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Japonya ile c;in aras1nda o·· suyuk bir :un 
b. I Id un ·balk Bogazlar1n 

. Ir an a~ma o u bek~ilerini_· alk1§lad1 
()zn askerferl gerf (;ekf ferek yerferfne Montreux zaferinin yildOniimii miinasebetile 

. zabzta kuvvetleri gOnderiliyor Anadolukavagmda merasim yapddi 
. ,. l 

vaziyet, salaha yi.iz tutmll§ goriinmek
tedir. · Zira Hopei valisi Fengchlarun 
kun:i~dasmdaki 37 ·.ncl <;in frrkasl, 
Pekiru.n garbindeki mevzilerinden ~e
kllmege b~Iarn1§tlr. Alman haberlere 
gore tahliye edilen mmtaka ba§ka 
Qin kltaat1 tarafmdan i§gal edilmiye
cektir. 

$imali. Qinde vaziyetin iyile$mesi 
,.~aponyada memnuniyet uyandird1 

okio 21 (A A ) D 9 'aian •• - omei 
lap •rndan: Hiikumet Cin ve 
Pa on aakeri makamatrnrn 

Z<Jrteai .. .. 11 d 1'11ah II" . gunu aaat e 
<let,:. 1 brr itilalname ak-
lrlekt1'd · olduklarrnr teyid et-

e rr. 
Londra 21 . . 

kanklnd . - Qm Haric1ye nezaretl, 
verrn~r eki Japon sefirine bir nota 
till i~ln 1~· ~u notada muhasamatm ta
dihnekte iki ta~fm gori.i§mesi teklif e
tizere eu ve 9min sulhu kurtarmak 
gi bildi ~~en gelen gayreti sarf edece-

fluuektedir. 
Lonctradak· ,... • 

tnetnin· 1 ylll sefareti bu notarun 
P . 1 nf§retmi§tir. 

ek1n 2l ( 
JaPonlar .A.A.) - Sungcheyuan, 
ta.den-. 

1 
1~ Qmliler arasmda yenl mii-

•ue er1n .. ·· 
~nci 

9
. onune ge~mek iizere 37 

0~1e in ftrkasmm bugiln saat on ile 
aunar:~asmda Papaochandan gerl 
vetJetintnY~rlne askeri zab1ta kuv
lnl§tir. ikame edilmesini tekllf et- Japon :Bariciye Naun B. Hirota 

JaPon A rna~ ko asken ~a~amat1, bu geri al- 37 rnci f1rka ~ekilmege 
Yin etn-.int~ol i~m u~ Japon zabitt ta- ba1lad1 

•u §t1r. . . ---- ~anghay 21 (A.A.) - f}unali <;mde 

~~n de Haziiledar ~iftli- · 
gJnde bir duvar y1kdd1 
13hir ki~1 aQ1r, bir ki~i de 

afif surette yaraland1 
tvvelki .. 

YlktJ.tn gun Tepebasmda blr duvar 
la.tun~i' 2 ~~~i olmu~ •. 2 i~~ de yara
ka lia~·l. Dun de ayni ~ekllde bir va
kirkoy ~r ~ifllglnde olm~tur. Ba:
dar ~iflig· 1na tabi bulunan Hazlne
rinin sah1.nde B. Htiseyin isminde bi
n1ncta " lb bulundugu tu~laharma-

beni§ b' var dti ir duvar vardir. Bu du-
S1zin i;~k:~detl.i rUzgarm tesirile an
butunan .k.ermi~ ve duvann dibinde 
:n11~tir. 1 1 ameie ankaz altmda kal-

Ankaz ar 
atneleier t asmda, orada bulunan 
t1rrnatarctaa~~fm~an yap1lan ilk ar~ 
lturtariim ir ki~i hafif yarah olarak 
ad1ndaki :a da, Bulgaristanh Ali 
llunun liz ~r amele bulunamaID1St1r. 
$aitine rn .. enne itfaiyenin tahlis 've
ve '.Bakirk~~acaat zarureti has11 olmu~ 
lerek lazi oy grupu hadise yerine ge
tlr. :au ai: ~elen ameliyata girl~~ 
lnUhtelif hye .sonunda Ali, viidilni.in 
tu haldc yerler1nden ag1r yaraI1 oldu
len canku ~1kanlm1~ ve derhal getiri
ll.eye nakl rtaran otomobili ile hasta
l&ndarm edUmi~tir. Hadlse hakkmda 
tlhkikat kumandanhg1 tarafmdan 

yap1lmaktad1r 

"" 1" epebatindaki kaza 
~VVelki ·· 

Su1ar idar ~n. Tepeb~mda Belediye 
Yat sirasU:~mm yapt1rrugi bir hafri
Y1k111p atnel a blr. duvarm birdenbire 
ikiSin• eden lklsinin old ~ .. .. 

in de ag1r sur ugunu, 
Yazrn1~tik. ette yaraland1guu 

Bu kaza etr f . 
S~lar idarestn~~n~a btll)assa Belediye 
nun m" ihma1 ve tesyy··b .. UeSSfr oldu ~ u u-

gu ve duvar tama-

mile tahkim edilmediginden dolayt bu 
ani inhidamm vuku buldugu iddia 
ediliyor. Hatta dun bir gazete de bu 
nokta etrafmda israr ediyor ve pa
yanda konulmad.lgm1 da ileri sfuii
yordu. 

Belediye Sular idaresinin maltlmati
na milracaat ettik. Bize verdikleri ma
!Umata gore bu kaza fena bir tcsadii
filn eseridir. Sular idaresinin hi~bir 
teseyyilb ve ihmali mevzuubahis de
gildir. Maamafih milddeiumumilik te 
tahkikakata b~lam1~tlr. 

· Ankara istasyonunun 
insas1 biiti 

A~dma resmi Cumhuriyet 
bayram1nda yapilacak 
Ankara 21 (Aiqam) - Ankara is

tasyon binasmm im;aatl bitm~tir. 

Binanm tefri~ine bugiinlerde b~lam
lacaktir. 

Diger taraftan yeni bina oniinde 
a~llacak, yeni meydarun projelerl de 
hazirlanm1~tir. Yetmi~ metre geni~li
gindc ve yii.z metre uzunlugunda 
olacak yeni meydanda modern elek
trik tesisah, otobils ve otomobil du
ra~ mahalleri yap1lacaktir. 

Istasyon gazinosunun kar~1smdaki 
bo~ erazide yap1lacak istasyon park1-
nm tarh ve tesviyesine yeni meydan 
a~ildiktan sonra ba~lanacaktir. 

Yeni istasyon binas1 ile meydanm 
ac;ilmas1 rnerasimi Cumhuriyet bay
rammda yap1Iacakt1r. 

Maamafih buhran, beni.iz hitam 
bulm~ degildir, ~iinkii Japon kuvvet
lerinin §imali <;ine dogru tahacfunle
rinin durm~ olduguna dair hlctbir a
Iamet yoktur. 

Tokyoda memnuniyet 
Tokyo 21 - ~imali <;inde vaziyetin 

iyile§mesi herkesi memnun etmi§tir. 
Ba§Vekil 1tvaziyetin her dakika bir par
~a daha iyilc§tiginfo soylemi§tir. Ga
zeteler Qin ve Japon zayiatmm pek 
az olmasmdan memnun gori.ini.iyorlar. 

lngilterenin miidahaleai iaten-
digi dogru degil 

Londra 21 (A.A.) - <;in sefareti, 
Londradaki <;in· sefiri B. Quotalclnnin 
<;in - Japon buhraruna tngillz hiikU
metinin rniidahalede bulunmasiru il
timas etml§ oldugunu resmen tekzip 
etmektedir. 

(Devanu 4 iincii sahifede) 

.. :l.kka~Iera 

Bursadakl 1500 
mOtelcald ne yap1yor1 

Gazetemiz, Trakyaya bir muhabirini 
yoUzyarak oradaki son vaziyeti taf
sil6.tile sii.tunlanna gei;irdi. Diger bir 
muhabirimiz de, Bursa ve civannda 
gezmektedir. Yala.nda o havalinin hu
susiyetlerini ·de seri halinde yazaca.
gtz. 

Bursaya giden arkada~imiz, bu ~e
hirde 1500 miitekaidin oturdugunu 
df.4iinerek cacaba nasil y~yorl.ar?• 
diye tedkik etmi~. Bir ka~ devlete 
baglz milesseselerde ucretli . i$Zere gir
mi~, bir ka~ ticaretle mewuz. 6teki
ler, kahveye gidiyorlar, evlerine d.0-
nilyorlar; hie; bir ~ yapmiyorlar. 

- Yorulmu~lardir, dinleniyorlardir. 
Esasen ya$li adarnlar! isimleri ii.stiln
de: Miltakaid! 

Haytr! istirahata mahsus gii.nleri-. 
mizin ve ihtiyarltk devremizin bo~ 
bof oturmakla gec;mesini bu asnn 
medeni havsalasi alamaz! Her yurtta
~n, para kazandzgi i$ten maada, bir 
de amatorlii.gu olmaltdtr. Ne gibi 
mi? Tilrlil Wrlil: Kolleksiyon ya-p
mak, bOcekler iizerinde tedkikatta 
bulunmak, c;U;ek a$1lamak, eski ki
taplan biriktirmek, milli tabahata bfr 
kap yemek ildve etmek, eser yazmak 
nemnden hevesler, - arzuya tabi -
Bii.tiln bO$ zamanlanmizm birer me$
galesi olabilir... Her milnevver ferd, 
bunlardan Uialettayin birine merak 
sannalzdir. Diinyarnn her yeri.nde, 
yilz binlerce amator vardtr; bunlann 
meraklan, milletlerine ~e~id c;e$id 
f aydalar temin eder. Devleti vaktile 
idare eden 1500 memurdan hie; biri
nin bir tek hevesi olmama.si, eseflen
dirici bir hal degil midir? 

Bari yeni devirdeki miineverleri.
miz, birer merak sahibi olarak thti
yarlasalar ve «iekaild c;ikmca nefsiml 
f alanca ~e ha.sredecegim! • gayesint 
besleseler... • 

Dilnkil merasbnde bayrak ~ken, askerln ~ rmml w bhramaD 
askerlerimbl aiqh;ranlal'. 

Moutreux muzafferlyetinin yildO
n i.imii milnasebetile diln Anadolukar 
va'gmda bilyiik merasim yaptldl. Bo
gazlar zaferinin kutlanacguu haber 
alan binlerce balk Anadolukavaguun 
Karadeniz Bogazma dogru uzanan 
sahilini doldurm~tu. Bir~ok kimseler 
de sandallanru bayraklarla donata
rak denize ~ll~la.'rdl. Merasimtn 
yapllacait sa.hilde defne da1lan ve 
bayraklarla sii.slenmi~ bir tak yaptl
~. biiytik bir bayrak diregi dikihIWr 
ti. 

Dik ba.§11, gijrbiiz bir alay asker me
rasim sahasmm deniz tarafmda yer 
~ti. Bayraklarla donanlll1' olan 
Kavak sevin~ i~inde ~a.lka:ruyordu. 

Omer tskender Erdemer r.abltanla blr
likte askert telt1f etti vo hatirlanm 
sordu_ Erler~ 

-8agoll • 
Diye blr ses halinde kumandanlan

na biitiin ~kunluklarile mukabele 
ederlerken kadm, erkek biitiin halkm 
yiizlerinde hakll iftihar dalga.1.an s&

zlliyordu_ Teft~ten sonra asked ban
donun ~aldlgl istlkW m&rfile bay
rak ~ekme merasimi yaplldl ve san
cak havalamrken hlirmeUe selAm
Ia:nd.l. 

Biraz sonra alay ve Karadenlz Bo
gazi kumanclam albay Omer iskender 
~emer hltabet kilrsilsi.ine gelerek 
heyecanll bir nutuk s0yledi. Kuman
dan sllt s1k alkLPanan bu nutkunda 

Merasime saat tam onda b~lanch. ezciimle dedi ki: 
Once Sanyer alay kumandaw Albay (Devam1 4 iincil sahifede) 

........ m m•11g1 ff PAii II 'llllllU 1•tm-M"•'••-
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Bay Nurullah Ata~ 
Bir ucu Paris, blr ucu istanbtil 

kiitiiphanelerinde bulunan alaimi se
ma gibi bir miz~!. .. Altmdan ge~en 
bir eser bazan iyi ise kotil, kotil ise 

· iyl olur! ... 
Fevkalade tahmin ve takdir hassa

sma maliktir. Bab1ali vitrinlerine c;1-
kanlan her cevher, onun tedkik had
desinden ge~meden degerini bula
maz!. .. [•] 

Bir balo~a hie bir ~yi, hi~ bir 
kimseyi begenmez gorilniir. Halbuld 
kendine tenkit imkAmm verdigi i~in 
her ~yi, hatta B. ismail Habibi bile 
begenir! ... 

Sarma sigara lt;mek, kimsenin be
genmedigi bir eseri goklere ~1karmak, 
gi.ine~ll havada palto giymek, okun
rmyan bir gazeteye yazi yazmak gi
bi herkesi hayrete di.i~ilren garip ha
reketlerden ho~Iamrl ... 

Yabanc1 dillere istida.d1 fazlad.lr. 
Yazarken, konu~urken iki kelime ara
sma bir tilrk~e kelime s1k1~tmnayt 
sever! ... 

Miistesna bir talihi vardir, son de
rece miinaka~ac1 oldugu halde her 
giln, Babraliden evine sag ve salim 
doner! ... 

l •] Bir efi de cevahlr bedestenlndedlr' 
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Diin Geceki ve Bu Sabahki Baberler 

Tutusan Gama~1rlan sOndiirmek ister
ken bir kankocamn mu ht elif yerleri yand1 

Jtfaige ate~i ~abuk sondiirdii, 
garalilar hastanege kald1r1/dilar 

Bu sabah bir yangm olm~ ve bir 
kan kocadan mi.irekkep zengin bir 
musevi ailesi muhtelif yerlerinden yan
dlklan cihetle hastaneye kaldmlmI§
tir. Vakarun tafsiliti §Udur: 

Osrnanbeyde Efe sokagmda 8 numa
rall ti~ kath bir bina vardlr. i~i ah§ap, 
d.1§1 kArgir olan bu blnanm sahibi ti
caretle i§tigal eden bay Alberttir. 

ikinci katta; sabahleyin erkenden 
kurumak iizere bir koridora asilml§ 
olan ~am8.§1rlar, mangaldan Sl~nyan 
bir kIVIlcnnla ansizm tutU§IllU§ ve riiz
gann da teslrile az zamanda i;ama§1r
lar, kamilen alev alm1§t1r. 

Bunu goren B. Albert ile Bn. Katen
ya i;ama§rrlan s0ndilrrnege ugra§rm§
larsa da bu sefer kenclilerinin elbise
leri ate§ almi§tir. Yanmakta olan 
kan kocanm feryachm duyanlar 
polis ve itfaiyeyi haberdar etmi§lerdir. 
:Vaka yerine gelen zab1ta memurlan, 
muhtelif yerlerinden tehlikeli surette 
yamm§ olan Albert ile Katenyayi kur
tararak otomobille hastaneye kaldir
~lardir. 

Az sonra yeti§en itfaiye de ate§in 
daha fazla geni§lemesine mani olacak 
tedbirleri almI§ ve ate§i .sOndiirmii§tiir. 
Zab1ta; ate§in ne §ekilde ~Iktig1ru 
esash surette ara§tlrmaktadlr. 

Cinliler Pekin $ehrini 
tahliye ettiler 

F akat Japonlar da geri ~ekilmiyecek 
olurlarsa tekrar §ehri i~gal edecekler 

Londra 22 (Ak§am) - Pekindeki 
Deyli Telgraf muhabirinin bildirdigi
ne gore, Japonlarla <;inliler arasmda 
miizakerelere ba§lanrnasma ragmen 
vaziyet gergin olmakta berdevamdrr. 
Japonlarla ~arpl~§ olan Qin asker
leri Vampingi tahliye etmekten imti
na etmekte ve istihkamlan kuvvetlen
dirmektedirler. 

Cin laiikumeti, ne§rettiii bir 
beyannamede laiisnii niyetini 
gostermek ic;in Cin askerleri
nin Pekini tahliye ettiklerini 
lakat o civarda bulunan Ja
pon a&kerleri de geri c;ekilmi
yecek olurlar ise Cin askerle-

Tinin bugiin tekrar Pekine gi
receklerini ~eyan etmi§tir. 

Londra 22 (Ak§am) - Tokyodan 
bildiriliyor: 

37 nci <;in firkas1 Pekini tahliye 
ediyor. Tokyodaki <;in sefiri Japon 
hariciye nazm B. Hirota ile gorii§
mu§tilr. 

Japon tayyareleri Luko~ao mmtaka
sma attlklan beyannamelerde halkl 
il~ gil.n zarfmda bu mmtakay1 tahliye 
etmege davet etmi~. Luko~ao, Vam· 
ping, ~angsen rnmtakalannm bom
bard1rnan edilecegini ilave etmi§tir. 
Japon askeri harekB.h durmadan de
vam ediyor. 

lngilterenin yeni p'in1 
suya m1 dii§iiyor? 

ltalya, iki taraf1n muharib tan1nmas1 i~in 
ecnebi goniilliilerin ~ekilmesini kabul etmiyor 

Londra 21 - Talt Ad~mi mildaha
le komitesi saat 16 dan (18,5) a kadar 
ildnci i~timanru yapnu~hr. Talt ko
mite miizakerelerini muddet tayin 
etmeden talik etmi~tir. Reis milna
aib gordilgii zaman tall komiteyi top
Janmaga i;aguacaktir. italya mu
rahhas1, ingiliz projesinin rniizakere 
tarz1 tesbit edilmedik1tc ecnebi goniil
lillerinin geri cekilmesi meselesini 
muzakere etmiyecegini soylemi~tir. 

italyan sefiri B. Grandi, hilkumeti 
metbuasmm ispanyadaki iki muha
lllll taraf a muharib hakkmm tarun
masmm ecnebi gonillliilerinin cekil
mesine muallak tutulmasm1 reddet
tlgini korniteye bildir:mi~tir. 

tyi ma111mat alan mahafil, italya 
tarafmdan takib edilen bu hatb ha
reketin 1ngillz plAruru tamamile su
ya du~iirmekten korkuyorlar. 

lapanyada yeni muharebeler 
Paris 21 - Aslierin karargAhlnda

ki Havas muhabirinin blldirdigine 

Adliye aiyasi miistefar1 geldi 
Adliye siyasi mliste§an B. Salahad

din Yargi yanmda hususi kalem mu
Ciiirii B. ~akir ve tefti~ heyeti relsi 
s. Sezai bulundugu halde istanbula 
gelmi~tir. 

Gayrimiibadillerin dilekleri 
Gayri milbadlllerin dilckleri Ma

liY.e Vekaleti ..tarafmdan tedkik edil
mi~ ve hakll gorillmil~ti.ir. Vekalet 
t;x>nolarm kiymetlenme~i ve yeniden 
tevziat yaplllnas1 i~in tedbir almak
tadlr. Meclis a~1lmca bu hususta bir 
l{tyiha verileccl:tir. 

gore Nasyonallstelr hiikumet kuvvet
Ierine kar~1 taarruza devam ediyor
lar. Gi>aderama cephesinde baz1 mev
zileri zabtetmi~lerdir. Hilkumet kuv
vetleri bir taarruz yaprm§larsa da 
ricate mecbur olmu~lanhr. 
Hiikilmet top~u kumandan1 

oldii mu? 
Toledo 21 (A.A.) - Esirlerin ifade

lerine gore hiikumet to~u kuvvetleri 
kumandaru general Aranz'm Vaca
demorillo yakmmda nasyonalistlerin 
atnu{i olduklan bir obiis dancslnin · 
isabetiyle olmil~ olduguna dair bir ri· 
vayet vardlr. 
Oviedo bombard1man edildi 

~imal cephesi 21 (A.A.) - Havas 
aj8.I1Sl muhabirinden: Hiiktimet~ile

rin top~u lruvvetleri, ii~ sa.at Oviedo
yu bombardlman etmi~tir. Bir bina
ya iki obiis dii~mii~tiir. Burada ana
~· babas1z ~ocuklar bulunuyordu. 
Uc klzcagiz olmii~tilr. 20 kadar yaralI 
vardlr. 

Y eni polis kanunu 
.Ankarq - Yeni polis kanunu bir 

agustosta meriyete girecektir. Polis
lerimiz agustos ma~larm1 yeni ka
nun tizerinden alacaklardlr. 

Dedeaga~ta biiyiik bir yangin 
Atina 21 - Dlin gece sabaha kar~1 

Dedeag~ta biiyiik bir ya:ngin ~1ka-

rak ~hrin ~ar~1s1m b~tanb~a yak
~tir. iki biiyilk tlitiln deposile as-
keri kliip, yanan binalar arasmda
dlr. Zarar sekiz milyon drahmi he
sap edilrnekteclir. 

Devams1zhk yUzUnden 
kay1tlan terkin edilen 

hukuk talebesi 
Devlet 1uras1 bu husustaki 

karann bozulmas1na 
karar verdi 

Ankara 21 (Ak~am) - Ankara hu
kuk fakUltesi profesorler mec1isi, de
vams1zllk sebebile ayni s1rufta iki se
ne kalan fakiilte ikinci ve il<;iincii s1-
mf talebelerinin kay1dlannm terkin 
edilrnesini karar altma alnu~t1. 

Prof esorler meclisi, bu vaziyette bu· 
lunan talebelerin tahsil hakkmdan 
tamamcn mahrum edilmerneleri i~in 
kendilerini yeni b~tan, yani birinci 
Sinlftan tahsile ba~lamak hususunda 
muhtar b1rakm1~tI. 

Profesorler meclisinin bu karan 
iizerine mikdarlan miihimce bir ye
kful tutan bu gibi talebelerin kayid
larmm terkini cihetine gidilmi~tir. 

Hakkmda bu karar tatbik edilml~ 
bulunan bir talebe devlet ~urasma 
milracaat etmi~ ve profesorler mecli
slnin bahsi mevzu karanna sura 
ne~~inde itiraz etmi~tir. ' 

It1raz1 tedkik eden devlet suras1 
tanzimat dairesi talebeye hak ~ermi~ 
ve kayid terkini hakklndaki prof e
sorler meclisi karannm bozulmas1m 
karar altma alnu~tir. 

Bu suretle kayidlan terkin edil
mi~ bulunan biitiln talebelere bu
lunduklan sm1ftan tahsile devam 
haklan yeniden tarunrn1~ oluyor. 

Ancak profesorler meclisinin tan
zimat dairesince verilen bu karara ~ura 
umumi heyeti nezdinde itiraz etmesi 
de kuvvetli bir ihtimal dahilinde gO
rillmekteclir. 

Lordlar kamaras1nda Filistin 
hakk1nda bir miizakere 

Hiikii.met Filistini ii~e taksim 
projesini tatbik edecegini sogliigor 
Londra 21 - Avam kamaras1 Filis

tinin taksimi hakkmdaki projeyi bu
giin miizakere edecektir. Di.in Lord
Iar kamarasmdaki rniinaka§a bu mil
zakerenin ba§lang1c1 olmU§tur. Mu
halefet f1rkas1 reisi Lord Snell, bu hu
susta bir sual sormu§tur. Milstemle
kat nezaretinde parlamento rntiste9a
n Marki Dufferin hiikftmet namma 
bu suale cevap vererek zayif goriin
mekle degil, fakat kuvvetli ve azim
kar davranrnakla Fillstinde taham
rnillfersa bir §ekle giren vaziyetin al
tmdan kalk1Iacagrm soylemi§ ve de
mi§tir ki: 

- Silah kullamlmas1, bu meseleyi 
hilt bir zaman halletmiyecek ve Arap
lar ile Musevileri biribirinden ayiran 
U\;w·umu daha ziyade derinle§tirecek
tir. 

Tahkik komisyonunun raporunu 
kabul eden hiikumet, ne Araplann, 
ne de Yahudilerin kari§lkhk klvilcirn
Iarim alevlendirecek olan hit; bir ha
reketine tahamrnill edemiyecektir. 

Cimento fiatleri 

Lonclraya, gerek Yahudilerin, ge
rek Araplann protestolan gelmi§ ve 
tetkik edilmi§tir. Hilkfunet, Araplar· 
la Museviler, milnferiden hi.ikurnete 
yaptiklan teklifleri mti§erek bir itilaf· 
name ile kabul ettikle1ini taahhtid et
medikge, Filistinin taksimi projesini 
esash bir surette tadil etmek niyetin
de degildir. 

Hilkumet bu ay i~inde rneseleyi Mil
letler cemiyetinin daimi manda ko
misyonuna arzetmekle almak niyetin· 
de bulundugu tedbirlerin daha ~abuk 
tatbikini temin edecegini umuyor. 

Hiikfunet gerek rnilstakil Yahudi 
devletinin ve gerek miistakil Arap dev
letinin Milletler cemiyetlne kabul 
edilmek hususundaki tdieblerini ter
vic edecektir. 

Bu devletlerin kara, deniz ve hava 
kuvvetleri, limanlarirun kara ve §imen. 
difer hatlanrun ve Filistinin heyeti 
umumiyesinin emniyeti i~in rnukave
leler aktedilecektir. 

Bart1nda yang1n 
Eski fiate mal satanlar Y edi ev yand1ktan sonra 

hakk1nda takibat yapdacak ate§ gii~liikle sondiiriildii 
izntlr 21 (Telefon) - Vekiller he

yeti kararile bugtinden itibaren 
~in1ent0 fiatlerinin ucuzlatumas1 
IAz1mdI. Torbas1 115 ku~a 

satllan i;imento 102,5 kuru~ satila
caktir. Fakat izmrideki tilccarlar el-

~iiramn bu husustaki karan bu
giinlerde fakillte dekanhgma tebli~ 
edilecektir. 

lktisad Vekili 
Diin ticaret odas1nda 
tedkiklerde bulundu 

' lerindeki mallan evelce pahahya al
d1klanm ileri siirerek eski fiate rnal 
satm19lardlr. Vilayet bu tuccarlar 
hakkmda tahkikata ba~lanu~tir. Ta
ki!Jat yap1Jacakhr. 

Bartin 21 (A.A.) - Kasabamn en 
slkl~ ve harab bir semti olan Klr
tepede biigiin ogleden sonra ~lkan 
yangm yedi evi yaktlktan sonra itfa
iyenin ve halkln gayretiyle sondiiriil
mii~tilr. 

~iddetli bir poyraz estigi ve mahal
le kamilen ah~ap oldugu i~in yangm 
daha ~ok biiyiimek istidadlnda idi. 
Hatta bir arahk ~ar91ya dogru geni~
lernek ilzere idi. Semtin susuz ve so
kaklann dar olmas1 facianm deh~e
tini arttirrm~hr. Yangm bir bur;uk 
saat siirmil~ttir. insan zayiati yok
tur. 

iktisad Vekili B. Celal Bayar diin 
saat 12 de Ticaret odasma gelerek 
tedkiklerde bulunmu~tur. Benzin fi
atlerini tedkik etrnekte olan komis
yon da diin toplanarak mutad mesa
isine devam etrni~tir. 

B. Ceial Bayar komisyonun ilk i~ti
mamdan ~imcliye kadar yaptig1 etiid
ler etrafmda izahat alarak saat 12,5 
den sonra Ticaret odasmdan ayi·ilm1~
tlr. 

<;ekoslovak rejisi tiiniin 
alacak 

izmir 21 (Telefon) - Qekoslovak 
reji idaresi bu sene Tiirkiye ti.itunle~ 
rinden 1 milyon 200 bin kilo satm ala
caktir. ~imdiden Tiirkofise rniiraca
at etmi~tir. 

Yas UzUm ihracat1 
lki giin sonra lngiltereye 

ihracata ba~lan1yor 
izmir 21 (Telefon) - izmir Uziim 

kurumu esash te~kilatla ilk defa ola
ra.k iki giin sonra tngiltereye y~ 
iizilm ihracma b~hyacakhr. Soguk 
hava depolu bir vapura 10 ve 12 kilo
luk kutular i~inde y~ iiziim yi.iklene
cektir. 

,,, Uziim kurumu Almanya, ingiltere 
ve diger memleketlerdeki en rnilhim 
tirmalarla temas etmi~ ve y~ ilziim 
i~in anla~rnalar yapm1~t1r. Uziim ku
rurnu bu sene 3 bin ton cekirdeksiz 
ve razakl iizi.imiinil ya~ ihrac edecek
tir. Bunun 2 bin tonu deniz yolile in
giltere ve Almanyaya, 1000 tonu da 
Sel.1nik uzerinden trenle Merkezi Av
rupa mernleketlerine gonderilecektir. 

Uziim kurumu, bundan evvel ingil
tereye milhirn miktarda karpuz gon
dermi~ti. Bunlarm hi~ bozul.madan 
Londraya vard1g1 haberi gelmi~tir. 

ltalyada niifusun artmasi 
yavatlad1 

Roma 21 (A.A.)- italyamn niifusu 
bir sene i~inde 548 bin fa:zlal~mi~tir. 

Son istatistikler, tezayild nisbetinde 
bi~· yava~lam4 kaydetmektedir. 

-----
lzmirde bonoya mukabil 
sablacak Y unanh emliki 
izmir 21 (Telefon) - Burada gay-

ri miibadil bonolarina mukabil satil
mak tizere rniihim mlkdarda Yunanll 
emlaki vardlr. Milli Emlak idaresi bun
larm listelerini bazirlamaga ba§laml§
trr. 

Bu senenin ilk kuru iiziim 
ve inc1r1 

izmir 21 (Telefon) - Bu senenin 
ilk <;ekirdeksiz kuru iizfun ve inciri 
agustosun ilk haftasmda piyasaya ge
lecek ve satl§ ba§llyacakt1r. 

lzmirde su azaldl 
Belediye ihtiyac1 

kar~ilamak iizere yeni 
kaynaklar ariyor 

izmir 21 (Telefon) - izmirin Yu· 
kan mahllesi halk1 Vezir ve Osman
aga memba sulanru kullanirlatdl. 
Bu seneki s1caklar 11 kaynaktan iba
ret olan bu sularm 9 kaynagm1 ku
ru tmu~ ve ancak iki kaynak ka1m1~hr. 
Bu da ihtiyac1 kar~lliyamamaktad1r. 
Belediye ~irndi bu kaynaklara yakm 
yerlerde sondaj yaptirmaktadlr. 

Bundan mi.isbet netice almmaz
sa yanm milyon niifusun ihtiyacma 
yetecek miktarda olan ve icindeki ki
re~ derecesi ytiade 12 yi ge~miyen Bu
ca nahiyesinin Tahtakoy civarmdaki 
dagdan mernba suyu getirilecektir. Bu 
i~e 400 bin lira sarfedilecektir. Proje
leri haz1rla:myor. 

~ayet Bucadan su getirilirse Kadi
fe kalesinde bilyiik bir depo yaptm
lacak ve su ~ehrin her tarafrna tevzi 
edilecektir. Suyun halka gayet ucuza 
verilmesi esas gayeyi te~kil etmekte
dir. Kadife ka1esinin bulundugu te
penin agai;landmlarak buranm or
man halinde getirllmesi de goz oniin
de tutulmaktadlr. 

Yamanlardan Kar~1yakaya gelen su 
kaynaklar1 da s1caklardan az su ver
mege bM,larn1~tir. Hatta Kar~1yakada 
oturanlardan Yamanlar suyuna yeni 
abone olmak istiyenJere su verilemi
yor. Yamanlarda da yeni kaynaklar 
aranmaktadlr. 

Tiirkiye - iran hava seferleri 
Tiirkiye ile iran arasmda yakmda 

hava seferleri ba~hyacaktir. Tiirk tay
yareleri Tebrize, iran tayyareleri 
de Vana kadar yolcu ta§iyacak
lardir. 

ingiltereye ISmarlad1gmnz yeni tay
yareler gelir gelmez, istrmbul - Bi.ik-
re~ hava seferlerine de ba~lanacakt1r. 

lngiliz sahillerin
de bir 1iadise 

Bir Alman tahtelbahirf 
suyun yiiziine ~1kmaga 

mecbur oldu 
Lon<lra 22 (Ak§am) - ingiliz de

niz rnakamlan miihim bir hadiseyi 
if§a ediyorlar. Bir ingiliz muhribi, tor
pil taray1c1larla beraber, Portland sa
hilinde manevra ya par ken Hidrof on. 
aletleri, o civarda bir tahtelbahir bu
lundugunu haber vermi§lerdir. Muh
rib, denizaltmda bulunan tahtelbahi· 
re yukar1ya ~1kmas1 ir;in emir vermi~, 
fakat me<;hul tahtelbahir, bu emri 
dinlemiyerek yoluna devam etmek is-
temi§tir. Bunun iizerine muhrib tah
telbahirin civarma bir detonator pat
latrm§ ve tahtelbahiri denizin sathma 
~Ikrnaga rnecbur etmi§tir. Deniz sat
hma ~1kan tahtelbahirin U 27 numa
rah Alman tahtelbahiri oldugu gortil
mti§tilr. 

Bu hadise r;ok endi§eli §ayialarm 
dola§masma sebebiyet vermi§tir. Bu 
encli§eli §ayialara bir nihayet vermek 
i~in Avam kamarasmda resmi beya
natta bulunulmu§, ve ingiliz manev· 
ralarile ingiliz kara sulan haricinde 
seyrtisefer eden bu Alman tahtelbahi-
rinin mevcudiyeti arasmda hi«; bir 

milnascbet mevcut olmad1gi beyan 
edilm~tir. 



r:::::: 22 Temmuz 1937· 
AK~AM 

AK~AMDAN AKSAMA: 

Dortle yedi aras1ndaki 
~ocuklar1m1z fJE&iR D.&BERLERi 

Almanlann umumiyetle 90k zfut.. 
Y~ti oldugu malfimdur. Tam bir dii· 
z~ne tcrbiycli eviad! olan bir Cermen 
ailcsine: 

"":-" l\la~lah... Bunlan naSil boyle 
yc.t~tirdiniz? • diye sonn~lar. - Btt 
lmdar ~ok lnlnim.ininin her birile ug· 
~~? ... ~kolsun... Biz, iki ii9 ta-
nesue bile baci edA-; , 

Al--- -r .......... yoruz. 
·"""'LI~ ailesi ~oyle ccvap v~: 

.... - Biz i~le:rindcn yalmz en biiyfi.
gune fevkalide emek \'erdik. Onu 
terbiye ettik, Terbiyeyi o otekllen 
a~~adt, ' 

*** 
~ Biitiin Cermen ~ocuklan terbiyell· 
lb de.niek istemiyorum. Fakat bu, 
~~ ahnacak bir te.rbiye sistemidir. 
ha .: ise, bu terbiye usulilnii mil, 
biJ' ~ nu kabul etmek gerektir, 

1 ;"1Y0nun. Fakat her halde usu!· 
e en birlne bq vunnak limn! Zi

ra C"l • • 
' • eruruz, bina, ~ya noktasmdan 

llasil lSlaha muhta~a, ~ terbl· 
~~ cihetinden de oyle bir diizebneie 
ihhya~ hlssettiriyor. 

