
BUYttKADADA 40 0 LiRAYA SATILIK 
EV - Nizam clheti, ~am ormant tclnde, 
blr knt Ustunde 4 oda, mutfak. banyo, elek
trik:, aknr su, sarnu;, 900 metre M. bahce, 
husust ~amll~ vard1r. Adnnin en temiz 
havall ve en gUzel manzarnll yertndedlr. 
Btna kflrglr ve yenldlr. (Ak§aml 1lAn me
niuruna mfiracant. Tele!on: 24240. 
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Bayrakll benzin deposu inf ilik1n1n 
tiiyler iirpertici taf silit1 

-

Facian1n bi/Bn~osu: 13 Olii, 7 yara/1 
Yang1n hala i~in i~in devam ediyor, kurtulanlar 
neler anlat1yorlar? Resmi makamlar1n beyanat1 

Yunanistanda 
Metaksas kabinesi 
B. Metaksas, Yunanistanda, ikti

dar mevkiine gc~eli bugiln tam bir yil 
oluyor. Yunan milletinin, buglinii 
kutiamakta hnkk1 vard1r. Bunu anla
tnak i~in, Yunanistanm bir sene ev
Velki vnziyetini gozoniine getilmek 
kafidtr. 

B. Metaksas i§ ba§ma gecmczden 
evve1 Yunanistan, dahili cidaller i~in
de ~1rp1myordu. Siyasi firkalar, ara
larindaki derin z1ddiyct ve milnafe
retten dolayi, memleketi silratle fe
l!ket u~urumuna surilkliiyorlardl. 
liukumetin otoritesi, ntifuzu hi~ kal
tna~1~t1. ikide bir isya.nlar ~1klyor, 
k~~Ineler, etraflannda bir kac yiiz 
k~1 tophyanlann yapt1klan htiku
inet darbelcrile dcgi~tiriliyordu. 

Firkalar~ kendi partizanlanm ka
Y.1rmak i~in bol keseden devletin va
l'ld t a nu 1s1ar cd1yorlard1. Bti*deki 
a~tk YJ.ldan yila buyilyordu En vahi-
1111 t • 

· u mleket vc millet bhibirine dil§-
znan ikl klsma aynlrm§t.I. 

tei~llanistamn hakiki dosuan milt
\'a 

1 
Ve dost mcmleketin bu anar§ik 

ki~1Yetini derin bir yiirek acisile ta
"nzi ~diy.o:Iarch. B. Metaksas, ~te bu 

1 
Set l~mde i§ ba§ma geldi. Bir yil 

\'~inde B. Metaksasm bR§ard1g1 i§leri 
,... memleketine yaptig1 bi.iyi.ik hiz- . 
.. ,etle · 
Olu . r1 birer birer saymak ~ok uzun 
a 1

· Yatmz §U kadanm soyliyclim ki, 
~lk ~etaksas, memleketin §irnzcden 
tite n:1§. Olan dilzenini, hlikfunetin oto
tna~in~ tcsis etm~, memleketi iki dil§
lln hizbc ay1ran fll'kacihk ihtirasla
~. a ve tahriklerlne, israflara nihayet 
•errn· nu ~. Memlcketin tamamile sarstl-

I 
f 

izmir 3 (Telefonla) - Bayrakllda
ki benzin ~·e petrol mmtakasmda vu
ku bulan miithili yangm bugiin saat 
12 de klsmen s0ndilri.ilebilniilitir. 

Fakat depo i!tine yayilmI~ olan ben
zin ve petrol clan i~in icin yanmakta 
devam ediyor. 

Facia izmir ve havalisinde deh~t 
ve umumi teessilr uyandrrnrn;;tir. 

Yangm i~in i4'in devam ettiginden, 
itfaiye hentiz deponun i~ine gireme
m~ktedir ve bu yiizden cesedler tama
men meydana ~1knlamanu~tir. 

Yangmm bilA.n~osu 13 olii ve yedi 
yarald1r. Oli.ilerden 11 i depo i~inde 
yanarak kaybolm~lardlr. Hastanele-

re nak.lecUlmi~ dokuz yaralldan ikisl 
olm~tilr. Yarahlardan bir klsmmm 
vaziyeti cok agtr ve tehlikeli gorillil
yor. 

Anadolu Petroi Turk Limted ¢rke
tiue aid olan deponun mesul mlidil
rii B. AU Meftun da yanarak ag-tr su
rette yaralana.nlar arasmdadlr. 

italyan hastanesinde bulunan B. 
Ali Meftunun odasma doktorlar kim
seyi b1raknuyorlar. 

Yanan. depoda itfaiyenin gtrebild.1-
gi yerlerde ~imdiye kadar komilr ha
line gelmili yedi cesed gorillmu~ti.ir. 

(Devanu 4 iincti sahllede) 

J a.ponya. ile ()in ara.s1nda. 
siya.si miina.seba.t kesildi 

lki taraf da durmadan buyuk 
harp haz1rhg1 yap1yorlar 

Tokyo 3 - Asahi gazetcsine gor<'"' 
Japonya ile ~in htikumeti arnsmda ~
siynsi miinasebat kesilmi~tir. Harp : . . • 
hiimmas1 giinden giine artmaktadir. ~-. < 

~in hiikumcti biitiin servisleri sefer
ber etmi~ir. 
13 iincii <;in ordusu Kalfana gelm~
tir. Bu ordu, 1936 da Paolian - l\tiako· ~ 
yu i~gal etmek suretile Japon - l\lo- I 
gol ileri barekctini parluk bir surette ~ · 
durd..-mu~tu. 

. J aponyan1n haz1rhg1 
~anghay 3 - Tokyodan gelen ha

berlere gore, Japonya. bir~ac giin ev- ~ ·. 
vel Diyet meclisinden aldlg1 100 mil- ~ •• 
yon yenlik tahsisattan ba~ka aynca · f 
300 milyon yenlik tahsisat istemi~ ' 

. 
K0C0K ILANLARIMIZ 

En ucuz 
ii An 

ve en tesirli 
vas1tas1d1r 

4 defas1: 125 kurul1 
Aqam ilin servisi, telefon 24240 

Telefon: 24240 (idare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Miidiir) - 20113 (KJ4e) 

3 aydanberi beklenilen 
yagmur nihayet yagd1 

Fakat ancak 20 dakika sii.rdii. ve 
havadaki agzrlzgz haf if letemedi 

Istanbul ve Beyoglu sokaklaran1 seller 
kaplad1g1 halde Ye$ilkoy ve Adalara 

bir damla yagmur yagmadt 

Diinkii yagmurdan sonra Aksaray caddesinin hall 

Bir ka~ gilndenberi istanbulda ~ok 
~iddetu s1caklar hilkum silrmektedlr. 
Evelki gi.in termometre 34 dereceye 
kadar ~1kml:;;hr. Havanm riitubetli 

_.. :l.kkaa~Ie:r• 

Aman, tavsamas1nl 
ve agir olmasi s1cagm ~iddetini bir - Tam tramvay dan atlzyacagim, 
kat daha arttmyordu. Bu sebeple ev- dudiiklerin galtp beni yakaliyacakla-
velki gece halkln gogu uyuyamamI~. n~zi di1$ilniiyorum. 
geceyi bir par~a serin bir ko~e am.- - Tam yere ~op atacagzm, aklzma 
makla ge~irmi:;;tir. Hava ancak saba- ccza geliyor. 
ha kar~1 biraz serinlemilitir. Bu sozler, h~ehrilerimizin du,-

Diin sabah hava gene ~ok s1caktl. daklannda do~maga ba$ladi. 
Termometrc 31 - 32 dereceyi g0steri- - Vallahi bravo ... Bir<;ok sokaklar-
yordu. Saat on blre dogru hava bir- da, eskiden hayli farkli bir temizlige 
denbire kapand1 va saganak halinde raslamyor. 
yagmur yagmaga b~ladl. Yagmur fa- Boyle memnuniyet ciimleleri de i#: 
Sllas1z bir halde 20 dakika kadar de- tiliyor. 
vam etti. Bir ~ok sokaklan seller Demek ki, oluyormu$!. 

def Olan mall itiba.nm iade etmi~, ilk 
Vaf: n~1ksiz bir bti~e yapmaga mu
bir :k. olmll§, rnemleket i~in hakikt 
g·· elaket §eklini almak istidadm1 
k~steren komilnist tahriklerlni kO
am ncten. kaz1makla beraber koyliiniln, 
nli:lenin hakiki ihtiya~Ianm da te-

tir. Bu, Japonyanm asked harekata 
devam edecegmi gosteriyor. ~imall 
<;inc mtitemadiyen Japon askeri ge
liyor. 160 bin ihtiyat efrad1 seferber 
edilmi~tir. Koradan birgok asker gel
mektedir. 

kal>lad1. Fakat blrdenbire bulutlar Mesele, sebattadzr, «Fik."Ti takipte-.-
• dagtld1, hava a~t1 ve gene slkmt1h dir!. Bu i$in ii.stesinden gelinecek. 

hava devam etti. Fakat aman tavsatzlmasm, gev~e-

ve tatmin etml§tlr. 
Bugti 

l'elk. n Yunanistanda bir sene ev-
llla~ ~nar~tk vaziyetten eser kal
tehid 

1~.ir. Memleket ku~vetli vc milt-
tr manzara arzed1yor. Biz dost 

\'e .. t . 
mu tefik tnemleketin bu miittehid 

tnanzaras1ndan b .. .. k b' . . uyu 1r sevin~ du-

k
yUyoi uz. QunkU iki memleketin Bal

anlarda ve Yakt r · . n ~arkta menfaatle-
1 ve gayelen mti§terektir sulh emel

leri birdir. Fazla olarak Y~nan b 
kir 3.§ve-
1 1 B. Metaksas, Tiirk _ Yunan dost-
u~unun en ~uvvetU ve samimi bir 
tar~ftand1r. I§ ba§ma g~tigi gilnden
be.r1 rnenfaatleri ve gayeleri mii§terek 
1k1 inemleket nrasmda mevcut samim.t 
~riki mesaiyi ve dostlugu daha zt. 
~ade kuvvetlendinnek i~in eline ge
Sen hi~ bir firsat1 ka!tirmamI§tir. 

~ Y.unan ba§vckilinin, kendi memle
b etinin hakiki menfaatlerine de uyan 

U durendi§ siyaseti, memleketimizde 
<lerfn bir teveccilhle karC'llamyor ve a.yn· r 

6 
1 samimiyetlc mukabcle gorilyor. 

1Yaseti sulh ve si.tkunu kuvvetlendlr
~t>kten ve kendi dahili inki~af1:1a hu· 
t Ur vc silkun ir;inde ~ah§maktan iba
t et. bulunan Tiiriyenin dost ve mtit
;r1k1erini, refah ve huzur ir;inde gor
~e Ck ten ne derin bir haz ve memnuni
t et duydugunu tekrara lilzwn yok-

\.lt.,, sa.mnz. ** 

<;inln bircok ~ehirlerindeki Japon 
konsoloshanelerinin kapat1lmas1 ve 
Japon tebaasmm bu ~hirlerden ha· 
reketi bilyilk mikyasta bir ihtilAfm · 
aHimeti sayihyor. 

(Devanu 4. iincti sahifede) 
~imaU Qindeld Japon kuvvetlerl 

lrumandaru general &bozo Kavabe 

Diin Galatasaray Admira 
ma~1 0-0 berabere bitti 

Diinkti ma~tan heyecanla blr enstantane 
.(Yazist spor lasnunuzda) 

(Devam1 4 iincu sahifede) til · / 
... HIMlllUUnllDUlllllUlllUlllllllU meszn .. 

llUlllllllllllllllUIUllllUlllUllUUIUllllUllllllUllllllllllUlllllllllllllllUlllUlllllUlllllllllllUlllllllllHlllUlllllll-

J 

«Kii!esinden d~n 15 santimden 
gecemez .• 

lazla yuk ~1kan hamal, kopruden 
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Ingiltere, Fransaya 
dostluk teminatz verdi 

Fransan1n da erge~ bu goru~me
lere i~tirak edecegi soyleniyor 
Londra 4 (Ak§am) - ingiliz - Fran

SlZ dostlugunun Ingiliz anayasasmm 
esaSiru te§kil ettigi ve italyan - ingi
liz samimiyetinin iadesinden asla 
miiteessir olmiyacagi hakkmda Fran
.6aya teminat verilmi§tir. 

Royterin istihbanna gore ingiliz -
italyan konu§malan iyi blr safhada 
bulunuyor. Bu konu§malan netice
Jendirmek i~in ya blr ingiliz nazirmm 
Romaya, ve yahut bir italyan nazin
mn Londraya gitmesi mevzuu bahistir. 
B. Qemberlayn ile Mussolini arasmda 
teati ed1len mektuplar ne§redilmiye
cektir. 

Paris, 3 - Paris gazeteleri, ingiliz -
tyalyan miinasebatmda has1I olan 
iyilik hakkmda ~u miitalilalan yiirii
tuyorlar: 

<ingiliz - italya anl~asl geni~le
tilecek olursa italya, ispanyadaki ih

tiraslanru k1smaga ve goniilliilerin geri 
~nlma meselesini tedkike mecbur 
olacakt1r. 

ingiliz - italyan kon~malanrun 
1nki~file, ademi miidahale meselesi 
bugi.inkii dar ~en;evesinden ~1karak 
daha umum1 bir siyasi miizakere saf
basma girebilecektir. ;t1d mernleket 

haldkaten arzu ederlerse, ingiliz
italyan miinasebatim iyile~tirmek ko
laydlr. 1talya ingntereye deniz mil
nakarn.ti hakkmda istedigi teminatl 
verebllir. ingiltere de gelecek ay Mil
Ietler cemiyeti tarafmdan Habe~ista
run ilhaklm tammak te~bbiisiine on 
ayak olabilir. 

Eger i~ boyle olursa, italya ispanya 
i~erinde daha itilafkar davranacak, 
Orta Avrupada daimi rakibi olan Al
manya ile miinasebctlerini gev~ete
cektir. Ba~hyan sade bir ingiliz - ital
yan muzakeresi degil, f akat Fransay1 
birinci derecede alakadar eden ve 
erget; kendisinin de l~tirak edecegi 
miihim bir konu~ad1r. 

Bayan Anglos Romadan Figaro ga
zetesine bildiriyor: 

cBuradaki miitnliialara gore. in
giltere ile italya arasmdald itilaf ih
ya edilecek olursa ~u miisbet ve pra
tik gayeleri olmal1dlr: iki tara!m 
Akdenizde miiktesep hak ve mevltile
rine hilrmet esasma miistenit abenk, 
Habe.¢stan meselelerinin mantlki bir 
surette halli, Avrupanm umui men
faatlerine uygun olarak ispanya i~ 
lerinde uzl~a ... 

Tiyen~in Sovyet konso
loshanesine bir taarruz 

Salahiyettar bir Japon adam1, taarruzu Rus 
fasisflerinin yapt1Q1n1 soylUyor, 

Chanohai 3 (A.A.) - Reuter ajan
llmn husu~ muhabiri bildiriyor: Ti
yen~indeki So\')'et general konsolos· 
lugu binasma otomatik t iifelderle ve 
~l humabaralarile miisell3h ~has ta
rafmdan taarruz edilmi~tir. 

l\lutaamzlara Japon devriyeleri ta· 
rafmdan iii ilmemesi, taarruzun Ja
pon memurJanmn muvafakatile ya
ptlnu~ oldugu zanmni tevlid etmek· 
:tedir. 

Japonya bir teblig ne§retti 
Tokyo 3 - Ha1iciye Nezareti, Ti

yen~indeki Sovyct konsoloshanesine 
kar~ yap1lan taarruz hakkmda bir 
tebllg ne~retmi~tir. Bu teblige gore, 
Sovyet konsolosu 1 agustosta Japon 
konsolosuna telef on ederek Beyaz 
Ruslardan milt~kkil bir tak1m grup
Jann konsoloshaneye taarruz edecek
lerini bildirmi~tir. Konsoloslarm ak
dettikleri i~timada Sovyet konsolosu, 
konsoloshancnin men~leri malt1m ol
nuyan haydudlardan miirekkep bir 
grupun taarruzuna ugrami~ oldugu
nu beyan etm~ir. 

lsve~ sefiri 
Wintherin beyanat1 

B. Winther T iirklerin 
meziyetlerine meftundur 

Ankaradaki isve!( sefiri B. Winther 
B1r iskandinavya gazetecisine beya
natmda, Tiirkiye Ile isv~ arasmdaki 
ticarl munasebatm gunden giine in
~afmdan bahsetmi~ ve demi~tir ki: 

- Tilrklerin meziyetlerine meftu
num. Y eni Turkiyenin her sahada 
v\icude getirdigi eserler, bende derin 
intibalar uyand1rn11~1r. Tiirkiye blr 
taraftan Balkan antlB.§maSI, diger 
taraftan da f?ark misa.kl f~nde faal 
blr rol oynadlgmdan, ~kla garp ara
Slllda koprii vazifesini goriiyor. 

Bursada K1z1lay haftasi 
Bursa 3 (Telefon)- Bir merasimle 

b~hyan K.lzilay haftas1 devam et
mekteclir. Cemiyet diln 63 ~ocugu 
6ilnnet ettirm1~tir. 

Yap1lan tahkikat, Japonlann Beyaz 
Ruslan asla tarumad1gm1 gostermi~ 
tlr. 

Hariclye Nezareti, Moskovamn her
ha.ngi te~ebbiisi.inden mah1mattar ol
madl~1 gibi Tokyodaki Sovyet elc;isi 
de protesto te~bbi.isi.inde bulunma-
nu~tir. · 

Bir Japon hiikumet adam1n1n 
aozleri 

Tokyo 3 - Harbiye Neznreti nam1-
na s0z s<sylemege salfthiyetli bir zat, 
Tiyen~in Sovyet konsoloshanesine ya
ptlan taarruz hakkmda gazetecilere 
demi~tir ki: 

cAhnan resmi raporlara nazaran 
taarruz, tanmmi~ bazi Rus fa.~istleri 
tarafmdan tertib edihnl~tir. Su~lula
nn lsimleri Japon makamlannca ma
lftmdur. Japon ordusu bu taarruza 
hi~bir v~hile i~tirak etmemi~tir. Ja
ponya, ~imali <;inin bol~evikle~mesi
ne muanz olmakla beraber, ecnebi 
devletlerle hadiseler ~1karmamaga 
son derece ~al1~yor.> 

Ash yokl 
~op arabas1nda yeni 
dogmu1 ~ocuk oliisii 

bulundugu dogru degil 
Di.in sabahki bir gazete, Hal1c1oglun.. 

da blr faciadan bahsetmekte ve bir 
~op~ilniln arabasma yeni dogmu§ bir 
~cuk oUlsil abld1gm1 kaydeylemek
te idi. Di.in Emniyet direktOrliigiinden 
ya.ptigmuz tahkikatta boyle bir va
kanm kiilliyen uydurma oldugu kati
yetle bilcllrllmi~tir. -----
Uludag yolunda bir otomohil 

kaza s1 
Bursa 3 (Telefon) - Bugiin Uludag 

yoJunda milessif bir kaza olmu~. gent; 
miitaahhitlerden bay Ferid g~enler
de 400 llraya satm aldlg1 ve kencllsi
nin kullandlg1 spor otomobili ile dag
dad' inerken ilk kopriiden u~arak agu• 
surette yaralarum~tir. B. Ferid hasta-

"neye kald1rtlm1~, ot.omobilde bulunan 
iki ~i kazay1 hafif ~e atlat~lard1r. 

Son dakika Y eni bir diinya harbi 
Benzin deposunda ihtimali kuvvctleniyormu§' 
gananlar 16 ki1i S t t l • b .. k" l"t"k 

Yananlar1n kemikleri ovge gaze e erl ugun U po l l a 
bugiin Izmir Memleket vaziyetini ~ok teh/ikeli bulugor/ar 

hastanesine nakledilecek 
izmir 4 (Hususi muliabirlmiz

den) - Bayraklldaki benzin deposu
nun i~tialinde yanarak olenlerin sa
yisi 16 oldugu kati surette anJa~1lmI~
t1r. i~ blirosu yanan depoda 13 ya
~nda ~ocuk !;ab~tigmdan dolay1 mi.i
essese hakkmda tahkikata b~a

mi~tir. 

Depoda 127 ton petrol, 50 ton ben
zin bulundugu anla~1ld1. Yangm ye
rinde olenlerin kemikleri buglin mem
leket hastanesine nakledilecektir. Bu 
faciada Olenle1in aileleri, zab1taya 
miiracaat ederek cesedlerini istemis
Ier ise de kemik halindeki cesedlen~ 
tefrikine ve ailelerine teslim edilme
aine imk~n goriilememi~tir. 

]apon mektep 
gemileri geldiler 

.... 
Abideye merasimle 
~elenk koy caklar 

Amiral Koganm kumandasmda bu
Iunan ve mektep gemisi vazifesini 
goren Yakumo ve iwate kruvazorleri 
bu sabah limarunuza gelmi~ler ve 
top atmak suretile ~eh1i selamlam1~
larchr. Selimlye k1~las1 mukabelede 
bulunm~tur. 

Bu sabah saat on birde 30 bahriye 
zabit namzedi Ile 100 bahriyeliden 
miire.kkep bir Japon miifrezes1, Dol
mabah<;eye <;1kacaklar ve Tophane -
Yeni~a~ - istiklfil caddesi tarikile 
Taksim abidesine gldecektir. Filo ku
mandaru amiral Koga, ogle vakti 
Cumhuriyet abidesine <;elenk koya
caktlr. 

Japon amirali ve tab1tani ~refine 
bu ~am Tarabyada Tokathyan ote
linde bir ziyaf et verllecektir. 

Yann saat 19,5 dan 20,50 ye kadar 
Japon gemisi bandosu tarafmdan 
Taksimde Cumhuriyet meydanmda 
hal.ka blr konser verilecektir. Cuma 
gilni.i ak.~a.nu da Japon sefhi tarafm
dan amiral ve Japon gemisi zab1taru 
~erefine Perapalasta Mr ziyafet veri
Iecektir. 

Tahlil ucretleri 
S1hhiye vekaletince 

haz1rlanan cetvel vekiller 
heyetince tasdik edildi 
Ankara 3 (Ak~m) - Slhhiye ve

:tlletince hazirlanan yeni kimyahane 
ve bakteriyolojihane tahlilat1 fiat cet
veli Vekiller heyetince tasdik edilmi§
t ir. Bu cetvele gore muhtelif madde
Ierin tam tahlillerinden 8.§agidaki 
Ucretler almacaktir: 
i~me suyu 300, maden suyu 3000, 

slit 200, tereyagi, sadeyag 1500, zey
tinyagi 400, §ira, limonata, alkolsilz 
i~kiler, marmelat ve saire 1000, pey
nir 400, bal 400, et, su~uk ve saire 
500, hububat 300, un 800, ekmek 500, 
hamurdan yap1lan mustahzarlar 500 • kahve, <;ay, kakao 1200, bira 1200. §a-
rap 1200, ralo, konyak, likor •jOO, 
airke 1000, % 4 lilk sirkede kur§un 
(kefir) 150, duvar kagitlar1 ve 
sairede arsenik ar~tirmas1 300, sa
bun 1000, benzin 400, mazot, maden 
yagla.n 2000, idrar 100, kan 50 - 500, 
mide usaresi 200 kuru§. 

Cetvelde muhtelif maddelerin muh
telif balomlardan tahlllleri Ue bakte
riyoloji.k tahlUlerde ahnacak ucretler 
ayn ayn gasteril~tir. 

Be1 aylhk ihracahm1z 
50,145,485 lira 

Ankara 3 - Resmi rakkamlara gO
re 1937 senesinin ilk be~ ayi i~nde 
yaptlgtnuz 50,145,485 lirahk ihraca
ta mukabil, ithalatlm1z 38,019,548 
llray1 bulmu§tur. 1936 senesinin ayni 
aylarJ. ic;lnde ihracatlmiz 36,014,798, 
ithalfit1m1z da 35,7231923 lira idi. 

Moskova 3 -Tas ajansmdan: Sov
yet gazeteleri, dilnya harbinin b~an
g-tcmm ylldanilmil miinasebetile maka
leler yaz1yorlar. izvestia 1914 ile 1937 
senesindeld vaziyeti mukayese ettik
ten sonra diyor ki: 

cBugiin anla~malarla biribirine 
bagh olan harp mute~bbisleri gerek 
1spanyada ve gerek <;inde a~1k~a te
cavilz yoluna girmi~erdir. Siyasi va
ziyet hergiin bir par~a daha gerginle
~yor, yeni ve daha kanh bir harbe 
b~Iangii; te~kil edecek bir ~ekil a.h
yor. Miitecavizlei·e mi.isamaha goster
mek ve bunlan cezasiz b1rakmak bil
yilk blr tehlike te~kil etmektedir .. ,, 

Pravda gazetesi ispanya meselesi
nin, Orta A vrupa i~lerinin ve Uzak 
:;;nrk vakalarmm buytik harp tehli
kesi te~kil ettigini soylilyor ve diyor 
ki: 

cHarp i~in bilylik hazirhklar yap11l
yor. Miitecavizler Sovyetler hududJa
nnda sulhil bozmaga t~ebbtis edi
yorlarsa Sovyetler birligini te~il eden 

Alevi reisinin 
o~lu §ehrimizde 
~eyh Mahmud, Hatayda 
alevi ve T iirk di ye ayrt 

· iki ziimre yoktur diyor 
Hatay Alevileri reisi *yh Davud 

(efendi) nin oglu ~yh Mahmud §eh
rimize gelmi~tir. <;ok miinevver fi
kirli blr zat olan ~yh Mahmud ~u 
beyanntta bulunmu~tur: 

- Hatayda Alevi ve Ti.irk diye blr
birinden ayn iki zi.imrc yoktur. Ale
viler Tiirktiir. Aleviler ile Turkler ara
smda dii~manhk yaratmak i~in sar
!edilen gayretler beyhudedir. Yalmz 
Hatayda degil, fakat Suliyede akl1ba
~ yerinde bi.i.Uin vicdanh adamlar, 
Hatay topraklan iizerindeki Tiirk 
hakk1m tasdik ederlcr. 

Yakmda Hatayda yap1lacak inti
habat Aleviler ile Ti.irkler arasmda 
~ozillmez ve samlmaz baglann ne ka
dar kuvvetli oldugunu isbat edecektir. 

:;;eyh Mahmud ~ehrimizde on giln 
kadar kald1ktan sonra Ankaraya gi
decek, oradan Antakyaya donecektir. 

Adana 3 (A~am) - Adana MilJl 
hars kamitesi bugiin fevkalade bir 
i~tima akdederek bilti.in Qukurova 
koy ve nahiyelerinde Eti Tiirk ~o
cuklarm (Alevi Tilrkleri) okutmak 
i~in yiizden fa'zJa mektep binas1 i~

sma karar venni~tir. Bu mekteplerde 
yii.zden fazla muallim vazife gorecek
tir. Komisyonlar !aaJiyete ge~i~ler
dir. 

Turizm Ofis 
Bir heyet te,kilat ve 
~ah~ma program1n1 

hazirhyacak 
Ankara 3 (Ak~am) - iktisad Ve

k~etine bagb olmak iizere bir (Tu
rizm Ofis) te~kili hakkmdaki tasav
vurlar fiillyat sahasma ~1kanlmak 
iizeredir. 

