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K1rkce§me ve H a1kalz 
ce§meleri kapatzlacak 

Belediye, temizlik milcadelesini 
bir kat daha art1rmaga karar verdi 

Ktrk~~e suyu akan 

le~elCdiye giri§tigi temizlik miicade
hu L~e devam ediyor. Geceleyin bazi 
ot1'Uk caddeler yikancilgt gibi §Chrin 

~okdenbe~ ~opli.ik haline getirilen bir
Ye, Yer~eri de ~mizletilmi§tir. Beledi
ot tenuzleme l§mde kullarulmak iizerc 
~~ araba yapt.Irmaktad1r. 

ce ~ .1ger taraf tan sineklerin ~ogalabile
Si ~1 Yerlere s0nmemi§ kir~ dokillme 
gile a.ra:1ll§ttnlffi1§, ka vun, karpuz ser
rartinin ~mizligi hakkmda da bazi ka-

ar vcnlmi8tir. 
\re~~~tin Slhhiyc <lairesindc Slhhiye 
A a etl h1fz1ss1hha reisi doktor Asrm 

rarin re· It¥· lant 18 gi altmda yapllac_ak top-
~. 

1 
ida Yeni bir tcmizlik pro!!raffil ha-

c..tr ana k o _
1 

ca t1r. Temizlik tamamile te-
~1 n edilincc t'f . 
ca~ 1 onun pek z1yade azala-

g1 muhakkak go"ru··ld" ~ .. . . b . 
~k ugu ic;m u l§C 

ehemmiyet vcrtimcktedir. 

l<.1rkre•me v H lk ~ ~ e a ah sular1 
h k:1rkce§me ve Halkah sulanrun isla
l 1 kararla§tmlcilg1ru yazmi§tlk Y _ 
~an tcdkiklcrc gore bu suiar be. dalpi 
'te tc . n er-

m1z olarak toplaniyor. Yalruz 
r~re ak1bhrken kirlcniyorlar. Bun 
~.in bi.itun mecralan degi§tirilmesi : 
~den demir borular konmas1, bi; de 
ia:dlerdc ter§ih havuzlan yap1Imasi. 
ti 1~mdir. Bu teslsat icin i;ok para sar
da ztmd1r. Bclediyenin elinde bu ka-

r Para yoktur. 
Be100· lnek i tyc bu paray1 bularak i§e girl§-

bui mkarum anyor. Maamafih para 
tat unup f§c bll§lansa bile yeniden tcsi
k.ift Ynpilmas1 uzun zamana miltevak-

tr. Bunun 1 · · · Ve }{ <rm §1md11ik Kirkc;e§me 
li . alkah sularma mahsus rpc:mele-

1Pta1 et .. 'Y~ 
Ill.est megl vc ycrfnc Terkos ~e§-

ac;magi kararla§tnmi§tir. 

~ A§1ya devam ediliyor 
~ehrin h ta er rafmda ~1ya devam 

~e~elerden blrl 

ediliyor. ~i§li Halkevi de halka mecca
nen ti!o 8.§lSl yapmaga ba§lailll§trr. 
Doktor Osman Mithat q1 olacaklann 
Sihhi muayenelerini yapmak vazifesi
ni iizerine alnu§tir. A§l, doktorun ncza. 
reti ve Mac;ka eczanesi sahibi Feyzinin 
idaresi altmda hergiin saat 14 den 16 
ya kadar yaptlmaktadlr. ~i§li Halkevin
de gilnde ii~ yiiz ki§iye 8.§1 yaplhyor. 

~ 

Kad1nlar ve Gene k1zlar 
- --- ' 

Meslek hayabnda ka
dm mesud olur mu? Kad1-
nm ruhu ve cinsi temayiil
leri ihtisas mesleklerinde 
muvaff ak olmas1na mani 
olmaz rm? 

Bugi.in ruhiyat !Iimlerlni asa
blye mi.itehassislanru ve tahlilt 
eser yazan romancllan me~gul 
eden bu mi.ihim davayi degerli ar
kad891m1z: 

Biirhan Cahid 
(Ak~am) i~in yazd1g1 yeni eserin
de biltiln inceliklerile te~rih edi
yor.Yazilanru derin bir zevk ve lez
zetle okudugunuz (Sevenler yolu) 
muharririnin bu eseri, yakmda 
(A~am) siitunlarmda inti~are 
batibyacaktir. 

Mektep Arkada~lan 
romam doktorlan, alimleri vc ruu
tefekkirleri me-?gul eden mi.ihim 
bir mevzuun ak1c1 bir ilshlb ile 
f antczilc~ti1ilmi~ izalud.11·. 

Atatilrk diln Modadaki deniz 
yar1$lar1n1 $ereflendirdiler 

Deniz gari~larz ~ok parlak oldu, binlerce insan 
miisabakalarz sonuna kadar zevkle takih ettiler 

Moda Deniz kl'ilbilni.in senellk de
niz yan§lan diin Modada yaplldl. c;olt 
zengin bir programa dayanan bu De
niz bayrann Moda koyunu ve sahille
rini bir mah§Cr haline get~ti. Da
ha sabahtan itibaren ya~ sahasma 
bakan biltiin sahiller insanla dolma
ga b~laml§tL Koyda ise Denizyollan 
idaresinin Ankara ve Giineysu vapur
lan, Akayla §irketi Hay1iyenin muh
tellf vas1t.alan, yilzlerce motOrlU ve· 
salt, kotralar, ~rpiler, yelkenliler, 
sandallar denizin usttinii blr kannca 
yuvasma dondiirm~tii. 

Ak§ama dogru ski miisabakalan 
yap1lcilg1 sirada Cumhurreisi Atatiir
kti. hamll Ertugrul yatmm, sahillerl 
ve koyu doldw·an halkm candan te
zahi.irat1 aras1nda yan§ sahasma mu
vasalat1 Demz bayramma cok bilyi.ik 
bir hususiyet verdi. 

Yat, hakem dubasmm kar§1Sllla 
demirleyinciye kadar vapurlar di.idiik 
c;ald1lar ve halkm tezahiirati §iddetle
nerek devam etti. 

(Devanu 8 inci sahilede) 

lsve~ krah B. Ali 
Cetinkayay1 
kabul etti 

Stokhlom 25 (A.A.) - isve(; ajarun 
bildiriyor: Tilrkiye Nafia Vekill B. 
~ <;ctinkaya, :isve!tten ayr1lcilg? gi.in, 
Isvec krahrun yazm bir mi.iddet otur
malc itiyadmda bulundugu garb sa-
hili banyo istasyonlan.ndan Saeroe'de 
kral Gustav tarafmdan kabul edilml~
tir. 

LUbnan parlementosu 
feshedildi 

Y eni se~im 24 birinci 
te~rinde yaptlacak 

Berut 25 (A.A.) - Liibnan rei.Siciim
huru parlamentoyu feshetmi§tfr. Yenl 
se~im ontimUzdeki te§rinievvelln yir
mi dordiinde yapllacaktir. 

Bursan1n tarihi 
Evliya <;elebi nasil 

anlahyor? 
Garp miiellifleri 

ne diyor? 
Yazan: Yiiriik Qelebi 

7 nci sahifemizde okuyunuz. 
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Belediye bir kedi getirene be1 kura1 veriyor! 
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Diin Geceki ve Bu Sabahki Daberler J 
Japon tayyareleri (:in 
mevzilerini topa tuttular 
Japon ordusunun 

zaptetmesinden 
Pekin §ehrini 
korkulugor 

Paris 26 (~) - Uzak $8.rktan 
bu sabah buraya gelen son haberlere 
&ore 10 tayyare!en miirekkep blr Ja
pon filosu, Llngdaki Qin mevzile
rini bumbard1man etmi~ir. Qin top
~an bu b<>mbanhmana ~ddetli mu
kabelede bulunm~ur. 

Bir Japon taburu, bekledigi im
dad kuvvetleri gelinceye kadar dil~
man1 durdurmak i~in hucuma ge~

mi~tir. <;inIIIer Tiyen Qin ile Pekin 
arasmda telefon ve te1graf muhabere
sini kesmi~erdir. 

Lonclra 26 (A~m) - Pekinden 
gclen haberlere gore Japonlann Pe
kin ~hrini zaptetmelerinden korkul
maktadlr. Pekin ~ehrinde bugiln 3 
bin ki~ilik bir Japon kuvveti vard1r. 

Tokya 26 - Japonya imparator
luk mecllsi toplarum~ n 70 milyon 
yenlik f evkalade tahsisat kabul et
mi~fr. 

Bir Japon neferi ka~1r1ld1 
Tokyo 25 (A.A.) - Bahriye Nezare

ti, Japon silfillendazlarmdan Miyaza
Jdnin bir taklm <;in ~erirleri tarafm
dan ~anghay sokaklanndan kaldml1p 
gotilrillmil§ oldugunu bilclirmektedir. 

Silahendazlann blr milfrezesi, beynel
milel memurlann ve Qin mernurlan
run yardlmile Miyazakiyi aramaktadlr. 

iyi malfunat alan mahafil, bu kal
dmna vakasim ~anghaydakl Japan 
aleyhtan te§ekkiillerin yaptiklari mii
taleasmda bulunmakta ve bu te~ek
killlerin §imali Qin hadiselerinde a~lk 
blr ihtil{lf ~1karmaga ~all§makta bu
lunduklanru ilft.ve eylemektedir. 

Japon bahriyelileri arathrnia 
yapblar . 

~anghay 25 (A.A.) - Japon bahri
yelileri, geceleyin, cebir istimali Ue 
Chapei'in Qin mahallesindc taharri
yat yapnu~Iar ve panige ugnyan bir 
~ok Qinlilerin beynelmilel mmtakal a 
clehaletine sebebiyet vermi§lerdir. 

. Japonlar ~ekilmiyecekler. 
Tientsin 25 (A.A.) - Gazctelenn 

bildlrdigine gore. Pekindcld Japon 
ata§emiliteli, Pekin ka1"§1smda yer al
ml§ bulunan Japon askerlerinin i~n 
ahire kadar !tCkilmiyeceklerini ve dn
ha evvel, yapllan anla§ma mucibince, 
29 uncu Qin ordusunun geri ~ekilme 
taahhildilnii ne derece sedakatla ifa 
edeceginin beklenecegini bilcUrmi§tiJ.·. 

Giimriik manialar1n1 
kald1rmak teklifi 

Bel~ika kralznzn teklifi her tarafta 
~ok igi kar~1lnad1 

bu teklife Y aln1z Almanya ve Italya 
kar~1 alaka gostermiyor 

Va~ngton 25 - Beynclmilel bir 
ekonomik te~kilat kurulmas1 hakkln
d.a Bel~ka krall tarafmdan yapilan 
teklif, Amerikada iyi ka~11annu~t1r. 
Hariciye nazin B. Hull, demi~tir ki: 

< Politika i§leriie ekonomi i§leri 
arasmda Slkl baghhk vard1r. Fakat bu 
baghhk hi~ bir zaman bugiinkii kadar 
kuvvetll olmanu~tlr. Politika vaziyeti
nfn di.izelmesi i~in, ekonomik i~leri 

yoluna koymak laz1md1r. Bel~ika 
kralI Leopoldun teklifi bu baklmdan 
tam zamanmda yap1lm1~ ve ~ok mu
vaf1kbr. 

Memleketler arasmda serbesc;e tica
rete mani olan, bunun neticesi ola
rak, her tarafta I~ sahasm1 azal tan 
gfunriik manf alanm kaldumak lflzim
d1r. Bugi.inkii vaziyet her tarafta 
funidsizlik uyand1rmakta ve bir diln
ya harbini hazirlamaktad1r. Bunun 
onilne ge~mek lAzimdir. 

Bel~ika kralmm teklifi esas itibarile 
muvaf1k olmakla beraber bu husus
ta tedkiktc bulunmadlgunclan, heniiz 
blr ~ey soyliyemem. Yalmz bu teldifin 
~ok yerinde ve lyi dil~ilni.ilmii~ bir fi<!Y 
oldugunu tekrar ederim.> 

Amerikail siyasi ricali ve gazetcleri 

Sovyet gemilerine taarruz 
Italyan tayyareleri bir~ok 

bombalar atm11lar 
l\lo ko\'a 25 (A.A.) - Pravda gaze

tesi, Corriera Della Sere gazetesinin 
bir makalesinden bahsetmektedir. ital
yan gazetesi bu makalede 13 mayis ta
rihinde Majorka adasmdan gelmekte 
olan bir italyan tayyaresinin Castelan 
de la Palma'ya C§ya ~1'karan iki Sov
yet gemislnin iizerine 18 bomba attigiru 
ve keza 19 mayista iki italyan tayya
resinin Oropesa bumunun cenubun
da Sovyet gemileri uzerine 40 bomba 
attlldanm blldirmektcdh·. 

Pravda, italyan gazetesinin italyan 
tayyareleri tarafmdan Sovyet tlcaret 
gemilerine kar§l yap1lan taarruzlan 
nakletmek ihtiyats1zhgmda bulunma
sinm karakteristik oldugunu kaydedi
yor. 

kral Leopoldun teklifini ($Ok iyi kar~1-
lamakta ve yapllacak tc~kilatm iktl
sadi sahacla bir Mllletler cemiyeti 
kurmak olacagnu ilave etmektedir. 
Bu te~kilata Almanya, Japonya: ''e 
italya da girebilecektir. 

Paris ve Cenevredeki teli.kki 
Paris 25 - Paris gazeteleri, Bel~ika 

k.ral1run teklifini c;ok muvaf1k bulu
yorlar. Cenevreden gelen haberlere 
gore, Milletler cemiyeti mahafilinin 
dil~cesi ~udur: 

Milletler cemiyetincle bir iktisadi 
komite ''ardir. Bel~ika kralmm tekli
fi bu komitenin 1Slah1 ic;in bir tavsiye 
addedilebilir. 
Almanya ve italya alaka 

gostermiyorlar 
Berlin 25 - Bcl~ika kralmm teklifi 

Berlfnde alakas1z1Ikla kar~1lanm1~tJr. 
Bu hitabm claha ziyade Lonclra, Pa
ris ve V~ngtona yap1ld1g1, ~kii 
diinyanm servet membalanm bu dev
letlerin ellerinde tuttuklan bildirili-.. 
yor. 

Lcmdra 25 - italya, Bel~ika kra11-
nm teklifini ehemmiyetle teJakki et
memi~ir. Gazeteler bu teklif hakkm
da hl~bir miltalaa beyan etmiyorlar. 

Yeni bir Italgan 
zzrhlzsz 

Diin Tiryestede merasimle 
denize indirildi 

Tryeste 25 (A.A.) - Bilyilk harp
ten sonra ill§a edilmi~ ilk italyan z1rh-
1J51 olan Vittorio - Veneto zirhhs1 diln 
kral, krali~, bir~ok prensler ve biiyilk 
bir halk kiitlesi hazir oldugu halde 
denize i.ndirilml~tir. 

Hacmi istiabisi 35 bin ton olan bu 
zrrhlmm uzunlugu 230 metrcdir. Zirh
bda 381 ve 152 milimetrelik toplar, 
tayyare toplan ve mitralyozler var
dJr. Zirhllda tayyareleri havaya firla
tacak bir de mancm1k vardlr. Di~li 

~arklarla mucehhez 4 makine grupu 
ztrhliya buyiik bir stirat temin etmek
tedir. 

Tuncelinde bagm- T ahtakalede bir sandalc• 
dirlik faaligeti k d ··id·· d•• 

Batakhklar kurutuluyor, ar a a§IDI 0 ur u 
1oseler a~d1yor, binalar 

yap1hyor 
Elaziz 26 (Ak§am) - Turn;elinde 

bayindirllk faaliyeti bilyilk bir hizla 
devam ediyor. Son bir hafta i~indc 
yap1lan in§aat ihaleleri bu hususta 
vazlh bir fikir verebilecek mahiyette
dir. Erzil)can ovasmm §imal klsmmda 
bulunan Bulamkgoz, Nurga, Qermik 
ve tabileri batakhklanmn kurutulma
Sl i§i 155,680 lira muhammen be
delle eksiltilmeye konmu§tur. Bu aym 
28 inde ihalesi yap1Iacaktlr. Keban -
Arapkir yolunun 190 kilometrehk 
klsm1 eksiltmeye konmu§tur. Tuncc
linin Mazgird kazasmm Seylaphan 
mevkiinde 19 bin liraya bir karakoi 
in~Sl muteahhidine ihale edilmi§tir. 
Mamakta modem bir hilkumet kona
t1 yaptmlmasma ba§lanrm9br. Bu in
§aya 29,000 kilsur lira harcanacaktir. 

Milli tak1m1m1z 29 temmuzdf\ 
Belgrada hareket ediyor 
1 Ye 2 agustosta Belgradda Tiirkl

ye - Yugoslavya ve tstanbul - Belgrad 
ma~lamu yapacak olan taknmm1z, 
29 temmuzda §ehrimizden Belgrada 
hareket edecektir. Kafileye futbol fe
derasyonu reisi B. Sedad R1za i·iyaset 
edecektir. 

Reyhaniye mevkuf Ian 
tahliye edildiler 

Sancak halk1 biiyiik bir 
bayram giinii ya§ad1 

Antakya 26 (Ak~am) --; Reyhani
yedeki turk mevkuflann serbes bna
k1lmas1 mi.inasebetile diin bi"itiin San
cak halkl bi..iyiik bir bayram giinii 
y~m1~tJr. Serbes b1rak1lan mevkuf
lann saylSl 19 dur. Bunlar 6 ay 6 
giin mavkuf kalm1~lardir. Halk tah
liye edilen mevkunan omuzlannda 
ta~m1~, bilhassa Reyhaniyede buyilk 
tezahiirat yap1lm1~tir. 

