9 _ o gece Halkevlertnde konferans. 
10 - Merasim yerinde hnlk ve gcnc;llt 

adma. blrer hi~·---

llk mekteplerde 16 ya§tni 
bulmu§ talebe 

Maarif idaresi, biitftn ilkmekteple
rc hitaben bir tamim gondermi§tir. 
Bu tamime gore ilkmektcplerde ya,
lan on altlyi bulmll§ ~ocuklann llste
lerl mnarlf mildiirliigiine bildirilecek
tir. 

ilk tedlisad kanununa gore 16 ya
§lm tamaml1yan QOCuklann ilk mek
teblere devam etmeleri yasak oldu
gundan bu yB§ta Qocuklar, ilk mekteb
lerin hang! SlDlflannda bulunurlarsa 
bulunsunlar bektebe devam etmiye
cekler, ancak kendi eUerine bir vcsi
ka vcrilecektir. <;ocuklar bu vesika lie 
- mckteblere devam ctmeko3izin - men
sup bulunduklan Sirufm imtiharuna 
gircb1leceklcrdir. 
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Amerikada dUnyanm en bUyUk 
rasadhanesi yap1llyor 

Bu rasadhane sayesinde bir ~ok yeni 
~eyler ogrenmek kabil olacak 

Dilnyarun en biiyiik rasadhanesini 
kurma'k i¢n on iki senedenberi Amc
rikanm en maruf alimleri ve teknik 
erbab1 tedkikle me~gul bulunuyorlar. 
Her ~eyden evvel bu buyiik rasadha
nenin yerini tayin ii;in ug~ml{ltir. 
Nihayet Los Angeles ~ehri civannda 
Bilyiik Okyanusun sathmdan 1800 
metre irtifamdaki Palomar da.gt sei;tl
mil?tir. 
~diye kadar dilnyarun en btiyiik 

rasadhanesi gene Amerikada Wilson 
dagmdaki miiessese idi. Buradaki 
teleskop diinyada misli olm1yan kuv
vct ve cesamettedir. Lfikin Palomar 
dagma kurulacak rasadhanenin diir
bilnii daha biiyilk olaca..l{t1r. 

Objektifinin aynasmm k"Utru 200 pus 
yani takriben b~ metre olacaktir. 
Wilson dagi rasadhanesindeki teles
kopun kutru 100 pus yani takriben 
iki bu~uk metredir. 

Yeni rasadhane objekt.ifinin !1limul 
ve rilyet dairesi ve kuvveti biitiin in
san havsalasmm fe\kindeclir. Wilson 
dagmdaki mevcud objekt.i!in ruyet 
kuvveti ild milyon ~ift m.san gozu· 
niln heyeti umumiye.:llnin dbrt misll
dlr. 150,000,000 ziya senc-si uzakllgm~ 
daki semavi ecranu bununla gormek 
ve tedkik etmek kabfldlr. Yeni rasad
hane objektifi ise Wilson rasadhane· 
s1 objektifinin biI~ok misli daha kuv
vetlidir. 

Bunun sayesinde ~imcliye kadar 
insan gozfiniin tedkikinden gizli kal· 
mil? kfilnatm bir~ok kara'nhk derin
liklcri goriilecektir. Palomar rasad
hanesi teleskopunun ag1rl1gi 1,000,000 

• ubre olacakt1r. 
Filadelfiyada Amerikanm elll alt

m1l? kat11 binalarI icin celik ~erQeVO· 
ler yapa:n me~hur bir ~elik fabrikast 
ycni teleskopun istinad edecegi cl
hazi imal etmektedir. Adesesi lki se
ne miitemacliyen ayn1 hararette bu
lundurulacak ge~ bir dairede tira'J 
edilmektedlr. 

Yeni teleskopun montaj tertibati 
bilsbiltiln b~dlr. Bliyiik ve agxr 
diirbiln ile temel yapw arasmda yiik
sek tazyik ile daima blr yag tabakasi 
tulumbnlanacaktir. Bu yag tabaka
smm kalmllgl anca'k mikroskop ile 
gori.ilebilecek kadar ince olacalttir. 

Halihaz1rda; halledilmesinde en zi
yade zorluk cekilen mesele bu muaz
znm teleskopun altlnda tara.ssudat 
yapacak heye~naslann mevkilerinl 
tayin i~dir. Aylardanberl tabll :lnsan 
biiyiiklilgilndeki bebekler makinell 
sandalyalara oturtularak tecrilbeler 
yapI11yor. Nihayet yecli tarassud is
tasyonunun viicude getirflmesl karar
~tmlnu¢Jr. Bu noktalara Adesede
ki tcressfunat aynalar vas1taslle nak
lettirllecektir. 
B~ca 1.stasyon ikl metre kutrun

dakl bir burmadan mUrekkeptlr. Bir 
heyet.pnas bu burmanm it;;indek:l 
miiteharrik sandalyaya oturacak va 
her tarafa ~evrilerek tedkikat yapa.
bilecektir. 

Diger tarassud istasyonlan teles
kopun etrafmda blr dB.ire ~evlrmek
tedir. Bunlar asansor hocresi va 
platformu gibi inip ~lkabiliyor. Bir 
dugmeye basmak suretile bu giritt 
ma.kanizmayi gayet Slhha.t ve isabet 
uzer.e idare etmek miimkiindiir. Bun
cLm b~ka diger bir rilyet tertibatl 
He teleskopta: teressilm eden rnanza
ralar rasadhancnin bodurumundaki 
fotograf dairesine nakledilmektedir. 
Bu dairede en. zfyade hararete ehem
miyet verilmektedir. Bir dereccnin 
binde biri kadar hararetin de~e· 
mesi Iazundlr. Qilnkil bu kadar bir 
hararet tebeddillii semavi ecramm 
f otografmdald_ Sillhat ve isabeti boza
bilir. 

Bu muazzam teleskop 50 metre 
irtifamda bir kubbenin altmda bulu
nacak~ir. Kubbenin ilzerindeki yer 
o.¢cllk bilyiik dtirbiinun devfi.sa gO
zun iln kflinat1 gorebilmcsi i~indir. 

Butun bina miiteharriktir. Qilnkil 
bu h"abiliyeti saycsinde rasadhanedcn 
yild1zlann bu ... in g cedcki seyir ve 
ha~ ketleri taldb olunabilccekti1·. 

Teleskopun idm·,.si ve tahrlki de 
gavet kan~lk man.u~t csericllr. Scmavi 
ecrn.mm tedkikme mani ola.n muhim 
bir eng-e1 de y1ld1zlarm l{lllda"D.as1dlr. 
I~1ldamak ziya ~ualannm seyrini ka
n~bran hava cereyanlarmdan lieri 
geliyor. En milsaid hava ve ~craitte 
blle tarassud alatimn ~ldamak ha
reketlerini tevzin. ve tesviye edecek 
surctte idaresi ~ok biiyilk lrudret ve 
marifete baghdir. Palomar rasadha
nesinde yildlzlarm ll?Ildamas1 elck
trlkli robot yani insan gibi otomatik 
call~a.n hususi cihazlarla tesviye 
eclilmcktedi.r. 

Bu robot semavi ecrnmm ziyalanru 
bir kutu elektrlk llocresine nnklet
mekte ve burada en ince ihtizarlar 
tespit edilmekteclir. Bir makanizme 
de bu ihtizazlan bertara! etmekte
clir. Bu suretle temevvticata ragmen 
bir ylld1zm hakiki manzarasi adcse
nin daima ayw noktasma ve fotog
raf pHUana d~ektedlr. 

Bu esnada hararetin asla deg~

memesine dikkat etmek icab ediyor. 
<;Unkii hararetin tesir.ile adesenin ve 
diger aletlerin inbisat1 mil~cdatm 

s1hhatini bozar. 
Yeni rasaclhanenin tarassud saha

m bir mil,yar ziya senest mesafesinl 
kaplamaktachr. Meselft. ~imdiye kadar 
jiipitclin dokuz binden birinin fotog
raflm ~ekmek en miisaid ~erait i~ln
de, tam bir saat siiriiyordu. Yenl ra
sadhanede bu ~. azami ceyrek saa~ 
siirecektit. 

Yeni rasadhane k~inatm umuml 
manza'rasm1 havsala alnuyacak k&
dar geni~etecek, kozmlk meselelerl! 
halledecek ve be~erl film ve irfalll 
son derecede ilerlet~ktlr. Qil.nkil 
fen kfilnatm en kara:nllk der1nllkle
rine devfisa gozlcrinl dikmege mu
va.ffa.k oluyor. - F. 

Cumhuriyet Halk Partfsi ve Bnlkcvi binalan 

Gaziantep (Ak§am) - Bum Halkevi mesaisine bilyilk bir fntizam ve h1Z1a 
devam ctmektedir. Halkevt. be§ senellk faaliyetlle emsall arasmda en muval• 
fak olmu§lardan sayilabillr. . 

E' in dokuz §Ubesi de muvaffalayetli surette t;;all§1yor. Edebiyat, dil ve ~ 
§Ubesinin ~n.11~malan kurultayda takdirlc antlml§ ve genel sckreter B. 