Turizm Ofisin te~atm1 ve ~~ma 
progranuru tesbit etmek iizere miite
hass1s zevattan miirekkep bir heyet 
te~i kararl~nlmI~tir. Bu heyet 
turizmi inki¢ e~ olan memleket
lerde ve bu arada italya, Fransa, 
lJmanya, Macaristan, Avusturya ve 
ve ~al memleketlerlnde de tedldk
ler yapacaktir. - - - - -
Bir amele kuyuda zehirlene .. 

rek oldii 
Kasimpa§ada bak.kal Tahirin bod

rumundaki bir sarmci temizlemekle 
ugra§an ameleden Falk lie Ali, bir 
arahk sarrug.ta havasizllktan bunal
DU§lar, bunlardan Faik tahammm 
edemiyerek olmil§, Ali, mii~kiilfltla 
kurtarilnu§tlr. 

Cesed, goriilen liizum iizerine mor
ga kaldmlmI~br. 

milletier aznu ile kar~tla~acaklard1r. 
Bunun i~in ooyle bir ~eyden sakmma-
bdirlar. -

Mutecavizle m'la~a imkam yok
tur, esasen bunlarla uzl~amalldir. 
Biitiln dilnya milletlerl, buglin tat
bik edilen harbin bir mmtakada tah
didi prensibinin fenalJguu anlarnak
tadir. Mi.itecavize kar~1 milsamaha 
gastermek harbi uzakla~tll'lllamnkta, 
bilakis yakmla~brmaktadlr.> 

K1ZJl ordunun orgam Krasna) a 
Zvezda gazetesi de diyor ld: cDegi~
meden takip etme'kte oldugumuz sulh 
siyaseti, Sovyetler birliginin beynel
milel milnasebetlerdc esas prensibini 
te~ldl etmektedir. Sovyetler birligl 
milletlerinin yiiksek hcdeflerine var
mak i~in, harbe ihtiyac1 yoktur. Sov
yet mllletlei·i, sulh yolundaki mi.ica
delesinde yalmz bulunmad1gma ka
n idir. Hilkumetimiz, biltiin diinyada 
sulh i~in bizimle brabcr mi.icadele et
meye hazir olanlara elini uzatr.uf? bu
lunmaktadir.> 

Rusgada halk 
dii~manlar1 

Beyaz Rusyada baz1 
kimseler haklunda takibat 

yaptlacak 
Mosko1:a 3 (A.A.) - Moskovada 

inti~ar eden Kino gazetesi, Beyaz 
Rusyada faaliyette bulunmakta olan 
balk dil~anlan ve bilhassa Beyaz 
Rusyada ~ilktimetin t~ebbiisile a,s1-
lan blr sinemamn sab1k direktbru 
olan Galkin hakkmda takibatta bu
Iunmak mecbmiyeti hasll oldugunu 
yazmaktad1r. 

Kino, Beyaz Rusya'y1 her ne ~kil
de olursa olsun alakadar eden filim
lerde Bund ismindeki partiki.iJarisl 
Yahudi grupu ve Beyaz Rusyanm 
nasyonal - demokrat ve nasyonalist 
gruplan lehine evvelce propaganda 
yap1lnu~ oldugunu llave etmektedir. 

Y enigiin gazetesi haftada iki 
gun arabca ~1kacak 

Antakya 3 (Alq;am) - Yenigiln 
gazetesi Sancaktaki Tiirkltik aleyhin
de cereyanlann hakSizl1gm1 anlat
mak i~in haftada iki glin arabca in
tiF etmeye kal"ar vermi~tir. 

Bursa orman miidiirii beraet 
et ti 

Bilecik 3 - Muhakemeleri Bursa
i1.an buraya nakledil~ olan Bursa 
orman miidilrii B. Zi.ihtu ile daktilo 
bayan Nerminin bura mahkemesinde 
cereyan eden rnuhakemeleri be.raetle 
neticelenmi;?tir. 

Cek - Alman hadisesi 
' Alman matbuab -1iddetli 

hiicumlarda bulunuyorlar 
lkrliu 4 (~m) - c;ekoslovak

yanm Almanyadakt la~ m~ill3.tm1 
bahana ederek Qekoslovakyadan 600 
Alman ~ocugunun yaz tatillerini ge
~irmek i~in Almanyaya gitmelerine 
milsaade etmemesi burada derin bir 
infial uyandir~tJ.r. Alman gazetele
ri <;ekoslovakyaya. ~ddetli hiicurnlar
da bulunuyorlar. 

D. N. B. ajans1, Qekoslovakyamn 
bu hareketini kabahkla tavsif ede
rek binlerce ve binlerce <;ekoslovak 
48izlerinin en fakir Almandan daha 
az yiyecelderi bulundugunu soyle
mekte, Qekoslovakyadaki Almanlann 
yilzde ellisinin i~iz oldugunu ve ken
dilerine i~ verilmedigini ilave etmek
tedir. 

lktisat Vekili Ayvahkta 
Ayvalik 3 (A.A.) - iktisad Vekill 

Celal Bayar refakatlcrinde ii? bankn.sJ 
erkam oldugu halde ipar yat1 ile :Mi
dilliden buraya gelmi~ ve ikti adl 
tetkiklere b~Irum~t1r. Vckil bmada 
iki gi.in kalacaktir. 
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Avrupa seyahatine pek 
heveslenmeyiniz l 

llaber aldaguruza gore 60000 ~i 
doviz abp seyahate ~1kmak iizere hii· 
kumete milracaat etm~. llalbuki hii· 
ktlmetin, rahatsiz olan mebus bayan
lanna bile uTUrkiyede sizi tedavi ede· 
eek tlokotrlar varda.r!" dedigi oluyor
anu~; boylclikle bir imtisal niimune
si te~kil ctmek isteniyonnu§. 

60000 ki~i Avrupada gezmege ~·k· 
lllak i~h1 can ntyor! Bu ne ragbet!. 

Ger~i seyahat ~ok iyi §eydir, Avru· 
Pay1 da gormeli, Asyay1 da, Amcrikay1 
da... I.akin dnba evvel kendi memle
k~t~ni gezmcli, tamm~lt degil midir? 
Riz1n1 de ne giizcl yurd ko~elerimiz 
v~r. Yalo\•aya gittiniz mi? Bursaya git· 

ti.niz •ni? Ne kadar begeneceksiniz. Bu
ralarm otelleri de iyldir. Hele Bursa
nan medh ve senasam bizim Ytiriik c;e
lcbi'nin yazllanndan okuduktnn son
ra oraya fev~ f ev~ gitmek i~in heves 
uyanrnah dogrusu!. 

Daha nc giizcl memleket kasamlan-
11112 \•ar. Deniz yollarmm bir vapuru:a bia1iniz, Rizeye kadar gidip geliniz. 

:'1'nhrn Vona'mn, Gireson'un, Rize'
:•n gUzelligi nerede vamll§? .. Ya he
ke ha§ka bir va1mrln istanbuldan ~1-

lp ve Akdenizin tcntcnc gibi kly1lan-
nt dola~arak Mcrsin'e kndar gidip gel
•nek ... 0 da ba§ka bir zc\•k .. 

Ru satarlan ~azan vatandrujm1z, dtin· 
Yanan J>ck ~ok )'erlerinde seyahatler 
;a1>nu~t1r. Sizi temin cdcr ki, yukarda 

1~Vsiye cttigi yerlcrde gezmek, en ZC\'k· 1 
seyahatlcr arasmdad1r. 

t Rarada gczmek i~in de tenzilath 
hren tarif clcri var. On ~ giinliik, ya
llt Ud bir ayhk bir halk ticaret bileti ah· 

1 z; (yirmi b~ liraya on b~ giin do
r~•rsan1z) biitUn demiryollanllllZ iize-
lttde geziniz. 
-Avn •pa ... 
Evet, buralarm1 dolft§mu:, ah\-al bir

~~ ~ortnall~in. Amerikaya bile gider-
.,1n1z •·-· . . · ••• .an olunuz, §lmda Avrupa, ro-

ylllanJarda okudugunuz kadar latif bir 
er deg··1d· 

8 
1 tr. Smar miicadcleleri csna-

•nda knfaniza :rnaazallah bir ko~e ba-
~·n~a bir matrak incbilir \'e Paris ~ehri 
§elurinde bir gece, oteldeki odamzda 
'1YUdu· , gunuz s1rnda tnk tak kapuuz1 
rurabilirlcr: 

SOk-.. OteJciler grevi niiksetti! Yallah 
agar d" b"I" · •ye 1 1rlcr. 1 

Si l~,·~t: garp gariple§mi§ bir haldedir. 
fi;11d•hk Turkiye yalmz oturulacak de
gcii:,czecek mcmlekctlcrin de ba§mda 

:Pirsahn1 bulup Avrupaya gidenler: 

sil; Aman, of, maazallah! Diye yaka 
1YOrlar. 

bi:fern biz halimize §ilkredclim: Gene 
intk~ereceye kadar seyahat etmemiz 
tek :• dahilinde! Bir tek Alman, bir 
diy us •nemlcketindcn d1~an kmul
lar an1~~aktnd1r. l\lussolini, italyan)·o: doviz dcgil pasaport bile ,·ermi
hald. llalkanlar, malknnlar hep ayni 

eler ... 

hairahm t".""izm c;; iyi §eydir. Bunu 
l"ini~~ tnvs1ye cdcrkcn, biltiln ~ehirle-
11c ~zan, k~sabnlannuzm belediyelc~i
tna e k~nd1lerinc hirer niimune otel ol
lar sa htlc hirer llUlllUllC C\' yaphrma-

llU tav • 
lllti siyc cderiz. 0 zaman, halk1-
ger:· daha ziynde goirsumiizii gere 

'l'e-. lier kasabnmizda knlabilirsiniz. 
1111z ··k 

)i • nm emmel yatacak ycrlerimiz 
Yecek Yc1n kl · · · ' tiz. e er1maz \'nrdtr! dayebili-

Tifo aza/makta 
devam edigor 

Son 24 saat i~inde de 
alb vaka goriildii 

Dilnkii nilsharn1zda tifo vakalanrun 
memnuniyet vereceh derecede azald1-
gm1 ve son kirk sekiz saatta 12 vaka 
tesbit cdildiginl yazm1~tlk. Diin al
d1gmuz malUmata gore son yirmi dort 
saat i~lnde biltiln vilayette 6 tifo va
kas1 kaydedilml~tir. Ayni zaman~a 
5289 ki~ye birinci, 5091 ~iye de ildn
ci a~1 tatbik edilmi~tir. Dilnku vaka
lar arbk hastallgm ilerlemedigine bir 
delildir. 

<;ocuklara izin almadan ders 
veren biri yakaland1 

Fatihte Hiiseyinaga mahallesinde 
oturan Ayfie isminde bir kadm, civar 
mahallelerden evine toplad1gi bazi ~o
cuklara, izln almadan ders verirken 
polis~e ciirmilmellhud halinde yaka
lanm1~tir. Ane hakkmda tahkikat de
rinle~tirilmektedir. 

Ge~id yerleri 
KoprU Ust Une 

c;iv iler konacak 
Belediye, nakil vas1tala:n kazalar1-

na mani olmak, kalabal1k caddelerde 

AK$AM 

E 

r ' Hakli §ikagetler 
Seyyar istasyonlar 

Bir kariin* yaz1yor: 
Tramvay istasyonlan dam.a.tap 

gibi degi$tiriliyor. Meseza ingiliz 
~/are ti oniindekile Altmci daire 
yanmdakini misal gosterebilirim. 

Bir insan, bir ev tutacagi za
man, tramvay duragma yakm mt· 
dir diye de bakar. Halbuki bOyle 
degi§meler olursa hesabmda ya
nzlm4 olur. Hem, ayak alz$tyor, 
insan, tabelaya bakmadan da yt.l
lardanberi tramvay bekledigi yer
de duruyor. Arabalar, gelip ge<;i
yor, gelip ge<;iyor. Tevakkttf etme
diklerine bokarak, bekliyen bi<;a
re: 

- Zahir dolu! diye dil$ilniip 
beklemekte devam ediyor. 

Nihayet bir hayir sahiib: 
- Bayzm ... Buradan durak kalk

ti. Nti.hakyere bekliyorsun!. diye 
haber veriyor. 

Fakat aradan bir miiddet ge<;· 
m4, istasyon, gene ayni noktaya 
konulmu$tur. 

Rica ederim, dikkati celbediniz. 
Durak yerleri bOyle s-zk szk deg~
tirilmesin!. 

j 

Macka - Beyaz1d 
of ob Us servisi 

lki giine kadar arabalar 
i~lemege ba~hyacaklar 

Ma~ka ile Beyaz1t arasmda otobils 
i~lctmek uzere Belecliyeye yap1lan mii
racaatm esas itibarile kabul edildigini 
yazm1~bk. Bu husustaki tetkikat ta
marnlanm1ll ve otobiis i~letecek gru
pa miisaade verilmesi kararla~tml

m1;;tir. 
Otobilsler - evvelc de yazd1g1m1z 

gibi - Taksimden sora Tarlab~1 cad
dslnden, Aynahi;e~meden ge~erek 

~i~hane yoku~unu inecekler, buradan 
Galata kopriisiini.i gegtikten sonra: 
Sirkeci - Ankara caddsi - Divanyolu 
tarikile Beyaz1ta gideceklerdir. Bu 
hatta i~lemek iizere 9 otoiJils tahsis 
edilmi~tir .. Bilet O.cretleri Beyazitla 
M~ka arasmda 12,5 kuru~ olarak 
tesbit dilmLJi;tir. 

Otobils servislerine ikl gilne kadar 
b~lanacakt1r. 

Haftada 48 saat 
Sanayiciler i~ dairesine 
ha~ vurarak itirazda 

bulundular 
yayalann kolayca ve emniyetle ge1t- i~ kanununun tatbikine devam 
melerini tcmin etmek ilzere bir mud- Heybeliada ve Floryada olunuyor. 48 saatlik mesai milddetl 
dettcnberi tedkikler yap1yordu. Fen o.~ sene zarfmda tatbik edilecektlr. 

Plaj h1rs1zlar1 

heyeti tarafmdan verilen karar ilze- iki h1rs1zhk oldu Maamafih bazi sanayi zumrelerinde 
rine yaya g~enlere mahsus olarak §imdiden tatbiki muvaf1k goriilmil§-
~imdilik yalmz kopri.i iistilne i~aretler Bundan bir but;uk ay kadar evvel, tur. Bunun i~in Ankaradan bugiin-
konmas1 mililasip gorillm~tilr. Bu- ~ehrin muhtelif yerlerindeki plA.jla'r- lerde bir nizamname beklenmekte-
nun, i~in koprilniln muhtelif yerle- da vuku bulan baz1 hirsizhklar dola- di r. 
rine kar~1dan kar~1ya ge~mek i<;in ~i- y1sile zab1ta; iki ki~iyi yakalam~ ve Sanayicilcr haftada 48 saatlik me-
viler konacaktir. Bu ~ivili mmtakalar- bunlarm ~1rd1klan baz1 e~yay1 da sai zamanmm tatbikine ~iddetle itl-
da otomobil, trarnvay ve diger vesaitl meydana ~1kanm~ti. raz etmi~ ve bu hususta i~ dairesi 
nakliye gayet ag1r surette yol alacak, Son giinlerde muhtelif plajlarda 
yaya g~enlere yol verecektir. Kopril- Iurs1z1Iklarm a£-tmas1, tevkif edilen :ii~ilncil mmtaka amirllgine milraca

at ederek baz1 dileklerde bulunmull-
ntin t;iVilinmesine bugiinlerde b~la· bu iki h1rs1zdan daha b~ka pliij h1r- lardir. 
nacakt1r. s1zlan bulundugunu g0stermektedir. 

Koprtide sagt takip etmek i~ln yaya Son hafta zarfmda, Heybeliada: plajm- Sanayiciler her sanayi ziimresinl 
kaldmmlara arzani ~ekilde beyaz ~iz- da B. Yusuf Ziyanm bir hayli paras1 aynca bir kn~ klsma ayirarak bun-
giler ~zllecektlr. Yilrilyii~ lstikameti- ~mldigi gibi; Floryadaki bir plaja lar arasmdn bir mesai tasnifi goster-
ne go··r sag~ ci"het taki·p edilecek, rizgi- . . 1 . mektedir. Bu tasnife ve sanayicile-

Y gircn Mat;ka eczanes1 sahib Feyz1, ·· ·· d 
nl·n o"te tarafma h1·r k1'mse ge"emiue- · rln iddialanna gore gun e 8 saat-

Y y J karde~i Fikri, inh1sar memurlanndan . b 
Cektl·r. 1·ien·de bu 1·<::arctler, -::ehrin di- r· al lik mesa1 zamam azi sanayi zilmre-"' "' eczac1 Hamdi ve re ik an da bir soy- ch ·nk·· i 
g~·er bu"yu··k ve kalaba11k caddelerine de ~ d lcri i~n az r. Qil u ~~i bedenen gunculuga ugram1~lar Ir. l akt d Q · 
konacaktir. fazla yoru mam a tr. lindi.iz me-

____ _ Bunlar kabinelerinde soyunduktan saisi yapm1yan ve gece ~ah~an i~~i-
V ali ve Beled iye reisi 18 sonra denize girmi~ler, bir arllk isti- Iere muntazam iicret vcrilmemelidir. 

agustosta donecek rahat edip birer sigara i~mek iizere ka- 18 ya~ma kadar kiz ve erkek ~ocuk-
~ehrimize gelen rnalfunata; gore, binclerlne dondilkleri zaman soyul- !aria kadmlann gece i~lerinde ~ahlltl-

Vali ve Belediye reisi B Muhiddln duklanm gormti~lerdir. Bu soyguncu- nlmalarma Hizum vard1r. 
tistiindag 18 agustosta ~ehriroize do- lugun bilant;osu ~oyledir: Patronlann bu lddialan biraz da 
necektir. B. Ustiindag ~imcli Frs.nsa- Bay Feyzinin 27 liras1, Fikrinin 10 f~~l aleyhine gibi goriiniiyor. i~ daire-
da istirahat etmektedir. Doniillte ti~, liras1, bay Harndinin 80 lirallk •altm si mahllinde tedkikler yapip neticeyi 
dort gi.in de Viyanada kalacaktir. saati, 10 liral1k altm kaleml ~ml- iktisnd Vckaletine bildirecektir. 

Ek~kleri kontrol mi~tir. ·Yerli mallar sergisinde tak-
Belediye, ekmekleri islah it;in ciddi Soyulanlar; mahalli zab1tasma mii-

bir surette <;ah~iyor. Bundan on b~ racaat etmilllerclir. Aynca Emniyet di- dirname kazananlar 

Sahife ~ 

lST ANBUL HAY A Tl 

Eyvah, Samur gittil 
Ellerinde su ~leri, yiyecek pa

ketlerile Yenikap1 sahiline geldiler. 
iki kadm, birl ya~la., ikisi gent ii~ er· 
kek ve iki ~ocuk sahildeki sandallan 
gozden gerirdiler. Kadmlardan biri· 
nin kucagmdaki boh~adan boguk bo· 
guk miyavlamalar duyuluyor, i~inde 
bir ~eyler kumldamyor. Erkekler san· 
dalc1 ile "eki~c ~eki~e pnzarhk eder
lcrkcn boh~ah kndm da kenara ~
kcrek kendi kendine nurddanmaga 
ba~lada: 

- Sus yavrum. Sus Samurcugum. 
Rahat rahat otur. Seni evde b1rak
sam sokaga ~1karsm, sonra yakalar
lar da belediyeye satarlar. Bak !iimdl 
yammda, goziimiin oniinde rahat ra
hat sandal eglencesi yapacaksm ... 

Pazarllk bitti, hepsi birden sanda· 
Im kenanna saralandllar. Erkekler 
ondcn atladtlar. S1ra boh"ab kadma 
gelince titriye titriyc ayngma kald1r
d1, bir elini, yardrm eden erkege uza
tarken oteki elindeki boh~ada bir kt· 
nuldamna \'e miyavlama daba oldu 
ve boh~n arasmdan ttiyleri dim· 
dik olmu~ siyah bir kcdi ftrhyarak 
biitiin h1z.ile kumlar uzerinde ko~

maga ba~lad1. Kadm da kediye bak· 
maga ~alJ$rken miivazenesini kay· 
bederek kenardaki tslak kumlann 
ilzcrine ym·arlandL Fakat kadman 
dii~tiigune aldm~ eden olmad1. San 
daldaki erkekler de du~artdaki kadm 
ve ~ocuklar da hep bir agizdan bag· 
~tdar: 

- Eyvaaah, Samur ka~tt ..• 
Sandala gircnler teln~la d1~nya 

atlad1lar. Hepsi birden eJlerindeki ~i- • 
~leri. paketleri kumlann iizerine f tr
Ja tarak Samurun arkasmdan ko~~ 
maga ba~laddar. Ycre dii~n kadtn 
da kal~as1ru tutarak kalkb ve kendl 
kcndine: 

- Eyvahlar olsun. Sandala bine· 
Jim derken Samuru kaybettik. Anne
cigimin yadigan idi o bana. Vallahl 
ba!Jnna bu i~ gelecegini bilseydim. 
kirk ytl evde oturur da Samurc1gaz1-
m1 beklerdim. 

Diye soylene soylene o da Samu
nm p~ine dU~ii. - C.R. 

Vagon ve lokomotif f abrikas1 
Karabiik demir ve ~elik fabrikalar 

nm yapan Brasser llirketine bagh bu
yilk in~at miiesseselerinden birinfn 
mUmessill bug\inlerde ~ehrlmize gele
cektir. B. Wyt admdaki bu miimessi
lin ~ehrimizden dogruca Ankaraya 
~erek hiik.0.metle miihlm goril~meler
de bulunacag1 haber veriliyor. 

Ogrenilidigine gore, B. Wyt'm bu 
temaslan yeniden kurulacak olan va
gon ve lokomotif fabrikaslle alakar 
dard1r. 

Dlger taraftan, Nnfia Vekili B. All 
Qetinkayanm Avrupadaki tedkik ge
zintilerinin de memlekette yeni kuru
lacak fabrikalar in~atile c<>k yakm
dan alakadar oldugu anla~Imakta ve 
bu balnmdan da Vekilin Avrupa sey;i
hatine ehemmiyet verllmektedir. 

giin evvel Belediye umumi bir gece retorlilgil ikinci ~ubesi de tahkikat ve Yerll mallar sergisinde bu sen~ bil-
teftilli ile fmnlann her agzmdan ~i- takibata el koymu~tur. ~iiphe O.zerine ·. hassa dekorasiyon i~leiine ehemmiyet Cerrahpa§a ve Aksarayda 
kan ekmeklelin nilmunelerl al mm~ yakalannn iki killi ilzerinde tahklkat verildigi i~ln miicsseseler arasmda T erkos borular1 degittiriliyor 
ve bunlar1 tahlll cttirmi~ti. Bozuk ve derlnle.$tirllmekte olup, hakiki falller vitrin milsabakas1 yap1lacakt1. Bu Cerrahp~a. Aksaray ve clvarmdaki 
noksan ekmekleri i~in ccza verildigi bir iki gune kadar teayyiln cdecektir. mtisabaka yap1lm1~t1r. En giizcl de- Terkos borulan ~ok eski oldugundan 
gibi, temizlige riayet etmiyenler ha- korlar sergi komitesi tarafmdan se~i- abonelere pek az su verllmcktcdir. 
kmda da ~iddetli cezalar verihni~ti. Esrar satan biri yakaland1 lerek bunlara birer takdirname gon- Dar borular yiizilndcn bu civarda ~-

Bclediye gece tefti~lerine devam Unkapanmda Mehmed isminde bi· derilmesi kararla-1?tmlm1~tir. kacak bir yangm karfilS1Ilda itfaiye-
ederek numuneler almaktachr. Bun- rl, otekine berikine esrar satmakta Takdirname kazanan dekorlar Sil- nin su bulamamak gibi bir tehllkeye 
dan b~ka ekmeklerin tcmiz ve s1hht iken giimrilk lstihbarat takip memur- mer, i§ ve Eti bank pavyonlarile Milli ugnyacagru da goz onilne almm~t1r. 
surette naklllan i~in de yeni bazi Ian tarafmdan yakalaruru~. 100 gram Reasilrans ve Nurkalemdir. Bunlann Belediye, bu maksadla bu eski boru-
tedbirler allnm~tir. Kiife i~inde ek- csrar ilzerinde bulunarak milsadere takdirnamelerl komite tarafmdan ha- Ian genl!i 1."llturlu borularla degi~tir-

~~===============,,,.;A;k~§;a~m~c~1 ::::l~m~e;k;,;n~ak;:;;,;li~y~as;;;a~k~e~d~i=lm~i-1?=ti=r=. ========~e~cli~·1=m~i~~~ti=r.==::=======================z=1=rl=an==m=a=k=t=a=d=1r=. ==================::::::::=m;e~g~e==b~~l=am==lS~. t=1r=. ===============-

Ba.:v Am.ca.ya. gore ..• 

- Karakoy koprusO.ntin ye~il bo
~8.'>i bile blr kelimenin bir ka~ tiirlii 

Ullanih;;t kaclar smirime dokunmu
Yor bay Amca ... 

. . . Sabahleyin bir gazeteyi a~tim: 
cMaverai Erdiln ... :. yaz1yorl.. 

~~/~ 
\ 1 I 

... Otekini ~tun: cMaverai Er
den ... » yaz1l1! .. 

\ 

. . . B!l{ika birisinde de: cMaverai 
tirdlin ... :. diye yaz1lm1~! Bence bir 
kellmeyi yanl~ kullanmak o dile ~ 
kence etmek demektir. 

B. A. - Bereket versin, arap harf
lerinden miras kalan bu yanh~ltkla
nn cezasm1 gene ara'p kellmeleri ce
ldyor! ... 



8alille 4 AK~AM 

Bayrakb. benzin deposu infil3.k1n1n 
tiiyler iirpertici tafsiliti 

·(Baf taraf1 1 Incl sahifede) 
2unlar erimi~ vaziyettedirler. Doktor
lar hastanelerde bulunan e.gir yaral1-
lann da ftmidsiz olduklanm soyltiyor
lar. B. Ali Meftun da bunlann ara
amdadrr. 

Oienlerin isimleri 
Depoda yanarak olenler ~unlard1r: 

f~erden Mehmed Hasan, Hafiz Ri
fat oglu Tank, Yusuf, Salih oglu 14 
y~nda Cemil, Hilseyinin ~obaru 
Mehmed, kOfteci Kazim oglu Sarni, 
tofOr Mehmed, depo memuru ve Es
perko vapur acentesi memurlanndan 
Na.sih, ~rket memurlanndan ital
yan tebaah Lei Koponi, Yugoslav te
ba.all Toni, kavas Konyal1 Ali oglu 
Mehmed, amele <;ingene oglu Musta
fad.lr. Bunlardan Cemil,, Tank, Hiise
yin ve Sami mektcp talebesidirler. Ta
til miinasebetile kil~ilk bir ucretle ~a
~yorla~d1. 

Bayrakh bugiin binlei·ce izmir hal- · 
kuun topland1g1 yer olrnu~tur. Bilhas
aa evlad, ana, baba, ka~de~ vcya ko
calanm kaybedenlerin aglayi~an ~ok 
feci idi. GOz ya~ dokilp feryad eden
ler ~oktur. 

Y arahlar1n isirnleri 
Yaralananlar ~nlarchr: 
f?irket mesul mildilrti B. Ali Me!-

. tun, i~erden Ahmed oglu 23 ya~nda 
Hasan, giimrtik muhafaza memuru 
45 y~nda Ziihtii, amele Osman, Dur
sun oglu Ahmed, Osman oglu i.smail. 