~ vapurla seyahat ediyordum. Bl-
ntevkide Jq aitJ, tane bq ala :rd,. ~Uk topla.nmJ¥- Annelezl; 

11 alari tarafmdan yanm saat ~ 
k nda ~ alt1 kere ~IIp bet altl 

6~e. dayak yedller... Yolcular yaka 
b' ti. Ana babalar da, ooyle umumJ 
~ Yerde evladlarmm tcrbiyesizllgt 

:11ekke vuruidugu i~ her halde 
•n SU!'laruu hissetn~Ier, mahcub ol· 
~lardir. 

~ l>ikkati celbcdcn bilhassa ~ydu: 
r cuklann hepsi de, nyni uslUb iize-
e ~n1arik, t b' . Hi b'-basJu nfSiz, er 1yes1z... 9 u 

leri . altinda kalmanu¥ar ... Enerjf.. 

d disf plin altma ahnmam1s fstl. 
lldl ~· n ran bir kanaJa sevkcdilmcmif. 

81 ~ 
1~11en bir suyun dcre yatagma 

i:~Ynrak, ortnJ1gi sele bogman 
h ilinden ha saldmyorlar saga sola, 

a SUldinyorlar. 

Ad- Baba ... Adalar m1 bu goriincn? ... 
a ncdir? 

- Sus! ... Tcrbiycsiz! 
- Anne ... Sintlt ver ..• 

- ~hndi ycmek yedin! 
- S1'>M'' • t •·• ....... ~--!!'llll!l.,. 
- l>ck· -biJi t al? Al... l."e, patla... Fa'D1 
Yon.- ki k ... gil -'4.llt , anun aciktt!,'lndan de-
~ calltn SikJid1gmdan! 
1Wct 1-

kuit ' :iutdmm hakla var: Can SJ· 

larinlStndan! ~ocuk, dort be~, alti Y8f" 
knd da harici illcmle f evkalide alA· 
suai~:r olur. nir taktm sualler sorar ~ 
liyat e cevap bulamaymcn, • mane
diy tlndan iimidini keserck mad
nu ~ a. SnldJriyor: • ~unu istiyor, bu
Yor!lsbyor. Kah simit, Jdih dayak y1 .. 

Eski . 
dort nesu 90cuklnn dort yasmda 
.I\ ayhkkcn mnktebe ba~latilird.I. 
ra~e okumak, lllfza ~~mak, Ka· 
erk:~ tech_ vidi ogrenmek iQin hayll 

)1 JI' l'A.,. ! faka dortie . .¥-g. t, ~ocuklannuzm 
)'a~ :> Cdi arasmdald tam in~ 
i-iJn.~~a Parks1z, bah~esiz mahallele
rh1dc l.11 llobut oda, bakla sofa evle
disipji~~artimanJannda muhatabSIZ, 
retie sa~ b1talalmaJan da nyni su· 

Garbh b~ey! ... 
tebe ,. ? ~~~gunu yedisinde mek· 
f.an e\ ~. Anladik. Fakat o yq
terb. 1Vel de bir nevi basJa, bir neri 

•ye altlllda tut.a n· • taklar is r... lZlll1 yavru .. 
l'lndan c, dortie yedi arasmda ~i-
lleticeyt ~layor. l\Iekteplerin matl1lti 
de hunda Ver.tneJuesinin bir sebeblnl 
Stndaki aftya:rak, dortie yedl ara· 

~OCUklannuz j~ln l~timal ya· 

-ntin 

Yeni otobus 
sef erleri ba~lzgor 

Giizergah komisyanca 
tayin edilecek 

Belediye ge!;en sene 15 otobil! aa· 
hibinin ruhsatiyelezini ellerinden al· 
rru~b. Bunlara verilen ceza milhleU 
bittiginden bu otobils sahibleri, M~
ka ile Beyazid ve Be~ikt~ ile EminO
n ii a.rasmda otobiis i~letilmesl i~ 
Belediyeden milsaade istemi~Ierdlr. 
Belediye bu talebi esas itibarile ka
bul etmi~tlr. Bir komisyon bu teklif1 
tedkike ba~lam1~tir. Bu komisyon ye
ni otobus servislerinin giizergfiluru 
tayin edecektir. 
Be~ik~ lie Eminonil arasmda i~ll

yecek otobiislerden bir klsnu da Ka. 
rakoyle B~tq arasmda seler ya· 
pacaklardlr. 

Fiatlerde tenzili.t 
yap1lacak m1? 

Be~a, hallo, Be~iktal ile Tak· 
sim arasmda i~llyen otobiis iicretlert
nin 14 kuru~ oldugundan otedenberl 
~dyet etmektedirler. 

Nafia Vekftletl .,irketler ba~ milfet. 
ti~ligl ~ayetl tedkike b~la.nu~tir. 
Bilhassa Ma~ka ile Be~ikta~ a.:rast 
i~1l alman 7 ,5 kuru~ ucretin 15 kuru
~a indirilmesi tahmin edlliyor. Esasen 
benzin fiatlerinin ucuzlamast iizerl
ne Taksim - Be¢h-ta~ otobiis iicretle
rinin de indirilecegt muhakkak gts
riililyor. 

lspir.fo ka~ak~11tg1 
Muhim miktarda ka~ak 

ispirto yakaland1 
Emniyet direktorli.igu k~ak~1hk bil· 

rosu memurlan tie, inllisar takibat me
murlan mtihim bir ispirto ka~akcwg-t
m meydana clkanru§larchr. Bu ispirto 
ka~kc111gi ~int, bazi sermayedar elle
rin 1dare etmekte oldugu tesbit edll
mi§ ve bunlar hakklllda da 18.zun ge
len kanunt takibata giri§ilmi§tir. 

MlihLTU miktarda kacak ispirtolar 
mi.isadere edilm~ o1up, tah~t ilc
mal eclilince alakadarlar mahkemeye 
verileceklerdir. ----

Bir aab1kah yakalandi 
Sablkahlardan ismall isminde b1ri, 

i§ledigi bir su!;tan dolayi polisce aran
makta idl. Yapllan ~bata ragmen 
bir tilrlii ele ge~miyen Ismailin gece
leri ge~ vakit Edirnekap1 civru:mdald 
cvine gelcligt hn.ber almmca, Yakalan
maSl i~n tertibnt almIIll§tir. Filhaki
kat gece yanSl ismail cvine gelmi§ ve 
memurlar da kendisine durmas1m ih
tar etmi§lerdlr. ismail bu ihtara alch
n§ etmeyince me~urlar ihtan tekrar 
etmj.§ler. bu sefer Ismailden mukabe
le gormii§lerdir. 

Bunun iizerine silah istimaline mec
bur olmu§Iar ismail bu ate§ nltmda 
kacam1yacagma kanaat getirerek tes
lim olmU§tur. 

!small hakkmdaki su~lardan dolayi 
kanunt takibat yap1lmaktachr. 

en11• 11111111u 11111111111111111111111111111111111111111111111u1u11111u111111nnmim 

hut haususl tedbirler abnalJyiz! 

Maarif ii~ laSimdll'. Biitiln diinya 
maarifi ul\lektepten once • mektep 
esnasmda .. mektepten sonnu diye 
ii9 kola aynl~tll'. Bizde, birincisl 
nerede? Ak~mCl 

t.irn h gece hem mehtatn seyret-
• ein. dil~\lnd .. b wn ay Amca .•• 

... Mehtap malihiilyalar ictn bire 
birdir! .. insana hep olnuyacak ,eyler 

, diqiindilriirl. •• 

1$ kanunu 
Miifetti§ler imalathaneleri 

tefti§e ba§laddar ---t, dalresl mi.if etti~eri evvelki gece 
Eminonil ve civanndaki bazi ima!At
haneleri tefti~ etmi~ler ve baztlannda 
4J kauununa muhalif olarak: gecele
yin kadmlarla ~ocuklarm !;ah~bkla-

nm tesbit etml~eridir. ilk defa gorillen 
bu hal iizcrine ihtaratta bulunulmUf 
ve tekerrfuii. halinde miiesseselerin 
ceza · goreceklerini bildirmi~lerdir. 

Karadenizde f 1rf1na 
Liman1m1zda bekliyen 20 

vapur yola ~1kam1yor 
Evveiki gece b~yarak diin biltiin 

giin devam eden f1rtma bilhassa Ka
radenizde tesirini fazla gostermi~tir. 
Bu itibarla R:aradeaize ~ak isti
yen biiyiik, kUctik ylml.i vapur B<>
gazda beklemektedirler. 

Son 24 saatte 27 
tif o vakasi 

A11s1 olmlyan seyyar 
sabcdardan ah1 veri1 

edilmiyecek 

Son yirmi dOrt i~de ~ebrimizde 
yeniden 27 tifo vakas1 tesblt edilmif
tir. Esnafa yap1lan ~ya devam edi
liyor. Yapllan hesaplara gare ~ 
arkas1 ~u giinlerde almacagmdan, Be
lecliye tara.fmdan yapllacak bir llan Ue, 
7 agustostan sonra seyyar ve sabit es
nafm ellnde tifo ~LSI ~ehadetnamest 
bulumruyanlardan ~verlf edJ.lin&. 
mesi blldirilecektir. 

Bundan b~ sokaga tiikilrenler
den 1, ~op dokenlerden 5, tiinel, vapur, 
tren gibl nakil V8.Sltalan ~lne tilldl
renlerden 2 lira Belediye cezam. au.nm. 
s1 kararl8§tmln11Jtlr. 

. Bulgar bandirah <;ar Ferdinand ve 
Italyaq banwrall Ka.fora vapurlan Londraya karpuz gonde-
Karadenizden 10 saat teehhurle 11• rilecek 
marum1za gelmi~lerdir. izmirden oldugu gibl istanbuldan 

Bu vapurlann giivertelelinde bulu· da Londraya karpuz ihracma b~a-
n?11 bazt utak, tetek e~a da Karade- nacaktlr. ilk parti bir lid giine kadar 
mzde denize u~~r. gonderilecektir. 
--·

111111111
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istanbul Belediyesinden: 
1 - Istanbul belediyesinin Eminonii ve F atih tubeleri 

i~nde 28 Temmuz 1937 tarihinden itibaren ve Beyoilu ve 
Betikta1 §Ubeleri i~inde 5 Agustos 1937 tarihinden itibaren 
arkahkla her nevi e§ya ta11nmas1 yasak edilmi§tir. Bu yasak 
en lasa zamanda diger belediye §uheleri m1ntakalar1nda da 
tatbik edilecektir. 

2 - Eminonii belediye §uhesi i~inde Valdehani iskele· 
sinden Y ag iskelesine uzanan kiyidaki hamal boliiklerile Ip· 
~iler, Aamaalb, Gazc1lar ve <;i~ekpazar1 hamal boliikleri ve 
Galata cihetinae Y agkapan1 iskelesi hamal holiigu m1ntaka
lar1nda, bu sahalar i~inde kalmak ve hi~ bir suretle ditari 
~donamak §artile 1Eylul1937 tarihine kadar arkahk kul
lan1lmas1na milsaade edilmi§tir. Bu tarihten itibaren bu aaha
lar i~inde de el arabalar1 veya diger nakil va11talan kullan1· 
lacakhr. 

3 -T a§una makaadile lriifecilik yapilmasma muvakka
ten izin veri!mi~ti~. ~u kadar ki bu ta11ma uauliinden miinha
s1ran kii~iik hacimda zati e§ya 1!6 ev e§Y~sil~ ~avayici zaruri
ye ta11nmas1 i~in istifade edilecektir. H1~ b1r ldife;-e 50 kilo
dan f azla yiik konm1yacag1 gibi konacak e1ya da gerek yiil[. 
seklik ve gerek geniilik hak1m1ndan kiifeleri 15 santimden 
fazla ge~miyecektir. Bavul ve ~anta gibi zati e§ya ile c;i~ek 
ve fidanlar bu son kay1ttan istisna edilmittir • ' 

4 - lskelelerde deniz vas1talar1ndan kara vas1talarma 
yiikleme ve bo~ltma i§lerile kara vas1talar1ndan magazala
ra ve hanlara botaltma ve buralardan kara vas1talar1na yiik. 
leme i§lerinde arkahk kullamlmas1 §imdilik caizdir. 

5 - ~hrin muhtelif m1ntakalar1n~a bulunan ve araba, 
kamyon ve kamyonet gibi vasitala~1n it_l~meaine miiaait ol
mayan dar ve dik yoku1larda nakbyat 1~m arkahk kullaru· 
labilir. 

Ancak bu nevi e1yan1n yoku1Iar1n hatina kadar araba 
ve yahut kamyonla ta11nm11 olma~1 lizim geldiii gibi ta11na
cak her par~a yiikiin yetmit bet kilodan fazla olma11 caiz 
degildir. 

6 - Her tiirlii deniz vasitalarindan yalniz k1yilara kadar 
komiir, kum ve tug la ve ~ak1I ve kereste ta1mma11nda arka
bk kullamlmasma izin verilmittir. 

7 - Bu tenbihler 1imdilik seyyar saticdar hakkinda taf.. 
bik olunm1yacakt1r. (B.) (4378) 

Ba.:v Amca:ya. trire ... 

----

. . . Mesela insan, denizin sulanna 
basa basa ka~ Jayiya ge~megt dil· 
filnUrl .•• 

,. ,,, 

. . . Diin gece de : c~u Bogazl~i ol
ma.sa acaba ll88l1 olur?> diye saatler-
ce d diim, durdum. 

Sahlf e j 

u .... 4P•P••• II 
Sokak 

!Uiitemadiyen ~yet ederiz: crS.. 
kaklannuz pis. Istanbul temh b .. 
~ehir degil ... » Bu muhakkak Id dofrl 
bir iddiadlr. 

1stanbul sokaklannm pis 01Jnas1-

nm en biiyiik sebeplerlndcn birl d9 
muhakkak ki halkm sokagi son d• 
rece hor giinnesidir. Sokak naza& 
:nnzda ideta her ~in fulahbp atda
cagi, istediginia zaman, istediginill 
tarzda kirletilebilecek bir yerdir. 

Hatti halkm dilinde buna dair bic 
~ok sozler bile varchr. 

IUesela evin i~ini kirletecek· ol~ 
- Camm, derler, burasi sokak 

nu? .. Dikkat etsene ... 

Yani sokak ~diye kadar bizde 
kir1etilecek bir yer marumna gelmek~ 
tedir. 

Istanbul so'kaklaruun temizligi i~lll 
yapilacak ~ylerden biri de halka 
sokak denile.n ~yi sevdirmektir. llal
ka ~u anlatmahdir kl sokak insa. 
run e\•inin, ba.h~esinin bir par~SJd1r. 
Bir ev nas1l ailenin efrach arasmda 
benimse~ sokak ta \'Btada1~ 
arasmda oylece benimsenmelidir. tn
sanm naSJ.l evine, evinin temizligine 
~ ban vazifeleri, ban mecburi
~·etleri varsa bunun gibl ~ehrine, s,,_ 
kaklanna ~1 da bir ~hirlilik vazl• 
f csi vardlr. 

1"u11~ yav~ bu \'azifcnin idrak 
cdildigini memnw1iyetle gorilyoruz. 
l\Iesclil ~ehzadeba~inda, !?ehzade ka· 
rakolu oniinde tozlu bir arsa \'ardL 
Bu arsa riizg/'Mh zamanlarda biitiin 
o civan mUtl~ bir toza boguyordu. 
Hele arsawn ka~smda bir de mek· 
tep oldugu i~in toz bulutlan talcbe
nin slhhatini bile tehdid cdiyordu. 

0 ch-ar balla gayet az bir para lie 
bu arsay1 sade, faknt ~ok giizel bl.ti 
bah~ haline soktu. Gayet ucuz bi, 
iki ~i9clc1e bu tozlu arsa ~imdi ml· 
11.imini bir park halindedir. 

~ehzade karakolunun yanmdald 
bu kii~iik parkt belediye del:ril, o cl· 
\•arda oturanlar ya1>tmm~b.r. Demek 
yava~ yav~ bir ~ehirlilik vnzifesl 
bizde kendisinJ giisteriyor. 

Temenni ede}'iz 1d bu his kendisl
ni ~k yakm bir zamanda biltiln kuv· 
vetile g0stersin 

Sokap kendi e\imizden, kendi baJi. 
~emizden bir par~a addettigimiz gi.in 
Istanbul temiz bir ~ebir obnak i~ 
ilk i.mkAm bulm~ demektir. Yoksa 
~irliblt vazifemizl duymazsak ve 
SOlcafi ~dik:i manasile «SOkab ad• 
dedersek fstanbulun temiz olmasm• 
imkin yoktur. - H.F. 

...... ntue•1un1rmnm1tmnnnmunn11111u11111n11tttm11111rn11m.-

Bir ~ocuk batka bir ~ocuiu 
yaralach 

Kil!;iikpazarda Hac.lkadm mahalle
sinde oturan 13 ya§lannda Hiiseyin ile 
arkada.§114 ya§mda Abdullah, mahal-

lelerinde slit S1k kavgalarile taru.ruruf 
iki ~ocuktur. Bunlar, evvelki ak§am 
gene biribirlerile kal'§ll8.§lllca Abdul· 
lah, Hi.iseyine kiifretmi§, Hilseyin de i. 
kil.fre tahammill edemiyerek yamnda 
bulundurdugu k'ii!;iik blr ~YI Ab
dullahm bogriine saplailll§tlr. Hiise
yin; bu ~ yaptlktan sonra mahal1-
aralanna dalarak kaybolmll§, neclen 
sonra evine domnti§tiir. :l§e el koyan 
polis memurlan Abdulahm tedavisfnl 

yaptirmakla beraber, Hilseylnl de ara
ml§lar ve nlhayet evinde yakalainlf" 
lard.tr. 

carui ~ocuk hakklnda icap eden k&
nunt takibat yapllmaktadlr. 

... Sen nas1l olur, dersin? 
B. A. - NaSll olacak, komilr depo

lan ersiz kahr! ••• 
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Biiyiik bir giin 

Diinkii merasimde g~it resml 

(Ba~ taraft 1 incl sahifede) rimizl .. > sozleri coskun ve ate~li ag1z-
- Bir y1l once yilce hilktlmetimi- lardan ~lkarak birlbirlerini taldp edi· 

zin Tiirk milletine temin ettlgi Mon- yordu. 
treux zaferl bizi Bogazin bu ~irin ki- Kumandanda:n sonra parti nanuna 

Sovget Rusga -
Almanga 

Iki memleket aras1nda 
normal miinasebat 

tesisine ait nutuklar 
Berlin 21 (A.A.) - Sovyetlerin 

Berlin biiyiik el~isi B. Constantin 
Juremiew, bugiin Berchtesgaden'de 
B. Hitler'e itimatnamesini takdim et
~tir. 

El~i, irad ettigi nutukta bilhassa 
de~tir ki: 

Sovyet Rusya ile Almanya arasm
da normal miinasebetler lhdas ve 
idamesi, her iki rnemleketin menafi
ine tevafuk etmekte ve umumt sulh 
i~ine yard.Im eylernektedir. Biitiin 
gayretlerimi bu vazif~yi if aya hasre
decegim. Bu hususta tarafm1zdan 
miiessir ve hay1rhahane bir milzahe
rete nail olacagum ve idare etrnckte 
oldugunuz htikfunetten de ayni mu
zahereti gorecegimi timid ederim. 

Hitler, cevabmda ezcilmle derni~tir 
ki: "' 

yilanna topumuzla, tiifegimizle eri~- Ata sayar bir nutuk soyledi.Bunu mii-
tirdl. On sekiz ylhk uzun bir aynhk, teakip bayan iskender Erdemer kiir-

Alrnanya ile Sovyet Rusya arasm
da nonna1 miinasebetler ihdas ve 
idame etrnege sarf1 gayret edeceginiz 
suret!ndeki beyanatiruza memnuni
yetle muttali oldum. 

~etin bir hasretlih.-ten sonra Bogaz ve silye geleiek kendisi tarafmdan yaztl-
onun azlz halkl sevgili Mehmedine, nu11 ~ok giizel bir ~ okudu. Her 
asirlard1r ~inas1 bi.iyiik ve kudretli nu.srai ayn ayn allol11anan bu ~iirden 
toplarma c~kun blr heyecan ve derin bir par~a aliyoruz. 
bir sevin~le kavu~tu. 

Bugiln o giinii, bir sene once sizinle 
birlikte y~adlgim1z o ~ere! ve heye
can giinilnil tekrar y~1yor ve kutlu
yoruz. Montreux Tur.kiln ate~iz, harp
siz kazan1lm1~ parlak ve yenl bir zate
ridir. Mon treux ile Tiirkiin Bogazlar
daki yi.iksek hakk1 tarundl ve Asya, 
Avrupa lotalanndaki aynlmaz yurd 
par¢larmm bagi kuvvetlendi. 

Yilksek karar ve tedbirlerine daya
nan Tilrk milleti bu ~ereru zafer gii
n On il de bilyiik Ba~bug Atatiirkiln 
yilksek dehasma bor~ludur.1 

Kurnandanm nutku biterken hal
km CO{ikunlugu artiyor: cY~a:sm 
Atatiirk, y~m ctimhuriyet, var ol
sun Turk milleti, sag olsun biiyiikle-

•O sabah Bo~azm mavl sular1 
Ne§eyle koptirdu, co§kunca aktt 
Tiirkiin bi.i.kiilmez demlr kollar1 
Bo~aza ate§ten blr klllt taktl. » 

Sanyer ilk mektebi talebesinden 
blr ~'-'Cugun okudugu ~iir de uzun 
uzun ~land!. Nutuk ve ~iirleri mii
teakip g~d resmi bapadI. Bolilkler 
Kavak sokaklanndan bir devir yapa
rak tekrar merasim meydanma gel
diler ve kumandanlanni selaml1yarak 
g~tiler. Halk Bogazlann bek~erini, 
~kerleri ~hyor, co~kun tezahii
rat yap1yorlardl. 
Ge~id resminden sonra hazrrlanan 

bilf ede misafirler izaz ve ikram edil
dller, bu sureUe merasim buyilk bir 
Sevin~ i!;inde ogle iizeri blttf. 

Yeni kag1d paralar1m1z 

Yeni kftgit paralanmizm Londrada yakmda ba.silacagim yazrm~tik. Yeni 
paraJar §eklen dolara benzemektedir. Bugilnkii paralardan da1ia ince ve uzun
dur. Yukanda be§ llrallk bir paranm ild yiiziinil goriiyorsunuz. 

Belediyeden teblig edilmi~t1r: 
~ehirde Pek fazla miktarda kedi iiredigi goriil

miittiir. Sokaklarda ve bot ar1alar1n en pis yerlerinde 
ve ~op tenekelerinin i~inde dola1arak buralardan al
dddar1 hastahk tohumlar1n1 evlerimizin en temiz ko
felerine ve hatti. kucaklar1m1za kadar ta11yan ve za
rarlar1 hizmet ve faidelerinin ~ok iistiinde bulunan bu 
mahlUklar1 arhk f azla iiretmemek icabettiginden Be
lediye aokaklarda ve bot araalarda bulunacak liedile
ri imha etmege karar vermittir. 

Binaenaleyh kedilerini seven ve onlar1n oliimiinii 
arzu etmeyen §ehirlilerin kedilerini evlerinde muha
f aza ederek aokaga aahvermemeleri ilan olunur. 

Belediyenin bu karar1n1n tatbikine yard1m etmek 
iateyen halk1n zahmetine kar§ihk olmak iizere Beledi
ye dairelerine teslim edilecek her kedi i~in bet kuruf 
verilecektir. ( 4455) 

Ben de sizin gibi Almanya ile Sov
yet Rusya arasmdaki bu kabil rnil
nasebetlerin bugiln her zarnandan 
ziyade ademi mi.idahalenin zaruri il
caatma ve iki memleketin menafiine 
tekabiil etmekte oldugu ve bu suret
le umumi sulh davasma y::ird1m1 ola
cagi mutaleasmdayim: Binaenaleyh, 
sarfetmek istediginiz rnesaiyi ifa hu
susunda gerek benim ve gerek hiikt1-
metim tarafmdan icab eden miizahe
retin gosterilecegine sizi ternin ede
rim. 

Japonya ile Cin 
(Ba~ tarah 1 inci sahifede) 

Maamafih <;in sefareti narruna soz 
soylemege sallihiyettar olan bir zat, 
Japonya ile Cin arasmdaki gerginli
gin ba§langicmdan beri ingiltere ve 
Arnerika hiikfunetlerine vaziyetin sa
fahat1 ve inki§aflan hakkmda rnunta
zaman maldmat verildlgini s0ylemi§
tir. 

Amerikanm vaziyeti 
V~ington 21 (A.A.) - Reisicumhur 

B. Roosevelt, diin ak§am <;in ve Ja
ponyaya kar§1 «bitarafhk kanunul) nu 
ileri siirmek l~in acil bir tasavvuru ol
madigiru beyan etrni~tir. 

T emyiz layihas1n1n verilme
mesi T emyiz tedkikabna 

mini olamaz 
Ankara 21 (~am) - Temyiz l!

yihasuun velimemesi veya istidada 
ternyiz sebeplerinin gosterilmernesi 
temyiz tedkikati yaptlmasma mani 
ol~adlg1 halde baz1 yerlerde; temyiz 
ist1da51, dcpo paras1 ve yokluk ilmti
haberleri vaktinde verilrni~ olrnasma 
ragmen Sirf temyiz layihasmm ve
rilrnediginden bahisle hiikmtine lti
raz olunan mahkemece, temyiz isti
da:smm reddine karar verilrnekte ol
dugu gorillmektedir. 

Adliye Vckfileti, bundan bahisle 
alakadarlara bir tamim gondermi{l ve 
bu gibl yanh~ rnuamelelerle temyiz 
hakkmm ziya.ma mahal verilrnerne
sinin teminini istemi~tir. 

Sanatkar go~menlere 
miitedavil sermaye 

Ankara 21 (~m) - iskan ka
nunu muhacirlerden sanatkar olan
lara miltedavU sermaye verilmesini 
emretmektedir. Slhhiye Vekaleti ka
nunun bu emri yerine getirilirken 
~agtdaki hususlara dikkat edilmesi
ni alakadarlara tamim etmi~tir: 

1 - Bu gibi sanatka.r go~menlere 
sanatlarm1 yapabilecek birer dilkkan 
veya icray1 sanatlarma elveri~li bir 
mahallin ternini. . 

2 - Sanatkarllk iddiasmda bulu- · 
nan go~rnenlerin sanatile temlni ma
i~t edebllecek kudrette olup olma
dlgmm tesbiti. 

3 - Kendilerine verilecek miiteda
vil scrmayenin nakden degil, sanate 
miiteallik !let ve edevatm milbayaa-

11 AL K OPERETi 
Bu ak§am 

Be§lkta~ Aile Bah<;eslnde 
PiPiCA 

Operet 3 pcrde 
Orkestm 

Cumartest ak§alll! • 
Bebek Beledlye Bah<;eslnde 

Pazal' ak§aDU Uskiidnr in~irnh Bah<;estnde 
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Yeni ithalat rejimi K1dem zamlar1 
Hah tacirleri lkhsad 450 muallime k1dem 

Vekaletine miiracaat ettiler zamlan vermege ba~lan1yor 
Yeni ithalat rejirninin tatbikine 

b~landlg1 gi.indenberi gilmrtik idare
sine 2000 beyanname verilmi~tir. An
trepoda birikip -;1kacak mallardan c;Q
gu ipekli, yilnlil kadm e~yasile deri, 
~orap gibi ~eylerdir. 

Kldem zammma: istihkak kesbede
rek terfi eden 850 ilk mektep mualli
minden 450 sinin kldem zamlarmin 
937 haziramndan rnuteber olarak ve
rilrnesi rniinasib gorillmti~ ve tevzla· 
ta b~Janrnak ilzere idarei hususiye 
muhasebesinde resmi muamele yapll
masma b~lanrn1$br. 

irandan Avrupaya ihrac edilen ha
lllar, ~imdiye kadar ~ehrimizde y1ka
rup gonderiliyordu. Yeni ithalat re
jiminde bu usul kaldlnlm1~br. Ala
kadar hall tacirleri iktisad vekfileti
ne miiracaat ederek miihim bir tica
rete taallUk eden bu usuliin yeniden 
konulrnas1m istemi~lerdir. 

Diger taraftan yeni ithalat rejimi 
rnucibince sipari~ cdilen rnallar an
cak bir ay sonra ~ehrimize geleceklcr
dir. Maamafih yeni ithalat rejiminin 
tatbiki s1rasmda almacak tccriibele 
re gore baz1 tadilat yap1lmas1 ihti
mali vard1r. ----

Diger muallimlere vcrilecek kJdem 
zamlan, miinhal vukuunda ve kldem
lerin srrasma gore tayin edHmek iize
re verilecektir. 450 muallimin birik
mi~ istihkaklarmm dag1t1lmasma bu
giinlerde b~lanacaktir. 

lki Japon mekteb gemisi 
gelecek 

Tramvay ve vapurdan athyan 
34 kiti yaka1and1 

Agustos ic;inde ~ehrimize iki Japon 
mektep gemisi gelecektir. Bu gemile
rin gelmesi, istanbulun bu seneki fes
tivaline tesaduf edecegiJ1den Japon 
misafirlerin istikbali ve Istanbul fes
tivaline i~tiraklert t m1n edilecektir. 

B. Jouhaux Bank do Frans Son yirmi dart .saat ic:;inde rnuhtelif 
mmtakalarda tramvaylar seyir halin 
de iken inip binenlerden ve vapurdan 
atllyanlardan 34 ki§i tutulmu§tur. 

Yakalananlardan ceza paras1m vcre
cek olanlarm uzak karakollara kadar 
gottirtilrneden cezalarmm almabilme 
si i~in tedbir dil§tintilmektedir. 

T epebatinda y1kilan duvar 
tahkikab 

Tepeba§mda y1k1lan duvar miina 
sebetile hafriyata nezaret eden fen 
memuru B. Macid tedbirsizlik ve dik 
katsizlik su~u ile tevkif cdilmi~tir 
Tahkikata devam edilyior. 

Pariste otel grevi bitti 
Paris 22 Ak~am) - Ba~vekilin ta 

vassutu sayesinde otel grevi bitmi~ 
tir.• 

Gelecek seyyahlar 
Diln ~ehrirnize Avgustos vapurile 

1200 italyan seyyah gelmi~tir. Be{l 
giin sonra Roma Transatlantik va 
purile ~ogu Alman olmak iizere bir 
seyyah kafilesi daha gelecektir. 31 
Temmuzda g"lfecek Markoyolo vapu
rile de muhtelif rnillet.lere mensup 
kakalababk bir seyyah kafilesi gele
cektir. 

Et fiatleri ucuzhyacak m1? 
iktisad vekfileti son yaptig1 tedkik 

ler neticesinde Karaga~ mezbahasm
da alman rusum ve ii.cretlerin indiril
mesi laz1m gelecegini tesbit etmi~tir. 

Esasen l?ehir rneclisi ayaktan degil, 
kilo iizerinden resim ve i.icret almma
sma karar verdigi halde ~imdiye ka
dar bu karann tatbik edilrnemesi dik
kate ~ayan gorillm~ttir. iktisad ve
kaleti, bu hususta Belediye ile ternas 
edecektir. 1?ayet iicret ve resimler ki
lo ilzerinden alI.iursa et fiatlerinin de 
ucuzhyacag1 muhakkak goriiluyor. 

1sTANBUL 
TiCARET ve ZAHIRE BORSASI 

2117/937 

FiATLAR 
c:i:Nsi Afat1 Yukar1 

Bu~day yumu§alr 
Bu~day sert 
Arpa dokme 

Qavdar 
M1s1r san 
Ku§ycmi 
Dari san 
i<; tmd1k 
Ti!tlk ~lak 
Yapak Anadol 
Peynlr beyaz 
Peynlr ka§ar 

6 5 
5 15 
3 35 
4 20 
4 25 
9 24 
4 10 

38 10 
145 -
52 -
25 10 

43 -

6 20 
5 27! 
4 5 

9 31 

152 20 
56-
27 20 

GELEN 

Bu~day 

Yapak 
Razmol 
Arpa 
z. yag1 
Un 
Tiftik 
Fasulye 
B. Peynlr 
Kepek 

GiDEN 

135 Ton 
25 :t 

35 • 
21 :t 

28 :t 

103 :t 

6 :t 

3 • 
7 :t 

15 :t 

Tlftik 17! Ton 
Razmol 39! » 
Un 65 • 

DI~ FiATLAR 

Bugday: Llverpul 
Bugdny: §lkago 
Bugday: Vlnipek 
Arpa: Anvers 
MlSlr: Londra 
Keten T.: Londra 
Fmd1k G.: Hamburg 
Fmdlk L.: Hamburg 

6,75 K. 
5,62 » 
6,77 :t 

5,12 I) 

3,86 JI 

8,24 • 
94,17 JI 

94,17 I) 

umumi meclis i.zahg1ndan 
(:eki1iyor 

Paris 21 (A.A.) - cTemps> gazete
si, yaz1yor: Baz1 haberlere gore mesai 
konfcderasyonu urnumi katibi B. Jou
haux, Bank do Frans umumi meclisi 
azahgmdan ~i.stifasm1 verecektir. 

Marconinin cenaze meraaimi 
R-0ma 21 - Biiyilk alimMarco

ninin cenazesi bugiln merasimle kal
dmhm~tir. Cenaze alay1 i;ok kalaba
llkt1. Yollarda binlerce balk toplan
m1~t1. Alay I·ilise meyuaruna gelince 
bjr siyah gomlekli yuk!:ek sesle: 

- Gugliemo Marconi!.. diye bagtr
rn1~br. Halk hep bir ag1zdan: c1Mev
cut! » cevabm1 vermi§lcr, bu suretle 
biiyiik alimin ya~ad1gm1 anlatm1$lar
dlJ'. 

Cenaze merasimi miinasebetile in
giliz, Kanada radyo ve ~elsiz istasyon
lan iki dakika faaliyetlerini tatil et
mi~lerdir. 

Erbaaya su getiriliyor 
Erbaa 22 (~am) - Baymdirllk 

Bakanl1g1 sular umum miidilrii, ma
iyeti ile buraya gelrni~, ~ereflerine 
Parti bah~esinde bir ziyafet veril
mi§tir. Ziyafetten sonra kanal yeri
ne gidilmi$tir. Sular umum miidiiril 
fen heyetinin bir haftaya kadar ~ 
b~lanacagrm soylemi§, 938 yilmda 
suyun muhakkak getirilecegini va
detm~tir. Halk sevn~ i(;nc1edir. 

Trabzon - Iran otobiis aeferleri 
iicretleri indirildi 

Ankara 22 - Trabzon - Erzurum -
iran arasmrla i~liyen otobiis tarifesi 
miihim surette indirilrni§tir. Trabzon
la Erzurum arasmdn 323 kilornetrelik 
seyahat iicreti olarak 490 kuru~ all
nacakbr. 