110 him Necm1 Dilmen Gaziantep Halkevini kuruma en cok yardmU dokUil&Il 
H lk...,vind n ikin,..;c;i o ar'lk (J'·l~tf'rrrilc;t·T. 



27 A~tos 1937 

KADIN SAMSON ) 
Sabahat, §ezlongunda uzarum§, 

tembel tembel blr yandan bir yana 
Cionilyordu. Saat biri vurdu. Pancur
lardan i~eriye §iddetli bir ogle giine§i 
81Zmaktaydl. Dogrusu, insan kmulda
mak istemiyordu. 

«-Ak§ama kadar daha vakit var ..• 
• diye dii§iindi.i. - Boyanmama da, gi
yiruneme de, sofranm hazirhgma bak
mama da u~ dort saat ferah ferah el
verir... §urada aziclk daha dinlene
J.im ... Ak§ama daha zinde olurum ... 1> 

Ba§ucunda bir etajer vard1. tl'zerin
Cie, ~ok sevdigi ve daima birer par~a
mu okudugu kitaplar dururdu. Elini 
atti. Gell§i gilzel bir tanesini aldl: 

<tSamson ... » 
Me§hur §aheser ... 
Ortalarma dogru blr yerini a~b. 

Zahir en fazla okudugu k1srm bu ola
eakti ki, cild, o yanmdan a!r1lmaga 
ah§m1§t1. 

GOz. gczdirmege ba§lacll: 

« Samson, giimii~ aynada kendine 
bakti ve giiliimsedi. Artik mukadder 
gun gelm4ti. i~te, sa~lan uzami~ti. 
gayri! Onun kuvveti uzun saglann
daydi. 0, saglarmdan aldigi kuvvet
le, biitiln dil§manlanni maglilp et
frl.i$ti. Kar~zsmda hi~ kimse durama
mi~ti .Fakat gilniin birinde Dalila i
limli sevgilisinin ihanetine 1tgradi. 
8amson uyudu§u szrada, o kadm kah
ramamn saglarznz kesmi§, dii§manlan 
da <mu esir etm4lerdi. Samson, o giin
den beri esaret hayatz. ya~yordu. Ar
tilc ehemmiyetsiz bir ~ahsiyet olmu~, 
bir tarafta unutulmuftu. 

Fakat i§te kimse farktna 1:armadan 
•a<;lan tekrar m:amz.$ bulunuyordu. 
~imdi o, kollarmda ve biitiln adalele
rinde eski kuvvetini hissetmekteydi. 
Iler ki'min kar~sma ~ksa mahvede
bilirdi. Lakin bir dil~man, be$ dii~
man, on dil§man kafi de§il ... Yilzlerce 
dil$manz, ona. esaret hayati y~at
fnak istiyen bu miletin biitiin reisleri
ni bir anda Oldiirmek istiyordu. Bel
ki kendide birlikte mahvolacak ... Za
rar yok ... Falrnt mahvedecekti... 

Ba~m saran, sa~lanm gizliyerek 
mabede girdi. Herkes ibadetle mewuz
dii. iki yiiksek siifanun arasmda dur
du. Ba$1nt. ~tz. S~lanni omuzlan 
1lzerine doktU. Ye bir harb na§rasi 
atti. 

- Beni esir etmi§tiniz. $imdi he
Plnizi mahvcdecegim! - diye haykir
di. 

NagraS'l da, bak~lan da, manzara
at da, ba$ma di$lerini saplamt~ kara 
rtlanlare benziycn Ziile liile efsanevi 
•arlan da korkun<;tu. 

.Mabedin i(;inde bir karga$altk ol
du. Her kes kagiyordu. Fakat hi<; ikm
" kapzya ula~ak ftrsatzm bulama
dt, 

- Siz de, ben de ... Hep beraber! -
diyerek Samson, mermer siitunlara 
dayandz. 

Mabet yikildi. Dii§manlan da, ken
disi de, agzr ia$lar altinda ezi.ldi. 

Sabahat bu eski hikayeyi ilkonce 
~uklugunda KlsaSl enbiyada oku
lllU§, fevkaHlde heyecan duymu§tu. 
&nra, muhtelif romanlarda, yenl 
Samsonlara raslaml§, onlarm mace
l'alanm sinemalarda da seyretmi§, 
hayallere kap1Im1§tl. Gene de dil§iln
ceye dald1: 

«- Dil§manlarile beraber kendini 
de ezmek kabiliyetinde olan bir kah
l'aman ... BOyle bir ruh, ancak erkek
lerde bulunabilir ... - di ye tef elstif et
tf. - Biz kadmlar, aciziz! » 

Sonra, gene §ezlongunda • bir ta
l'aftan ote yana dondil. Galiba az1c1k 
dalmak: ilzereydi. Uzerine kabus bast1. 
l1yumak ile uyamkhk hali arasmda 
kalarak adeta rilya gordil: Y1k1Ian 
1.a§tan binalar ... Kendisi, altmda ka
byor ... 

Birdenblrc s1~nyarak uyand1. Hiz
lllet~isi, kar§1smda duruyordu: 
.. - Uyumu§sunuz, hammc1g1m! - de
di. - Kap1yi vurdum, i§itmedlniz ... Fa
lt.at ge~ kalacak:s1mz ... Art1k sa~lanru
~ Yapmaga .?a§lasamz, giyinseniz ... 

akat daba once mutfaga kadar ine
l'ek Yemeklere bir g0z atm ... 

. Sabahat, yerneklerden evvel saate 
goz attz. 

ka - Be§ olmu§ ... Aman Yarabbi. .. ne 
lan dar vakit g~h"l!li§irn ... Yalmz sac-

nu boyamam iki saat surer ... Ne 
laman yi.iz masaj1, ne zaman rimel 
Japacagim? Ne zaman giyinecegim, 

eyvah ... Kuzum yerneklerle sen me§
gul ol bari ... Beni misafirlerime kar§l 
rezil etmeyin ... 

Odarnn i~inde §a§kln §a§km dola§I
yordu. Birdenblre, hizrnet~isinin elin
de mavi blr zarf gorerek heyecana ka
plld.I. Zira bu zarflan tamrd1: Mitha
tm zarflanyd1. 

Heyecanla: 
- Ne zaman geldi? Nedir? Ne ol

mu§? Kim getirdi? - diJ.'e sordu. 
- Ah, hammefendicigim unuttum. 

M!edersiniz ... 
Zar!1 hlzla hizmetQinin elinden Qek

ti aldl. 
<(-Yemeklerden bahsediyor da bak 

neyi unutmu§! » diye hiddetlendi. 
Ye iQinde fena bir his, bir te§e'iim 

vard.I. BeThi de deminki kabusun ha
la tesiri altmdaycll. 

-Peki ... Ben geliyorum ... Sen git ... -
diye hizme~iyi savd1. 

Titreyen parmaklarile zarf1 ac;ti. 
§u satirJan okudu: 
Sabqhat, 
Ben gelemiyecegim, kusura bakma. 

Vallalzi p~k mahcubum. Amma sen de 
israr etme artzk. <;ok ~im. var. Proje 
hazzrllyorum. Yakmda da seyalzate 
~ka.ca§im. 

MiTHAT 
................................................. 
Midere yiizustu kapand1. Aglamaga 

ba§lad1. Dernek gene gelmiyor ... Hal
bu ki, bi.itiin hazirhg1 onayd1... Bu 
gece, bu daveti onun §erefine yapm1§
t1 ... l§te bu kupkuru mektupla atlat1-
yor... Hatta <1Sabahat» den sonra 
<1c1g1m)) bile yok ... Bir tatli Slfat, bir 
goniil allc1 soz bile kullanmarm§ ... 
Demek bitti... demek ... 

Asabiyetle kalktI. Ko§ede bilyiik bir 
sedef kakma c;ekmece vardl. Onun ka
pag1m bir hamlede a~ti. i!;inden bir 
siiril eski rcsim ve mektuplar dokilldil. 
Bunlar, biltiln hayatmm hatll'alayd1. 
Gen~ k1zhgma, bundan otuz sene ev
vele ait ve arkada§larile birlikte ~1ka
r1lml§ fotografilerden tutunuz da, o 
mavi zarflara, en son a§k macerasma 
kadar ... Mektuplan birer birer ac;1yor
du. BR§ taraflarmdaki hitablan oku
yordu: (<Bir tanecik Sabahatc1gim1>, 
uCammm i~i Sabahatim benim!n 

Sabahat, ne yaptiguu bilmeden, h1z
l1 h1zll giyindi. S1rtma hafif bir man
to ald1. Ba§ma bir ortil orttil. Ayakla
rma al!rak topuklu bir ayakkab1 giy
di. Sokaga f1rlad1. Arkasmdan, hiz
met~i, kap1c1, bakakald1lar. Sabahat 
hammefendi! ~1khga itinasile §Ohret 
almt§ olan bu kadm! .. Sokaga ~1kma
dan once aynanm onilnde saatlerce 
duran Sabahat hamm, Rus mato§ka
lan gibi, ba§lnda bir ortiiyle, boyas1z 
moyasiz gitsin boyle ... Kabil miydi bu?. 