• Yarahlar derhal imdad1 s1hhi oto
mobillerile Memleket hastanesine 
nakledilm4Jerdir. Bunlardan Dur
sun oglu Ahmedle, Osman oglu ismail 
hastanedc olm~erdir. 

Y ang1n neden ~ikb? 
Tahkikata gore, bundan lkl glin 

evvel Anadolu petrol Turk limted ~ir
ketine gaz ve benzin yiiklii blr vapur 
gelmi~ ve Bayrakh iskelesinden gaz 
ve benzinlerin depoya naklma b~
m1~tir. Vapurdan yetmi~ ~ tank 
~Ikanlm1~ ve bunlardan elli b~nin 
muhteviyatl bo~aIWm1~tir. Tenekele
rin depoya istiflerinde g~ kalmd1gi 
icln i9~ere mesai saatlerinden b~a 
aynca iicret verilmck suretile i~ ve
rllmi~ ve gece de c;al1~1lm1~tir. 

f?irket mesul mildilrli Ali Meftun ve 
dcpo memurlanndan Kaponi, Tomi 
ve Narlh da amcle b~mda kalarak 
neza.retle me9gul olmakta ldiler. 

Gcce saat 20 de i~ azald1g1 s1rada 
depoya konmas1 lazimgelen son 24 
tankta bulunan gaz ve benzin de ha
vuza b~altIInu~ ve tenekelere taksim 
edilmi~tir. Biltiin giln c;ah¥?11~ olan 
i~c;iler yorgundular, Deponun kap1-
smda lehimlenen tenekeleri ahp de
poya ta.,'i.lyorlard1. Tenekelerin lehim
lenmesinde tenekeci Hasan ve kay
nakc1 Said fial1~1yorlardL Bu s1rada 
deponun kap1smdaki lehimci Hasa
nm elindc bulunan lehimlemege mah
.SUS kizgm tava clikkatsizlik yilzi.inden 
bir benzin tenekesinin ic;ine girmi~ 

ve benzin tenekesi birdenbire ate~ al
mI~tir. 

Benzin tenekesi ate, ahnca ... 
Orada bulunan B. Ali Mertun teh

likeyi gorilnce benzin tenekesini ku
cakhyarak depodan ch~an atmak is
temi~, fakat elleri ve yiizi.i yand1gi 
i~n tenekeyi yere atmaga rnecbur 
olmu~, ate~ bu suretle diger tcneke
lere slrayet ederek alevler etrafa ya
yilnn~tir. Siiratle yayilan alev, benzin 
havuzu ile ana depoyu da tutu~tur
mu~tur. Yangm bu suretle oniinc ge
¢Imez bir surette geni~lemi~tir. 

infilakm ~iddetinden depoda ou
lunanlru·dan baz1Ian yerlerinden f1r
lam1~Iar, fakat tekrar alevler i~lne 
dil~u~erdir. Bu vaziyet dahilinde 
~Iran i~cllcr depodan d1~·1 ~1kmak 
i!;ln iki tarafa ko~~u~lar, fakat 
kesif duman ve alev arasmda yol bu
Jamrum~lardir. Bunlar d1~ari ~1kan11-
yarak alevler arasmda diri diri yan
~Iard1r. 

Y angin yerinde vaziyet 
1nfilak esnasmda deponun i~inde 

~al1~an ve her ycrde aramld1klan 
halde bulunanuyanlar 11 ki~idir. Bu 
alq;ama kadar depodan komiir ba
lindc be~ ka!a iskcletile aynca ~ocuk
lara aid olduklari anla~1lan iki kafa
tas1 ~1kanlm1~t1r. 

Depo oniinde duran Ali Meftunun 
otomobili ... ve sirkctin kamyonu ta
mamen yanm1~tlr. Sbylenildigine gO-

re, depo civannda bulunan ve uzerleri 
~k vaziyette duran benzin ve pet
rol dolu tanklar kapa11 olsayd1, infi
lAk ~ok daha ~iddetli olacak ve civar 
evler de tehlikeye girecekti. 

Zarar 60 bin lira 
Yangmdan miltcvellid zarar ve ID.

yan mikta.ri 60 bin lira tahmin ecli1-
mekteclir. Depo ve tanklar 4 bin lira.ya 
Magdeburger ~rketinc, benzin ve 
petrollar da 25 bin lira.ya Vitorya de 
Berlin ~irketine sigortalldir. 

Izmir miiddeiurnumisinin 
beyanah 

Facia hakkmda izmir Cumhuriyet 
milddeiumumisi B. As1m Tuncay ga
zctemize ~ beyanatta bulunmu~tur: 

- 13 oli.i vc yecli yarab vard1r. Yan
gm yerinde ~imdilik yapllabilen ~
tirmada komilr haline gelmi~ cesed
ler gorillmii~tilr. Bunlann cesed ol
dugu yalmz kafataslanndan anla~1· 
llyor, te~is edilemiyor. Depodaki me
vadd! mu~teilenin ihtirak kabiliyetl 
azaldlktan sonra ankaz kaldmlarak 
ara~tirma yap1lacak, belki yeni ce
cesedler bulunacaktir. Facia yurekler 
SizlatJc1 ~ekllde olmu~tur. 

lzrnir itf aiye rniidiirii ne 
diyor? 

Izmir itfaiyc mi.idilrti B. Ibrahim 
yangm hakkmda ~u ma1Umat1 ver
mi~tlr: 

- Yangm yerine yeti~tigimiz za
maan depo ulevler i1tinde ldi. Ate~in, 
yakmda bulunan ii~ mevadd1 mil~te
lle deposuna sirayet etmemesi igin 
derhal tedbir ald1k. Etraflanna l(U
kurlar kazarak bunlan su Ue dol
durduk. Benzin tcnekeleri patlaymca 
benzinler alev siitunu halinde hava· 
ya sic;r1yor ve etrafa yay1hyordu. it
!a'iye ne!erlelinin iizeJerlne su s1kmak 
suretle ate~n yakmma sokulmalanru 
temin edebildik. 

Miicadelc r;ok 1tetin oldu., sabal1a 
kadar ug~b.k. Saat dokuzda ate{; 
yalmz deponun i~ klsnunda kalnn~tJ. 
Fakat yangm elan il(in i~in devam 
ediyor. 

ti'~ kuyudan 600 ton su ald1k. Her 
taraf su i~inde oldugu halde hararet
ten duvarlara temas cdilemiyordu. 
ft!aiye nef erlerinden bir k1smmm el 
ve ayak ve ylizlcri hafif surctte yan
m1~br. 

Kurtulanlardan biri vakayi 
anlahyor 

Senelerdeberi Gaz ~irketinde ~all
~ ve B. Ali Mcftunla digcr iki ki9i
yi muhakkak Oliimden lmrtaran de
po io\ic;.ilerindea B. Fehmi vakay1 ~oy
le anlatti: 

- Gece oldugu halde bo~altllmas1 
1Az1m gclen pek ~ok petrol vc benzin 
vard1. ~irket mesul miidilril B. Ali 
Mertun bunlarm ertesi gi.mii depo 
edilmesi i~in gtimrilk rnemurundan 
milsaade ietecli. Memm· B. Tahstn: 

- Olmaz, bunlar her haldc sarm~
lara gf recek vc ben sam1c1 bu gece 
mi.ihiirliyecegim, bu halde miihi.irli
yemem, diye 1srar etti. Bunun uzeri
ne fazla i~r,i tedarik edilerek 1tah~1l
maga ba~land1. 

Sou vaiillerin muhteviyatm1 havu
za ben bo~lttm1 ve rnuslugu a~tim. 
Bu Sirada r.1iithi\' bir guriiltii duy
dum. Bunda11 sonra ne oldugunu bil
miyorum. Yalmz havaland1gim1 ve 
40 metre ileride bir bag i~ine di.i~til
gi.imu biliyorum. 

Ayaga kalkt1g11n vakit hayret i~in
de idim. Bil tnraf1m kmlmam1~t1, fa
kat topalhyordur.1. 

Depoya dogru ileriledim. 0 vakit 
bir ses duydum. Bu ses cFehmi yam
yorum, beni kurtar:i> diyordu. Miidii
riimiiz B. Ali Mcftunu tamd1m, clle
rinden tutt~. yamm-$ clan parmak 
etleti clleri1tle dokilldfi. Kendisini 
Sirtlad1m, vc ynkmdaki su kuyusunun 
ba~na getirdim. 0 su-nda bir ses 
daha: 

- Miisliimansan, beni cl" kurtar! 
Diyordu. Onu da ve diger bir ki~iyi de 
kurtardun. Kuyudan 1tektigim kcga
lar dolusu sulan iizerlerine doktiir1, 
feryad erliyorla.rdl, bunlan otomobil
le hasta:.1eye gotii"diim. 

K urtulanlardan kii~iik Lutfi 
neler soyliiyor? 

Depoda. c.a1I~1rken infilak esnasm
da elleri yanarak kurtulan 13 ya~m
da Liitfi en ki.i~ilk kazazdedir. Herkes 
ondan malfunat almaya ~al1~1yordu. 

Liitfinin cllerinde ve ayaklarmda ya
ralar vard1. Yanm~ gittlgim zaman 
ellerini bana gostererck aglamaya 
b~Jad1 ve faciayi ~u suretle anlattI: 

- Tenekeleri depoya t~yordum. 
Agabcyim ismrul i!;eI e !;ah~yordu. 
Heni.iz clI~ardan b~ka tencklcr alnn
ya g1kn11~t1m ki bir patla:ma oldu, her 
taraf alev i~inde kald1. 

- Agabey, kag! 
Diye bagirarak depoya dogru ko~

tum. Agabeyim ismaili elleri vc sa~
lan yanm1~ oldugu halde dlsariya gek· 
tiln. Agabeyim bay1ld1, kendisini ku
yuya kadar si.irilkledim. Ellerindeki 
etler dokillilyordu. Bizi hastaneye 
gotiirdiller, fakat zavalh agabeyim 
ha.stanede oldi.i. 

Yangm esnasmda 16 y~nda Arap 
Musta!ayi her taraf1 tutu~mt~ oldugu 
halde dcpodan firlarken gordilm. 

- Yamyorum, diye bagmyordu. 
14 ya~mdaki arkada~1m Hliseyinin 

sesi depo i~nden duyuluyordu. 
- Annccigim, yan1yorum, yeti~! 
Diye bagmyordu. Yakmda bulu

nan bir evde otran annesi, bu f eryad 
iizerine deponun kap1sma kadar gel
cli, i~eri girmeye ~h~t1. At~in ~idde
tinden giremedi, c;ekildi, ac1kh bir ~e
kilde feryada b~lad1. 

Depoda yanarak Olenlcr arasmda 
bulunan kofteci Kazimla oglu Sarni 
de ac1 ac1 f eryad et tiler, kilfiilk Sami: 

- Babac1gim, neredesin, beni kur
tar! 

Diye yalvanyordu. Karanl1klar 
J~nde yalvaran inceli, kalmh sesler 
ve !eryadJar bir milddct sonra kesidi, 
ben de kendimi hastanede buldum. 

lzmirdeki diger benzin depo
lar1n1 fehirden uzaklatbrrnak 

Ii.z1m 
!zmirin Duran mevkiindc muhtelif 

~irketlere aid 15 kadar petrol ve ben
zin deposu vard1r. Umumi harpta 
bunlardan bir tanesinde yangm ~1k
m~ ve on giln devam etmi~ti. Son fa
cJadan sonra izmirlilcr bOyle bir yan
gmdan korkmaktadirlar. Belediye 
vaktue bunlarm civarda bir dag i~n
de tecrit edilecek depolara nakh I~in 
t*bbUste bulunm~tu, bu te~bbils 
elfm neticelenmemi{)tir. 

D1~ ticaretimiz 
937 y1hn1n be~ ay1 i~inde 

ithalat ve ihracat 
Ankara 3 (A.A.) - DI§ ticaretimiz 

hakkmda verilen resmi rakkamlara 
gore, 1937 y1lmm ilk be§ ay1 ic;indcki 
ihracat1m1z kiymet itibariyle 50 mil
yon 145,485 liraya, ithalat1m1z isc 38 
milyon 19,548 liraya varm1§ bulun
maktawr. 

1936 mn ayni aylan jl(indeki ihra
catim1z 36 milyon 14,798, ithalAtI
m1z da 35,723,923 liradan ibaret idi. 

1937 y11Imn be§ ay1 i!;lndeki iluacat 
ve ithalatmuzm b~llca memlekctler 
arasmda sureti inkisamma ait rak
kamlara gore de, umumi ihracatim1-
zm yilzde 46,33 i.inii te§kil eden 23 
milyon 228,478 lira ilc Almanya birin
ci gelmcktedir. 4,869,623 lira ile Birle
~ik _Amerika ikincJiigi, 2,630,246 lira ile 
de_ Ingiltcre l.i~iinctiliigti almaktad1r. 

Ithatatta ise, yine umum ithalat1-
m1zm yiizde 42,74 \.inti te~kil eden 16 
milyon 250,226 lira ile Almanya birin
ciligi almaktad1r. 

5,010,879 lira ile Amcrika ikinci ve 
3,182,806 lira ile de italya ii~iincil gel
mcketdir. 

Harice otomobiUe gidecekle
re yaln1z Turing kliip karne 

verebilecek 
Ankara 3 (Ak§am) - Tilrkiyede 

oturan ve otomobilleri Ti.irkiyede ka
y1th olan baz1 yabanc1larm di§ mem
lcketlere scyahat igin ccncbi Turing 
kli.iplerden Kaine do pasaj arad1klan 
gorulmektedir. Halbuki bir mcmle
kette mukayyed olan otomobiller ic;in 
Kame do pasaj vermek hakk1 o mem
leket turing kliib1ine aittir. 

Giimrilk ve inhisarlar vekaleti bun
dan bahisle giirru·tiklere yapt1g1 bir 
tamimde harice seyahat edecek kim
selerin otomobilleri Tiirkiyede mu
kayyed oldugu takdirde bunlar icin 
Tilrkiye Turing klilbilniln kamesin
den gayri bir karnc kabul edilmeme
slni bildirmi§tir. 

Japonya ile ~in 
(Ba~ tarar1 1 inci sahifede) 

Japon tayyarelcri dun Saighou ve 
Chengchou tizerinde u~mu~Iard1r. 
Tayyarelerin bombardlman i~in resim 
a1d.Ikla11 zannediliyor. 

<;inliler birle§iyorlar 
Loudra 3 - Nankinden bildhildi

gine gore, mare~al :;>ang - Kay - ~ek 
en buytik dil¥tlam addedilen general 
Pai - Chtmg - Hsi ile ban~llll~tlr. Bu 
general <;inin en biiyk sevkalcey~~i
si olarak tel§.kki edilmektedir. Bu iki 
bilyilk askcrin ban~mas1, Qinin Japon 
istilasma kar~1 koymak i~in birle~ti
gmi gosterir. 

Pekinden bildhildigine gore, 4000 
ki~lik motorlii bir Japon llvas1, Pe

kine motorlii araba ile nakledilmek
tedir. Man~ukodan gelen 3 Japon f1r
kas1 da $imali Qine varm1~lard!r. Mu-
hasamat, muvakkaten durmu~tur. 

Tokyo 3 - <;in ordusuTiyern;in -
Peukov hattma agir top~u kuvvetleri 
toplamaktad1r. Tiyen~inden ricat 
eden 38 inci <;in f1rkasma mensup 
miifrezeler cephenin en ileri noktas1 
say1lan Ma~ang'da toplanmaktadir. 

Japon tebligi 
Tokyo 3 (A.A.) - cTeblig> Hopeide 

askeri harekat sahnesinde 2 agustos 
giinilne aid i~ara deger bir ~ey yoktur. 

Japon ordulan Yun - Ting - Ho 
nehrinin sol sahilinde temizlcme ame
liyeslni ikmal etmi~lerdir. 
Japonlar yeni bir §ehri i§gal 

ettiler 
~anghay 3 (A.A.) - Japon kuvvet

leri, hj~bir mukavemete maruz kal
madan Yangliuching'i i~gal etmi~ler
dir. Bu s1rada Japon tayyarcleri de 
Paotingfu, Klagan ve Hopci'nin di
ger noktalanm bombard1man etmi~
tir. 

Qin menabiinden gelen haberlere 
gore, Japonlar, Qin - Nankin demir
yolunun tahribine bir muakbcle ol
rnak iizere yiizlerce koylil oldunnii~
lerdir. 

Japon Harbiye nazir1n1n 
beyanah 

Tok)·o 3 - Harbiyc Nazm Diyet 
meclisinde beyanattn bulunmu~tur. 
Naz.11", 29 temmuzda <;in jandarmala
nmn fayan ettigi Tung~on ~hrinin 

tamamile tecricl edilmi~ bir vaziyette 
bulundugunu soylemi~tir. Havalarm 
fena gitmesi ve Qinlilerin rnukavemc
ti yilzilnden Japon tayyareleri rna
halli Japon garnizonile temasa gece
memektcdirler. Japon garnizonu tel
siz telgraf ifiretlerine cevab venne
rnektedir. 

Nazir demi~tir ki: «Muhtariycti ha
iz olan ~arki Hopci hiik(1met rcisi, 
Tung~eu'da Qin jandarmalanm is ·a
yana t~ik etmi~tir. Bu jandarmalar 
~imdiye kaclar Japon makamlarile 
birlikte hareket cdiyorJard1.> 

Nanyuan muharebesi 
Tokyo 3 (A.A.) - Japon askert 

makarnatI, 28 ternmuzdn vukua ge
len Nanyuan muharebesinde Qinlile
rin 2000 maktul b1rakm1~, 100 esir 
vem1i~ ve 4 sahra topu ilc 2 tayyare 
bu-aknu~ olduklanm bilclirmektedir. 
Oldiiriilen Japon tebaast 
Tokyo 3 (A.A.) - 200 Japon teba

asmm akibctinden cndi~e edilmekte 
ve bunlardan biiyiik bir k1snunm asi
ler tarafmdan oldilriilmii~ olmasm
dan korkulmaktad1r. Dola~an baz1 ~a
yialara gore, Yun Su Keng, asiler ara
smda bulunmakta ve hatta onlara 
idare etmektedir. 

<;in iiniversitesinin protestosu 
~anghay 3 (A.A.) - cReuter ajan

s1 muhabirinden~ Qin iiniYersitesi 
~ansolyesi. Cenevredeki beynelmilel 
Fikri mesai birligi komitcsinc bir tel
graf ~ekerek Japonlann bombard1-
manla11m protesto etmi~ ve mutaar
nza kar~1 hcmen zccri tedbirler itti
haz edilmesini istemi~tir. 

3 aydanberi bek· 
lenilen yagmur 
(Ba~ tarnf1 1 incl sahifede) 

Diin yagan yagmurdan sonra ter
mometre iki ii~ derece dli~tii, Sicakllk 
29 dereceye kadar indi. Fakat ayni 
agir hava dcvam ettigi glbi ri.itubct 
te artttgmdan gene rahat~a ncf es al
mak kabil olam1yordu. 

istanbula. ii~ aydanberi yagmur 
yagmad1gi i~in diinkil yagmur bah~e 
ve bostan sahiplerini memnun et
mi~tir. Fakat yagmurun az silrmesi 
toprag1 doyuramami§hr. Her giin su
lanan bah~elerde bile iki il~ santim
den a~aglSl kerpi~ gibidir. Bunu do-
yormak il(in ince ve devamh yagmu
ra ihtiya~ vard1r. 

Diln Beyoglu, istanbul ve Kad1koy 
taraf1m seller kaplad1gi halde Ba
laroyden ilerisine ve Adaya bir dam
la yagmur yagmarru~tir. Bogazm yu
kar1 taraflanna pek az yagmur yag
m1~tir. 

Aksaray caddesini sular 
kaplad1 

Dilnkil yagmurda ~hrin baz1 ~u

kur noktalarm1, bilhassa Aksaray 
caddeslni kfl.rnilen seller kaplam1~, 

yagmurun devam ettigi milddet zar
fmda Aksaray caddesinden ge~mek 

kabil olamam1~hr. Bu havalide ka
nalizasyon tertibati yapllm1~ oldu
gundan yagmur kesillr kesilmcz su
la1· ~ekilmi~ir. 

Diln bir gazcte Aksaray hattmda 
i~liyen 80 numarah tramvay arabast
na yildmm dii~i.igiinil yazm1~tir. 

Tramvay ~rketinden yapbg1m1z 
tahkikatta 80 nurnarah arabaya yll
dmm filan dil¥tlcdigi, arabanm bil
tiin gun seferlerine devam etugi an
la~1lm1~llr. 

Hava vaziyeti hakkmda Kandilli 
rasadhanesinin verdigi malumata gO
re diin hava tazyiki 752, azami hara
ret 30, asgari 20 derece idi. Rilzgar 
miltehavvil esmi§, az zamanda yaf;,ran 
yagmurun mikdar1 da 20 milimctreJ1 
bulmu~tur. 

Erzurumda feyizli 
yagmurlar 

Erzurum 3 (A.A.) - ii~ giindi.ir 
devam eden silrekli ve verimli yag
murlar ~if~iyi sevindirml~tir. Bu ytl 
toprak u1·iinlerinde bereket vardir. 

OLOM 
Memleketimizln muteber ticaretha· 

nelerinden Dilber kard~ler milesscsa
ti tuhafiye Ti.irk Anonim §irketi er· 
kanmdan bay S1dk1 Dilber k1sa blr ra
ha ts1zhg1 muteakip dunkil gi.in vefat 
etmi§tir, cezanesl aile kab1istamna 
defnedilmi§tir. Allah rahmet eyleye. 

MEVLOT 
8 8 937 pazar gilnii Bebek camlinde o(t

le namazm1 milteaklp o~lum Burhnnedrll
nin ruhuna mevlut okutturulaca(;indan 
arzu buyuranlarm te§rlflerlnt rlcn ederim. 
Atatiirk kopriisii kontrol biiro u ~di 

N. Turlan 

VEFAT 
Ankarada !,;\ark Pazan sahlbl maru! \·e 

klymetll Uiccnrlar1m1zdan B . Abdulla?l 
Ko~tlu milptela oldugu bObrek hast.nhgm
dnn kurtulam1yarak tedavi edilmekte bu
lundu~u Alman hastanesinde vefat eyledltl 
tecssiirle haber nlmmt§tlr. Merhumun cc
nazesi cumartesi giinii Ankaraya natJlle 
ailesi makberesine defned~tir. 

Bu ak§am 

Anadoluhtsnrmda 

idmanyurdu bah~csinde 

~IRiN TEYZE 
Opcret 2 perde 

Istanbul Beledlyeslnden : 
JO Agustos 937 sab giiniinden itibaren Karakoy kopriisii ilzerinde sey· 

riisefer icab1 ve Bclediye zab1tas1 talimatnamesi ilc Belcdiye tenbihi hii

kiimlerine gore a~agida yaz1b hususat tatbik edilecektir. 
Saym llalkm n biitiin vesaiti nakliye sahipleri ile §OfOrlerin arabac1 

n !'iiriiciilerin a~aiJdaki maddelere riayet etmeleri ilan ohmur. 
1 - Halk koprii ilzerinde yaya kaldmmlardan bir taraftan diger ta

rafa ancak ~hi ile i§aret edilen saha dahilindcn ge~ecektir. 
2 - Biitiin nakil vas1talan, bu sahaya gehligi vakit buradan yaya gc· 

~en \'arsa derhal duracak ve yaya gidenler ge~tikten sonra yoluna tle\'ant 
edebileoektir. Bu sebeple nakil vasitalan bu sahaya gayet a~r gelmelillir. 

(B.) (4880) 
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SlY ASI ICMAL: 

Franko hilkumetini tan1yanlar 
i spanya meselesi iizerinde biiyilk l iwaZi altmda bulunan yerlerdeki is-

devzetler mubareze ediyor. Kii.~ilk dev- vigrenin dOrt konsolosunu tammi$ ve 
Zetzer ise strf sulhii.n ve kendi mevcu- siyasi ve ticari i$lerde bunlarla resmi 
diyetlerinin muhaf azasi kaygusunda muameleye b~lanu~ttr. MUletler ce-
Olduklarzndan biiyiik devletlerin qar- miyetinin merkezi isvi~e topra§mda. 
P~malanna mani olmaga ve hie ol- Cenevrede oldugu halde bu muessese-
'11Zazsa bunlann arasma dii.ferek ezil- nin zecri tedbirlere aid karanni bu 
'n~eme§e gali~iyorlar. Kontrol mesele- devlet tanimamt$ti. 
8lnde biiyuk devletler ikiye aynldik- lspanyada iktisadi biiyilk menfaat-
lan zaman ademi mii.dahale komite- leri bulunan devletler general Fran-
sinde aza bulunan kiU;iik devletler konun kendisini tammiyanlara kml' 
In¥ilterenin iki taraf davasznm telif tktisadi miisaadeleri dirig e<Ucegini 
edilerek bir tesviye su.retinin bulun- ~ktan af%ga beyan ederek te]Ujjd. 
masmt miittefikan teklif etm4lerdi. eylemesinden dolayi bu hilkumeti tar 
Fakat lngilterenin buldugu tesviye nimaga ~ali$iyorlar. Kii~ilk hiikO.met-
8~1·eti general Frankomm milstakil lerden iktisadi menfaati dolayisile 
:ir harp devleti oldugunu esas itiba- general Frankoyu tanzmaga temagill 
arile tazammun ettiginden Sovyet eden devletlerin ba~mda Holland.a b~-

nu8¥a tarafmdan reddedilmi$tir. zu·nuyor. Qiinkil bunun bii.tii.n de~ 
i$midi kii~iik devletler kendilerini ve 9elik fabrikalari miinhasiren Is-

korn~ulan bilyiik devletlerin davasma panyadan ~an demir cevheri. kul-
r::uhallf vaziyette gorilnerek kendi lanmaktadtr. Son zamanZarda Ingil~ 
~zerlerzne bunlarm husumetini eel- terenin amele ve liberal partzlerinin 
t:ht1:1e~g~ ~alt~yorlar. tsv~e milt- ¢ddetli muhalefetine ragmen general 

it hukumetleri ger.ek ~maldeki Franko nun taraf ma teveccilh. giister-
oerek cenuptaki iki kom!iumm gene- mesinde vs buldugu tesviye suretinde 
~al Frankonun taraf tan olup bunun bunun muharip bir devlet oldugunun. 
h:~~sini I spanyamn yegane me~ tanmmasmi teklif eylemesinde mil-
b kum.eti oldu§unu Portekizle bera- him bir amil de ispanyamn en zengin 

er tanimz~ oldu.klanm nazan dikkate demir ve baktr madenlerinin bu gene-
:larak ueneralm hilkumetini tamma- raltn elinde bulunmasidu. Siyasi en-
b a lkarar ven11.i!i ve bunun isvigrede di$eleT ve iktisadi menfaatler k~ 
u unan adamzm diplom.asi mti.messil 11:llkilmetleri ve biiyiiklerinden bir ka.-

olarak tanim~tir. Q"Zni general Franko ile anlatm«Ua 
General Franko da kendi idare ve taraftar etm4tir. Feyzullah Kazan 

~ . ..., .. ,, -.~--,---· ··---tmWJW---~ 

D~--~ ~ ? 
Sinek deyip ge~meyiniz ... 