Bir Tiirk heyetinin Sama 
Gidecegi teeyyiid etmiyor 
Ankara 26 (Telefonla) - $ark 

arab ajans1 bir ti.irk lleyetinin ya
kmda ~ama gidecegi ve Suriyc Ba~
vekili Cemil Merdam ilc hariciyc 
miiste~n B. Numan Menemencioglu 
arasmda istanbulda b~lanm1~ olan 
dostluk miizakerelelini sona erdir;!
cegini bildirmisti. Burada bunu 
te~1d edici mah1~at yoktur. 

Haziran ayi varidat tahsilah 
30 milyon lira 

. Ankara 25 - Ge~en haziran ayma 
ait varidat tahsilab. 28 milyon lirayi 
bulmtl§tur. Diger senelere ait varidat 
bakayasindan da 2 milyon lira tahsil 
edilmistir. 

Iran ile lrak aras1nda 
lhtilaflann muslihane halli 
hakk1naa diin bir muahede 

imzaland1 

Tallran 25 (A.A.) - Pars ajans1 
bildiriyor: lrak ile !ran arasmdaki 
ihtilaflann muslihane blr surette 
halli hakkmda bir muahede, diin iki 
devlet Hariciye Nazm tarafmdan im
za edihni~, bunu miiteakib Irak Ha
riciye Nazm B. Naci Elasil Bagclada 
miltevec<:ihen hareket eylemi~tir. 

Tavukpazannda cerh 
Diln gece bir vaka da Divanyolun

da olm~tur! 
Nuruosmaniyede Tavukpazarmda 

bekar odalarmda oturan <;olak Ah
med, Halil, Manav Kemal, Kundura
c1 Ziya, Hasan ve Recep gece yolda gc
zerlerken, Tavukpazannda kahvecilik 
eden Saidle kar§1IR§m1§lar, aralarm
daki eski bir milnazaay1 tazelemi§ler, 
hep birden Saidle kavgaya tutu§tuk~ 
lan srrada, Said, eline ge~irdigi bir 
kundurac1 b1gagile Ziyayi yaralam1~, 
Ziya da gene bir kundw·ac1 b1~gile 
Saldi oogriinden vurmu§tur. 

Kalil Feyzi: "SUleymamn bana ettikleri arflk yetistl 
her seyi mUddeiumumtye soyliyecegim,, diyor 

Diln gcce, bir cinayet olmu~, ta~ 
rah bir geng, hemen hemen bir hi~ 
yilziinden arkada~1 b1~akla oldilr
mil~tilr. 

Tahkikat1m1za gore bu kanh hadi
senin tafsilatl ~dur: 

Cinayet; ta~rah bekarlann, f1nn 
hamurkarlannm, kayik~1Iann, simit
~lerin, seyyar sebzevat!ttlann ika
metgah1 olan hanlan muhitinde top
lam1~ bulunan Tahtakalede olmu~ 
tur. 

Katil, hayat1m kayik~1hkla kaza
nan Zafranbolu1u Feyzi isminde 
biriclir. 

Feyzi; her ak~m sandabm bagla
dlktan sonra, yatmakta oldugu ha
run bulundugu Tahtakleye gclmekte 
vc bw·ada bir ko~cde birk~ tane atI~
brdlktan sonra otede beride gece 
yansma kadar dola~mah-tachr. 

Feyzinin olduk~a iyi konu~tugu ve 
her sir11ru bildigi Silleyman isminde 
bir arkada~ vardlr. Diin pazar ol
mas1 dolayisile, build arkada~ ak~m 
tizeri biraz yiyip i<;tikten sonra bh· 
kahvede dinlenmisler ve oradan da 
tekrar kalk1p v~ktii zamanmda 
yatmak kararHe oturduklan ban yo
lunu tutmu~lar, fakat •Eski Karakol 
sokag1• ismi verilen dar sokaga gel
dikleri ruracla milnazaaya tutu~u~
lardlr. 
" 0 sokak i~ndeki kahvelerde otu-

ranlar, miinazaamn esas1m pek iyi 
anhyamaclan yalmz biiyilk bir b1~a
gm karanhkta panlbs1ru gormil~er
dir. B1~gin da goziikmesile beraber 
Stileymanm viicudilniln muhtelif yer• 
lerine saplan1p ~Ikmasi bir ol· 
mu~tur. 

Za!ranbolu1u Sfileyman, kanlat 
i~inde olclugu yerde yiklllp kalm1~, 
Feyzi de bir araltk gozler clonmi.i~, 
~al1km ~~km ne yapacagim dii~ilniil"• 
ken, haberdar edilerek vaka yerine 
gelen polisler tarafmdan elinde b1~a
gilc yakalanm1~tir. 

Yarah Silleyman. orac1kta. muay~ 
ne cdilmi~e de oldilgii gorillmil~ ve 
cesed oldugu gibi muhafaza altina 
almm1~hr. 

Katil Feyzi, karakola gotiirillm~ 
burada Silleymaru ni~in Oldiirdug\1 
soruJdugu zaman: 

- Bana ettikleri art1k ~·eti~ti .. 11er 
~eyi miiddeiumumiye anlatacag1m!.. 
Demi~. ve ba~a bir ~y soyleme

mil?Ur. 
Cesed, adliye doktoru tarafmdan 

muayene edilmi~ ye ogleye dognJ 
morga kaldml1Il1~1r. 

Cinayetin vukubulclugu sokakta 
ve hemen hemen ayni ycrde bundan 
birka~ sene evvel bir cinayet daha ~
len~ ve gene Zafranbolu1u Emill 
isminde biri, bir alaca.k meselesinden 
bir hem~risini kama ile oldiirmii~tii· 

Madrid etraf 1ndaki 
~ember kapat1ld1 mi? 
Nasyonalistler "evet,, diyorlar, hlikOmet 
verilen haberin ash olmad1Q1n1 bildiriyor 

Salamanca 25 (A.A.) - Resmi teb
lig: Madrid cephesi: Nasyonalistlerln 
ileri hareketleri devam etmektedir. 
Nasyonalistler, ~etin ve parlak muha
rebelerden sonra Brunete'yi 2aptet
mi~lerdir. Nasyonalistler, birc.;ok esir 
almt§lar ve 8 tank ele ge~irmi§lerdir. 
Dil§man her taraftan takip edilmekte 
oldugu halde ka~maktad1r. 

Nasyonalistler Guadarrama'nm garp 
sahlllcrini i§gal etmi§lerdir. 

Sevilla 25 (A.A.) - Genera] Qucipo 
de Llano, ll§ag1daki beyanatta bulun
mu§tur: Brunete elimizdedir. Ve bu 
mmtakada nasyonalistlerin vilcuda 
getirdikleri halka tamamile kapat1l
m1§tir. Bir c;ok taburlar bu halkanm 
i~inde kalml§ olup kac;malanna imkln 
yoktur. Di.i§man, kuvvetlerinin yanSI
m kaybetmi§tir. Nasyonalistler, miihim 
miktarda malzeme elde etmi§ler ve bir 
~ok esir alm1~lard1r. ileri hareket de
vam elmektedir. 

Hiikiimetin tekzibi 
Madrid 25 (A.A.) - Son dakikalar

da alman ve henliz teeyy'ilt etmiyen 
malumata gore, htikOme~iler BrWle-

Fransada bir vaka 
La Roque'a hiicum eden 

bir gazeteci taarruza ugrad• 
Paris 25 - Haftallk Choe gazetesi 

mtidiirli miitekaid miralay Guillaume 
Paris civarmdaki villasmm sebze bah
~esinde gezerken bir taarruza ugra
Jlll§tir. miralay bah~ede gezdigi Slra
da kapmm oniinde blr otomobil dur
IDU§, iyi giyinmi§ blri inerek bah~eye 
girmi~ ve k1sa, kalm bir sopa ile vura
rak miralayi yere dii9ilrmil§ ve vur
makta <;ievam etmi§tir. Bunu goren
lerden biri miralaym yardlrruna ko-
1unca 1~eriye giren adam ka~mt§hr. 

Ortada siyasi bir intikam oldugu 
samhyor. Choe gazetesi, Frans1z fa
fistlerinin reisi miralay La Roque 
aleyhinde §iddetli ne§riyatta bulunu
yordu. 

te'yi tamamile ellcrincle tutmaktarur· 
lar. Nasyonalistler, §iddctll bir bom· 
bardrmandan sonra Brunete'ye yakl~· 
IDI§lard1r. Ancak hiikfune~llerin mu
kabil bir taarruzu bu mevkii tahlis ct
mi§tir. Nayonalistler, tekrar taarruza 
ge9tiklcrinden hil.kumet~iler, evve13. 
Brunete'yi terketmek mecburiyetinde 
kalmI§larsa da bilahare nasyonalistle
rin bitkin bir hale gelmi§ olmalann
dan istifade ederek istirdat etmi§ler
dir. Gece muharebe devam ediyordu. 

Y eni mevzilerde harp 
i)fadrid 25 (A.A.) - Havas ajansJ 

mu11abirinden: Gece Brunete ve civa .. 
nnda muharebe devam etmi§tir. Fe· 
cir \1akti, asiler ~iddetli blr taarruz ic
ra etmi§lcrdir. Cumhuriye~iler, hafif 
surette hatlanru tashih mecburiyetin· 
de kalm!.§lard1r. 

Hali haz1rda muharebenin vulrna 
gelmekte oldugu yeni mevzilerde harP. 
§iddetle devam etmektedir. Resmi rna"' 
hafil Brunete'nin akibeti hakkmda 
hi~ bir teblig vermcmi§tir. 

Maamafih, bu kasabarun tamarniIB 
terkedilmi§ oldugu intibai mevcuddU!• 

Politika vaziyeti 
Bir F rans1z gazetesi 

"Yan gin biitiin A vrupay• 
yakabilir,, diyor 

Paris 25 - Gazeteler politika vazi
yeti hakkmda uzun makaleler ya1J· 

yorlar. Exce1esior gazetesi dyor ld: 
«ingiltcre bilyil.k bir husnli niyetle 
hareket etmi§tir. Bu hareket Fransa
da biiyilk sempati uyand1rmaktad1r.» 

Epoque gazetesi: «Yangm dcvaJ11 
ediyor. Q1kan k1vilcrmlar biittin A,rt'll
pay1 ate§e verebilir. Devletler yangt~1 

korilklemekten vazg~melidirler,, d1-

yor. 

San Salvadore hiikiimeti 
Cenevreden ~ekildi 

Paris 26 - Cenubi Amerikada Sat> 
Salvadore cumhuriyeti Milletler ce
miyetinden ~ekilm1~tir. 



• 
~Temmuz 1937 

-~ 

~~AMDAN AK$AMA 

"~ itUnu yapmay1b ~unu 
yap!,, diyebilmeli 

kt Strt hamnlhgi kaldml1yor. l\lemle-
tte bir medeni manzara hastl ola- · 
~ Zira manevi seviyece yiikselm1.f 
ta. etnde agu. yiikler hayyanlara bile 
aa~lhlnuyor; degu ki in ·anlara ... in-

nhk ktymeti has1l oldugu giln ha
~~lJik kalkar. Medeniyet bunu kend1-
61nden kald1rir. 

u FaJmt bizim ink1lilpc1 asabiyetimiz, 
~U11 u d tn za iya sabretmege mani ol-

)• u tur: «Telmik ilerlesin de yavq 
;'·a~ hamalhi'l kald1rsm!:. diye ¥ 
kerey~ru haline b1raka1n1yoruz. Ve 
"a ndi kadrini bilmiyenlere, anlanu
" ttlara: 

le; Sirtta yiik ta~1ma! l\ledeni mem
llla etrerde bu yapllmaz! Sen de yap-

~ahs1n? - diye telkin ediyoruz. tti!1r n•.illetin ilerlemi~ bir ziimresl
teik· gen kalnu.' bir ziimresine medenl 
tit •. a~lerde bulunmast, ona insanhgt· 
l°adogtetrnesi tabii ve ulvi bir manza-

ll'. Bu d AIA n· a a a. 
tan;,r b~k1ma, hamallann bOyle ka
do.. k bar sm1f halinde de kalmalan da:U ~egildi zaten... Zira, hatular
l'alq r ki, bazt a~1kg0z politikactlar, 
teur 11 tarihimizde zuhur eden muh
tni~ fa~narda, hamallan tahrik et
Icuii bar siyasi kaba kuVYet olarak 

"anntak istcm~ti. 
·~ad t )'ir . e stanbulda be~ bin hamal, 

)'artna dort bin de kiifeli. 1~portah sey
bah:'iaiac1 varnu~. Demek ki, mevzuu
~tit~'i •0~an, bu 29.000 in amn hayat 

l\t ~!1111 dc~i~tirmek. 
t,ti.iklllle\'\'er ziimrcnin, hamallara 
tl1>e h nna!» dcmesi kafi midir? 
tne/t: hayir! Baz1 yollar da goster
tol>~ laiun.. l\lesela, bunlan belediye 
tt11daY•~ Y~rd1m edemez mi? Arala
~lltd bar ~1rket kurdurup o ~irkete 
ta11<t'tn. edemez mi? BOylelikle bu va
~•tai ~lar kii~iik mot-Orlii nalal va
hisik~rina, el arabalarma, sandddt 
\Jfak et~ere sahit> olabilirler. ~irketin 

' htiy .. k k "asata u amyonlar1 da olur. Bu 
lu1ta l~rdan hangisi icab edcrse yo· 

l\ ~ore kullamhr. 
laden k" . b111 • 1 1 rncdemyet nam ,.e hesa· 
a bar ~e d'I" ilia• v y mene 1 1yor; «~unu yap-

ttia~: demck kftfi dcgildir; «~unu yap· 
!ioy1:i. ~unu yap! i le imkanlan! 
cJJy, ~~le hayatm 'laba iyi olacakbr!• 

l' k U:\bet bir tatt bulmnh. 
a IS ....., .an da budur. 

1)"'"'
1
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bun 8:1llele aras1nda kavga 
lsrnau I<uru~e-'?mcde Ahmed, Nikoli, 
ltavca' Bayram admda dort amele 

li ctnu~tir 
unlarct . . . . 

da ),.,.k an N1koh Ismail, Bayram 
'~l Oli · 

tatani Y1 ba~mda.n ag1r surette ya-
1~t1r. 

Zab1ta. i.mirleri aras1nda 
~tnnt degi~iklik 

tnur1u·· !et direktdrlilgu ikinci sube 
l.t ru :N • 

tektorl" .. ecau, Trabzon emniyet df-
et?tlliy ugune tayin edilmi~tir. Afyon 
be tnu~t .rn:~uru ~ukrii de ikinci ~u-

.t\gu tUrlugGne getirilccektir. 
ara.s1n~ os ibtldasmda zab1ta ftmirleri 
llllaca ~ a ~aha baz1 degi~lklikler ya

gi soylcnmektedir. ---I< .. oy-- II' 1·~· l\tuaiu .... ua 1m 1g1 
tnekte t rn mektebi mezunlarmm 
ltoy1er~ en ~ikar ~1kmaz iki sene 
ltt[h e InUallimlik etmeleri usu! 
!toy ~ edUmi~tir. Bu mt.iddeti bitiren 
&u b' Uallimlerine maarif .. d .. 1·· 1rer mu ur u-
~h~ak mcktup gondermi~ merkezde 
takdir . arz.usunda bulqnduklan 
ler de ~1md1den lllildtirliige malft-

tnunhallere tnyln edUecekl di er r. 

' EmlntinU Halkevi 
Arsanin geni~le
tilmesi if in istim
lake ba~lanacak 

Eminon\.i Halkevinin gene eski ye-
1inde yap1lacagim, yalmz · Cagalog-
lundaki arsarun geni~letilmesine ka
rar verlldlgini yazrm~t1k. 

Arsaya biti~ik bazi blnalann istim
laki muamelesine bugi.inlerde b~
lanacaktlr. Bina sahiplerine yakmda 
tebligat yaptlacaktir. Yalruz istimlA.
kin yap1lmas1 ve binalann yiktmliv 
rak in~aata devam edflmesi epi ziv 
mana miiteva.klaftlr. 

Bundan b~ka binarun - eskl pl!na 
gore - in~ma. irn.kan gorillemedigln
den icap eden tadilA.t yapllacakbr. 

Sokaklar1 sulamak i~in 
Belediye, ~ehrin y1kanmas1 ve su

lanmasma devam ediyor. Ancak elde 
ki vesait kc\fi gelmediginden beledlye 
yeniden SO tane su ta§una arabas1 
yaptmnaga b8.§lam1~br. Bu arabalar 
sulama arazozlerile beraber ~all~acak
lard1r. Su ta§ima arabalan birka~ gii
ne kadar yap1lacak ve kullarulmaga 
b9.§lanacaktlr. Bu arabalar hazU"lan
d1ktan sonra belediye yalruz biiyillc 
caddelerle ikinci derecedeki sokaklar1 
degil, tali derecedeki baz1 sokaklari da 
yikayip suluyacaktir. 

Bir vapur bir mavnayi 
babrd1 

Dun Be~lkt~ oniinde Anadolu is
mindeki vapur, Halil reisin idaresin
deki komilr yi.iklii mavnaya c;arp~ 
br. Qarp1~anm i;;iddetinden kom\i.r 
yilklil. mavna derhal batrm~t1r. 
Qarp1~an mavnac1 ile vapur sahibl 

anl~m1~lard1r. ·--------
Yano1n baslano1c1 

Be§ yerde yang1n ~1kh, 
be,i de ~abuk sondiiriildii 

1 - Mecidikoyiinde dere ic;inde ev
velce dokillen ~pler, diin s1cagm te
sirile birdenbire tutu~m~tur. Bunun 
ilzerine etraftaki otlar da ate~ al~
tlr. Otlar civardakl dut agaclanru 
tutu~turmu~tur. i~faiye yeti~erek ate
i;;i sondiirmii~ti.ir. 