Bir saat sonra, eve donmil§ti.i. Te
lefonun ba§mda, en cazip, en ikna edi
ci sesile diyordu ki: 

- Mithat .... $imdi e\'indcn geliyor .. 
hizmet~in Ay§e beni ne kadar sever, 
biliyorsun ... Onu konu§turrnaga mu
vaffak oldum ... Her §e)i, her §eyi og
rendim: Biltiin arkada§lanm: Fasiha, 
Melek, Feriha, hepsi, hepsi... Sana ge
liyor, gidiyorla11111§ ... Sen, bana inhi
sar etmiyeceksin arhk ... Bunu anliyo
rwn ve cmri Takii kabul ediyorum ... 
Hatta, dogrusunu s0yliyeyim: Bun
dan sonra seninle arkada§ kalrnak is
tiyorurn... Bu kadar mazimiz var ... 
Gelirsin, degil mi? .. Bu ak~amki da
veti tats1z bir hale sokma ... Hi9 degil
se sade bu sefcrlik gel... Olur mu? .. 
Hah, afe1in! Aferin benim Mithatc1-
gun! Sen centilmensin! Bek1iyorurn ... 
Hemen gel ... 

••• 
Saglarma bir yemeni baglad1. An

cak on ve boyas1z klsnn gorilni.iyordu. 
Yiizii boyas1zd1. Aynaya bakh. Bir 
kahkaha att1. Sonra, sedef !:ekmesi
nin etrafma dokUlen eski resimleri 
kucaklad1. Salona kO§tu. Duvardaki 
ve piyanonun iize1indeki biitiln yeni 
fotografileri 9erc;evele1inden ~1kara
rak, kendinin, Faluiyenin, Melegin, 
Ferihanm ve otekilerin bir ~eyrek aSlr 
evvele aid fistolil, koforotlu, acaip, gli
liinc; ve tarihi resimlerini saga sola ser
p~tirdi. En son resmi de yerine koy
dugu vakit, otomobillerin kap1 oniin
de hirer birer durdugunu ve bahc;ede 
kahkahalann yilkseldigini, merdiven
lerden ayak seslerinin geldigini duydu. 
Salonun ta ote tarafmdaki kap1ya, kol-

larm1 Samsonvari dayad1. 
~lk kadm misafirler, ortalarmda 

Mithatla ic;eri girdiler. Resimler, salo
nun kilbikligile oyle bir tezad te§kil 
ediyordu ki, bu, nazardan ka!ramazd1. 
Ka~mad1 da nitekim ... Mithat,, hayret
le hayk1rarak: 

- Bu rilkil§ler de kim? .. - diye sor
du. 

Melek, vaziyeti kavrad1: 
- Ne kilstahhk? ... Kim koydu bun

lan buraya ?- dedi. 
Sabahet: 
- Ben ... - diye haileengiz sesile ccvap 

verdi. 
- Sen? ... Sen? .. Sabahet sen ha! .. 

Fakat bu gece maskeli balo mu var? .. 
Haber vermemi§tin. Nedir bu kill.
gm? .. 

Sababet c;1ld1rm1§ m1yd1? Bu kadar 
ha§in ve kaba sozler nas1l soylenebi
lirdi: 

- Maskesiz ... - dedi. - Ben artlk mas-
kemi ~1kard1m ... B:ayatm ortasmda ol-
dugum gibi gortinecegim artlk... Be
yaz sa~lanrnla, rimelsiz kirpiklerimle, 
masajs1z ve makyajs1z derimle ... I§te 
boyle ... . .. . 

O ak§am pek tats1z gef:tti. Hadiseyi 
zahiren §akaya almak isteyen misafir
ler gabucak dag1ldllar. Fakat i§in ga
ribi §U ki, Sabahet planmda muvaffak 
olamad1. Bu defa, yalmz (rNe deli ka
dlnd1r! ll diye onun ismini ~1karmaga 
sebebiyet verdi. Yoksa, Mithat, ya§lan 
ilerlemi§ oldugu isbat edildi diye mak
yajh, boyal1 sevgililerinden sogumad1. 

Galiba, Samsonluk hakikaten er
keklere has ... Kacllnlara gore degil... 
Bir dayalll§ta kendisile birlikte biitlin 
dil§manlarm1 da ezmek, her babay:igi
tin kan degildir!. 

Yeli Nuri 
•niuuu111nnuuru11uu111111111u1iUIH11u11111u1111111u11111111uuuniuit• 

27 Agustos 937 Cuma 
istanbul - O!tle ne§rlyatl: 12,30: Pldk

la Tiirk muslklsl, 12,50: Havadis, 13,0f> 
Muhtelit plak ne§riyatt, 14: SON. 

An§am 11e§fiyat1: 18.30: Plftkla rlans 
muslkisi, 19: Radyo fonik ko~.!dl: DiKEN, 
20: Fns1l saz heyetl, 20,30: Omer R1za ta
rafmdan arabca soylev, 20,45: FaSll saz 
heyetl, (Saat ayari), 21,15: ORKESTRA, 
22,15: Ajans ve borsa haberlerl ve ertesi 
giiniin program!, 22.30: Plftkla sololar, ope
ra ,.e operet parcalan, 23: SON. 

21 ai'ustos 937 cumartesi 
istanbul - 6~e ne§riyat1: 12,30: Plftk

ln Tilrk musiklsi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Muhtelit plfi.k ne§riyatl, 14: SON. 

Aqam 11e§riyati: Saat 18.30 Plakla dans 
tnusikisi. 19,30 Konferans: Doktor ibrahlm 
Zati tarafmdan (Miicrim ve serseri co
cuklar '\"e islahaneler). 20 Cemal Kamll ve 
arkada§lan tarafmdan Ti.irk musiklsi ve 
halk §ark1lari. 20.30 Omer Rlza tarafmdan 
arabca soylev. 20,45 Belma ve arkada!)lan 
tarafmdan Turk musiklsi ve halk §arkllan. 
(Saat ayn}. 21,15 Orkestra. 22,15 Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi giiniin projp'am1. 
22,30 Plakla sololar, opera ve operet par
calan. 23 SON. 

YENt NE~RiYAT 

La Nouvelle turquie 
Economique 

Yugoslav at~e komersiyali Dr. Drr..
goslav Mihailovitch bu isimle ve yeni 
Tiirkiyenin iktisadi vaziyetini ~ok va
klfane bir ~ekilde izab eden bir kitap 
ne~retmi~tir. Her baklmdan ciddi bir 
tedkik rnahsulti olan bu kitapta gen~ 
Tilrkiyenin te~ekktilii, cografi vaziye
ti, niifusu, muhtelif sahalarda ge~ir
<ligi ink1Iap hareketleri vanh bir ~e
kilde anlatlldlktan sonra Tilrki
yenin zirai kalkmmas1, kooperatif ha
reketleri, para meseleleri, bankac1llk, 
Ti.irkiyenin mali siyaseti, harici tica
retinin dayand1g1 esaslar, sanayi hare
ketleri ve daha bir~ok ikUsadi mev
zular istatistiiklerle izah edilmekte
dir. Kitaba gene Tiirkiyenin yarabc1-
s1 Atatilrkiln hayat1 ve eseri serlevha-
11 bir yaz1 ile ba·~1anm1~, iktisad ve
kili B. Celal Bayar da bir mukadde
me yapm1~tir. 

ilk defa Yugoslav dilile inti~ar eden 
bu klymetli ese1in frans1zca ni.ishas1 
da memlekctimize aid ~ok giizel resim
lerle silslenmi~tir. Tavsiye ederiz. 

Gaip aramyor 
24 i:.gustos 937 nk§ammdan bugiine kadar 

herncreye gittlf:l anla§llrunayan kuru ye
mi§Ci Mehmed Uysal kaybolmu§tur. Her 
kim nerede olduinJnu biliyorsa insanlyet 
namma n§ng1daki ndrese bildirsin. 

Istanbul Kuruyemi§Cilerde Deg1rmen 
soka~mda 1 numarada Hiiseyln 

Zayl - 572 kaza numarasile Be§iktq 
emvalinden almakta oldugum m~ cilz
damnu kaybettim. Yenlsinl alcagunan es
klsinln hilltmii yoktur. 

Emektar Yarbay §evket Alev 
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KUBiLAYHAN 
Y azan: lskender F. Sertelli No. 154 

Amlrahn k1z1, Kubllaya anlattyordu : 
"Japonlar burada bir avuc suda 
bogulacak kadar azd1r. Fakat, 

gUvendiklerl bir kuvvet var ... ,, 

- Acele etme, Bayani Belki i~leri
ne gitmi{)lerdir. Japonlar ~al1~an 

in.sanlardir. i~ saatlelinde evlerinde 
oturmazlar, diyordu. 

Hakan alay1 amiral i?iltsonun evi· 
ne yakla~IIll~tI. 

§titso, Kantonun en giizel evle-
rinden birinde oturuyordu. Evin 
oniindeki bah~ede gen~ bir k1z dola
§tyordu. Kizm yarunda <;inli harem
agalan vard.t. 