21 Temmuz 193'1 

(AK~AM KAPANI~ FiATLERi) 

ESHAM ve TAHViLAT 

istlk.raz1 dahlli 94 Tiirklye cum- 8'1 
1933 istlkraz1 95 hurlyet Merkez 

. 
Unitiirk I 15,42.50 Bankasi 

:t II 14,70 Anadolu Hts. 24,20 
I) III 14,70 Tel cf on 7,25 

Miimessll I 38,60 Terkos 8,50 
:t II 40,60 Qimento 13 

JI m Ittlhad de~r- 10,49 
ff Bankasi 9,130 menlerl 

:t hamillne 9,90 eark ddir- 0,80 
:t Miiessls '17 menlerl 

Pa.ra CCek fiatleri) 
Paris 21 Sofya 63,59.30 
Londra 629 Prag 22,67,40 
Nev York 79,10 Berlin 1,96,62 
Mllftno 15,05,10 Madrid 13,67,25 

Atlna 86,88,40 Belgrad 34,42 

Cenevre 3,45,25 
Zlott 4,18.25 
Pen go 3,99 

Briiksel 4,70.38 Bukrc!i 106,67,75 
Amsterdam 1,43,40 Moskova 20,37 

Galatasaray bayram1 
Gnllatasaray spor klilbii ldare hcyetl 

baljkn.nhgmdan: 
Kliibiimilziin 33 iincil y1Idoniimilnfi kut

lamak l<;ln muknrrcr spor bayram1, Mo
da Deniz klilbiiniin dcnlz b:i.yrnnum bn
z1rlallll§ bulunmaSI vc tchlr hakkmda vn
ki miiracaatlm1za kar§l ald1klari tcrtlbn
tm tehirine imkan olmad1gm1 blldlrmeierl 
iizcrlnc Deniz Bayramuun Saym sporcu 
halk1m1za faydall olmas1 ve gelmcsl tcrnin 
edllml§ bulunan Avusturya §ttmplyonu 
mc§hur Admlra taklmmm yiiksek oyunu
nu gormeslnl temln edcbllmek dii§ilncesi 
klfibiimiiz, Bayramm1 31 Temmuz, 1 ve 
3 Agustos gilnlerlne tallk etml§tlr. 
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-Sty ASI lCMALs 

Uzak $arkta vaziyet 
Uzak ~arktaki gerginlik sulh ~n 

fte kadar tehlikeli bir fekfl alsa da Ai>
rupa devletleri kendi aralannda. u.. 
~ bulunmadzklannda.n, o kada.r. 
7&azan dikkati celbetmiyOf'. Bunun ~ 
Avam kamarasmda ingutrenin haricf 
P<>lttikasi ilzerinde yapzlan munakQ,fa
larda <;in-Japon ihtila.fzna inkinci ~ 
recede yer: verilm4tir. Hariciye nazm 
B. Eden ne Japonyanm, ne de Qinin 
her hangi bir tavassutu. kabul etmejje 
ta.rattar olmadiklanndan vaziyetin 
V<lhim olmaszna ra§men, lngllter• 
~n 11apaca1c bir i~ bulunmadigim 
IOfllemiftir. 

Muhalifler bile inguterenin yalnu 
bafina Japonyaya soz gegirecek vazi-
1/ette 'bulunma.digmi takdi.r etmifler
dir. Buniann Ziderlerinden Dalton., 
ti~ ~arkta sulhu kurtarmak ~n 1/&-
9cine ~are, ingiliz imparatorlugu U. 
A?nerika muttehid devletlerintn bera
berce hareket ve miidahale etmelert 
Ol<lugunu s0ylem4tir. 

l"aJcat lngUtere, Amerika ile bera
~ Olaa da kendisinin eski mi.ittefild 4

Pon11antn 1934 senesinde Asyamn 
far1ct71da 8Ulh ve tisayif ve emniyeti 
~Uhaf~za etmek hakki munhaszran 

ndf.tine aid oldugunu ilan eylemefl,. 
7te lcar~ her hangi suretle mildahale
~ bulunmamaga karar verm4tir. 

atta 'imali Qinde Pekin sefaretha.-

ye ka~mamalanm tern.in ~n Tien -
Cin'de bir noktaya topla.m~tir. 

Bugiln tngilterede muvafik ve mu
halif biltiin partiler ve efkdn umu
miye lngiliz imparatorlugunun ~kde
nizdeki mevki ve yolunun tehlikede 
kalmi~ oldugunu dii~ii.nmekle me.~gUZ,. 
dilr. Adi yukanda ger;en muhalif li
der bile Akdenizde ingiliz ve Fran: 
imparatorluklannrn deniz muvas 
yollan Almanlar ve italyanlar ~arcz,. 
fmda.n tehdid edilmekte oldugunu 
unutmiyalzm, diye ihtarda. bulun
muf tur. 

ital11a, karada arkasznin Almanya. 
taraflnda.n korunduguna. ve ttaly.aya 

"tt fiklerinin karp Fransanin ve mu e 
her hangi hareketine karf' Alman or
dulannin Franmlara ve mii.ttefikle
rine karp 11urilmekte bir an tereddf!4 
etmiyecegine emin oldugundan, Is-

. lerine lngil.tere ile Fransanm 
pan11a ~ ' kt dir 
mii.dahalesine milsaade etmeme .. e • 
Bunun ~n lngiltere Hariciye must~ 
~an ispanvadaki dahlli harbe t~~
sutta bulunmak te~ebbiisilne, ~ngiJ... 
terenin yanarrnak istemedijjtni ve 
ital.ya ile Almanyanzn bOyle bir te-
ebbii.se karfi koyacakla~ muhakkalc 

!lduguridan, sulhii.n tehlikede kalaca
gmi soylem~tir. Avrupanin kanpk 
i~leri Japonyayi siyasi ve asker! ha-
rekdtmda tamamlle serbest birakm~-
t Feyzullah Kazan zr. 

?tesi Yolunu muhafaza eden ingiliz 
::ker; kuvvetlerini ~u veya bu hadise- = 

"1: ••• ;;;·;;;;;··;··;;;;-11111.li!piiiiiiiiliiiiJfi~~ii~~~ 
...... 

Dr@ ? 
lnsan ac;ikgoz olursa. 

Sinema merakhlan bay'" Levis v. Biraz sonra Le~ geliyor ve o 
Se.lzniki tamrlar; bu zat sinema Ale- da hiddetle soruyor: . 
lll..inin me~hur, maruf, tarunrm~ sl- - S~ni b~raya kim tayin ett1? 
lllalarindand . s· a sanayiini - D1rektor Povers. 
eunde tutanI~~dan ~~~de Levistir. Leambe hom~rdan~ homurdana 

.nu zat, bugilnkU ~ohret ve serveti- gidiyor, blr fffeeY soylemiyor. 
nt, kurnazi1ga, hatta kiistahbga med- Selznik losa blr za~nd~ b~t~ 
l'undur, diy~cegiz. idareyi eline ahy~r, iki d.irektorun 

OUnierden bir giin Universal stud- aralanndaki. ~t~~~ devam ettl~ 
Yos?na i.istub~1 bejmurde bir adam milddet i~len yurut~yor, sanatkAr~a 
Cehyor k . ra ve slnema sanay1cilerlne kendini 

' ap1c1ya. . nayii lleminln 
- Direktoru gorecegim, diyor. t~1tiyor, smema sa 
~P1c1 zlyaret"inln k1yaf etini pet itimaduu kazaruyor. .. Le be~ ir B' sonra studyoda ambe 5 enniemekle beraber soruyor: ir sene . 
- :a . . . tek direktor kallyor ve ilk ~ olarat 

angism1? . tti ~ i Selzniki azled.1---:--- ~angisi olursa olsun. Poversln taym e g 

-
1~ llli anyorsun sen? yor... t S 

1 
ik boai..a bir stlidyod.a - Evet. Faka e zn ~ 

.. . .. . daha yiiksek ma.a.,11 bir ~ buluyor 'YI: 0yieyse gorill?ecegin d1rekt0ril ··n bugiin me-!lhur ve zengtn 
w1 ld etmeiisin ~ilnkii onlar birbirle- ve 0 gu 
.. ~e da ' d oluyor. bl . rgin, konu~muyorlar. Yakm a 11

ll<len biri atilacak... Giiriiltiiden kurtulay1m 
nu..\ctamca&iz dil-!lilne dil~iine stiidyo- derken ..•. 
Yon kortdorlarmda dol~maga b~h- Bir ingiliz fillin stiidyosunda call· 
la~" .. ?ie hilsin hangi direktoriin au- ~ artistler, miltemadiyen i.i.stlerin-
~l? .. llangislne b~vursunl.: de ucan tayyarelerin giirillti.i.s\inden 

re 
1
r .. a~~hk goziine, pervazmda dd&- bizar oluyorlar, rahat ~~rmyorlar, 

Jta lnUdunb yaz1h bir kap1 ili~iyor. Bunun uzerine direktoriin aklma bir J1 
arahk, odada klrnseler yok. f;ey geliyor. Hemen kocaman bir 

lcap~~e~ gen doniiyor ve <;1karken yafta yazihyor: .. .. .. . 
Ya. cFilim stildyosu gurultuyil kesme. ~~ i~im oldu, ya1·m gorii~ilriiz, ell- nizi rica ediyor.> 

l'o~ern~n bir kat t.emiz elbise kirah
Pic; studyoya geliyor, ~apkas1ru ka
~h Ya b1rakiyor, < idare MU.diirii)) ya
otu. Odaya giriyor, masanm b~ma 
1~Yor, Zill bas1yor, gelen memur
lfttna n o gtinku i-!ller hakkmda ma
~U t isttyor. Diger memurlarla gO
~\' Yor... Bir arahk odaya direktOr 

ers &iriyor ve hiddetle soruyor: 
-Sen kimstn? 
-te· 

VlS V. Selznik. 

- Sent buraya kim tayin etti? 
- l>irektO Sa r Leambe ... 

ters ~t l..eambe Ciliger d.irektOrdiir. Po
......._, ddetle ~llap gidiyor. 

Bu yafta stildyonun dam.ma ko
nuyor ve ondan sonra tayyarelerin 
motor giiriiltiisii ... Hayir kesilmiyor, 
biraz daha art1yor. Pilotlar damda 
ne yazill oldugunu okumak i~in al
~ahyorlarm1-!ll · · · 

Miiteha1a11 makine 
Avustralyada sahte para basa.niar 

t;ok~a.dlr. Bunun icin Avstralya hO.~ 
ktlmetinin bir miitehass1s maklnesi 
var. Bu makinenin ihtisas1 sahte pa
ralan tefrik etmektedir. Bu makine. 
nin bir deli#fnden c~d c~d para 
at1yorlar. Sonra bir du~eye bamyor
lar, makine, bqka bir dellkten sahte 
paralan gert veriyor ... 

£.KAliVRUSi .,e ~~ 

• 
tnevsim sonu sat1s1 ----=----- biiyiik teniilat 

K,'4r,, .rp.~.,. 

Sahi!e IS 

Karamanda 
hegecanli giire~ler 
Ozerinde 11 seyirci bulu

nan bir aga~ k1nld1, 11 
seyirci de yaraland1 

T elsiz telgraf ve radyo
nasil icad edildi? 

Alman Hertz. Frans1z Branlynin tecrUbeleri -
Markoninin bunlan pratik sekle sokmas1 Karaman 19 (AksalJl) - Diin id

manyurdu bah~esi~de blnlerce seyir
ci oniinde Turk ve ecnebi ti~ ~i!t pch
livan kar~1lru?tl. 

Gilr~lerde GOnenli Hamdl ile Tu
na ~mpiyonu Yorgi berabere kaldl
lar, AdapazarlI Cerna! Bulgar Kiroyu, 
Dlnarh Mehmed de Karadagll Dimo
yu yendi. Fakat Dimo maglftbiyeti 
kabul etmediglnden Dinarll lie arala
rmda kavga ~Ikt1. Bir araltk balk Di
moya hiicum etmek istedi ise de poll
sip mudahalesile hadiseslz yati11tml
cl1. 

Gilre~Ier i;ok kalabahkt1. Bir gok 
kimseler aga9larm iizerinden seyre
diyordu. Gilre~lerin pek klzl.!1tl~ blr 
s1rada iizerinde on bir kl/Ii bulunan 
bir ag~ kokiinden klnlrm{I, d~
lerden be~i agir digerleri hafit yara
lanmi.,, bir seyirci de ceviz agacmm 
ilzerinden halkm ilzerlne dil~rek blr 
~lnin yaralanmasma ve iki kadmm 
bayilmas1na sebeb olmtl-1tur. 

Bilyiik asri icadlar, mil~terek ~al~
malarm mahsuliidiir. Biri icad eder, 
oteki tamamlar, bllfjka birisi milkem
mell~tirir. Telsizin icad1 da bu ~ 
kilde · olmll-!ltur. Telsiz telgraf.m miij
decisl Alman Henri Hertz, tatbik~ 
Fransiz Edouard Branly, bunu pratik 
tjekle sokan italyan Marko~i'.dir: . 

Daha 1855 seneslndenben Ingihz fi
zlk!(lsi Maxwell 1~1gm siiratine m~a
vi Electro-Magnetique dalgalar lst1h
sal edilecegini haber vermi~ti. Faka.t 
Alman A.limi Henri Hertz keml~ln~ 
lead.I olan bir rekkasa ile ingil1z f1-
zikcisinin bu sozlerini bilfiil isbat ed.in
ceye kadar !illi bir tecriibe yaptlma
nu.,u. 

uzatmIS olan gene Markonidlr. 
1890 seneslnde Frans1z Al~ 

Branlynin tecriibeleri, 100 metre gibl 
ufak bir mesafeyi ge<;rniyordu. Do~ 
sene sonra Markoni ingiltere ile Fran
sa arasmda telsizle muhabereyj te
min etti. italyan Alimi, Fransaya ilk 
telsizi bir hilrmet ni!?anesi 0Jarak 
Fra:nsiz llimi Branly'ye ~ekti. 

o zamandanberi Markoni, muvaft• 
klyetle tecriibelerine devam ederek 
1901 senesinde Korsika adasile C6te 
d'Azur arasmda 175 ve 1906 senesin
de ingiltere ile Amerlka arasmda ta'k
riben 4,500 kilometre mesafed.e telsiz
le muhabereyi temin ettl 

On senedenberi telsiz muhaberelerl 
i~in mekAn ve mesaf e hadd.i kalma
m~t1r. Biltiin diinya kltalarile telsis
le muhabere ediliyor, elektrik k1vll-

Kalikratga kogii 
bir teh/ike ge~irdi 

Henri Hertz Hamburglu bir hakl
min ogludur. 1857 senesinde, bu ~ 
hirde dogm~tur. 30 YR-!llllda iken 
cFezaya elektrik dalgalan !a!111anm 
kabil oldugunu> isbat etrn1,tir. 1887 
senesinde yap1lan ve muvaffaklyetle 
neticelenen bu tecriibeden sonra fe
zaya yayilan bu dalgalan kapa:cak bir 
ahizenin icad1 kal~ti. 

cun1, kiirei arzi Sal'IJlli?tlr. Radyo aynl 
icadm tatblki eseridir. Radyoculuk ile 
telsiz telgraf ~1hk arasmda esash hi9 
bir fark yoktur. Yay1c1 merkezde 
uzun ve lo.sa dalgalan doguran ma
nipulateurlerin yerine ses dalgalarm1 
na.kleden bir mikrofon koymak kan 

Bir barman yerindeki 
ekinler tamamen yand1 
Dii.n, Kalikratya koyil tamamen 

yaruna tehlikesi atlatllll§tir. Kilcilk
~ekmece civannda bulunan bu koyiin 
eteginde geni§ blr harman yeri bu
lunma.ktad1r. Harmandaki ekinler, at1-
lan blr sigara lie tutu.,uvermif ve ficl
detli esen riizgarla az zaman i~inde bu
tiin ekinler y~ ve alevler koy evle
rine dogru ilerlemege b~latnlftlI". 

Koylil tarafmdan haberdar edilen 
Baklrkoy itfaiyesi az sonra yangm ye
rine yeti§mi§ ve ate§ evlere sirayet ede
rek biltiin koyii silip siipiirecegt mrada 
s0nd iiriilmti~ tiir. . 

Harman yerinde 11 ~ye aid 20 bin 
kilo bugday. 50 bin kilo saman, bir 
harman maklnesl Y8.IUl1Ltltir. 150 bin 
kilo bugda'y bulunan bir harman kur
tanlm1~tir. 

Bak1rkoy civarmda otlar 
. tu tut tu 

Diin Ba.k1rkoy civarmda bir sahada
ki otlar tutll§m~. ate§ az zamanda ge
nt,liyerek bir hayli ot yand1ktan son
ra itfaiye tarafmdan sondiiriilmft.f
tiir. 

Kendi cezas1n1 
kendisi verdi 
Heroin dolu halon 
midesinde patlad1 

Bundan bir rnilddet evvel Kadlkoy
de Hiisnii ismlnde bir heroin ~c1-
s1 yakalanm~ti. Hilsnu; memurlar ta
rafmdan yakalanacaguu hisseder et
mez i~inde be§ gram kadar heroin bu
lunan agz1 iplikle bagll bir Iastlk balo
nu hemen agzma at~ ve yutmlJftU. 
Memurlar, kacak~1nm herolnl yuttu
gunu goriince yakalallll§lar ve kendl
sini derhal tedavi altma aldlrml§lar
cllr. Kai;akr;mm yuttugu kti~iik balon, 
midesinde delinmi§, heroinler mldeyi 
par~alamt§, az sonra da kend.isi olmii§-
tii.r. • 

Bu suretle ka~ak~1. ~ledigl su~u ca
nile Odem~tir. -----

Izmir ser2iai rehberi 
Yinnl agwtosta ~llacak ola'n tzmir 

beynelmilel fuarmm hazirllklan stt
ratle ilerlemektedir. Sergi komitesl 
tzmire sergiyi gezmek i~in gelenlere 
bir kolayllk olmak iizere sergi ve tz
mir hakkmda muhtelif malfunatl ih
tiva eden ve trenlerle vapurlarda ya
pllacak tenzi1At1 goateren kilcilk bir 
rehber bast~t1r. Bu rehber para
siz dagittlacaktir. 

P1rlanta yUzUk 
Clftl tabminen 13 krat fevblide te
mls ve kusarsuz iki tatb bir pll'lanta 
yiiziik bugiin saat 2 de Sandal bedes
teninde k.at'i surette sattlacaktll'. K11-
metl muhammenesi 3350 liradll'. Me-

rakbl.um te~rifieri :rica olunur. · 

iii( sene sonra Frans1z profesorlerin
den Branly bu dalgalan kapacak ft.leti 
icad ederek Branly tilpii nam.uu ver
~ ve bu suretle telsiz telgraf pren
sibi tesbit edilmi~tir. Fakat Branly, 
IAboratuar tecrilbelerinden ba.,ka bir
~y yapmam1~tir. Bu ica.dl pratik bir 
~kle koyan ttalyan Alimi Markonidir. 

Anten kullan1lmasllll tasavvur etmif 
olan ve yav~ yavR-!1 yayic1 merkez ile 
allc1 merkez arasmdaki mesaf eyi an
tenlerin boyunu yiikseltmek ve klvll.
cunlann enerjisini arttmnak suretile 

gelm~tir. ilk radyo tecriibeleri, 1909 
senesinde yap~trr. Avrupada rad
yo ile ilk konser, ingiltered.e bayan 
Melba tarafmdan 1920 de Londra cl
varmda veril~ ve Paristen dinle~ 
~tir. o zamandanberi telsiz telef on 
muhaberat1 umu.mile~mi~tir. Bugiin 
allc1 merkezler, binleri buluyor. Bir 
asirdanberi diinya:nm gOrdugu en b(l. 

yiik icad telsiz telgraf clllk: ve radyo
culuktur. 

"Alacag1m vard1 vermedi
ler, fena halde k1zd1m,, 
Adem baba kendisine 
ceza vermezler sanm1!? 
Evvelki giln ~am iizeri Sirkecide 

Bahnsefid otelinde Adem baba achn
d.a yetm1'llk bir adam, Re~ ad.Inda 
birinl tabanca ile vurmu.,, kendisi de 
bir polis tarafmdan tabanca lle baca
gmd.an yaralandlktan sonra yakalan
~t1. 

Bu vaka etrafinda miiddeiumwnt 
muavinlerinden B. Hikmet Sonel diin 
tahklkatla m~gul olmu~ ve hastane
ye gtderek yaraltlarm sorgulanru yap
~t1r. ~imdiye kadar yaptlan tahki
kat neticeslnde bu vakanm bir alacak 
meseleslnden oldugu tesbit ed.llmi~tir .. 
Vakalllil oldugu Bahnsefid oteli bir
~ hlssedar tarafmdan i~letilmekte
dir. Ali Memduh admda bir adam da 
bu hlssedarlar arasmda bulunmakta
dll'. Ali Memduh vaktile yanmda cab- . 
~an yetmi~ y~lannda Adem babadan 
sekiz yilz lira kadar borg para alllll.f 
ve bu borcunu Odemeden olm~t\ir. 

Diger taraftan daha baZJ. alacak 
meslelerinden dolayi otelin varidat1 
haciz altma almm1~t1r. 

Adem baba, Ali Memduhun olmesi 
iizerine otele gelerek alacagm1 iste~, 
bunlardan R~ad da: 

- ~imdi biz sana para veremlyece. 
giz. Vaziyetimiz diizelinciye kadar 
alacagma mukabil biz sana her ay on 
lira faiz verelim, sen de bizi sin,tir
ma. ... 

Dem.is, Adem baba bu tekllfi kabul 
ederek izmire gitm~tir. Adem baba, 
on liranm gonderilmed.igini goriince 
tekrar istanbula gelerek ~dan 
para istemt, ve bu yiizden ai'tz ~v
gas1 yapm1~lardlr. Aradan blr mud
det daha ge!(tikten sonra evvelki ak
.,am uzeri saat be!? s1ralannda Re~ad 
otelln altmdaki kahvenin onilnde otu
rurken Adem baba gelmi-!1 ve hie kim
seye bir !?ey soylemeden birdenbire C&

blnden bir tabanca c!.kararak Re-!lada 
~evirmi!? ve ate!? etm~tir. Q1kan kur
~un Re!?adln s1rtma saplan~. lkincl 
ktnlunla da boynundan yaralan-

m~t1r. Sil!h seslerini duyan Em.ln
onti merkezi polislerinden Cevad gel
mi~. vakayi ve Adem babarun elindeld 
tabancayi gor:ilnce, kendisine: 

- Elinden tabancayi b1rak ve tea
lim ol .. 

Diye lhtarda bulunm~ur. Adern 
baba tabancasrm bu def a da polise ~ 
virmt., ve ona da ete~ etmek istemiftir. 
Fa.ka:t tabanca patlamanu.,tir. Bu va
ziyet kan;ismda polis Cevad da taban
casm1 !(ekerek Adem babayi korkut
mak maksadile lki defa yere ate~ et
mis ve karsISmdakinin hlla tabanca 
at~aga ug;llfjt1gm1 gorilnce, ii~ilncil 
bir ku~unla Adem babayi sag dlz ka· 
pagmdan yarala.rm,hr. ihtiyar bu su-
retle ancak yaralanchktan sonra ya
kalanmIS ve l1d yarall Cerrahpa.,a 
hastan~ine kald.mlrru~larcllr. 

Diln Adliye doktoru kendilerinl has
tanede muayene etmi~tir. ikisinin de 
yara1anrun tehlikeli olmad1gi goriil
m~tilr. R~adm s1rtmdaki kur~un 
derince saplanm1~a da cigerlere ka
dar gitmedigi ir;in yarasmda oliim teh
likesl yoktur. 

Re-!lad, ifadesinde alacak meselesinl 
yukar1da yazd1gumz fffeekilde anl~t
makta ve evvelki aqam da kahverun 
onilnde otururken binJenbire Adem 
babanm taarruzuna ugrayip ya.ralan
d1g1m s0ylemektedir. 

ihtiyar Adem baba ciirmilnii itiraf 
ederek: 

- Alacag1m vard1. Vermediler. Be-
ni aldatttlar. Bunun i~in fena halde 
klzm1-!ltun. 0 hiddetle Re~1 vurdum. 
Ben ihtiyar bir a:dam oldugum i!(in 
Re~acll oldiirsem d~ bana ceza vermez
ler zannediyordum. Bunun i~n cina--yetl i~lemekten korkmadlm .. demi~tlr. 

Tahkikat devam ediyor. Adem ba

banm yarast biraz daha iyile.,tlkten 
sonra hastaneden ~Ikanlarak Tevkif

'hane hastanesine nakledllecektir. 



Bahlf e e ~IUJAM 

~ ~~:J • 
lneboluda meyvac1bga 
~ok ehemmiyet veriliyor 

lnebolululann en biiyiik derdi limand1r 
Belediye iyi bir programla ~ab11yor 

lnebolunun f&ilntifti 
ff takdir eden kaza kaymakamt baY. 
"8mSeddin Akamn himmeti de inzl· 
mam ederek 936 senesihde vall ve el· 
yovm tefti~ heyetl reisl bulunan bay 
Tevfik TalAtm yardmlile viicude ge
Urdill bir talimatname lie i~ b~la
mlm1~, Oireson ve Oiire kazalanna mil
tehasSis gondertlerek 500,000 !idan 
miibayaa ettirilip diktirilmi~ ve bil
yiik bir itina ile bakmuna devam 
edllm~tir. 

lnebolu 18 
l~)-Ka
radeniz sahill 
fizerinde ine
bolu i~. Anado
lunun mtihim 
bir iskelesi, 
denizden ge
~en biltiin ve
saitin blr ug
rag1dlr. Deniz 
sathmdan bin 
metreye kadar 
yiikselen dag
larla c;evre
Jenmi~ ~ok dar 
ve bire ii~ ve
rir milnbit ol-

inebolu kayma
kanu ~msed

din Akan 

m1yan bir arazi iizcrindedir. Halla 
her manasile dilzgi.in ahlakh insan
lardir. Buras1 hububat ve ziraatten 
ziyade meyvac11Iga milsaid blr ara
ziye maliktir. 

Ineboluda halkm rniireffeh y~a

masm1 temin ic;in ve1im kaynag1m 
~e~Uendirmek, istihsalati yiikselt
mek gayesile Yaktile Kastamonuda 
vali bulunan bay Fatinin halka mil
kilf ati nakdiye vennek sure tile mey
dana getidigi !md1k ag~lannm bay 
Fatin aynldlktan sonra ihmal edile
rek senevi mahsul mikdan (800) c;u
vala inzn4 bu ''aziyeti takdir eden 
memleketsever zevatm yard1mile son 
zamanlarda tekrar fmd1k agac1 ye
ti~tirilmcge b~lanm1~t1r. 

Elma ve f1nd1k fidanlar1 
lnebolunun iktisadi vaziyetini kar

~hyacak yegane meta1 olan yumur
tac1hk, elmactl1k ve !mdlkc;1hk oldu
funu, fakat arazinin dar bulunmas1 
itibarile ziraat~lik olam1yacagm1 ya
kmdan bilyuk bir alaka ile tedkik 

E.•!::l Mahmud Karakurd 

Fmdlk fidanlanrun mtibayaa ve 
dikiminde vali bay A vni Dogamn da 
pek bilyiik alaka ve yard.um gorill
m~tiir. Son ~ senelik koy kalkm
ma programma ilAve edilm~. bu rntid
det zar!mda be~ mllyon fmd.lk dikil
mesi ve baklmma itina edilmesi ic;in 
tekarrilr ettirilmi~ bir de talimatnarne 
yap1lnu~tir. 

Meyvac1hk 
Bu rnmtakada hiidai nabit yeti~mi11 

ve her tiirlii ~1ya musaid saklz aga~
lan Gaziantepten rnilbayaa etti
rilerek getirilen !1st1k ~arile a~1lat
tmlm1~. bundan b~ka Amasyadan 
800 kadar elma fidam celbettirllerek 
dikilmi~ ve yeni sene zarfmda mem
lekette rneyvac1hk ilzerinde hilmma11 
bir faaliyet gorillmektedir. 
Bundan b~ka Ayana nahiyesi mm

takas1 dahilinde ekilen patates istih
salati senevi iki milyon kilo gibi mil
him bir yekCm le~kil temekte ve da
ha fazla istihsaJatm arttmlmas1 ic;in 
btiytik bir alaka gosterilmcktedir. 

Bu mmtakada bagc1bga da yeni 
sene ic;inde c;ok ehernmiyet verilece
gi soyleniyor. 

Bu hususta sevgili ve nurlu vali
nln himmet ve gayreti ovmege deger 
bulunmu~ur. ineboluyu vilayet ve 
nahiyelerine baghyan yollarm he-

SON GECE! •• 
Faruk, blrdenbire tutup kendini an

nesinin kucagma atiyor... Kollarmi 
onun omuzlanna sanyor ... Haykm
yor ... 

- Annecegim, annecigiml... Gide
lim burdan .. denizi olrn1yan, gokle
rinde y1ld1zlan parlarn1yan bir yere 
gidelim ... Bu sahil, bu ufuklar, bu de
niz o kadar ibraili hatirlat1yor ki ba
nal. .. Deli olacag1m anne; ~1ld1raca
g1m I... Al silrilkle gotilr beni !. . . GO
ttir beni burdan anne!. .. 

Kadm aghyarak parrnaklanm Fa
rugun yilzunde dola~tmyor ... 

- Yapma oglum, yapma evla
dnn!... Biraz ~uuruna sahip ol!. .. 
Madem istiyorsun, gideriz, ba~ka bir 
yere gideriz... Yalmz i.iztilme, tela~ 
ctme sen!. .. 

Faruk, ba~m kaldlrarak pencere-
Jerden d1~~m bak1yor ... Kar~ s1rtlar 
kararmaga ba~arn11ibr ... Ufuklar kl-
ml bir duman 1c;inde.. . Perdele1in 
arasmdan yava~ yav~ karanhklar 
SlZJJlaga ba~hyor i~ei·i.. .~m1 birden
bire annesinin gogsiine koyuyor ... 
Dudaklarmda boguk bir ses: 

Tcfrika No. 104 

- Anne, anne; korkuyorum!. · · 
Ne zaman hava ooyle kararsa, ne za
man odalar boyle ak~mm karanllk
lan i<;lne gomi.ils.e derhal o geceyi, 
o rntithi~ son geceyi habrhyorum .. . 
Beynim parc;alnnacak gibi oluyor .. . 
Damarlarnn yamyor, ic;imde bir ye
rin kanad1gm1 duyuyorurn ... Korku
yorum anne! ... Karnnhklardan. ka
ranhk odalardan, gecelerden korku
yorum! ... 

- Hakkm var <;ocugum; ycrden go
ge kadar hakhsm! ... Korkun~ bir 
gece ya~an11~ bulunuyorsun hayatm-
da! ... Fakat unutmaga ~ah:;;mahsm 

arbk ... Bu sonuna kadar ooylc de-
vam edemez ... Yava~ yav~ zilmincl .. n 
silmegc ugra~ bunu!. .. Unut yavrum, 
unutmaga ~ah~! ... 

__, Nas1l unutay1m annecigim! ... 
NaSil zihnimden sileyim bunu!. .. Goz
lerimin onilnden gitmiyor ki bir 
an!. .. Bilmiyorsun sen anne; bu ne 
rntithi~ bir ~eydi... Sanki goz kapak
la11m1 a~m1~ar, kalbimin derlsini 
ytizmil~ler de, bu faciay1 bir tablo ha
llnde oraya kazlp birakm1~lari. .. 

men hemen miikemmel denebllecek 
bir hale getirildlgi memnuniyetle gO
rillmektedir. 

Bilhassa Vall bay Avni Dogamn 
b~ta gelen yegane bir eseri de genc
llle yard1m1dlr. inebolu vesa'ir kaza
larda koy kanunu tamamile tatbik 
edllmektedir. Bununla beraber en 
kiicilk koylerine kadar gencligm 
matlup fekilde yeti~eleri f~n mu
teaddid spor kliipleri ~llnu~tir. Bu 
meyanda bilhassa inebolu spor kUibU 
binaslle tc tef~t ve mefru~tmm 
90k miikemmel oldugu ve takdire ll
Jlk bir vaziyette c;ah~Idlgi goze car
p1yor. 

Liman derdi 
ineboh.~lulann en bilyiik derdi 11-

mandlr. I~ Anadolunun Karadenizle 
birle~tlgi noktada bulunan bu ka· 
aabarun son zamanlarda ve bilhassa 
~ mevsiminde limans1zllk yilziin
den sefainin muntazam ugnyama
mas1 ticaret filemini oldukca sars
maktachr. En bilyilk temennileri ha
ll hazirda mevcud Mendiregm yiiz 
metre daha uzattlarak kilcilk sef ai
nin bannmasrm temin etmekle mem
leketin iktisacli veziyetin ve ticare
tin bugiinku vaziyetten kurtanlma-
11dlr ki. pek hakll olan bu dilekleri
nin yaptlmasrm biz de temenni ede
riz. 

Belediye i,Ieri 
937 senesi i<;in tekarrilr ettirilmi~ 

31 bin lirallk bir butc;esile ~ok zengin 
bir program hazirlanm1~ ve birer bi
rer tatbika ba~lannn~t1r. Bu meyan
da kasaba i<;inde iki koldan gecen 
bir dere vard1r. KI~ zarnan zaman 
kasabayi tehdid eden bu suyu halkm 
her hangi ani bir f elakete maruz 
kalrnamas1 ve fenni bir ~ekilde ak
mas1 ic;in i~ ba.5larum~br. 

Btmdan b~ka ~hri tenvir eden 
elektrik fabrikas1 da tekamlil ettiri
lerek evvelce 50 beygir kuvvetinde 
mahrukatla rnilteharrik motor ~imdi 
150 beygir kuvvetinde su ve rnazotla 
milteharrik bir motore tebdil edilmi~, 
geceli giindiizlil 220 volt kuvvetinde, 
on be~ ku~ gibi ucuz bir fiatle bol 
bol halka cereyan verilerek her hu
austa istifade ettirilmektedir. 

Aynca bin rakam11 yiiksek tepe
Ierde a:r~mnalar yap1larak bulunan 
menba sularmdan kasaba i~ine her 
hangi bir f enni ~kilde getirilerek 
halkm istifade ettirilmesi ic;in de bir 
te~ebbus vard1r. 

<;ok degerli ve tecri.ibeli olan bele
diye reisi bay Hasan Ka~if Karagilllil 
oglunun kasaba halklmn ihtiyac;;la
rim kar~1hyacak her hangi bir tcd
biri alarak imkan nisbetinde c;;ah1ih
g1 gorulmcktedir. Kasaba ic;inde mcv
cud belediye bahc;esi etrafmdaki bi
nalar istimlak edilerck bilyiiti.ilecek 
ve ortasma da layik o1dugu bir ~ekil
de Atatiirktin bir bilstu konacakt1r. 
projeleri ilanal edilmek ilzere olup 
gclecek te~rinlerde i~e b~lanacktir. 