2 - Diin Uskildarda K.Isikhda so
kak iizetine b1rakllan kuru ~altlar 
her nas1lsa tutu~mu~tur. Bu c;alilar
dan yilkselen alevler caddedeki tel
gra! direklerinden blrine sirayet et
mi~tir. Direk derhal tutu~mu~tur. 
Bu yiizden telgraf muhaberesi bir 
milddet sekteye ugram~tll". 

3 - Diin Beyoglunda Aynaltc;e.,
mede Naz1mp~ apartunanmm bo~ 
bir dairesinden yangm ~1krru~br. 

Yangmm d1~r1dan partiman pen
ceresine atilan bir sigaradan ~1kti~ 
anla~lm1~t1r. 

4 - Beyoglunda Kalyoncukullu
gunda matmazel Hari.kliyarun evinde 
Uttiden ~1kan bir klv1lc1m d~erek 
tnhtalan tutu~turmu~tur. Yangm bil.
yiimeden sondilriilmu~tiir. 

5 - Sirkeci - Ye~ilkoy treninden 
s1~nyan bir k1vllcim Kazhc;e~medekl 
ot yigtnlanm tut~turmu~tur. 

itfaiye yetl~erek yanguu sondiir
mii~tilr. 

'AK$AM 

Hak/1 ~ikagetler 
Belediyede kiibiklik 

merak1 m1? 

Diin bir okuyucumuzdan !JU 
mektubu aldlk: 

«Bir miiddet istanbuldan uzak
larda gezdikten sonra ge<;en gun 
deniz yolile istanbula dondilm. 
Vapurumuz limana girince garip 
bir manzara ile kar$lla$tim: De· 
nizin ortasmda filizi bir renk ... 
«Bu nedir?.,. diyerek merak ettim. 
Dikkatle bakznca koprilniln par
makliklarznin ye$ile boyandigim 
gordum. Buna <;ok $a$tim. Yalmz 
ben degil, bindigim vapurdaki ec
nebi yolcular da $a~tilar ve haklt 
olarak gillil.$tiller. 

Dilnyanin hangi tarafmda. ye
~i/. parmaklikli kopri.l vardir? Bu 
rengin manza~ayi ne kadar boz
dugu hie dil~ilniilmemi$ midir? 
Kopril parmakliklannzn eski ren
gi klasik parmaklik rengi idi. Kop
ril i<;in en iyi bu rengin gittigi ya
pzlan tecriibe neticesinde anla$1l
mz$ti. Acaba istanbul belediyesi 
de kiibiklik merakma mi tutuldu?• 

Okuyucunrnzun ~ikayeti ~ok 
bakltd1r. Biz de birka~ defa bun
dan behsettik. Fakat belediye her 
nedense ~imdiye kadar bu ~ika· 
yetlere kulak asmanu~tu. Yap1-
lan ~irkinligin bir an evvel tami
rini temenni ederiz. 

Belediye cezalar1 

Temizlige riayet etmiyen
ler de ceza ver1yorlar 

Dtin Be~ikt~ta tramvaydan atll
yan 4, vapurda.n atllyah 2, muhtellf 
belediye suc;Iarmdan 47 k~iye ceza. 
kesilmi~tir. 

Beyoglunda tramvaydan athyan 

34, Koprii iistunde vapurdan atllyan 
7, Beyoglunda temizlige riayet etmi
yen 71 ki~iye ceza verilmi~tir. 

Fatihte caddeyi i~gal eden 5 seyyar 
sat1c1, s1hhi ciizdans1z c;ah~an 7 es
naf, tebhir edilmemi~ oteberi satan 
4, ortilsilz arabada gida t~1yan 5, 
tramvaydan athyan 5, ehliyetsiz ara
ba stiren 1, arabasma fazla yiik yilk
Ieten 2, fenersiz araba siiren I, plA
kaSiz araba idare eden 1, ruhsatstz 
tutan 2, ve ayru mmtakada vapurdan 
ill§aat yapan 1, evinin oniinil kirli 
atllyan 1 ki~iye ceza veril~tir. 

Uskiidarda vapurdan atltyan 11, 
tramvaydan athyan 5, hamur ekmek 
~1karan 16 ki.!ji cezaya c;arprm~tir. 

Y eni koy mektepleri 
Maarif miidiirlilgii koy mektepleri

nin mikdanm arttlrmaga karar ver
~tir. Bu sene yeniden yecli mektep 
a~1lacaktir. Bu mektepler ~unlardlr: 

Qatalcanm Kok~eli, Narna, I.Azari 
koylerinde, Silivrinin Qilti.k, ~ilenin 
Obell, Karamaudlra, Sanyer kazasi

nm da K1s1rkaya koylerinde. Bu 
mektepler oniimiizdeki ders yilJ. ba

~mda acllacalrJardlr. 

Bay A.mcaya gore ... 

... Pis esnaf1 all§ verl§ten menetmek 
bir dereceye kadar kolayl .• 

!*#&I UC 

Mazbaha ve Hil 
Alznan resimlerin 
indirilmesi teklif 

edilecek 
1stanbul belediyesinin rnezbaha ve 

ha.Ide aldlgt resim ve iicretlerin Trak
yah milstahsilleri zarara sokacak de
recede fazla oldugu ilerl siirillerek 
Trakya um um miif ett~ligi tarafm
dan Dahillye ve iktisad Vekft.letleri
ne ~i.k~yette bulunulm~tu. 

iktisad Vekaleti bu ~ikayet iizeri
ne mahallinde tedkikat yapm1~, neti
cede mezbaha ilcret ve resimlerinln 
gerek milstahsille1i, gerek mlistehlik
leri miiteessir edecck derecede yiik
sek oldugunu gormii~tiir. $imdl bu 
hususta belediye ile temas edile -
cektir. 

Bu mesele etrafmda belediyede de 
tahkikat yaptik. Belediye, mezbaha
da alman resimlerle ucreUerin ~im
dlye kadar oldugu gibi ayaktan de
gil, kilo i.izerinden tahsili i~in ~ehir 
meclisinden bfr karar alnu~tl. 

Fakat mezbahaya konulacak oto
matik baskilllerin kurulmas1 ve bun
lar kurulduktan soma yap1lacak tec
rilbeler geciktigi ic;in kilo tizerln
den resim ve ilcret almmas1 karan 
tatbi.k edilememi~ti. 

~ehlr meclisinin te.$rinisani i~tl

mamda yeni bir teklif yap1lacak, ki
lo iizerinden resim ve ilcret tahsiline 
miisnade almacakt1r. 

Usuliln bu suretle degi~tirilmesi et 
fiatlerinin bir mikdar inmesini te
min edecektir. Maamafih resimlerin 
de indirilmesi dii~iiniiliiyor. 

Diger taraftan halde alman sebze 
ve meyva ucretleri i~in de yeni ve 
tenzilAth bir tarife hazirlanacak ve 
~ehlr meclisine verilecektir. Bu tarl
f e sebze ve meyva fiatlerinfn ucuzla
masmda miihim bir fl.mil olacakhr. 

BUyUkdere fidanllg1 
Bu sene daha f azla fidan 

dag.blacak 

Buyiikderedeki vilayet fidanhgm
dan iki sene i~inde koyIUlere altm1t1 
bin meyva !idam dagitJJm1~t1r. 

Burada tidanlar, umumi bir rag
beti celbetmi~tir. Fidanhk idaresl, bu 
umumt ragbet oniinde bu sene da
ha. gen!~ mikyasta fidan dag1tmaga 
karar ve~tir. Bunun i~in ~imcli
den tertibat almnu~t1r. 

Ayni zamanda belediye, 11ehrin 
agaclandmlacag1 sahalarda ~am, 
akasya, okaliptos agacmdan ba{ika 
meyva veren fidanlar da dikmek fik
rindedlr. 

Meyva fidanlan, umumt bahcele
re ve tesis edllecek parklara dikile-
cektir. · 

Bir tirket miidiirii 27 bin lira 
ihtili.a etmi~ 

Zab1taya bilytik bir §irketin be.§11-
ca hissedarlan miiracaat ederek ken
di ~ketlerine miidiir tayin ettiklerl 
bir adamm 27,000 lira ihtilas ettiginl 
bildirm~Ierdir. 

Bunun iizerine zab1ta tahkikata gt
ri~i!; ve miidfuii tevkif etmi-?tlr. 

... Fakat damdan dama, bq1 bo§ do-
18.§an kedfleri haklamak biraz zor gibl 
gorlln\.iyort .• 
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Istanbul ve 
Ahmed Rasim 

~chremini Hal.kcvi aym yinnl do· 
kuzunda bir Ahmed Rasim gecesi ya
pacakm.1~. Bu gece istanbul radyo· 
sunda yalmz iistadm eserleri, ~aria· 
Ian ~almaca~. Ahmed Rasime 
dair konferanslar verilecckm~. 
~ehremini Halkeviuin bu hareketi 

~k yerinde bir !?Ukran jestidir. llattA 
goniil istenli ki Ahmed Rasim i~in 

istanbulun yal.nu bir semtinin kiil
tiir t~~kilatt, ~ehremini Ilnlke\Ci de
gil, biitiin istanbul bir ~y yap m. 
~ilnkU edebiyat tarihimizde, ediple
rimiz arasmda istanbulu Ahmed Ra
~im kadar sevmi~, istanbulu Ahmed 
Ra im kadar anlatm1~ ka1r isim ha
ttrhyabiliriz? 

0 kadar ki tstaobul deyince Ah
med Rasimi, Ahmed Ra-.im deyince 
me~hur tipleri, m~hur semtleri, eg
lence atemleri, m~hur tayc1lan, m~ 
bur yaz bahreJeri, me~hur biraha
neleri, Kacbkoyii. Modast, Miihilrda
n, Bakla tarlas1, Direklerarast ~ay

haneleri, Adalan Ue lfstanbulu hahr· 
lanz. 

i-\hmed Rasim istanbulun gilzel
Iigini hissetmi~ ve biltiin yan hayatl 
miiddetince onu anlatmaga ~al1~m1!J 
ve anlat~hr. 

istnnbulun b~ak giizel tnrafmt 
hila Ahmed Rasimin bize gosterdigi 
tarzda goriiyoruz. Kad1koyiinde be
yaz saknllt bir gazete mtivC'Zzii gor
sek, hali: 

- i. ·te diyoruz, Ahmed Rasimin 
anlatt1gi gazete miivezzii... 

istanbulun ezeli bir D!i•i't olan Ah
med Rasim biitiin hayabm se\•gilisi
nin giizelligini anlatmaga vermi~ ve 
istanbulu Tiirk edebiyatma o sokmtl§
tur. 

\'ak1a ondan evvel «1stanbul kasl
deleri» ve saire gibi tstanbul i~in ya· 
ztlma~ birc;ok ~eyler vardir. Fakat 
tstanbulu semt semt anlatmak Ah· 
med Rasimle, Hiiseyin Rahmiye mii
yesser olm~tur. 

tJ ·tad Iliiseyin Rahmi, t~tanbulun 
kenar mahallelerlnin gfiliin~ tarafla
nm ilstadane bir tarzda bulup gos
tenni~tir. Ahmed Rasim ise fstanbu
lun gilzel, ferah, eglenceli yerlerinl, 
ilemlerini, ya~N tarz1ru bize anlat
rru~br . 

Bunun i~in tstanbulun Ahmed Ra
sime borcu biiyiiktiirk. Ahmed Ra
sim tam minasile bir Istanbul c;o· 
cugudur. 

t~te: cGOniil isterdi ki Ahmed Ra
sim i~in tstanbulun yalmz bir sem
tinin kiiltiir ve gen~lik te!jkilati de
g.ii, biitiin bir ~ir bir ~ey yapsm.. 
derken bunlan dU,iiniiyorum .. 

H. P'. 
--·"1111u1etttttH""'ffllllllflUnttt1UIHHl1ttHttttnt1n1n11111tt11n111-

lki aarhotun yapbklar1 
Koc;o ve Yorgi ismlnde iki adam 

diln Kurtulu~ta bir meyhanede fe
na halde sarho~ olmu~lar, bagmp ~a
gmnaga b~la~lard1r. Bunun iize
rine iki sarho~ yakalanarak karakola 
getiril~tir. 

Sarho~lar burada da bagmp c;agtr· 
m1~lard1r. Haklannda kanunl takl
bata b~lanm~tir. -----
Halt ailkerken balkondan 

diittii 
Uskiidarda oturan bayan Giilfem 

evinin balkonundan hall silkerken 
miivazenesini kaybederek yere du~ 

m~tiir. 

Bayan Giilfem, tedavisi tcin has
taneye kaldmlffi.Viltr. 

B. A. - Evet, onlann hakkmdan 
ancak kedi derisinden ~anta, kedi de
risinden iskarpin modas1 gelebilirl-
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lktisadi ·ve lnali hafta 
Rantlar1n inip c1kmas1n1n tesiri 

Istanbul borsas1nda vaziyet 
Rant nanu altmda tamlan devle' 

e.shanu tiatlerinin inlp ~km8Sl ne 
8Ul'etle bir memleketin umum1 kre
disine tesir icra ettigini, ve bir devlet 
bir istikraz akdedip te faizini tak.sit 
1amanlarmda muntazaman tediye 
ettikten sonra tahvil~tm tiati ister 
yiikselmi~, ister d~u~ bunun ne 
ehemmiyeti olabilecegini blr olruyu
cumuz soruyor. 

Fra.nsarun hali hazuda ~ektigi ma
ll sikllltmm bu mesele lle al!kadar 
bulunmas1 ve bu itibarla mevzuun 
bir actualite t~ etmesi dolayisile 
gazetede bize tab.sis olun.an siitunun 
miisaadesi dairesinde okuyucumuzu 
tenvire ~~agu. 

Bir terdin kredisi, o ferdin ¢1st 
senetile beraber ticaretinde veya hu
susf ~erinde tecrfibe Ue sablt olan 
Ufet ve istikametinin derecesi naza
n ltibara almarak mali milesseseler 
tarafmdan kendisine yap11an ikrazm 
lzamt haddidir. 

Bu tariften anl~ld1g. uzere kre
dinin dogmasmda iki unsur vardlr. 
Biri servet, digeri istikamet. Bir ada-

1 

nun fahst serveti, taht1 tasarrufun
daki emlaki, esham ve tahvilati, bir 
de tfcarette vazeyledigi sermaye Ile 
ol<;i.ilebilir. iffet ve istikametin miya
n ise, o adamm ba¥alarile olan ~ 
miln~betlerindeki dogruluk ve he
le lxm;lanru vadelerlnde muntaza
rnan tediye etmek hususunda goster
Qigi tebaliiktiir. Yiiz bin lira serveti 
olan blr adamm kredisi mutlaka 
yuz bin lira degildir. Eger o adam 
piyasada dogrulugu ile ~tihar et
Jn4; ise~ kredisi bu mikdann iki il~ 
misli de olabllir; fakat eger mesela 
miisrif veya chicaneur olarak tamn
mt~ Jse ona hi~ kimse kredi yapmaz. 
Kredinin iki bilyuk klSlmda tasni! 
edilebilecek muhtelif enva1 vard1r; biri 
aCJ.k kredi, digerl de teminatll kredi. A-

~lk kredi, banka1ann senet mukabilinde 
verdikleri para veya pek emin ol
duklan baZI mii~lerine teminat
siz olarak a~ttklan hesab1 ca11 ~k

linde tecelli eder. Teminatll kredi 
fse emlak, emtia veya esham ve tah
vilAtm kar~g? olarak yap1lan ikraz
dlr. Bizi alfiltadar eden Josun esham 
ve tahvllat iizerine yap1lan kredi 
oldugundan bunu bir misal ile can
landuahm: 

Bir adanun piyasa fiati yiizde dok
san olan 10,000 lirahk devlet istikraz 
kag?dlanm bankaya yat.mp mukabi
linde yilzde yirmi marjle (marge) 
kredi istihsal ettigini farzedelirn. On 
bin lirahk tahvilin loymeti 9,000 lira, 
bunun )'iizde yirmi rnarji de 1,800 li
ra olmasma gore mii~teri eline 7 ,200 
lira ge~ecek demektir. Tahvillerin 
tiati 90 clan (95) e fui~ mii~rl. 
hesabmdan daha 400 lira ~ebilecek; 
fakat 90 dan (80) e inse, o vakit 
y\izde yirmi marji muhafaza etmek 
i~ kend.isinin bankaya 800 lira iade 
etmesi icabedecektir. Halbuki bOyle 
blr hitimal mii~teriyi - evvelce aldlgi 
paray1 muhtelif surette istimal veya 
ikraz eylemi§ ise - ~ok nazik bir va
ziyete dii~rmfi~ olabilir. Bu 800 li
rayi tedarik edip bankaya veremezse, 
banka terninat olarak muha!aza et
tlgl 10,000 Iirahk tahvili icra marife

tile sattmnak salahiyetini haizdir. 
~imdi bu gibi muamelelerin muhtelif 
bankaJar tarnfmdan bi~k kimse
lere yap1ldtgm1 ve bankalarm hep 
cebrl sat~Iara tevessiil ettiklerini 
tarzedecek olursak i~ sahiplerinin ne 
bilJ."iik mil~kilJat i~inde kalacaklan 
ve piyasaya vukubulan !azla arzlar 
neUceslnde tahvil fiatlerinln bilsbil
tiln di.i~ilp memlekette bir buhrana 
sebebiyet verebilecegi ko?ayllkla an
l~t. 

~te bundan dolay1d1r ld bir mem
lekette rantlar ytiksclince orada t, 
sahas1 geni~ler, bilakis dii~ilnce, kre
di ile beraber i~ler de fenala~r. 