Durmadan ucarsa 24 saatte dlinyay1 dolasir 
·~~~~--~~~~~~ 

di~n usta tayyadecilerin rekoru Jani- Se!onemya cJenilen sinek % santim 
• hem de bir sink tara!mdan.. boyundadir. Fakat yeryiiziiniln en siir-

k lto~cster fu1iversitesi tayyarecilik ntli mahlukudur. Bu sinek dakikada 
0
•llitcsi incelemclcrinin sonucunu bir \"asati 28 kilometre Jul.la u~r. Bu he-

ral>orla bild" a· saba go .. re saatte 1,680 kilometre hlZla 11 ll' I. 

k t'~ l"aporda, komite tayyare f'abrl- ucuyor dcmektir. 
a ?rlerine sefoncmy dediklerl blr ~u hnlde se!onemya hi~ durmadan 

=~'l ~inegi ornek tutmalanm tavsiye u~mak §artile 24 saatte diinyamn ct-
1Y0r. rafmda donebilecektir. 

Vindsor dii§esi 
tc Evienecegi giln Vindsor do§esi Paris-

n Rande §atosuna berberi Antonio'
Yll tretirtmi§ti. 
t Evvelki giln Antonio dO§esten bir 
b elgraf alch. Vincls6r dii§esi berberini 
~~fer de Venedige davet ediyor. Ber
o~ lta1!a hududunda trenden inecek, 
§es·lllob11 ile Venedige gidecek ve dU
d. in sa~lanm boyayip gene Parise 

onecek!.. i~!. .. 

S1rt hamalhg1 
20 eyliilden sonra bele.;. 

diye hududu dahilinde 
kamilen kalk1yor. 

t l::~inonu, Fatih, Beyoglu ve Be§ik
;:, kazaianndan sonra cliger kazalar
b da s1rt hnma11Igmm lagvt tarihlerl 
g Clediyece tsblt edil~tir. Bu karara 

1~re Rachkoy, "Uskiidar ve Beykozda 

1 'A.dalar, BnkirkOy ve Sanyer kaza
v arincta da 20 agustostan itibaren sin 
s~ sink hamal1Ig1 kaldmlacaktir. Bu 
be:et~e 20 agustostan sonra istanbul 
h Cdiye hududu i~inde sirt ve sm.t 
t 'Una.lhg1 tamamlle k~ ola:cak
~~i Beyogiu ve Eminonu kazalannda 
lui sna .e~ilen mmtakalarda da 1 ey
tn den Itibaren eski usiilde yi.ik ta§Ul&-

1Yacakt1r. 

Oto111obillerin muayene 
k llliiddeti bitiyor 

s amyon ve otomobiller i~ verllen 
b~~lik inuayene mi.iddeti 10 agustosta 

111 ecekur. Muayene gunil hazir buln
h 

1
Ya.nlardan para ceza:si almmaSJ. 

uafrnt e ·· ncumerun karari iktizasmdan 
Oldu ... h 

gu aide bu karara ragmen mu-
a.yene olrnak istemiyen otomobiller 
\ardir. l3u otomobillerden cogu taksi 
0~0~0bllleridir. Bunla.r baz1 bozukluk 
~.1 zunden ruhsatiye alam1yacakla-
~dan korkuyorlar. Belediye 10 

:?UStostan sonra ruhsatiyesiz otomo
h 

111 
rin ~a.h~ala:rma kati surette ni

avet verecektir. 

Denize giren idam edilir 
Konigsbergde bir plaj vardlr: Pillo 

p1Aj1. Bu plAj yiizfincii yJllil1 kutlu
yor. 1837 den evvel, bu plajda dentze 
gtrmek yasakt1. Hem de ~.tI. Yasak
tl biliyor musunuz? .. Denize girenlerl 
iclam ediyorlardl. 

Bu agir cezall yasagm sebebi ney
dl? .. ~arld prusya mercan cliyanchr. 
Denize girenler mercan toplamasin
lar diye bu yasak konmu§tu. 

Hamamc1lann sik8yeti 
Kapatdan hamamlar 

terkos suyu almad1k~a 
a~dam1yacaklar 

Belediye tara.fmdan kapatilan ha
mamlardan dolayi hamamc1lann Tl
caret odasma mi.iracaat ederek ¢kA
yette bulunduklanru ya~tik. Bele
diye bu ¢kayet ve protestoyu yerinde 
bulmamaktadlr. 

Blediyenin kapatt1gi hamamlar 
otuz sekizi bulm~ur. Klr~~e su
yu temiz degildir. Hamamlarda bu su 
kulla:ruldJ.ktan b~ka, hamamlara gi
denler yikamrken ekseriya bu sudan 
lcfyorlar. 

Bazi hamamlar temizlige liayt et
medikleri t¢n kapatllm1.,1ardlr. Bele
cliye, Terkos suyu almadan hamam
lann ~1lmasma miisaade etmiyece
gini bildirm~. HamamcJ.J.ar, esas 
itibarile buna muvafakat e~er, 
yalmz Terkos suyunu maliyet fiatlne 
istemi~lerdir. 

Blediye buna muvafakat etmem.t,, 
f abrika1ara verlldi~ gibl hamamlar 
i~in de tenzllAtll tarifeyi tatbfk ede
bilecegini kendilerine blldirmi~tir. 

Radyo ile aemaveri a1irmif 
Polis, radyo merakllSl bir lurSlZl arq

tlrmaktadJ.r. Bu h1rs1z Bebek clvann
da bay fijevkinin evine girmi~ evclekl 
son sistem bir radyo maldnesile, lay
metll bir semaverl allp savu~~tur. 

Zab1ta; m~ul lurslZUl hiiviyetinl 
tesblte ugr~maktad1r. 

Sahife 5 

Ye~il Bursada bir dola~ma 

Bursan1n kiiyleri eok medenidir, 
buraya inkllibG1 ruhu da girmi1tir I 

Bir koylu k1z1, kar~1m1zda ~ar~af1n1 at1verdi 
"F erasetsiz fasulyesi,, ni yemiyen omriinde f asulye yememi1tir .. "Bata~h Dam1n 
Kiz1 ,, fiJmindeki koy - "lhsaniye,, biitiin koylerin i~inde temizlik 1amp1yonudurl 

Tilrkiyede 1ki cins koy vardlr. Daha 
dogrusu u~ cins... 

Bunlardan birincisinde, evler, tar
Ialann ortasmdadJ.r. Samsunclan iti
baren biltiln :;;arld Karadeniz sahille
rinde vaziyet boyledir. Fakat bu usul 
QOk f enad1r. Qilnkii evlerin beherl bir 
tepenin b~mda oluyor. Blrisinden ses-

lensek otelrJnden ses duyulmaz; baksan 
adnm gbriilmez. Neticede mu8.§eret 
teessiis edemiyor. insanlar az temas 
ettikle1inden dolayi ha§inle§iyorlar. Bi· 
ribirlerini sevemiyor, anbyamiyorlar. 
Kan davasi gibi vakalar da bu havali
dedir. Hilkfunet, bu birinci koy tipini 
ortadan kalcllnnak niyetindeclir. Evle
rin hep bir arada toplu yapllmasrm, 
tarlalann nyr1 yerde bulunmaSllll istl
yor. Zira boyle kurulan koyde, mede
ni ve kiiltilrel blr§ey yap1lmas1 da ka
bil ctegildir. 

:iJ.dnci tip koy, kii~iik bir kasaba §ck
Iinde olandlr. Garb! Anadoluda filan 
hep bunlar gaze ~arpar. Yukanda an
Iattiguruz gibi, bu tip makbuldi.ir. 
Qiinkii toplulukta medeniyet dogup 
yiikselebilir. 

tl~iincii tip ise, paha giizelclir: Me
seIA, Bolu civannda, keza klsmen Bur
sa civannda bunlara :raslamyor. u~ 
bey, bazan da daha fazia koy yanyana 
gelm.i§. Boluda buna. KOylii.k derler ... 
Yani ar§ipel gibi, adalar grupu glbl, 
koy gruplan! .. 

••• 
- Gidiniz, Bursarun koylerlnl g~ 

riiniiz! Bakuuz ne koylerl dem.i§lerdl. 
Sagllk aldl~ koyler arasmda §UllP 

lar vardl: Qahkoy, Hatnaml11nzik, 
Babasultan, ihsaniye, inkaya. .• 

Qallkoyiini.i belki herkes bllir. ~
kii «13a takll damm klzl» filminde de
kor vazlfesini gormii§tii. Burasmi zi
yaret ettlm. Muazzam ve ideale yakm 
bir koy. Hei;n zengin, hem tabiatm bi.i
tiln gilzelliklerini ihtiva ediyor. Bur
samn be§ on koyilnii daha gordfun. 
Bunlar arasmda bilhassa !nkaya ile 
ihsaniye dikkatimi cclbetti. Bursa koy;· 
lerini < Muhacir koyii - Yerll koyil», 
ccDag koyil - Ova koyiin diye tasnU 
miimkiindiir. Muhacirler, c;ok esklden 
g~ bile olsalar, hfUA Rumeli husu
siyetlerini muhafaza ediyorlar. Maa.
mafih, Bursada, bir muhacir dil§man-
1$ yoktur. 

:iJ.d unsur iyice kayna§Illl§tu'. Bur
sahlar pck ahlakll, pek yabanc1 sever 
insanlar. 

• • • 
Qekirgenin cenubu garbisine dogru 

Kadlko§kil diye eski bir mesire vardir 
ld, §imdi mesireligi kalmallll§. !nkaya
ya gitmek i~in bunun oniinden g~
llyor. Bir giin KadlkO§kii onfulde ge
ziniyorduk. Yolda iki adama rasladlk. 
Anadolu ddeti iizere seW.mlB.§tik. Bir 
1ki ciimle konU§tuk. 

Bunlar, yerli mall kuma§tan ldlot 
pantalon giymi§, bir ba.kl§ta kabzrmal 
hissini veren adamlardl. Yani, temis 
giyinmi§lerdi. Meger, lnkaya koylille
rl ~ler. 

Esldden koylii denlldi mi, daima 
pejmilrde bir kihk akla gelirdl Fakat 
gezdigim koylerin hi~ birlnde Joyafet 
sefaletine raslamachm. 

thsan(Je koyiinden b1r m•nura 

Bursa koylerin.de bJsikleW adamlara da raslanlyor 

inkayahlar, koylerinl gormek ilze- inkayamn yalmz kestanesi degil. 
re blzi davet etitler. Arabayla yanm fasulyesl de son turfanda olarak mak-
saat kadar dag yolunda yiikselclik. Bir bulmll§. :istanbula a~er fasulyesi» 
kestane ormam ilzerinde, c:Uger yerler- ismlle sevkolunurm~. Blr de cFeraset
deld koy evlerlnden biraz daha harap- s1z fasillyesi> var. Bunla.rdan aldik. T&-
ca evlerl olan bir koye vardlk. Uluda- mamile kllclkslz olmalan hayretl Er-
gm eteklerl iizer.inde bulundugumuz tesi giin pl§irip ylyince hepimiz §Unu 

icin bir satb1 mail iizerinde yol. Her tasdik ettik: 
yanmdan pn1 §urul sular akiyor. Ye- - Ferasetsiz fasfi.lyesini yemJyen 
§U bir cennet.... omrilnde fasi.ilye yeme~r. 

thsaniye koyiinde birl ~afh, birl 
~~IDl yeni n~ ild Tiirk ktZ1 

Bu koy, b~ok §eylerile me§hurmll§. 
B8.§ta, topragin altmdaki su inleri geli· 
yor kl, koy, 1smini de bundan alim~ ... 
sonra, §Ohretinin ikinci sebebi olarak 
kocaman ~n geliyor. Cidden gO
rlilecek bir§ey ... EmsaJf ne Beykoz ~
ymnda vardir; ne de, Tev!ik Fikretin 
§iirlnde mevzuu bahsedilen Topkap1 
sarayi on:iindeki altl asirhk mfiteveffa 
cmardlr. Bu, ~clan yukan olmak
tan ziyade 1ki yana g~emif, yerinl 
pek begenmi§, taptaze, azametll ve tek 
anzasiz bir nebat lbidesldir. GOlge
sinde bir ldi~i.ik kahve var. KlSyliller 
haslrlan .sermi§, ormarun ufuklan gOs
termiyen yemye§il duvanna kar§l otu
ruyorlar. Bizl seJA.mlayip ayaga kalk
ttlar. Haobef ettik. Hallerlnden mem
nun insanlar. Mevcud y~erden ge
tirttik. 1ft1harla: 

- Bursamn en mefhur kestanelerl 
bizden ~· I.Akin daha mevsimi gel
medi .. dedUer. 

Qman l>eo altl yQz senelfk tahm1n 
etti~mizi stlyledik. 

- Hayir. ild yiiz senelik olduguna 
Clair burada blr ta§ vardl. Ynnanhla.r 
giderlerken, onu antikadlr diye g6ttlr
diller. 

§ayed bakikatsa bir ~arm ild am
& bu derece bftY.(lmO§ olmasl §ayaw, 
hayrettir. 

Cok eskiden gelmi§ Bulgaristanh 
muhacirlerle mesktin olan ihsaniye 
koyil, Bursa ovasmda bulunuyor. Di
ger koylerin pek yanmda oldugu l~in 
tabirl caizse bir «Koyli.ik 8.r§ipel'inim 
bir par~d1r denilebillr. 

Bursa Halke\inln koyciiluk kolu, 
ihsaniye'yi temizlik, intizam, yeni fi
kirleri kabul etmek hususunda en bi
rinci koy diye gosteriyor. 

Koycfililk kolunun ba§kanl avukat 
Huliisi Koymen bize burasm1 gezdircll. 

Koy kanununda neler zikredilmi§sc, 
ihsaniye'liler, hepsini tatbik i<;;in ~nll
§Iyorlar. Sokaklarm1 temiz tutuyor
lar; bir yerde su birlklntisi b1rakma
maga caballyorlar; k"'Uyulannm icine 
~op filan dil§mesin diye aglZlarrm ~1-
mentolallll§lar; evlerini badanalnm* 
Iar; bab~elerlni siipilrmil§ler; pence
relerlnde sakSI saks1 ctcekler ... 

Hangi evin kjlplSUU ca.Iarsan ~al: 
- Buyurun gezinl diyorlar; ve koy

lerinin bir medeni nfunune ziyaretgA
hl olU§Undan memnuniyet duyuyor
lar . 

Evlerlnin i~, Anadolunun bir~k 
yerlerinde, dl§andan goriinii§lerine 
nazaran fenadlr. Buramnkiler, bila
kis .... Tahtalar gayet temiz ugulm~; 
~am8.§1rlar saklz gibi ylkanml§. Her
hangi bir orta A vrupa koyiinde ne de
rece baklm mevcud olabilirse burada 
da var! Bilhassa heves var. Daha iyi 
olmak gayreti var. 

- §imdi i§ zamamdJ.r. Hepimiz tar
Iada ~yoruz. Onun icin klSy(i iyi 
tutamadlk. B3.§ka sefer gelin de g6-
ri.irsfulfizl diye, adeta, derslnl fevkalA
de bllememi§ bir call§kan talebe te
haliildl g0steriyorlar. 

Bir sefer de, tamamile hususi mahi
yette olarak bu koyil. tekrar ziyaret 
ettik. Ayni intizanu gene bulduk. 

Bayanlara sul soruyorsunuz; gfizel 
giizel cevap veriyorlar; ezllip biizill
milyorlar; babusus bazi yerlerde oldu
gu gibi arkalanm duvara donmilyor
lar. Resimlerini ~lkarmak icin miisaa
delerini istedllt. Orada bulunanlar car
§afll yahud b~ortilut idller. 

Kendi kendillklerinden: 
- BOyle pek ayip olacakl. dedller. 

Haydl, lazl sen ~aI'§aflill Clkar barl ... 
Ve, buyilk blr irtkJ.J.Abm bir cilz'il, 

oraclkta, goziimiiziln onftnde cereyan 
etti. ResmJni gordiiguniiz bu gen~ ko~ 
lU klzl, pek §ehametli bir eda ile, ba
§Inclan ~lll'§afllll ~ekt1, ciJmrcll. Objek
tifin kar§lSUlda durdu. 

Y:eni rejlmin ruhu, fikrl, kOylere it
te bOyle nilfuz ediyor. Yilr:flk Ceiebl" 



Cahife 6 

-8,816,299 Tiirkiyede 
hektarl1k orman var 

Ziraat Vekaleti ormanlar1n miktann1 
yeni ba§tan hesab ettirdi 

· ~nakra <~>: - Ziraat VekAleti 
Tilrkiyedeki ormanlann miktanru 
yeni b~tan hesab ve tesbit et~tir. 
Bu hesaba gore memleketimizde 
5,357,000 hektar koru, 3,459,299 hek
tar baltal1k ki ceman 8,816,299 hektar 
orman mevcuttur. Bunun 4,300,000 
hektar1 Marmara ve Karadeniz, 
S,051,000 hektan Akdeniz, 865,399 
hektart Dogu Anadolu ve 600,000 hek
tari da Orta Anadoludadir. 

ormanlnrruzm hangi vilayetleri
mizde nekadar oldugu da ~u suretle 
hesab edilmektedir: Antalya dhilin· 
de 674,000, tc;;elde 428,000, Bal1kesir
de 401,200, Bursada 304,700, Tokatta 
461,000, Kastamonu da 352,064, Kirk· 
larelide 344,200, Boluda: 337,139, Ki.i· 
tahyada 325,503, Eski~ehirde 282,218, 
Zonguldakta 278,100, Kocaelide 
276,000, Seyhanda 245,67'l, Denlzlide 
242,000, Bileclkta 228,000, Cebelibere
kette 217,159, <;ankkalede 217,000, 
Sinopta 208,691, <;anklnda 208,000, 
Merslnde 187,038, Konyada 188,100, 
Aydmda 179,771, Ankarada 179,000, 
e<>rumda, 171,000, Muglada 164,000, 
Amasyada 152,000, S1vasta 159,000, 
Orduda 129,455, Erzurumda 126,950, 
Giresunda 123,050, Yozgadda 95,000, 
1spartada 92,300, sa:m.sunda 880,035, • 
Edirnede 83,243, Karsta 68,000, Kay
seride 67,000, istanbulda 60,000, Ma
r~ta 34,300, Afyonkarahisrda 47 ,864, 
Tekidagda 43,838, izmlrde 42,000, Ma
nisada 40,000, Erzincanda 30,500, 
Trabzonda 23,895, Karahisarda 23,500, 

Bolu onnanlanndan bir goriinful 

Rizede 11,084, Artvinde 9,794, Gil· 
mi.i~anede 7,809, Nigdede 6,550, Klr- . 
~rde 2,000 hektar orman vardlr. 

1 

· Tilrk Bava Kurwnu, yurdd~Iar ve bilhassa mektep talebesl arasmda taY· 
yarecilige kar§1 mevcut a!Akayi arttirmak ilzere memlekette uc;ak modelcili· 
kfne biiyiik mikyasta ehemmlyet verlyor. Bu ciimleden olarak, gec;ende de 
yazdlguruz gibl, Killtiir bakanllg1 ile mutab1k kalarak istanbul, izmir, Bursa, 
Konya, Sivas, Ballkesir, Edirne muallim mekteplerinin eli~i ogretmenlerlle 
Manisa, Dcnizll, Mugla, <;omm, Samsun, <;ankm, izmit, Bolu, Klr§ehir, Amas
ya, <;anakkale gibl vildyetlerden birer Uk ogretim enspektOrii davet etmi§tir. 
Bunlar i~in Sanayi mektebinde u~ak modelclligi kursu ~Illl§ttr. Kurs bittik
ten sonra bu gen~Ier mmtakalanna giderek modelcillge ehemmiyet verc
ceklerdir. 

Yukanda uc;;ak modelclligi kursunda bulunanlar modellerl u~ururlarken 
gorfinOyorlar. 

(AKSAM) in edebi romani Telrika No. 5 

Mektep arkadaflar1 
1ki nl§anl1 ak§amm korf ezl serinle

ten lo§lugu ic;inde birlbirlerlne soku· 
larak ko§ke dogru yilriidtiler. 

• •• 
Tesadtifler bir hafta evvel blr ara

da gilHip eglenen dort arkad8.§m dii
gun §enliklerini bir giine getirmi§ti. 

GOztepede Asudenin dilgunii tan
tanall bir §ekilde yap1hrken Feriha 
Esad Bursada Qelik Palasta gelln olu
yor. Leylfi. §akir de ni§anlISmm yam
na Nazllllye gidiyordu. Diigiinleri ora
da, fnbrikada yap1lacaktI. Ayni giin 
tayyare ytizba§1s1 Cevadla Canarun 
dilgitnlerl Seydikoyde hava kahra
manlart arasmda yap11Iyordu. 

O gtinkii posta lle tstanbula gide
cek olan Cev:vale en ~ok sevdigI Asu· 
C1enin bu mesud gliniinde bulunmak 
ic;ln seyahatini tehir etti. Yiizlerce 
davetlinin doldurdugu bliyi.ik setli 
bahc;e blr eglence yerinc donmil§tii. 
ik:i muzika ayn ayn yerlerde fas1Ia 
Ue dnns havalan ve klfi.sik par~alar 
~allyor, genc;ler yilksck tarasta dans 
ediyor, ya§hlar aga!( altlarmda miite
madlyen dagiblan dondunnalar, §er
betlerle serinllyorlarch. 

Biirhan Cahid 
izmlrin bu zengin ve eski ailesi bir 

tane olan .Asudelerinin bu mesud gii
nil i~ hi~ bir ~ey esirgememi§ gorii· 
niiyorlar . 

izmlrin biltiin me§hur ~ehrelerl bu
giin Goztepenin bu gilzel kO§kiinde 
toplamm§ gibi. 

Bilhassa ticaret Aleminln lleri ge· 
lenleri burada goze c;;arp1yorlar. 

.Asude §Ik ve gilzel.. Limon c;l~ekle
rtlc siislii bR§t pek muhte§em. Kalaba
llk arasmda en yakm sevdiklerile bile 
m~gul olamiyor. Misafirlerin ve dost
larm tebriklerine birer kelime Ile ce
va p vennek bile mesele. 

Cevvale, Nilu!er ev Elvan blr haft.a; 
once beraber yemek yedlkleri arka
da§lannm dUguniinde bulunan en ya
km dostlar olduklart halde onlarla 
bile uzun uzadlya konu§Illak flrsatinl 
bulam1yor. 

Aras1ra onu yalmz bulduklan za
man sokuluyorlar. Asude bu mesud 
gi.inilniin ne§esine kanamami§ gibi 
yorgun goriiniiyor. Arkad8.§lan sokul· 
duk~a onlara derd yamyor. 

Cevvalenin iri y~ gozleri §illl§ek 
gibi: 

Liman tedkikleri Malatganin imari 
lngiliz miihendisler diin 

ak1am lzmirden geldiler 
Gibs mi.iessesesi sahibi B. Gibsin 

riyasetinde ve iktisad VekAleti Deniz 
ye Hava miiste~an B. Sadullalun re
fakatinde izmire giden ingiliz mli
hendisler grupu diin ak~am ~ehrimize 
donmii~lerdir. 

Gibs mtiessesesi, izmir limammn 
teslsatlandmna projesini Londrada 
ha.zirhyacak ve Zonguldak limamna 
aid proje lie birlikte :iktisad VekAle
tine gonderecektir. 

istanbul limamrun komiir mmta
kasindan b~ka ikinci tesisatland1r
ma plft.ru ic;;in bugiinden itibaren 11-
man dahllinde tedkiklere b~lanaca.k
t1r. C>gleden evvel Llman i~letme ida
resinde miihendislerin i~tirakile bir 
toplantt yapilacakbr. Bu toplantida 
muste~ar B. Sadullah da bulunacak
tir. istanbul limamndaki tedkikler iki 
veya fie;; giinde bitirilecektir. 

B. Glbsin buradan Ankaraya git
mesi ihtimal dahllinde goriiliiyor. 
Milhendisler tedkiklerini bitirdikten 
soma ~ehirde gezintiler yaparak gor
mege deger yerleri do~caklardir. B. 
Gibs ve arkada~an oniimilzdeki ha!~ 
ta i~nde memleketlerlne donecekler
dir. 

Bisiklet le seyahat 
eden bi r gen~ 

'1 

~ J 
Wyss Robert nanunda tsvi~ll bir 

gen~ 20 maYJS 1937 tarihinde Freborg
dan hareket ederek ttalya, Yugoslav
yft., Arnavutlugu, Yunanistan ve Bul
garistaru dol~tlktan sonra Edime yo
lu ile istanbula gelmi~tir. 

22 y~nda olan Wyss 4500 kilomet
relik bir mesafe katetmi~tir. Kendisl 
mimar mektebinden mezundur. Seya
hate bisikletle ~1kmasma sebep, ucuz 
olmas1 ve ge~tigi memleketleri yakm
dan tanimak imkanm1 bah~etmesidir. 
Sol ayagmm sakat olmasma ragmen 
1stanbula kadar bisikletle gell~ dog
rusu muvaffaklyettlr. 

istanbulda birkac;; giin kaldiktan 
sonra Anadolu tariklle Suriye ve Ira
ka gidecektir. 

- Dur bakahm ku~iik hamm, di
yor, evllligin angariyeleri boyle tatll 
tatll ba§lar 1.§te! 

Fakat bu ignenin Asudeyi ac1tma
dlgt belll. Gen~ klz bu yorgunluga, 
bu merasime, te§rifata ragmen halin
den memnun gibl, gillilyor. 

Cevvale ona erkek esaretinin ne ta
hammill edilmez bir izt1rab oldugunu 
anlatmak ic;;in firsat ararken Elvanla 
Nlliifer bah~enin kuytu kO§elerinde 11-
stlda.pyorlar. Elvarun, karde~ icln 
Nilliferin fikrtni anlamak istedigi mu
hakkak. <;tinkii Niltifer daha heye
canl1 gorliniiyor. 

Ge~ vakte kadar suren dilgun me
rasimi belki bir i;oklarlnl memnun et
mi§ti. Biitiln davetliler doya doya ye
mi§ler, i~mi§ler, giizel bir giln gec;lr· 
mi§lerdl. 

Biitiin bu §enllkten istediklerl glbl, 
uvk alanuyan dort ki§i vardl. Ba§ta 
,erefine binden f azla insarun eglendi
fi gelindl. Bu diigi.in onun l~in haki
kat bir yorgunluk olnlu§tu. Hayatmt 
bagladlg1 erkek zaten yabanclSl degil-
01. Kiic;tiktenberi beraber bilyilmli§
lerdi. Sonra ne zamandir aynl ~ab al· 
tmda oturuyorlardl. Ak§am sabah de
nizde ve koruda beraberdiler. Gecele· 
ri kolkola mehtab1 seyretmek 1~ln Po
llgona kadar gidiyor. Otomobllle Bor
novada, Yamanlarda gezintiler yap1-
Y.Orlardl. Onun i~in bu merasim ha-

siiratle ilerligor 
Caddeler ve biiyiik binalar 
yap1hyor, vali ~ok ~ah§1yor 

Malatya (Ak· 
~am) - ismet 
inonil parkl· 
mn bir klsmm· 
da: ~ocuk eslr
geme kurumu 
tarafmdan ya.
ptlmasma ka· 
ra'r verilen ve 
projeleri ha· 
zirlanan ~ocuk 
bah<;esinin ya
ptlma i~ine 

b~lamak ilze· 
re lazun olan 
malzemenin te- Malatya valisi B. 
darild i~n is- :tbrahlm Etem 
tanbula bir memuru mahsus gonde
rllmi~tir. Evvelce Ankarada yap1lm1~ 
olan ~ehir imar plamnm tatbikine 
hararetle devam edilmektedir. istas
yondan ~ehre kadar dort kilometre 
uzunlugunda bulunan caddenin par
ke ile do~enmesine b~Iannu~trr. Hii· 
kftmetin oniine rastllyan meydan
hkta biiyii.k bir park yapllmasma da. 
karar verilmi~tir. 