Unutam1yorum, haf1zamdan silemiyo
rum bir tilrlil!. .. Oh annecigirn; bu 
1zt1rab oldiirecek beni!. .. Sessiz sada
SlZ yik1hp gidecegim bir gi.in! ... 

Kadmm gozlerinden iki sira ya~lar 
bo~~m1yor ... 

- Faruk evlad1m; yapma!. .. Biraz 
da beni d~tin, biraz da ~uurunu be
nim l<;in ~let!. .. Dilnyada senden 
ba~ mesnedi olrn1yan bir ihtiyar 
annen var!... Nihayet yalmz degil
sin.. bu zavalh ihtiyar kadmm ha
yat mesuliyetini de omuzlarma yiik
lenmi~ bulunuyorsun!. .. Etme ~ocu
gum; yalvarmm sana cigerparem!. .. 
Babam kaybettin; bcni de kaybede
ceksin bir giln!. .. 

Farugun da gozleri doluyor ... 
- Ne yapay1m annecigim; elimde 

degil ki! ... Beni affet ... 
Kadm, oglunun yavai;; yava~ kirla~

maga ba~llyan siyah sac;lanm, ihti
yar kans1z parmaklan Ile ok~maga 
devam ediyor ... 

- Faruk; hem ka<; defad1r s0ylil
yorum sana; kendini beyhudc yc:re 
helak ediyorsun! ... Sevdigin kadma 
bir giln muhakkak sahip olacaksm ... 
seven insanlar i<;in, dilnyada mania. 
denllen ~y yoktur yavrum!. .. A~k 

giln gec;tikc;e kuvvetlenir ... Ne sen 
onu unutabilirsin, ne de o seni!. .. Bir 
giln muhakkak onunla kars1la~cak
mnl •.• 

Sivastaki eski eserler 
Maarif vekaleti mimari 

tetkikler yap1yor 

.. .,-
~-rl 

~ . 
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G01c medresenin kaptst 

S1vas 19 (~) - Olmez 8el~u
k1 eserlerini gazden gec;irmek ve bun
lar iizerine esasll ve ilmi incelemeler 
yapmak iizere ¥hrimize Killti.ir Ba
kanhg1 abideleri koruma heyeti iiye 
ve rnlitehassIS miman Sedad <;etin
ta~ gelerek tedkiklerine Gok medre
se, <;ifte rninareler, ~ifahiye, Yuril
ctiye, medrese ve kilnbetleri ilzerinde 
b~lam1~ bulunuyor. 

Verdigi izahati bildiriyorum: 
- Kayseriden b~hyarak S1vas -
~ya abidelerini tedkik ettikten 
sonra Samsun tarlki Ue Trabzona gi
decegirn. Trabzon kaleleri iizerinde 
biraz <;all~cag1m. 

Sel~uk medeniyetinin tekasill et
tigi • ~ehirlerimiz arasmda 81 vas ma-
10.mdur ki mustesna bir rnevki ittihaz 
eder. 

Buradaki eserle1i tescil ic;in gel
mi~tim. Ba~ta klymetli valimiz Nazmi 
Toker olmak ilzere husust fdarenln 
hayirll ve takdirkar alika'.51 ile mesai
mi biraz daha geni~lettim. Bllhassa 
on dokuzuncu asnn bu klymetli ibi
delerine sagdan, soldan yap1~tmlan 

yamalari temizlernek ve bu suretle 
bu klymetli eserlerin orijinalitesini 
meydana c;1karmakla me~gul\im. Bir 
hafta sonra i¥min bitecegtni tahmin 
ediyorum. Buradan Amasyaya gidece
gim•. 

Artvinde haatane ve hiikumet 
binaa1 yap1lacak 

Arh·in 19 (Ak~m) - Mezuniyet 
mtiddctini Ankarada gegiren valhniz 
B. Refik Koraltan vilayete donmti§ti.ir. 
Vali Artvinde biiyiik bir 11astane ile 
hiikumet binas1 yap1lmak tizere 400 
bin lira tahsisat aynld1gm1 haber ver
rni§tir. Gerek hilkumet ve gerekse 
hastane binalannm yerleri tesbit edil
mek uzeredir. 

- Peki, madem oyle de ni<;in bir 
senedenberi yazd1g1m ytizlerce mek
tuba bir tek tevap olsun vermcdi? 
Soylesene bana anne nic;in? ... 

- Bunu kac; yilz defadir tekrar ct
thiyorsun bana yavrum! ... Hep ay
ni l?eyi s0yliyecegim; bu dogrudan 
dogruya gurur ve haysiyeti kmlan 
bir kadmm hayata kar~1 duydugu 
nefretin bir aksillamelidir ... Bu sil· 
kuta b~ka tiirlil mana vermege im
lran yok oglum!. .. Evvela ona, cbir 
ay sonra gelip alacagim> demi~tin. 

Gitmedin. Senin gidemedigini, ingi
lizlerin buna rnilsaade etmedigini, 
gitmck i<;in aylnrdanberi c;irpm1p 
durdugunu ona yazd1gm mektuplar
la inandH"abildigini neredcn tahmin 
edebiliyorsun? ... 

Faruk, annesinin kuru kanSiz par
rnaklanm dudaklanna gotilrerek 
opilyor ... 

- Soyle annccigirn; onu bir giln 
bulup buraya getirdigim zaman se
veceksin degil mi? ... Beni nas1l sevi
yorsan. beni nas1l sac;Iarnndan ok~u
yor, bagrma bas1yorsan ona da ayni 
~efkat ve sevgiyi gostereceksin degil 
mi annecigim? ... 

- Seni mesu~' gormek ic;in elim
den gelen her ~eyi yapmaga hazmm 
yavrum!. .. Ta~ olsa bagnma basa
nm! ... 

- Ta~ olsa m1 dedin? ..• 
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GECE ELBiSESi 

Beyaz ilzerine renkli emprimeden 
gece elbisesi. Kollan beyaz ti.ilden ya
p1lm1~ volandandlr. 
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Artvinin en biiyiik derdi: Y ol 
Artvin 19 (Aka~m) - Bor~ka ka

zasma kadar rnilkemmel denilebilecek 
~kilde olan Hope - Artvin yolu Borc
kadan sonra arazinin gayet sarp olu
§U yiizi.inden <;ok fenad1r. Yol dar bir 
patikadan ibarettir. Yolun sarp kaya
lar arasmdan gec;mesi aynca tehlike
li bir vaziyet ihdas ediyor. 

Bu yolu dtizeltmek i<;ln sarfedilen 
emekler tahsisat olmad1g1 i<;in nihayet 
bir ka<; virajm geni§letilmesine mtin
hasir kalmaktadir. 

Bu yolun tehlikesiz bir hale getiril· 
mesi ve ktsa bir zamanda' dtizeltilme
si Artilvinlilerin en b~ta gelen arzu
si Artvinlilerin en ba:;;ta gelen arzu-

Bir amele aaanaor altinda 
kald1 

Artvin 19 (A~am) - Kuvarshan 
bakir maden fabrikasmda gecen haf
ta ~ir amele asans0r altmda kalarak 
olmil§tilr. 

Faruk, birdenbire ba~1m kaldln
yor... Islak kirpiklerinin pmldad1-
gm1 gorilyoruz ... Kara gozlerini, an
nesinin gozlerine dikiyor... ic;;inde 
yumruk gibi burkulup kalmi~ esrar
engiz bir dtigiimli ~ozmek istiyen 
hasta bir insan haleti ruhiyesile ihti
yar kadmm yi.izilne bak1yor ... 

- Anne; dogru soyle, Mariya Ue 
evlendikten sonra bana kar~ i~nde 
en kiic;i.ik bir azap ve nefret hissi duY .. 
rn1yacaks111 degil mi? ... 

Kadm, oglunun ne demek istedigi
ni anhyor, ac1 ac1 giililyor ... 

- Deli misin, neler di.i~Uni.iyor

sun Fa1uk?... Ben senin i«;in ncfret 
hissi duyabilit- mlylm hig? ... 
-\ o milthi~ faciadan sonra Mari

yanm benim zevcem olarak, fsmiJTll 
t~1yarak senin elini opmege ko~

mas1, bu eve gelmcsi! ... 
Kadm. birdenbire Farugu sustu

ruyor ... 
- Bilakis; onu gordilgilm zamafl 

varhg1mm en bilyilk heyecan ve ~ef
katile kolla11m1 ac;ar~gim ... Senin itil .. 
~ilk, gilzel Mariyam diinyarun eJ1 

temiz, en namuslu bir kadm1 olaral' 
bagnma basacag1rn ... Gelinimle ~~ 
seninle di.in ya durdukc;a yalmz ~1 e 
ve iftihar hissi duyacag1m oglUJt1' 
bun a emin ol ! ... 

ihtiyar, gozlerini 
kerek bak1yor ... 

bh· noktaya dl-
(Arkasa vad 
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Giizel Trakgada bir dola~ma 

ya btiyiik r alk1n a a eti 
indedir, her sahada bir degi§me var 

Trakyaya yeni bir hayat ermek icin giri~ilen bu 
faaliyet yak1n zamanda tam semere verecektir 

Giizel Trakyada ge~en hafta yapt1-
girn dola§manm intibalan burada bl-
tiYor. Dort g\in silren bu dola§mada 
~Yamn rniihim bir ktszmm gor
durn. Gordilklerimi ve dinled1klerimi 
Yazdun. 
h Bugilnlerde Trakyada yap1laca.k 

erhangt bir dol~manm insanda b1-
l'akacagi }}is §Udur: TraJ..-ya bilyiik bir 
kalkinma hareketi i~indedir. Yurdun 
bu g\izel yargasmda yeni bir hayat 
Yaratmak i~in kiiltilr, imar, s1hhat, 
ekonomi, ziraat, hayvanc1hk ve koy
Ctiliik sahalannda programh bir yiik
Selnie hareketine giri§fimi§tir. Daha 
ilk senelerindc bulunan bu hareket 
~nUz kati ncticesini vermi§ deglldir. 
.... ukat arzu cdilen netifeye varrnak 
1~in gozle gon•lebilcn bir azimle ~1-
§Ilrnnktad1r. 

. 'l'rakya hakkmdaki yazilannu bitl
tirken Trakya kalktnma hareketinin 
ana hatlanm hulfisa etmek faydall 
Olacaktir. Evvela imar faaliyetfuden 
ba§hyaI1D1. 

Trakyada imar i~leri 
'I'rakya irnar cdilecektir. Seneler

t!enberi ihmal eclilmi§ olan giizel 
'l'rakyanm bi1· ~ok- vilayet ve kazala
tinda btiyjik binalar yap1lmakta, mu
es.seseler viicude getirilmektedir. Ba
baeskide yenl, halkm kendi paraslle 
Yaptigi ba11~ll evlerden rntirekkep 
gtize1 bir caddc vilcude gelmi§tir. 

liaikm yerle§mek azmile para sar
f edip bina yapmasi ancak §U bir k~ 
senedenberl ba§lam~ bir harekettir. 
l>evletin Trakyaya yilz binlerce vc mll
Yonlarea lira doktiigilnii goren halka 
art1k emniyet gelrni§tir. ~imdiye ka
clar blr tarafu olan imar hareketi 
~~lkm da geni§ mikyasta i§tirakile 
surattenmekte, Trakya kasaba ve §ehir
ler1 g\izelle§mektedir. 

Bundan ba§ka Liileburgaza kadar 
Celmi§ olan Istanbul - Edime asfalt 
Yolu Trnkyamn iktisadi kalknunasm
da ~ok miihim rol oymyacaklt.r. 

l>iger to.raftan kasabalnra su ve 
elcktrik getirmek, mezbaha, fidanllk, :;k, G.bidc ynpmak gibl i§ler her §e

ve kasabnrun ana planlannda yer 
alni1§ ve progrnmlanllll§tJ.r. Slra ile 
taniamlanmak uzercdir. 

S1hhat ve go~men i§leri 
1 

'l'rakyada gent§ blr sitma mficade
csi a~1lllll§br. f?imdiye kadar yap1lan 

lnticadele iyi neticeler Yermi§, sitmall 
~halarda ~eltik ziraati menedllm~· 
i.~~ Ben Trakyada dola§1rken bir ~ok 
·~baiarda g0rii§tiigilm koylfilere 
;buracta sitma var rmdlr?» cliye sor
<l~gurn zaman §U cevab1 aldlm: c~im· 
•re kadar !(Ok sitma vardl. Fakat ge
~.sene tutulmadlk. Bu sene de mev-

1 oldugu halde hen'ilz ba§lamadl.» 
et.~u cevaplar s1tma milcadclesinden 
if ian iyi neticenin balk agzmdan 

<ld.eSinden ba§ka bir §ey deglldir. 
t 'l'rakyada gQ\:rnen isk§.n i§ine sd-
9~ll~ devam ediliyor. fi)imdiye kadar 
~in g~men iskfm edi~tir. Gaye 
:tne Yanm niifusunu arttirmak, ekil· 
ler tni§ saha b1rakmamakb.r. ~men-
ai Yerle§tlkleli sahalara kolayllkla 
v.:,nakta, seneden seneye milstahsil 
~Ye~ ge~erek yerlil~mektedirler. 

Ce .C!ni gelecek go~menler Eregli ve 
l>:oluya ~1kacaklard1r. Bunlara ya
~ ~ cvler i~in 25 milyon kiremlt, 
lJlll lllilyo.n kerpi~ haz1rlnnmaktachr. 
Pro Utn :rnufetti§lik Slhhat vekfiletinin 
~ C'rarnuu. asgarl zamanda tatblk: 

ektcdir. 

'l' Ekonomi h~leri 
tat~kyada kbylilntin mahsuliln(l 
llll1f k, mu teri bulmak i9ini umum 
~tn etti§lik fizerinc almt§'tlr. icab eden 

Trakyamn ~.al!§kan umum milfcttbt General Kazim Dirik bir tetkik esnasmda 

mi§Um. Bundan ba§ka Trakyada bU.
yiik kil~ilk yetmi§e ya.km fidanhk a~ll
llll§trr. Agac koruyanlar milkft.fatlan
dmlmaktadlr. 

Trakyada hayvanc1hk 
T.rakyada hayvan neslinin 1slahl ve 

hastahklarla sava§ i§leri blr pliln da
hilinde ilerilemektedir. HayvancJ.hk 
ic;ln hazirlanan programm ilk ilti se
nesi tahakkuk ettirilmi§tir. 

KoyHiniin ayngma ' kadar varan 
a§lm duraklan faydah olm~ ve 
elde bulunan hayvanlarm klSlr kal
masmm, bozuk nesiller kan§mas1run 
oniine ~ilmi§tir. 

Umum miifetti§llk ve villiyetler 
biitiin haralardan ve Klbnstan getirt
tlkleri 200 e yakln at ve merkep ay
gm, bogalar iyi rand1man vermi§ler
dir. Bunlann sayisi artbnlacaktir. 

Anc11Iga gelince; Trakyada 6000 
yeni an kovaru, 100 bin kara kovan 
vard1r. Bu kara kovanlarm verlminl 
6000 yenl kovan aynen vermektedir. 

Trakyada tavuk~uluk ve tav§anc1-
llk hareketleri vardir. Biitiln 
Trakyada yalmz Legom ve Rodeyland 
tavuk cinslerinin uretilmesine c;all.§1-
hyor. Her ugradlg-tm koyde ve naht
yede muhakkak blr tavuk istasyonu, 
ytizlerce ve binlerce Legom ve Rodey
land tavuk ve horozlan gordtim. 

Bundan ba§ka Zimat vekaletinin 
yeni te~kil0.t kanununda kadroya all
nan dtsrt tavukcuiuk merkezinden bi
rinin Trakyada olacag1 anl<1§1lmakta
dir. 

Kiiltiir i1leri 
Trakyada mevcut mekteplere ua.ve

ten mektepler a~mak ve okumallll§ blr 
tek insan b1rakmamak birinci gaye
dlr. Bu sene yeniden 47 ilk rnektep 

a~mak ic;in haztrhklar yap1lmaktachr. 
Bu mektepler yeni ders y:ihnda faali
yete gec;eccklerdir. 

Kl.Z ve erkek talcbe yurdlan da bu 
sene yeniden geni§liyecek ve daha 
fazla talebe almabilecektir. 

Bundan ba§ka Trakyadaki bakrm
s1z ~uklar her sene iki ay miiddetle 
kampa ~1kar1lmaktad1r. Bu sene tem
muzun birinde Trakyarun bir ~ok 
mmtakalannda 800 mevcutlil 16 azad 
obas1 a~1lrm§tlr. Bunlara koy ve idarei 
lrnsusiyeler para, materyel ve erzakia 
yardim etmi§lerdir. Koylerden topla
nan baknnSIZ ~ocuklar doktorlar ve 
mualllmler nezaretind~ a~k havadan 
istifade etrnektedirler. 

Koylillerl her sahada ir§ad etmck 
icin umum milfetti§lik mii§avirleri 
1·esimli duvar afi§elri haz1rlamakta
dlrlar. Bunlar gilzel bir §ekilde baSilo.
cak ve dag-Itllacaktir. Aynca Trakya
da koylil filimlerle muhtelif sa.halar
da tenvir edilmekteclir. 

Trakyamn degerli ve s;ah§kan umum 
milfetti§i general Kftz1m Dirigin dur
mak bilmiyen fnnliyeti Trakyada muh
tclif sahalarda elde edilen iyi neticele
rin hlrinci amili oldugunu burada 
ehemmiyetle kaydetmek icab eder. 
Muvaffak1yetinin s1rn da en ku~ilgun
den yetmi§lik ihtiyanna kadar biltiin 
Trakya halklnm muhabbetini kazan
llll§ olmas1dlr. 

Yazmu bitirirkcn, Trakyayi dola§
mak ve f aaliyetini yakmdan gormek 
i!(in yaptigmuz miiracaati memnuni
yetle kabul eden ve bilyiik kolayhklar 
gosteren Trakyanm degerli umum 
miifetti§i general Kazim Dlrige te§ek
kiirii bir bor~ bilirim. 

~evket Hlfz1 Rado 

Batakhk yerinde park 

-
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nin son devirlerinde " Ittihad ve T erakki ,, 
Suikasdlar ve entrikalar 
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"HUrriyetperveran,, f1rkas1n1n te$ekkUIU; 
lttihad91Jan bir anya toplamak 

ic;in gayretler 
Saklanmak i~in Enver ve 
Cemal pa§alar birle§mi§ti 

Bilrun bu vaziyetlerdcn sonra ar
tlk Cemal pa~a, halkm galeyam 
on'iinde, ~ahs1m korumak i~in Talat 
pa~a ile birlikte hareket cdemiyccegi
ni anl~1. Qiinkfi aksi takdirde Ta
l~t p~anm kendisini son dakikada 
bir (emrl v~ki) kar~ISmda b1rakarak, 
biltlin harp siyaset ve icraatmm ycga
ne mesulil olarak kendislni ortada b1-
rakmasmdan korkuyordu. Tnlflt pn~a
yn artik zerre kadar emniyeti kal
nuyan Cemal p~a, bu tarzda clt!;
~ilnmekte kendini hakll gorilyordu. 

Diger taraftan Enver p~a da son 
zamanlarda bilhassct ~·eniden Cemal 
p~ ile anl~1p bundan sonraki hath 
harcketlerinde mil~tereken hareket 
etmenin zaruri oldugunu takdir edi
yordu. Sabik Harbiye Nazm, ger~i 

son zamanlarda - yukandn yazd1g1m 
gibi- ordu icinde kendi aleyhindeki ce
reyanlara nilfuz edebilmck, bilhassa 

Cemal p~a ile Vehib pal?a arasmdnki 
milnasebetlerin gizli safhalanna va
klf olmak ve bu arada Cemal pa~a
nm miistakbel tasavvuratma dair is
mail Hakkl pa~a ve umuru ecnebiye 
~ubesl mildiirii Tevfik bey vasitasile 
bazi tahkikat ta yaptirm1~b. 

Fakat bunlara ragmen Talat pa~a
ya ka'rl?l sab1k Bahriye Nazirile bir
lilcte harekct etmegi dogru buluyor-
du. Enver p~ada teessils eden bu em
niyet, Kudilsiln sukutundan beri b~
Iamakla beraber (1) son gilnlerde 
Tal~t p~amn ald1g1 tavr vc hareket
ler kar~1smda Cemal pa~amn kendi
sindcn ayrtlmak isternemesi suretile 
gUsterdigi yakmhktan da ileri geli
yordu. i~te, ilk onceleri, birbirine ra
kip olan ci:ttthad ve Terakkb nln 
bu iki ~ahsiyeti, son gfinlcrde art1k 
yeniden birl~mi~ler, birlikte harcke
te karar vermilllerdir. Bu karann ne-
ticesidir ki her ikislnde de saklan
mak ve halkm gozilnden uzakln~mak 
ihtiyac1 dogar dogmaz, aralannda 
gegen kilgilk bir milzakcreden sonfa 
her ildsi de beraber saklnnmag1 mu
vaf1k gordlilcr. 

F ethi beyin (Hiirriyetperve
ran) f1rkas1 te§ekkiil etmi§ti 

Enver ve Cemal pa~alar arasmdaki 
bu fikir birligi bu suertle tezahiir et
tlktcn sonra yap1lacak i~n her hal
de yalniz ~slaruu kurtarmaktan 
ibaret olnlas1 lazun gelmiyecegini, 
kendileri buradan {:Iklp gittikten 
sonra cittihad ve Terakkh ~ekku
lilniin de bu ke~meke~ i!(indeki vazl· 
yetini tayin etmeleri lazun gelecegini 
dil~iindil!er. Qilnki.i ortada hakim olan 
hisler ve kanaatler, memlekette ce
mlyetin istikbalini pek ka'ranllk gos· 
terlyordu. Bahusus pad.i~ah ile onun 
etrafmda toplanan ~ahtSlar ve zilm
relcr - halk arasmda harbln neticesl 
olarak bellren cittihad ve Terakkb 
lmsumetinden istifade ederek - Cemi
yetin tekrar teazzuv ederek bir mev
cudiyet gostermesine imkan vermlye
ceklerdi. Binaenaleyh kendileri istan
buldan uzakl~madan evvel cittihad 
ve Terakkb ye mensub olanlann yenl 
bir ~ekilde birle~meleri zaruri idi. Bu 
fikre Talft.t p~a da ~lddetle taraf
tardI. 

Bundan b~Y..a izzet P• kabine
slnin t~ekklililnden birkac gftn ev
vel Fethi beyin etrafmda birle~n 
bazi mebuslar (Hilniyetperveran !rr
kasi) namlle arttlc: cittihad ve Te-

Cl) Kudilsfin sukutundan evvel Cemal 
Pa§a !Stanbuln gelmege karar. venn4tl Bu 
esnada Enver pa§a da Surlyeye g~U. 

rakkb ile alakadar olmad1kla-
riru ilan eden siyasi bir te~ekktil mey
dana getirmii;;lercli. izzet p~a kabi
nenin t~ekkiililndcn blr gfin evvel 
mecllsi mebusanda son i~timrum ya
parak f 1rkarun programm1 hazirh
yan bu mebuslann istikbalde nasil 
bir politika taldb edecekleri mc~hul
dil. Ancak ~u muhakkakti kt bu ye
ni f1rka, tamamile liberal bir siyaset
le hareket edecek, cittihad ve Terak
kb nin ananevi komitecilik politika
sm1 terk cdecektl. Bu takdirdc mua
nzlarile tamamile parlft.manter bir 
~kilde mucadele edecekti. cittlhad 
ve Terakkb zimamdarlan bu f1rka
run, gayz ve intikam hislerilc it
tihadcll1g1 mah vetmek istiyen mu
halefct ccreyanlanna mukabele cde
miyecegini anl1yordu. 

lttihadc1lar1 bir araya 
toplamag1 diitiiniiyordu 

Zaten bir ikisi milstesna olarak., 
bu f1rkayi te.?kil eden mebuslardan ~er 
gu da komitec1hk ile itiyad etmemi~ 
zcvatb. Bu zevat, izzet p~a kabine
sinin Dahiliye Nazm istanbul me
busu Fethi bcyin riyaseti altmda ola
rak Hilseyin Kadri (Karesi), J.uad 
Hulusi (Antaiya), Sudi (IAzistan), 
Tahsin R1za (Tokad), R~ii (Kas
tamonu), ~akir (Yozgad), dokt.or Sa.. 

mi (Divaniye), Halet{Erzincan), Salim 
(Karahlsar), Abdillmuhsin {Milnte

fik), Hlfzi (Hfideyde), K~af (Malat
ya), Mustafa (Hi.ideyde) beylerden 
milrekkepti. Hatta o s1rada milnhal 
olan Karesl mebusluguna namzcdli
gini koyan ismail Canbulat beyin de 
bu firkaya girecegi rivayet cdilmi§ti. 
Ger~i bu f1rka:, mebuslardan pek 

azllll kendi sinesinde topla.nu~tl. Fa
kat bu te§ekkfil fena bir ~gir a~bi
lirdi. Yalon bir zamanda butiln me
buslann boyle ayn ayn ztimrelere 
aynlarak ve her zilmrenin a'yn bir 
nam ve program ile hareket ederek 
cittihad ve Terakki> mensuplan ara
smda tesaniid ve rab1tayi klracakla:
n muhakkakb. Bu aynlmalar, ceml-
y.etin kolayca yutulub maholrnasma 
zemin hazrrhyan infisahi dikmckti. 
Binaenaleyh bunlarm devam ederek 
varllklru1ru mubafaza edemiyecek:leri 
muhakkakti. 

:;;u halde yap!lacak ~y biltiin cft. 
tibad ve Teralcki:. mensuplanru bir 
araya toplamak ve o zamana kadar 
harb sf yasetile aldkadar olm.iyan ye-
ni liderlerin· idaresl a.ltmda yenl blr 
nam ile blr f1rka ~ldl etmektl Bay
le bir flrkarun t~kilinde Taldt, En
ver, Cemal p~alarla (Merkezl umu-
mi) 8zas1 miittefik olduklan halde, 
bu f 1rkamn ileride yapacag1 i~ler hak· 
kmda fikirler birl~~ degildl. TalAt 
p~ ile arkad~lar1, izzet ~ kabl
nesini lstililAf edecek hilktlmetlerln 
kuvvetlerinl yalmz padi~ta:n ve 
cittihad ve Terakkb ye muhalit oI.an. 
fakat hie de muayyen bir programla 
hareket etmiyen menft cereyanlar-
dan alacakla'nru blliyorla.rdI. TalAt 
p~a ile arkad~lanna gore pa~ 
ve taraf darlanmn ta1db edeceklerl 
siyaset yiizilnden (efkAn umumlye). 
nin galeyam kar~lSmda bu kabll hQ.. 
kt1metlerin uzun mi.iddet tutunama.
YIP devrilecekleri muhakkaktl. Orta
da kuvvetli siyasi bir ~ekkill mev
cud olunca:, memleket mukadderat1-
na vaz1yed edecek milstakbel bir hti
kOmet bu siyast flrkaya dayanabilir
d.i. Memlekette yapllacak milU bll: 
hCikfunet i¢n ooyle bir firka liizum
lu idi. O takdirde keudileri gene :la
tanbula donebilirler ve bu frrka ile 
beraber ~al.I~bilirlerdi .. 

~1as~rdan ka~mmamaktadlr. 
~:den 80 zira.i kooperatif ~alt§
~ ll". Ben Edimede iken kavun, 
tinc1i~ :·e yapagic1hk sat!§ koopera
lllut ·~in Ankara ve istanbuldan 

Enver Pa§anm eamn geldlki gece Kudils SU-
I kut edlncc, Cemnl J>9.§a istanbula danmek

tcn vnzgccml§ ve aileslnl 1stnnbula gotiir
mege memw:; ettlgl §ifre mfidiirii Seyfi 
beye: 

Talat p~a ile arkad~an. uzunca 
bir istikbale iimld bagllyarak bu su
retle d~ftnilyorlardl. Fakt Enver ve 
Cemal p~ala:nn kanaatlerl son gtl
ne kadar b~ka ~eldlde tecelli cdl
yordu. Her ikisi de ¢mdllik goz Cin'Cln
den uzakl~ak lft.znn geldiglni dQ.. 
§finmekle beraber, yakm blr 1stlkbal
de gene kenclilerinin faal bir mev
kie gecebileceklerini iimld ediyor
lardl. 

lnr bekleniyordu. 
t t . 

i I rinc gelincc; Trakyada 
t t c in1 pek iletideclir. Tohum 
ltt o: v.e l lah istnsyonu olarak ~-
h•L Vkt ~1ru · · · ~ 'll' g1 gen!§ mikyasta tec-
l git mt 1r k1 faaliyetini Dev-

1 1 et1 f1te i"ah et-

izmlr (~am)' - ~ehir i~dekl batakllklar vaktile kurutulmu§tu. ~imdi 
de §ehir dI§llldald buyiik bata.khklar kurutulmaktadlr. Sivrisinek miicadele
sine vertlen ehemmtyet ve batakJJklann ~ogunun kurutulmu§ olma.si sayesin
de bu sene izmlrde sivrisinek azchr. Birk~ ytl sonra Izmir i~ (sivrisinekslz 
§ehir) demek mfunkun ola.caktrr. Giizelyallda geni§ blr saha iizerinde bulunan 
batakhk belcdiyece tamamen lrurutulmU§ ve burada bir park Ue modern blr 
pazar yeri meydana getlrllmi§ti. Oiizelyall halkuun dilegtte bu parka (Bay 
Beh~et Uz parlQ) ad1 verUmi§tl. Seint halklrun bu kadir§ina§llgl takdire §ayan
d1r. Gonderdigtm resimde yeni park gtsrilnUyor. 

- a§nrka gittl, Erzunun sukut ettl, Ce
nuba geld!, KUdils dti§tii! .. » dlyccekler ve 
halk, cocu~u (Enver pa§ayi kasdedlyor
du) beyhude yere itham edecekt1r. Her
kcs Kudfurlin sukutu mnsmda benlm bu
rada bulundt$lmu duysun. Bunun icln 
ben istnnbula gltmlyece~im, deml§tl. i~tc 
Cemal Pal}IU11Il eskl rnkiblne kn111 c0ster
dijti bu dostluk, Enver pa§amn kalblndc 
yentden btr cmnlyct do~urm~tu. ( Arka.n var) 
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I 

Devenin 

Orta.ya klzanm§ b8.§ kondu, kavga 
da ba§lach. 
· Bay Ahmed blr lokma kesti, yedi: 

- Nefis blr koyun b8.§I, dedi. 
Kansi gi.ildi.i: 
- Hayir kuzu b8.§1. 
- Oyle olsun kanc1gun ... 
Bayan Fatma k8.§laruu ~attI: 
- tnsan gomlek degi§tirir gibi f ikir 

degi~tirmemeli, koyun ba~1 dedin ... 
,_ Ben diyince sen tashih ettin ... 
- Gene kavga anyorsun Ahmed ... 

Qokdand1r seni inceliyorum ... Sen be
n1 ina~1 blr ~ocuk yerine koyuyorsun 
artlk. Beni budala samyorsun ... 

Ahmed bu sozii reddetmek iizere 
elini kaldmb, b8.§1ru salladl, fakat sO
ze vakit bulamad1. Fatma devam 
ediyordu: 

- Diin bugi.in degil, alb ayd1r dik
kat ediyorum, alt1 aydlr i§in farkln
dayun ... Esasen daha ~anlI iken se
nin ne mal oldugunu anlam1§tim ya ... 

Nihayet Ahmedin sabn tiikendi: 
- Varmamallydln bana oyleyse ... 
Sen misin bu sozii soyliyen, Fatma 

aglamaga ba§lach: 
- Beni seviyorsun saruyordum .. . 

Beni rnesud edeceksin samyordum .. . 
Sana ac1d1m ... Hfi.ta etmi§im ... Anne
min hakk1 varmI§, senden hayir bek
lemek abesmi§ ... 

Bu kadar1 fazla idi... Kaynana ara
ya girince Ahmed klzarnn§ b8.§I tutup 
Fatmamn kafasma atmak istedi. Ama 
Fatma da ince, zarif, sevimli bir ka
dmd1r ... Ahmed kendine hakim oldu, 
gi.iliimsedi. 

Eger Fatmanm kafasma k1zarrn1§ 1 

b~ atayd1 belki onu affederdi, gel 
gelelirn gi.iltimsemeslni hazmedemedi. 

- Sabnnu tiiketmek istiyorsun be
nlm !.. Mcydan m1 olruyorsun banal .. 
Hazmm ben, senden korkum yok. 
Agzmu bir 8(;arsam soyliyecek ~Ok 
.sOziirn var ... 

Ahmed Fatmaya bir bardak su 
uzatt1: 

- 1~. i~ ... Asabrm teskin eder. 
- Beni susturmak i~in bahane ara-

ma ... Seninle evlendirnse, hi<; bir iste
gimJ yerine getirmiyesin diye evlen
medim. 

Ahmed §a§tl: 

- Nedir 1stegin? .• 
- Dilgilniimi.izil Pcrapalasta yapa-

hm dedim. inad ettin yapmadm ... 
- Arna Fatma, 3.511 sen istemedin. 

Kendi aram1zda, evimizde bir dilgiin 
yapahm dedln. 

- Bana oyle soylemek dii§ercli, bu
nu anlamallydln. Ben Perapalasta 
dilgiin istiyordum. 

- Perapalas ylkilmad1, yerinde du
ruyor ... Gene yapanz! .. 

Fatrnarun gozleri yerinden ugr1ya
cakm1§ gibi ac;lldl: 

- Ahmed benim gibi bi~are bir ka
d1m c;1ld1rtma ... byle hududlar vard1r 
ki a§maga gelmez... Uzun zamand1r 
sesimi c;1karmadan iztirap c;ekiyorum ... 

Bu sef er h1~k1rarak aglamaga b~
lad1. Ahmed elimi uzattI, Fatmanm 
ellni tutmak istedi. O ~iddetle (;ekti : 

- Birak beni!.. Ben artik seninle 
Y8§1yam1yacagim, b8.§mu abp anne
min evine gidecegim. 

- Rica ederim Fatma sen de benim 
sabrim1 tilketme, temcit pilav1 gibi 
anneni ortaya koyma ... 

Fatma hiddetle dogruldu~ 
- Vay, §imdi de anneme hakaret 

ha! .. 
Ahmed boynunu biiktii~ 
- Affedersin, sozfunii geri ahyo

rum. Geri ahyorum ama kaynana zi

nlt1SI istemem ... 
- Zmlt1 mi dedin!.. 
Fatma yerinden f1rladl. Gozleri of

kedcn pml pml parllyordu. Hiddet te 
ona o kadar yakl§1r ki... Ahmed daya
namad1: 

- Gel opil§elim de ban§ahm, dedi... 
insan bir koyun ba§I yiizilnden kavga 
etmez ... 