Bayan bahadlr, bahc;ede dol~ 

gene; k1z1 uzaktan gori.ince tarnd1. 
Kubilaym gozii de bu .klza takll· 

rm~b. 
Alay bah~enin ontinde durdu. 
Bayan bahad.Ir: 
- i~te, amiral ~iitsonun evi .. 
Diyor ve gtililyordu . 
Yerlilerin cKanton incisb aduu 

verdikleri bu kiz, Qinde e~ne ender 
tesadiif edilen gilzellerdendi. 

Kubilaym ba~veziri Semga bahacllr, 
Hakana bu klzdan bahsederken, bo
~una: (Qinin en gi.izel, en sevimli ~~
~egi) dememi~ti. O zaman, Hakan, 
hassa kumandam Terlana bu k1zi ver
mek istemi~e de, babas1 Kantondan 
aynlamad1gi i~in geri kalnust1. 

Zaten ondan sonra ·aa - a1'.adan ~ok 
ge<;meden - Terlan zindana atllm1~tJ.. 

~iitsonun klzma o sabah Kublla
ym bilyiik bir ordu ile Kantona gel
digini haber verrni~erdi. 

~iitsonun kans1 0 giinlerde oldiigii 
i~n. (Kanton incisi) cvde babasile 
beraber oturuyordu. ~iltso (Yay) ada
lanna gidine gen~ k.lz bu zarif ko~kte 
busbi.ittin yalmz kalm1~ti. 

Kubilaym tahtirevam kap1da du
runca, harem agalan ve cariyeler 
bah!reden kap1ya ko~u~tular. 

Kubilay «Kan ton incisi » ile 
ba,ba~a .. 

Kubilay am.iralm ko~kiini.in bah~e
sinde oturuyodu. Alay ko~i.in kap1-
smda durmll{itu. Amiralm klz1 Haka
m kar~Ilarmi;;tI. (Ti-Vong) anasmm 
oldilgti giindenberi ko~kte yalmz otu
ruyor, hi9 kimse ile gorii~mi.iyordu. 

Bayan Bahadirle general Liyo 
Hakamn yanmda ayakta duruyor-
Iardt. 

Kubilay (Ti-Vong) ile konu~aga 
b~lad1: 

- Baban yakmda donecek mi? 
- Asile1i pilskurtmcden donmiye-

ceglni soyledi. 
- Asileri pilskilrt.ebilccegini umu

yor miydi? 
- Onlan ezmenin kolay oldugunu 

soylilyordu. Fakat bir endisesi vard1. 
- Nedir o? · 
- Amiral Hun-Kam kurtanp kur-

tarrumyacagim bilmiyordu. 
_, Kantondaki Japon1ar hakkmda 

baban ue d~i.iniiyordu? 

- Babam, buradaki Japonlann el 
altmdan asileri k1~kirthklanna ka
nidir. 

- 0 halde neden onlan ~hirden 
silrrnemi~? 

- Su~lu olarak kimseyi yakalaya.
m1yordu. Bundan oti.i1ii onlara bi.r ~fl.Y 
yapamadl. 

Kubilay gozi.ini.in ucile geng k1zm 
yi.iztine bakti. 

(Ti-Vong) melekler kadar masum vc 
riyasiz bir ktzd1. Hakanla konu~ur
ken heyecanmdan ayakta duraIIllyor
du. Parmaklannm ucile arkasmdaki 
aga~lardan birine tutunarak gil~liik
le ayakta durabiliyordu. 

Kubilay, amiralm k1zm1 yaruna 
oturttu: 

- Ben gegen yil babam Pekine ~a
g1rrn1~tim. Ni~n gelmedigini biliyor 
musun? 

- Evet, Hakanllll! Biliyorum. Ast
ler o zarnandanberi ba~ kald11"l!l1s.lar, 
ortabgi kan~tmnaga b~am1~lardl. 
Eger babam buras1m yi.iz tistil b1ra
k1p Pekine gitseydi, don~te Kantona 
giremezdi. 

- Kantonlular da isyana hazirla
myorlru·d1 demek? 

- Hayir, Kanton ahalisi cHakan 

buyurugu:i> altmda ~aga and ic
~lerdir. Fakat (Yay) adas1 asileri
nin donanmalan kuvvetlidir. Derbal 
buraya bir baskm yap1p, her~eyden 

once Kanton kalesini ele g~hnlek is
tiyeceklerdi. 

- Kale muhaf1zlan ~ehri di.i~mana 
kar~1 miidafaa etrnege muktedir de
giller miydi? 

- Kuvvetli bir donanma kar-?1sm
da kalenin mUdafaas1 hilkilmsi.iz ka
lacakh. Babam bunu dilsiinerek selu1 
du~rnan istilasmdan kor~mak isted1. 

(Ti-Vong) babas1ru mUdafaa eoi
yordu. Acaba gene klzm soyledikleri 
hakikat miydi? 

Arniral ~i.itso Hakana ve memleke
tine bu derece baghhk ve sadakat 
gosteriyorsa, ondan hi9 bir zaman 
~iiphe edilemez ve hakkmda soylenen 
sozlere inanmak dogru olamazd.t. 

Kubilaym beynini tirmalayan ou 
en~leI', saatler ge~tik~e bi.iyilyor, 
derinle~yordu. 

Bilyilk Mogol imparatoru Kantona 
gelince, Mogol donarunas1m limanda 
bulacagm1 ummu~u. Amiral ~i.itso
nun donanmay1 allp gitmesi Kubi
Iayda ufak bir ~ilphe uyandirm1~ti. 

Gercck, amiral ~iltso (Yay) ada
lannda dti~manla \;arp~a ve di.i~
mana esir dil~en general (Hun-Kan) l 
kurtannaga nu gitmi~i? 

(Ti-Vong) Hakanla konu~ken 

korku ve heyecandan titriyordu. 
Acaba Kubilay Kantona ni~in gel

di? 
Geng k1zm da zihnini bu istifham 

kurcahyordu. ic;ine dil~en ~iipheler, 
onu, dakikalar ge~tik!re iizilyor, Sl3.r

s1yor, bitiriyordu. 
Ve nihayet dayanamad1. Sordu: 

- Pekinden burs.ya nig.in geldiniz, 
Hakamm? 

Kubilay birdenbire ka~ru1m kaldl
rarak gen~ k1zm gozle1inin i!rine 
bakt1: 

- Baban benden yard.Im istem~ti, 
ben de, ordu ile buraya geldim. Ba
ba.n bana, Kantonun ate~er i!rh1de 
ya.nd1g1m bildiliyordu. 

- Kant.on, olsa olsa, i~nden yan
m~ olabilir, Hakaruml Halk burada 
..kuzu gibi sakin ve mutidir. (Cengiz 
yasas1) na boyun egmiyen bir f erd 
yoktur. i~inden yanan ate~e gelince, 
bu ate~ ancak: Japon rnahallesinde 
sezilebilir. -Yerliler arasmda bii· ln
v1lc1rn goremedik ~rndiye kadar. 

- Japonlar burada bir avu~ suda 
• bogulacak kadar azd1r. Bunlar neye 
gilveniyorar boyle? 

- Mikadoya ... 
- Mikadoya IIll? Fakat o buraya 

~ok uzak degil mi? 
- Hay1r. Mikado buradaki Japon

larla her dakika ba~ba{iacllr. Dai!na 
onlarla birliktedir, Hakarum! 

Kubilay bu sozden bir ~ey anlaya
mach. 

- Mikado gizlice buraya rm geldi 
yoksa? ... 

Diye sordu. 
(Ti-Vong} giililmsedi: 
- Hay1r, Hak:amml Mesele oyle 

degil. Japonlar imparatorlanna ~ok 
baghd1rlar. Mikado bir giin onlara 
~yle bir haber gonde~: c:Ben, yer 
yiiziinlin en btiyilk imparatoruyum . 
<;ok yakmda Kantonu size verece
cegim ve i~inizden birini Kanton va
lisi yapaca.gim! > 

Kubilay birdenbire yumruklaruu 
Slkarak: 

-Ne cesaret! ... 
Diye bagtrd1. 
Amiralm k1z1, Hakamn hiddetin

den korkara.k, .sOylediklerine p~man 
olmu~tu. 

Kubilay: 
- Korkma, yavrurn! dedi. Bana bii· 
tiin bildiklerini anlat. Zira Kantonda 
konu~acak kin1Se bulamad1m. Her
kesten ~ilphe ediyorum. Eger bent 
aldatmi.yorsan, seni dilnyanm en gi.i .. 
zel bir erkegile evendirecegim! 

(Ti-Vong) bunu duyunca sevindl: 
(Arkan var) 
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TUIAI 

BAKINIZ I 

I/ PERLODENT" . ,, " 
YENI 5U5LU 

AMBALAJf NOA! 

mUzeler artt1rma ve eksiltme 
komisyonu riyasetinden : 

Yap1lacak i~in cinsi Ke~if bedeli Muvakkat temi- Eksiltme nerede ve 
ve mahiyetl Lira Kr. nat mikdar hangi tarih ve saatte 

Ar~iv istasyonu lttihaz edi- 11786.66 
Iecek ola!l Sul tanahmed 
medreseslnin esasll tamriat1. 