~ehirle istasyon arasmda yap1la
cak olan ve temeli at1lrru!} bulunan 
dokuma bez fabrikasmm insaati, her 
giin biraz daha llerlemektedir. istas
yondan fabrikaya kadar yap1Iacak 
olan demiryolunun ge~tigi arazi tes
bit edilmi~, istimiak muamelesine de 
b~lannu~tir. istasyonun 11ehre uzak-
11gi yiiziinden vesaiti nakliye bakl
mtndan m~kiilata maruz kalan hal
kal siihulet olmak iizere iki otobil.s 
getirilmi~ ve i~Iemege b~lazm~trr. 

Bu otobiisler evvelce 40 kuru~a yolcu 
~rken bu iicret bel? kuru~a indirll
~tir. 

Butiin bu i~lerde tam bir gayretle 
yilinadan ve yorulmadan aigr~an 
val! B. ibrahim Etemin mesa1si zikre 
fayandlr. Va1i, imar i~lerile yakmdan 
alAkadar olarak her giin blzzat ya· 
pllan ~leri kontrol etmekte ve Hlzun 
gelen direktifleri vermektedir. 

Malatyanm ihtiyac;;Ian klsmen tat
min edilmi~tir. Yalmz blr dilegimiz 
daha varchr ki o da bugiin pek ihti· 
yaca elveri~li bulunmiyan llse bina
m1zm dar olmas1dir. Lisede 800 kadar 
talebe bulunuyor. Umid ederlz ki Kill· 
tilr Bakanl1g1 pek yakmda Malatya
mn bu dilegine de bir ~are bulacaktll'. 

Bag hastabklarile miicadele 
Gaziantep (~am) - Ziraat mu

cade1e miidi.irliigil baglannuzdaki kill
leme hasta11g1 miicadelesine devam 
etmektedir. U<;iincil ki.ikiirtlemeye 
b~laruru~tll'. Miicadeleden lyi netice
ler almm1~ ve halk bag k\ikiirdleme
nin usuliinii ve faydalanm yakmen og· 
renmi~tir. 

Oni.i.miizdeki senelerde mticadele 
miidiirliigtintin yapt1g1 mlicadeleyl 
halknruz kendiligmden yapacaktir. 

yatlannda hi~ bir degi§iklik yapacak 
degildi. 

Asudeden sonra uc;; arkada§I geli
yordu. Onlar da bugi.in blr hafta ev
velki gibi kana kana ve teklifsizce eg
lenememi§lerdi. Yalmz Nlllifer bu
giinkii b8.§ba§a konu§malardan duy
dugu zevkle dudaklar1m ~i~eklenmi§ 
glbi giililyordu. Misafirlerin en arka
mnda Asudeyi bir daha tebrlk edip 
opi.i§ilrlerken Elvan bu mtijdeyi Uk 
defa ona verdi: 

- Niliif eri agabeyime allyoruz .Asu
de. Sen de dtiglinlerine geleceksin de
fil mi? 

Daha bir ka~ giin evvel bu neticeyi 
nl§anltsile konu§an Asude sevincin
den gen~ klza bir daha sanld1, optil: 

- Tebrlk ederim Nllilfer, ~adan bey 
sana lAytk blr hayat arkada§1d1r. Fa
ruk onu iyi tamyor. Dur ona ben de 
miijde vereyim. 

Ye biraz ilerlde misafirlerlni ge~i
ren delikanhya seslendi: 

- Faruk, ko§. Milhim bir hager 
var. 

Slyah elbisesi i<;inde bugi.in daha se
vimli ve zarif gori.inen gen!( adnm ge
llr gelmez ona Nililferi gosterip: 

- Bak Nergis gozlii Nililfer de ev
leniyor. Hem kimle biliyor musun? 
Konu§tugumuz gibi Elvanm agabey
s1 ~adan beylcl 

Faruk hafif~e igilerek elini gen~ 

4 Agustos lB:rt, 

KADIN KOSESI 

Beyaz ayakkab1, canta 
ve kemer · 

Beyaz podostietten ayakkab1, ~an
ta ve kemer. 

AbdUlhamid veresesinin 
bir davas1 

Filistinde Gaza civarindaki 
bir ~ifligi istiyor 

Times bildiriyor: Abdlilhamidin va
rislerini temsil eden Selimin Filistin 
hiikllmeti aleyhine a~tig1 vera.set da
vas1 yakmda neticclenecektir. Abdill
hamidin varisleri Gaza civarmda bii
yiik bir c;;ifligin kendilerine aid oldu~ 
gunu iddia ediyorlard1. Tapu deftclin
de bu arazi Abdillhamid namma ka
y1dhd1r. Muhakeme bugiln kara'r ve
recekti. Fakat reis Gressal ile iiza Aziz 
Davudi arasmda ihtilaf ~1ktigmdan 

karar tehir edildi. Gressal verese lehi· 
ne, Aziz Davudi aleyhine karar ver
mi~tir. 

Mahkem~nin ka'ran bilyilk blr ehem· 
miyeti haizdir. Qilnkii verese Iehin
de karar verildigi takdirde bu karar 
onlarm Filistinde devlete aid biitiin 
arazinin, Rodosta mi.ihim topraklann 
ve Musul petrollarmm Abdillhamid 
veresesi tarafmdan talep edllmesi ic;in 
emsal te~kil edecektir. 

Afrin kopriisii ikmal edildi 
Gaziantep (A~am) - Kills - isla

hiye yolunda in~asma b~lanan Afrin 
kopriisi.i tamamlanmti;;br. Vilayetin 
en btiyiik koprilsil olan bu koprii be
tonarme ve tek kemerli yap~ olup 
uzunlugu 45 metredir. 

Vergi tahsilah 
Gaziantep (Ak~am) - Vilayetimft 

Maliyesinde vergi tahsilat1 ~ok iyi git.
mektedir. Kazan~ vergisi tahsilatl 
yiizde 90 ve say1m vergisi tahsilatI da 
yilzde yilzdiir. -----

o~ kac;akc;1 yakalandi 
Diyanbekir (~am) - Urfadan te

darik ettikleri 40 ceketi satmak i~in 
buraya gelen Mehmed, Celfil, Mchmccl 
All nammda ii~ kac;ak~1 yaka:Ianarak 
adliyeye teslim edilmi~erdir. 

klza uzattl: 
- Tebrik ederim harumef cndi. ~a

dan klymetli bir genc;tir. Saadctiniz 
giiniinde bizi unutmazslnlz zannede· 
rim. 

Nililfer heyecandan klzanyor, §a§t .. 
nyordu. 

Bir adlm ileride biitiin bu muhave
renin lisan1111 anlam1yan ecnebi gibf 
duran Cevvale elini bir daha Asudeyo 
uzatti: 

- Allaha tsmarladik karde§im. Bell 
de yann gidiyorum. Artik mektupla 
konu§uruz. Ben sana muntazaman 
yazacaguru vaadediyorum. Eger Fa· 
rule beyefendi musaade ederlerse sen 
de beni cevapsiz b1rakmazsm degil 
mi? 

Faruk hayretle ba§mI c;evirdi: 
- Anllyamadun Cevvale hamme

fendi, Asudenin arkada§larile mektUP
lR§masi bir mesele midir? 
Gen~ ktzm Ince kR§lart heyecarunl 

ifade etIIJ.ek ister gibi hareket ediyor .. 
du. Bir milnaka§a bS§lamak istidadJ 
gCistcriyordu. iskarpininin ucu 11• 
kumlan oynatarak dedi kl: 

- Kimbllir efendim, erkekler kadlll 
hilrriyeti i~in pek hasistirler. Belld 
arzu etmezsinizl 

Faruktan evvel .Asude ahld1: 
- Hayir Cevvalc, erkekler hakkJJ\ .. 

da hep fena dli§i.iniiyorsi.in. Emin ol 
ki erkegi zalim yapan da gene kacllJl• 
cbr. .(ArkaSI vad 
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lngiliz hayatl, karakteri, mizahl "lttihad ve Terakki,, nin son devirlerinde 

Bir lngiliz me~tebinde fena talebe goktur. Bir talebe igi ~ T~~~~~ssdlar v~ ... ~M~!1~i!~~~. _J 
kiirek ~ekigor vega kriket ognigorsa tenbel sagzlmaz Talat pa$a: "Mesul olanlar buradadir, 

<Bir ~am lokantada en cok gilldU· 
ren komiklerden birinin sOzlerini ya- I 
llllndakine tercfune ettird.im, size aY,- ' 
nen naklediyoruni: 

.. - iyi tango dans etmek gUctUr: 
~Unku... (Kahkahalar} ~i.inkft iyi tan
go dans etmek gtt~tiir. .. (Daba fid
detu kahkahalar) !akat ben tyi tan· 
go dans ederim ( ~lldlrasiya: ka.bkaha
lar) 

~u ingillzlerle Amerikablan kan· 
dinnak gtildilrmek kadar kolay 01 .. 
Bal .. > . 

e 

Tarunm~ seyyah muharrirlerden 
Francis de Crolssetin ingillz karakte
l'ine, mizahma, hayatma da1r bir ya· 
ZlSmi okurken Falih Rl!kmm cDeni3 
~In» eserindeki yukanda naklettt
glrn flkrasJ. hatmma geldi. 

e Fa.1!Jt .~fk1 ingilizlerin nasll ve ne
y gtildtiklerini s0y1Uyor. Crolsset. ise 
nasii ve neyle gilldiirmek lstedikle
lilli aniat1yor. Bu zarif niikteli yazi
llln bir klsrnuu tercUme ediyoruz: 
teBir gQn annemle beraber inglltereye, 
n Yzerne misafir glttik. Bizi bir pasta
hye ~~vet etti. Oturduk. Blraz sonra 
cJ1 ni.zgdr gibi a1t1ldl, 11teriye bir ~o
d glrdl ... Arna ~ocuk nnydl? BB§tn· 
ya siyah ipekli §apka, boynunda be-
88:7' deVrfk yaka, siyah klravat vardI. 

2Yah ceket, giimti§il pantalon giyi
~rdu. Sanki kirk yild1r bent tamyor
r U§ glbi sokuldu: «Hello!» dedi. Son
~ ~nesine flSladl: ccGOsteri istemez, 

P 
ni burada opme» masaya oturdu, 

astalara hiicum etti: 
- llaydi kahvaltl edellm. 
Ben dil§ilnilyordum: «Ne yaman blr 

~:iuk, ingilterede boyle blr cocuk 
a Yoktur.» 

t 138.§1m1 1tevirdlm. Btittin masalarda 
lPki teyzemtn ogluna benziyen co
C~klar oturuyordu. Hepsi de ayni bl· 
; rn ve ayru renk elbise giyiyorlardI. 

1 
astanede oturmuyorladJ, pasta.'Ileyi 

~gaJ. etmi~lerdl. Pastane ~deta mUs-
rnleke olmustu. 

d~. gijn 1ngiltereyi anlamaga b&§la-

••• 
di.iZarnan g~ti. Te}'?<emin o~lu bilyil· 

11 ' ihtiyarladl. G~enlerde ona misa
~~ gitt.Un. Beni ogluna tarutmak 1~ 
tu cu~en oturdugum pastaneye go
t rdu. Gene kirk sene evvel gordilgum 
~CUklar, ayni blcim ve ayni klya!et-

1 l'llasalara oturmU§lar pasta yiyor
ard1. 

~o itaiyada, Alman~ada, Amerikada 
.A.I:klar evvelft. gen~, ondan sonra 
gilt an, Amerikan, italyan olurlar. in
\'e erede ~ocuk evvelA !ngiliz oluyor 
\'a ondan sonra ... :1ngillz olmakta de-

rn ecliyor. 

si:er ing111z, daha ~ocuk y&§ta baba
et~ ~nzemegi, babasi gibi hareket 

e61 Vazife bllir. 

tn~~ on be§ Ya§mda bir ingilizle alt
Yo~tlk b~ ingillz arasmda his !arkl 
~oc ur. lhtiyar ingilizler bti.yiimil§ 
b Uk kahrlar. En sevimll tara!lnn da 

Blr lngruz kollejlnde yoklama 

- Otuz yedi yqindadlr, kansl gti- disinden bahsetmek frrsatlnl verir. 
zeldir, otuz dort y&§mdadlr. On blr Bu da cok can s1k1c1 bir ~eydir. Bir 
ya§lllda blr olgullan var, Ilka.bi Top- centilmen ba§kalarile me§gul olmaz, 
dur. meger ki blri yard1m istesin, bir cen-

- ~ifman Jnldlr? tilmen de kimseden yardlm istemez. 
- Hayn'. Kolonelin yaveri ile emir- Centilmen hissiyatim saklar. Bir cen-

beri yemeklerden sonra topla oynar tilmen ba§kalanna ltimad eder. Bir 
glbl ~ocukla oynarlar. Blrl ~ocugu bi- FranSIZ evvelft. kar§1smdakine itimad-
rinci katm balkonundan atar, oteki Slzllk gosterir, fakat bu hissiyatlm an-
~a.gtdan tutar. Iatmasma mftni te§kil etmez. Bir tn-

- Feel §eYI. Annesi ne der? gilizse tanunadlgi birine itimad gos-
- Asab1 kuvvetleniyor der. Bir ~o- terir fakat hissiyatmdan hi!r bir §CY 

cuk ooyle adam olurmU§. Ama ikincl belli etmez. 
kattan attiklan zaman pek memnun !ngillz yemek yerken yedigini dil-
olmuyor. §iiniir. gay icerken ~ay i~tigmi dii§il-

l 
BollicoH 

- Peki ama ya blr giin R§a~1daki 
cocugu tutamazsa? 

- Buna imkA.n yok. Cocugun baba
Sl Kolonel, yaverle emirber boyle blr 
mesullyeti ilzerlerine ahrlar nu? .• 

••• 
Bir centllmen· iyi gi~ olmall

dir ve kendinden bahsetmemelldlr. 
Kendinden beh.setmek, dinliyene ken-

niir, tenis oynarken tenis oynad1gu11 
dil§iinilr. Bir §ey yapmay1p pipo i~ti· 
gi zaman da bir §ey yapmayip pipo 
11ttigini dU§iinUr. Halbuki biz yemek 
yerken yapacagmuz i§i dil§ilnilrtiz. 

Bir giin blr. arkada§Im bir ingllizle 
goril§ilyordu. Ertesi giin sordum: 

- Nasll adamd1r? 
- Bilmem, dedi, ingillz! .. 
Bir giin de eski inglliz dostlanm

dan blrini reslm yaparken gordfun, 
pek §a§tlm: 

- Ressam nuslillZ? 
- Evet, dedi. 
- Bugiine kadar soylemedinlz. 
- Siz de bugi.ine kadar sormadlruz 

ki .. 
~te bu biltiin ingilteredir. 
Hollicot anlatti: 
- Bundan altl sene evvel bir gene

ralle Kartumdaydnn. General yilana 
§e?'betll Musayi duymU§, ~agirtmI§tI. 
Beraber otomobile blndik, yilan ara
maga clkbk. Hayli yol gittik. Ta§llk, 
~ blr vadlde indik. Musa onden 
gidiyor, ii~Omilz de onu takib ediyor
duk. 

- U~iin\iz de kim? 
- General, ben, davet ettigim gii-

zel kadmla kocas1. 
- ~u halde dart k.i§i idiniz. 
- Evet ama giizel kadlrun kocasl· 

m hesaba katan yoktu. s. 1. S. 
Udur H 1n dUkJ · ayatta, gilizler topa vur- 111111111 .. 11111111111 .. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, .. 11111 

bUtu an~aman ayni y&§ta olurlar ve 
kad n gillzler, omi.irlerinin sonuna 

ar topa vurur. 
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Yok~r l'ngiliz mektebinde !ena talebe 
llliy ur. Tarih, riyaziye, edebiyat bU
y en bir talebe, eger iyi kUrek ~
,,~r \leya iyi kriket oynuyorsa tembel 
--YIIrnaz. 

bi~~ kadnu oglunu «riyaziyeden 
'Vet ?C1dir)) vcya «edeblyat1 ~ok kuv· 
he h~ir)) ve yahut da «bily(ik bir mQ.-

ndis olacak» diye metheder. 

ud;giliz kad1m ise soze 1oyle b&§larz 
lnaklumun boyu alt1 ayak dort par. 

tir.» 

le Lordlardan blri btiyiik ogtunu f6Y.• 
mcthedlyordu: · 

n ~ En huysuz hayvanlanmdan birl
~. indi. Azim ve cesaret a~sterdl. 

GOrdugun · •u 
edintz. ilz zaman kendis1nl tebrik 

di - Hemen §lmdi tebrik edeyim (te-
rn, nerede? ' 

b - :Xata~da. Kabw·ga kemiklerlle i; gUn blr kolonelden bahsediyordut 
· Sahiden centilinendir 

~ . -·- ••• _,... -
birBeraber &efahat ettigim Hollicott 

gtln blr kolonllden bahsediyordui 

hmlr (Akp.m)' - Dli.:W kazasuun CRnC:larll nahiyesinde ~ok gtizel plft.j 
vardlr. KUometrelerce uzunlukta olan bu gilzel plAj1, tarutmak ve ondan hal· 
km 1stifadesini tem1n etmek i~in tzmlr valisl B. Fazll GUle!r tedbirler alm1§tir. 
PlAjda b1r cok soyunma baraltalan yaptlnlnn§ ve bir de kii~ilk gazino in§a 
ettfiitml¢r. '.f'l!jm a~Ima merasimf, imrlrden otobtlslerle gidecek davetlile
rin Ont1nde va11 B. Fazll GfilClt te.rafmdan yap1lacaktrr. Yukandaki resim, 
Qandarll plAjmi ve plAj 6nUndeld C&ndarh kalesini g6steriyor. 

blziz, hususile ben ... ,, dedi 
- Balkan harbinden sonra devle

tin bakas1 i~in miinf eriden ya§ama
run ve beynelmilel siyaset tileminde 
tek b8§ma hareket etmcmizin imkam 
yoktu. Avrupa ve hatta diinya siyase
tine hakim iki manzumei dilveliye
den birine iltihak etmegi arzu ettik; 
bu, pek zaruri idi. Fakat yapt1g1m1z 
te§ebbilslere ragmen hig bir taraf, bizl 
kendi ziimresine kabul etmek istcmi
yordu. Hatta Balkan harbinden son
ra Yunanistanla anla§mak istedik, 
fakat Yunanistan dahi bizimle bir it
tifaka yana§mak istemedi! Biz vila
yat1 §arkiyede islahat yapmak i~in 
tsvegli miltehass1s Hofmam getirmi§
tlk. l§te bu Sirada Rusya bize vilayab 
§arkiyenin 1slalu ve bu arada burada 
blr Ermenistan te§kil etmekligimizi 
teklif eden §lddetli bir nota verdi. Yal
ruz Rusyanm miltte!ikleri olan ingil
tere ve Fransa degil, Almanya ve 
milttefikleri de Rus notas1m teyiden 
mil§tereken §)fahi nota verdiler. Biz, 
bUtiln Avrupa di.iveli muazzamasmm 
Rusynya bu suretle milzaheret etme
lerinden ~ok miitcessir olmu§, millc
tln ya§iyabilmesi ve devletin kurtanl
mas1 i~in nas1l bir yol tutmak husu
sunda ~ok mil§kiil mevkie gelmi§tik. 
Fakat ertesi giln Alman sefiri Bab1a
liye geldi ve bize vilayatI §arkiycde 
kendi elimizle ve diledigimiz §ekilde 
yapacag1miz idari islallata zahir ola
cagm1 ve ancak Rusyarun notaSim 
mudafaa ctmek igin bir giin evvcl di
ger devletlerle mi.i§tereken yaptigi 
te§ebbilste - zevahiri kurtarmak mak
sadile - heyeti dilveliyeden aynlama
dlg1m soyledi. 

Alman sefirinin bu sozlerl, Bal
kan harbinden sonra, bilhassa bu 
mil~ill zamanda bize Almanyamn 
gosterdigi ilk dostane temayiildil. Bu
nun uzerine biz, bir geni~ nefes aldlk. 
Anllyorduk ki Ermenistan t~ili ta
lebi maksadile Rusyarun - giri~tigi 

bu mUSllTane siyasetinde - bilti.in Av
rupayi silrkliyemiyecekti. Nitekim bu 
mahud nota milnasebetile Rusya ve 
diger devletlerle yapt1gimiz mlizake
rede Aimanyamn bazi milzaheretle
rini temin ediyorduk. Maamafih bu 
miizaheret bundan ibaret kaldt Al
manlarla aram1zdaki munasebet o 
zaman daha fazla lnki~af etmedi. Biz, 
son asrrlarda devletin ba~ma gelen 
felaketlerin hep Rusyadan, istanbu
Iu aimak, Tilrkiycyi par~alamak isti
yen Qarlann ihtirasmdan lleri geldi
~i goz onilne aldlk. $u halde kcndi
nllzi toplayabilmek 1~, devleti kur
tarabilmek i!rin her ~eyden evvcl 
Rusya lie anl~magi zaruri gordi.ik. 
~ bu emelledir ki harbi umumiden 
blr kag ay evveI, Yaltadaki sayfiyesi
ne gelen Rus <;anna - otedenberi Ba
bifilice ittihaz edilen bri usuldcn is
tlf ade ederek - ~imdi sadrazam olan 
tzzet pa~a ile bizzat Yaltaya gittim. 
carla gizll bir millftkat yaptim, mak
sadnn Rusya ile devleti aliye arasm
da bir ittifak, miimkun olmazsa s1kl 
blr dostluk tesis etmekti. 

<;ar, benim sozlerimi bilyi.ik blr 
ala.ka lie dinledi ve bana Turk - Rus 
dostlugu etrafmda teminat verdi. Bu 
teminat ilzerine arbk RQiYamn bir 
Ermenistan meselesini de kurcalam1-
yacagm1 sanarak istanbula memnu
nen dondum. Fakat efendilcr, Rus 
dipolomatlan, <;arm bu teminatma. 
ragmen, esk1 ananevi ~asetlerinde 
devam ettiler. istiklalimi;e, Inki~af1-
nuza ~lddetle mani olacak cok agir 
tekliflerde bulundular. Vilft.yati ~ar
kiyede behemehal blr Ermenistan te
sts ettirmek i~in ~~yorlardl. Ara
dan ~ok zaman gecmeden Bosnasa,. 
ray vakasi zuhura geldi. 

cKaradeniz hadisesinden 
benim de, Enverin de 

haberimiz yoktu ! » 
Harbi umuminin ilk aHimetleli gO

rillilnce Alman sefiri Vangenhaym 
Almanya ile bamb8§ka ittifak 
teklif etti. Biz de kabul ettik. Bu itti
fakl kn.bu! etmemek kabil degildi. Ha
ri~te kalacak, harbi umumi ate~inde 

tek ba~ma kalacakt1k. Vaziyetimiz it\
barile tek b~1m1Zla idamci bayat 
edemlyecektik. ittifak1 yapmca, AI
manya harbe girmekligimizi teklif 
etti. Biz tereddtid ediyorduk, iki gc
misini bize verdi: cittifak1m1z vard1r, 
imzamza sahip olun, riayct edin! • 
dedi. Biz harbe girecegiz amma, Bul
garlstandan emin degildik. Bunun i.ize. 
rinc ben Bulgaristana gittim, Ra
doslavofla .goril.§tilm. Bulgar Ba§vc
kili bize teminat verdi. Bizc kar~1 has
mane vaziyet alnuyacaklanru, hatt~ 
bir milddet sonra Almanya ve bizim
le beraber ittifak edebilcccklerini 
a~1kga soyledi. Fakat Romanyadan 
cmin olmad1gim da ilave etti. Bunun 
tizerine Romanyaya da gittim. Ru
menler bana bitaraf kalmaga karar 
verdiklerini, ancak Bulgaristanm te
cavilzilnden korktuklarm1 saylcdiler. 
Ben, Romanyaya ¢fahi teminat ver
dim. Fakat Rumenler, Romanyanm 
galip tarafa iltihak edecegini, maa
mafih Ruslara dil~man olmad1klari
m, fakat Avusturyadan daha ~ok ~e
kind.iklerini soylediler. 

Arkada~lar, biliyorsunuz ki az blr 
zaman sonra Karadenizde Goben va
kas1 zuhura geldi. Alman amirall 
~u~on Rus limanla11m bombard1man 
etmek surctile harbi umumlye gir
mege mecbur olduk. Fakat sizr tcmin 
ederim ki bu vakamn vukuundan 
cvvel bundan benim habe1im yoktu. 
Ben, ~allsan son dakikaya kndar har
be girmemekligimiz i<;in <;ok ~h~bm. 

Bu vakadan yalmz ben degil, sizi te
min ederim ki Enver pa~a da haber
dar degildi ! . 

Talat pa~a. bu teminatma muha
taplanm inand1rmak ii;in yemin ctti. 
Art1k Ttirkiyedeki mil~terek siyasi ha· 
yatlan nihayete crdigi bu gilnde es
ki mesuliyet ve siyasct arkada~. 

!akat ayni zamanda rakibi de olan 
sab1k Ba~mandan vekllini de har
bin ba~llca mesulti olmak tohmctin
den kurtarmak istiyordu! 

Talat pa§a: « Ba§hca mesul 
benim ! » diyor. 

Talat pa§a bundan sonra kederl
ni, iztirab1ru gizlemiyerek, dort sc
nelik kanlI bogu§manm muhayyile-
sinde canlanchg1 hisscdilcn bir te
essilrle i~ini ~ektikten sonra sozilne 
devam etti: 

- Art1k biltiln te~ebbilsler suya 
dil~mil~til. Harbe zaruri olarak girdik 
ve biitiln millet silaha snnld1. Bura
da size harbin safahatim tafsil et
mek istcmcm. Bir !rOk cephelerde ~c
refi milli ve askerimizi muhafaza et
tik, dil~ana ka~ zaf er de tern in et
tik. Fakat neticede mMtteessilf mag
!Up olduk! .. Milttefiklcrimizdeki inhi-
13.I hareketleii kar~1smda mukave
metimiz azaldI ve bugi.inkil vaziyctl 
kabul etmege mecbur olduk. 

Efendiler harp, salahiyettar er
kam askeriyenin tahminine ragmen, 
~ok uzad1. Harp temadi cttik1te Ie
vazim ve nakllyat hidematmda, umu
ru tica•iye ve ia~ede envai suiisti
mala~ zuhur ediyordu. Bu gyri miin
kirdir. Milestahakkl ceza olnnlan tc
dip etmek, hiikUmetin vazifesi idi. 
Fakat bu vazif e tamamilc if a edile
medi. Bu bapta mesul olanlar bura
dad1r, bizler hususile ben.. bunun 
mcsuliyetini kabul etmege h~mz. 

igmaz1 rnucip olan §U idi kl 
suiistimalAt her taraf1 istilft. etmi~ti. 
Bunlann milrtekipleri arasmda f1r
kam1za, cemiyetimize rnensup bazi 
ileri gelen arkad~lannuzin da isim
leri balk arasmda dola~yordu! Bun
dan ba~lta tohmet altmda bulunan 
memurin, zabitan ve tilccaramn ede
di hadden efziin idi. Bunlan hep ce· 
zaya ~arpmak lazimgelse, harp esnac 
smda muhta~ oldugumuz pek 1tok ki
§lden kendimizi mahrum edecektik. 
Siyasetimiz magliip oldu; binacnn
Ieyh her hangi blr ~ekilde biz de ar
t1k mevkii iktidarda 'kalamazd1k, ~e
kildik!> 

(Arkasi var) 
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lilijlliAIAMl~fSIM lfJN 
Galatasray tak1m1 Admira .. Viu..analzla;. 

dunku maf lfln 
ile berabere kald1 ne digorlar? 