Fatma masay1 yumrukladl: 
- Beni deli etmek ic;in elinden ge

leni yap1yorsun. Gene koyun ba§l di
yorsun. Kuzu b8.§1 dedim sana ... Kuzu 
b8.§l ... . 

- <;ag1r da ah!;IYI sor bakallm. 
Fatma derhal zile basti. Kapmm 

arkasmda blzi dinliyen ahc;1 ic;eri gir
di: 

- Efendim? .. 
- Biraz evvel yedigimiz ne ba.§1 

1di? 
Ahc;1 bir milddet ~ekingi gosterdi, 

nihayet itira! etti: 
- Deve ba§l.. bugt.in rnezbahada 

deve kcsilmi§, eti bilhassa b~1 ~ok 
lezizdir dediler, ben de ald1m .. 

Deve b8.§1 ha ... ~irndi Fatmanm ne
den asabi oldugu a:nl~ldJ. Ah~1 dl~a
n ~1ktI, Ahmed sordu: 

- Sen bu b8.§ yilziinden benden ay
nlacak, annenin evine gidecek misin? 

-Evet. 
- Devenin b8.§1 ! .. 

- Karm1m mayosu yirbJd1, yenisinl oriiyor! .. 

Tela!? 

Gece yar1smdan sonra otelin kap1-
c1s1 telefon zilile uyandl: 

- Allo!. 
Otel odalarmdan birinde yatan bir 

kadm sesi, telfl§ll tel~h soylendi: 
- Odamda bir erkek var ... Bir §l§e 

viskl He iki bardak gonderiniz!.. 

· Dua 
ihtiyar bir dllenci yiyecek istedi. 

Ev sahibi: 
- Kamrm doyururum ama, §U bah

~eyi siipiir dedi. 
- Peki. 
Dilenciye yemek verdller, yedi. On

dan soma ev sahibi bir kCi§eyi i§aret 
etti: 

- Silptirge orada duruyor. 
- Ben silpilrge kullanmam. 
- Ya ne yaparsm? 
- Yagmur duasma <;1kanm! .. 

Baba oeul 

::\lacerast ... 

Gord ii 
Kocas1 bir ak§am kanSina bir fotog-

raf uzatti: 
- Bak, dedi, resmimi ~karthm. 
KarlSl bakti: 
- Ayol ceketinin iki dtigmesi kop. 

mu~ ... 
- Bunu elbette goriir de dikersin 

diye nihayet resmimi c;1kard1rn ya ... 

,~ 

- Yahu bu makine naSJI durur? .. 

Ses 
1ki arkad~ kadlnlardan konu§u

yorlardl. Biri dedi kl: 
- ~u kadlniar garib mahlUklardlr; 

bir §CY istiyccekleri zaman seslerini 
al~t1rlnr ... 

oteki: 
- Evet, dedi. A.ma istedikleri yap1l

mazsa o zaman da seslertni lilzurnun
dan fazla yiikseltirler! .. 

. Deliler 
1k1 deli hastanenin bah~eslnde do

la§1yor. Ellerinde hirer kitap var. Bir 
miiddct sessiz yiirildiikten sonra biri 
sordu: 

- Okudugun kitap iyi mi? 
- Fena degil. 
Elindeki kitap telefon i-ehberl idi. 

cFena degll» dedikten soma llAve etti: 
- .E§ha.si ~ok ama vakasl yokl.. 

22 'tcmmuz 1937 

( Per,embe miisahabeleri 1 
SaQllk bahislerinde veraset ve muhit 

Doktor ( Raoul Baudet ) nin dedikleri 
Nakleden: Selim S1rr1 Tarcan 

Eger koruyucu tababet dcdigimiz 
hlfz1 s1hhat bul~1c1 hastallklann ne 
sebeple gelecegini haber verir ve blz
lere onlann rnikroplanndan nas1l sa
kmacag1m1Zl ogretmekle kalrrsa vazi
fesini tamam yapmI§ sayilmaz. O bi
ze ayni zamanda hastahklara kar§l 
koymak ve afiyette ya§amak ic;in bii
ttin uzviyetimizi naSil saglaml8.§t1ra
cagmuz1 da ogretir. 

Yirminci as1rda i~timai s1mflarm 
hepsinde daha iyi anla§tlan ve daha 
iyi tatbik edilen bu h1fz1 s1hhat eski 
terbiye sistemlerini hayliden hayli de
gi§tirmi§ ve gerek klz gerek erkek c;o
cuklarm ve gen~lerin fikir terbiyesi 
kadar beden terbiyelerine ehemmiyet 
verilmege ba§lanmi§tlr. 

Bundan kirk elli yil evvel spora he
ves eden, ko§an, atllyan gen~lerin 

hali bir istihza rnevzuu te§kil ederdil 
Bugiin ise spor yaparmyan gen~lerin 
mahcubiyetten yiizleri klzanyorl Vak
tile bir gencin herhangi blr sporu ya
pabilmesi i~in anasile, babasile, hoca
larile, hatta efkar1 umurniye lle mii
cadele etmesi iktiza ediyordul Ben bu 
devirleri ya§achm. Qocuktum. Pek he
ves ettigim jimnastik aletlerini satm 
almak i~in ailemden gizli gilndclikle
rimden para biriktirirdlm. (Bordeaux) 
§ehrinde lise tahsilimi yaparken haf
tada yalruz iki defa (!) l~ine girme
mize mi.isaade ettikleri jirnnastik salo
nuna her sabah hlrsiz gibi gizlice gi
rip viicudfunii i§letirdirn. 

Nihayet tababet tahsilimi bitirdik
tcn sonra Paris hastanelerinde staj 
gordilgilm s1rada, haftada tic; kere 
vakit bulup bir jirnnastik salonuna 
muntazaman devam ediyordum.Garl
bi ak§arn iistleri ben jimnastik yap
maga giderken, ekseriya bir rnasa ba
§mda bri~ partisi c;evlren meslek ar
kada§la.nrn benirnle alay eder ve be
nirn bu meraklm1 gi.iliin~ bulurlard1. 
Evet, bir yandan bir siirat yan§mda 
milsabakaya girmege haz1rlamrken, 
diger tarftan tip fakilltesinde anato
miden yardJrnc1 rnualllmlik imtihan
lannu veriyordum. 

Bugiin artik her s1hhatini dii§ilnen 
gen~. bir spor kliibiindc viicudilnii i~
letip kuvvetlendirmekten zevk allyor. 
Beden terbiyesi sayesinde havamn it
tirats1zllklanna, soguga, s1caga kar§l 
daha dayanlkh olrnaga, daha saglam 
ve da.ha uzun omiirlii olrnaga ~ah§I
yor. Fakat bunun yarunda bir de iyi 
gida alrmyan, ekmek parasm1 ~Ikar
rnak i~in gayrislhhl §artlar altmda 
vucudilnii yipratan, zayiflatan ve her. 
tilrlii hastallga miistaid bir hale ko
yan fakir tabaka vardlr ve bunlar ol
duk~a kesif bir kalaballktir. Milsaa
denizle bu iki miintehayi da kar§Ila§· 
tiracag1m ve aradaki blyolojik fark
lan tetkik edecegim. Muhtelif rnem
leketlerin iktisatc1lannm ortaya koy
duklan istatistiklere bakarsak, refah 
ic;inde YB§lyan ailele1in c;ocuklarmm 
fakir halk ~ocuklarma nisbetlc boy, 
ag1rllklanmn ve teneffiis kudretleri
nin ~ok iist\in oldugunu goriiriiz. 

Amele mahallelerindc ve fakir semt
lerde y8.§1yanlarm ~ocuklan umumi
yetle daha ufak tc!ek, daha c1hz ve 
daha c;elimsiz olµyor. Erkek ve kadm
lar daha c;abuk c;okiiyor ve daha gen~ 
ihtiyarhyorlar. 

.. Halkln bu fakir tabakasmda goril
len (anatomique) ve (physiologique) 
dii§kiinlilk acaba dogumla m1 b~lI
yor? Buna umumiyetle hay1rl diyece
gim. Muhtelif Siruflann ~ocuklan he
men hemen miisavi §ekilde diinyaya 
gelir. Fakat rniistesna ahvali hesaba 
katm1yorum, mcsela ana dogurma za
manmm son aylannda ~ma§Ir yikar, 
tahta slier, agir §eyler ta§1r, fabrika
da i§ler, hulasa her ne §ekilde olursa 
olsun kendisini fazla yorarsa, c;ocuk 
~elimsiz dogar, yavrunun ngir11gi ve 
boyu tabii halin 8.§8.gismda olur. Pro
fesar (Pinard) Umumi harbin ba§
langicmda atolyelerden aynlrm§ olan 
kachnlann dogurduklan yavrulann 
~ok gilrbiiz olduklarm1 rnti§ahede et
mi§, fakat sonradan gene atolyeler 
:faaliyete ge~tikleri vakit evlerine git
~ olan bu kadmlar tekrar i§ ba§ma 
donmii§ler ve kendilerini ag1r i§lere 
vcrlnce bu buyilk yorgunluk akstilA-

melini dogan yavrularda gostermi§tir. 
Boylan ve agir1Iklar1 hali tabiinin 
a§agisma dii§mii§tiir. 

Fakat bunlar istisnat hallerdir. Rii· 
§eymin ana rahminde bu derece zarar 

, gorebilmesi i~in anarun \;Ok takat kl
nc1 ve iizi.icii bir hayata maruz kal· 
mas1 iktiza eder. 

Gene Umumi hPJpte rniittefikler 
Almanyayi muhasara ettikleri vakit 
kendi yagile kavrulmaga mecbur ka
lan Alrnanlar, her giinkii gidalannl 
yan nisbetine indirdiklcri haldc ~o
cuklar tabii halde dilnyaya geliyordu. 
Buna mukabil klthk beliyesine ugr1-
yan Viyana ve Odesa §ehirlerinde la
ylkile beslenemiycn analann (;OCuk
lan tabµ halin ~ok dununda olarak 
dtinyaya gelrni§lerdi. 

Bu gibi istisnat ahvalin hi~ degilse 
sulh zamanmda vukuuna art1k im
kan yoktur. <;ilnkii rnedent milletler 
c;ocu}tlar1, gebe kad1nlan ve analan 
koruma yurdlanm c;ogaltm1§lard1r. 
Diinyarun dart bucagmda bula§1c1 
hastallklara kar§I seferberlik ilan edil
mi§tir. 

ingiltere 8.§agi tabaka tabir edilen 
srmfa mensup analarm, refah ic;inde 
ya§1yan aileler gibi, evlad sahibi ola
bilmelerini temin etmi§tir. Halbuki 
buna mukabil boylc bir hirnaye bu
lunmiyan rnemleketlerde fakirlerle 
zengin aile ~ocuklan aras1nda bariz 
bir fark gortilmektedir. Bu !ark do
gumdan sonra ve bilhassa mektep ~a
gmda gaze ~arp1yor. Eger parah mek
teplerle bedava olan mektepler kar§I
la§trrillrsa ve onlar, ya ~ocuk babala
nm sanati, ya oturduklan mahalle 
veya ic;inde y8.§adlklan ev itibarile 
gruplara aynllrsa refahta olan ailcle
re mensup ~ocuklann vasatisi boy ve 
agrrhk itibarile fakir aile c;ocuklarrmn 
daima fevkindedirler. Bu fark Ccma
hiri miittefikada ve Kanadada daha 
azdlr. Bunun da sebebi o rncmleket
lerde arnelenin daha iyi §erait altmda 
ya§amas1d1r. 

Filhakika sagllk iyi veya f ena bir 
bakmaya tabidir. Fena olursa ayni 
ya§ta olan ~ocuklar arasmda gaze 
~arpan biyolojik farklar husule geti
rir. Bu kadarla da kalrnaz, olanlarm 
s1k s1k hasta olmalanna ve vakitsiz 
olrnelerine de sebep olur. 

Evet muhteli! i~timat s1mflara 
mensup olan <;ocuklar miisavi dogar
lar ve hastal1ga veya oliime dayanma 
farkl sonradan tebarilz eder. Bu fark 
nereden geliyor? Bunu tevlid eden b8.§· 
llca amiller ikidlr: Biri tevariis, diged 
muhit! 

Tevariis bize ecdad1m1zm f ezail ve 
nakaisini nakleder. Bu oyle bir hibe
dir ki onu reddetmemize imkan yok
tur. Bu ister rnaddi, ister manevi ol
sun hayata ba§lad1g1m1z andan itiba
ren varhgirruzm i~ine ntifuz eder. Te
sirini bilhassa bilnyemizde, hayati
m1zda hastahga kar§l az veya c;ok 
rnukavemetimizdc ve nihnyet omriln 
uzunlugunda k1sahgmdan gostcrir. 

Verasetin uzun omrc tcsiri in
kar edilemezse de muhit c;ok kcrc onun 
tcsirini iyilik veya fenal1k tnrafma 
irnale edebillr. Bcnlm anlayi~ma gO
re dogumdan oliime kadar ctraf11mz1 
ku§atan, beden ve fikrimiz tizerlne 
tesir yapan §eylerin hepsi muhiti te§
kil eder. Bu alemi haricinin bai;hca 
amili beldesine gore daglar, denizler, 
ovalard1r. Bunlar ferdin karakterinin 
tC§ekkiil\inde miicssir oldugu gibi, bir 
§ehrin biitiln insanlarmm umuml ka· 
rakterleri iizerinde de tesirini goste
rir. Nitekim muhitin teslrl mu11telif 
ikllmlerde, muhtelif irklar meydana 
getirmi§tir. 

~imali Amerikada ycti§tirilen Japon 
~ocuklan Japonyada dogup biiyuyen· 
lerden hem Sikletc;e, hem boyca farlc
lld1rlar. Bunun biricik sebebi rnuhit
tir! Bu muhiti haricinln yamnda bir 
de muhiti i~timai vn.rdir ki bizi as1l 
alakadar eden de odur. i~timat rnuhit 
meslek, sanat, yurd, s1hhat bak1m1, b& 
den ve fikir terbiycsi ailcnin mali va
ziyeti ve saire ... Saghkla ~ok alakactar 
olan ic;timai muhit hakkmdaki dti§ilil" 
celerimi gelecek yaz1mda izah etmege 
c;all§S.cagun. Selim Sim Tarcan 
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Yukanda Antalya civannda blr ,elAle, ortada ve a§ai'tda Bursada 
Uludaga alt lki resin:a 

Bartin De Safranbel11 arasmaa yenl-Klrub Uprbtl 
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Memleketimizin giizel k0$eleri 

' 

Bizede Karaderede bir ~elile 

Manavgatm m~hur Sutyem teWesl 

Yerkoprii 1eliles1 

• 

Erzincan civannda 
Klrlevik §elilesl 

Dinarda bir §elAie 

~ban ve k~iled 

~anakkalec1e ~ Jii)diyen bir yelkenll 



Sahffe 10 

{ &afta11k ~iyasa) 
Genel ithal8t rejiminin tesiri -

Yeni rekolte ve ihracat vaziyeti 
Genel ithalat rejiminin piyasadald 

akisleri dcvam etmektedir. Yeni reji
mi hayh ucuzlatmak baklIIllndan tcd
kik etmek 1iwm gellrse bazi misaller 
bulabiliriz. Mesela zeytinyag, vejeta
lm yag, yeni rejime gore ucuzllyacak
t1r. Vejetalin fabrikaln d1~andan 
hindistan cevizi getirmekte c;ok glic;
liik c;ekiyorlardl. Daha dogrusu kon
tenjan vaziyeti bu maddenin ithallni 
tahclid etmi~ti. Bu i~e ugr~ bir 
fabrikatoriln soyledlgine gore iki ay 
sonra vejetalin yag1 35 - 40 kuru~a 
satllacaktir. Halbuki bir iki ay evvel 
fiat 60 kuru~u. 

Dlger tarafdan d~dan bol mik
darda ~t yagi da gelmektedir. 
Bundan sabun fabrikatOrleri pek 
memnundur. Sabun imalinde ara
~it kullarulmasi, sabun fiatini ucuz
latacB.gt gibi, zeytinyag fiatlerini de 
dil$iirecegine ~phe yoktur. 

Hils1h yeni tatbik edilen genel itr 
half.it rejiminin d1~dan ham mad
de getirrnek istiyen fabrikatorlere 
yeni irnkil.nlar vermesi itibarile ha
yah ucuzlatacag1 tabii gortilrnekte
dir. 

Bu senenin rekoltesi 
Bu senenin pirinc; mahsulil, gec;en 

seneye nisbeUe yi.izde 45 fazladlr. Ye
ni mahsul yav~ yav~ piyasaya geli
yor. Mahsuliln bollugu fiatler iizerin
deki tesirini heni.iz gostermem~tir. 
AlAkadar tacirlerin st:iyledigine g0re, 
bir iki hafta daha sabretmek 18.zun.
cbr. Bundan da anhyoruz ki bu sene 
pirinci daha ucuz ylyecegiz. 

Bundan ba$a zeytin mahsuli.iniin 
de gecen seneye nisbetle yiizde 40-50 
fazla oldugu tahakkuk etmektedir. 
~en sene zeytinyag pahal1hgmdn 
pek ~ikflyet etmi~tik; bu .sene bt:iyle 
bir pahal1hk olnnyacgun iddia cde
biliriz. Niteklm bir haftadanberi zey
tin} ag fiatlerinde d~ilk ha, 
go termi~tir. 

Pamuk mahsuli.i de talunin edil
digi gibi i;-idir. Yalmz <;ukurovada 
41 bin ton pamuk istihsal edilecektir. 
Diger mmtaklar hakkmda ¢mdiden 
kati rakamlar soylemek mevsimsiz· 
dir. Maamafih pamuk rekoltesinin, 
umumiyet itibarile gecen seneye n~ 
zaran daha iyi olacagma ~ilphe edl
Iemez. Bunun tabii netlcesi olarak, 
pamuk yaglan du ucuzllyacaktrr. 

lhracat maddelerimizin 
vaziyeti 

Bu ha.fta ic;inde ihracat maddele
rimizin g~irdigi vaziyeti ~a ya,. 
ziyoruz: 

Fmdzk - Kardenizden bol mikdar- · 
da gelen mal burada fazla bekleml
yerek d1~ya sattlmaktaclrr. Son 
gi.inlerde, Fransaya ~ok ~ olmakta
dlr. Vaziyet boyle giderse fmdlk t.1-
careti bu sene en Iyi bir devre ge¢-

recektir. 
Fmdlk ihracati icin yeni bir ~

lat yap1lacagi hakkmdaki haberlerle 
piyasa pek alakadar degilclir. Bu~
kiHit henilz t.edkikat devresindedir. 
Daha ne vaziyet alac$ bclll degil
dir. 

Bu§day - Yeni sene mahsulii pi
yasada pek boldur. Polatl1 mallan 
pek ragbet gormektedir. Bugday ztir
rru her sene daha iyi cins bugday 
yeti~tirmektedir. Bu suretle malm 
kalitesi de yi.ikseliyor. Boyle giderse 
Tilrkiye bugdaylan evsaf ve cins iti
barile diinyanm en iyi bugdaylan 
~eklinde tarunacaktir. Her sene bug
daylannuza ~1 olan isteklerin art
mas1 bu maim gittiki;e ~ pazarlar
da tanmdlglill gostermektedir. Ban
dan cesaret alarak diyebililiz ki, Tiir
kiye yakm senelerde dtinyanm blrin
cl derecede gelen ihraca~1lan aras1-
na girecektir. E<>asen gec;en sene 
dordiincil derecedeki ihracat¢ar 
arasmda idik. Bu seneki al1Cilanm.tz 
arasmda isvi<;re, Bel~ika, ingiltere
den b~a italya da vardu. Cenubt 
italyada rekolte vaziyeti fena oldugu 
ic;in italyarnn dl~dan mi.ihim mik
darda bugday almak ihtimali ~oktur. 

Tiirkiye - Almanya arasmdaki tl
ca.:r;et anla~MJ heniiz devam etmek
tedir. Bu anla~a bitmeden ticaret 
miinasebeUerin geni~lemesine imkftn 
goriilemiyor. 

Tiftik ve yapagi - Piyasada can
hhk devam ediyor. Heniiz ihracat 
b~lamanu~trr. Ahctlar, piyasada ted
kikat yapmakla me~guldi.irler. 

Taze meyva sabslar1 
Yeni mahsul elma ihracati bilyiik 

bir hararetle devam ediyor. Geccn 
sene istanbul ticarct odas1 tarafm
dan yap1lan elma ihracat1 kontrolii 
nizamnamesi mucibince elmalar Iron
trol edilmektedir. En ziyade ihracat 
Mlslra yap1llyor. 

Bundan b~~ Suriye ve Filistine 
de crik ve ~eftall gonderilmekted.ir. 

Sardalye konservesi 
Bu sene sardalye bal1gi pek boldur. 

Geliboluda sardalyenin kilosu 5 ki:L
ru~ kadar satllmaktad1r. ista.'nbul
da ise toptan kilosu 7 kllrll$tur. Fa
kat perakende olarak 20 kur~a sa
tllma'ktad1r. Havalar pek Slcak oldu
gu ii;in bu mevsim. bahg1 emniyetle 
yemek kabil degildir. <;i.inkii ballk 
sat1cllarmm hi<; birinde sogukhava 
tertibatl yoktur. Istanbul halkma 
yaz mevsiminde ucuz ve bayat olml
yan ba!llk yedirmek i<;in bir sa~ ~ 
kirn.ti Iazrmdlr. 

Konserve fabrikalan bu sene, bOl 
mikdarda sardalye konservesi yapmak· 
tacilrlar. ~ kutulann kilosu 
40 kuru$tur. ihracat i<;in bile ~b-
bilsler varchr. H. A 

Anteb kalesi tamir edildi 

Gaziantep kalesi 

Cnzinntep 12 (A.Iq;am) - Kurul~ tarihi ~ok esld olan Antep kalesinin etra
!ri • e me .. hal i 1 harpten sonra pek berbad bir hale ~- Belediye kaleyi 
ta ire karar -venn §, ankazi kald1rarak etraf1 a~ ve giizel bir §ekle sok
nm. r. 

A ~ uyulannm da tamirine b~anm1~11._ Bu kuyulann garip bir husu-
-1yet n lJ ib bnlerme yol olmasidlr. 

Cenub demiryollannda 
Dahili ticaret e§yas1 

nakliyab nasil olacak? 
Ankara 21 (Ak$am) - istasyonla

rnmzdan Suriye erazisindeki istas
yonlara sevk edilecek ihracat e~yaSI 
ile gene istasyonlanmizdan cenup 
hududundaki $ehirlerimize mtiteka
bllen gonderilecek dahill ticaret e~ 
yasi hakkmda Devlet demiryollan 
idaresince al.man yen! bir karardan 
bahset~tik. Bu karar mucibince ce
nup demiryollan vasitasi iie yaptla
cak dahili ticarct cwasi nakliyatl 
~daki ~ekillerde olacaktll': 

A) Islahiyeden ilerideki istasyon
lara gonderilecek dahili ticaret e~ya
s1, giimriik resmi verilmefili$ ecnebl 
ewasi He ihtilat etmiyecek surette 
nyn vagonlarda ve bolmelerde sevk 
edllccektir. Bu vagonlar ve bOirneler 
gilmrtikc;e miihi.irlenecektir. 

B) Nuseybin ve daha berideki is
tasyonlar istikametinde yap1Iacak 
nakliyatta da mevrud ve mahrec is
tasyon gilmrilklerinde ayni ~ekilde 
harekct edilecektir 

C) i~ ~hir ve kasabalardan istas
yonlara veya istasyonlardan ic ~ehir 
ve kasabalara gonderilecek dahili ti
cnret e~yas1 hakkmda bR$ka hie blr 
murunele tatbik edilmiyecektir. 

Yolcu beraberinde el biletile nakle
dilecek ticaret e~yas1 ile bagaj ve me
sajeri ~asi miim.kiin olursa ayn 
vagon ve bOimelerde ve milmkiin ol
madlgi takd.irde kaplann her biri mil
hi.irlenerek sevk o1unacaktrr. 

:;limend.if erle yabanci memleketlere 
gonderilecek bagajlann giimrilk mu
amelesi, Ankara gibi giimri.ik te~ki
lati olan yerlerde yapllacakt1r. Giim
ri.ik te~ati olmlyan yerlerde ise bu 
muameie hudut gilmrilgilnde yapilir. 

Ecnebi rnemleketlerden gelen ~
yamn gilmriik muamelesi de hudut 
giimrilgiinde yaptlacaktir. Ancak. 
mal sahibi e~yasimn gittigi yerdt: 
giimrilklenmesini ister de burada da 
gfumiik te~lati bulunursa yolcunun 
bu 1stegi yerine getirllebilecektir. 

Trabzon muallimleri 
Erzurumda 

Erzunlm 20 (A.A.) - Diln Trabzon 
muallimleri ~refine umumi millet~ 
tarafmdan verilen bir ziyafette umumt 
miifetti~imiz B. Tahsin Ozer, vall, Ma
arlf m~aviri ve heyetin reist, Trab
zon kiiltiir direktoril hararetli nutuk
Iar soylcmi~erdir. Dogunun merkezl 
olan Erzurumda az zamanda goriilen 
biiyiik canlllik ve irnar fanliyetinden 
fevkalAde mutchassis olan misafirler 
diin Erzurum istasyonunun temcl at
ma merasiminde bulunduktan sonra 
Trabzona donm~Ierdir. 

lzmir ceza evinde mahpmlar 
+.._._ azahyor. 
.uaur (Ak-

~) - Evvel
ce izmir ceza 
evinde bulunan 
mahkOm ve 
mevkuflann sa
yISl (900) den · 
~ d~ezdi. 
Son aylar i~in
de bu mlkdar 
azala aza
la (680) e d~ 
m~tiir. 

Bunun en mii
mih sebebl, iz
mirde sue; fail-
lerinin ~ olmasicilr. Fakat iz
mir cezaevi miidilrii B. maayetin, 
cezaevincle tatbik ettigi iyi idarenin 
de bunda biiyiik ah1kas1 vardtr. B. m
dayet, cezaevinden ~ak her han
g! bir :mahkt1m ve mevkufu yanma 
aiarak fena hayattan vazge~mesl ve 
cezaevine tekrar donmemesl hakkm
da uzun uzadlya nasihat etmekte, ge
rek hemclnsine, gerek vatamna fay
dall olmak i~in ~ab~cagma dafr on
dan namusu iizerine s0z almaktadir. 

Cezaevi miidiiriiniln iyi idaresi sa
yesinde hapishanede ¢mn baz1 va
kalann da On.ii almnu$tir. Resmfmfz, 
izmlr cezaevi miidiirliigunde ha.kika
ten muvaffak olan B. IDdayetindir. 

Esk1$ehlrde 
AK$AM ne~riyat1 

cSes - I~ milessesesinde satI
lrr. c~am> gazeteslne abone 
olanlara husust tenzilA.t yapll1r. 
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Damad Mahmud pa$anrn BrUkselde 
olUmU - Yeni te$ebbUsler 

Cevabile hiinkan pek ziyade miln
baSJt ,.e memnun eder; bu memmmi
yetin caizesi 500 altm olur. (1) 

Ahmed Celfileddin pa§a, §ehzadell
gmdenberi hizmetinde bulundugu pa
di§ahm artlk kendisinden tamamile 
soguyup yi.iz cevirdigi:ni, ba§lllda bir 
bcla dola.§makta oldugunu hissedi
yordu. KAtibi Kadri beyin maruzati 
da dil§manlannm ilkaatina inzimam 
cdince hiinkarm Ahmed CeUi.Ieddin 
pa§a hakkmdaki emniyctsizligi biis
bu to.n kuvvet bulmu§tu. 

Ahmed Celaleddin pR§a bundan son 
ra istanbulda kalmak tehlikcll ola
cagm1 anlad1. Avrupaya kapag1 att1; 
sonra Mlsrra gitti. 

Serhafiyellk Kadri beye tcvcih ve 
Ahmed Celfileddin pa§anm $lraydaki 
dairesi ona tahsis olundu. 

.l\1'1srrda olsun, Avrupada olsun ha
fiyeler Ahmed Celaleddin pa§alllll pe
§ini b1rakmanu§lardlr. 

Me§rutiyetten sonra Tanin gazete
sinin 211 numarall ntishasmda n~
rolunan uzun bir jurnal bunu goste
riyor. iskenderiyeden gonderllen bu 
jurnalda Ahmed Celaleddin pa§amn 
Kelckyan ismindeki «Sandlkkftnu ile 
M1S1rdan Fransaya giderek Ahmed 
Riza ile te§riki mesai eyledigi bildiril
m~ti. 

Ahmed Celfileddin pR§amn MIS1r 
Hidivi Abbas Hilmi pa§S. lle de aras1 
iyi degildi. 

Mabeyin. b8.§titibi Tahsin pa§amn 
hatiratmda verdigi malfunata gore: 
Hidiv pR§a Ahmed Ceialeddin pa§amn 
hare.mi prenses ismetin mirasma kon
mak I!;in yaptrrchg1 blr arnellyat ile 
Olti.miine sebebiyet verdigini, Jon Tilrk
lere para dagittigm1, blr kadln vas1-
tas1le istanbul ile muhabere ederek 
padi§ah aleyhinde c;all§tlgrm Abdill
hamide bilclirmi§, o da mesclenin tah
kikini adliyedeki tahkikat komisyonu
na havale eylemi§ ise de tahkikat ne
ticesinde Ahmed Celfileddin pa§a aley
hinde bir §ey elde edilemcmi§tl. 

Prenses ism.et oleli be§ sene OlmU§ 
bulundugu ig..in fethirneyyit yaplla
mam.J.§, prensesi tedavi eden doktor
lar da ameliyat yapllmanu§ oldugunu 
beyan cylemi§ olmalarile Ahmed Ce
lft.leddin pa§a affa mazhar oldu; fa
kat prensesinden kendisine intikal 
eden paralan tilketmi§ oldugu gibi 
artik ylld1zi da sonmii§tti. istanbula 
don~iinden sonra bi.isbiiti.in unutul
mu§, bir ko§eye ablml§ gibi bir durum
da y~adl. 

<;ektigi i.iziintiller, zahmetlerle da
mad Mahmud p3.§aillll Slhhati biisbii
tiin muhtel olm~tu. Nihayet Briik
selde b1iimiinu intac eden hastallkla 
yataga serlldi Bu hasta.1$ esna.sinda 
Paris biiyiik el~isi Milnir bey Mah
mud p~yi ne baha.sina olursa olsun 
istanbula avdete kalidlrmak 1~ al· 
d!gi bir irade iizerine Briiksele gel: 
mi~ti. 

Milnir bey Mahmud pa,aya husust 
bir tnmle ve hazik doktorlar refaka· 
tile tstanbula avdetini temin etniek 
ilzere telAkki ettigi iradeyi bildirdl. 
Hayat ile Oliim arasmda olan Mah
mud p~ bu defa reddetmedi Miinir 
bey Mahmud p~amn pad~a itaati 
kabul cttigini gazetelerle ilfi.n etti. 

Bu s1rada memleket dahillnde bir 
1htilfll tertibile ugfa§an (2) Sabahad
din be..y bu haberden cok mtiteessir 
olarak Paristen hemen Brilksele ha
reket etti. 

Munir beyin vurdugu darbe lle cbil
yUk te§ebbi.iste» a<;ilacak rahneyi ba
baSJna anlattl. Mahmud pap. bundan 
~ok muteessir olarak Munir beyin ga
zeteler.e beyanatrm tekzib ile (sag kal
dlk~a ve mi.idaf aa ettigi davanm mu
vaf f aklyetine kadar Abdiilhamide de
halet etmiyecegini) blr kere daha lliin 
etti. 

Mahmud PR§aYI muayene eden dok
torlardan birinin raporunda 1>3¥nm 
istanbula donmemek yolunda bir ka
ran bulunmadlgmdan balisedil~ti. 
Mahmud pa,a bunu da cevapSIZ bll'ak
madl: (Cins ve mezheb far1a olm1ya
rak bilti.in Osmanltlar tarafmdan iste
nllen terakkiyatm tekfimilliinii takib 
lilzumu htiktlmetce idrak edlldigi gi.in 
biiytik bir sevin~le rnfil'.tllek.etlme av
det edecegim. :ti.tft., tel~) (3) Mahmud 
PB.§S. bu cdi.izumun htikOme~e idrakn 

.Etnebi karikatiirlerinden: Abdiilhamid 

edildigini garemedi. 
Abdillhamidin hanedanma mi.inte

sip bir zatm devlct idaresindeki yol
suzluklardan edilen §ikayct vc tazal
liimleri §ahsmda temessiil ettirir gibi 
Avrupada durmas1 yiizilnden tutuldu
gu kabustan kurtulmas1 uzun silnni
yecektil 

Drunad pa~ Bri.ikselde 1903 kftnu
nusanisinin 0n sckizinde - 19 §evval 
~320 - krrk sekiz ya.§mda, kaymakam 
Ismail Haklo. beyin kollan arasmda, 
vefat etti. 

Mahmud pa.§anm cenazesi i<;in dint 
merasimin ifasma Londra sefareti 
imam1 Recai erendi iradc ile memur 
edildi. 

Abdillhamid cenazenin istanbula 
nakli i~in resmi t~ebbiislerde bulun
mu§ ise de muvaffak olamam1§, cena
ze Parise gotiirillmii§ti.ir. 

Benim aldlgun hususi malumata 
gore: Cenazenin naklindc Jon Tilrk
lerin ntimayi§ yapmamalan ic;in Pa
ris Osmanll sefareti Fransa zab1 tas1 
nezdinde tC§ebbiiste bulundu; bu te
§ebbils Fransa htikumetince tervic 
edildi. Mahmud p~amn n8§1 b1r ni.i
mayi§e meydan verilmedcn PerHi§ez 
kabristanmda miishimanlara aynl
m1§ kIS1mda defnedildi. 

Bir c;ok Jon Tiirkler o giln defin me
rasiminde b~le.nnda f eslcrle hazir 
bulundular. Fransa hiikfunetl turkc;e 
nutuk irad1m mcncttigi ic;ln Sarni pa
~zade Sezai bey soz soylemek· 
ten vazge~ti. Ahmed Rlza bey franSlz
ca beligane nutkunda Mahmud pa§a 
hakkmda. pek ~ok sita~Ierdc bulun
du. 

(Bu nutuk M~·eretin 1 ~ubat 
1903 nfishasmda dercedllmi~tir.) Ab
dillhamid Slr! gururunu tatmln eyle
mi§ olmak ic;in Mahmud paprun nii§m' 
ogwlanmn ellerlnden almaga, f.stan
bula getirtmege ziyade ehcmmiyet 
ve~, bu hususta slyasl, adli hi~ bir 
te$Cbbiisten geri kalma.nu~tir. 