Faizlerin taksit zamanlarmda mun
ta7.aman tesviyesi mesclesine gelin
ce, ~unu soyliyelim kl bir t, adam1 
veya tasarruf sahibi devlet esham1 

aatm ald1g.J vakit yalmz onun !aizin
den istifade etmesini dii.-.>irunez; her 

hangi bir ihtiyac1m kar~1lamak i<;in 
o eshanu zararsiz olarak paraya tah
vil edebilmesini de gaz onilnde bu-
lundurur. < 

Rantlann dil§mesinin sebcbi ne· 
dir? Bunun slyasi, mali ve iktisad1 
sebepleri vardlr. fakat ba~ltcasi bilt
cenin muvazenesiz olmasid1r ki Fran
samn cektigi mii~klilat halen bun
dan ileri geliyor. Ferdler gibi devlct
lerin de ttibarlan varo1r. Bilt<;e ne 
kadar miltevazin olursa gerek vatan
da._,Iarm ve gerek yabancilann o dev
lete g0sterdikleri itimad da o derece 
cogal1r, aksi takdirde itimad zail olur. 

Bununla. beraber bazt devletler 
rantlann rnakul bir hadden fazla 
diismesine rnani olmak ve bu suretle 
~umt kredivi Yikaye etmek uzere, 
amortisman sand1klan te~kili sureti
le baz1 tedbirler dli~unmti~lerdir. 

Son gelen Paris gazetclerlnden. og
rendigimize gore Fransada da ab1ren 
bOyle bir amortisman sand1gt i~in 
mtihirn bir sermaye tahsis edilrni!? ve 
ihtfmal ha!ta zarfmda franSlz rant
lannda g0Iiilen dart be~ puan ka
dar tereffii bu sand1gm piyasada 
vukubulan miidahalesinden ilerl gel
mi~tir. 

• •• 
Piyasalar: Londrada ispanya i~

lerine ademi mildahale komitesl
nin italyamn <;1karcltgi mil~ki.ilat yil-
2iinden - mfiddetsiz olarak taliki, di
ger tarattan Aksayi ~arkta yeniden 
Qin - Japan ihtilaflarmm tahaddilsti, 
Avrupa ve Amerika piyasalanm en
~ i~indc bulundunnaktad1r. Nev
york piyasasi miitereddiddir. Lon
drada i~Ier eksik degilse de orasi da 
dii~ncelidir. Amsterdam borsasmda 
buyilk endiistriyel kag1dlar ge1ile
m~t1r; Berlin plyasasmda da yuzde 
ilc; nisbetinde umumi bir sukut vard1r. 

Istanbul borsas1nda vaziyet 
Istanbul menkul k1ymetler ve 

kamblyo borsasmm g~en hruta gos
terdigi asabiyet biraz saldnl~~ir. 
Frans1z frangma bagll ytizde yedi 
b~uk !aizli Tiirk borcu kagidlannda 
gorfilen gcrileme temayillil de dur
mui;;tur. Bunun iki sebebi vardir: Bi
ri arbitraj tarikile Paristcn tahvil 
idhaline milmanaat edilmesf, digeri 
de frank ne·kadar sukut etse tahTil 
kuponlannm en a~ag. 25,52 trang1 
bir dolar hesabile ven1ecegi hakkm
da has1l olan kanaatin kuvvetle~c
sldir. 

Hafta zarfmda frank bir stcrline 
mukabil (133,30) a kadar sukut et
mii;; olmasma ragmen Tilrk bOrcu ka
gidlannda bu sukuta milterafik ola
rak bir gerileme vukubulmad1, biJa
kis 80 kuru~ kadar bir yiikselme kay
dedildi. 

Cumartesi ak§am1 kapam~ fiatleri 
~nlard1: 

Birinci tertip 15,40 lira 
ikinci tertip 14,60 lira 
U~ncil tertip H,70 lira. 
Dahili istikraz kagidlanm1zdan Er

gani 95; S1vas - Enurum 97,50 ku
Tll_§ta kaid1. Merkez bankalanncla iki 

-liraya yakm bir tereffii vardir. Son 
muamele 88,25 lira uzerinden vuku
buldu. 

Anadolu grupunda rnuamele ciizt 
olmakla beraber fjatJer saglamdlr. 
Son fiatler: 

Hisse senetleri 24,20 lira 
Tahviller 40,60 lira 
Milmessil senetler 38,55 lira. 
Endlistriyel kil.gidlar arasmda As-

lan <;imento 13,05 Uradan muamele 
gordil. Diger baz1 nominal fiatlcr: 
Tramvay 13,50 lira; Umum sigorta 
11; 1ttihad1 Milli 22 lira; Terkos 7,50 
lira; Uskiidar - Kadlkoy su ~k;u-3 
lira; tahviller 45 lira; Bomonti 9,35 
lira; ittihad Degirmencilik 10,50 lira; 
f?ark Degirmencilik 0,75 lira; Tele!on 
7,25 lira; $irketi Hay1iye 15 lira; 
Ominium 0.70 lira. 

Borsa harici muamelat 
Tiirk a1tmmm fiati 10,46 lirad1r. 
l'&slr Kredi Fonsiyelerinden 1903 

tertibi 91.50 Mia; 1911 tertibi de 83,50 
lira etmch-tci1'h;J,. 

lzmitte miinazaali 
bir maf 

Akye§il, ldmanyurdunu 
3 - 2 maglup etti 

lzmit 25 (Telefonla) - Bugiln iz
mltin ha!talardanbel"i beklenen id
diah mac;1 yap1ld1, idman yurdu lie 
Akye~il kar~1l~hlar. Saha c;ok kala
ballkti. idmanyudlular iki glin evvel 
lSlen deniz muhacimieri Kemalin ha
tirasma htirmeten siyah f ormalarla 
aahaya. ~tilar. M~ idare etmek 
Ozere istanbuldan gonderilen B. Fe
ridun Nil~n hakemliginde oyuna 
b~Iand1. 

Birinci haftayl.ID 1 - t berabere ne
ticelendi. ikinci haftayimda her iki 
takun da birer gol ilave ederek bera

berligi muhafaza ettikleri sirada: ha
kemin idmanyurdu aleyhine verdigi 
penalti idmanyurdunu 3 _ 2 maglup 
vaziyete soktu. Bir arallk hakem id
manyurdunun kaptaruru oyundan 

~lka.rmak isteyince miinak~ar ba~
ladl. Bu yiizden oyun on dak.ika tatil 
edildi ve tekrar b&.'lladt. 3 - 2 netice 
degi~medi. 

Yalmz hakem on dakikallk fa.stla
yi nazan itibara almayi unuttugun
dan m~ netic~i taayyi.in etmenilii 
vaziyette kald1. 

............................................... 

%8 Temmuz 937 l'a:r.artesi 

istanbul - O~e ne9rfyatI: 12,30: PlAJtla 
Tiirt: mus1lds1, 12,50: Havadls, 13,0S: Mnh
tellf plf\k ne§riyat1, H: SON. 
Ak~ n~yatI: 18,30: Plakla dana 

musikisi, 19,30: A!rikn av batmiI:in: S. 
Sa!ahaddin Cihanollu iara!lnda.n, 20: Rl
fat ve arkada§lan tarafmdnn Turk musi
kfs1 n halk farkllan. 20.30: Omer Riza ta
rafmdan arabca soylev, 20,45: Safiye ve 
arka~lan tarafmdan TUrk musikisi ve 
halk §ark1lar1, (Saat ayan), 21,15: OR
KESTRA: 22,15: Ajans ve borsa habcrlerl 
ve ertesl gfmiin progmm1, 22,30: Plilkla 
sololar, opera Ye operet par~al:u1, 23: SON. 

Ecnebi istasyonlarm eB 
miintehap pro~ram1 

Teuhmse 
Trouville, 
helm Tell, 
slgan. 

t776) saat 21: Le Barbier de 
isvi~re snat 221,15: Wil
re te (677> saat 21,25: Muiilz 
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i tanbul - Ogle nc§riyat1: 12,30: Plik

la Turk mnsikl.sl, 12,50: Hav::idis, 13,05: 
Muhteur pl.ak ne¥i:rat1. 14: SON. 

Ak.pm. n~riyatt: 18..SO: Pl~kla daM 
mus1klsi, 19,30: Konf"rans: Enililonu Hal
kevf Sosyal Yardun §Ubesi n:unma doktor 
Ibsan ~ukru (Sporun terblye ve ka.rakter 
tizerinde tesiri), 20: Nuri Halllin ~tlraklle 
Turk musiki heyetl, 20,30~ Omer Riza ta
ratmdan arabca siiylev, 20,45: Vedia. R1-
ra Ye arkada~Ian tarafmdan Tiirk musl
kisl ve halt ~1lan, (Saa.t ayan), 21.15: 
Radyo Fonik Dram (VERTER), 2'2,15: 
AJans ve borsa haberleri ve e.rlesl g\iniin 
progranu, 22,30: P!akla sololar, opera. n 
operet p:m;alar1, 23: SON. 

Ecncbi istasyonlann en 

miintehap procranu 
Liyp~ir (685) saat 20: Su mu.-;ik.lsl 

WellempieJe, Paris (895) saat 20: Canoller 
des soses, :\lilin CBH) aaat 21: La Boheme. 

Bu aktam 

Nobet~i eczaneler 
e~n: Osmanbeyde $ult Merkez. 

Takslm: istiklfil addeslnde Kemal 
Rebul, Beyol:lu: Tiinelde Matkovi<;, 
Yiitseltkalcbnmda Venikopulo, Oala
ta: Top<;ular caddeslnde Sporldla, Ka
.sunp~: Vamf, Haskoy: Hahc1o~lun
da Barbut, Eminanu: Ye~ Berua-
son, Heybeliada : Toma.dis, Bu-
yiikada : Merkez , Fatlh : l}eh-
z:adeba~mda .A.sat. Karag\imriik: Meh
m~d Aril, Ba.lrukoy: HiW. Sariyer: 
Osman, Tarabya, Yenikoy, Emirgan 
Rumellhis:mnda.ki eczaneler, Ak.sa
ray: Ziya Nurl, Befiltlq: Siileyman 
Recep, Kad1koy: Pazaryolunda Mer
kez, Modada Falk iuender. tiskiidar: 
Omer K'1um, Fenar: De!terdarda 
Arif, Beyazid: Yenl Lil~ll. Kii<;iikpa
zar: Hlkme.t Cemn, Samatya.: Koca
mustalai>a§ada Rldvan. Alemdar: An
kara caddeslnde E.§re! Ne§et. IJehre-

Lmlni: Ahmed Hamdi. 

BALK OPERETi 
Bu ak.µm 

Bostanc1 iskele Aile Bah~esinde 
PiPi<;A 

Op ret 3 perde 
Bale - Orkestra 

Sall akliam1 
Anadoluhisar Idmanyurdu Bahteslnde 

PiPi~A 

Kadlkoy Halk.evlnden: Oen!<Iltl denlz
cll(:e temk fi,;ln yaptmJan §nrpilerde 
yelkmcllfti ve kullanmasm1 otrcnmet fs
tiyenlcrin fki resim1e idareye muracaat
lan. 

I S1vaslt Hasan1n anas1 I 

Yazan: NECDET RO~TO 

-1-
Arkacla§!. Dti§tii mii yolun «Havramia?. 
Ben gittim ... Yazayun bu ye1i sana: 
Atma binersin cBalikesin den, 
cEdremid~ yoluna ~1karsm birclen: 
Dortnala U~aI'5lll; yol ho§ duruyor. 
Samrlar <1Koroglu» at ko§turuyor! .. 
<;ok h1zll almaksa yolu niyet.in, 
Binegi hazmhr medeniyetin!.. 
Bu binek nedir? .. mi .. hele §WlU bll?. 
Bu kadar dii§iinme: Bir otomobil! .. 
Saltanat deviinin hayvaru gitti, 
Devesi, katm .. kervaru gitti !.. 
Soylese, daglarm olsa da dili: 
~imdiki bir giinliik klsa menzill 
Eskiden on giinde a~yorlann1§. 
Koylliler ne derdli YR§lyorlarm1~! .. 
Ayakta, ta§larda delinmi.'2 i;ank. 
Dudaklar kurumU§, tabanlar yank, 
GOgusler a~Ilm.1§, kollar s1vall; 
Bir uyuz merkepte bugday i;uvall 
Mahsulu satm1ya gidiyor koylii!. 
Sarursm yil.riiyor ya§Jyan olil: 
Sapsan yilzil var, gozleri c;oki.ik!. 
Y1llardlr giydigi ~""Vab1 sakuk: 
ic;inden goriinii1· kuru bacagi!.. 
Sorarsan, varma~ yirmi3e. ~agi; 
Halbuki bir YR§h adama benzer, 
Bel biikUk; bir deri, bir kemik gezer!.. 
Bu bitkin govdeyle at1llp yola, 
Zavalli; a~, susuz vermcden mola. 
Gayretle vanrken kasabaya tam; 
Ansizm: 

-Dur!... 
Diye ~1kar bir adam, 

Bagmr: 
- Davranma!. 

Kim davranacak: 
Koylilde titriyor zaten el, ayak!. 
Merkeple bugdayi e§kiya alir, 
Hamisiz Mehme~ik yi.iziisti.i kallr!. 
Koylilyil dinler mi eski jandarma, 

~ Kl§lada gobegi bilyiitar; yarma! .. 
Heybetle goriinur o aydan aya, 
Dipc;ikle vergiyi toplar saraya! .. 
istcmez; rahmeti yerinde dursun .. 
Pekala; bu koylil kime ~ vursun?. 
Vali!.. mi? .. Derdini ha dokmii§ ta§a, 
Ha ona s0ylemi§: Dinlemez «pa~» ! .• 
Sirbm uVeziriB.zam1ia vermi§, 
c•Devletlu makam a postunu serm~, 
Vazi!e gorilyor maa~ almakla; 
Hakiki i§ini getinnez akla!. 
Eriyip y~ olrnu§ gazde kederi, 
Bu koylii, ell bo§ doner yiizgeri: 
Oiinlerce i;amura, kara garniiliir, 
Ya yolda, ya koyde ai;hktan oliirf. 

* • 

Kapandl bu perde, ge~ti o devir; 
Gez biraz. ba§im ymduna ~evir: 
O eski soluma yok gog\islerde, 
Koylliler gidiyor otobtislerde!. 
Kopriiler yepyeni, ~seler dfundil.z, 
Haydudun dl»si yok .. git gece, giindUzl 

-2-
Sevimll bir §ehir var: Ballkesir .. 

Dedim ya «Havran.,a yolculuk vardJ, 
Bir y~ manzara gOzfunii sarch: 
Aga~lar.. aga~ar. sonsuz aga~iar .. 
Ol~i.isiiz ormandt dilzler, yamac;·ar!. 
ic;imden ses duydum: Otobil.sten in. 
Siir biraz key!ini bu zeytinligin!.. 
Miimkiin mu?. Salml§tl makinc yo1s, 
BaJr;makla tad aldlm ben saga, soia: 
Bir daga tinnanchk, dunya goriind!i. 
U~urum yanmda ba§lnuz d0ndb t. 
Ne kadar korkun~u~ virajlar me~er: 
Gen~ ~ofor acemi olsaydl eger, 
Muhakkak cenneti boy1Jyacakt1k, 
Biiytiyen gOzlerle ~agi baktlk: 
Bir ~akll t~ma benziyor damlar. 
Karmca gibiydi ge2en adamlarL 
Sevin~ten, korkudan gille, klvrana, 
Dort saat ge~ince vardik 11Havran a• .. 

.. . -
Okuyan gezlden, yoldan usamr, 
"Evliya ~clebi dirildi sarur; 
Hikaye gerektir ..• Yazayim, peki!.. 
Oyleyse okuyun; ben dunyadaki 
En giizel flkrayi duydum «Havran <Jaf· 

-3-
Nahiye kii~iiktii .. az bir zamanda 
Kahvede bir iki arkad~ buldum, 
Dereden, tepeden saze koyuldum!. 
Ahbab1 oldugum §en bir ihtiyar 
Anlatti: 

- Burada ~k hatiram vaf, 
<;ocukturn .. evlendim .. askerlik cttirrt·· 
Otuz y11 kI§larun kahnna yettim: 
Zabittim o zaman .. ayllk ~lkmazd1, 
Askerin esvab1, g1das1 azd1!. 
Kumanya istesem eger a.pkar, 
Yemene, Taife siirerdi hi.inker! .. 
Bir yandan taburu zorla beslerdim, 
Hern de gozlerini a~makh derdim· 
Mabeyin duysaych gitmezdi ho~a, 
Ben fakat askeri toplar kogu§a 
Akbmca onlara ders gosterirdim, 
"Olkeyi anlatir, ogud verirdim!. 
Bir asker vardl Id adl ~Slvasllll, 
Ne zaman dii§Unsem yiiregim yas!J, 
Beni bk sozile giildiiliiyordu, 
Zekiydi; her ta§l gedige kordur. 
Bir ba§ka askerim vardl ki: MerrJ1·· 
Dilnyaya. bir e§i daha gelmemi§: 1 
Sersem mi sersemdi, ahmak: m1 ahmal 
Bir kibrit arasam uzatir tabak, 
<;izmemi istesem su gosterirdi, 
Uziililr, klzardun; yag.m erirdi! ... 
Bir gfrndil .. askere ogild verirke1~. 
cS1vaslt Hasan~ 1 ~agmlun birden, 
Dedim: 

- Vatan ncdir? .. 
Akl1 kan~t1: 

irade tarzm1 bulamam1§h; 
K.lvtlc1m parlach gozilnde biran, 
Kestirip atrru§h: 

- Anamdlr vatan ! .. 
Bir hazlr cevabl ben bekliyordum, 
Ho~ gordilm ... Bu sefer 11Memi§• e s:.·r: 

dUJll· 
Ballk mt esirdir, bah mi kesir, - Sen soyle, vatan ne? ... 
Bilemem!. oradan abldnn yola, Mem~ giirledi: 
Otobtis hlz alch .• ugurlAr ola!. - S1vash Hasamn anasit. dedi.. ~ 

.. 1..._._. .. _UW11111111ft•t1 ... 111111m•n•W~-•••••_,__,_ • Wltnlft 
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Izmir "(Ak§am)' - Bu .sene 1zmir erkek lisesinden (82) taJebe mezun 01n11.lt 
ve diploma almt§tir. 4 talebe ipka ve 46 talebe ikrnale kalrn.I§tlr. 