Besiktas ve Pera oyuncularile takviye edilen 
Galatasaray, Admiraya kars1 glizel bir oyun c1kard1 

Galatasaray ka lcsl oniinde 

Admira ikinci ma~m diin Taksim 
stadmda iki, uc bin seyirci oniinde 
gene Galatasarayla yaptL Fakat Ga
latasaray talwm bu se!er ikisi Be~
t~tan i.i~ii Peradan olniak iizere 
takviye ed.ilmi~ti. 

Galatasaray: Sacid • Vlastordl, 
Faruk - Salim, Caponi, E~fak - Sii
leyman, Bambino, H~im, ~eref, Bii
lend. 

Admira ilk mnctaki kaclrosunu mu
hafaza cdiyordu. Adnan Aklnm ida
resinde oynanan mag bir bu~uk sa.
atl1k kar~1llkll bir ugr~adan son
ra sayis1z bitti. 

Sayisiz biten bir mac nekadar gO.
zel olursa olsun tuzu ekslk bir yemck 
gibi insaru pek tatmin etmiyor. Bunu 
soylemekle dilnkii ma~m giizel ol
duguna i~ret etmi~ bulunuyoruz. 
Galatasaray takrm1 cldden canll, 
enerjik vc hattA Admiradan daha gi1· 
zel bir oyun ~Ikardl. Fakat ne yazik 
ki say1s1z bir m~1 anlu.tmak ~lkmtl
s1z arazlde yilriiyilp gitmege benzer. 
Onun i~in i~i m~m cereyanmdan zl
yade edebiyatma dokmek daha do~
ru olacak. 

Takviyeli Galatasara'y takllmmn 
mildafaas1, kabul ctmek Iazimdlr kl., 
Admiranm miidafaa hatlanndan da.
ha kuvvetli id.I. Diin gosteridigi istf .. 
dadla Galatasaray kalesinde oynatll
masmda gecikilmi~ oldugunu bir da.
ha gbsteren Sacidi, A vusturya mill! 
tak1mmm kalecisl Platzerle mukaye
se, hi~ degilse ~mdilik, hafifiik olur. 
Fnkat Galatasarayin E~faldle Salimi, 
Be~ikt~m Farugu, Perarun Valsta:r· 
disl ile Caponisi bir araya gelince her 
halde Admiranm f?al, MarlQka, Kl~ 
Gizer ve Urbanekinden QOk daha il.s
tilndiiler. Nasll Galatasaraym gol ya.
pamamasmda Admlrarun be, oyun· 
cusundan ziyade onlan idare eden 
sogukka:nh Platzer en milhim fUnll 
oldu ise Admiraya gol yaptmnamak
ta da: Salim, ~fak, Faruk, Caponi ve 
Vlastardis biiyilk rol oynad1Iar. Yoksa 
bir hayll agir olmakla beraber usta 
oyunculardan milrekkep Admira hii
cum hatt1 bu kadar kuvvetll ve ener
jik bir miidafaa. ile kar~1la~asa idi 
gol gikaracagi m uhak1.-aktl. 

Baz1 kimS"eler diinkii sayis1z ma.c;ta 
Admiranm beceriksfz ve vasat bir ta
klm olduguna hiikmettiler. Halbuki 
hi9 te oylc degildir. Bir iki elemanllllll 
Viyanada kalm1~ olmasma mgmen 
Admira kolay oyniyan, i~ini bllen fut
bolculardan mtirekkep bir takimdir. 
Dlin Salimle Vlastardis kar~1smda 

hemen hemen silik bir vaziyette kalan 
sol a~1k me~hur Vogla azac1k serbes 
kald1g1 anda nekadar tehlikeli blr 
oyuncu oldugunu ilk ma.eta gosterdl
gi gibi, az kalsm dun de gosteriyordu. 
Yamndaki muhacim arkada~larmdan 
bilhassa merkez muhacimle sagi~in 

de ec:apel1k vazfyetlerde ~ok tehlikeli 
olduklan muhakkakti. Fakat bereket 
yersin kt mudafaa. hat tmdaki bef 

oyuncumuzun AdetA. blrbirine zenclr
leme bir ~kllde devam eden enerjik 
oyunu kar~da bunlar flrsatla.n 
kullanmaga 1mkAn bulamadtlar. ~
faktan kurtulan Caponiye, ondan 
kurtulan Salime, bunlardan kurtulan 
Faruk ila Vlastardise taklhyorlardl. 

Galatasaray hilcum hattl. kendt 
miidafaasi veyahu ta Admira hiicum 
hattl ka:dar oyruyabllseydi Admiranm 
Platzere ragmen sahadan maglftp ~lk
mas1 pek muhtemeldi Fakat Galata-
saray hilcum hattl Admira kalesi 
oniine Slk Slk gelmek fmkA.nlanru bul
dugu halde, bir ~ vaziyet mU.stesna 
olmak iizere, bu hiicumlar Admira 
kales! igin f azla tehlikeli olamadl. 
Admira kalesi, daha dogrusu kaleclsi 
en biiyiik tehlikeyi de, oyunun son 
da.kikalannda Galatasa.raya galibi
yeti temin edecek bir ~iitiin direge 
~arpmasile atlatt1. Galatasaray hil
cum hattmda en muvaffak olanlar 
Billendle Bambino, hat i~in en fayda
siz oyuneu Silleyman, bazan faydah 
bazan zararll oyuncular da f?ereflo 
H~imd.i. 

Admirayi ~ehrimizde gormekle en 
biiyilk kazancim1z ve zevkimiz chari-
k~ talam> eski so~1gi Voglm biraz 
rahat b1ralalmca. nastl tehlikell oldu
gunu, gene charika takim> m me~hur 
soli~ f?alm mildafaada parlak bir yiI:. 
diz olamadlgi halde gene blr ~k mii
da'filerimize tM, ~Ikrta.cak ustahk gos
terdlgtni, Avusturya mllU takun kar 
leclsl Platzerin de ~ok usta ve soguk· 
kanh bir kalecl olmakla beraber met
hur Plani~ ayannda bulunmad1gi
ru anlamak oldu. 

Sadun Galip 

YENt NE~RIYAT 

AR 
Memleketimlzln tek pIAsttk sanatlar 

olJln ~·m yedincl say:1Sl ¢'-

SENELb: 
CATI.IE 
I AYLIK 
1 AYLllt 

Tilrkiye Ecneb1 

1.00 kW1lf 2'100 lmfUI 
?50 • 1~0 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta 1tt1hadina dabJl olnuyan 
ecnebl memleketler: Senel.111 

3600, altl aylltl 1900, fio 
ayllll 1000 kllrUftur. 

Adrea tebdlll 1o1n :vtrm1 bet 
kut'U§luk pul gondermek la\zunchr. 

Cemazfyelevvel %6 - RuZllmu 91 
& lmaak c...,. OIM lk18cll .u,... T.aa 

E. 7,36 9,36 4,57 8,51 12,00 1,47 
2,59 4,59 12,20 16,lf 19,23 21,11 

Ma~tan sonra kend.isini goren bir 
arkadqmuza Admira kalecisi ve ta
kunm en m~ur oyuncusu olan Plat
zer ~lan sayl~tir: 

c- Bugtin kar~rmza ~ taklm, 
ilk taklmdan ~ok kuvvetlidir. Bu ma~· 

ta bizim muvaffaklyetli bir oyun tuttu
ramamanuzin bir~ok sebeplert var; ev

velA istanbulda havalar cok sicak, biz 
buna ah~lk degiliz. iki giindenberi 

MetA hasta oldllk. Sonra bugiin rakip 
miidafaa golcii oyuncularllillZl ~k iy1 
marke cdiyordu. Bilhassa Vogle gaz 
actirmadllar. 

Oyunculanrmzm burada mutad 
oyunlarlill tutturamamalarma diger 
bir sebep te saha cok sert oldugu icin 
f azla S1~nynn topa hfiltlm olamama
land1r. 

Bugiinkii tak1mda santrhaf (Japo
ni), sol ha! (E~fak), sol iC (Ha~im) 
iyi oyunculardlr. Muntazam ~ah~tik
lan takdirde Avrupanm kuvvetll ta
kunlarmda yer alabilirler. Kalecinlz 
de f ena degil, yanllz oyunu iyi takib 
ctmiyor.> 

Kafile reisl ve taklnun antrenoril 
olan Hierlaender de ~unlan soyle
m19tir: 

c-Bizim tak1m bugiln CQk fena oy
nadl. Buna mukabll ~daki ta
kun ~ok canll ve ~ok enerjik bir oyun 
Clkanm~tlr. Eger sizin muhacim hat
tmda oyruyan sag ~lk ta digerleri 
kadar canll ve attlgan olsaydl muhak· 
kak gol yapardrmz. Bu oyuncu agll' 
ve durgun oyunu ile akmlann tempo
sunu bozuyordu. Bizlmkilerln kenfil
lerine f azla giivenmelerl bugiin m~ 
kazanamamalanna. mal olm~tur. 

Takmuruzda iyi oyuncular var. Fa
kat top kontrolleri zayif. Oyun hava
dan oynanmaga b~laymca muvaffak 
olam1yorlar. Vaziyet boyle iken mU
temadiyen havadan oynamaga ca~
malar1 ~ok bilyilk bir hata idi. 

Santrhaf1ruz en iyi ve pi11kin oyun
cunuzdur. Bundan sonra sira ile sol 
haf1mz (E~fak), sag bekiniz (Vilas
tardi) ve soliciniz (H~im) kabiliyetll 
oyunculardir.> · 

Admira tnklmmm sol ~1gi ve A vus
turyamn me11hur Harikalar taknm 
oyuncusu olnn Vogl sadece de~
tir ki: 

<- iyi oymyamadlk, Galatasaray
War dalm giizel oyna.dilar ve galibi
yeti hnkkedcn bil' oyun glkardllar. Fa.
kat ~:mslan yoktu.:. 

Muhim gure$1er 
Cim Londos bunlarda 
hakemlik yapacakm1s 

Clm Londos V anderveld ile rttrqirkell 

Ge~n hafta Atina stadmda Cim 
Londosa y~ olan Afrika pmpi
yonu Hollandall. Vanderveld ile :tn
gillz ~c1s1 Kambelln bugtin 
Loid Triyestino vapurile §ehrimize 
gelmelert bekleniyor. 

Vanderveld oniimilzdeki pazar. gil
nti saat ~ Taksim stadyomunda 
Tekirdagll Hilseyinle, Kambel de 
Millayim ile gilr~eklerdir. Clln Lon· 
dos, cuma giinti §ehrimize gelerek: bu 
ik1 mtlsabakada hakcmlik \<Wfesini 
ya~b,r. 
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Asian kafesinde halka 
va1z ediyormu§ ! 

Di~i aslan1n kuyruguna bas1nca 
iki aslan birden uzerine sald1rd1 .. 

G~en hafUt Lomira sirklerinden 
birlnde binlerce seyircinin korkudan 
fal t~1 gibi a~ gozlerl aniinde 
az kaldl mi.ith~ bir facia cereyan ed.i
yordu. Seyircller: 

- Imdadl Aslanlar, papazi par~
llyorlar diye bagira:rak ve birbirinl 
ite kaka kendilerlnl d1~an atmaga 
b~~lardir. Bu Sl}"ada yUzii ve 
viicudii kanlar i¢nde yilzen orta ~-
11 bir adam, bir sediye i~lnde sirkten 
~an ~kan~ ve hastaneye nakle
~tir. Hadisenin tafsildtml anla
tallm: . 

Davidson nammda bir rahip, pa
pazl1ktan vazgecm~ ve bir sirkte as
lan murebbisi olm~tur. Sabik pa
pazm sirkte yaptigi numa:ralar ara
smda en tehlikelisi, erkek ve d1~1den 
milrekkeb bir ~if aslamn bulundugu 
kaf.ese girerek halka vruz vermesiy
di. Once Davidson, mutad numara
srm yapmak i~ln bir elinde k1rb~. 
obilr elinde de halka irad edecegt 
mevize bulundugu halde aslanlann 
kafesine girmi~ ve va'lZine b8.5Iamrir 
tir. 

Fakat Rahip, vruz csnasmda o ka
dar dalmi~t1 ki numa'raslill bitirerek 
dl~an ~1kacag1 s1rada di~ aslanm 
kuyruguna basmi~tir. Bunun aClSll18. 
dayananuyan d~l aslan, derhal Da
vidsona sald~. dl~isl miicadele 
ederken rn.kayid kalmag1 centilmen
llgine yedircmiyen erkek aslan d8. 
arkadan firhyarak kuvvetll di~lerini 
sab1k papazm enseslne saplrum~tir. 

Onden ve arkadan iki aslamn hilcu
muna ugnyan canbazm hall bitik 
idl. Vilcudiiniin her tarahndan al 
kanlar f~klrmaga b~l~tJ.. Herke.s 
korkudan ne yapacagtru ~~~ti. 
i~te o sirada kisa boylu, zay:lfca ve 
baga gozlilltlu Rena nammda bir 
kadln, bir elinde kocaman blr demir 
~ubuk obilr clinde bir klrb~ bulun
dugu halde aslan kafesinin kapISllll 
~arak korkmadan icerlye dalm1~, 
kirbac1m ~aklatarak aslanlara indir
mege b~am~tir. 1k1 aslan, l?lkarla
nm kanlar iclnde birakarak yeni ge
lenln uzerine sald1rmaga hazirlan
~lardlr. Erkek aslan kocaman ag
zim acarak uzerlne sald1racagi s1ra.
da gen~ kadln uzun demir ~ubugunu 
aslarun agzma sokn.rak geriye dogru 
itmege b~a:nu~tir. Di¢ aslan, gallba. 
kcndinden daha yaman blr dil?lye 
rasladl~ cihetle, bir ko~eye sinlp, 
neticeyi beklemege b~lamujtlr. 
Gen~ ve SISka kadm, erkek aslant, 

agzma da1d1rdlgt demir cubukla ge
riye iterken yere egilerek diger ellle 
yerde kanlar iQlnde ba'ygm blr halde 
Davidsonu etegmden ~ekerek kafe
sln kaplSl yaruna gotiirmU.,, ve kap1-
Yl aral1yarak yeti¥ID canbazhane me
murlanna teslim e~tir. 

. .... ,,· . : 

Eski papas, ~diki aslan miircbbisl 
Da\idson aslanlann kafcsinde 

Rena, sablk pa'paz ve 1Ahik canba
Zl kurtardlktan sonra kafcsten ken
disfni de zar zor cll9an a~ ve kar 
festcn ~1kar ~1kmaz d~ilp bay~ 
tir. Seyirciler, bu cesur kadlm ~d
detle ve hararetle ~lanu~lar ve 
a'ylldlktan sonra omuzlarmda ta.c}1-
m1~lardlr. 

Rena, Davldsonu kurtarmak I~ 
kendi hayatuu tehlikeye atmasmm 
s1m sonradan anl~~t1r. Meger 
sISka klz, uzun zamandanberi Da.
vidsonu seviyorm~. Sevgilisini, as
la'nlarm pen~eleri altmda, kanlar 
i~nde ve olilm tehlikeslnde gcirilnce 
onu kurtannak i~in hayatiru tehli
keye atmakta tercddild gostenne.mL7 
ve aslan kafeslne girerek onu kurta.r
m~tir. 

Y apt ve yollar kanununda 
baz1 degi§iklik yap1lacak 
Hiikumet, ~ehrln iman hareketleri

ni kolayl~t1racak yeni knnuni ted
birler almaga karar vermi~r. Bu 
maksadla yap1 ve yollar kanummun 
bazi maddclerlle bu kanunda hukmil 
ipka edilmi~ olan millga ebniye kanu· 
nunun 16 mc1 maddesinln de degi~
tirilmesi muvaflk gorillmil~tilr. 

Dahiliye Vekfileti bir kanun lay1-
ham haz1rlamaga b~lad1gindan bu 
hususta Vilayet ve Belediyelerln mii
talft.asllll sonn~ur. Yen! kanunda 
imar plamnm tanzlml, imar dolayi
sile yapilacak olan istimlak ~ekilleri, 
yol acma tarzlan, halkln ve Be
lediyenin kar¢Ikll vazitclerl daha sa.
rih surette gesterllecektir. 

Bu kanun lft.yihBSI, VilAyet ve Be
ledlyelerin mtltalaalan almdlktan 
sonra te¢nisanide Millet Mecllslne 
\'erilecektir. 

Sergiden blr k~e 

Festival progranuna da.bll olan fotog rat sergisi diin Beyoglunda iatiklAl cad .. 
des1nde Mlmh apartunam kar§lSllldaki dairede acllmlftlr. Serglde gerek istan
bula, diler 'baz1 §ehirlere aid gayet iyi ~ekilmi§ manzara resimler1 te§hir edilnrl§
tlr. Sergi, g~ senekl fotoAraf sergislnden ~ok iyidir. 

Bundan ~ dQn ak§B.ID Fransiz tiyatrosunda KadlkC>y Hallcevi tarafmd&JI 
b1r konser verilmi§tir. Bugiln de Fatlhte ittaiye, Beyazid meydawnda. da. &S

kerl bandosu taratmdan halka birer konser verilecek ve gece KadlklSyUnde Sil
reyya bahcestnde SE>hir tlv~troc:11 tn.-pf'inn"ln ('T'('<"l'"'' pi .. n<"~ tnmMl pn:1n,.,.,t.r+'"· 
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BER AK§Al'tl 
BIR HiKAYE I " Kiki ,, nin romani 

·,.;-~~duo\\ 
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1 tanbul - ti~le ne§rlyat1: 12,30: Plnk
la Tilrk musiklsi, 12,50: Havadis, 13,05: 

'lUibaplanmdan birinin gayet gfi
t:el, sevimll, zeki blr kopegi varchr: 
Riki ... Bu hayvan o derece zekidir kl 
10nnay1mz. 

Kikinin bulundugu ev bah~e i~n
~e gilzcl bir ko~tiir. Evin salonun
da, gayet rahat ko~eler varchr. Kiki 
Cle rahatm1 son derecede sever. Bazan 
&alon kalabahk olur ve Kiki i~in oyle 
son derece rahat, gttzel bir ko~ kal
Jnaz. 0 zaman Kiki hayret verici bir 
kurnazhkla kendisine rahat bir yer 
bulur. 

Boyle kalabahk zamanlarda kur
naz kopek stmki muhim bir ~ey hls
aetnu~ gibi havhyarak, tela~la bah~e 
kap1sina dogru ~oyle bir ko~. Sa
londakilcr: 

- Ne var acaba? ... 
- Bir misafir mi geldi? ... 

. - K.iki neden bagmyor?... Filan 
~ kap1ya dogru merakla giderler. 

bu arabk hcmen salona doner ve 
'11 lyi yere yerle~ir. 
~bit evdekiler bir mtiddet oteye 
b Ye ?akarlar, nas1l olsa kal~en 
ah~ey1 bir dol~rlar. Kiki de bu es

llada ?'ahat ko~esinde istiraha eder. 
t Kikinin blr tek ~eyi eksik-tir: Dill ... 
d~~r bu zeka ilc bu hayvanm bir de 
ill olsay<b bir insan gibi hareket 

edebUirdi, K.ik.inin hayatI, gen~ligini 
l e 0rta Y~hhk devrini ~k macerala-
11 i~inde ge~iren hovarda erkekleri 
~k and111r. Kiki semtin belli ba~ll 

n Juanlanndan birldlr ... 
le liani zeki, sempatik, ho~hbet er
~kler vard1r. Bin bir kadm muvaffa
t Yetlen i~inde gilnlerlni ge~irirler. 
~e lGki de tipk1 bunlara benzer. Ga