Mahmud P8§al1111 nfi§t Perlii§cz kab
ristaruna defnedilccegi gtin Paris Os
manlJ. sefareti Seniha sultamn - Ha
riciye nezareti vesatetile gonderdigi 
beyanile - bir mektubunu oguilanna 
isa1 eylemi§ti. (Arkast var) 

CH En kumaz dalkavuklar efendllerinlll 
reylerine muhale!et §eklinde koltuklan
maktan hO§landlklanm billrler. Makbul 
:ibrohlm pa~a evlendl~ znman dli~i.iniine 
Kanun1 Sultan Siileyman da gelml§tl. Bu 
dliifioden evvel Kanunl ~ siln
net dii#finiinii yapm.1~. Bu siinnet dil
i\iniine Ima ile ibrahlm pqaya: 

- senln dii#iiniin ne bentm. diitilniim 
nlcedir? Hangisi miikelleftlr? Nice anlar· 
sm? 

Dlye sora.r. Ibrahim pap hie teredd&l 
etmiyerek: cMiitayebe yilziinden• IU ceva
b1 verir: 

- Benlm di.il?iinfim kadar devri Adcm· 
den bu deme gellnceye kadar goriilmtlf 
d~ildlr! Ne olm~tur, ne de olacaktlrl 

Kru1Uni bu ckiistahane. s5zlere miinfall 
olur. 

- ibrahlm! Davaya ml'mn, n..,ikn nl.pll 
gerekl Senin dilguniin bizlm dilgiiniim~ 
den fill olduguna dclllln nedlr? 

ibrahim Pa§& - Benlm dii#finiimii bit
zat Siileymaru zam:m §erenendlrdi. Senta 
dii~iiniine o riitbede klmse gcldl mlt 
Cevnblle Knnunlnin gururunu oqar. on• 
dan: 

- i:brahlm! Sann. hczar ta.hsln vc ate· 
rln kl b1zi bu tevllln 11e Uzam ctttnl 
Dlye tnkdlrlero nan olur. 

{2) Bu ihtlldl tc~cbbi.is\l cusal;:1da tzall 
olwmcaktrr. 

{3) Paul Fesch: Constantinople aUS 
demier'! jour'! d' Abdul H'lmld 
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( Her ak1am 

blr hlk!ye _ I_ BUZ 
a SL 

Ne zamandanberi evime ~oyle or
ta boyda bir buz dolab1 satm almak 
l~in pek heves ediyordum. Qilnkti 
bu Slcaklarda benim en biiyiik zev
kim ~oyle soguk, temiz bir su i~mek ..• 
Titodan korkusuz bir dondurma ye
lllek.. buz gibi bir ka!r meyvayi gov
deye indirmek ... Sonra geceden buz 
dolabma koyacag1m buzlu kahveyi 
Babahleyin i~taha ile i~mektir. 

Nihayct bu arzuma da nail oldum. 
! Ur buz dolab1 satm aldrm. cOh ar
bk, di yo rd um, eve Slhhat girdi... 
BUz dolab1 bize slhhat getirecek ... > 
Dolap evde bir ko~ye kondu. Hanl 
eskiden !i;OCUklar kendllerine abnan 
Jeni bir oyuncaga nastl sevinirlerse 
ben de oyle memnundum. O giinii 
ldeta ak~am1 heyecanla bekledim. 
eve gidip dondurmaya. soguk suya, 
IOguk yemi~lere kavu~caktim. 

Hatta. yazihaneden ~lktlktan sonra 
eve bir an evvel kapag1 atmak i~in 

bu s1cakta tramvayi filan beklemeden 
bir otomobile atlad1m. Dogru ev ... 
Hemen buz dolabmm ba~ma ger;
tirn ... Af;bm. Fakat ne miinasebet? 
»e dondurma var ... Ne soguk mey
t a.. hatta su bile adamakilll sogu
lllam1~ ... 
~ Bu ne? dedim. 
Bizim bay an: 
- Bilrnem ki... diye mukabele et ti. 
Bir ko~eye oturdum. Etraf1 seyrct-

lllege ba~lad1m... Oooo ... Tevekkell 
degil. .. Hi~ bu ~erait altmda buz do
labmda bir ~ey kalmasma imkan var 
!JU? .. Sag olsun1ar bizim evdekiler 
gon derece kalabaltkbr. Mahdumlar, 
kerlme1cr, gclinler ... Oniine gelen blr 
kere buz dolabmm kapag1m ac;1yor, 
l~indckileri yakalaY1P cumburlop bo
laza ... Ma!Um ya bir buz dolabmm 
kapagi ~ok Rf;thp kapamrsa ic;erisi o 
derece soguk olmaz. Halbuki bizim 
buz dolab1 saatte 60 kere ~Ihp ka
Pan1yordu... O gii.nii sabrettim. Sa
bah.Ieyin yataktan firlachm, buz do
labma ko~tum. bakhm ... Vay, vay, 
'Vay ... Buzlu olmas1 ic;in ak.5arndan 
koydugum kahvem bile sogumam1~ .• 
G . anp ~ey ... 

Ertesi gun, daha ertesi gi.in aynl 
'taziyet ... Sanki bizfm c;oluk c;ocugun 
gtinde bir kac; kere buz dolabm1 ac;1p 
kapad1kla11 yeti~iyormu~ gibi bir 
run bir de ne goreyim? Bizim hiz
Ille~i kiz evi biraz tcnha bulmus ola
Cak ki dolab1 ac;ti ve kafas1m' ic;erl 
Soktu. Bir dakika, iki dakika, be~ da
ltika oyle ... ~~irm1~tim. Bu klz ne 
Yap1yordu? Renk vermedim ... Bir ko
~eye bilziililp sakland1m. Bir saat 
gonra hizmetc;i kiz bir daha dolaba 
Yak.Ja~ti. Kap1slll a~tJ.. Kafasm1 i~e
rt daldirdl. Be~ dakika cylece durdu. 

Eh, artik dayanamad1m, yeiimdcn 
f.trlamm. 

- K1z nc yap1yorsun? cliye bag1r
chm ... Fen a halde korktu. 

- $ey, ~ey efendim ... diye kekele
tnegc ba~lad1: 

- Ne ~eyi? 
- ~ey efendim ... Hava c;ok s1cak 

ta ... Ba~1m serinlesin di ye biraz ic;cri 
goktum ... 

b 
Tepem atti. Siz ~u rezalete bakm 

Irk ·· ere ... Online gelen buz dolabma 
el atiyor. Bakhm, bu ooyle olm1ya
cak. · · Bizim evde kocaman bir tahta 
dolap vard1r. Buz dolab1ru bu tahta 
dolabm fc;ine yerle~tirdim. Ve tahta 
dolabm kap1sma da bir kilit vurdum. 
bu Oh artik rahattim. Evime gidince 
te z .cibi mcyvalan, tifodan korkusuz 

miz suyumu bulaca.kt1m. 
b O ak~m da eve gider gitmez dola
~: kilidini n~tim. ·. Bir de bakbm. 

y, vay, vay. · · Buz dolab1 tamta-
kir. · · Iitindekilerin hi" birt d ¥ Jn ¥ e sogu-
am1~. Dolap sanki bir dakika ev-

\'el kapanm1~ gibi. Sabahleyin kalk
tim. Gene ayni hal... i~ine konulan 
feylerden hie; biri oyle adamak1lh 
SOgumam1~ ... Ak~amdan kalan don
dunna bile sertle~emi~. 

Garibime gitti. Akhma bir ~ilphe 
geld!. Sakm bu dolap bozuk olma
Bln? ..• Muhakkak oyle olacakti ki 
i~lndekileri lilzumu kadar sogutmu
Yordu ... 

ite DterhaI buz dolab1m ald1gim ~irke
. elefon ettim. 
n - Bu dolap bozuk ... Bunu ahmz 

e Yaparsamz yapm1z, dedim. Me: 
lllurlar geld. Do 1· lab1 muayene ettiler ti:-- SagJam.. fakat madem ki siz is~ 

)or"unuz d .... t• . tee .. " . · eg1~ nehm, dediler. Ve 
l"tibesi henuz bitml~ bir buz do-

s=s 

lablll getircliler. Gene ben ne olur, 
ne olmaz dil~iincesile yeni buz dola
bllll, bizim ldlitli tahta dolabm 1~1-
ne yerle~tirdim, killtledim. 

Fakat gene vaziyet ayni vaziyet ..• 
Dolapta istedigim kadar soguk bir 
fey bulmak milmkiin degil ... 

Merak f<;inde bizim bayana so
ruyorum: 

- Yahu, bu buz dolabma ne olu
yor?. 

O ~rnu~: 
-., Bilmem ... diyordu, vallahi ben 

de ~~yorum. 
Kayin valideye soruyorum: 
- Bilmem, cliyordu, vaJiahi bcn 

de p~yorum ... 
Mahdumlara, kerimelere, damad

lara, soruyorum. Ayni cevap: 
- Vallahi bilmem ki... Ben de ~a

~yorum. 

Bir gccc ne olursa olsun buz do
labmm Sirnm ogrenmege karar ver
dim. Dolab1 ak~amdan doldurdum. 
Meyvalar, iyi sular, siltla<;}ar1 koy
dum. 

Gece evde el ayak c;ekildikten 
sonra buz dolabuun kar~1smdaki bil
yi.ik perdenin arkasma gizlendim. 
Evet, artlk polls hafiyeliginden ba~

ka bir c;are yoktu. 
Biraz bekleclim. Bir de baktim. Bir 

ayak sesi... Bizim kil~tik mahdum 
parmaklarmm ucuna basa basa do
laba yakla-?h... Cebinden i;1kard1g1 
kilc;i.ik bir anahtarla tahta: dolab1 ac;
ti. .. Ak~amdan elimle koydugum vi~
ne ~erbeti surahisini kaldird1, hk1r 
liklr, hk1r ... Belki be~ dakika i1tti .. 
sonra bu marif eti yeti~iyormu~ gi
bi elinde getirdigi bardag1 da agzmn. 
kadar ~erbetle doldurduktan soma 
git ti... i~imden: 

- Bulduk dedim, d numarah buz 
dolab1 dil~mami ele ge~ti. dur baka
l1m ... 

Mahdum gittl, bir de baktrm. Bi
zim bayan... Parmaklarmm ucuna 
basa basa geldi. Onda da baska bir 
anahtar ... Evvela tahta dol~b1 a~ti. 
Bundan sonra buz dolabmm i~indcn 
olgun, sogurnu~ kayIStlan ~1kard1. 

Hain benim goztimiln onilnde ~aklr 

{iaklr belki 15 - 20 kaym yedi. Ondan 
sonra ~ekllip gitti. .. 2 numara11 buz 
dolab1 dti~mam da bu demek ... 

Art1k kimse gelmiyecek diye dii~il
niirken blr de ne goreyim .. bizim 
kayin valide aynl itina ile dolaha 
yakla~ti. Cebinden mayrnuncuk gibi 
bir anahtar ~1kardi. .. A~ti, hayrettir, 
o bile kendine bir anahtar edinmi~!. 
Kayin vaUde de dolaptan di~ine en 
uygun gclen buzlu mahallebiyi se~ti.. 

Ondan sonra herkes dolab1 b!r 
kere yoklad1. Hepsinde de ayr1 bir 
anahtar. Nihayet en sonra hizmetci 
k1z geldi. O da do1apta en son ne kal
m1~sa onlan silip silpiirdiikten sonra 
biraz da serinlemek maksadile kafa
Slm dolaptan iceri soktu. Be~ daki
ka b~m1 buzlu hava ile - tabir caiz
se - banyo etti. <;1kti gitti. 

Bir gece uykusuz kalm1~tim amma 
buz dolabmm 51rnm ogrenmi~tim. 

Ertesi gunclen tezi yok.. hemen tah
ta dolabm kilidini soktiim. Onun ye
rine ~ifreli bir Amerikan kilidi as
tim. Her gun Amerikan kilidinin ~if
resinl degi~tiriyorum. Onlar bir ca
sus gibi ~freyi ogrenmek istiyorlar 
amma 1;m kaptmr ... $imdi dolab1m
da istedigim kadar buzlu otebe1i bu-
labiliyontm. (Bir y1Jd1z) 

AK~AM 
Abone iicretleri 

SENELiK 
8 AYLIK 
I AYLIK 
1 AYLIK 

Ti.irkiye Ecnebl 

1400 kuru~ 2700 kuruiJ 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Post.a 1tt1hndma dahll olmiyan 
ecnebl mcmleketler: Seneli~l 

3600, alt.I aybjp 1900, u~ 
ayl1~1 1000 kuru§tur. 

Adres tcbdlll i!:ln ylrmJ be:J 
kuru§luk pul gondermek lAZlmdi.r. 

Cemaziyelevvel 13 - Ruzuhmr i8 
&. 1-1t Ca. .. 0111 lkmdl Aktam Y1111 

E. 6,58 9,8 ,.,4.3 8,4.2 12.00 1,55 
Va . 2,35 4 ,4.5 12,20 16,18 19,37 21,32 

. . ,_ ~ r-.cJ·~,.,... \ \ . ,, ,·~.· 4 ;; ~...._.. J.T _.'-:" . ' 

%Z Te.mmuz 93i Per,embe 
Istanbul - O~le ne§riyatl: 12,SO: Pllkla 

Tiirk muslklsi, 12,50: Havadls, 13,05: Muh
tell! plAk ne§rlyatJ, 14: SON. 

Aqam ne§riyatl: 18,30: Plilkla dans 
musikis1, 19,30: Spor mi.isahabelerl: E§rcf 
f}e!lk tarafmdan, 20: Sadi ve arkada§lan 
tarafmdan Tl.irk muslkisi ve halk 1ark1-
lan 20,30: Omer Rizn. tarafmdan arabca 
soylev, 20,45: Safiye ve arkada§lari tarafm
dan Turk muslklsi ve hnlk ~arkllari (Saat 
ayari), 21,15: ORKESTRA: 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi giiniin prog
t anu, 22,30: PlAkla sololar, opera ve opc
ret par!:alar1, 23: SON. 

Ecn ebi lstasyonlarm en 
m iin tehap prorranu 

Roma (421) saat 22: ~ormanda uyuyan 
eiizel klz. operet 3 perde, Pe§te (549) 23: 
Pu~!;lnlnin cLa Boheme• operas1, Sottens 
(443) 21: Mozart konseri, Kolonya (456) 
21,10: Orkestra ve piyano, Franklurt (251) 
22: Romantllt musiki (Schumann), Mo
n ako (450) 22,10: Keman ve piyano kon
serl, P~te (549) 22: Tzigan musikisi. 

Dans m usikisi 
Londra. (K1sa. dalga) saat 0,15. 
. 23 Temmuz 937 Cuma 
I s t anbul - O~le ne§riyatl: 12.30: P lAk-

la Turk musikisl, 12,50: Havadis, 13,05: 
Muhtelir pliik ne§riyati, 14: SON. 

Aqam ne§t'itayi: 18,30: Plnkla dan$ 
muslklsi, 19: Radyo fonlk komedi (Biiyilk 
Hala), 20: Fasil saz heyetl, 20,30: Omet; 
Riza tarafmdan arabca soylev, 20,45: Fa
sil saz heyeu (Saat ayar1), 21,15: ORKE3-
TRA: 22,15: AJans ve borsa hnberleri ve 
ertesl giiniin progranu, 22,30: Mn.dam 
l}tangel tarafindan plyano solo, 23: SON. 

Bu akp.m 

Nohet~i eczaneler 
l;?i§ll: Kurtulu§ caddeslnde Necdet 

Taksim: Nizameddin, Beyo~lu: Kan: 
zuk, Yeni§ehlrde Baronakyan, Bos
~anba§mda Itlmad, Galata: Galatadn. 
Ismet, Kas1mpa§a: VaSlf, Haskoy: 
Hallc1o~lunda Barbut, Emlnonu: Hi\s
nU Onar, Heybeliada: Tamndis Bil
yiikada: Merkez, Fatih: vezn~llerde 
Univcrslte, Karagiimriik : Mchmcd 
Arif, Bakirkoy: istepan, Sanyer: Asaf, 
Tarabya, Yenlkoy, Emlrgfm, Rumeli
hisanndakl eczaneler, Aksaray: Zlya 
Nurl, Be§lkta§: Vldln, Kad1koy: Pa
znryolundn Merkez, Modada Fnlk ls
kender, Uskiidar: Ahmedlye, Fener: 
DHterdarda Arif, Beyazid: Yeni U.
lell, Kii.~ukpazar: Hikmet Cemil, Sa
matya: Yecllkuler.le Teofilos, Alemdar: 
AU Riza, §ehremini: Ahmed Barndt. 

<;ektigi 1st1rabla
r1n mes'u)ii 
kendisidir 

NEVROZiN 
K~elerini tecriibe etmi~ olsayd1 
ona cehennem hayah y~a'tan 

bu muannid bru;; agnsmdan 
eser kalm1yacakti. 

NEVROZiN 
Biitiin 1stuablan dinclirir, ba~ ve 
di~ agnlarile ii~utmekten miite
vellid a?"n, s1z1 ve sanc1lara kar~1 

bilhassa miicssirdir. 

NEVROZi N 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve bobrekleri yormaz 

SiYASAL BiLGiLER 
Ne§riyatmm clddlyeti Uc maruf Siyasal 

BllgUer (Eski Millklye> mecmuasmm '15 
numarall haziran niishas1 lnti§ar eylcml§
tir. Yeni nilshasmda Nan Atu! Kansunun 
Cumhuriyet maarifi makaleslni ve Tfir
kJyenin ' 'e biitun dunyamn iktisadi ve st
yasi hareketlerine dair muhtelit makale
leri ve Muharrem Feyzi Toga)111 slynsi 
partner serlsini 1htiva etmekted!r. KarUe
timize ve bahusus diinyamn blr ayhk .s!
yasi hareketlerlni toplu olarak gormek 1s
tlyenlere ehemmlyetle tavslye ederls . 

Sahlfe 11 

EUDiLii. T DAN 
Yazan: lskender F. Sertelli No. 118 

Tekinboga, $ 1-Yamanin katilini a nyo rdu· 
lmparatoric;e T iyen - Fo tekrar faaliyete 

ge9mi~ti. Prenses GUlc;in 
z1ndanda lnliyordu .. 

Dedi. Terlan rezirin yanmdan ko
f arak ~lkb. Koridorda yeni blr ha
dise lie kar~~b: 

CellA.dlar b~ ciiceyi de yakalanu~-
lar, zindana gotiirilyorlard1. 

Terlan celladlara yakla~ti: 
- Tumamn SUf;U nedir? 
Celladlardan biri Terlamn ada-

Jlllydi. 
Yav~a kulagma f1s1ldad1: 
- ~i-Yama kendi kendini oldiirdii 

diye yalan ~ehadette bulundugu i<;in, 
hakan emretti, zindana gotiiriiyoruz. 

Tuman, Terlana ba~m c;evirdi: 
- Gozlerim c;1ksayd1 da, ~i-Yama

nm olilmilnii gormeseydim. Tiyen -
Fo yalmz Giil<;inin degil, benim de 
ba~m1 yaktl, Terlan! Sakm beni 
unutmal 

Terlan ~~rm1~b. Tumana cevap 
veremiyordu. 

Cel1adlar yiiriiyiip gcc;liler. 
Terlan bu vaziyet kar~1smda · Ti

yen - Foya gitmenin de bir fayda te
min etmiyecegini anlam1~b. Bu me
selede bu derece ~iddet gosteren ha
kanm nas1l k1~klrtild1g1 goz oniinde 
iken, Tiyen - Foya gidip yalvarmak, 
ondan yardlm istemek, Jzzeti nefis
sizligin en biiyiigti olacakh. Terlan 
heyecan ve tereddild ic;inde bocal1-
yordu. Giil<;ini kurtarmak if;in kim
den yard1m gorebilecekti? Onu zin
dana attiran babaslyd1. Terlan ~m
di kimden yardrm ve ~efaat istiyebi
lirdi? Kubilay verdigi emri kolay ko
lay geri alan bir hilkiimdar degiJdi. 
0, insam nadiren affederdi. Terlan 
odasma dondtigi.i zarnan, Tiyen-Fo
nun korkulacak kadar rnilthi~ bir ka
dm oldugunu anlam1~tt. 

Terlanm anlamad1g1 bir nokta 
vard1: 

Tiyen-Fci Gill<;ini neden lekele
' mek istemi~. onu zindana att1rmakla 

ne temin etmi~ti? 
Tcrlan bu rnuammay1 bir tilrlb 

halledemiyordu. 
Acaba, Semga bahadmn dedigi gi

bi, bir kere Tiyen-Foya b~\·ursa, Giil
c;ini affettirebilecek rniydi? 

Terlan odasmda dii~iinilrken, cli
sanda ac1 bir ses yiikscldi: 
' c- Beni neden dogtiyorsunuz? Ben, 
bilmedigim bir mesele hakkmda hn
kana ne soyliyebiHrim? ! > 

Bunlan soyliyen bir kii~iik c\.iccy-
di. 

Zindnna atilan Tummun adam1 .. 
Terlan kap1ya ko~tu .. 
Cilce hala. baginyordu: 
- Ben su~suz bir adam1m. ~imdi

ye kadar kimseye fenahk yapma
d1m ... 

Cellad cticenin agzma bir tokat 
vurdu .. 

- Sus! Kopek ... imparatori~e haz
retleri yalan m1 soyliyecek? Prenses 
Giilc;ine yardnn eden sen degil misin? 

Terlan, cellada sordu: 

- Nereye gotiiliiyorsun l>u ctice-
yi? 

- Zindana ... 
- Kim emir verdi? 
- imparatoric;e Tiyen- Fo. 
- Su<;u nedir? 
- $1 - Yamay1 o1dtircnlere yard1m 

etmi~. 

Terlan koridordan c;eklldi. 
Tiyen-Fo faaliyete gec;mi~ti. 
$imdiden zindana 9i-Yarnanm ka-

tili olarak tic; ki~i yahyordu: 
Prenses Giil~in, ba~cilcc Tuman, 

ki.ic;iik ciice. 

Bu cinayet. Tiyen-Fonun ihtirasln-
11m tatmin edecek ~ok geni~, c;ok rnii
sait bir mevzudu. 

Kim bilir? Belki yann, belki obilr 
giin, bu cinayet yuzimden zindana 
daha kimler atilacak, nice su~suz in
sanlarm cam yakllacakti! 

Sarayda herkes kendi istikbalinden 
korkuyor ve yanm dii~tini.iyordu. Za
ten hakamn sir katibi ~ansinln ida
mmdan bei·i saray erkam korku ve 
heyecan ic;inde y~1yordu. Bu kadar 
kalaba11k blr sarayda her giin yenl 
bir entrikamn donmemesine imkan 
yoktu. 

Terlan Giil~ini derin bir a~a sev
memi~ olsaych, bu hadise ile hi~ te 
me~ul olmlyacaktI. Fakat, Terlanm 
damarlanm saran bu ate~ onu her 
tehlikeye atiyordu. Terlan kii<;iik cii
cenin de bir iftiraya kurban gittigi
ni goriince dayanamad1 ... Tekinboga
ya ko~tu. 

~i - Yamanm oliim hadisesi de 
mahkemeye verilmi~ti. 

Mahkeme i.iyeleri bu cinayetin i~ 

yiiztini.i ara~tirmakla me~guldii. 
!;>i-Yarna gozden dil-?tiigil kanaati

le - biitiin Japon kadmlanmn yaptl
gi gibi - kcncli kendini mi oldUrdii? 

Yoksa, Tiyen - Fonun idclia ettigi 
gibi - bir ktskan<;hk yiiziinden - pren
ses Gill~in tarafmdan m1 oldtiriildU? 

i~te hcrkesin zihnini kurcabyan 
bu iki ~iiphcden bi..rinin er ge<; hnki
kat olarak meydana ~1kanlmasi bek
leniyordu. 

Tekinboga: 
- Hakiki katili aramakla me~gu

liirn, Terlan! <;ok yakmda bu hadi
senin esrar perdesini kald1racag1m. 
Biraz sabret! Her ~ey mcydana i;1ka
cak ... 

Diyordu. Terlan Tekinboganm Yic
danmdan cmindi. Tekinboga adalct
ten ve mahkemenin dayandlgi tilre
lerden ba~lm bir f?ey tammazd1. 

Tekiboga kencline bu kadar giiven
digi halde, acaba, herkesin kaf aSinda 
k1vnhp kalan bu ~iipheleri silerek 
hakikati mcydana <;1karabilecek miy
di? 

Tekinboga - vaktile Tiycn-Fonun 
idamma rey vermemek suretile tek 
ka!d1g1 ic;in - imparatoric;enin tevec
cUhli.nii kazanrn11?h. Tekinboga bu 
lrndisede Tiyen-Foyu rnesul tutmak
tan ziyade. prenses Giilgini su~lu go
riiyordu. 

Ciiceler dayakla Giil~inin aleyhin
de ~ehadette bulunmu~lard1. Terlan, 
Tekinbogamn ada1ettcn aynlm1yaca
gmdan emin olmakla beraber, hadi
selerin zahiri ~eklinin insanlan bazan 
nas1l aldatt1gm1 ve yanl1~ hilktimter 
vermege sevk ettigini de goriiyor ve 
biliyordu. 

Terlan, Tckinbogaya bir noktayi 
izah etmeden aynlamad1: 

- Hakikat, ~Uphesiz ki c;ok yakm
da anla~1lacak, decli. fakat, el ile tu
t ulacak kadar meydanda duran b1r 
hakikat var: ~i-Yama bir odada, bir 
yatakta degil, bahi;ede bir agacm 
dalmda olm~lilr. Gillf;in ncaba bu 
zeki ve ~eytan kadm1 bahc;edeki aga
ca naSil gotiiriip asb? BOyle bir ha
discyi saray bah~esinde be~ on ki~f
nin gormemesine imkan var rn1d1r? 
Belli ki $i-Yama kendini -kendi elile
agaca ~1karak oldilrmii~tiir ... 

Tekinboga, Tel'lanm sozlerin!' dik
katle dinliyordu. 

---\ Hakkm var! - diye cevap verdi. 
Goriinil~te hadise c;ok basittir. Fakat, 
1~ ytizii acaba bOyle midir? $i-Yama
y1 odasmda oldiirdilkten sonra. ka
ranhkta bahc;eyc indirip agaca as
mad1klarm1 kim iddia edebilir? i~te 
biz bu noktay1 aychnlatmaga c;al1~1-
yoruz. 

Terlan. Tekinbogamn yamndan ay
nhrken c;ok kedcrliydi. Bu korkun~ 
ihtimali ogrendikten sonra, Gill~inin 
kurtanlacag1 yolundaki biit\.in iimit
leri suya du~il~t\.i. 

• •• 
Bir kad1n iniltisi ve hir aslan . 

oen~es1 .. 
Gime~ yeni batiyordu. 

Saray:m )iiksek duvarlanna esmer 
golgeler dii~tiyordu. 

Terlan lo~ dehlizlerin arasmdan 
gee; ti. 

Zindan bekc;ilerinden bili Terlamn 
oniinden yi.irtiyor... I 

Terlan c;ok asabi... 
Meydanda nobe~ilerden ba~a kh.4· 

seler yok. 
Zindan bekc;isi bir arallk ba~m ar

kaya ~evirdi: 
- ~uradan egilip te gef;clim. 
- Ne var? 

(Arkas1 Yar) 
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lstanbulda at yanslanmn birincisi 
bu pazar giinii yap1lacak 

Her scne yap1lmakta olan tstanbul 
at yan~larmm birincisi bu pazar sa
at 14 ten itibaren Veliefendi ko~u ye
rinde yapllacakt1r. 
~ehrimizde yapllan at ko~ularma 

hemen her sene giderim. Bir ay evvel 
Ankarada bulundugum bir srrada 
orada yap1lan at yan~ann~ da git
tun. Orada ve burada at ko~ularlll8 
gosterilen ragbet mukayese edilecek 
olursa Ankara lehine biiyiik bir f ark 
gormemck kabil deglldir. 

Bunun sebcplerini uzun uzadtya 
ara~tirmadan bulmak pek kolayd1r: 

1 - Ankarada yap1lm~ olan mo
dern ko~u yeri ~ehre pek yakmd1r ve 
hemen masrafs1z olarak oraya gitmek 
kabildir. Buna mukabil Veliefendi ko
~u yeri !stanbulun merkez sayilacak 
yerlerine hayli uzak oldugu gibi mer
kez olm1yan semtlerin ve sayfiyelerin 
de zid bir bucagmdadir. Istanbul gibi 
geni~ ve dagm1k bir ~ehir i~in bu ta
bii say1lmahdir. Fakat bu seneye ka
dnr tabii say1lam1yacak bir ~ey vardl 
ki o da f?ark ~lmendiferlerinde yolcu 
nakliyatmm ~ok pahal1 olmasi idi. 
Bir~ok kimseler uzakllga katlanmak 
zanfretine mukabil oraya kadar git
mek i~in Iaz1m gclen masrafm ag1r
hgma dayanmak imkamm bulamcyor
lard1. Halbuki ~ark ~imendiferlerinin 
hukumetimlze intikalile bu hatta ~ol
culuk hatm say1hr derecede ucuzl~
m1~tir. Bu ucuzlugun, Veliefendide al· 
ti hnfta s1ra ile yap1lacak at yan~lan
na ragbctin artmasmda miicssir bir 
rol oymyacagma ~i.lphe edilemez. 

2 -Ankara hipodromunda m~te
rek bahis i~leri, Istanbul yan~larmda
kinden ~ok daha muntazam, r;ok da
ha kolay ve fazla verimlidir. Bu ve
rim fazlahg1 dn orada yar~larm da
hn cnteresan ~ekillerde tertilJ cdilme
sinden ileri gelmektedir. Halbuki Ve
liefendi ko~ulannda mili}terek bahis 
i~leri ekseriya halkta bezdirici bir 
giir;liikle idare edilmektedir. Yan~lar 
da Ankaradakiler kadar enteresan ve 
bahisr;.ilerin ho~una gidecek gibl 
umulmad1k neticeler verebilecek ~e
killerde degildir. Kabul etmek lazun
d1r kl diinyanm her tarafmda m~te
rek bahis ve bu bahislerde halka g0s
terilen kolayhk at yan~larmm gordil
gti bilyilk alakanm hemen en ba~ll 
sebebidir. 

3 - Ragbetsizligin tii;ilncil bir se
bebi de ya11~lar1 tertib heyetinin rek
lama pek az ehemmiyet vermesidir. 
Yan~lann hangi taiihle.fde yapllnca
gi hakkmda ~ehnn be~ on noktasma. 

u~. be~ a!~ yapl§tU"tmak klfi degll
dir. ~lmdiye kadar ge~ldigim tecrftbe. 
lerle bllirim k1 pek yakmdan allka
dar olan pek az ldmse mU.Stesna ol
mak uzere Veliefendlye giden seyircl
lerin ~ogu, ogiln hangi atlann ko~
cagllll, bu atlan hangl cokeylerin 
sevkedeceginl ve k~ulara aid bir~ok 
tef errilat1 ancak k~u yerlnde op 
nirler. 

Bu saydlgllll noksanlar, izalesi ~ 
ve bilytik gayretlere bagll ~yler de
gildir. Fakat netice iizerlnde menfl 
tesirleri ~ok fazladlr. Bu itibarle bu 
ehemmiyetslz noksanlann ortadan 
kaldlrllmas1, ~ehir ntifusunun f a.zla
llg1 da d~ilniiliirse, at y~lannda 
seyircl adedinl arttlracag1 muhak-
kakt1r. S. Gal.Ip 

Orta Avrupa kupas1nda 
bir hadise 

Domifinal ve final 
ma~lar1 talik edildi 

Evvelkl hafta yap1lan orta Avrupa 
kupas1 ma~larmdan Admlra ve Ceno
va kar§lla§masmda bu iki taklm oyun
culan arasmda kavga <;lknu§, bir ta· 
k1m hidiseler olm~tu. 

Ge~en cumartesi Admira, Cenova 
ilc ikinci ma1;1 yapmak iizere Venedi
ge vard1g1 zaman italya maknmatt, 
italya vekfiletinin bu ma1;1 menetti~
ni Admiraya haber ver~lerdir. 

Sah gilnii ise orta Avrupa kupast 
komltesi §oyle bir teblig ne,retml§tir: 

< Admira ve Cenova talrunlan ara
smda Viyanada <;lkan hA.dlseler neti
ccsinde Venedikte toplanan orta Av
rupa kupas1 komitesi, bu lld takurun 
miisabakalardan tasfiyesine karar ver
mi~tir. 

Komite, bundan ba§ka, daha saldn 
bir havaya imkA.n vermek iizere final 
mlisabakalanru da daha sonraya bt· 
rakmag1 kararla§tlrnu~t1r.n 

Aynca ogrendigf.mize gbre bu hA
diseli ma<;m hakemi ivan~i<; de ayni 
komite tarafmdan diskalifye edil~-
tir 

Bay Adnan gitti 
Bir miiddettenberi ~ehrimizde Ga

latasaray - Giine~ hadisesinin tahki
kile me~gul olan T. S. K asba{)karu 
bay Adnan diin a.k~amki trenle An
karaya gitmi~tir. 

Davis kupas1 Amerikaya 
m1 gidiyor? 

Almanlann Qekleri maghip ettik
ten sonra Avrupa finaline kaldlk.lan 
ve Amerika mmtakas1 g~bl Blrl~ik 
Amerika ile oymyacaguu yazm1~ ve 
Ud giin evvel de Amerika ile Alman
ya arasmdaki kar~ll~manm ilk neti
celerini blldirmi~tik. 

Bu ilk neticelerde AmerikalI Budge 
Alman Henkeli, Alman Von Cramm 
da Am.erikall Granti yeruru..,u. Bu su
retle Almanlarla Amerikalllar 1 - l 
vaziyette bulunuyorlardl. 

Faka.t bundan sonra dabl m~mda 
Amerikalllar Almanlan maglup edin
ce miisabakalan kazanmak ~ns1 
yi.izde otuz bir avantajla Amerika.11-
la.ra ge~ti. 

En son olarak i.ki singl ma<;1 oy
nandl ve Grant Alman Henkeli, Bud
ge de Alman Von Cra.mnu yendl. 

Budge • Von Cramm ma<;i c;ok sllu 
ve enteresan oldu. 

Bu sefer Von Crammm formunda 
oldugu sayleniyordu. Filhakika Von 
Cramm bu son mac;ta ilk iki seti a.1-
maga muvaffak oldugu ve ilc;uncil 
sette de hayli dayandlgt halde son 
ii<; sett kaybetti. 

Bu suretle Amerikahlar Davis ku
past Avrupa ve Amerlka mmtakalan 
!inalinde 4 - 1 yenerek ingilizlerle 
ka!lll~mak hakkuu kazand1lar. 

ingiltere - Amerika karfll&'?mast 
neticesinde me~ur Davi3 kupam. ya 
ylne 1ngiltereye kalacak veyahud da 
Amerika yolunu tutacaktll'. 