Resmlmiz, bu seneki mezunlan, ogretmenlerile blr arada g0steriyor. 

Istanbul Sthhl MUesseseler Artt1rma ve 
Eksiltme Komisyonundan : ., 

1stanbul Leyli Tip talebe yurdu talebesi ihtiyac1 i<;in mevcut §artnan1~ 1, 
miihi.irlii nilmuneleri gibi «26001J metre elbiselik kumq kapall zarf suret11 
satm ahnacakt1r. . . .. .. . . ., .. ij• 

1 - Eksiltme: Cagaloglunda S1hhat , .. e I1rtimai muavenet Mudurlugtl 
nasmdaki komisyonda 11/ 8/ 937 car~amba gi.ini.i saat 15 de yap1lacakt1r. 

2 - Muharnmen fiat: Bir mctresi 475 kurustur. 
3 - Muvakkat garanti: 926 lira 25 kuru~tur. ~-
4 - istekliler nilmuneyi <;emberlita~ civannda Fuatp~a tilrbesi ~ .~1 

smda Lcyli tip talebe yurdu rnerkezinde gorebilirler. Ve ~artnameyi de P111 

olarak a!:r1ar. 111'' 

5 - isteklilerin cari seneye aid Ticaret ooas1 vesikast ve 2490 sayih li~J1 el'' 
da yazill belgeJeri ve bu i§e yeter rnuvakkat garanti makbuz veya Banka J1I ~ 
tuplariyle birliktc bclli giinde ihale saatinden bir saat evvel komisyona z 
larm1 vcrmeleri. .{.4508) 
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SlY ASI lCMAL: 

Fransada mali 1slahat 
Fr:ansadaki sol oenah partlleri ka.- cektir. 

binesinin ~nda sosyaJ.is'/lerin yeri- Kd§it frangin kiymetinin dii.#lriiJ,. 
ne daha ziyade k~fik burjua ve pat- mesinden dolayi Fransa, l>ankasindald 
TOnlann partisi radikal sosyalistlerin altmlarzn fiat f arki devlet esharrumn 
gelm4 olmalan 1nali, para, iktisadi ve piyasada dil$memesini temin i¢n kul-
~timai ~lerde Fransanzn milfrit soi. lanilacak alti mflyar franklik hususi 
luga ve sosyalizme ve komiinizme gf- sermayeye tahm edilecektir. 
den yoldan gerilemesine saik oldu. Fransa devlet bankasimn baf'M 
Bahusus mali isleri eline alan Bonnet Blumun getirmi.f oldugu Lauevrer~ 
eski mali meJctep dilsturlanni ftd- fahri ttmum mildilr iinvanile berlaraf 
def.le tatbik etmekte ve sosyal.istlttl.ll edil.m4 ve yerine eski maU mektebfn 
komunistlerin :ve amele send.ikala.n sosyalistlerin ~ begenmedigi dilltur· 
birli§inin QOk ehemmiyet verdigi ~ la.nna ~etle taraftar P,ournier geti-
timai yenilikl.eri durduracak ve en- r.ilm4tir. Gelecek biit~enin ~gim ka-
gez olacak tedbirler al.maktad.z.r. patmak ~n akdedllmesi zaruri olan 

. Radikal sosyalisUerin sol cena1n 47 milyar f ranklzk istikraztn miktan 
bir derece sosyalistler ile beraber Jll.- fimdiden 24 milyara indirilmi$fir. 
l'ilmege taraftardrr. Fakat ~ ba§trni Kilgilk memurlann ve tekailtlerin 
9elenler sag cenaha mensub olup mu- maa§larma dokunmamak ve bu gibi 
haf azakar temayiiUer beslemektedir. memurlan ~ikarmamak ~artile devle· 

Bunlann arasmda Blum kabine~ tin masraflan muthig surette baltala· 
aleyhine rey verip yeni kabinede N0r nacaktzr. Bundttn en ziyade sosyalist-
fla Ve Ticard gibi iktisadi noktadan. lerin ve komilnistlerin ve amele birli· 
ehemmiyeti olan nezareUerin baqma ginin meydana getfrdi§i ve getirecegl 
flelenler de vardzr. i~timai yenilikler ~ok miiteessir ola-

y eni ma.Uye nazmmn Uk 4i on tu- cakhr. Bzmlann da bu hale uzun 
~k mil.yar franklik yeni vergi ve 1e- milddet seyirci kalmalan ihtimal.i az-
lim 1coymak olmUftur. Yakinda adi dir: Fransa maliyesmi ve parasmi diL-
biit~enin masraflannda iki buguk mil- 2eztiyor ve lak'in ayni zamanda sollar 
1/ar frank tasarruf yapacaktir. Gele- arasinda memnuniyetsizlik artiycr. 
eek biit~e de 23 milyar masrafi tasar- Er, gec; bu bir patlak verecelctir. 

.!.?:! J:,':.!;..ut tay suretile berlaraf ede- Feyzullah Kazan ····•-•11essr11•111 ·- -llllllllM&U•llUIHUlltlllllUllltllUlllllllllUllUlllllUIUUll ... I•• 
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Q~• ? 
Ilk Dostluk Pakf1 

Hititlerle M1s1rlllar nas1I dost oldu ? 
Bu anlatma 3000 sene evvel imza edildi 

b iki millet arasmda dostluk paktJ. 
Undan ii~ bin sene once imza edlldl. 

llunu isbat eden A\'Usturyamn marul 
laru1~isi bay Sosef Struzeri~'clir. 

Buy Struzc\ist etiidiinde diyor ki: 
- l\Imrltlarla Hititlcr anla~tlar ve 

ls 111addclik bir pakt yapWar. Bu 18 
~adde giim~ plakalar iistiine hakke
duin~iti. Adi; , Ebcdi dostluk ~e bant 
ln.uahedesiu idi. 

Dilencilik ve diplomaai 
l.ondrada bir ads.nu dilenirken ya

~hYoriar. Adam karakolda kirk ya§lll

; ~ldugunu ve bugiine kadar bir ke
te bile zab1ta eline dii§medigini, poll&-

kayd1 olmadlgI.m iddia ediyor. 

' 

~Ollliser inammyor, ta.hkik ediyor 
'Cd' left 1~encinin 43 muhtellf su"tan mah-

tin nuyetini tesbit ediyor. Bunun Uze-
e dUenci: 

- Madem k1 israr ediyorsunuz, her
leyi oldugu gibi sayliyecegim cllyor, 
anc:a~ Vicaru tasfiye eden dogrulutun 
Polltikada yeri yokturl.. 

P1rlantah at 
bi ~ilyoner bir Amerikall bayan blr at.a 
n ni~or, geziyor, indikten som·a h~yva .. 
SI a bir par~a §eker vennek Istiyor. Bu 
d.:ada p1rlanta yfiziigu attn agzma 
~§?Yor, at yiiziigii yutuyor, hayvan 

ruzugu ifraz etmiyor, radyografi de ne-
lCe vermiyor. Bunun iizerine sigorta 

km_npanyo.s1 ytizilgun 5000 dolar be
<iehni Od.uyor ve at1 mii§a.hede altma 
aliyor. 6Idilrteni1yor, ~ifuldi sahlb1 mtl
~~e etmtyor. Hayvan 200 dolar de
gennd~. Acaba 5,200 dolara satlla-

_:::.k. mi dersintz?. 

~u halde cihan politikasi ii~ bin se
nedenberi pek lazla degi~emi~ demek
tir. Ancak ii~ bin sene evrel imza edi· 
Jen muahcdenin kuV\·ei miieyyidesi bu· 

giiniln politikasma uymuyor. Bu o 
muahedenin son maddesidir, bu mad
de de §oyle deniyor: 

a\ .. e.rdigi s0zden doncn Hitit ve M1S1r 
ilihlanmn gazabma ugrasm!.:o 

Anla11lir iey deg.ii! 
Bundan bir~ ay evvel Marep.t 

Cank-Kai-Qek general ~ang-HUS1-Bi
yangm adamlan tara!mdan daga kal
chnl.nu§tl. 

Mare§al kendlnl da~a kaldlranian 
'danltmacll ve kurtulduktan sonra hay
dudlann e1eba.p.sl Yangt ~agirtt1 ve 
ona milhim blr vuife verdi. Yang ye
di milyonluk blr bususus! vapurla Av
rupa ve Amerikayi dola§acak bugiln
kil iktisadt ve asker! durumu incellye
cek. 

Herhalde Qang-Kai-Cek kendl ken
dinl daga kaldutml§ olacakl .• 

Su ~e1nici1i 
i~k1 ~e~1c1lert varcllr. Onlar a~

nna aldlklan bit' yudum §arabm ne 
cins ve ka~ senelik oldugunu soylerler. 

Pansilvanyada Tiron §ehrinde btr de 
su CE!§nicisl vanm§. Bu zat da ictlA'f. blr 
yudum suyun mikyrunm ve membauu 
s0ylilyormtl§. Su ce§niClsine gore muh
tellf swarda otuz muhtellf koku mev
cudm111! •• 

be~:n- (Ak§a~r - tzmtr ogretmenler birligl idare heyeti, yaz tatlli milnase
lere F~ada ogretmenlere mahsus bir kamp kuracaktir. Kampta ogretmen
o~reiok ucuz ye~ek verilecekt denizden istifade edilecektir. Resmimiz, izmir 
Ved·alllenler blrhgi idare heyeti uyelerini gosteriyor. Ortadaki ogretmen Bn. 

1 edfr. 

AKIJAU 

Manisada esrarlt bi r 
cesed bu lu ndu 

~ak1r Mehmed, cinayet 
i§lemek tohmetile 

tevkif olundu 
tzmir 24 (Ak~am) - Manisa zab1-

t8&1, Manisamn yeni memleket has
tanesl in~aatmda esrarengiz bir ce
sedle .kar~Il~~tir. Yap1lan tahki
kata ragmen M;a.nisa kalori!er daire. 
sindekl komttrliikte bulunan cesedin 
hfi.viyetinl tesbit etmek mfunkiln ola
manu~t1r. 

Ccsed, yirmi dort y~lannda bir 
gence aittir. Uzerinde hie blr yara ve 
bere yoktur, yap1lan otopslde nezfl 
dimagiden oldilgii anl~lliru~tir. ~Si
kat bu adamm olmeden evvel hasta
ne l~atmda ~a~an Nazillill ~alar 
Mehmed admda birlle sarho~luk yil
zilnden kavga ettigl tesbit edilmi~tir. 
Hatt! Qa.klr Mehmed, bu gence clr
kin bir teklifte bulunmu~. onu dov
mU~ilr Gene; ka~arak kalorif er dal
resine saklanirus ve orada nezfl d.1-
magiden olmil~ttlr. <;a.ktr Mehm.ed 
tevkif edll~ir. ----

Pitmit koyun ba1lar1 da 
te§hir edilmiyecek 

Belediye, blr miiddet evvel i§kembe
cl dilkkanlannda kesilmi§ hayvan b~-
1annm te§hir edilmesini yasak etrn.if
tl. 

Ancak pi§mi~ ba§lann te§hlrl hak
kmda bir memnuiyet kaydl olmad1-
gmdan bu kabil yerlerde ba§lann so
kaktan goriilebilecek bir §ekilde te§

hir edilmesinin mennedilmesine karar 
verilmi§tir. Bunun i~in belediye zab1-
tasi talimatnamesine blr madde llbe 
edilecektir. -------
Tahlisiye aletleri 
lkinci be§ senelik plan1n 
haz1rlanmas1na ha1land1 

Me.mleket sahillerinin tahllsiye 
A.Ietlerile techizi i~in tetkiklere devam 
olunuyor. Tahlisiye um.um miidiiril 
bundan blr mtiddet evvel Karadenia 
.sahlllcrine konacak fenerler 1cln tet
kikatta bulunmllljtu. Buruann ihale
sl bugtinlerde yap1lacakt1r. 

Akdeniz sahillerine yerle~tirtlecek 
tahlisiye a.Ietleri icln de Tahlislye 
um.um mildilii.i yakmda bir tetkik se
yahatine clkacaktrr. Karadeniz boga.
zmdaki Radyofann bir e~inin de <;a
nakkale bogazma konulma51 d~il

nfilmekte ise de bu hususta katl blr 
ka.rar verllmemi~tir. Tetkikler netl
cesinde liizum gorilliirse bu cihet de 
karar'a baglanacaktt.r. 

936 bil~esinde aynlan tahsis&t 
yeniden konacak biltiln tahllsiye A.let
lerinln miibayaasma. kAfi gelebllecek
tlr. Bir bu~uk senelik miiddeti ka.lAn 
be~ ytlhk tahllsiye pl!mna ek olmak 
Uzere ikincl be~ senelik pla.ru.n ham
Janmasma da ba~Iannu~tir. Bu.plAnla 

· memleketin biltiin sahlllert tahllsiye 
Aletlerlle techlz edilecektir. 

B. Gib yarin geliyor 
Istanbul llmamrun tesisatlandlnl

ma plftnlanm hazirlamakta olan me~ 
hur inglllz miiessesesl sahibi B. Gib 
tnglllz mfihendislerile birlikte yann 
sabah Londradan ~ehrimize gelecek
tlr. Limarun komtir mmtakasma aid 
projeyi de beraberinde getirecek olan 
ingillzler 1stanbul limanmda ve kO
mU.r mmtakasmda tetkiklerde bulu
nacaklardlr. -----

Bulgariatarun domatea ih
racab 

Sofya 24 (A.Iq;am) - Bulgaristan
dan domates ihracah biltiin siiratile 
devam ediyor. ~imdiye kadar 1,300 
vagon kadar domates ihra.<; edilmi§
tir. Hududda Dragoman kasabasm
da domates vagonlan, stla blr kon
troldan ge~irildikten sonra d1~ 
sevk olunmalanna milsaade edillyor. 

Almanyada askeri spor 
genitletilecek 

Berlin 25 (A.A.) - Hitler milislert 
erkam Harbiye reisi B. Lutza, dun Ber
liner Tageblatt gazetesine beyanatta 
bulunarak askeri sporun fevkalade oir 
ehemmiyeti haiz oldugunu :ve bu sporu 
en geni§ bir esas dahilinde te§\ik ve 
te§ci etmegi Fiirher f evkalflde a.rzu et
mekte bulundugunu s0ylemi§tir. 

Sahlfe ~ 

Borsa koridorlarinda ... 

Yabanc1 memleketler ir;in 
dOviz abnak istiyenler 

Hangi memleketlere, ne gibi ~artlar i~inde, 
ne m1kdar doviz verilir ? 

Bir~ haftadanberl kambiyo lbor
sasi kortdorlanndakl kalaballk art
ml§tlr. Bunlar, d~nya gitmek i¢n 
doviz almak istiyenlerdir. DOviz i§lert
ne bakan Odamn kapwnda bekliyen
lerden bqka, biraz d8.ha dovlz tedarik 
etmek i~ telB§la saga, sola ko§anla
ra da tesadiif edilmekted.ir. Halbukl 
f azla do viz almaga, do viz talimatna
mesi hartclnde, bir par~a blr §eY ko
parmaga imkAn yoktur. 

Eldeld doviz talimatnamesi, di§ 
memleketlere gidecek kimselere verl· 
lece.k dovizi pek tahdid etmi§tir. Bu
nu ikiye ayirabiliriz: Klering muahe· 
des! tatblk edilen memlaketlerle ara
m1zda tediye itilafnamesi oldugu i~, 
bu memle.ketlere daha miisald §erait 
altmda doviz verilmektedir. Klerlng 
muahedesl oliruyan memleketlere gi
decek kimselere, verilecek doviz mik
tan 25 llradlr. 

Aranuzda doviz itilafnamesinin en 
miisaid oldugu rnemleket Alrnanyad1r. 
Almanyaya sattig1m1z mallann bir k1-
S1Il1 bedellerini alamad1g1miz i~in Al
manya bize kar§l borgludur. Bu §Cra
it altmda Almanyaya daha ~ok doviz 
verilmektedir. Diger taraftan, Alman 
hiikfuneti, Almanyaya seyyah celbini 
temin icln, Recister mark yapm1~tir. 
Buradan Almanyaya gideceklere 100 
Recister mark verilmektedir. Bunun 
haricinde de 300 mark daha verilmek
tedir. Romanya, Avusturya, Qekoslo
va.kya, Yunanistan, 1sv~ gibi memle
ketlere de 300 llraya kadar doviz vertl· 
mektedir. Fakat buralarda seyahat 
etmek uzun §8.rtlara tabidir: 

1 - Hasta olmak, 
2 - Ticart bir faaliyet i~in seyahat 

etmek, 
3 - Tahsil maksadile gitmek. 
Bunlardan birinci §art tan istif ade 

etmek gii~ttir. Talimatnamcye gore, 
blr hastayi burada tcdavi etmcge im
kan gorlilemedigi takdirde, doviz ve
rilmektedlr . .Bu imkanslzllgI. da, tam 
~ekkillHl bfi.yiik bir hastanenin slh
hat heyeti bir raporla tesbit edeccktir. 
Fakat btlyfik hastanelerin blr hasta 
t~in kolay kolay rapor verdigi vald 
degildir. Ekseriya seyahate gidenler, 
bu tarzda doviz ahnacaguu zanneder
ler. Bir istida yazchktan sonra, buna 
1.mkAn 0Imadlg1m ogrenirler. 

ildncl yol, tilccar ve sermayedar 
Jdmselerl aJAkadar edebilir. Bir tUccar, 
ticarl blr maksatla seyahat edecegine 
dair, Ticaret Odasma milracaat eder. 
TabU Ttcaret Oda.51 bu miiracaati tet
kilt eder. tI..k 1§1, bu tii.ccann Odaya 
bor"lu olup olmadlguu arR§tmr. Eger, 
Ticaret Odasma senelik taahhiiclatuu 
ve.nniyen b1r tiiccar, boyle blr talep
te bulunursa, i§ine bakllmaz. ~ayet 
taahhildatrm ifa et~ ise, idare heye
ti toplaill.§lllda kendisine doviz veril
mesine karar verilir, bu karar dogru
dan dogruya maliye vekft.Ietine gon
derllir. Maliye vekaletinde doviz i§le
rlne bakan daire, istenllen doviz ta
leblert iizertnde bazan itirazlar ya
par. Mlkdarlanru daha ziyade tahdid 
eder. Bu da §undan ileri gellyor: 

Doviz tallmatnamesinde filan mem
Iekete §U kadar, falan memlekete bu 
kadar doviz verilir diye bir miktar 
tesbit edilmi~ deglldir. Bu mikdarlar, 
d.aimi surette tahavvill eder. Qilnldl 
doviz verecegimiz memleketle ara
m1zdaki tediye muvazenesi de milt&
madi blr surette tahavvilllere ugra
maktachr. Eger o memleket blze kaI'§1 
bor~lu vaziyette ise, oraya :fazla mik
tarda dovlz verillr. Fakat bu vaziyet 
daima degi§tigi igin bir esas bulmak 
giictur. 