Lira Kr. yap1Iacag1 
884.00 Asa:n atika Milzeleri 

Gene! Direktorliigiln
de 6/ 9/ 1937 tarihin
de, pazartesi gilnil 
saat 15. 

Ar§iv istasyonu ittihaz edilecek olan Sultanahmed medresesinde bermu
cibl keA5if ynptmlacak olan esasll tamiratm kapah zarf usulile 16/8 '937 tari
hinde ihalesi mukarrer iken talip zuhur etmediginden dolayi ihalesi yap11a
maml§ ve 6 9 937 Pazartesi giinii saat 15 de yeniden kapall zar! usulile eksilt-
mcye konulmas1 tekaniir etmi§tir. . 

KC§if ve §artname ile yap1lacak tamirat1 mahallen gorrnek isteyenlenn 
Milzeler mimarllgma talip olanlann da teklif mektuplarm1 ve en az (11000) 
lirahk bu i§e benzer i§ yaptiklanna dair Nafia vckaletinden almI§ olduklari 
milteahhitlik ve ticaret odas1 veslkalan ve muvakkat teminat makbuzlanru 
havi mUhtirlU zarflanm 6/ 9/ 937 tarihinde Pazartesi giinil saat (13,30) a ka
dar komisyon riyasetine tevdi eylcmeleri. (5460) .................... l ...... ________________ lm!! 

~ARK KROMLARI T. A. ~- den: 
FEN MEMURU ARANIYOR 

f?irketimize topografya i§lerine vak1f blr fen memuru ahnacakbr. Maden
lerde ~h§ml§ olanlar tercih olunur. Taliplerin ellerindeki vesaik suretlerl, 
kendi el yazllarile yazilml§ tercilmeihallerl ve bir de fotograflan ile serian 
mektupla (~ark Krnmlan T. A. ~· - Maden) adresine milracaatlan ve iste-
1ildc1i a~gari ilcreti de bildirmeleri lazund1r. -------

K1z ve 
Erkek 

Beyoglu - Tilnelba§l - Yeniyol -----••••II! 
ALMAN LiSESi ve Ticaret 

mektebl 
Tam devrcli Lise - Ticaret Mektebi - Almanca ogrenmek i~in ihzar1 s1mf 

Deralere 9 Eylul Per§embe Ba1lanacakt1r. 
Kayit muamelesi 1 Eyliilden itlbaren hergun saat 8 den 12 ye kadar, 

nufus tezkeresi. B.§1 kag1dl, Slhhat raporu, 4 fotograf ve mektep tasdikna
me veya diplomasile yap1llr. Fazla tafsilat f~in mektebe milracaat veya 

49486 ya telef on edilmesL 

nr.ttNCfi iSTANBUL FHSTiVALi 
30 agustos pazartesi, saat 22 de Beylerbeyi saraymda 

.Biiyiik Miisamere 
DUHULIYE: Bir ~ift l~ln BE$ lirad1r 

Elbise mecburldlr 
Bilctler, Karlman, Baker ve Pazar de Levant ma~az.alannda ve Bcledfye 

Kooperatifinde satilmaktad1r. 

~ark Malt Hulisas1 
I tah ve kuvvet l~ln en blrlncl llict1r 

<;ocuklarm di~lerinin kolayca ~1kmasana, kemlklerlnln 
kuvvetlenmesine, ~ocuk emzlren annelerln satanan 

~ogalmasma yardun eder. 
\ 

Bllumum eczanelerde bulunur. 

2IR 
iSTiKLAL LiSESi DirektOrlUQUnden: 

1 - i.Ik, Orta ve Lise ktsmtlanna giindiiz ve yat1, Ktz ve Erkek talebe kaydma b~1~Ianm~tir. 
2 -- Ilergiin saat 10 dan 16 ya kadar mektebe miiracaat edilebilir. 
3 - Bu ytl yeniden az talebe ahnacagmdan mektebe girmek isteyen ler bir nn eVYel miiracaat etmelidirler. 
i - Eski talebe EyliilUn onuncu giiniine kadar gerek mektupla gerek mektebe ba~vurarak kaydm1 yeniletmelidir. 

Eski talebenin Eyliiliin onun dan sm1ra miiracaatlan kabul edilmiyecektir. 
5 - Sekizinci ve on birinci :suuflann biitiinleme ve engel smavlan Eyliihin birinde, diger s1mflarm EylUIUn 

yedisinde ba~layacaktir . 
6 - ic;teyenlere mektebin kay1t §artlanm bildiren tarifname J>ara 1z gondPrilir. 

Yat1h 

Adres: ~ehzadeba§I Polis karakolu arkasi. Telefon: 22534 

Es kl 

BOGAZiCi LiSELERi 
K1z ve erkekler i~in ayn bolilklerde: Ana_ ilk - Orta - Lfae sm1fian 

ilk klSlmdan itibaren yabanc1 dill<!r 
Ta.lebe kaydl ir;ln her v.Un mcktcbe milracaa t edilcbilir. Istlyenlere tnrlfname gond~rili:.'. 

mArnavutkoy Tramvay caddesi: Qifte Saraylar. Tclefon: 36.:?10 

Yat1s1z 

~~---RaJ--~-- G E C E L - G 0 N S E L _ ... 1~-~aom:~~-.... 
KIZ-ERKEK YUCA OLKO LiSELERi ORTA-USE 

(Eski: i N K I L A B) 

Kuran1, Direktorii : NEBlOGLU HAMDI 0LK0MEN 
Resmi Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayd ir;in her gi1n mii.raeaat olunabilir. I teyenlere mufassal tarifname gonderilfr. 

(.:'a~1kap1, Tiyatro caddesl. Telefon: 20019 

--~Dr. lhsan Sami ---
Gonokok av1s1 

BelsoAuklu~ ve iht.ilAt.lanna b.r~ pek 
tesirli ve taze a~dlr.Divanyolu Sultan 

Mabmut ttlr~si .No. 118 

Galatada, Liilecihendck sokajmda 119 
No. Gi.indiizlii, geceli, yarun le:rli 

SAiNT BENOiT 
Frans1z erkek lisesinin 

ihz.ari smlflar1 vardtr ve olgunluk 
smavma hanrlar. 

Pazar giiniinden maada her rii.n saat 
9 dan 12 ye kaclar kayit muamelesl 

• icra olunur. 
Ar;1l111 tarihi: 20 Eyliildiir. 

- Dr. NI SANY AN 
Hasta.lanru hergiln ak§ama kt\dat 
Beyo~lu, Toknthya.n otell yamnda 
Mekteb sokak 35 No. h munyenehn-

·--• neslnde tedavt eder. i•••• 

Istanbul liman i$1etme idaresinden: 
Pazarhg1 25/ 8/ 937 ~ar§amba saat 10 igin ilan edilen Antrepo in§aat~ 

umumi §artnamesinin 9 ve 33 ilncil maddelerindl! yaz1ll 8 ay muddetin .«<;all§'_ 
Iabilir 240 giln oldugu11 tavzih ve pazarhgm da 3118 937 so.at 10 na talik edil 
digi ilan olunur. (5585) ___.-

NEDViM 
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Son c1kan son derece mUessir KESKIN 
' 

KA$ELERi U8Ufme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. Birlik ve onluk 
kutulari vard1r. 

SALl•H NECATI• kdaet~ al1mz. R~etcleriniz biiyiik bir dik-
. ciddi bir istikametle hazirlamr. FOSFATiN NECATi <;ok k1ymetJi bir bebek g1das1d1r. Bununla bcs

lenen yavrular tombul, kuvvetli ve ne~eli olur. 

Scndianavian Near 
East Agceny 

Galatada Tahir han 3 iincii kat 
Tel: '4991 - ! - 3 

Svenska Orient Llnien Gothenbu.rr 
Gothenburg, Btokholm, Oslo, Dantzlg, 

Odynta Copenhag Abo Reval ve biitiin 
l!alttk llmanlan §ark ve Karadenlz b~ll
ca llmanlan arasmda. 15 giinde blr azlmet 
le avdet l~ln muntazam postalar. 

Gdynln. - Dantzlg - Gothenburg ve Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Nordland vapuru 1 Eyliile do~ 
Vasnland vapuru 6 Eyliile dogru. 
Blrkaland vapuru 20 Eyliile dotru. 
YaJunda istanbuldan Hamburg Rot.er-

dam - Kopenhag, Odyn1a Oothenber~. 
I>antzig - Btokholm, ve Osl~ llmanlan 
le!n hareket edecek vapurlar. 

Nordlad vapuru 2 EyHlle dogru. 
Vasaland vapuru 6 Eyl\lle dogru. 