K.anaatimlzce kupamn Amerikaya 
gitmes.l ihtimall yiizde seksendir. 
Kupa da bir de!a A.merikaya glde
cek olursa onu tekrar Avrupaya ge
tirmek Avrupa. milletlerl ic;ln hayll 
gilc; ve c;ok parlak tenlsc;ller yettpne
sine mtitevakkif olacaktir. Qiinkii bu 
kuparun vaktile Fransa delft.Ietlle 
A vrupaya gelmesl ancak -'Lacoste, 
Cochet ve Borotra dilnyarun az yet~
tirdigi ilc; btiyiik teniscinin Amerika
Yl boylamasi lle kabll olmu~u. 

Londra 21 (A.A.) - Davis kupast 
i~in yapllan mmtakalar arasl tumua
smda Amerika:, ild muvaff aktyete kar
~ ilc; muvaffaklyetle Almanyaya ga
llp gelmistir. 

Uc;ilncU cSingle> m~mda Alman 
Henkel, 6/4, 6/3, 3/6, 7/3 Grant'1 yen
mlftlr. 

Son mac;ta Budge, 6/8, 5/7, 6/4, 
6/2, 8/6 Fon Cramm'a gallp gelmif
tir. 

Amerika bu suretle finale kalllllf 
olup ingtltere ile c;a.rpqacakt1r. 

Budge-Fon Cramm, m~l c;ok heye
canl1 olm~tur. Bu m89 ild. saat btr 
c;eyrek devam etmi~tir. Fon Cramm, 
iki Seta'i kazan~ ld.1 ve Amerlkah
nm yenUecegt muhakkak goriintlyor
du, fakt Budge, hayrete ~ayan blr su
rette kendint toparl~tI.r. Oyunlar 
hakikaten y1ldmm silratiyle oynan
m1~tir. 

Nihayet oeliyor mu ? 
Admiradan kati cevap 

gelmi1 
GalatasarayWann ylldontimleri ic;in 

SU\vyadan sonra Ad.mirayi davet et
tiklerini, fakat Admirruun blldirdigi 
tarih yildonilmu giinilne uymadJ#t 
i~in bundan vezgec;ildlginl Yaznuftlk. 

Galatasaray mahafllinden otren
digimize gore san kmmzihlar ylldts
nUmii bayramlanni gelecek hattaya 
tehir ettikleri i<;in Admlra ile katl 
surette anla§mak kabll olm~tur. 

Admira istanbulda 1 ve 3 agustos 
tarlhlerinde iki ma~ yapacakt1r. Bun
lardan birincisi yildoniimtl bayra
mmda olmak iizere Galatasaray ta
ktmilc yapllacakbr. Admiramn ildnci 
ma.~1m hangi taklmla yapacagi he
niiz kati olarak tesblt edilmemiftlr. 

Diger taraftan atletizm federasyo
nu !ngutere birinciliklerlnden dtsn
mill? olan Yunan atletlerinden Man
d i.kas, Silas, Yorgakoplos, Kiryaki
di.i .-~ Dimitropulosu getirtmektedir. 
B ic ·'"tin Galatasaraym ylldon(l. 
1. m: l • ' ·n '~le milsabaka ya
i' cJ.kl..in suy.cmue':,~:J.1r. 
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SERBES SVTUN: 

BANA KALIRSA ••• 
Milli takmu sec;mek i~in kampa 

~agnlan oyuncular giiniin meselesi 
o!du. Bir c;ok sporcular bunlan ten-
kid ediyorlar. Kimi se~ilen oyuncular
da isabet var diyor, kimi de yok diyor. 
Ben de bir k1snu isabetsiz sec;ilm~tir 
diyenlerden oldugum i<;in serbes sii
tundan isifade ed.erek kampa aynlan 
futbilcillerin isabetli olup olmad1kla
nru itirazs1z anlamak ic;in bir hal c;a
resi teklif ediyorum. 

Oni.imiizdeki veya bir ba§ka pazar 
gtinil Taksim veya Fenerbahc;e sta
dmda, kampa ~agnlan oyunculardan 
yap1lacak bir tak1mla, kampa c;agnl
m1yan oyunculardan yap1lacak bir ta
kmu kar§tla§tlrmall. Bu soyledigim 
yapllarruyacak bir §CY degildir. Hem 
kamptakiler it;in bir antrenman olur 
hem de kimse isabetsiz sec;ilm~tir di
yemez... Ayni zamanda elde ed.ilecek 
has1lattan da kamp masrafmm bir 
kisnu ~1km1§ olur. Yalruz kampa r;ag
nlnuyan futbolculardan yap1lacak ta
k1m nas1l te§kil edilmeli? Bana kahr
sa §oyle: 

Avni (G. S.) 

Re§at (G.S.) Faruk ,B§k.) 
Fuat (B§k) Ltltfi (G.S.) Feyzi (B§k) 
Naci (F.) R1dvan (B§k.) Biilent (G.S.) 

Sijleyman (G.S.) E§ref (B§k.) 

~unu da ~aret etmek isterim k1 
kamptak.i futbolcillerden yapllacak 
taklm yukandaki talom1 kolay kolay 
yenemez. 

Eskitehirden iki oyuncu 
~ehirll bir okuyucumuz yaziyor: 
Mint takim. i~in ~agnlan !utbolcii

ler arasmda, Eski§ehtr Demirsporun
dan solhaf ismail ile sagi~ Raufu da 
gormek isterd.ik. Ne yazlk kl, E~ehir 
ile hi<; aliikadar olnnyan merkezl 
umumt, Eski§ehirde milll takuna gi
rebllecek kabllfyette futbolcil olup ol
madlgllll nereden bilsin. Ufak bir tec
rilbe biltiln haklkati meydana koyar. 
Milll takun i~in bilyillc btr kazanc;; ola· 
cak olan ismall ve Raufun da m.lll1 
takun kampma. c;agnlarak tecrilbe 
edilmelerini alftkadar makamm naza
n dtkka tine arzed.erim. 

F enerli bir oyuncunun 
miitaleaa1 

Fenerbah~eli blr okuyucumuz yaz1-
yor: 

Gazetenizin daimt okuyuculannda
rum, spor yazllanmzi zevkle okuruqi. 
15/7 /937 tarihll gazetedeld. Yugos
lav - Bulgar mar;lnl ve serbest stitun 
yazUUZl. okudum, bundan cesaret ala
rak ben de bugilnlerde herkesl alA.ka
dar eden M1ll1 takun meselesinden 
bahsedecegun. Yazuuzda dedlginiz gi
bl Yugoslav m.lll1 talommm oyun tar
Zl az cok hepimizce malftmdur ve bOy
le bir oyun tarzuu serl ve enerjik bir 
oyun tarzi.run bozabllece~ini soyltlyor
sunuz. D~iincenize ben de taraftarim. 
~u halde Milli talwn eldeld eleman-

larla nasll yap1lmahdir. Kampa <;ag
nlan oyunculara daha bir kai; ki§i na
ve edilecek ve bu taktm iyl bir surette 
~all§tmlacak olursa Yugoslavlara kar
§1 iyi bir derece almamam1za hie; bir se
bep yoktur. Ben de 15 senedir futbolu 
seyretmemin tecriibesine istinad ede
rek bir milli tak1m yap1yorum ve had
dim olrmyarak bir fikir verebilecegimi 
zannediyorum. 

Cihat 
Ya~ar Faruk 

Hilsnii Lutfi M. Re§n.t 
Niyazi Selahaddin Rasih Fikret Orhan 

ihtiyatlar: Rebii, Esat, H~im, Nec
det, Salim, Hakk1, Muhte§em, Htisa
mettin, Rtza. 
~imdi bu tak1mm evveta defans 

hattrm ele alacak olursak gorurO.z ki 
hepsi de bugiin gerek oyun gerek tec
riibe ve gerek cusse itibarile en sivril
mi§ oyunculardir. Boyle bir defans iyi 
bir oyun ~1kartt1g1 ve muhacim hatti
ru siiriikledigi halde fyi bir netice ala
biliriz. Dikkat edecek olursak goriiriiz 
ki bu kuvvetli mildafaanm onimde 
teknik ve seri bir muhacim hatti var
dtr ve defans ded.igim gibi iyi bir oyun 
c;1kardtgi takdirde bu hattm gol <;1kar
mamasma imkan yoktur, tabii §ans 
ve talihi ortaya koymuyorum. Ben 
milfrit bir Fenerbah~eliyim, fakat 
yaptigim bu taklml klilp~Uliik zihni
yetile degll, aylardanberi seyrettigim. 
milll kilme mac;;larmdan ~1kardtm. 

lzmirde boks ma~lar1 
937 izmir llam

piyonlugu ma~

lan 24 temmuz 
ak§am1 izmirde 
yap1lacaktll". is
tanbuldan bazt. 
boksorler de bu 
miinasebetle mac 
yapacaklard1r. 

Boks mac;;Ian 
izmirde bi.lyU.k 
alftka uy::mdtr
m1§tir. ~ampi

yonluk mac;;mm 
merakll olacagi 
anla111llyor. GOn
derilen resim iz
mir boks0rlerin

den Hakktyi gosteriyor. 

Slav kupaa1 ma~lari 
Sofya 10 - <;ekoslovakya futbol fe

derasyonu reisi profesor Pelikanm 
burada val.ti olan beyanatma gore, 
SlAv memleketleri arasmda bir «SliY 
kupas1» turnesi yap1lmasma 1;all§tll
yor. Turne, gelecek seneden itibaren 
faaliyete ge<;ecektir. 

«SlA.v kupas111 mac;tarma Qekoslo
vakya, Yugoslavya, Polonya ve Bul
garistan ~tirak edeceklerdir. 

Kargisporla T osyablar berabere kaldilar 

Kargi futbol takum 

Kargi 12 (Ak~am) - HenUz t~ekkiil eden Karg1spor klilbil ile Tosyaspor 
g~en hafta kar§Il~ml§lar ve <;ok samimi bir mac;tan sonra golsiiz berabere 
kalmt§lard.lr. "Ma<; heyecanll ge<;mi§tir. Gen1;ler mac;tan sonra Karg1sp~r 

'.liJbilnde toplanarak nutuklar soylenmi§, Kargispor namma Tosyahlara b1r 
bayrak hed.iye ectilmi§tir. Yukandaki resimde Karg1sporun birinci t.atqtlll 
c.oriilmektedir. 
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Ktlf;UK iLA.NLAR 
AK~A!\l okuyuculan arasmda en 

em.In, en siiratli ve en ucuz il~n vasi
tas1d1r. 

KtlCVK iLANLAR Pa.zar, Sall ve 
Per§embe giinleri inti§ar eder. 

1 - IS ARIY ANLAR 
SANAT VE FEN MEKTEBiND~ ME· 

2.~ - Ylrml senelik blr sanat hayatl 
gurrn.ulJ otuz be~ y~lannda blr Tiirl' gen
Ci rnensucat makinelerinln montaj ve ta
f11tntJ.nd& tecriibesi fnzla aynl zamanda 
YI bir mnkine modelcisi ln!}aat ilJlerin
den 'Ve reslmden anlnr icabmda. resim ya.
l>abUlr, miihendis ve mlmarlara lyl blr 
~ard1mc1 olabUir. Istanbulda. veya ~ra-

ln a l!J nramnktadir. Ak§amda A. z. A. rii
Uzuna !Utfen mektupla miiracaat. 

i$ ARA.YAN BAYAN - Ya.§1m 19 tahsl
lizn orta derecede, daktllo bilirlm. Ana
~oluya gldcrim. Mektupln N. A. ~ehznde
~ Imarct cnddesl 14 No. Ya milracant. 

2 - t~c;t ARIY ANLAR 
liiR DOKtlMCtl ARANIYOR - Balnr 

OCa~mda dokiim i§inden nnlar blr ~c;lye 
1httyac; vardir. Gor~mek iizere Sirkecl 
EbUSsuud caddesl Erdo~an sokak 4 No. 11 
lBak1r slllndiraj atelyeslne miiracaatl 

-l 

:\tbtAR ARll'ORUZ - Sirkeci, A~1re-
~I caddesi, Baker Han No. 21 - 2 

AMP.AR !\IEMURU ARANILIYOR -
Anactoluda c;ab§mak iizere h1rdavatlye ve 
elektrlk malzemesl sanatm1 bllen 0z Tiirk 
lnuktedlr blr ambar memuruna ihtlya~ 
"arct1r. Inglllzce okur yazar olacaktlr. Mii
:rncaat her giin saat 15 - 17 ye Galata, 
~I caddcsl No. 48. Telefon: 40308. - 5 

i~c;i ARANIYOR - ipekll armiirHi tcz
Rflhlarda uzun zaman dokumact olarak 
~ah§m1li lyl l§~I nnyoruz. Dolgun yevmlye 
"
1 
erUecektir. Ak§amda A. K. rilmuzuna ya.z1 
le tniiracaat. - 4 

Bin. KADIN TERZiSi ARA...'iIYOR -
ZeYfnburnu askeri hastanesine milraca
at1ar1. - 1 

l\IURimBiYE ARANIYOR - <;ocuklara 
ki~en de ev l§lerine bakncak orta y~ll 
'l'iirk miircbbiyeyc lhtlyn~ vard.lr. Nl.§an
~ Emlak caddesl ispartapalas blr numa
~a sabahlan 7-8 arasmda miiracaat. 

KAPICI ARANIYOR - Sabahlan vazl
fest.nl bitlrdlkten sonra harlc;teki i§lne de 
R"idebUecek evil blr kap1c1 16.zlmd.lr. Nl
tantaf Emlak caddesl Ispartapalas bir 
nurnaraya sabahlan 7 - 8 arasmda mu
tacnat. 

d BAYAN ARANIYOR - 7,11,13 y~lann-
a anas1z iic; c;ocu~a ve babalanna baka

Cak blr bayan aranmaktad.lr. Fota~rafll 
!Seratt tekllflerinln Ak§am'da T. R. rumu
~ mektupln yapllmas1. - 1 

l nusust BiR DOliUM EViNDE - Qa
~flllak iizere bir ebeye lhtlyac; vardir. Ay
'l' ~manda bais hem§lrelik yapacaktir. 
g~hPierln fotograf ve c;al!Jltlklan yerlerl 
~"tertr vesikalarile tahriren 616 numarall 
~ kutusuna miiracantlan. - 2 

3 - SA TILIK ESY A 

~a~Cl::LI: SATILIK O'l'OMOBiL - Taksldc 
hall§ir, az benzln yakar, lflstlklerl iyl blr 
Ito de flat 150 llrad1r. Karakoyde, Kara
Sll Y Roprfiba111 !)en benzln deposu vaSita-
~ay Sillcymnna milrncD,.at. - 1 

SATJLIK PiYANO - Pek az kullamlrn111 i .. k 
demi nu e.mmel Alman plyanosu lc;i hep 
lest { teller! c;apraz biiyiik formah lskem-
1:3eyo~~ bernber ncele sat1hkttr. Miiracaat: 
da 

2 
u Bahkpazar Duduodalar soknltm-

...___ G numarah diikkfl.nda. 2 

YF,N" 
kaI 1 VF. l\ItlKEl\11\fEL - Alman mar-
rno:ie:lcktrikll blr plynno - Plyanola, son 
takimi salon, Yemek, yatak, ynzllk oda 
tihkt ari vc salr cv levazimati acele sa
dok~r. • Slrkecl, Mumdlye end. No. 28 
~ Nlkolnidls. Tel.: 23693. 

l>Jl'A'uo M ~bl~ • A:O.."TO, YAZI l\IAKINESi -
hk u dan hareket scbcblle nccle .sat1-
denJ>IYano, tahtnsi nkaJu, kadn demir
Alrn.a'~· Ko~dlan ~aprastttr. Yenldlr. 
kern mar ·a. Tip konser, ses mil
A~ meI. Bir de yenl Astrngan manto 
• .,ne.rlka G ve 
t1r. A n amon yaz1 maklnest satll1k-
lnek k§am gnzeteslnde o o rUmuz 

-._:uvJn mlirncnnt. ~n~ 

'!..._ - KlRALIK - SA TILIK 
ltjSA'l'JLJK MAA MOBiLYA '\"E T.:;J\I 
lleioALIK. KADIN BERBER DVJCKANI _ 
saJin glu Istlklal caddesi Rumcli han pa-

• ~o da 6, 7 numarah Adalet kadm berber 
~unn lniiracaat 3 

' I 

ACI'J I' U • Ynztd.' ., CUZCA SATJLIK EV - Be-
~C!Jtn.~nl Kumkap1 taraflnda Sarac; ishak 
Yec11 ~~1~1:ollabcy sokagindakl 4 No. h ve 
oturan nh§ap cv acelc satihkt1r. Ic;lnde 
~ sahtblne mfiracaat. 2 

1!:1tv1 ~ i 
koyund.. F ATLE SATILIK EV - Kadl-
dar li'ue d~smnnnga mnhallcslnde Muhur-
1.ii; katt: cy SOkal;mda 9, 11 numarall 
t~Ik, hav:edl oda ve c;nt1 nrnSI olup ele'k
t1yen1C'r gaz1, Terkos tcsisatJ. vard1r. is
l<;tnde sa~~f mbe . ve cumartesl g{inleri 

ne muracaat etsinler. _ 3 

KiRALIK Y ALI - Yaz sicaklannda en 
zlyade aranan 1ey temlz ve serin blr hava, 
g\izel manzara ve denizdlr. i§te bu 1htl
yacm1zi temln edecek Yenlkoyde Koyb~ 
caddeslnde 153 No. 11 ya.lld.lr. Hem ucuz 
ve hem de tstenilen biltiin evsaf1 halzdir. 
Isteklilerin mezkfir yallya hei: giin miira.
caatlnn. - l 

KiRLIK APARTll'tlAN - NuruoSJJlanl
yede Ikbal laraathanesinln fistiindekl 
apart1mnn 1usmen ve tamamen klrallktir. 
Otel ve muayenehaneye elver~ll olan bu 
apart1man1 gormek ve goriqmek 1stlyenle
r1n ic;lndeki sa.hiplerine mtiracaat. - 2 

%500 LiRAYA ACELE SATILIK - Ka
batal}ta K1z orta mekteblne bl~ik Omer 
Avnl mnhalleslnde Ac1c;e~me soka~da 5 
No. 12 oda, 40 lira kirah, terkos, elektrtk, 
denlze neznretll, lki sokag-a cepheli 432 
metre nrsaslle ah§ap konak arsas1 fla.tine 
sat1hkt1r. Gormeg-e ic;lndekl bayan Ay§e
ye, gorii§mege Feneryolu istasyonu kar§1-
smda 16 numaraya. - 2 

DEVREN PEK KARLI BiR i~ - istan
bulun en iyi bir yerinde biiyiik, munta
zam, i§lek vc c;ok kar temin eden blr Io
kanta sahlbinln mazeretl dolnyislle dev
rcn sctlhkt1r. isteklllerin adreslc gorli§
mc santlerlni mektupla .Aqamda §. A. 
Kdrll ndrcsl.ne mtiracaat. 

SATILIK ARSA - ttskildar Vapur lske
keleslne ikl dakika mesafede tramvay cad
desi iizerinde, Kirec;haneye muttasll ve Sui
tantepeye c;1kan kiic;iik yoku§un k(}§e ba
§mdaki 232 metre murabbat arsa. sat1hl::
ttr. Fatlh Belediyesl ba~ miihendisine mil
racaat. Telefon 23648 . - 4 

ACELE SATILIK EV - 5 oda, gusul
hane, elektrik, havagazi, Terkos, bahrycsl 
havadar, c;ar§1ya yakm, lyl bir mevklde 
ucuz flatlc J.5at1hktlr. Kadtkoy Moda Ba
demnlt1 sokak 10 No. gormek lc;ln ko§ede 
bakkal Yordnnn miiracaat. - 5 

KiRALIK EV - Fatih Atpazan Refa
hlyc sokak No. (29) kagir, iki kat, 4 oda, 
2 helA, elektrik, caddeye naz1r havadar, 
tramvayn Uc; dakikahk mesa!ede manza
rah ev kirahkt1r. Gormek ic;in yamndaki 
marangoz dilkkAnma gor~mek lc;in Ak
§am gazetesl ldarcsinde bay Ekreme mu
~M~ -3 

J:HVEN SATILIK YENi KAGiR EV- Orta
koyde tramvaya be§ dakika (Mecltli Ka
yikc;tl sokak No. 17/ 2 tic; oda maa bahc;e 
suyu tulumbas1 ve elektrlk anahtan kar
§lSmdaki evdedir. Gezmek ve gor~mek ar
zu edenler saat altidan sonra Bay Nazmt
ye miiracaat. 

F.BVF.N FiATLE SATILIK BtlYUK Bt
NA - Halie; Feneri Yenl istrumca sokak 
5 numarada Hallee nazir ~ kath tama
men kAgir ve son derece muntazam ve 
tonrorlu terkos, havaga.zi, elektrik teslsa
tm1 havi ve lc;inde sam1ci 111:1 tatll su tu
lumbasi, alaturka hamam1 ve ala!ranga 
banyosu on iki oda ve dort btiyiik salonu, 
bahc;esl. ve havuzu bulunan ev ehven flat
le aatll1kt1r. Hastane ve yurd lttihazma. 
elve~lldlr. Gormek tstlyenlerin tc;indekl· 
lere mtiracaatI. Fn.zla tafsilit ic;in Ak§am 
llan memurlujtuna miiracaat. - 2 

ACELE SATILIK APARTIMAN - Ak
sarayda tramvay caddesi \izerlnde elll 
metrellk Atatiirk caddeslnde (37) numa
rall senevt dokuz yiiz ylrmi dort llra. irad 
getlrmekte olan bllcfunle teslsatt havl 
apartimnn acele satlllk, iic;iincu katma 
miiracant. 

AYLiliI 1% LiRAYA KiRALIK DAiRE -
ttc; odali, havadar, giizel yer, terkos, elek- • 
trik, havngaz1 ve bahc;esi vardtr. §i§ll, Bo
montl civnn, S1racevizler caddesl 18 No da. 

SATILIK ARSA - Bogazic;lnde Pa§a
bahc;esinde vapur iskelesi yamnda onii de
nlz arkas1 cadde, etraf1 saglam duvarla 
ic;inde ycml§ll yeml§Siz blr c;ok yeti§ml; 
agnc1 ve ikl masura akar tatll memba su
yu, ayncn iic; biiyiik kuyusu, nht1m1 ve 
ln§ant yapncnk kndar ta§l, em tonluk sa~
lam havuzu, aynca sandal ve motor 1c;1n 
dalgaklranh deniz hnvuzu bulunan s nu
marah bah~ blrden veya parc;a parc;a 
olarak sat1llkt1r. Galatasaray lisesinde 
Said bzc;ellk adresine miiracaat edllmesl. 

-9 

SATILIK APARTJMAN - Kasunpa.§a 
CamllkebiJI Dereboyu Dortkuyu cadde
slnde 18/1 numarall aparttman. 3 katll, 
her katta 4 oda 1 mutfak 1 gusulhane 
mevcuttur. Biiyiik bill bahc;e oniinde bal
konlan vatd1r. Elektrlk Terkos tertibatl 
mtikemmeldlr. Miircaat: Kar§ismda 23 
numarah eve. - G 

FIRSAT - Hissedarlar arasmda ta.sfi
ye mtinasebetlle Istanbul, Kadlkoy, Bo
lazlc;inln giizel yerlerinde iyl klra getlren 
maRaza, ev, satlllktir. Miira.caat: ist. Bah
c;ekap1 Cermanya ban No. 41. Tele!on 
20162. - 5 

SATILIK VE KiRALIK - ttskiidarda 
Kaptanpal}a camli alt soka~da 65 ve 1 
numarah bahc;e lc;inde 9 odah elektrlk, 
kumpanya suyu, kuyu ayn ayn bahc;eli ve 
kap1h ev tamamen satll1k ve tamamen 
veya ayn ayr1 klrallktir. Gezmek iizere mu
ezzin HUsnuye, pazarhk: Nl§anta§mda 
Hac1 Emin soka~mda 12 numaraya. - 2 

KADIKOYtlNDE I'tltJLK DENiZE YA
~~ KAGiR BA.VELER - Havas1 giizel 
gune§I bol lttlsall yok metln, mii!rez 
20/ 2 20/ 3 tapu numarall l~er kat dor
det oda, yerler mu~ambah kap1 pencere
lcr boyah be§ bin Ilrad1r, §ifada 20 nu
maraya miiracaat. 2 - Moda caddes1 9 
numara tamam kaglr lkl kat iizerllle ikl 
apartimnn ikl diikkft.nla beraber be!I bin 
llrnd1r. _ 10 

SATILIK ~SA - Mac;kada Nl§a.nta§l 
ca_~desinde _uc; biiyiik apart1man in§tlSma. 
musait takr1ben bin bel} yiiz metrellk bil! 
arsa maa konak satlllktir. Tallplerln sa
bah saat ondan on lkiye kadar 41287 nu
mnraya telefonla miiracaat edllmesi. - 4 

SATILIK l\IUTENA KO~K - Modanm 
§i!a bumunda No. 23 tekmil Marmara ve 
Kalam1§ korfezlne nezareti fevkalil.deyl 
hnlz metin kagir kat iizerlne itlna Ile ya
p1lllll§ c;amllklar arasmda ve gayet vasl 
bahc;cll blr kl>§k satihkbr. Oezmek ve he~ 
husus ic;ln o~leyc kadar ic;lndekllere mii
tacaat. - 1 

5 - M0TEFERR1K 

BAYAN ARANIYOR - Bir kadm ter
zihanesinl ortaklama !dare edecek makl.
nede nakl~. dikil} ve bic;ki bilen hlc; kimsesli; 
yiiksek bir bayan aramyor senede en az 
500 lira kazanc; garanti olunabllir. Tallp 
olanlar Ak.§amda Blc;ki rfunuzuna mek
tupla miiracaatlan. 

HUSUSt FRANSIZCA.DERSLERi - Ko· 
lay metodla c;abuk Fransicza Qtretlrlm. 
Ta.lebeyi lmtlhanlara hazirlanm; Kadlkoy 
ve Adalardaki her yere glderim. Fiatler 
gayet uygun, Ak§am.da J . U. riimuzuna 
miiracaat. ~ 2 

RiYAZiYE, LiSAN, FtziK, KiMYA -
ikm.al ve olgunluk derslerl: Tiirkc;e, Fran
sizca, ingllizce, Almanca: ihtiyac1mz olan 
derslerden 5 llsanla her mektebln lmtl
hanlarma giindilz, a.k§am, gece de ha.ztr
hyoruz. cQemberll~m kar§LStnda Yaban
c1 Diller ve rlyazlye klz - erkek dersane
sh bir kac; derste sm1!ta kalmak korkusu 
b1rakmaz. Yent lisana b~llyaca.klar ve ye
n! sm1flann1n derslerinl gii~ bulacaklar 
ic;ln giizel blr f1rsattir. Direktorii Zlya 
Qetinkaya. - 1 

ALMANCA, iNGi:LizE VE FRANSIZ
CA - (Bahusus tlcaret §Ubeleri ve ba
kalorya imtlhanlanna hazirllk derslerl 
lc;in> - Berlin iinlversiteslnden edeblyat 
ve !elsefe agrcjeli~ne mallk ve Istanbul 
iinlversitcsinde llsan tedris eden gene; blr 
Alman profesorii hususi veya grup halln
de dersler vermekteclir. Esash ve en seri 
yeni usullcrlc tedrls eder. Fiatler mutcdU
dlr. •Prof. M. M.11 riimuzile (Akl}a.m) a 
mektupla miiracaat. - 1 

IUETUPLARINIZI ALDmINIZ 

Gazetemiz idarehanesinl. adres ola
rak gostermil} olan karilerimlzden 
l\IK - l\1S - BR - 110 - §A Karh 

AK - i~ 
namlanna gelen mektuplan ldareha

nemlzden ald1rmalan mercudur. 
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Musabaka imtihan1: 
Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat Bankas1ndan: 

1 - Bankam1za miisabaka lle ve miisabakada gosterilecek muvaffaloyet 
derecesine gore mecmuu 12 den az olmamak iizere liizumu kadar miif etti~ nam
zedi ve §ef namzedi ahnacaktir . 

2 - Bu milsabakaya girebilmek i~in siyasal bilgiler veya Yiiksek Ticaret 
ve iktisat okulundau veyahut hukuk fakliltesinden veya • bunlarm yabanc1 
memleketlerdeki benzerlerinden diplomah olmak gerektir. 

3 - Miisabaka 25, 26 ve 27 agustos 937 de Ankara ve 1stanbul Ziraat Ban
kalarmda yaz1 ile yap1lacak ve kazananlar, yol paralan verilecek Ankaraya ge
tirtilip, Eyliil zarfmda sozlii bir imtihana ta.bi tutulacaktir. 

4 - Yeni kanunumuz muciblnce tekaiitliik haklanru da haiz olmak §8.r

tiyle milfetti§ namzetlerine 140 ve §ef namzetlerine 130 ar lira ayl1k verilecek-
tir. ~~ .......... ~ ._. ,...-""- . 

Mtifetti§ namzetleri iki senelik bir stajdan sonra. Milfetti§lik imt.iharuna 
ghecekler ve kazamrlarsa 175 lira ayllkla mtifetti§lige terfi ettirileceklerdir. 
Ankarada Umum Mtidilrli.ik servislcrinde ~alI§tmlacak olan §ef namzetleri ise bir 
senelik stajdan sonrt>. yap1lacak ehliyet imtihanmda muvaffak olurlarsa §eflige 
terfi ettirileceklerdir. 

5 - imtihan prograrru ile sair §artlari gosteren matbualar Ankara Istan
bul ve izmir Ziraat Bankalarmdan elde edilebilir. 

6 - istekUler, nrarulan belgeleri bir mektupla Ankara Tiirkiye Ctimhuri
yeti Ziraat Baukas1 Tefti§ hey'eti reisligine vermek veya gondermek suretile 
muracaat etmt§ bulunmal1d1r. Bu mi.iracaat me.ktubunun en ge~ 10/ Agustos/ 
937 tarihinde ele degmi§ olmas1 §arttrr. (2166) (4345) 
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inhisarlar U. Miidiirliigiinden: 
. I - idaremizin Pa§abah~e FabrikaSl beton anne Plaplanslan arkasm.ln 
doldurulmasi ~i ~Ik eksiltmeye konulmu§tur. 

II - Ke§if bedell 9867 lira Muvakkat teminat 740,02 liracbr. • ~ 
m - Eksiltme 30/VII/937 tarihine rastlayan cuma giinli saat 15 de 

Kabata§ta tnhisarlar levaz1m ve mlibayaat §Ubesindeki allm komisyonunda 
yap1lacaktir. 

.IV - §artname ve sair mtinakasa evrakl 50 kuru§ mukabilinde tnhisar
Jar ln§aat §ubesinden hergiin almabillr. 

V - Taliplerin Miihendis, Mi.mar veya bir Miihendis ve Mimarla. mil§· 
terek 01mas1 §arttrr. Bu §artlan haiz olanlann eksiltme giiniinden u~ g:Un 
cvveline kadar inhtsarlar in§aat ~ubesine miiracaatla veslkalanru ibraa 
cderek yalruz bu ~ i~in aynca ehliyet veslkasi almalan ve bu vesikayi eksllt-
me giinii Komisyon B~kanhgma ibraz etmeleri lazundlr. (4160) 

* I - tdaremizin Pa§abah~e Fabrikasmda yaptmlacak kargir istlnat du• 
varlan lle hafriyat kapah za.rf usuliyle eksiltmeye konulmU§tur. 

II - Ke§if bedeli 18069,28 lira, muvakkat teminat 1355,20 liradlr. 
m - Eksiltme 29/VII/937 tarihine rasllayan per§embe g\inii saat 16 

aa Kabata§da inhisarlar levaz1m ve mtibayaat §Ubesirtdeki ahm komisyonun
d.a yap1lacaktir. 

IV--.- ~artname, ke§if ve sair mtinakasa evrak1 her giin 91 kuru§ muka: 
bilinde inhisarlar in§aat §Ubesi mtidtirltigiinden ahnabilir. · 

V - Eksiltmeye i§tirak edebilmek ic;in miihendis, mimar veya blr rnil
hendis veya mimarla mil§terck olmas1 ve Nafia Vekaleti miiteahhitlik vesi-

' kasiru alnu§ bulunmalan §arttir. Bu §artla11 haiz olan istekliler eksiltme 
tarihinden il.c; giin evveline kadar inhisarlar in§aat §Ube.sine vesikalanru gas. 
tererck yalmz bu i§ ic;in aynca ehliyet vesikasi almalar1 laznnd1r. 

VI - Miihiirlil teklif mektubu, kanuni vcsaik 1le ehliyet vesikast ve mu
vakkat teminat ak~esi makbuz veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalt 
zarflar eksiltme giinii en gee; saat 15 e kadar yukanda. ad1 g~en komisyon 
Ba§kanl1gma makbuz mukabilinde verilmi§ olmall.dlr. (4135) 

* 1 - 25.000 kilo toz sigara makine kolas1. · ' 
10.000 kilo nisasta kolas1 §artnamelerine gore pazarllkla satm alma
caktrr. 

II - Pazarl1k 26/ VII/937 tarihine rashyan pazartesi giinil saat 14 de 
Kal>ata§ta levazim ve mlibayaat §Ubesindeki allm komisyonunda yap1lacakbr. 

III - ~artnameler paras1z olarak her giin sozil g~en ~ubeden all.nabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in ta.yin edilen giin ve saatte % 7 ,5 giivenme 

paralarile birlikte adl gec;en komisyona gelmeleri ilfin olunur. n4084i> 

* I - ida1·emizin P~abahc;c Fabrikasmda tesis olunacak ot §i§e k1llf1 irna-
IA.tllanesi ic;in §artnamesi mur.ibince satm almacak 10 kalem makine aglk ek
siltmeye konulm~tur. 

II - Muhammen bedeli 4960 lira muvakkat temihat 372 lirad1r. 
III - EksiUme 24/VIII/ 937 tarihine rastlayan sall gU.nli saat 15 de Ka

bata§da inhisarlar Levaz1m ve Milbayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda 
yap1lacakt1r. 

IV - ~artnameler hergiin paras1z olarak inhisarlar Miiskirat Fabrikalar 
§ubesinden ahnabilir. 

V - isteklilerin fiats1z f enni tekliflerini eksiltme giintinden en az 5 giln 
evveline kadar inhisarlar Miiskirat Fabrlkalar ~ubesi Miidlirliigiine vermeleri 
ve eksiltmeye ~tirfilt edebileceklerine dair veslka almalan laz1mdlr. 

VI - isteklinin kanunen kendllerinden ararulan vesika ve 5 incl madde
de yazill vesika ve % 7,5 g\ivenme parasile birlikte ekslltme ic;ln tayin edilen 
giln ve saatte yukanda acb ge~en alun komisyonuna gelmeleri ilAn olunur. (4057 

I - 50000 - 114000 kilo Siklop 
1500 • 
2100 » 

Pazarl1kla satm almacaktir. 