Mcsel.A, Avusturyaya ne kadar d0-
1,riz verilebilir? Bu zaman zaman de
gt§ir, eger arannzdaki dovlz itilafna
mesi, o memlekete doviz vermege mU
said bulunuyorsa doviz verilebilir. Bu 
doviz itilA!namesl her iki memleket 
arasmdakl ticari miinasebetlere bag1J
d1r. Bir tarudl.k anlatiyor: 
· Viyanadan istanbula donecektim, 

A vust urya ile aranuzda, doviz §artla
nmn musaid oldugunu soyliiyorlardl. 
Tiirkiye igin doviz istedim. Bankadan 

§U cevab1 alchm, aradaki tediye muva
zenesi mucibince, Tilrkiycye doviz ve
remiyecegiz, boyle bir rnuvazenenin 
~kkillii 1~, orada haftalarca kal
maga mecbur oldum. Nihayet ihracat 
tacirlerimizin gayreti sayesinde, bOy
le bir muvazene haSll olm~tu. Fakat 
boyle bir memlekette, insan istanbula 
donmek: ii;in, Tiirkiyeden, A vusturya
ya ihracat yap1lmasma dua edecegt 
geliyor. Doviz almak icin, ucilncii bir 
yol da talebe olmaktrr. A vrupaya ta
lebe olarak, devlet parasile, yahl't '.ken
di parasile gidenlerin ne kadar mah
dud oldugunu soylemege bile Hizum 
yoktur. 

Bunlardan ba§ka, Avrupaya tctkilc 
:ve tetebbii maksadile gitmek istiyen
lere, Maliye vekfileti doviz vennekte
dir. Fakat bu §eraiti haiz olmak i~ 
de, muallim, prof esar. hasili llim ada
nn olarak tamnmak lazundlr. Bir ~ok 
profesarler, Fransa 1¢?1, bu §erait dai
resinde bile ancak 300 lira kadar dO
viz alabilmi§lerdir. 

Buraya kadar kimlerln ve hangt 
§3.I'tlar altinda. doviz alacagmdan bah
scttik. Bunlann arasmda en az doviz 
F.ransaya verilmrektedir. Halbuki bey
nelmilel Paris sergisi munasebetil.e. se
yahat arzu edenler, ekserlyetle Fran
sayi tercih etmektedirler. Cfinkii Pa
ris sergisi miinasebetile, vapurlarda, 
trenlerde Azami derecede tenzilAt ya
p11.nu§tir. Fakat yukanda yazdl~ 
gibi, bu arzulan, mevcut doviz tall
matnamesi de tahdid etmektedir. 

.Biittin bunlardan sonra §U netice
ye vanyoruz; devletler arasmda dovi3 
tahdidatJ., seyahat imk8.nlanru azalt
maktadlr. Bunun neticesi olarak bey
nelmilel temaslar da azallyor. Halbu
ki diger taraftan her memleket scy
yah celbetmek icin, milt~ bir propa
ganda yapmaktadl.r. Bu propaganda 
faaliyeti ile, doviz tahdidat1 biriblrlle 
tezad te§kll ediyor. 

Seyyah akmlanm arttmnak, muh
telif memleketler arasmda bir yakm
la§ma ve taill§IIlak imkAnlanru elde 
etmek icin neler yapmalJ.yiz? Bu hu
susta bir fikri buraya yazma~ fayda
ll buluyoru.m: 

Memleketler arasmda t1caret anla§
malan yap1ldlg-t zaman, turtzm i~m 
de bir anla§ma yapllmalld.lr. Bu anlaf
maya gore, her 1ld memleket yekcll
gerine, senede §U kadar dlSvil muka
blllnde, seyyah .g0nderllmes1n1 taah
htid etmelldir. 

BOyle kar§Illkh anla§malar sayestn.
de, memleketler arasmda seyyah a.lcm
lan artar. Herkes dOviz tedar1k etmeli 
icin, saatlerce borsa korldorlann~ 

dol~maga mecbur kaJmaz. 
H.A. 

Sivaa Halkevinin koy gezilerl 
Szvas (A~am.) - S1vas Balke. 

vi koycilltik kolu ~lannda b~ 
Ian Ilse direktoril B. Omer Beygo ol
dugu halde haftahk koy gezllertn• 
devam etmektedirler. 

Bu hafta biiyilk blr kaflle hallnde 
koyciller S1vasa bagh te.mlz hava ve 
suyu Ue tanman ~lmkilrek k6yt1n._ 
gitml~ler, orada koylillerle isti!adeU 
ogudler ve hasbihallerde bulunulmUf 
ve koycillerin hazirhwiklan yemelda 
koyliilerle beraber yenmJftlr. Kay• 
cilliik kolumuzun artan faallyetlert 
koym il.zerlnde cidden btlyU.k lstifa.
deler yaratmaktadn'. 

Bergama civar1ndaki Kozali 
nahiyesi giizel bir aayfiye oldq 

Kozak (~) - Bergsma. 
Kozak yolu son yapllan Kermes mtl
nasebetile ehemmiyet kesbettl~den 
tamir edilerek ot.omoblllerln kolayca 
seyriisefer edeblleceklert bir hale ge
tirilmi~r. 

Eskiden atla dahi Koza.ks: gelmeli 
kolay blr i~ degildi. f?lmdi otomoblller 
bilhassa pazar gtinleri VlZlr V1Z1l' insa:r:i 
t~unakta, bu havadar yere Anka.:ra 
izmir ve istanbuldan istirahat etmek 
iizere, misafir gelmektedlr. 

Bergama ve Ayvallk halklllda:n pek 
~oklan yazi Kozakta g~yorlar. 
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Saltlfe 6 

PAZARTESl KONU§MALARI: 

MARCONI 
Biitiln diinya radyolan dakikalarca l 

sustu. Bir~ok memleketlerde biittin 
harp ve ticaret gemileri muayyen za.
man i~in durdu. En Biiyiigiimi.iz ve 
tnsanbgm en bfiyilk adamlanndan bi
ri olan Atatiirk, yi.iksek ruhunda 
cmiiteheyyic tazimler> duydu ve bu
nu bir telgraf mda sarahatle, beiagat
le ve biiyilkliigiine yar~an bir neza
ketle if ade etti. Hep bu tebcll ve hat1-
rasma hi.irmct Odevleri, art1k kalbi 
durm~ ve dim$ bir daha ~~a
ma.k iizere susmu11 olan blr fen ad.amt 
i~in yap1ld1. insanllk, bu dehft.nm ~ah
siyetinde yaratic1, bulucu kuvvetlerln
den birini kaybetml~ti. 
Wels'in dedigi gibi, son Iki ii~ as1r i~in

de medeniyet o kadar ~abuk ilerilemi§
tir ki ondan onceki devirlerde be§eriye
tin ne kadar agir terakki ettigini gorilp 
~~amak elden gelmez. Buhar kuv
veti, petrol, elektrlk, telgraf, telsiz tel
graf, tayyare, radyo ve bunlarla alA
kah daha bir~ok medeni vas1talar, hep 
son as1rlarm, insanl1gi hayrete dil~
ren ve kolayhga kavul?turan bulul?la
nchr. Gemllerin riizgarla 1~1edigtni, 
meskenlerin ~ira veya mumla aydmla
Wd.Igm1, haberlerin tatarla ve aylarca 
yfuiinerek gonderildiginl gozlerlle gO
renlerden sag kalanlar bugi.in yoksa 
bile onlarm babalar1 arasmda bu dcv
ri y~yanlar behemehal va:rd.I. 

Medeniyet, yanh~s1z hafiza ve emni
yetli siirat gibi iki esasll mefhumun 
1istiinde duruyor. Bugiinkil insanllk, 
hi~bir ~eyi kaybetmemek istiyor. El
yaZlSl kitap kar~lSlnda basill eserler, 
ressam yap1s1 tablolar onilnde fotog
raf, havaya giden ve bir daha geri don
miyen saz ve ses yerlne f onograf pl ft.k
l an vc gramofon cliskleri, hep fan! di
maglann haf1zalanna vermekten kor
kup bunlan ebedlle~irmek istemenin 
birer canh delili degil midirler? Bugil
niin fen adamlar1, ancak :fezada izi 
kalmt§ ve binlerce sene once YR§aml§, 
~imdi ad.I bile olilme rnahkfun bir ta
kun insanlann seslerlni toplayip tek
rar etmege !tal~yorlar. Kim bilir, bel
ki birk~ sene sonra M1s1r Flravunu 
(Ramses} in sesini ilim bize, mua.sir 
ve y~1yan bir adammki kadar sara
hatle duyuruverecek. 

Diger taraf tan bu kadar harikalara 
muktedir olan bu yaman varhk, in
san; anlay1~1, blli~, go~iiyle miite
nasib uzunlukta bir hayattan mah
rumdur. Zekflsmm geride ve ilerlde 
vard1gi mesa!elere ba1anca omriinii 
!tOk klsa gormekteclir ve bunda hakh
dlr. Ne yapsm? Bu kisa hayat i~inde, 
bln;ok f aaliyeUeri ~abuk yaparak, om
riinii nisbi blr uzunluga mazhar et
mek mecburiyetindedir. Yirmi giinlilk 
blr yolu, blr gi.iniln mahdud saatlerln
de kntetmek, altl nyda alacag1 bir ha
berl birka!f dakikada almak, zamanda 
ve mekanda Azami klsallk ve 1tnbuk
luktan istifade etmek istiyor. Telsiz 
telgrafla tayyare bu zaman ve me
kAn tasarru!unun iki ~aheseridir. 

E8c:l M ahmad Karakard 

Sahillerdcn, eski hesaplarla, aylar
ca uzakta yilrilyen bir vapurun i<;inde
siniz. Hemcinsinizden tamamile aynl
m~, kopmu~ ii~, be~ yiiz ki~lik, mah
dud bir kiltle arasmda bulunuyorsu
nuz. Mi.ithi§ bir f1rtma var. Geminiz, 
dalgalarm azametli ve korkun!t du
varlarma ~arpa <;arpa par~alanmak 

i.izeredir. Ne kaptarun, ne gemicllerin, 
ne de sizin art1k yapacak bir ~eyiniz 
kalmam1~. bliime, goz gore gidiyorsu
nuz. Artlk hi<;bir kurtulu~ ~aresi yok. 
Ne yapacaksrmz? Kazaya riza... Ha
yir!.. Siz.i bir ada:m gelip kurtaracak; 
bir zekanm bulu~u. sizi bu muhakkak 
oliimiin pen<;esinden alacak ve tekrar 
hayata ~1karacak. 

Nitekim 1909 senesinde boyle bir 
hadise oldu. Repilblik isminde bir va
pur, miithi~ bir f1rtmaya tutulm~tu. 
Batmak iizere idi. Gemlde kti~iik bir 
makine vard1, bir telsiz cihaz1. Vapur-

. dan S. 0. s., yard.Im dalgalan etrafa 
yayilmaga b~lad1. Bunu uzak, yakln, 
bi.itiin cliger vapurlarm abc1 cihazlarl 
duydular. Son sUratle kaza yerine gel
diler ve yolculan muhakkak bir Olilm
den kurtard.Ilar. 
~imdi kendi kendinize sorunuz; bu 

felAketli anda, sizi bogulmaktan kur
tarmaga kendisi gelmeden zekA.81 gc
len Ve icad ettigi bir alet sebep Olan 
adama nas1l bi.iyilk bir minnet besler
siniz? i§te Marconi, biltiln insanllgm 
boyle derin ~ilkran ve minnetlerine 
hak kazannn~ bir adarnd1. Buna ere
cek bulu~u yapan bir dimagm art1k 
i~liyemez bir hale geU~i ne hazin, ne 
bilyilk bir kayiphr? Bu kay1ptan yal
mz italyanllk degil, biitiin insanllk 
eza ve iztirab duymaktad.Ir. 

Marconi'yi ad.I duyulmu~ ve kendin
den once mel?hur adamlar gomiilmii~ 
bir yere defnetmediler. Daha 21 ya
§mda, ilniversite tahsilini bitirdikten 
hemen sonra, bir millik mesafede elek
trik dalgalarile konu~mak imkfuum 
arad.Ig1 ve basit aletlerile buna muvaf
fak oldugu yerde, babasmm Bolonya
daki malikanesinde aynlan bir toprak 

i1terisine cesedi konulacaktir. Biiyilk 
alim, kim bilir, gomillecegi bu toprak 
1istiinde ne kadar gezdi, dol~ti; gezer
ken ne derin meseleler d~ilndil; ne 
bilyilk emellerle yandl ve ~al1~t1? 

Her medeni eser, insanhgm m~te
rek mahd1r. Kendinden evvel Ma:xvel, 
Hertz, Oliver Lodge gibi bilginler gel
meseydi, Marconi bu bilyilk ihtiram1 
yapabllir mi idi? ·Tabiatte hi~bir §CY yok 
olmad1g1 gibi insan cemiyetinde de 
hi!tbir emck, hi~bir eser mahvolmaz. 
Kendinden once gelen bilginlerln ~a
ll~malan ona yeni bir ke,Pf i~in nastl 
blr imM.n hazirlad1 ise onun ihtiralan 
da bundan sonra yetl~ccek.lere ayni 
klymette malzeme verecektir. Bu inti
kal olmMa bilyiik zekAiann sonil~ii, 
insan hayattru simslyah yapard1. i§te 
yiiksek dehalann yoklugunu avutan 
tek tesellil... Hasan - Ali YOCEL 

SON GECE! •• 
Tek ve ktsa blr ses ..• 
- Gradina Publlka meydaru. No. 531 
Otomobil derhal hareket ediyor ... 

• .... 
Yanm saat sonra ... Gradina Publika 

meydarundayiz... R1ht1mdan kalkan 
otomobil klnmzi tugladan yaptlml§ bir 
evin oniinde duruyor ... Perdeleri kapa
h, boyalan eskimi§, pancurlannda tek 
l§lk titremiyen bir ev! .. . 

Kap1y1 vuruyorlarl .. . 
Bir dakika, ild dakika, ii~ dakika! .. 
Nihayet kap1 yava§!fa agl11yor ... E§ik-

te bir kadm golgesi beliriyor ... Derhal 
tamyoruz onul.. Madain Mihailes
Jrul .. Faru.k hemen atll1yor ..• 

- Madam!.. Madam!. .. 
Kap1 kapaniyor ... 
- Madam Mihailesku, Mariya ne

rede? ... 
Kad.Inm cevap vermesine vakit yok ... 

Hemen elindeki !(antayi blr k~eye f1r
latarak merdivenlere dogru ko§uyor ... 
Odalar, sofalar inliyor §imdll .• 

- Mariya! .. Ma1iyal .. 
Ne bir ses .. ne bir cevap .. ne bir aksi 

sadat .. 

T efrika No. 108 

- Mariya!.. Mariya!.. 
............. 

Faruk, birdenbire duruyor... Heye
canla ba.§1ru ~eviriyor ... 

- Madam; Mariya burada degil mi?. 
S1rtrm, mermcr ta§hgin badanasJ..Z 

duvarlarma daya~ ihtiyar gozlerin
de ik1 Sira ya§lar, lu~klra hl~a agll
yan kad.Inl. 

- Hayir diyor burada degill .. Mari
ya artik benimlc beraber oturmuyor ... 

Faruk §~1rm1§tir ... Bagmyor ... 
- Kiminle oturuyor o halde, nere

dedir? .. 
Kadln, h1~kmklanm zaptetmege ~a

l1§maktad1r .... 
- Dur yilzba§1; biraz kendime gele

yim, konu§armyorum ... Soyliyecegtml .. 
Ag-tr agir ba§ml kald.lrarak Faruga 

bak1yor... Soluk, l~a.asiz dukdaklann
da son nef esinl veren bir hastarun so
luYU§unu duyuyoruz ... Kolunu zabitin 
omuzlanna koyarak dogrulmaga ~al1-
§tyor ... Gozlerinin i~i Yn§larla dolu ... 

- Mariya yalmz oturuyor §imdi 
yjizba§tl .. 

- Nereye gitti?. 

A Kf} AM 

[ Mahkeme salonlar1nda J 
"Benim yerime siz sOyleyiniz,, 

Mahkemede sorulan suallere giilerek 
cevab veren bir su~lu 

Silahll jandarma'nm onunde ceza 
mahkemesi koridoruna geldi. Ayni ko
ridorda onun gibi daha b~ka kelep
!;Cli milcrimler, jandarmalann yanm
da bekle~iyorlar. Fakat onun hic;bir 
hali otckilere benzemiyor. Q1pla'k ba
caklan tirtir titriyor. Sirtmda lime li
me pan;alanm1~ orme fanilamn de
liklerinden mosmor etleri smbyor. Ba
~mda, kulaklanna kadar gec;mi~ ve 
vizlyeri arkaya ~evrllmi~ bir kasket. 
Geli~iglizel uzam1~ sa'kallan yumak 
yumak suratma yap~m1~. 