IUrkaland vapuru 20 Eyliile dogru. 
Fazla tatsllAt 1~1n Oalata'da Tahir han 

I llncli katta kAln acentahRtna m\iracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Romanya Seyrisefain 
ldaresi 

Bareket edecek npu.rlar : 
Durostor \'apuru 31 aklJ.stos Sall icaat 

12 de (Kostence, Sullna, ve Kalas) a, 
Romania. vapuru 31 ~s Sall sa.at 

18 de CPire, Beyrut, Hnyfa ve iskenderl
?e) ye. 

Berlin, Breslau, Mresden, Londra Briik
lel, Lahlye, Lwaw ve Warszawa tcln t.enzi
llU1 tlatlarla miltteh1t blletler verllir. Tu
na. lhnanlar1 tcln ve Tttrklye - Romanya. 
hUkftmetlerl ara.smdakl ttllU muclblnce 
lnerkez1 ve §a.rkl Avrupa l!;ln tenzil~tll 11-
•Uarla e§yayi tlcarlye sevk ve nakledllir. 
~a tatsllll.t 1cln Galata Yolcu salonu 
at§lSlnda Tahlr bey harunda istanbul 

U!numt acentall~a miiracaat. 
- Teleton: 49449 - "9450 

.. __ Dr. lbaan Sami 

0KS0R0K SURU-BU---, 
Okstl.rtlk 'YI nefca darlig1 bo~maca 
'YI mam1k OkaQrQkleri i~in pek te· 
•lrll il19tir. Her eczanede ve ecza 

depolannda bulunur. 

Istanbul Harici Askeri 
kdaab ilinlar1 

Sivas Garnizonun birllklerinin ihti
Jaci i~in 110 bin kilo SI8'J.r eti kapall 
tart usulile ekslltmeye konulmu~ur. 
Bedell 16500 lira ve ilk teminatI 1237 
Ura 50 kllrll§tur. ihalesi 2/EYliil/937 
t>er§embe gtlnii saat 15 de yap1lacak
t;ir. §artnamesi her g\in komlsyo.n.da 
ltirillebWr. 1steklller kanunun 2 ve 3 
ett maddelerlndeld vesika ve teminat 
lllakbuzlanm havi teklif mektuplanm 
Ibale saatinden bir saat evveline kadar 
81vas Tilm satmalma komisyonuna 
l ennif olacaklardrr. (279) (5303) 

* Zaradaki birliklerln ihtiyac1 olup 
ka.pah zarf usullle eksiltmeye konu
lan 160 bin kilo ekmekllk un 6/ eyliil/ 
1937 pazartesl giinii saat 15 de ihale 
edilecektir. Bedell 20,000 lira ve ilk 
teminat 1500 llrachr. §artnamesi her 
g\in goliilebillr. istekliler kanunun 
2 ve 3 ncii maddclerindcki vesaiki ve 
telllinat makbuzlanru havi teklif 
lnektuplanm ihale saatinden bir sa
at evveline kadar Sivas Tiim Satmal
:rna Komisyonuna '·ermi§ olacaklar
c:hr. «280D «5304» 

* Eski§ehir gamizonu ii;in 16 bin ki-
lo sade yag1 kapall zarfla 2/ 9/937 gi.i
nu saat 16 da Eski§ehir Askerl Satm
alma Komisyonunda almacaktir. Tah
lnlni bedeli 1540 llrad1r. Muvakkat te
:rninat11128 lirad1r. Teminatlar vak
tindcn evvel Muhasebe veznelerini ve
Ya malsanchklanm makbuzlar veya 
banka mektuplan kanuna uygun olan 
teklif mektuplannm icerisine konmaSI 
l'e teklif mcktuplanm ihale gilnil Es
ki§ehir posta ve telgraf ayarile saat 
15 e kadar komisyon bB.§kanhgma ve
lilmesi ve 2490 sayill kanununda ya-
11.h vesikalarm lilzumµnda komisyo
na ibrazi §arttir. $artname her gi.in 
~misyonda gorillebillr. «284» <153071> 

ASKERLiK iSLERi 
Uskiidar Askerlik ,ubesfnden: 
l - §ubcde kay1th olan ve harlc §ube

lerde kay1U1 olupta vazifeten Uskudar 
lnlntakasmda bulunan plyade sm1fma 
~~nsup yedek subaylarcln.n 313 ila 326 do
• umlular dahll olmat tizere 519/ 937 de 
~1lalanna lltlhak etmek suretlle sevkedi-
11eteklerinden muamelelerini yapt1rmatt 

zere iltlhak: tarlhlerlndcn u~er giln e\'\ el 
IUbeye rnliraca.atlar1. 
d 2 - Bunlardan blrlncl maddede yaz1'1 
r:umlulardan gumruk muhafaza te§kHle-

tn lnt'alannda ilnltormall olarnk c;a
:anlarla. harlclye memurlarmdan olupi.n 

einieket hududu d~mdakller ve tahsU, 
: ca.ret vesalr maksadlarla yabanc1 ellorcle 
h~~~n ve rnemlcket ic;lnde serbest olarak 
-.uilar ve stajm1 bitlrlpte terhis ed1l
~ alanlardan ikl seneyl gecmemi!J olan-

r bu daYete gelmlyeceklerdir. 

M0HEND1S ARANIYOR 

ETi BANK 
UMUMI D1REKT0RL0GONDEN: 

Bankanuzm makine ve tesisat §Ubesinde ~all§mak ilzere Almanca li
salllJJa iyice vak1f gen~ bir makine veya ~lektrik nrilhendisine ihtiyacmnz var
dlr. Taliplerin terci.imeihalleri diploma ve mevcud ise bonservis kopyalarile 
Ankarada Bankam1za tahriren mi.iracaat etmeleri. I 

Ankara Palas 
Bir~ok senelerdenberi san'atindeki maharetile 

Muhterem Bayanlanm1zm memnuniyetini kazanm1§ olan 

Kadm berberi H AS AN 
EylUIUn birinci g UnUn den ltibaren 

Ankara Palas berber salonu~da ~h~maya ba~hyacaktJr .. 

Akay i~letmesinden: 
1) i§Ietmemizin Yalova kapllcalan methaline iki kilometre mesafede te

sts edecegi elektrlk santralmm bina klsmile, yaptmlacak olan transformatOr 
kulilbesl kapall zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

2) Bu i§e aid evrak §Unlard1r: 
A) Eksiltme sartnamesi 
B) Femli §artname 
C) KC§ifler 
<() Projeler 
D) Mahal listesl 
E} Mukavele projesi 
F} Fenni §artname lahikas1 
3) Eksiltme 7 Eyli.il 1937 sall gilnii saat 16 da idare merkezmde §efler 

encfuneninde yap1lacakbr. 
4) Santral binasmm bedeli ke§fi (29,598) lira (12) kUru§ Transfo11nat0r 

kulubesinin (2048) lira (44) kuru§tur. 
5) Talipler her iki ke§if yektinunun ~c yedi bu~ugu nisbetinde muvakkat 

teminat getlreceklerdir. 
6) Tekllf sahipleri getirecekleri zarflan yukanda yaz1ll gi.inde nihayct 

saat 15 e kadar makbuz mukabilinde enci.imen Relsligine tevdi etmi§ bulun
mallchrlar. Postada vaki olacak gecikmeler nazan itibara allnmaz. 

7) ~artname ve ke§ifler idare veznesinden u~ lira mukabilinde satm 
almabllir. (5332) 

Askeri Liseler 
Miif etti~Iiginden: 

Sivll Liselerde ik~ali olupta ikmalde muvaffak olacak okurlardan bir mik
tar talebe imtthanla Askerl liselcre almacaktir. Yi.iksek s1mfta olanlar tercih 
edillrler. Talip olanlann §imdiden miiracnat ederek cvraklarm1 tamamlamala-
n ldzundlr. (327) (5553) 

Ankara yUksek z l raat enstitUsU 
rektorlUgUnden · 

1 - Enstitli ile yemek mi.iteahhidi arasmda yap1lm11i olan mukavele fesh 
edlldiginden Yi.iksck Ziraat Enstiti.isilniin 595 talebe ve memurlariyle 140 mO.s
tahdeminin 5/l'/937 tarihinden may1s 938 sonwia kadar 9 ayhk sabah ogle ve 
ak§am yemeklcri kapah ~arf usuliyle eksiltmeye konulmu§tur. ' 

2 - ~ jEyliil; 937 tarihine rastlayan cuma giinu saat 15 de ihalesi yap1la
cakt1r. 

3 - Taleoenin behe1i ictin 50 miistahdeminin beheri l~in 30 kuru§ gilnli.ik 
la§e bedeii tahmin edilmi§tir. 

4 - Muvakkat t~i~t tutan .olan 6595 lirallk Banka rnektubu veya vez
ne makbuzlanyle tekl1flen muhtev1 zarfla11m ihaleden bir saat evveline kadar 
komisyon reisligine vermelcri ve ihale saatinde komisyonda hazir bulunmalan. 