* CemberL 
Qember Raptiyesi 

» Kavalyesl 

II - Pazarllk 26/VII/937 tarihine rastlayan Pazartesl gU.nii saat 16 da 
Kabata§ta levaz1m ve miibayaat ~ubesindeki allm komisyonunda yap1lacaktir. 

Ill - $artnameler paras1z Olarak hergiin sozii g~en §Ubeden almabilir. 
IV -1s~ek!llerin pazarllk i~in tayin edilen gtin ve saatte % 7,5 g\ivenme 

paralariyle b1rllkte adl gec;en korn.isyona gelmeleri ilan olunur. (4040) 

* 1 - Maltepe Tiltiin Enstitiisil arazisinde tutun kurutmaya mahsus bir 
l1det hangar pazarllkla yaptmlacaktlr. Ke§if bedeli c12944.54» lira, muvakkat 
teminat «220.84n lirad1r. 

2 - I·azarllk 2/VIII/937 tarihine rastl1yan Pazartesi giinii saat 16 da Ka'tla
t~ta levaz1m ve miibayaat §Ubesindeki allm korn.isyonunda yapllacakt1r. 

3 - §artnameler 15 kur~ mukabilinde inhisarlar in§aat ~ubesinden 
aimabilir. 

4 - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gU.n ve saatte % 7,5 g\iverune 
pa.ralarile \>irlikte ad1 gec;en komisyona gelmeleri ilan olunur. «43151> 

* 1 - 15 adet aspirator pazarllkla satm ahnacaktir. 
2 -- Pazarh.k 3/VIII/937 tarihine rastl1yan sall giinli saat 16 da Kabata§ta 

levaz1m Ve milbayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacaktlr. 
3 - ~artnameler paras1z olarak her giin wzii g~cn §Ubeden ahnabilir. ' 
4 - Isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte adl gec;en komisyona gelmeleri ilan olunur. n4314it 

* 1 - $artnameleri muciblnce 100-200 bin tuz, 30000 ilzi.im ~uvall pazar-
llkla satm almacaktir. 

2 - Pazarhk 30/VII/937 tarihine rast11yan Cuma gtinil saat 14 de Ka
bata§ta Levaz1m ve Miibayaat ~ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacaktlr. 

3 - ~artnameler paras1z olarak her glin sozti., g~en §Ubeden all.nabilir. • 
4 - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gtin ve saatte % 7,5 g\ivenme 

paralariJe birlikte adJ gec;en komisyona gelmeleri .fiAn olunur. (4317) 
!1111 ........................................ .. 

YUksek memur aran1yor. 

,. 
TtJRKiYE i~ BANKASTh'DAN: 
Fransizca muhaberat servislerinin idare ve §efligi tevdi edilmelt ilze

re banka veya bilyiik ticarethanelerde miimasil vazif elerde ~~ml§, ta
biatile Frans1zcaya kuvvetle vaklf, tecrube ve ehliyetli bir ka~ yilltsek 
memur aranmaktad1r. 

Taliplerin Ankarada Miidilriyeti Umumiyeye tahriren miiracaatlan, 
fotograf ve tercumeihallerinin de tevdii rica olunur. Miiracaatlann mah
remiyeti muhaf aza edilecektir. 

Iktisat Vekaletinden: 
iktisat VekaJeti blc;tiler ve Ayar Mildi.irltigG. ic;in teknikum ve Ytiksek Mu· 

hendis mekteplerinden mezun elektrik ve makine miihendisleri almacakt1r. Bu 
§eraitl haiz olanlann en k1sa bir zamanda evrak1 mi.isbitelerile birlikte Anka-
rada 6l~iiler ve Ayar Miidiirliigilne muracaatlati. ,(2147) .(4339) 
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Deniz Levaz1m Sat1naf ma Komisyonu ifanlar1 
(!~)) ton temiz par~alar hal.inde bez almacakbr. isteklilerin §eraiti ogren

mek ~ere 25/Temmuz/ 937 gilnG.ne kadar Kasrmpa§ada bulunan komiSyona 
her giin muracaat1an. {4335) ' . • I 1 - Muhammen bed.en 11000 Ura. ve muvakkat teminatl 825 lira olan 
5~00 kilo zeytin, 6 Agustos 937 cuma giinil saat 15 de kapall zatf usullyle 
a}pimak tizere milnakasaya. konulmU§tur. 

2 - §artnamesi komisyondan hergiln paraSIZ olarak almabilir. 
3 - :lstekiilerin 2490 sayili kanunun tarifat1 dahllinde tanzim edecek-

1 i kapah teklif mektuplanm en ge~ belll giin ve saatten bir saat evve1ine 
Jm<Jar Kasunpa§ada. bulunan komisyon ba§kanl1gma makbuz mukabilinde 
brmelett ,(4438) 

* l - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 18 ~ clan 50000 kilo kuru 
Uzfim 6/Agustos/937 tarihine rastlayan cuma gfinu saat 11,5 da ks.pall zarf 
USuliyle ahnmak ilzere mi.ihakasaya konulmu§tur. 

2 - ilk teminat1 675 lira olup §artnamesi komiSyondan tanzim edecek
leri kapall tekllf mektuplanru bell! gO.n ve saatten blr saat evveline kadar 
Kasunp~ada bulunan komisyon b8.§kanllgma makbuz mukabillnde verme-
leri. .(4440), 

* 1- Beher kilosuna tahmin edilen bedell 16 k~ 50 santim olan 75000 
IOlo pirin!(, 6 Agustos 937 tarihlne rastlayan curna gilnii saat 14 de kapall 
imrf usuliyle ahnmak fizere miinakasaya konulmU§tur. 

2 - Muvakkat teminati 928 lira 13 kurtl§tur. ~artnamesi komisyondan 
her giin J>edeisiz ahnabilir. 

3 - Isteklilerin 2400 sayili kanunun tarifat1 dahillilde tanzim edecekle
ri kapalI teklit mektuplanru en gee; befil giln ve saatten blr saat evveline ka
aa.r Kasun~ada bulunan Koinisyon Ba§kanllgma makbuz mukabilinde 
:vermeleri. .( 4439), 

* 1 - Muhammen bedell 6200 lira ve ilk teminat1 465 lira olan 2000 kilo 
cay 6 Agustos 937 tarlhine rastlayan cuma giin.ii saat 16 da kapah zarf usu
liyle almacakbr. 

2 - §artnamesi komisyondan hergi.in parasiz olarak allnabilir. 
3 - isteklllerin 2490 sayili kanunun tnrlfatl dahillnde tanzim edecekle-

11 kapall teklif mektuplannl en g~ 6 Agustos 937 giinii saat 15 e kadar Ka
Stnllla§ada bulunan Komisyon ba§kanl1gma makbuz mukabllinde vermelert. 

{4442) 

* 1 - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 11 ~ ve muvakkat teminatI 
701 lim 25 kur~ olan 85000 kilo kuru fasulya, 6 Agustos 937 tarihine rastla
yan cuma gtinii saat 11 de kapall zarf usuliyle allnmak tizere munakasaya 
konulm~tur. 

2 - ~artnarnesi komisyondan hei·gi.in parasiz olarak allnabilir 
3 - isteklilerin 2490 sayill kanunun tarifat1 dahilinde tanzim cdecekle· 

rl kapall teklif mektnpiarrm en gee belli giln ve saatten bir saat evveline ka
dar Kasimpa§ada bulunan Komisyon Ba§kanllgma ma.kb~ mukabilinde 
vermeleri. (4441) -....__._ . 

* 1 - Beher kilosuna tahrnin edilen bedeli «107» ku~ olan «900011 kilo 
yatakhk yi.in 26/Temmuz 937 tarihlne rastllyan pazartesi giln\i sant 14 de 
pazarllkla almaeaktir. 

2 - Muvakkat teminatl «'722 > lira < 25» ku~tur. i;;artnamest komisyon
dan her gun parasiz olarak almabilir. 

3 - isteklilerin, 2490 sayllI. kanunda yaz1ll vesikalarla beraber ve belll 
giin ve saatte Kasimpa§ada bulunan komisyona miiracaatlan. (4451) 

* . 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 10 kuru§ olan 85000 kilo Nohut 

6 Agustos 937 cuma gi.inil saat 16,5 da kapall zarl usuliyle almmak iizere 
imtnakasaya konulmU§tur. 

2 - Muvakkat teminat1 637 lira 50 kuru§tur. li)artnamesi komisyondan 
hergi.in parasiz olarak almabllir. · 

3 - istcklllerin 2490 sayill kanunun tarifat1 dahllinde tanzim edecekle
ri kapall tcklif mektuplariru en g~ belli giin ve saatten bir saat evveline ka
aar Kasnnpa§ada bulunan Komisyon BR§kanhgma makbuz mukabilinde ver· 
melerl. (4443) 

Kadrkoy Vak1flar Direktorlugu lranlart 
Cinsl Kilo Kilo fiyatl 

Kuru~ 
tri tuz 500 4,50 
Toz §eker 200 26 
Sabun (Perniye yagmdan)' 70 23 
Pirin~ pilavllk (Tosya pirinci)' 300 19 

» Qorballk (Mersin) 300 14 
Sadeyag (iklnci erimi~ Kars) 100 62 
Zeytinyag1 (Birinci yemeklik)" 100 60 
Yukanda cins ve miktari gosterilen erzak a~lk eksiltmeye konulmu§tur. 

isteklilerin % 7,5 teminatlle beraber 23/7/937 tarihinde saat 15 §8 kadar Ka
dikOy Vaklflar Miidiirliigtine miiracaatlan. (3960) 

KADIN HASTALIKLARI MOTEHASSISI 
VE EBE ARANIYOR 

l\fudanyada a~Jlacak olan §aziye Riiftti Sailtk Yurd11 f~ln m~4 §Uaitle birlncl 
hrecede ibtis11s yapmq bir kadm ha1tahklan miitehasSISl n bir ebe ahnacaida. 
Tatiplerin tahriren Istanbul 618 numarala po ta kusuta adresine miiraeaatlan. 

Istanbul emniyet direktorlii~iinden: 
Miidirtyetirniz i~in aZI 82500 ~ofu 90000 kilo yulaf, 8Z1 90000 cogu 99000 

kilo yemlik ot, azi 60000 ~ogu 66000 kilo yatakhk ot ahnmas1 kapall zarf usu~ 
liyle eksiltmeye konulmu~tur. Muhammen bede1i 8992 lira muvakka.t temina
tl 674 lira 40 k~tur. Eksiltme 4/8/937 gar§amba gtinQ. saat 18 da Villyet 
Dc:fterdarllk muhasebecllik dairesirtde yapilacaktir. Tekli! mektuplan ihale 
tarihi olan 4/8/937 Qar§amba giinii saat 15 §e kadar kabul edilecektir. 1stek
merin §eralti ogrenmek fizere Mildilriyet muhasebesine miiracaatlan. «4262» 

$irketi Hayriyeden: 
Ycnikoy - Bcykoz arasmda sefer yapmakta olan araba vapuru 25 

Temmuz Pazar gUnU Kay1k yan~Jan milnasebctile Modada bulunacalJ 
cihetle o giinkii seferlerini yaprmyacafrru ve 30/7/937 tarihinden itt
baren cle yaimz Cumartesi, Pazar ve Pazartesi gunlerl sef erlerine aevam 
edecegi muhterem yolculannuza illn olunur. 

AK~AM 

Istanbul Levaz1m 
imirligiilinlan. 

tdareleri fstanbul L-evaz1m amirltgi
ne bagh miiessesat i~ 475 bin kilo 
tut~turma odwiunun 23/Temmuz/ 
937 cuma giinii saat 16 da Tophanede 
Satmalma Komlsyonunda kapall zarf
la ek.siltmesi yap1Iacaktlr. Tahmin be
dell 5937 bu~uk liradlr. ilk teminatl 
445 lira 31 kuru§tur. ~artnamesi ko
misyonda garfilebilir. tsteklUerin 2490 
say:lll kanunun 2 ve 3 iincii madde1e
rinde yaztll belgelerle beraber tekllf 
mektuplanru ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermelerl. 

(26) (4005) 

1 . . * da.relen Istanbul Le\'az1m amlrligi-
ne bagll miiessesat i¢n alinacak so 
ton beyaz peyntrin 23/Temmuz/937 
cuma gilnii saat 15,30 da Tophanede 
Satmalma komisyonunda ks.pall zarf
la ekslltmesi yapllacakt1r. Tahmin be
deli 10800 llradlr. :fik teminat1 810 lira
dir. ~artnamesi komisyonda gBriilebi
llr. isteklilerin 2490 saylll kanunun 
2 ve 3 uncu maddelerinde yazill belge
lerle beraber teklif mektuplanru ihale 
saa.tinden bir saat evvel komisyona ver
meleri. (27) (4006) 

. * Idareieri istanbul Levazun funirli-
gfne bagu rnuessesat i~in Yiizbin kilo 
yogun 26/ Temmuz/937 pazartesi gii
ntl. saat 15 de Tophanede Satmalma 
komisyonunda kapall zarfla eksiltmesi 
yap1Iacakt1r. Tahmin bedell on yedi 
bin lirad1r. :tik teminatI 1~75 liradlr. 
~artnamesi komisyonda gariilebllir. 
Isteklilerin 2490 sayili: kanunun 1ki ve 
U.~iincu maddelerinde yazih belgelerle 
b.eraber teklif mektuplanm ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver
melerl. (24) (3974) 

* Davutpa~a Askeri fmru i~in 180 bin 
kilo odun 27/7, 937 sall giinil saat 14 
de Tophanede Satmalma komisyonun
<ia e.g1k eksiltme Ue ahnacaktrr. Tah
min bedeli 2250 lirn.-:ilr .ilk teminatl 168 
lira 75 kuru§tur. ~artnamesl kom.1s
yonda gorfilebilir. isteklilerin 2490 sa
yllI. kanunun 2 ve 3 uncii maddelerin
de yaz11I belgelerle beraber belli saEt
te komsiyona gelmeleri (34) (4091) 

* Tophane Askeri flnm i~in 500 bin 
kilo odun 27/7/937 sall giinil saat 15 
de Tophanede satmalma komisyonun
da kapall zarfla almacakhr TB.hm!n 
bcdeli 6250 lirad1r. ilk teminat1 468 li
ra 75 kuru§tur. §artnamesi komisyon
da gtiriilebilir. isteklilerin 2490 saylll 
kanunun 2 ~ 3 Un.cii maddelerinde ya
zil1 belgelerle beraber teklif mektup
lnnm ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermelert. (35) (4092) 

. * Istanbul Levazim Yollama Mildlir-
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•• 
Uskiidar ve Kad1kOy 

Su Sirketinin 
Hali tasfiyede olduguna dair ilan 

-Oskiidar ve Kadtldiy Tiirk Anonim Su ~irketinin hisscdarlar heyeti umu· 
:miyesi 30 Haziran 1937 tarihinde vald olan fevkalade toplantula atfdeki ka
rarlan ittlfakl arA ile ittihaz eylcmi~ti.r: 

1 - §frketin vaktinden eV\"Cl eshl ve hall tasfiyeye vaz'1. 
2 - Tasfiyeye memur olmak uzere §irketin id.are meclisi ikincl reisl Ba1. 

fsmail HakJa Elden ve esbak sefaret miis~arlarmdan Bay Esad Cemal Pa• 
ker tayin ve 1irketin tasfiyesl i~in en vasi selah.iyetler b~olunmtl§ oldufun· 
clan §irket da.inlerinin haklanm ispat eylemek iizere bir sene zarhnda §irke
tin Galatada Bahtiyar hamnda 49 No. da bulunan tasfiye heyetine milracaat 
etmeleri Iiizwnu ilin olunur. 

I Istanbul Komotanl1g1 ilanlar1 I -
1 - istanbul Komutan11gi Garnizonunda bulunan klt'at ve miiessesatI· 

run senelik ihtiya~lar1 i~ satin allnacak mevaddm cins ve miktarlan ile mu .. 
hammen tutarlan ve ihale giinlerl ile iha1e saatleri ve milnakasa §ekillerl 
R§ag1da g6ste~tir. 
Cinsi Miktan Muhammen ilk ihale gi.i.nii :ihale saatl Milnakasa §ekll 

Kriple komuru 126000 
Tut~turma 427000 
odunu 

)) 

» 
» 

• 
80000 

300000 

tutan teminatl 
2520 189 11/8/937 
5551 416 6/ 8)937 

1040 
4200 

78 
315 

6/ 8/937 
6/ 8/937 

15,30 
15 

15,30 
16 

Aclk eksiltmt 
Kapalt zarf 

D » 

2 - ~tnameleri hergiin ogleden evvel komisyonda gorfilebilir. istek
lllcrlnin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 2490 sayll.l kanunun 2 ve 
3 cu maddelerinde yaztl1 vesikalarla beraber ihale saatinden en az bir sad 
evveline kadar tekllf mektuplanru Fmd1kllda Komutanhk satlnalma komi.s-
yonun vermeleri. (4447) 

Ekzema ve en muannit cild yaralanndan kurtulmnk i~in 

EKZAMi 
kullaruruz. Binlerce hastayi kurtarml§tlr. Eczanelerden isteylniz. 

Maliye Vekaletinden : 
Clnsi 

Yaz1ldlktan sonra siyah olan 
Jlliirekkep. 

Ag~ Tampon 2020 numara 
penka1e mamuiatI sisteminde. 

Evrak sepeti dibi ve kenarlan 
Kontraplrut ve bez kapll 
Fersude KA.git sepeti No. 1 

)) » » » 2 

1! • ~ J) 3,4 

Cilfili a.g~ kiglthk 3 gozlii 
tstampa miirekkebi 35 gramllk 
Dolma ka1em miirekkebi 100 
grarnl1k 

Miktar1 . 
14000 §i§esi bir litrelik 
10000 §i§esi yarim » 

4000 §i§esi ~eyrek » 
olmak uzere 20000 kilo 

1500 §i§esi 500 granil:k I 
2500 §l§esi 250 » 
4000 §i§esi 125 )) 

15000 §l§esi 75 » 
olmak iizere 23,000 §i§e 

3000 Adet l 
1000 Adet 
500 )) 

1000 • 
1000 » olmak iizere 
3500 adet 

200 Adet 
15000 §i§e 
8000 §i§e 

Tahmin Muvakkat 
olunan bedel teminatl 

L. Kr. L. Kr. 

11980.00 898,50 

4115.00 308.63 

1650.00 123.75 

4005.00 300.SS 

180.00 13.50 
1500.00 112.50 
1040.00 78.00 lilgu i~in 15 ton benzin 9/Agustos/937 

pazartesi gUnil saat 15 de Tophanede 
satmalma komisyonunda ~1k cksilt- 1 - Yukanda cinslcri yazill yedi kalem klrtasiye levaz1m1 kapall zarf 
me ile a1macaktir. Tahmin bedeli 3600 usulll•le ayr1 ayr1 eksiltmeye konulmu§tur. Bunlara aid §artnameler Ankara-
litradlr. ilk teminatI 270 liradlr. §art- da Klrtasiye Miidilrlilgilnden, tstanbulda Dolmabah~e K.Irtasiye deposundan 
JJ.amesi komisvonda goriilebilir. istek- a1m· ak•·-.i ~C llUo I 

lilcrln Teclm odaSI vesikasile beraber 2. - Eksiltme 11/8/937 tarihine milsadif 1tar§amba gi.inil saat 15 de An· 
belli saatte komisyona gelmeleri. karada Ye~chir Lozan meydamnda. Kirtaslye Mildilrlilgilnde milte§ekldl 

(50) (4450) komisyonda yapilacakt1r. 
* 3 - Eksiltmeye ayn ayn veya hepsine birden i§tirfilt edecek isteklilerln 

Piyade At~ Okulu ile Maltepe ve hizalannda gosterilen Iaymette teminat rnektuplan ile ve istekll §irket oldu-
Bursa Aske.rt liseleri i~ almacak olan gu takdirde 2490 sayili kanunun ibraziru mecburi klldigt vesaik ile birliktl 
gama§1r kurutma makinesine talip glk- komisyona milracaat etmelerl. 
madlgmdan 27 /Temmuz/937 sah gii- 4 - Teklif rnektuplan yukanda iklnci maddede yazill saatten bir saat 
nil saat 14,30 da Tophanede satlnalma evveline kadar Krrtasiye Mildilrliigiine getirilerek Ekslltme Komisyonu Rei.s-
komisyonunda pazarllkla almacaktrr. ligme makbuz mukabilinde verilecekttr. Posta ile gonderilecek mektupla.nD 
Tahmin bedeli 6910 liradir. ilk teml- nihayet ikinci maddede yazill saate kadar ge~ olmaSI ve di§ zarfm miihilr 
natl 518 lira 25 kur~tur. ~artnamesi rnumu lle iyice kapatllrm§ olmas1 rn.z1mdlr. Postada vaki olacak: gecikmelem 
komiSyonda gOriilebilir. isteklllerin bel- kabul edllmez. (4431) 
li saatte komisyona gelmeleri. ====-----------------------

(48) (4448): 

* To~u A~, Piyade Atl~ ve Ol~me 
alayi i~in 17400 kilo benzin 9/8/937 p~ 
zartesi giinu saat 14,30 da Tophanede 
satmalma komsiyonunda a~lk eksll~ 
me ile almacaktir. Tahmin bedeli 4350 
liradlr. ilk teminatl 326 lira 25 kUru§
tur. §artnamesi komisyonda gorUiebi
lir. tsteklilerin Tecim odaSI vesikala
rlle beraber belli saatte komisyona 
gelmeleli. (49) (4449), 

* idareleri istanbul Levaz1m amirligi-
ne bagll miiessesat i~ 15 ton kR§ar 
peynirinin 23/Temmuz/937 cuma ga .. 
nil saat 15 de Tophanede Satmalma 
komisyonunda kapall zarfla eksiltmesl 
yapllacaktir. Talunin bedeli 7800 Iira
dir. ilk teminatl 585 liradir. ~tna
mesl komisyonda goriilebllir. istekllle-

Asker'f Matbaa DlrektorlUgUnden: 
:Asker! Matbaada mevcut olan ve ktrk ton kadar tahmin edllen IarmtI vC 

kena.r ince kft.gJ.tlar a~1k arttmna usullle satilacakt1r. Miizayede ve ihlesi ti. 
Agustas/937 pazartesi gilnft saat i.5 de Asked Matbaada. yapllacaktir. Tah .. 
min bedeli beher tonu 10 llrad1r. ilk temlnat1 3<t' liradlr. isteklilerin teminf.I 
ak~elerile blrlikte muayyen gtin ve saatte Asker! Matbaada bulunmalan va 
gormek isteyenlerin her gUn Asker! Matbaaya milracaatlan. ,(42) (4294); 

Emin Fidan 
Be§lktao 

Erlp apartunan Tel. 
kablne 44395 ev 40621 

············································~·· 
rin 2490 saylll kanwiun 2 ve 3 i.incii 
mad.delerinde yazill belgelerle beraber 
tekllf mektuplanru ihale saatinden bir 
saat evv~ kQmis):Qna vermeleri. 

.(28). ,( 4007). 

Dr. FETH I 
LABO RA TUVARI 
Cerrahpqa hastanesJ . 

bakterlyoloiu 
Ka.n, idrar, balgam, m.vadi gaJ.. 

ta tahlfllerl vs (IDRAR v ASrr~
stLE GEBEU(atN ILK GO~· 
DE KA Tl :rf..$H1Sl) ~apalir. 
Bqoilu l Takmne a'derken M•Mk 
tok.ati Ferah apartunanl T.L .fOH.f 
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NI A Z 
IWEYVA 

ON 
TUZU 

MIDE ve BARSAKLARI koJaybkla bofalbr. •• N K I B A z I ve ondan miitevellid 8q atnlanru defeder. Son dereco teksif 
edilmit bir tuz oJup MOMASIL MOST AH ZARLARDAN DAHA <;ABUK, DAHA KOLA Y ve DAHA 
KATI tair eder. YemekJerden 10nra abrursa HAZIMSIZUCI, MIDE EJCSIUK ve YANMALARINI ficlerir. MfDE ve BARSAKLARI 
ALLSTIRMAZ. Atizdaki kokuyu ve tatuzbfl defeder. M A Z 0 N lsfm ve H 0 R 0 S markuma dikkat. 

Scandinavian Near 
East Agceny 

Galataa Talllr Ma I iacii bt 
Tel: "991 - 1 - s 

..._. Orllat Llnlen OotllnltUS 
~enburg, 8tokholm, Oelo, Dantz!C, 

Oopenha1 Abo Reval Te btltiin 
" llmanian p.rk ve Karadenlz bath
._ lbn.,,11n arumda 11 Kinde blr azimet 

&Ydet 1~ munwam postalar. 
e.ai~ - Dantllc - Oothenburg ve Oelo-

betlenen vapurlar. 
~d vapuru H Temmma doiru 
~d vapuru 25 Temmuza dolra 
..._~d vapuru 10 Alu&tosa dolrU 

~-.iJlda tatanbuldan Bamburg Ra&er
~ - kopenhac, Od,Jnla Oothenbert, 
'91.ltala - Stokholm, ve Ollol Umanlan 
o-.~tet edecet vapurlar. 
-~~- vapuru 17 Temmuza dolrU 
~d vapuru 28 Temmuza doil'U 
;,.~lland vapuru 10 Atoatosa dolru 

I ::"...._ tafllllt ~ Galata'da Tahir ban 
'2act1 ltatta tlln acentahlma m\iracaat. 

Tel: M991 - 2 - 3 

~Ii . erdenberi denenmif en t.eair
ili~br. Eczanelerde bulunar. 

I.mine dikbt 
AL80PAN ' 

BltD• llu Jll~1zlann 
t1b111Dml1rind1kl 111111 

AncaJc, Ventls kreml, Veniis pud-

1-, Veniis Ruju, Ventis kirpik 

•iinnesUe temln edllir. 

'PAN ATOM I K: Kodak taraf1ndan_ !husust' 

olarak m~dern ,.minyatOr .• tip maktnelerde kulla-, 

1
n1lmak icjn yap1l.m1$ yegane film dlr. PANATO-' 
.MIK filmin emUlsivonundaki gr.enler fevkAlade 

ince olup~azami ouyOklOkte, parlak~ve Q~k.yOk
sek. kalitede agrandismanlar lctn ta~.( 
slye edilebilecek ve gOvenebllecek 

film dir. 

Ayna zamanda PANA· 
'10MIK filmin mOhfm• 
I • • et' ~ .. bir. hususav 1 ~ ma ... 
men Pankruma11ic' ol~ 
mas• ve 1 binaenaley~ ,... . 
her renge hassas ol:; 
mas1 d1r.J 

itODAK $1RKETl- Istanbul· ~lu,Tiinel, Ensli Sok1fNo. 3 

Adalar MalmUdUrlU~Unden : 
Mev:tll Sokagi No. Klymeti Hiuest 

Beybellada Eski-Ar.ka Yeni Karavasil E. 1 Y. 14' 900 lira TamamJ 
Yukanda yazlll gayrimenkul satlf bedeli defaten ve pe§inen verilmek OU

re miizayede miiddeti 10 gi.in uzatllnllftlr. Satlf 24/7/937 tarihine milladlf 
CUmartesi gilnii saat 15,30 da Adalar Malmiidiirl\ltfulde yapllacaktlr. !stet-

TURKlYE YAG VE MAMULATI SANAYff LiMiTEO SiRKETi 

At•l•da yaz1l1 emtaay1 lmal eder ve aatar: 

Yemek yaglan j Tuvalet sabunlan 
Rdne _,... JaP TIJBAN banyo sabunu 
8aMm Jail &oZMAB1 - FATMA • VERDA 

Pmmlk Jail Glllerin 
Te t1iler salata Jailan Ye Dl~ sabunlan 

Sade yaglan 
KOKOZIN 
T1JBYAQ 
llARGARtN 

T1rq sabunlan 
Tmlf knmi 
'l'lnf salnmu 
Tlrq tozu ---
Di, macunu 

PP.RLODENT 

:a 

- Werin y&Zllan saatte komisyona miiracaatlan. «4349» 

-------;::::=======================:;;;:::::::::;;:::==========,--

Bezir yaglan ........ ,...... 
....... bJIWlllt koJU 
'1'8rkPftlalJmmlt 

T uvalet esanslan 

• 

Oam&11r sabunlan 
ZeyMa ,.... ,.P' ...... 
MABStLYA, DEVE, BALEY, 
ARAB ve dlter clnsler 

T emizleme tozu 
TVBS1L pm•f'r tom BCE 

Merkezi idaresi: Istanbul, Sirkeci Nur Han lo. 3-14 
Fabrikas1 : T U R A N Izmir 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 
I-Malatyada teaia edilecek Tiitiin Atolyeai bina11 

e mfi1temilatt kapah zarf uaulile ekailtmeye konul
uttur· 

II- Ke1if bedeli 360231,67 lira, muvakkat teminat 
t8UIO lirachr. 

Ill - Eluiltme 3/Vlll/937 taribine ra~tbyan aab 
ii 1&&t 15 de Kabatqta lnhiaarlar Levazim ve Mtiba

aat Sube.indeki Abm Komiayonunda yapilacakbr. 
IV - ~rtname, ketifname, proje veaair miinakaaa 

vr~ 18,02 lira mukabilincle beraiin lnhiaarlar lnpat 
ubeamden ve Ankara Malatya Batmiidtirliiklerinden 
bnabilir. 

V - Miiteahbitlerin Nafla Vekiletinin 937 aeneai 
iiteabhitlik veaikulDI ve liab) 200000 lirabk bir bina
taabhtit etmit balundaklanna ve bizzat Miinar veya 
ilhendia veya yubndaki teniti haiz bir Milnar veya 
tihendiale terik olduklanna dair noterce muaaddak ve
• • ekailtme giiniinden en az 3 dn evveline kadar lnhi-
rlar lntaat $ubeaine ibraz etmeleri ve ebiltmeye itti

ik edebilecelderine dair 'ftt8ib almalan laz1md1r. 
VI - Mtihtirlii teklif mektabu, lranuni veaaik, prt

me, ketifname veaair IGzumlu evrak ile ~kailtmeye 
ttirik veaikaa1 ve muvakkat teminat ak~eaini ihtiva ede
ek olan kapab zarflar ekailtme giinii en g~ aaat 14 de 

dar :yukanda ad1 l'e~n Ahin Komiayonu Ba1kanl1ii-
a makbuz mukabilinde verilmit olmabchr. (4158) 

Istanbul Llman1 Sahll S1hhiye Merkezi 
sat1nalma komlsyonundan: 

27 Temmuz 1937 Sah giinii saat on be§te yap1lacit ilAn edilen elll ton cu
buk kiikiirtiln kapall zarf eksiltmesl flmdillk tehir edildigi ilan olunur. (4420) 
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• 
SI2E EN SERi 

• 

SA.TI 

S AT I E' nin· 
, BDTON ~UBELERi 

K A · N ~UK 
MEYVA TUZU 

EN 110~ VE TAZE l\'IBYVALARIN USARELERi1''DEN iSTiHSAL 
TABii BIR 1\lEYVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikaSI oldugundan tamamen taklid edilebilmesi 
milmkiln degildir. Haznnsizhgi, mide yanmalanm ek§iliklerini ve muannit 
inkibazlan giderir. Ag1z kokusunu izale eder. Umurni hayatm intizam51z
hklarm1 en emin surette islah ve insana hayat vc canhhk bah§cder. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
REYOGLU - fSTANHUI, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sahibi Necmeddia Sadak Umumi n~riyat miidiirii: Selami Sedes 

AK$AM ~latbaasa 

- • •p 

EDER . 

mt· 'E 

BOURLA BlRADERLER ve ~SI 

ISTANBUL - ANKARA - lZMIR , 

24 temmuz Kl 
Cumartesi 

BOyOkdere'de 

BAL 
z 

D6ktur revOsO : Sekiz k1zrar Anadolu havalar1 
Beyaz GECE Eglenceleri 
Rober Lorani - Cnei : Varyete numerolar1 
Hedlyell dans miisabakalar1 

Sabaha bdar mehtaph ve ne~eli bir gece, fiyatJara hfr;bir zam yaptlmam1~hr 

Harbiyede B EL v 0 bahcesi 
M1s1r filim y1ld1z1 • 

TAHIYYE MOHAMMED 
ak~am1 seanslarma ba~hyacakt1r. 

NE_DVitl 

... ;-.. .............. ---.... 
Saclann1z dokulmeoe 

' baslad1 ise ... 
Te//Jfa dDfmeylniz 

0 

Sizi bu derdden kurtar
. mak i~in haz1rlanm1~ bir 

eksirdir 
Vitamin kullruu1arak yaprld1g1 i~in 

guddeleri ve koklcri ibya cdcrek 
sa~larin dokiilmesini durdurur, uzattt· 
Kepekleri tarnamen temizler. 

II ~;!~£"~~-
, KARDOL <;arp!ntalan 
1 ge~mr. 

I KARDQL Heyecam 
I defeder 

I KAROOL Ba~ donmesini 
ge~mr 

Nefes daralma· 
Hm iyi eder. KARDOL 

KARDOL 

KARDOL 

KARDOL 

Deniz tutmas1· 
na nafidir. 
Sinir buhranla
nm yah~tmr. 
Bay1lmalara 
kar~1 gelir. 

DiKKAT--
Y avrular1n1 yaz haatahk· 
lar1ndan korumak wtiyen 
annelerin nazar1 dikka· 

tine: 
<;ocuklar i1;in en iyi g1da ana s!i

tiidiir, fakat her hangi blr sebeple 
bu siitten mahrum kalan 1;ocukla
ra verllccek en iyi ve mi.tkemmel 
g1da Amerlk:idn miitehasstS dok
~-<~ torlar nezdlndc haurlana.n 
~ vc memleketlmlzJn doktor-
tr("~ · lannca takdlr cdilen: 

-.; · S. M. A . 
markah 

Vitaminli sOttOr 
Fazla tafsil;it istiyenlere Meccanen llte
rati.ir gonderlllr. Galata posta kutu.su 

- 1255. Her Eczauede sat1hr. 

YALNIZ 
BAKER magazalar1nda 

' Her cins ve her reukte banyo 
kostiimlerinin en zengin ~~itle
rini her yerdcn miisaid ~erait ve 

her keseye elveri~li fiatlerle 
bulabilirsiniz. 

Istanbul kom utanhg1 
ilanlan 

Kuleli Askeri lisesinin su tesisatl 
ac;lk eksiltme ile yaptmlacakt1r. ihale• 
si 28/Temmuz/ 937 c;ar~a:mba giinil sa~ 
at 15 de yap1lacaktir. Muhammen ke
§i! bedeli 4135 lira 48 k~tur. ~a~ 
n amesi her giln komisyonda goriilebl' 
lir. isteklllerinin 310 lira ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile beraber iltll' 
le gilnii vakti muayyeninde Fmd1klld8-
komutanhk satmalma komisyonun3 
gelmeleri. (4008) 