Yet SeVimli ve zeki olan Kikinin sernt
~ d~ kopekler arasmda muvaffa

Yetlen pek biiyiiktur. 
QapkJn crkekler nas1l bir ~ok ~l

rten bal alirlar, zevklerine gore 
e~dilerine san~m. esmer, kumral, 

~~~~ay rengi sevgililer seQCrlerse Kiki 

11 
°YlecUr. Her tipte, her renkte sev:a U~ri, ~e~.resleli vardlr. Mesela yan

d ki ko~kun bembeyaz finosu, ilerl
eki ko~te oturan ~k gen~ kadmm 
~c~ ~~r ~mruk biiyilklugundeki 

di~e kopeg1 cCin>, ka~ki evin sa
~ kopegi «Fifi> hep Kikinin sevgilile
n tlras1ndadirlar. 

y lGI--Jnin ufak tef ek, orta ~apta, be
~z, san, siyah bir ~k sevgilllerl, 

etresleri vardir. Civann biltiin ko
~klerI R:ikiyc bayihrlar. Kiki de ay
h ayn onla11n hepsinin goniillerinl 
h 
0~ eder. Gece olmaz nu? Kildde bir 
azu·Ian · n·1· ·1 Yal ma, b1r hazll'lanma... 1 1 1 e 

1 anarak tuvaletler yapmalar ... An
h~hr kl Kiki geceyi, barda ge~iren' 

ovaraa bir bekar gibi d1c::anda zevk 
l e ser ' 'Y a i(;lnde ge~irecektir. 
.,:ki bOyle hazirland1ktan sonra 
d 

1 
~eden d1~an firlar ve ko~k ko;;k 

k.~ ~r ... Semtin ~1k, nazlI, nazenin 
y~ekleri Kikinin ziyaretini ~deta he-
8e\' a~~ .beklerler... Kiki de gece, 
gtr gihs1nin evine kac;amak suretile 
d en ~1klar gibi ko~iin kah alc;ak 
p~"ar1ndan athyarnk, kah bahc;e ka-
~ni arahk bularak ic;eri dalar .. . 

Ced ayet ~kane vc zevk dolu bir ge
n en. sonra Kiki g~ vakit eve do
,.:~ Onun gilzcl, rahat bir de sepet.i 
Yo ir. Sepetlnc girer, ogleye kadar 
o{i~~· fakat rahat blr uyku c;eker. 
yen:)in uy_amr, kuvvetli, lezzctli bir 
e" ek Yed1kten sonra evdekilerle ve 
,.1. ~ gelen rnisafirlerle howa vakit ge-
~ rtr n·· · la · unyamn en mesud mahluk-

l"lndan biri de muhakkak ki Kikidir. 
1l1 Sonra Kiki genc;lige son derecede 

tetakhd1r. Daima genc;lerle beraber 
ouru M . 
ff r. esela b1r salonda bir misa-

r kalabahgi olsa Kiki bunlar ara
Sinda f n en a1la gene; olanlann grupu-
y a gider, yan gclip oturur. Katiyen 
b a~hlann yamna soh"Ulmaz. Gene; bir 
b~Yan1n yamnda kurulunca arasmi. 
d11~ nyagilc yanmdakine ~oyle bir 

11 
° unur. Bu hareketinin ma
r~1 ~ud~r: ¢Ba~nu ok~ .. > ve bu su-

t e ze~ ~a~~an b~m o~tir ... 
:ni ~te R:1k1 boylcce, senelerce dtinya
~ en zevkli hayatm1 surdii. 

ko ihayet IO - 11 ya~ma basti. Eh 
Peklerin de bu ya~ cart ~ag> m so

~~ demektir. Yani insanlardaki 55 -
arasi .. . Fakat gen~Ugini iyi ge~ir

~. kendisini i~ i muhafaza etm~ 
~cc 55 - 60 ya~mda insanlar vard1r 

1 ha~a gene; gorilniirler, hala sevilir-
er. li.;te Kiki de boyledir. 

Orta c;agm son giinlerine, hayati-

nm sonbahanna yakla~m1~ bir ko
pek olmasma ragmen hftla bin bir 
muvaffak1yct arasmda hayatm1 ge
~r ..• 

•• •• 
Oe~nlerde kalktun. Kikinin sahib! 

olan ahbaplanmm evinc gittim. K.a
p1dan girer girmez bir de ne gore
yim?. Kiki ihtiyarlar grupunda, ya~ll 
bir bayarun ayaklan dibine uzamru~ 
bitkin, harap uyukluyor. 
~~rdun. Kiki ihtlyarlarla bera

berl. .. Ne milnasebet!. .. Ne oldu bu 
hayvana? ... Sonra bu bltkin, harap 
hall ·nedir? Hem zavalll ftdeta bir ay 
ic!nde ihtlyarlanu~ti... Merakla sor
dum: 

- Ne oldu bu hayvana? 
Ev sahipleri: 
- Sormaym1z zavallmm ba~ma ge

lenlerl .. dediler. Bizim konu~mam1z
dan Kikl gozlerini arahk etmi~tl. 
Baktim, zavallmm gozlerinin feri bt
le u~u~ ... Vah zavalli Kikicik ..• 

Ev sahipleri fazla meraklm1 goriln
ce anlatrnnga ba~a"dllar: 

- Zavalh Kiki! ... Biliyorsunuz ki 
~iye kadar semtin en biiyiik 
Don Juam idi. Kiki bir di~ kopege 
~kda~hk et.sin de mukabele go~e
sin?... Buna imkan nu vard1?... I~te 
Kikinin bu ya~ gelinceye kadar ha
yat1 hep boyle gecti. 1htiyarhga yak
l~tig1 halde rnuvaffak1yetini gor
diik~e hfll~ kendisini gen<; zannedi
yordu. Ve belki de ondaki bu kurun
tu uzayip gidecckti. 

LAkin sayfiyeye ta~man tamd1klar
dan biri koye betnbeyaz giizel kopegi
ni de beraber getirdi. 

Bu kopek bir giin sahibi ile bera
ber misnfir geldi. 

Bahcede Kiki bembeyaz kopegt 
gar:iince dogruldu. Semtteki her kO
pege oldugu gibi ti.irlii tiirlii cilveler 
yaparak bembeyaz haspanm yamna 
yakl~tI. 

Fakat bembeyaz, gent; kopek Kild
ye blr havlasm, bir cdepsizle~in ... 
Beyaz kopek ad eta Kikiyi kovdu. Za
valll 10.kicik ~mdiye kadar kendi cin
sinden hie bir di~den gormedigl bu 
sert muamcle kar~smda ~~np kal
dl. Bu esnada bah~ye gene kom~u
lardan birlnin gene, fakat Kikiden 
~k ~rldn bir erkek kopegi gi~i. 

Bembeyaz kopek bu ~irkin hayva
nm yanma sokulup onunla sevl~e
ge ba~lamaz m1? i~te Kiki o sahneyi 
gordilkten sonra bu hale girdi. 

Hisleri ~ok kuvvetli o1an bu hay
van o gtinden itibaren ihtiyarlad1gi. 
m anlad1. 

Hani baz1 uzun zaman geny kal
nu~ gi.izel insanlar olur, _h~yatta on
lar hi~ bir muvaffak1yct51zhklc kar~1-
l~manu~ardir. HaHi. ~~ndil~rini geny 
san1rla.r. Ukin bir gun birdenbirc 
milthi~ blr hayal su~utuna. ugrarla.r 
ve aynaya kosarlar. Ilk defa ihtiyar
ladlklanm anlarlar. O gilndcn son
ra arbk ihtiyar hfilcti ruhiyesini ta
~rlar ... i~te Kiki i~in de ooylc oldu ... 

(Bir yilchz) 

Gripinin 

Bir Gripin alnia
dan evnl 

Muhtellt plAk: ne§rfyat1, 14: SON. 

A~am ne§l'lyat1: 18,30: Plri.kla dans 
muslklsi , 19,30: Konferans: Beyo~lu Hal
kevJ namma Feridun Osman (T\irk bay
rnltma saygi vazifeslnl yapmak), 20: Ne
zihe ve arkada§lan tara!mdan TUrk mu
slkJsf ve hnlk §ark1lar1, 20,30: Omer Riza 
tarafmdan arabca soylev, 20,45 : Bimen 
!Jen vc arkadl\§l:m tarafmdan Tilrk musl
kfsf ve hnlk §arkllan (Sant ayar1), 21,15: 
ORKESTRA: 22,15: Ajans ve borsa ha
berlcrl ve ertesl gliniin program1, 20,30: 
PlO.kla so1olnr, opera ve operet parcalan, 
23: SON. 

Ecnebi istasyonlarm en 
miintehap program1 

l\liliino (368) saat 22: Senfonik konser, 
Viyana (506) 21: (Richard Strauss) a lt
haf edllm~ konser, P e§te (549) 24: c;;ay
ko!skfnfn ~fnci senfonfsl, Biikr~ (364l 
21,30: Kernan ve piyano konseri, Var~va 
(1339) 22: Plynuo konseri, P rag (470) 
22,25: Cekoslovak danslan piyano Ue, 
Biikr~ (364) 21: Balalayka. 

Da n s m nsik isi 
\ ' iyana (506) saat 22,45, VarljoTa (1339) 

23, Berlin (356) 23,30, Londra <Kisa d al
ga) 18,30 - 23,20. 
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istanbul - Ogle ne§rlyat1: 12,30: Plakla 
Tiirk musitlsl, 12,50: Hnvadis, 13,0S: Muh
tellf pHik ne§riyat1, H: SON. 

Ak§am n~rlyat.J.: 18,30: Pl!kla dans 
muslklsJ, 19,30: Spor miisahabelerl: E§ref 
eeflk tarnfmdan, 20: Sadl ve arkadal}lan 
tnrafmdnn ~rk muslklsi ve balk §ark1-
lan, 20,30 : Omer R1za tarafmdan arnbca 
soylev, 20,45: Safiye ve arkada§lan tara
tmdan TUrk muslklsi ve halk §ark1lan 
(Snat ayan), 21,15: ORKESTRA: 22,15: 
Ajans ve borsa haberleri ve ertcsl gilniin 
program1, 22,30: Plakla sololar, opera ve 
operet parcalari, 23: SON. 

Bu aktam 

Nobet~i eczaneler 
§1§11: Ma~ka. Taksim: istiklal cad

desinde Kemal Rebul, Kurtul\lll cnd
desinde Galapulo, Beyo~lu: Oalata
saray, Post.a soka{;mda Garih, Gala
ta: To~ular caddesinde HJdayet, Ka
sm\J)n§a: Vasi!, l'Iaskoy: Hnhc1oglun
da Barbut, EmlnonU: Be§ir Kerne.I 
Mahmud Cevad, Heybellada: Toma
dis, BtiyUkada: Merkez, Fntlh: IsmaU 
Hakk1, Karagiimriik: AU Kemal, Ba
tukoy: Hil!lJ, Sanyer: Osman, Tarab
ya, Yenikoy, Emirgan ve Rumelihlsa
rmdaki eczaneler, Be§ikt~: Silleyman 
Reccp, Kad1koy: SOgutlii~~mcde Hu
lflsl Osman, t:&kele caddesinde Sna
det,, Uskudar: irnrahor, Fener: Balat
ta Hiisameddfn, Beyaz1d: Asadorynn, 
KiicUkpazar: NecatJ, Samatya: Ko
camustafapa§ada Ridvan, Alemdar: 
c;emberlita§tn S1rn Rashn, ~hreml
nl: Topkap1da NaZllll. 

Siinnet diii\inil 
KlZllay Qar~1 ~ubesinden: $ubemiz 

mcnfaatine 7/8) 937 cuma.rtesi gunu 
saat ikide b~llyarak ertesi pazar sa
bahma kadar devam etmek iizere 
Fenerbahc;c mcsiresinde bir sunnet 
dtigilnil yapilacakhr. 

Bedava tifo a f1s1 istasyonu 
Cumhuriyct Halk partisi Alemdar 

kamunundan: Kamunumuzun kurag1 
olan Gillhane parkmm ko~indcki 

Alayko~kii binasmda bedava bir tifo 
~1 istasyonu tesis ettik. 

Pazardan b~ka her gUn saat 17 den 
20 ye kadar ~Ilanmak isteyen yurt
t~lanm1z milracaat edebilirler. 

Mucizesi 

.. r 

Istirabm ve agrmm en ~ddetlisinl, en kolay, en ~abuk ve en ucuz g~~rmenin 
~resi bir k~ GRiPiN almaktir. Mideyi bozmaz, bobrekleri ve kalb1 yormaz. 

UCUZ TESiRLI ZARARSIZ 

lcab1nda gUnde 3 ka,e allnablllr. 
• ' ft!< 

Sahife 9 

KVBiLATBAN 
Y azan: lskender F. Sertelli No. 131 

'Zevcelerinizin h epsi de ken d i saltanat
lanndan ba$ka bir $ 0 Y d U$Unmezler, 

Hakan1m I Bana gelince .. Y aln1z 
s iz i d U$UnUrUm . .!,, 

- Bunu anlamak gii~ bir i~ de
gil. Ba~ cticeyi ~agmmz. Size haki
kati ve el altmdan ~evrilen dolaplan 
anlatsm. 

Kubilay Tiyen - Fonun sozlerinl 
dikkatle dinledikten sonra, cariyeler
den biline: 

- Tumam ~aginmz. 
Diye bagird1. 
Be~ dakika sonra Kubilaym ba~ cii

cesi odaya girdi. Yere egildi. Ba~m1 
kaldlrd1: 

-i Emrediniz, hakamml 
Kubilay, Tumana ~ok sert dav

ranm1~ti. 
- Hakikati soylemezscn kaf am ko

partacagim, dedi, Giilc;inin kac;mlma
smda en ~k kimin yard1m1 var? 

Tuman dti~ilnmeden ccvap verdl: 
- Gill!tinl kag1ran Terland1r, ha

kamm! Fakat, Terlam tazyik Ye te-?
vik eden de Gok~in hatundur. 

- Demek ikisi de bu i~te su~u? ... 
- ..... . 
- Terlan 1ki dcfa su~ludur. Biri 

Gillgini ka~1rmas1, oteki de Tiycn-Fo
ya tecavtiz etmesi... Bunun i~in Tcr
lana dilnyada goriilmemi~ bir olilm 
cezas1 verecegim. 

Tiyen - Fo bahsi burada kapamak 
istcdi: 

- Bunu celladlar dil~nsiln haka
rum! Slz iiziilmeyin! 
Kubll~y yumrugunu s1karak hay

klrdl: 
- Hayir, bu cezay1 ben dti~ilnece

gim ... Ben bulacag1m. Ulularmm ka
nlanna el uzatan adamlarm nas1l ce
calandmld1g1m herkese gastermek is
terlm. 

Tiyen - Fo ba~ cilceyi adamakllll 
doldurmu~tu. Tuman, hakana Ter
lanla GOk~in hatun aleyhinde ne 
miimkilnsc soylemi~ti. 

Tuman eskiden !i>i-Yamanm ada
mlydi. 

Fakat ~imdi sarayda Tiyen-Fodan 
daha lruvvetli bir l?ahsiyet goremedi
gi i~in. onun istediklerini yapmaga 
,karar venni~ ve yapm1~ti. 

Kubilayin Tumana az ~ok itimad1 
vardt. 

Tuman, Qinli cticelerdendi. Cahil 
degildl. Okumu~. ve Qini ba~tan ba
~ gezmi~, Kubilaya yi11ni y1l hizmet 
etm~ zeki bir adamd1. 

Tuman, sarayda Tiyen - Fonun 
iklnci bir imparator gibi saltanat silr
dilgiinil, her dediginin derhal yap1l
digim gorilyordu. 

l{ubilay: 
- B~ka bir i;;ey bilmiyor musun? 
Di ye sordu. Tuman: 
- Btitiln bildiklerlmi ve gordilkle

riml .sOyledim, hakarum! 
Dedi. Tuman, Tiyen - Fonun yar

d1mile ~i - Yama hadisesinden yaka
Sllll kolayca s1y1rrm~. ~imdi impara
torl~e Gok~in aleyhinde soz soyleme
ge ba~Iam1~h. 

Tuman ~1kt1ktan sonra, Kubilay 
kansmdan bir kadeh ~rap lstedi. 

Tiyen-Fo ~arap kadehini doldurdu. 
Hakana uzatti: 

- Birbirini kovahyan bu can s1-
loc1 hadiseler yiizilnden Kantona gl
demediniz. Yeni ordunun harekctin
denberi bir haber alamad1k. Amiral 
f;)iltso acaba ne haldedir orada?. 

- Ben de kac gi.indenbcri bunu dil
~nilyordum, Tiyen - Fol Sen mem
leketini nc kadar seven bir kadmsm! 
Bu kadar i<; s1k1c1 i~ler arasmda bile 
Kantonu d~ilnmek fll"satim bulabi
liyorsun! 

Tiyen - Fa magrurane bir taVIrla 
b~m kaldlrd1. 

Dudaklarmm ucile gilldii : 
- Haremdeki butiln kadmlar be

nim gibi gorse ve bcnfm gibi dil~iln
selerdi, her i~ yolunda gider ve can 
Sik1c1 hi~ bir h~dise ile kar~ll~azd1-
mz, hakamm! Bir elde be~ parmak . .. 
Fakat biri, birlne benzemiyor. Zevce
lcrlnizin hepsi kendi saltanatlarm
idan ba~ka bir ~ey dii~ilnmilyorlar. 
Bana gelince ... · 

Goz1erini yere ~evirdi. Sesinin en 
Sicak, en tath ahengilc devam etti: 

- Ben, sizin s1hhatinizden, mu-

vaffaklyetinizden bai;;ka bir ~cy dti~im
medim. Hayatta sizi daima ne~cll 

gormekten ba~ka bir emelim yok· 
tur! Ylizilniizil bir dakika nc~eSiz 
gorsem, bir yilllk omriimtin sunup 
gittigini duyanm .. sizi kederli gordii
~i.im zaman, biitiln gecelerim uyku
suz, i~ence ile gecer ... iztirab1m ar· 
tar. En bilyiik zevkim, sizi harpten 
donerken muzaffer gormektir. 0 za
man yurilyil~lerinizde, ad1m all~lan
mzda, beyaz at iistilnde geni~ gbg
siinilzti kabartarak saga sola selam 
ve1i~inizde, sesinizde, konu~malan

ruzda, has11I her hareketinizde asila
ne bir gurur ve azamet sezeriml 0 
zaman gogstimti kabartarak, kcndi 
ken dime: 1 

- i~te, ayaginm dibinde egilinecek 
bir htikiimdar! de1im ... Oyle bir hti
kiimdar ki, ycr yilztinde e~i yoktur ... 
Ve yolda g1derken, gokteki bulutlar 
bile onun azamat ·ve ihti~am1 kar~

smda eriyip dagillrlar ... 
• •• 

T e rlana en ag1r oliim cezasi 
aran1yor .. 

Kubilay crtesi sabah odasma gittl. 
B~ Lamay1 ~agirth: 
- Terlana 9ok agir bir Clum ceza

Sl ve1mek istiyorum, dedi, sen b~a 
millctlerdeki Oltim cezalanm herkes
ten iyi bilirsin.. ~ok okumu~ ve ~ok 
yer gezm~ bir adamsm! Haydi, soy
le bana ... Terlam nasil Oldurclim? 

Panta titremege ~ladl. O, saray
da Terlandan ba~a bir kimseyi sev
mezdi. Pantanm bir i;;eyden haberl 
yoktu. 
<- Terlan nedcn bu kadar agir bir 
cezaya ~arp1lacak?.> 

Diye sormak istedi. Tasarlac11gi ke
limelcr bogazmda diigilmlenip kald1. 
Agz1m a~amadl. 

Kubilay klsaca anlatti: 
-i Terlan hain ve nankor bir adam

nu~. Kanmda gozii vanm~. Al~agi 

gebertmekle bile hmc1m1 alanul aca
gim. . 

Panta cesaretini topllyarak: 
- Terlan <;ok temiz bir genr;tir, 

hakamm! dedi. Ona atilan bu leke 
bir iftiradan ibaret olsa gerek .. . 

Kubilay hiddet1e bag1rd1: 
- Onun hakkmda gokteki melck

ler bile ~ehadete gelseler, bo~tur. Ter
lam kanma sarihrken, gozlerimle 
gordmil. Onu gebertecegtm. Fakat, 
i~cnce ile ... 

Panta hayret ve korku i~inde titri
yordu. 

Kubilaym: cGoziimle gordiim !> de
mesl i.izerine, Terlana ~efaat etmenin 
manas1 kalmam1~ti. 

ihtiyar Lama onilne bakarak. bir 
~Ok milletlerdeki Oliim cezaJanndan 
ornekler saymaga b~lach: 

- Eski Roma11lar, csirleri aslanla
rm agzma atarlarm1~, hakamm! Bu. 
ceza1ann en miithi~idir. 

- Bu cezay1 biz de tatbik ediyoruz. 
Mahkum, aslanlann onune gidinceye 
kadar izbrap \;ekiyor. Aslan penc:e
sini atmca yere serilip, ~ar~abuk blii
yor. Tiyen - Fo bu cezamn ~ok ha
fif oldugunu soylemi~ti. 

Panta sozune devam etti. 
- Tuna.daki ordumuzdan bir Mo

gol askc1 ini ge~enlerdc Macar prensl 
yilk~ek bir kalenin burc;lanndan sa
panla uzaklardaki kaya11klara f1rlat-
1m~.. zavalh askercik yerc du~ti1gii 
zamnn pestil gibi olmu~. 

- Ba~ka? ... 
- Bu1gar Hinde daglara t;1kan Ka-

ra Mihal, bir Mogel 1.abitini agaca 
baglay1p ate~lemi~. Cesedi ktil olun
caya kadar kar~1smda oturup seyr€t
mi~ . .. 

- Baska? .. 
- Hindistan hilkiimdarlanmn 

Olilm cezala11 da ~ok miithi~tir, ha
kamm! Bundan elli y1l once mahrn
cenin klZlm kac;1rmak istiyen bir dc-
likanhya hilKiimdar ~u cezay1 ver4 

mi~ ... 
Kubilay, Hindistanla uzaktan uza

ga ~ok me~gul oldugu i~in, Ma!lrnce
)lin yerdigi cezay1 ogrcnmck istcdi. 

(Arkns1 \ ar) ' 
• 
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--·Harbiyede B E L v u C,1~~~~ _, 

Yar1n ak,am Ustad bestekir 

MUHLiS SEBAHATTiN 
gecesl ,,, __ _ 

Fevkalade program, beklenilmiyen silrprizler. Tel. 42672 

Yar1n aki am aaat 21,30 da ' 

Sariyer CANLI BALIK GAZINOSUNDA 
« POGANY » M a ca r Orkestras1 Tara f1ndan 

Biiyiik Konser 
Orkestrya idare eden: I\le~hur kemanc1 <cLILLY SZEKELl.Yu saat 

21,30 dan 23,30 kadar Schubert, Mendelssohn, Verdi'nin havalanm ke· 
man, piyano, viyolonsel vc ~an sololarnu dinliycceksiniz. 

Kon cri rnilteakip gece yansmdan onra saat bire kadar milli I\lacar 
hnvalnn \'C aire-Fiyatlarda bir degi§iklik yoktur. 1'1asalanmz1 §imdiden 
tcmin buyurunuz. Telefon: 32 .. 90 

Avdet i~in otobiis tcmin edildi. 
l\fetrdotel: Viktor 

Marmara Bolgesi olcUler ve ayar 
Ba, mUfett1$11flnden: 

$6/erlere ilBn 
Eskl tarife taksitlerin yeni tarife uze1ine tadili i!(in Belediye Daimi Encil

meninin 30 6/ 937 tarihli karariyle u~ ay mlihlet verilmi~ti. Bu milhletin bir 
aya gei;tlgi halde §imdiye kadar mevcut taksi otomoblllerinin cilzi bir klsrm 
takSilerini yeni tarife tlzerlnden ayar ettirmi§lerdir. Gilnde muayyen bir mik
tardan fazla taksimetrenin ayanna imkan olmad1gmdan milhletin hitamm
da vukua gelecek fazla milracaatlar &ra beklemek ve dolayasile ~all§mamak 
mecburiyetinde kalacaklard1r. Aynca, bu iki ayllk miihlet zarfmda tarifede 
yeni bir degi~iklik olnnyacag1ru ve mi.ihletin uzat1lmasmm da mevzuu bahsol
mad1gm1 ehemmiyetle dikkatinize vazederiz. (4795) 

Adliye Bakanhg1ndan : 
A~1k bulunan Kula Noter muavinligine imtihansiz Noter olabilmek §8.rt

lanm haiz talip olanlarm bir ay i~inde Adliye Vekaletine milracaatlan Han olu-
nur. (4878) 

I · I Istanbul beledlyest lllnlar1 f • I 
Francala ve ekmtklerin fmnlardan ~1ktiktan itibaren ilti saat sogumaga 

terkedildikten sonra torba halinde kag-Itlara konarak her taraf1 tamarnen ka
pal1 bir §Ckilde sat1lmalan ve buna muhalif harekette bulunanlann umuru 
belediyeye milteallik E1hkam1 cezaiye kanununa gore cezalandmlacag1 ilan 
olunur. (B.) (4881) 

DU$kUnler evi DirektorlUgUnden: 
Sutnine aran1yor 

Dil§kilnlerevi kre~i i~in 35 liraya kadar ayl1kh siltninelere ihtiya~ varchr. 
Pazardan maada giinlerde ogleden evvel milracaat edilmesi. (4864) 

GUmrUk muhafaza genel komutanhk 
sahnalma kom1syonundan: 

160 tane dilrbilniln kapah zarfla eksiltmesinde istekli ~lkmad1gmdan 20/8/ 
1937 cuma gilnil saat 15 de pazarhg1 yap1lacakbr. 

2 - Tasmlanan tutan (8000) liradll". 
3 - ~artname ve evsaf komisyondad1r. GOrillebillr. 
4 - tsteklilerin ilk teminat.olarak 600 lirahk vezne makbuzu veya banka 

mektuplan ve kanuni vesikalariyle blrlikte o gun Galatadaki eski ithalat giim
ritgil binasmda bulunan komutanllk satmalma komisyonuna gelmelerl. (4857) 

Yedikule Ermeni hastanesinden: 
Hnstnnemlze laZlUl olacnk 200 gUrgen ve 500 me~ olmak iizere 700 ceki odun ve 250 

ton krlble maden komiirii 1~1n kapalt z.u·nn ynp1lncak eksiltme miiddetl onumiizdekl 
Agustos 6 Cuma gunu n~amma kadar temdid edilml§tlr. 

Murncaat: <;akmo.k~tlar. Bliyiik Yenl Han, 1 Incl kat, No. 48-51. 

jB 0 RS A] 
3 Agw tos 1931 

(AK~AM KAPANI~ F1ATLER1) 
ESllAl\I vc 'l'AHviLAT 

isttkra.z1 dahUl 94 Turklye Cum- 91,25 
1933 lstlkraz1 95 hurlyet Merke2 

Unlturk I 15.35 Bankam. 
D n 14,35 Anadolu Hls. 24,20 

• III 14.35 Tele!on '1.-

Mumessll I 40 ,65 rerkos 7,25 

• II 38.50 Qimento 13,10 

D III f tUhad de~lr- 10,4!1 

ft Banko.st 9,130 menlerl 

• hamlllne 9,90 ~ark de#lr- 0,80 

• Mtlessls '17 menlerl 

Para <Cet: fiaUerl) 

Paris 21,17,50 
Londra 627 
Ncvyork 78,95 

MtH'mo 15.08.75 
Atlna 87.16.10 
Cenevre 3.45,85 

Bruksel 4,72,10 

Amsterdam 1,44 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belg rad 
Zlotl 
Pen go 
Bukr~ 
Moskovn 

63,79,58 
22,74,64 

1,97,40 
13,79,58 

34,4.5 
4,20,10 
4,01,11 

107,17,70 
20,30,50 

Dr. FETH i 
LABORATUVARI 
Cerrnhpa~ hastanesl 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadz gaf

ta tahlillerl ve (IDRAR VASITA
SILE GEBELlCIN lLK GONLERIN. 
DE KA Tl T~HtSt) yapilzr. l 
Bcyoglu : Taksimc giderkcn MeJe.lik 
11okag1 Ferah cpart1mam Tel. 40534 , 

isTANBUL 
TiCARET ve ZAHIRJ!: BORSASI 

3/81931 

FiATLAR 
ctNsr A.§a~ Yukan 

Kr. Pa. Kr. Pa. 

Bugdny yumWJak 5 30 6 10 
Bu~day sert 5 221 5 35 
Arpa ~uvall1 4 22 4 23 
Arpa dokme 4 18! 4 20 
Qavdar 4 20 -
Yulnf 4 5 -
Susam 15 35 -
Tiftlk derl 100 -
Tiftlk kaba 95 -
Yapak Trnkya 671 681 
Susnm yng 42 30 44 20 
Bezlr yn~ 41 45 

GELEN 

Bugday 
Qavdar 
Arp a 
Kepek 
Yapak 
Un 
Yulal 
Merclmelc 
Afyon 

Bugday 
Razmol 

GiDEN 

570 Ton 
60 • 
35 • 
15 • 

81 1/4 . 
90 • 
24 • 

3 1/4 • 
309 tllo 

3300 Ton 
98 • 

Dllj FiATLAR 

Bu~day: Llverpul 
Bu~day: E}ikago 
Bugday: Vlnlpek 
Arpa: Anvers 
M1s1r: Londra 
Keten T.: Londm 
Fmdlk G.: Hamburg 
Fmdtk L.: Ho.mburg 

5,35 

:-----------------------

I Istanbul komutanhg. I 
ilanlan -----

Silleymaniyc askcri matbaarun bir 
klsmma yeniden bir oda yaptmlacak
trr. A1;1k eksiltme ile ihalesi 20/ Agus
tos/ 1937 cuma gilnil saat 15 de yap1-
lacaktir. Muhammen ke§lf bedeli 300 
lirad1r. 

~artnamesi her gi.in ogleden evvel 
komisyonda gortilebilir. isteklilerin 23 
lirahk ilk teminat makbuz veya mek
tuplan ile ihale gtintinden evvel in§a
at §Ubeslnden alacaklan vesikalariyle 
beraber ihale gilni.i vakti muayyenin
de Fmd1kllda komutanhk satmalma 
komlsyonuna gelmeleri. ( 4865) 

* Demir kap1daki M. M. Vekaleti yok-
lama heyetinin iljgal ettigi bina tamir 
ettirilecektlr. A~1k eksiltme ilc ihalcsi 
20/ Agustos ' l937 cuma gilnil saat 
15,30 da yap1lacaktir. Muhammen ke
§if bedeli 297 lira 65 kufU§tur. $art
namesi hergtin ogleden evvel komis
yonda goriilebilir. isteklilerin 23 lira
llk Ilk etminat makbuz veya mektup
lan ile ihale 6{inilnden evvel in§aat 
§Ubesinden alacaklan vesikalnn ile be
raber ihale gilnii vakti muayyeninde 
Fmdakhda komutanllk satmalma ko-
misyonuna gclmeleri. (4866) 

* Qatalca Mst. MV. komutanllg1 k1ta-
tmm senelik ihtiyac1 olan 47000 kilo 
S1g1r eti satm almacakt1r. Kapall zarf
la ihalesi 23/ Agustos/ 1937 pazartesi 
gilnil saat 16 da yap1lacaktir. Muham
men tutan 13630 liradir. $artnamesi 
hergtin ogleden evvel komisyonda go
ril.lebilir. isteklilcrln 1022 lirallk ilk te
minat makbuz veya mektuplan ile 2490 
sayih kanunun 2 ve 3 nci.i maddele
rinde yaz1ll vesaikle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarma Fmd1khda komu
tanhk satmalma komisyonuna verme-
leri. ( 4867) 

Istanbul 3 iincil Icra Memurl~undan: 

( Oayri menkul a~1k artt1rma ilAnl) 

Beher metre mumbb:u O~er Ura kty
metl muhammenesi Bc§lkta§ta E}i.§11 Molla 
Ayazmn. mahallesinde Dere caddcslnde 
blr parsih numara No. 337 metre 50 stm
tlm arsa lle aynl mahalde 2 parsth No. 
325 bu~uk metre murabbru yenl arsa llfln 
tarlhlnden itlbaren 30 _giin mliddetle a~1k 
arttmnaya konulmul} Olup blrlnci a~lk 