5 - Fazla izahat ve paraSIZ §artnamesini almak isteyenlerin Yi.iksek Ens
titii daire mUdilrlilgilne mUracaatlan ilan olunur. (2844) (5366) 

• Her ak~am: HARBIYEDE 

DELVfl 
Bah~esi alaturka k1 mmda m~hur rakkase 

MELiKE CEMAL 
l\hsir tilim ylld1z1 Tc rakkase 

TAHIYYE MUHAMMET 

Bagan 
Ayr1ca: 

MU ALLA 

$irketi Hayriyeden 
Orkestra ve CAZLI tenezzUh seferl 
Yannki Cwnartesi gilni.i 71 numarah vapur, mutad tenezzilh seferi

ni yapmak i~in 14,15 de kopri.iden kalkacakt1r. 
Vapurda; Sanyer'e kadar, memleketimize yeni gelcn 8 artistten 

milrekkep. 

Lilly Szkely idaresinde 11 POGANY 11 

Macar orkestra tak1m1 en latif klasik par~alan ~alacak ve Sar1-
yer'den itibaren mtikemmel bir caz takmu kopri.iyc avdet edilinciye kadar 
dans havalanm i;alarak saym yolcurnuzun huzur ve safasm1 temin ede
cektir. 

Bilfe, Lokantac1 me~hur Pandeli tarafmdan deruhte edilmektedir. 
Kopruye avdet saat 21.1.., du . 

Istanbul Vak1flar DirektorlOgO llanlan I 
MAD DE 

1 K1rklarelinde H1z1rbey camiinin tamiri a~1k eksiltmeye konmu§tur. Tah
min olunan bedel 2689 lira 57 kuru§tur. 

2 Bu i§e aid eksiltme evrakl §unlardir: 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Fermi §artname 
C - Mukavelename 

3 isteklilerin bu evrak1 istanbul Vaklflar Ba§mildi.irlilgi.i heyeti fcnniye
sinde ve K.ll'klareli Vaklfiar Mi.idi.irlilgunde her gtin gorillebilir. 

4 Eksiltmc 10/9 937 Cwna gilnii saat 15 de Vak1flar Ba§mi.idilrli.igu iha-
Ie komisyonunda yapllacakt1r. 

5 Eksiltme a~lk arttrrma usuliledir. 
6 isteklllerJn 202 lira muvakkat tcminat vermeleri Jaz1mdir. 
7 1steklilerin bu gibi i§leri yaprm§ olduklanm vesika ile tevsik ederck, 

BB.§mtidilriyet heyeti fenniyesinden vesika almalan §arttir. (5391) 

Beyoglu Vak1flar DirektorlOgO llanlan 
Kirahk emlak 

Semti Mahallesi Sokag1 
Galata Arap cam.ii Per§embc pazan 
Fmdlkh Perizat hatun camii avlusunda 
Kasimpa§S. Kulaksiz Ahmet kaptan 

HaCI Hi.isrev mescidi itti-

No. SI 

22,14 
00 

Cinsi 
:Magaza 1 2 His. 
Ah§ap hane 

salinde 00 Oda 
Yukarda yazih vaklf mallar 31/ 5/ 9SB sonuna kadar kiraya \'erilmek i.izere 

arttlrmalan uzatlllru§llr. 
isteklilerin 31/ 8 937 salJ. gi.inU saat 14,30 da Bcyoglu Vak1flar direktorlti-

gu akarat kalemine gelmeleri. (5610) 

I Istanbul Levaz1m Amirligi ilanlar1 
idareleri istanbul levazun amirligi

ne bagll mi.iessesat i\tin altrn1§ ton toz 
§eker 13/ 91937 pazartesi gilni.i saat 
on be§ otuzda Tophanede istanbul 
levazim amirligi satmalma komisyo
nunda kapall zarfla eksiltmesi yap1-
lacaktlr. Tahmin bedeli 16020 lirad1r. 
ilk teminati bin iki ytiz bir lira elli ku
rU§tur. ~artname ve ~~munesi komis
yonda gOiiilebilir. isteklilcrin 2490 
sayill kanunun 2 ve 3 i.inci.i maddele
rinde yazil1 belgelerle beraber teklif 
mektuplanm ibale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermelcri. u91» cc5593» 

* Harp akademisi eratl i\tin dort ton 
sade yag1 31/ 8/ 937 salJ. gi.inil saat 15 
de Topbanede Satmalma komisyonun
da a~1k ekslltrne ile almacaktlr. Tah
min bedeli 3400 lirad1r. ilk teminati 
255 liradir. ~artnamesi komisyonda 
goliilebilir. isteklilerin belli saatte ka
nuni vesikalarile beraber komisyona 
gelmeleri. (77) (5172) 

1f. 
idareleri Istanbul Levaz1m amirll

gine bagll mtiessesat i~in seksen il!; 
ton sade yag1 31/ 8/937 sah giinil saat 
on ~ otuzda Tophanede Levazun 
funlrligi sntmalma komisyonunda ka
pal1 zarfla cksiltmesi yap1lacaktir. Tah· 
min bedeli yetmi§ bin be§ ytiz elli lira
dlr. ilk tcminat1 dort bin yedi yiiz yet
mi~ yedi lira elli kurU§tur. ~artnamesi 
353 lruru§ mukabilinde komisyondan 
allrur. isteklilerin 2490 say11I kanunun 
iki ve ti!;fulcil maddelerinde yazill bel
gelerle beraber teklif mektuplanm iha
le saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleti. (76) (5171) 

* Asken Okullar i\tin 408 bin kil~iik 
mat di.igme bir milyon dokuz bin 
mat ceket di.igmesi 355 bin mat ka
put dilgmesi 6/ 9/ 937 pazartesi gi.ini.i 
saat 15,30 da Tophanede ist. Leva
zim amirligi sat\Ilalma komisyonun
da kapall zarna eksiltmesi yap1lacak
tir. Hepslnin tahmin bedeli 11110 
lira 50 kuru~tur. ilk teminatI 833 li
ra 29 kurul?tur. $artname ve niimu
neleri komisyonda gorillebilir. istek
lile1in 2490 sayih kanunun 2 ve 3 iln
ci.i maddelerinde yazilt belgelerle be
raber teklif mektuplarm1 ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (87) (5483) 

* Askerl Okullar i~in 401100 ad.et kil-
~iik ve 149000 adet bilyiik ko~ 26400 
adet pantalon tokas1 6500 adet panta
lon kancas1 6/ 9/ 937 pazartesi gilnti 
saat 14,30 da Tophanede Levazim 
Amirllgi satmalma komisyonunda a~1k 
eksiltmesi yap1lacaktl.l'. Hepsinin tah
mln bedeli 969 Ura 2 kuru~tur. ilk tc
mlnat1 72 llra 68 kul"\.l§tur. ~artnnmc
si komisyonda goriilebilir. 

tateklilerln 2490 say1ll kanunun 2 ve 
3 'ilnctt maddelerinde yazih bclgelerle 
beraber belll saatte komisyona gelme
Ieri. (89) (5618) 

Asked Okullar i\tin 43860 metre te
Ift ile 3900 metre k1l telft 7 9 937 c;ah 
gtinu saat 15,30 da Tophanede Le
vazim amirllgi satmalma komi.:.~ 0-

nundn kapah zatfla eksiltmesi yap1-
lacaktir. Hepsinin tahmin bede!i 
13695 lirad1r. ilk teminat1 1027 Ira 
12 hLlm~tur. $artname ve ni.irnunele-
1i komisyonda gorulebilir. isteklile
rln 2490 sayil1 kanunun 2 ve 3 i.mci.l 
maddelerind1; yaz1h belgelcrle bera
ber teklif mektuplanm ihalc saat:n
dcn bir saat evvel komisyona verme· 
lerl. (85) (5481) 

* Askeri Okulla.r i~in 260 metre i)i-
yah seten 5850 metre kahve rcngi ~e
ten, 4060 metre ceplik ast:ar 390 met
re Iavantin astar 455 metre haki Ti
rikotin 5200 metre kol astan 6 Eyli.il 
937 pazartesi gi.inii saat 15 de Top
hanede Levaz1m amirJigi satmalma 
komisyonunda kapah zarfla eksiltme
si yap1lacakt.1r. Hepsinin tahmin b~· 
deli 9224 lira 70 kuru~tur. ilk iemi
nah 691 lira 85 kuru~tur. $artnamc 
vc ni.imuneleri komisyonda gorilleb'
lir. isteklilerin 2490 say1h kanunun 
2, 3 tinci.i maddelcri.flde yaz1h belge
lerle teklif mektuplarm1 ihale saatin
den bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (86) (5482) 

* idareleri istanbul Levazirn amirligi-
ne bagh mi.iessesat ic;in 125 ton soga
run kapah zarfla eksiltmcsinde verllen 
fiat pahah gorilldiigunden 3 9 937 cu
ma gilni.i saat 15,30 da Tophanede Lc
vazim ami:rligi satmalma komisyonun
da pazarhkla cksiltmesi yap1lacaktir. 
Tahmin bedeli 6250 liradtr. ilk temi
nab. 468 lira 75 kurU§tur. ~artnamesi 
komisyonda gOiiilebilir. isteklilerin 
2490 sayll1 kanunun 2 ve 3 ilnci.i mad
delerinde yazih vesaikle beraber belli 
.saatte komisyona gelmeleri (93) (5626) 

¥ 
idareleri istanbul levazim amirligi

ne bagh milessesat i~in 15 ton ka~ar 
peynirinin kapall zarfla eksiltmesine 
tallp ~1krnadlgmdan 3 9 937 cuma 
gi.inii saat 15 de Tophanedc Levaz1m 
amlrligi satmalma komisyonunca pa
zarhkla eksiltmesi yap1Iacaktir. Tah
min bedeli 9 bin liradlr. TeminatI 675 
lirad1r. ~artnamesi komisyonda gorilleu 
bilir. isteklilerin 2490 say1h kanunun 
2 ve 3 i.incil rnaddele1indeki belgeleri
le beraber belli saatte komisyona r,el
meleri. (94) (5625) 

* Istanbul uvaz1m amirligi §Uab, ti 
ic;in yaptmlacak 25 adet evrak sand1g1 
2 9 937 pe~embe giini.i saat 15 de 
Topha· ,,de sat:nalma komisyonunda 
pr· ai i1kla eksiltmesi yap1lacaktir. Tah
mm l edeli 75 1irad1r. Teminat1 11 lira 
25 kuru~tur. ~artns.me ve ni.imum <.i 
komisyonda goriilebilir isteklile in 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

. (90) (5556) 



Snhife 12 

Disleri her yemekten sonra gUnde 
3 def a niGin f irGalamak 1az1md1r ? 