Etraftaki seyirci kalabahgma ald1-
Il.$ etmiyor, gozlerini bir noktaya di
kerek dalgm dalgm baklyor ve milte
madiyen titrlyor ... 
Su~ i~lemi~, diger sur;lular gibi elle

rine kelepc;e vurup mahkemeye getir
mi~ler. Fakat bu hususta da diger suc;
lulardan aynhyor. Daima su~ ~leme
ge mecburdur, diye elinde fermaru 
var! O da bu mecburiyet altinda su
c;unu i~lemi~I Tophane clvarmda ser
seriyane dol~arak otekine berikine 
kilfrederek yakalamru~, mahkemeye 
verllmek ilzere jandarmaya teslim e
dilmi~. Yolda kon~arak gelirken bir
denbire jandarmanm i.izerine atilarak 
kelep~eli kollarm1 savurmu~ ve kelep
~eyi jandarma Re~iclin kafasma vura
rak yaralam~. Ceza mahkcmesine gir
mi~ler, vaziyeti ~upheli goriildi.igiin
den, T1bb1 adlide m~ahede altma al
dlnlm1~ ve bu def a da mi.i~ahede rapo
rile birlikte tekrar mahkemeye getir
mi~Ier. 

ikinci ceza mahkemesinin miib~irl 
seslendi: 

- Omer oglu Abdurrahmaaaan ... 

Abdurrahman tltrlyerck ayaga 
kalktI. Jandarmanm onilnde mahke
meye gircli. Milb~in yard1mile suc
lu sandalyasma oturdu. Donuk goz
lerini k8.h h~kime, kfill dinleyicilere 
d.ikiyor. Arada derin derin nefes ala
rak pencerelere dogru doniiyor, iki eli
le alt ve iist dudak.lanm tutup <;eki
yor, yutkunuyor. 

Reis raporu okuma·ga b~laymca, 
Abdurrah.man ellerinl dizleri iizerine 
koyarak yine titriye titriye dii~iinceye 
daldi. Raporda, suc;lu Abdurrahmanm. 
mii~edesi neticesinde ipomanyezi 
hasta11gue malfil bulundugu, jandar
ma Re~di de bu hastallgin tesiri altm
da yaralad.Ig1 anlas1ld.Ig1, bu hasta11-
gm ceza kanunun~ 47 nci maddesi 
mucibince ceza ehliyetini kald.lran 
hastaliklarda'n bulundugu ve kendisi
ne ceza verilememek.le beraber serbes 
brralo.Jrugi takdirde, malul bulundugu 
hasta11k icabatmdan olarak firsat bul-

- Sessiz, kimsenin gormfyecegi, kim
senln kendisile me§gul olm1yacag1 1s
SIZ, tenha bir ko§eye!.. ~imdi tek bn
§ma orada ya§iyor ... 

- Derhal gidelim madam Mihales
ku; yalvannm size hemen gidelim ora
yal .. 

- Peki peki, gideriz yilzba.§1! .. Yal
ruz b1rakin beni blraz nef es alayim ... 
Tlkan1yorum, bogulacak gibl oluyo-
ruml .. · 

Kadln, miltemadiyen dudaklanru 
lSlrlyor ... 

- Kimbillr, o da §imdi sizi goriince 
ne kadar sevinecek!.. Bir sene 
var ki, herglin her saat yalmz sizi dii
§iinilyor, yalruz sizi bekliyordu ... Gele
ceginizi biliyordu ... Ve muhakkak ge
lecck bir giin .. diyordu ... 

- Yalvannm madam; ne olur der· 
hal gldelim ... Uzak nu oturdugu yer 
buradan? .. 

Kadin dogrulmaga !;alI§1yor ... 
- Hayir hayir ... On be§ yirmi daki-

kallk bir mesaf e ... Evvela siz bana yar-
d.Im edin de biraz yukan kadar c;1ka
llm ... Kendimi ~ok :f ena hissediyorum ..• 
Kalbim ~arp1yor... Sevinc;ten ml, hc
yecandan nuchr nedir bilmiyorumt .. 
Birdcnbire sizi goriince fena oldum ..• 
Biraz dinlenclim; sonra glderiz!.. 

Faruk, hemen kndirun koluna giri
yor ... Agir agir yiiriiyorlar ... 

- Qok ihtiyarladun degil mi Faruk 

duk~a daima sue; ~liyecegt ka'ydedl
liyordu. 

Raporun tedkikinden sonra iddia 
makam1 su~lu hak.kmda kanunt ta
kibatta bulunulmamaslnl ve kendisi
nin muhafaza altmda bulundurulmi.
sma karar verilmesinl istedi. Reis 
sordu: 

- Abdurrahman, oglum, senln bir 
diyecegin var m1? 

Abdurrahman boynunu bir yana 
bilktil, iki elini biribirlne kenetliyerek 
yukanya kald.Ird1, bir miiddet gilldiik
ten sonra: 

- Benim yerime siz soyleyinlz ba-
yim .. . Dedi. 

- Sen nerelisin Abdurrahma:n? 
Abdurra.hman gilldil: 
- Ben, taaa U~m koylerindenim. 

Fakat koyiin ad1 fimdl akhma gelml .. 
yor gibi galiba ... 

- Memleketine gitmek ister ml.sin 
oglum? .. 

AbdulTahman iki avucile sakalll 
!tehresini ugu~turarak yine gilldu ve 
hie; umulm1yan diizgiin bir Ua:de lle 
cevab verdi: 

- Tevecci.ihiiniize te~ekkiirler ede
rim bayim .. duadan aciz bulunuyorum 
sizlere kar~1 .... 

Mahkeme, klsa bir miizakereden 
sonra, rapor muhteviyatma nazaran 
ceza kanununun 46 nc1 maddesi mu
bince su~lu Abdurrahman. hakkmda 
kanuni takibatta bulunula.miyaca.gJ. 
gibi, yine rapor miinderecat1 vec;hile 
serbes te b1ralo.la.nuyacagmdan, mu
hafaza altmda bulundurulmak iizere 
evrakile birlikte milddeiumumilige ia
desine karar verildigini bildirdi. Ab
durrahman yine giilerek jandarma ile 
beraber mahkemeden ~lkti. 

Gaziantepte ornek bir koy 
okulu 

Gaziantep ~ (~am} - Vilayete 
bagh Bur~ koytinde ornek ittihaz edi
lecek bir ilk okul binas1 kurulmu~
tur. B~ ogretmenlige atanan bay 
Omer Ozba~. mektebin oniindeki sa
hayi giizel bir park ve bah<;e haline 
getirmi~, koyliide ~i<;ek sevgisini 
uyand1rnu~tir. Diyebilirim ki bugiin 
Bur<;ta her evin havuzlu birer bah~e
si vard1r. 

Ba~ta B. Omer Ozb~ olmak iizere 
biitiln ogretmenler faaliyetlerini yal
ruz derslere ve gocuklara hasretmi.!; 
olmay1p bilyilk y~taki koylii vatan
d~lar ic;in de her hafta toplanttlar 
tertip edere onlan tenvire ve koye 
faydall i~leri ogretmege !tall~maktad.Ir. 

bey? .. Bu bir sene bir as1r gibi uz1ya
rak c;oktilrdil, harap etti benil.. 

- Hayir madam; yalniz biraz zayif
larm~sm1z I .. 

Merdivenleri c;1klyorlar ... 
Duvarlar .. korldorlar .. boyas1z, renk

siz kap1Iar! .. 
Kadm blran Farugun yilziine bakt

yor ... 
- isterseniz Maryoramn odasma gi

relim yiizba.§1; her §eyi oldugu gibi du
ruyor, hie; bir §eye dokunmad1m! .• 

Tek ve klsa bir ses ... 
- Na.Sii isterseniz madam!.. 
Giriyorlar i~eri! .. Faruk birdenbire 

durakllyor... Kirpiklerinin island.Iguu 
goriiyoruz... Gozlerini dort bir tarafa 
!tevirmi§, hayatmda ilk defa bir oda 
gorilyormU§ gibl hayretle; halllara, du
varlara, perdelere, camlara, her yere 
ayn ayn baklyor ... 

- Gelin madam Mihalesku, §U §CZ· 
longun iizerine oturalim ... Biz daima 
onunla bu §ezlonga uzarur, sabahlara 
kadar b8.§ba§a y1ldtzlan seyrederek!. 

Kadm hi~ mukavemet etmiyor ... Yal-
ruz: 

- Peld yilzbD.§1; oturaltm diyor ... 
Oturuyorlar ... 
Di§ardan hafif hafif yagmurun sesi 

geliyor ... Perdelerin ucunu klllllldatan 
ince bir riizgfir ... 

Faruk; ihtiyar kadmm kuru, kemik 
parmaklanm avu~anrun ic;ine alnu§, 

26 Temmm; 193·1 

KADIN KOSESI 

Emprime tayor 

Siyah beyazll emprlmeden tayor. 
:lc;indeki bluz beyaz danteldir. Tayoriin 
yakas1 ve kemeri siyah kadifedendir. 

Makine ile ziraat 
Adana havalisinde traktor 

ve kamyona ~ok 
ragbet ediliyor 

Bu ytl Adana havalisinde hay
van kuvvetinden ziyade makine kuv
vetine ehemrniyet veriliyor. Bilhassa. 
Nadas i~leri traktorlere gordiirUlil
yor. Bu suretle ekimin daha ucuza 
mal oldugu anl~llmaktad1r. Qif t;i 
traktore ragbet ettiginden mevcut 
biltiin traktorler satllnn~tir. 

Bundan ba~ka ~if~i bilhassa pa
muk koza mahsilliinii ta~mak i~in 

kamyon tedarikine ba~lann~, bilhas
sa iki tekerlekli okilz, manda araba
lanrun yasak edilmesi kamyonlara. 
kar~1 ragbeti arttirnn~br. Arabalara 
nazaran kamyonlarla nakllyat ucuz 
ve tez olmaktad1r. 

slk1yor ve opilyor ... 
- Ah madam Mihalesku; bilsenfz bll 

bir sene neler ~ektim; ne biiyilk iztl· 
raplar ic;inde y8.§ad.Im ... 

...- 0 da c;ok <;ekti; o da ~ok iztirap 
duydu yilzba§1! .. Siz belki sevdiginiz 
kadma biran evvel ula§mak i~in ~1rp1-
ruyordunuz ... O ise ... 

ihtiyar; dudaklarm1 biikerek aCI act 
giililyor ... Hala; gozlerinden dokillen 
ya§lan, parmaklanrun ucu ile siliyor ... 

- Siz ibrailden aynldlktan sonra 
hastanede bir ay kendine gelemecli ..• 
Biitiln §ehrin me§hur doktorlan ba· 
§Inda idi. Miitemadiyen iri ye§il gozle
rini kar§Ida bir noktaya dikiyor; vii· 
cudii miithi§ sara nobetleri i~inde !tlr"' 
prmyordu. 

Kad.In ba§rm ~cviriyor ... Buru§uk ~e' 
nesinin tir tir titredigini goriiyoruz ... 

- Hastanede bir gece idi... aene 
boyle bir sonbahar gecesi !.. Kogu§ tit
rek bir petrol lfunbas1run I§1g1 ile aY" 
d.Inlaruyordu ... Ba§UCundayd1m .. eueri 
avu~larllllln i~inde yaruyor, damarlatl 
parmaklanmm ucunda vuruyord\1. 
Boynumu bokmil§, gozleliml gozler.i.J1" 
dikmi§, kurtulm8.Sl i~in Allaha du& 
ediyordum... Bir arallk kirpikleri J..'1~ 
m1ldar gibi oldu. GOzlerini a~tt.. soiaJ1, 
kuruyan dudaklan titredi .. ince bir se
sin ate§ gibi kulaklar1ma !tarpt1ginl 
duydum .• 
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Y e~il Bursada bir dola~ma 

~ark ve Garb miielliflerine 
Bursan1n tarihi •• gore, 

~ir ·efsane: 
" Hazreti SUleym a n, lodos rUzganna toz t oprag1 kald1rs1n 

B
. kalenin duvarla ran1 meydana c;1kars1n diye emretti 1 ••• 11 

..... 1r hakikat: 
1855 de, bUyUk b lr zelzele c;1km1$, 3 ay sUrmU$ ve s1cak 
kaphca sula n bu hadlse Uzerlne iki misli artm1$tlr. 

0 
Oazetemizin f otografcisi bay Faikle 

t~raber, Bursa ve civannda biiyii.k bir. 
d0Portaj yapmaga gittigimizi iki gii.n-
8 enberi yaziyarum. Bugiin de, Bur
A.anin tarihinden oahsetmek istedim. 
.. Tadaki ~Tin tezadlan gostermek 
~Zere evveza Evliya ~elebinin Bursa
d 

112 11l.azisini nasil anlatttgmi nakle· 
A. ec~gim; sonra da, Bil.yuk Fransia 
A. n.siklopedisinden ilci miieUifin -
'II. • M. B. nin ve doktor L. Hn. nin -
a~larzndan iktibaslar ya]>llcagim: 

Ji. Ji.:(. 

Bvliya <;elebi diyar ki:
V liint, Arap, Acem, Efren~, LAtin. 
g~~an tarihlerini tetebbii edenlerle 
b~:u~tfun. Eski milverrihlerden hi~ 
d 

11 Bursarun banisini yazma.ID.l~. Sa
ece Sill acl! « • eymanname> ve cTuhfe> 

01 
1 kad1m tarihlerde ~oyle tahrir 

uninu~tur: 
s·· u UleYman aleyhisseIB.m, taht iizere 

11 
~arken, :Ke~l~ dagmm tepeslne ko
ar. bort tarafma bakarak, vezirine: 

- i 
_j 01 - ~u !erah yerde bir bilyiik ~ehir 

~Yd1 ne iyi olurdul - der. ~ 
Vab in ve devlerden olan maiyeti ce-

VCr.irier: 
bu- Ey peygamber! Tufandan evvel 
le rada btiyilk blr ~ehirle eski bir ka
d vardi. O kaleyi Can kavmi yaprm~ 
etlerd· B' b ~et 1• iz uraya askerlerle geldik. 

tur eclemtyerek geri dondiik. Sonra 
~da kale gark olarak izi kalmadl. 

0 ~a~reti Silleymamn emrile perller 
~~ ttn t~ ve topragm1 temlzlerler. 
ha enin bucrlan gorilnlir. Yalruz 
l'l1~van1ara degil, riizgarlara da hiik
sun en pe~gamber, ~iddetli bir lodo
lelikiesniesme dair fer man eyler. Boy
~l .e. kalenin kap1sile duvarlan da 
~~ . 

Stil 
Rarb eYman aleyhisselam, Bursanm 
A.yd tarar1nda bir merhale mesafede 
Sev 1.n.c1k isimli btiyi.ik ~ehri bina edip 
nu~ih~i Belkise taht1gflh lolar. Bu
A.yas hata yilksek kas1rlan gorilnilr. 
~ehl ofya siltunlannm bir ~ogu bu 
Bel~ tden gitmi~tlr. Silleyman aleyhls
dag~ her sene Belkisle gellp bu Ke~ 
de a nda zevk ve safa ed~. o hal
leyiu Ursa, ~ufandan sonra hazreti Sii-

anin unaridir 
Arn • 

Cildir rna, kalenin banisi malftm de-
line k k.alenin esas1 yal~m kaya fize
lanice~l1lhn u~ ~ekli murabbadan tu
becii r ve tulanisi §arktan gar-
lesi rLe~narb~1. Dcgirmenler mahal
he~dcktien mahallesi taraflan derin 

r. 
Ce1a.u K 

lendero~ ~ayazic1, Arab Said, Ka-
~1 61u isirnii ~akiler muhasara 
~~erek h d 
lllu 

1 
en ekleri toprakla doldur-

l°afi~~r<hr. Amma, bu kalenin dort ta.
ltubbe:: temeUerde her biri hamam 
kai 1 kadar ta~lar var kl bunlar 
atl!entln beni adem yap1s1 ohnadlgmi 

a iyor. 

~~;· soru:aian 1zmir kraI kadllu 
t...Y.a nm elme gcc;ml~ b 1 rl -~ • Y• azi yer e 
l Un e~ ?ldugundan tizerinde 

an llsam U.Zere tarihlert vardlr. 

-

Bursada Y~caml 

Kalenin da.iren madar clrmi on bin 
adrmchr. Alb bin bedenl, altmi~ yedi 
kulesi, be~ kaplSl vardlr. Cenup tara
fma ~llanlan Pmarb8.¥, Zindan ka
p1lanchr. Garba a~1lanlar Kaphca, 
Bahkpazan kap1landlr. Kale UZWl 

mtiddet Rumlar ellnde kalml~l. Kon
yadaki Sel~ukiler yedi defa yedi~er, 
sekizer ay muhasara etmi~lerse de 
lo~ geldi~de meyusen Konyaya don
mil~crdir. Beyllgi zamamnda, birinci 
Osman da ti~ defa, muvaffaklyetalz
likle neticelenen muhasaralarda bu
lundu. Sonra kendisi hastalandlgm
dan oglu Orban gaziyi seksen bin u
kerle Bursaya gonde~tir. Orban, 
muhasara ederek Kapllca tarafmda, 
Pmarba.pnda bilytik blr kule binasi
na b~~tir. Bu kule yedi ayda ta
mamlanmi~tir. 