artt1rma 6/ 9/ 937 tarlhlne tesadiif eden 
pazartcsl gun saat 14 Ue 16 arnsmda dal
rcde yap1lacak ve k1ymeti muhammenesl
nln % 75 nlsbetlni bulmo.d1~1 takdlrde on 
b~ gun daha uzat1larak ikincl arU1rma 
dahl 21/91937 tarlhlnc tesadi.if eden sall 
giinu ayni mahal ve santte yapllacakt1r. 
Isteklllerln k1ymet1 muhammcnenln % 
7 bucug-u nlsbetinde pey akcesl veya milli 
blr banka mektubu lbraz etmelerl lazund1r. 
Bir numarah parselln hududu sa~ 2 par
se! No. h miifrez mahal solu Fadlnko ar
sas1 nrknSl Molla Ayazma soka~1 cephesi 
Yenl Dere arka soka~lle mahduttur. Bir 
numarah parselln hududu sa~1 Abdiilsafi 
bey \'Cresesl nrsaSl solu blr parsih numa
ralt miifrez mnhal nrkas1 Molla Ayazma. 
soka~1 cephesl Me§rutlyet Dere arka so
ka(tl Ile mahduttur. Haklan topu slcllle
rile sablt olm1yan lpotekil alacak Uc 
dl~cr alakadarlann \'C lrtlfak hakkl sa
hlplerlntn bu haklanm \'C hususlle falz ve 
mnsarlfe dalr olan lddlalanm iHin tarl
hindcn itibarc11 20 gUn icindc cvrakl miis
bltfllcrlle blrllktc daircye bildlrmelerl ln
zimd1r. Aksl tnkdlrdc haklan tapu s1cll
Unde sablt olm1yanlann sat1§ bedellnln 
payl~masindan haric kalacaklan ve daha 
fazln malumat istlyenlere bu il}C alt 
933/ 2490 No. b dosya lrac ve tnfsUfLt verl
Jece~l glbl dalreye mUddetl kanuniyesi 
zarfmda a~1lacak ohm nclk arttmna prt
nnmeslnl okuyup blleceklerl Uan olunur. 

Istanbul Harici Askeri I 
kdaab ilanlan 

Ktitahyada meydan tesviye i§i ka
pah zarfla eksiltmeye konulm~tur. 
Kc§if bedeli 61796 lira 99 kur~tur. 
Eksiltmesi 16/ AgttStos/1937 Pazartesi 
giinil saat 15 de{µr. 1lk teminat 4339 
lira 85 kuru§tur. ~artname kC§if ve 
projeler 309 kuru§a M. M. V. satlnal
ma komisyonundan ahrur. Eksiltme
ye glrecekler kanunt temlnat ve 2490 
sayil1 kanunun 2 ve 3 ti..ncil maddele
rinde yaz1ll belgeleriyle idarl §artna
menin 4 iincil maddesinin f fl.krasm
da yazili veslkalarla birlikte ihale sa
a tinden behemehal blr saat evvel An
karada M. M. V. satmalma kornlsyo
nuna vermeleri. (201) (4662) 

r Dr. sEi~~~tkJSE!;ALJ 
' kekeleme tedavisi 

her iin il~ten aonra balo~lu, ~alk F1rkaSt kar~1s1, Zorlu 
aparhman No. 2 Tel. 20785 -

Maliye Vekaletinden : 
Cinsl 

Yaz1ldaktan sonra siyah olan 
milrekkep. 

lamk 

Aga<; Tampon 2020 numara 
penkalc mamulat1 sisteminde. 

Evrak sepcti dibi ve kenarlan 
Kontraplak ve bez kapl1 
Fersude Kag1t sepeti No. 1 

» » » » 2 
)> » • • 3,4 

Cilali agar; kag1thk 3 gozlii 
tstampa miirekkebi 35 gramhk 
Dolma kalem milrekkebl 100 
gramhk 

Miktan 

14000 §i§esi bir litrelik 
10000 §f§esi yarim 1. 

4000 §i§e.Sl ~eyrek ,. 
olmak ilzere 20000 kilo 

1500 §i§esi 500 gramhk' 
2500 ~i§esi 250 II 

4000 §i§eSi 125 11 

15000 §i§eSi 75 11 j 
olmak ilzere 23,000 ~i§e 

3000 Adet 

1000 Adet 
500 It 

1000 )) 
1000 • olmak tizere 
3500 adet 

200 Adet 
15000 ~~e 
8000 §i§e 

\ 

4 Agustos 1937 

1'~!"~ Muvakkat 
olunan bedel teminatl 

L. Kr. L. Kr· 

l 1980.00 

4115.00 

1650.00 

4005.00 

180.00 
1500.00 
1040.00 

898,~0 

30&63 

123.75 

300.38 

13.50 
112.50 
78.00 

1 - Yukanda cinsle1i yaz1h yedi kalem klrtasiye Ievaz1rm kapall zarf 
usu!iyle ayn ayn eksiltmeye konulmu§tur. Bunlara aid §artnamclcr Ankara
C'.l Krrtasiye Mtidurltigiinden, istanbulda Dolmabah~e Klrtasiye deposundan 
ahm:.cakt1r. 

2 - Eksiltme 11/ 8/ 937 tarihine mtisadif i;ar§amba gilnti saat 15 de An
karada Yeni§ehir Lozan meydanmda Kirtasiye Mildiirliigi.inde miitC§ekkil 
komisyonda yap1lacaktir. 

3 - Eksiltmeye ayn ayn veya hepsine birden i§tirak edecek isteklilerin 
hizalarmda gosterilen k1ymette teminat mektuplan He ve istekli §irket oldu
gu takdirde 2490 sayall kanunun ibraz1ru mecburi k1ld1g-J vesaik ile birlikte 
komisyona miiracaat etmeleri. 

4 - Teklif mektuplan yukanda ikinci maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadar Kirtasiye Mildilrltigtine getililerek Eksiltme Komisyonu Reis
ligine makbuz mukabilinde verilecP.ktir. Posta ile gonderilecek mektuplarm 
nihayet ikinci maddede yaz1h saate kadar gelmi§ olmas1 ve dl§ zarfm milhur 
mumu ile iyice kapatllmi§ olmas1 laz1mchr. Postada vaki olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (4431) 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigunden: 
Bu yll Ankara Yilksek Ziraat Enstitiisilniln Ziraat, Baytar Fakiiltcslne 

klz ve erkek ve Orman Fakilltesine yalruz erkek parasiz yat1ll, parah yatill ve 
yat1S1z talebe almacaktir. Enstitiiye yazllabilmek ir;in 3.§ag1da1d §artlara uy-

• mak gereklidir. 
1 - Ti.irk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanm1 vererek 

bakaloryasrm yaprm§ veya Iise olgunluk diplomasm1 alnn§ bulunmak taz1m
d1r. (BakaloryaslIU yapmanu§ veya olgunluk diplomas1m almann~ olanlar 
enstitilye almamaz.) 

2 - istanbul universitesinin fen fakiiltesinden naklen gelccek olanlar 
orada okuduklari somestrelerden mu\raffak olmU§larsa, lkisi kabul cdilerek 
Baytar, Ziraat ve Orman Fakilltcsinin i.i~ilnci.i s0mestrelerine ahmrlar. Ancak 
Baytar Fakilltesinc girenle1in bu faktiltenin birinci ve ikinci somestrelerinde 
okunan Anatomi dcrsine de aynca devam etmeleri ve Ziraat fakillteslne giren-

• lerin Ziraat staj1ru yapmalan gereklldir. 
3 - Enstitilye girecek talebenin ya.§1 17 den 3.§ag1 ve 25 den yukar1 ol

maz. Nihari talebe yilksek Ya§ kaydma bagll degildir. 
4 - Paras1z yatih talebeden ertiklerinin lilzum gosterdlgi beden kabiliye

ti ve saglamhklan hakkmda tam te~ekklillti bir hasta evl kurulunun raporu 
Ia.zimdir. Bu raporlarda talebenin her tiirlii askeri hizmete kabiliyetli oldugu 
aynca tasrih edilecektir. 

5 - Enstiti.iye yaz1lan talebe iki ay i~inde, yeniden saghk ve saglamhk 
muayenesindcn ge~irilerek ertiklerinin ltizum gosterdlgi bed.en kabiliyetini 
gostermiyenlerin enstittiden ili§igl kesilir. 

6 - Ziraat Fakilltcsine girccek talebe Ankarada Orman Qifliginde 10 ay 
staj gormege mecburdurlar. Bu staj milddetince talebeye 30 lira ayll.k verilir. 
Yatacak <;iflikte parasiz saglamr. (Stajyer talcbenin ycmesi ve ir;mesi de ensti 
tilce sagland1g-I takdirde kendilcrine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasiz yat1 talebesinden staj veya okuma devresi ir;inde her ne se
beple olursa olsun kendiliginden stajm1 veya tahsilini b1rakanlardan veya ce
zaen i;1kanlanlardan hilkumetr;e yap1lan masraflan Odeyecekleri hakkmda 
verilecek numuneye gore noterlikten tasdikli bir kefaletnamc allmr. 

8 - Enstitilye girmek isteyenler yukarida yazth rapordan ba§ka ntifus 
kftg-tdm1, 3.§1 kagid1ru, polis veya uraylardan alacaklan ozgidim kag-Jdlm, orta 
ve liselerde gormil§ olduklan silel dersler hnkkmdaki ehliyetnamcleri ili§tirl 
lerek el yaz1lariyle yazacaklan pullu bir dilek~e ile ve alti tane fotografile bir 
liktc dogruca Ankarada Yilksek Ziraat Enstittisil rektorlilgilne ba§vururlar 
Talipler dilek~elerindc hangi fakillteyc kaydolunmak istediklerini bildirmell 
dirler. Aksi takdirde dileki;eler hakkmda bir muamclc yap1lmaz. 

9 - Pulsuz veya usuli dairesinde pullanmam1§ olan ve 8 inci maddede 
yazih kag1tlarm ili§ik olmad1g1 dilek1;elcr gelmemi~ say1llr. Ve bunlar hakkm 
do. hie bir mumnele yapllmaz. 

Jo - Birinci ve sekizlnci maddede yaz1ll vesikalarla vaktinde b~vuran 
lar arasmdan pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve ba§vurma tarihlerine gore 
sei;ilirler. Kadro dolmad1g1 takdirde orta dereceliler de b~vurma s1rasma gO
re almabilirler. Aym ~crait altmda liseden fen k1smmdan ~1kacaklar tercih 
olunur. 

J l - Cevap isteyenler aynca pul gondermelidirler. 
12 - Ba~vurma zamaru Austosun birincl gilniindcn Eyhiliin 30 uncu 

gtinii ak§amma kadard1r. Bundan sonr,aki b~vurmalar kabul edilemez. ( 4643) 
(2298) -

Istanbul Vil8.,1etinden: 
1 - idare mecmuasmm Agustos 937 aymdan ba~lamak ilzere on nils 

hasmm §artnamesine gore baSim1 19/Temmuz/ 937 tarihinden itibaren 21 
giln milddetle a~1k milnakasaya konulm~tur. 

2 - Mecmuu en 3.§ag1 alti en fazla 15 forma olacaktir. Li.izumu halinde 
ek olarak 40 formaya kadar ayn kitap halinde ilftvesi yap1lacakt1r. Ek forIIla
lanrun bedelleri de mecmuu formalan gibi tediye edllecektir. 

3 - Beher nilshasmm bask1 adedi 3500 olacakt1r. 
4 - ihale gilnti 10 agustos 937 tarihine mi.isadif sah gtintidilr. 
5 - Talipler % 7,5 hesablyle 146 lira 25 kuru§ teminat akr;esinl Maisan· 

d1P-ma ynt1racaklard1r. 
0 - Talipler ihale giinil saat 10 da Vilayet binasmdaki ahm sat1m k <>

mis) onuna ve §artnameyi ogrenmek ir;in de hergi.in Vila yet Daire MiidUrlU-
gilne mur~:;.!J.t etm..;!~ri. (4282) 
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DOY CE LEY ANT LiNTE 
G. M. B. HA. IBURG 

Doy~c Levant Linye Hamburg A. 
G. Hamburg, Atlas Levant Llnye 

A. 0. Bremen. 
Hamburg, Brem, Anvers, istanbul 
ve Bahrlsiyah arasinda azimet ve 

avdet muntazam postalar 
i.stanbulda beklenen vapurlar 

Larissa vapuru llmammizda, 
Adana vapuru 7 A~ d~ 
Konya vapuru 11 Af;ustosa dolru 
Burgaz, Varna, KOstence, J~ln 

lhnanJmtzdan hareket edecek 
vapurlar 

Adana vapuru 10 Af;ustosa dogru 
Yakmda HnmbUrg, Brem, Anvers 

ve Roterdam limanlar1 i~ln 
hareket edecek vapurlar 

~zla tafsllat i~in Galata'da Ova· 
tn/an hantnda DOYCE LEVANTE 

iYE vapur acentabtma miiracaat. 
Telefon: 44760 - 44769 

DiKKAT-.... 
Y avrular1n1 yaz hastahk
lar1ndan korumak istiyen 
annelerin nazar1 dikka-

tine: 
tu C~uklar 1~1n en IY1 gida ana sil
o dur, fakat her. hang! blr sebeple 

u stitten mahrum kalan ~ocukln· 
:;erUecek en tyt ve miikemmel 

Amerikada miitehaSSIS dok-
~~ torlnr nezdlnde hazirlanan 

ve memlcketlmlzln doktor
lannca takdlr edllen: 

S. M.A. 
markah 

Vltamlnll 1DttOr 
~a tafsllAt 1stlyenlere Meccanen lltc

tlir condermr. oalata post.a tutusu 

1255. Her Eczanede 1atlllr. --

Istanbul Levaz1m 
amirligi ilanlan. 

'l'ophanede LV. ~ave Te~zat 
~annda mevcut olup satllacak clan 
~ ad.et kohne cuval Ue 6091 kilo 
laatavli;e &/8/937 Per~embe gilnii 

1_, 14,30 da Tophanede Levazun 
~llgt Satlnalma Komlsyonunda 
:-&rtbrma lle satllacaktlr. Tahmin 

ell ~Uvahn adedi be~ ~ kana
~ kll0&u 20 kuru~tur. Teminab 

lira 20 kuru{itur. eartnamesi 
!:11'Yonda cuval Te kanavi~eler 
'fr1ht a.'rda gijrfilebillr. tsteklllerin te
~tll.l1le belli saatte komlsyona 

eleri. (46) (4358) 

* ~hane flruunm k~ mucibince 
Ill b 5/Agustos/1937 per§elllbe gii
~t 1~ de Tophanede satmalma 
hpll Yonunda pazarhkla ekslltmesi 
~•caktir. Ke§il bedeli 999 lira 56 
llal:n tur. :bk teminat1 75 liradrr. ~art
late~ ve ~qfi komisyonda gorlllebllir. 
C!atr lenn bu gibi ~t yaptlklanna 
ltbu vesaik ibrazi mecburu oldugundan 
.._ g vbneSlkalariyle belli saatte komisyo-

e eleri. (60) (4734) 

Toph * ta.mi ane f1nnmm elektrik tesisatmm 
l& 

30
rl 9/8/937 pazartesi giinu saat 

)'o~un da Tophanede satmalma kom 
beder da P&zarhgi yap1lacaktlr. Ke§if 

ilk1 195 lira 88 k~tur. 
krt te.?ninati 14 lira 69 kuru5tur. 
lebil~he ve. ke§fi komisyonda gorii
)on:· teklilerin Belli saatte komis-

gelmeleri (64) (4872) 

UmumEmlik 
Acentesi 

Galata Omcrabit han 2. ci kat 
-. No. 24 

EHVEN .ERAITLE 

EMLAK iDARESi 
klRALIK AP ARTIMAN 

EMl~AK 
_ ALI~I ve SA Tl~tl 

TELEFON: 49419 

ICUlak, bogaz, burun miitehaSSJs1 
DOK TOR 

IHYA SALIH 
Cagaloglu: Hamam sirasmda 

24 n umarada - Pazardan ba~ka 
her gUn - ogleden sonra. saat 
15 ten itib~ren hastalanm ka
bUl eder. 

·-Cl 

·-> ·--J=i 

KIZILAY 
HASTABAKICI HEM$iRELER 

Okulu Direktlrltlgtlnden : 
Yeni ders yihna haz1rlanmaktad1r. Okul geceli ve 

paras1zd1r. Okul, gen~ bayanlar1n hastabak1c1 ve ziya
ret~i hemtire yetiterek, haatanelerde ve umumi s1hhat
le ali.kadar olan miiesseselerde ~ah§malanna mahsus
tur. 

J" ahail miiddeti ii~ y1ld1r. T eorik ve pratiktir. Ders
ler huauai doktor profesorler ve muallimler taraf1ndan 
verilir. 

latek]ilerin iyi ahlikh ve 11hhatli ve en az orta tah
aili bitirmit olmalar1 §artbr. Diger prtlar1m1zla fazla 
izahat i~in yaz1 ile veya bizzat 1stanbulda Aksarayda 
Haaeki caddesinde Okul Direktorliigune miiracaat edil
mesi. 15 eylul 1937 den sonra miiracaatler kabul edil
miyecektir. 

MAZON HOR OS 

MIDENIZE 
dikkat ve 1Yl HAZIM ediniz. 
<;abuk, iyi ~ignemcden yemeli 

yiyenler, fazla baharath ve biberli 
yiyenlcr, bilhassa i~ki i~enlcr mi

C:Jclerini tahrit edcrler. Ve EK~l
LIK, HAZIMSIZUK, aguhk ve 
bat donmclcri hisscdcrlcr. 

MAZON Mf..YVA ruzu 
HAZIMSIZUGI, MlDE E~lLIK 

ve YANMALARINI GIDERlR. 
lNKIBAZI defeder. Bugiindcn bir 
§i~c MAZON alm1z. Hi~bir miima· 
ail miistnhzarla k1yas kabul etmez. 
markasma dikkat 

MUzeler artt1rma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetinden: 

Yaptlacak i,Pn cinsi K~i1 bedeli Muvakkat Eksiltmenin nerede ve 
ve mahiyeti Lira K. teminat hangi tarih ve saatte 

miktan yap1lacag1 
Lira K. 

Ar~v tstasyonu ittihaz 11786 «16 884 00 Asan atika muzeleri genel 
edllecek olan Sultanah- direktorlilgilnde 1618/ 937 
med medresesinin esasll talihinde Pazartesi gilnii 
tamiratl saat 15 te. 

Ar§iv istasyonu ittihaz edilecek olan Sultanahmet medresesinde bennu
cibl ke§if yaptmlacak esasl1 tamirat yukanda yaz1h giln ve saatte kapall zarf 
usullle ihale edilecektir. Ke§if ve §artname ile yap1Iacak tamirab mahallen 
gOnilek lsteyenlerin Miizeler mimarllgma talip olanlann da teklif mektuplan 
ve en az dlOOOn lirallk bu i§e benzer 1§ yaptiklanna dair Nafia vekfiletinden 
alllll§ olduklan muteahhitlik ve Ticaret odas1 vesikalan ve muvakkat teminat 
makbuzlanm havi miihiirlii zarflanm 1618/ 937 tarih Pazartesi gilnii sant 
13,30 a kadar komisyon liyasetine tevdi eylemeleri. 1147931> 

M. M. Vekaletinden: 
M. M. Vekaletince Almanca ve Fran51zca terciln1eye muktedir olanlar

dan Ankarada Dil Fakiiltesinde veya istanbulda iiniversitede yaptmlacak 
imtihan neticesinde kazanan almacakbr. 

:Verilecek para miktan nihayet yiiz yirml altl liradir. 
!steklilerin . bilgilerini gt>sterir ellelindeki belgelerle ve bonservislerile 

M. M . . Vekfileti kara miis~rl1gma miiracaatlan. imtihan giinleri aynca bll-
dirilecP.lttir. (4834) 

Tabip ahnacakbr. 
Askeri F abrikalar Um um Miidiirliigiinden: 

Ankara civarmdakl Muesseseler i~in iki tabip almacaktir. isteklilerin 
~artlan anlamak uzcre Umurn Mudurluk S1hhat i.?ubesine milraca.Rtlan. (4124) 

Memur aran1yor 
T. C. Ziraat Bankas1ndan: 

..... -

• 

Ordu, Mersin ve 1stanbul §Ubelerimiz Kambiyo i§lerinde gah§tmlmak 
iizere yiiz lira ayhkla ve imtihanla dort memur almacakt1r. Tahsillerinin 
llseden S§agt olmamasi ve fran51zcaya iyi derecede vakl! olmalan laz1mdir. 
Taliplerin istanbul §Ubemizde Kambiyo klSilllila mtiracaatlan. ( 4649) 

/kt/sat Vekllleti Nefriyat1n1n Ekslltme llllni 
Tiirkofis Istanbul ~ubesi Direktorliigiinden: 

1 - iktisad Vekfileti tarafmdan n~rine lilzum gilrtilecek: kitaplarla 
ticaret anla§malannm 1Haziran1937 - 31 Mayis 938 tarihleri arasmdaki bas
kl i§leri a~ eksiltme usulile eksiltmeye konulmu§tut. 

2 - Eksiltme istanbul Dordilncil valnf hanmda Tiir"'k:ofis dairesinde top
lanacak satmalma komisyonunca 10 Agustos Sall glinii saat 15 de yap1la-
caktir. 

3 - Bu i§e aid f enni ve umumt §artnameler Tiirkofis istanbul §Ubesin-
den almablllr. · 

4 - Azamt 120 forma kadar tutacak bu ne§riyatm muhammen bedeli 
3840 liradlr. Muvakkat teminat 288 llrad1r. (4566) 

Adana Beledtye Rlyasetlnden: 
1 - Al'Jk eksiltme suretiyle bir cenaze nakliye otomoblli satm almacak-

2 - Muhammen bedeli (2440) Tiirk lira51d1r. 
3 - Muvakkat teminat1 (1829) liradir. 
4 - ihalesi Agustosun 12 inci per§embe giinu saat on be§te belecliye en-

cumeninde yapllacaktlr. . 
5 - ~artnamesi belediye yazi i§leri kalemindedir. 
tsteyenler oradan parasiz alabilirler. 
6 - isteklilerin ihale giinii muayyen saatte teminat makbuzlarile birlik-

te belediye encilmenine muracaatlan n~n olunur. (4596) 

inhisarlar U. Miidiirliigiinden : 
' I - 5/Vlll/937 Pef§embe gtini.i saat 15 de kapah zarf usulile eksiltmesi 

yap1Iacagt 1lAn edilmi§ olan «1951> adet portatif yazi makinesinin eksiltmesi 
15 g\in sonraya tehir edilmi§tir. 

n - Eksiltme 20/VllI/937 Cuma gilnii saat 15 te Kabata§ta inhisarlar 
Ievazun ve mubayaat §Ubesindeki allm komlsyonunda yapllacaktlr. 

m - Muhammen bedel «9750» ve muvakkat temlnat u731.25» lirad1r. 
IV - $artnameler her gi.in paraSiz olarak mezkfu '§Ubeden almabilir. 
V - tsteklilerin; makinelerl evvelce idarece goriilmil§ ve begenilmi§ 

olsUil veya olmasm, teklif edecekleri herhangi marka ve tipte makinelerini 
ekSiltme g{inilnden bir hafta evveline kadar inhisarlar Ttitiin Fab1ikalar 
eubeSi Mildiirlilgiine goti.irerek muayene ettirmeleri ve eksiltmeye i§tirak 
edebileceklerine dair vesika almalar1 lazund1r. 

VI - Miihtirlii teklif mektubu, kanunl vesaik ile eksiltmeye i§tirak ' esi
kalan ve muvakkat teminat akl'esini ihtiva edecek olan kapah zarflar ihale 
gilnil. en ge<; saat 14 e kadar yukar1da ad1 gec;en komisyon ba§kanhgma 
makbuz mukabilinde verilmi§ olmahd1r. c4532> 

Deniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilar:alari 
1 - Beher kllosuna tahmin edilen bedeli 61 kuru§ olan 40000 kilo zeythl<. 

yag1, 10/Agustos/ 937 tarihine rastlayan sah giinii saat 11,5 da kapah zarf 
usuliyle alnunak ilzere miinakasaya konulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminatJ 1830 lirad1r. §artnamesi komisyondan hergtin pa-
ras1z olarak almabilir. 

3 - 1steklilerin 2490 say1ll kanunun tarifatJ dahilinde tanzim eclecekle
ri kapall tekli! mektuplarim en get; belli giin ve saatten bir saat evveline ka
dar Kas1mpa§ada bulunan Komisyon b~kanl1gma makbuz mukabilinde ver-
meleri. ( 4444) 

* 1 - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli «35)) ku~ ve muvakkat temi-
nati d312» lira Ct50n ·kuru§ olan «50000n kilo sabun 10/Agustos/937 tarihine 
rastllyan Sall giinil saat 14 de kapall zarf usulile almmak iizere milnakasaya 

konulmU§tur. 
2 - §artnamesi komisyondan her giin parasiz almabilir. 
3 _ isteklilerin 2490 say1ll kanunun talifatl dahilinde tanzim edecck!eri 

kapall teklif mektuplanm 10/ Agustos /937 saat 13 e kadar Kas1mpa~da bu-
lunan komisyon b3.§kanhgma makbuz mukabilinde ve.rmeleri. ( 4445) 

Tahlislye Umum MUdUrlUgUnden: 
idarenin Fenni tesisati i~in a~1k eksi1tmc usulile on be§ ton motorin 

aimacaktir. Muhammen bcdeli 900 lira vc muvakkat teminati G7 lira elli ku
ru§tan ibaret J:>ulunan i§bU motorinin ihalesi 16 8 937 tarihinc rasthyan 
Pazartcsi giinfi saat on bC§te Galatnda Mcrkez nhtim hanmda dordiincu kct
ta Tahllsiye Umum Miidilrli.igil satmalma komisyonunda yap1lacaktir. Bt .. 1a 
ait §artname her giln sozu ge~en komisyonda gonilebllir. (4756) 
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Pire, T ahtakurusu, Sinek, Sivrisinek ve 
biitiin ha§arah KANZUK 

SAe BOYALARI 
JUVANTiN 

! Asoari her yemekten sonra oonde 3 def a, dislerinizi 

A 
"BfJTfJN t!ASARATI" 

OLDlJRlJR 
·l-UJ ..f .<IN {)£PO.IV 

Adi gaza bcya lie kan~tlrarak yalanca ecnebi markah 
kutulara doduruyorlar. Ve f1~1larda ve tenekelerde 

a~1ktan Fayda yerine sat1yorlar 

FAYDA MARKASINA ve 
MUHURUNE DiKKAT 

Aldanmay1mz. Faydada gaz yoktur. Ha~arat1 kat'i oldurOr. Kutusu 
17, 1 /2, orta 25, biiyiik 45, bir litrelik 65, be, litrelik 300, buyiik 
tenekelerde 900 kuru~tur. Buyuk f1~1larda tam kilosu 50 kuru~tur. 

HASAN DEPOSU 

·n Kenan 

Ter ve ytkanmalda kat'iyyen 
~lkmaz, tabii renk veren tanm· 
nu~ yegane slhhi sa~ boyalandlr. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 

BEYOGLU - iSTANBUL 

!!!!IEll!llE Operator- Urolog --

1 
Dr. Mehmed Ali 

ldrar yollan 
hastahklan mnteba1s1si. Xoprtlba l 

1- Eml;•; ~·~ ;1:
1 
~gla6-ll 

Dr. iHSAN SAMI 
Tifove paratifo hastal.klarma tutul· 

mamak ii;in a~1zdan alman tifo hap
and1r. Hie rahats1zhk vermez. Herkes 

! td alabilir. Kutusu 50 Kr. -Eliii 
11nu11111111111111111111111u11111111111111111111111111u111111111111uuna111aauum 

1 

ismine dikkat buyurulmas1 

• • 
~IMDI ARTI~ 
iSTEDiKLEQiMi 
ALABiLiRiM 

YEILi 

Sahibi .Sccmeddin Sadak 
Unmmi n~riyat mildilrli: SelfunJ Sedes 

AK~A1'1 l\latbaasi 

MALI.AD PAZADLAR ... 

/. 10 T:ENZiLATlA 
SATI$ YAPIYO:Q 

' 

Dis macunile f1rcalamallsm1z 
Ciinkii 

Bir def a fa.r~alamakla 
di~ler temizle~ ol· 
maz. Agu guddelerinin 
ve dahili uzuvlann mii· 
temadi ifrazatJ, d~· 
dan miltemadiyen ah· 
nan ecnebi maddeler 
nt.ikroplar, yemek, i~ki, 

sigara vesaire d~lere, 

di~ etlerine binbir mik· 
rob a,tlar, nnzalar hu· 
sule getirir. Bunlar biri· 
ke birike nihayet di~ler· 
de ~iiriime, ctlerde ilti· 
hablar ba~lar. Arttk fe

laketi onlemek ve dur· 
dunnak gii~tiir. 

Vaktinde ihtiyati elden b1rakm1ga-
rak di~lerinizi en az giinde 3 def a 

Radyolinle flrcalay1n1z 
F 

BA' • DI' · KEZLE .• GBiP ve kad1nla
rin AV SANCILARI ile ROMATIZMADAN hu-

sule gelen agr1lar1 derhal gec;irir. 
Mideyi, kalbi yormaz. 

<;iftlik, Suthane v~ butun 
koylulerin dikkat 

nazarlanna : 

Mi EL E 
"Krema makinalan,. geldi 
Bu makinalar dilnyanm her yerinde 
siit~liliik aleminde biiyiik ~ohret ka· 
zannu~ ve en verimli makina olarak 

tanmm1~ta.r. 

Son sistem yeni modellerimiz gelmi~tir. 

Tarkiye umum sat1i deposu : 
T ahtakalede POKER T ra~ b1~aklan deposudur. 

Ta:;;ra satl!j yerlerL Erzurum: Turbe civan No. 29 ~iikril Hasan Giiral 
Konyada: i\fehmed Ka!11k~1 ve biraderleri. Esk~ehir: Hasan Alanya. 

Antiviriisle tedavi 
Kan ~1banlar1, el ve ayak parmaklarmm arasmdaki ka~mtilar, 
dolama, meme iltihab1 ve ~tlaklar, flegmonlar, yamklar, bra~ 

yaralari, ergenlikler, koltuk altt ~1banlar1 . 

Tedavisini en erk~n ve en emin bir surette temin eder. 
$ark ispen~iyarl Laboratuvari, ISTANBUL 

I. KARON, BEYOGLU, TONELMEYDANI 
«Beyers Mode fUt' alle» mecmualarmm aahf yeri. 