~iinkii bir def a di§ler hari~ten ahnan mikroplara ka~1 miidafaaSIZdir. Saniyen 
agudaki «salya > denilen m ayide milyonlarca mlkrop doludur. 

Salyada bulunan Lilab ~lerin en 

birinci dil§mamd1r; dl§lere yapl§arak 

yosun peyda eder. Mineleri a§md.mr. 

yava~ yavn§ di§leri ve kokleri ~iiriltiir, 

di§ etlerlnde ilithaplar peyda olur. D~ 

lere yapl§an yemek artlklan ve ecne

bi maddeler de temizlenmezse birer 

mikrop yuvas1 haline gelir. Eger di§ler 

muntazaman ve gilnde en az 3 kere 

< Radyolin , le fir~alanmacbgi takdir

de c;ok c;abuk mahvolmaga mahkU.m· 

dur. 

Bu muh1emel 8k1betleri vaktinde bertaraf eder. 
Sabah, ogle ve a am gunde 3 defa 

di~;lerinizi f1r~alay1n1z.. 

'- - -:sivE • • 
SATI$ TAKSITLERI 

4 AV DAN I 
AVA <;IKARILM1$TIR 

VALNIZ DEVLET MEMURLARj~E 

• • VAPILAN VERESIVE MUAMELE SI 

BDVCIK $iRKETLERiN 

r~~M URLARINA D A TE$MiL 

EDiLMi$TiA 

Di•ER •ARTLARDA DA MO.TEAi . 

PAZLA TAPSiLAT ALMAK ic:;iN 

ANKARA. iSTAN•UL, •Evo•Lu VE iZMi.-

VERLi MALLAR 

PAZARLARINA 
MURACAAT EDiNIZ 

Oniversite RektorlUgUnden: 
1stanbul Oniversitesi Tlb, Hukuk, Edebiyat, Fen ve iktisat Fakiiltelerine 

ye tlniversiteye bagh Di§tababeti ve Eczac1 mektebine 1 EyHilden itibaren ta
lebe kabuliine ba§lanacakbr. Yazilmak isteyenlerln Fakillte Dekanhklanna ve
sikalariyle beraber milracaat etmelerl. (5M5) 

Beyan Ediyorum! 
"BU BiOCEL 

Sayan1 hayret bir 
cild unsurudur.,, 

Sabit olmu9tur 
ki cild yiyebi
llr. 

Doktorum de
mi§tir ki; bu 
hususl cild 
unsurunda bulunan 
Biocel, kemall itina 
ile se~llmil? gen~ hay
vanlardan istihsal edilmil?tir. Cildin 
derinliklerine nilfuz eder. Ve gen~ 
ve taze gorimmesi i<;in muktazi gida
Yl vererek besler. Bilyilk bir Viya
na Universitesi Profesoril tarafm
dan k~fedilen bu cevher, ~imdl (be
yaz rengindeki) Tokalon kremi ter
kibine hOc.eyreleri beslemek i~in tam 
rnathlp nisbet dairesinde kan1?tml
rn1~br. Bu kremi gece yatmazdan ev
vel sabahlan beyaz rengindeki To
kalon kremini kullammz. U<; giin zar
fmda. tenin1zi gayri saf maddelerin
den ve zay1flam1~ yliz adelelerlnden 
kurtarmaga ba~lar. Doktor Stejskal 
tarafmdan bir Vivana hastanesinde 
55-72 ya~larmdaki kadmlar i.izerin
de yapt1g1 tecrtibe1erde buru~ukluk
Iann alt1 hafta 2arfmda zall olduk: 
Ian gorillmil1?tiir. 

Sizde bu kremden 
~a~may1n1z! 

Butiin cihanda elli senecllr datma Us
t iin ve e~iz kalm~u. 

KREM BALSAMiN 
Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tecriibe 
mahsulii olarak viicuda getirilm1' 
yegine sthhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
~ohretini soz ve ~rlatanhkla degll 
slhhi evsafmtn Londra, Paris, Berlin, 
Nev • York giizellik enstitiilerlnden 
yiizlerce krem arasmda blrincilik mU
kifatm1 kazanm1~ olmakla isbat et
mistir. 

DIKKAT: 
KRE:\I BALSAl\ltN 

Gilndiiz i~in yags1z, gece i~in yagh 
'fe halis act badem kremleri olarak 
dort ne\'i vard1r. 

KREM BALSAlUt N 
Oiedenberi tamnm1!1 hususi vazola

nnda sat1ld1ii gibi son defa suretl 
mahsusada imal ettirdiiimiz gayet 
~1k ve beraber ta~1nuya elverlfli hu
susi tilpler derununda dahi satilmak· 
tad1r. 
Fiya~a daha ehven oldufu kadar 

pek kutlam~h ve zarif olan: 
KREM BALSAMIN 

Tiipleri biit iln nevilerile t.a01nm1' ec
za, 1triyat ve tuhafiye maiazalarmda 
bulunur. 

tNGfLiZ KANZUK ECZANESI 
BEYoGLU - tSTANBUL 

Zayl - 1935 seneslnde plyade gedltll 
Atl.f okulundan alclt#IDl fa,hadetnaipeml 
kaybettim. Yenlslni alacatunan esklalnln 
hiitmil yottur. 

27 Agustos 1931 

lngiliz ve Avrupa meyva tozlar1na 
miithi§ ve ezici bir rakip olup dort 

be§ misli daba ucuzdur. 

HASAN GAZOZ •• •• ozu 
*kerli ve meyvall olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir ~ampanya hulA· 

sasi gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa ingiltere ve italyada §erbet ve i~
kl yerine kullamlan en s1hhi bir mayldir. Hasan Gazozu rnidevi ve hA.z1mdU'. 
Yemeklerden sonra 1 veya 2 !;Orba k~1g1 i!;ilebilir. Yazm s1cakta dondurma ve 
§erbet yerine Hasan Gazoz C>zii ahmz. <;ok ucuzdur: Kavanoz ic;inde kil<;ilk 25, 
iki rnisli 35, dort misli 50, sekiz misll 90 kuru~tur. 

HASAN Meyva •• •• ozu 
Ek§ilik, §i§kinnlik, agr1, haz1ms1zlzk, ~tahs1zllk gibi hallerde dolgun ve gas

li midelere yemekten sonra, ki.i~ilklere 1, bilyilklere 2 tatll k3.§1g1 mideyi ve hA· 

zimd1r. ink1baz ve barsaklarda atalet halinde sabah ac karmna 1 - 2 taU1 ka§Iit 

milleyyin ve c;orba ka§1g1 ile mi.ishildir. Meyvalnn ozilnden yap1lm1~tir. ~ker· 
sizdir. ~i§esi 40, bilyiik 60, dort misli 100 kuru§tur. 

-C Ne~esiz ve k1rg1n D-
nA,1, Di,LBB:I: AGBIYOB 

Halbuki bir tek 
GRiPiN 
Alsa butiin 

agrtlan ge~er, 
rahat eder. 

Agr1lar - Romatizma - Nezle - Grip 

Kar§1s1nda derhal ric' ate mecbur olur. 
lcab1nda •Unde 3 ka•e ahnablllr 

Baton 1st1raplar1n ~aresi 

F Li N 

801 ajnsmdon ~ 
1v1rap ceAJnt.dum. 

\Sefalin. olil1lclon ... 
L1onr9 ne rahahm I 

Akhntzda tutacag1n1z ve 
cebinizde taf}1man1z 

IAz1mgelen yegane llA~ 

SE FALIN' dlr. 
Bas, Dis, Adale, 

Romatizma 
atnlara, iifiitmelcten busule gelea 

Kmkl1klar, nezleyl, gripl 
derh(\I gecirir. 

1 lik ve 12 lik ambalijlano• 
her eczaneden araytniz. 