Sonra tekrar muhasaraya; giri.pl-

mi~. Kaphca tarafmdan Orban bey, 
Pmarb~ tara!mdan blrader zadesi 
Timur bey, Dag tarafmdan Balaban
clk bey muhasa'ra ederek, kuffan fev
kalft.de slkl~tirmi~lar, hari~ten gelen 
imdadcllan da kll1~tan ge~irmi~lerdir. 
o esnada kalede muhasara edilen hi
ristiyanlara lathk Ariz olmu~. nihayet 
bir sene muhasaradan sonra, kale, 
vire ile Orhan gaziye tesllm edilml~
tir. 726 senesinde, Orhan segirterek 
pederine varchkta ihtizar hallnde bul
mu~, cmiljde, Bursa feth olundul, 
der demez Osman gazi ruhunu teslim 
et~. Orban Bursaya gelerek miis
takll pa~ah olmu~ ve Osman gazi 
i~ kalede defnedllmi~tir. 

cFethi Bursa> sozii her ild vakaya 
da tarihtir. 

Bil.yilk Fransiz Ansiklopedisin<U 
ue, ,u malumat verilmektedir: 

Bursanm umumJ giiriin~ 

Bu ~ebrin eski adl cPruse> idi. 
Bithynie krall ikinci Prusias tarafm
dan ve me~ur Annibalm verdigi pla.n 
fu:ere bina edilmi~tir. 950 senesine 
dogru, ~ehir, Araplar tarafmdan tah
rip edildi. Yunan imparatorlan bura
Slill yeniden in~a ve takviye ettiler. 
Osman 1317 de muhasaraya ba~lad1. 
Hilcwnlan 1329 a kadar devam etti. 

Bursa, Orhan sayesinde Tlirklerin 
ellne ge!tti. Otuz alb sene miiddetle 
- 1365 de merkez Edirneye na.kledi
linceye kadar - Osmanlllann payitah
tl oldu. 

.Ankara muharebesinden sonra, ~e
hir, Timurun askerleri tarafmdan 
yaktlml~tir. 1413 de Karman oglulla
nnm hiicumuna kar~ durdu. 1607 de, 
asi K.alenderoglu Bursayi yakti. 1617 
de, bu ~ehirde, Polonya ile Osmanh 
devleti arasmda blr muahede akd 
oiunmu~tur. 1833 de ibrahim p~a 
~hrl zaptetti. 

~ehirn tarihindeki son mtihim ha
dise de 1855 deki muthi~ zelzeledir. 
bu Met ii~ ay silrm~, seksen caminin 
ve ekser evlerin y1kllmasma sebeb ol
m~tur. Bursa, bu Sirada, s1cak kap
llca sularmm hiicumuna ugradt; son
ra buyilk yangmlar tarafmdan tahrib 
edildi. 

Bursamn eski ihti~ami ~imdi bir 
hatiradan ibarettir. Qn altmc1 asirda 
pek inki~af etmi§ Olan ticaretl son
m~tilr. Buraya, ipek sanayii, Fran
slZlar tara!mdan sokulm~. evvelft. 
bir parlaklJ.k vermi~, sonra Bursa ipe
ginln nam almasma ragmen tavsa
nu~tir. Miinbit olan topragm b~llca 
mahsulleri fu:iim, zeytin, yemil}, seb
zedir. ~ehir, pek ~rindir. Abideler 
hem ~ok, hem entresandir. Bursa, 
Adeta. miidevver vaziyette bulunmak
tadir. Klsmen yilksek blr kaya uzeri
ne bina edilmi~tir. Kayarun alti uc;u
rumdur. Kayayi ihate eden duvarlar, 
ilk Osmanhlann eseridir. Turkler bu-
raya bir de muazzam sarni~ kazim1l}
lardir ki, zaman zaman zindan va
zi!esini de gormil~tiir. ~ehir halft. za
ri!tir. Yollan, pazarlar1, evleri, istan
bulunkilerden a~ag1 kalmaz. Baghk, 
bah~elik, sayfiyelik bir ~hirdir. Ca
milerinin en gtizeli on alb kil!;tik kub
besile ve agir ciissesile Ulucayiidir ki, 
birinci Muradla birinci Mehmed za-
marunda yapilm1~tir. Bursada altJ. ilk 
pa~ahm ve bir ~ok vilzeramn, vii
keli\mn, alimlerin, ~airlerin mezarlan 
vardir. 

Bursa kaphcalannm sular1, 1855 
zelzelesinden sonra iki misllne ~kmi~
br. Hararetleri 44 i!e 82 de1·ece ara
smda tehaliif eder. 

Bu iki tariften, elbette ikincist dog
rudur. Fakat, Evliya 9elebininkini de 
giilii.n~ bulmamali Zira, bu biiyuk 
mi.iellifin adeti, ula$tzgi yerlerde ras
ladigi efsaneleri de kaydetmek olmu$
tur. Dikkatli bir goz, ef sane ile haki
kati fark eder. Netekim, Pirimizin 
kendi devrine yakzn zamanlara aid 
verdigi maluma? dogrudur. 

Franszzlannklne gelince, en son 
senelere aid bazi eksiklikler gaze rar
piyor. Bunlann birincisi, harbi umu
miyi mii.teakib malum olari 4gal, 
sonra, kahramanca istirdaddzr. Me$· 
hur Mudanya miitarekesi de bu vild
yetin hududlan i¢nde imzalandigi 
i~in, Bursamn yakm tarihi, milli mil
cadele cihetinden de kzymetlidir. 

Diger bir nokta: Evveza parlakken 

aonra sonilkle$tigi soylenen Bursa, 

~imdi, ye11:iden canlamyor. Milteakib 
11azilanmda bunlan anlatacagnn. 

Yiiriik ~elebi 

Sahllt? 

nin son devirlerinde "Ittihad ve T erakki,, 
Suikasdlar ve entrikalar 

~-- Tefrika No. 160 _______ Yazan: Mustafa Rag1'.:> Es-atlt -
Enver ve Cemal pa$alar Sabancan1n 
Mahmudiye koyUnde llyas hocan1n 

e v ine misafir edileceklerdi 

(A.k§am) gazetesini gordilnilz 
mu? Radoslavofun firanndan bah
sediyor. 

Enver pa§a cevap verdi: 
- Evet §imdi okudum . 
Bunun ilzerine vaziyeti beraberce 

tetkik ve muzakcre etmek ilzere ertesi 
giin ogleden sonra (Merk~zi umumi) 
de birle§mege karar verdiler. Filhaki
ka ertesi giln Enver ve Cemal pa§a
lar, (Merkezi umwni) de bir odada 
b3.§b3.§a vermi§ler, sab1k Bulgar b3.§
vekilinin firanndan sonra vaziyette
ki ehemmiyetli degi§ikligi tetkik et
mi§ler, ne kadar Slkl tedbirlere rinyet 
edilirse edilsln, istanbulda saklanma
g1 muvaflk gormemi.§ler, Sabancah 
Baki ve Hakk1 beylerin Sabancada 
hazirlad1klan yere biran evvel gitmegi 
muvaf1k gormii§lerdi. Her ikisi ara
smda verilen karara gore kendilerine 
Enver pa§anm Trablusgarptcn beri 
yarundan ayirmadlg1 sadlk adann Bin
gazili Hayrullah ile dordiincu orduda 
muhaf1z k1taatmda bulunan ve son 
zamanlarda ~erif Ali Haydar pa§a
run yaveri olan Nureddin (Mara§ me
busu iken 929 senesinde vefat etmi§
tlr) ve Cemal pa§amn §ifre mtidtirti 
Seyfi beyler refakat edeceklcrdi. 

Silahh on ki,ilik bir yelkenli 
Kuru~e§me oniinde 

demirlemiiti 
Envcr ve Cerna! paplar1 istanbul

dan Sabancaya k~mnak ic;in de Hak
kl ve Bald beylerle Enver p~nm es
ki yaveri Milmtaz beyler icab eden ter
tibah alm1~lard1: P~alar, otedenberi 
~klyallkla me~hur ve o zamana kadar 
birc;ok kanh hadlselere kan~m1~ Y alo
vadki U\zlardan mtirekkep on ki~lik 
milsallfth bir kuvveti tedarik etmi~ler
di. Bu milsallah kuvvet, bir yelkenli 
pazar kayigma gizlice yerle~tirilerek 
Kuruc;e~e oniine demirlemi~ti. Enver 
ve Cemal pa~alar, miinasib gordilkleri 
zaman gizlicc Kuruc;e!?meden bu yel
kenliye atlryttcaklar ve dogruca , Sa
bancaya gitmek iizere, izmit korfezi.
nin tenha bir yerine ~1kacaklardi. 
P~alar, buradan Sabancanm (Mah

mudiye) koyi.inde ilyas hoca isminde 
birinin evine misa'fir edileceklerdi. Bu 
tertibatI alan Sabancal1 biraderler, 
Enver ve Cemal p~alarm hiikumctc;e 
hi~ izleri ele gec;mcden Btiyiik bir em
niyetle saklanublleceklerine emlndi
ler. QUnkil (Mahmudiye) koyti ahali
sinden milhim bir klsnunm uzerinde 
her iki biraderin tesir ve nilfuzu fazla 
ldi. Binaenaleyh, htikfunctin yapacagi 
t~ebbilslere vc ar~tirmalara ragmen, 
Enver ve Cerna! p~larm koy halk1 ta
rafmdan hlikumete teslimi ihtimali 
varid degildi. 

verilen bu karar, kati mahiyette 
idi. Bu tertibati alanlarla pa~a1ardan 
b~ka firar plamnm tarz1 icrasmdnn 
hii; kimse haberdar degillerdi. Hatta 
Enver ve Cerna! Pa.J?alar, bu hususta: 
ne Talat pa.J?ayi, ne de diger ileri gelen 
ittihadc1lardan hi~birini haberdar et
memi~erdi. Ger~i - evvelce kaydetti
gim gibi - Sabancall Hakkl bey, yal
niz kendisini degil, Talat pa,:;;a ilc ar
kada9larm1 da sakl1yabilmege hazir 
oldugunu Enver PB!?aya temin etmi~ti. 
Fakat Talflt pa~arun (Yakub Cemil 
meselesi) dolay1sile vaktile Kastamo
nuya siirdtirdilgii Hakkl beyin kendi
sinden intikam alacagmdab korkarak 
bu teklife yan~m1yacag1 muhakkak
t1. Bunu Enver p3.§a katiyetle bildigin
den, Sabancall Hakkl beyin bu tekll
fini Talat pallaya a~mam1~h. 

r alat pa§a, ka~makta gii~liik 
gormiiyordu 

Envcr ve Cemal p~alar, sablk sad
razama kar91 ketum davranmakta it
tifak etmi~erdi. 9iinkii son giine ka
dar propagandas1 devam eden Arap ve 
Ermeni meselelcrindeki mesullyetin 
kcndilerine yilklctilerek Talat p~amn 
kendisini (efkan umumiye) nazann
da kurtarabilmesi i~in Enver ve Cerna! 
pa,:;;alarm Sabancaya ka~tlkla11m i~aa 
ettirmesi ihtimalinden korkuyorlardl. 
Yalmz Talat p~a :lle arkad~lan, En
ver ve Cemal p~alarm Kafkasyaya 

gitmek l~in - bir milddet ic;in - istan
bulda saklanacaklanm biliyorlard1. 
Fakat nerede? Kimin delaletile? Bu 
cihet, me~huldu. 

i~te cittihad ve Ternkki> nin bu iki 
milhim rilknii, son gtinlerine kadar 
f1rkalarmm liderine, sab1k hilkumet 
resine kar~1 bu dereceye kadar itimad
s1z bulunuyorlardl. Diger taraftan Ta
lat pa~a da milstakbel harek.etinin te
ferrilatmdan - ayni emniyetsizlikle -
ne En ver, ne de Cerna! p~alan haber
dar etmemi~ti. Ger~i Talat pa~a. he
nilz ~u veya bu ~ekilde kendi ~ahsm1 
korumak i!;in kati bir karar vermemi~· 
ti. Tabiati itibarile ccsaretli oldugu 
derecede miltevekkil olan Talat p~a, 
cittihad ve Tcrakki> ye mustakbel bit 
bir ~ekil vermeden kendi vazlyetini 
kurtarabilecek bir karar vermenin 
mevsimsiz oldugunu takdir ediyordu. 
Maamafih sab1k sadrazam da takdir 
ediyordu ki artik eskisi gibi taarruz
dan masun olarak, sab1k bir sadrazam 
s1fatile Istanbulda blr ko~eye ~ekilip 
miinzcvi bir hayat gec;irmesine de im
kan yoktu. 0, emindi ki bugiln dcgil
se bile, yarm bilytik bir tehlike kenci
sinden dort senelik icraatm hesabm1" 
aramak suretile hilrriyet ve hayatim 
tehdid edecekti. Hususile mlitareke 
olup ta dil~an kuvvetleri istanbula 
geldikten sonra. .. 

Ancak Talat p~a gibi komitac1hgm 
bin bir safha ve macerasma kan~m1~ 
bir ~ahsiyet i9in Tilrkiyeden firar et
mek veyalmt bir tarafa gizlenmek o 
akadar ki.ilfetli blr i~ degildi. Bu, son 
dakikada tevessiil edilerek muvaffak 
olunmamasma sebep olm1yan bir i~ti. 

« Enver pa§a ile ge~inebile-
cek misiniz?. D 

Diger taraftan Enver ve Cemal pa
~alar, Sabancaya gitmege karar ver
dikten sonra, Cemal p~a Sabancal.1 
Baki bcye telefon etti ve: 

- Baki bey, Boyac1koyilne gelir mi-
sin? Biraz goril~mek istiyorum, dedi. 

Baki bey: 
- Emredersiniz! 
Diye mukabcle etti ve hemen Boya

c1koyiine Cemal pa~anm ya11sma gitti. 
Cemal pa~a. Bald bcyi kabul ettigi za
man yalmzd1. Cemal p~a. Enver pa-
9a: ile Kafkasyaya gitmcge karar ver
diklerini, ~imdilik Sabancaya gidecek
lerini soyledi. Bu hususta Baki ve 
Hakk1 beylerin ald1klan tertibata te
~ekkilr ettikten sonra Talat pa{ia ile 
arkada~lannm hep birlikte A vrupaya 
gitmek hususundaki tekliflerini gerek 
kendisinin, gerek Enver p~m ka
bul ctmediklerini ilave ctti. Bald bey, 
Cerna! pa~adan bu izahah aldlktan 
sonra - tipk1 Envar p~aya soyledigt 
gibi - hemen ~u cevab1 verdi: 

- Avrupaya giderseniz millet sizin 
arkamzdan lanet eder. Ben, sizlerin 
Avrupaya ka~mamz1 kendi hesabm1za 
dogru bulmuyorum. 

Cerna! p~a asabicytle b~m1 ~al
llyarak cevab verdi: 

- Hayir, hayir Baki bey, ben En
verle Kafkasyaya gidecegim. Oyle tab 
min ediyordum ki Talat ta ya yalmz, 
yahut ba'zi arakda~larilc Almanyaya 
gidecektir. 

Bald bey, bundan sonra - Enver pa· 
~aya anlattig1 gibi - Enver ve Cerna! 
pa~alar aleyhinde olarak Arap ve Er· 
meni meseleleri etrafmda yaprlan pr() 
pagandadan bahsetti. Cemal p~a bu 
propagandadan habcrdar oldugunu 
soyledi. Bunun iizerine Baki bey de
di ki: 

- Peki pn~am. Enver pa~a ile Kaf· 
kasyaya gideceginizi soyliiyorsunuz. 
Fakat orada ge¢nebilecek misiniz? 
Siz, Enver p~amn yapmak istedigi 
baz1 hareketlere muahlef et cdeceksi
niz! 

Cerna! p~a - son giinlerdeki anl~
malanna ragmen - biltiin harp zama
nmda Enver p~yi kendisine yegane 
rakib tclakki etmi~tir .. Fakat sab1k 
Bahriye nazin, kati bir tav1rla muka
bele ett.i: 

- Envcrle aram1zda katiyyen bir 
:;ey yoktur. Sen dedikodulara bakmal 

(Arkas1 ''ar), 
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Yarlc.lar1 rok parlak oldu Yiiksekyatl§ve1Slahenciimenita- lk_ra~y~ 110, ikinclnlnkl 30, ii>iln-y Y rafmdan tertib edilen at ya~lanrun cuniinku 15 lira 1d1. 

D·u·nk·u· sk·1f yar1~1ar1nda Gu"ne~ 1·k1· b·1r·1ncilik iki ikincilik bir Ur.UncUIUk; ~=:ib~~~~~~::e~~ ~~~:;a~- r:~~~e~~~:~~!e1~~ :a:;a;l~~ 
Y Y J ' 'f p1ld1. Yan§lara saat on ~te b3.§land1. b1re ik1 verd1. 

Fenerbahce iki birincilik, bir ikincilik, bir U~UncUIUk; Beykoz bir birin- ilk k;:::~!~ u:~d• 0, Y•- h~~:~ ::::i~3:'11r· b•b••
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cilik, bir. ikincilik, Anadolu bir ikincilik, Altrnordu bir llQlincUIUk ald1lar ::;ii:;:.~~:~;~! 1so_o ~!~~kb~pk~~~::;,~zt!anl•r· 
(B~ taraft l inci sahifede) 

Y ari§lara ba§lan1yor 
Saat on bu~ukta ilk yanQ ba§larken 

Deniz bayramuu himayeslne all1UIJ olan 
iktisad Vekili Ce!Al Bnyar hakem du
basma ~1kt1. Dubada yar~ umumt he
yeti reisi amiral :}ilkril Okan da bulu
nuyordu. 

Ogleden evvel yap1lan klaslk sldf· 
ler arasmdaki yan§lar ~ok heyecanll 
oldu ve §U neticelerl verdi: 

Birlik klasik: Birlnci Fenerbahce, 
1kinci Gilne§, ucilncii Altmordu. 

iki ~ifte klasik: Birinci Gilne§, ikin· 
ci Beykoz, uciincii Fenerbah~e. 
Dortliik klasik: Birlnci Beykoz, ikiu .. 

ci Anadolu, uci.incil Gilne§. 
Bu uc; yar1§ 1600 metre mesafe Q&o 

tiinde yaplld1. 
Bayanlar arasmda iki ~ifte kIA.slld 

800 metre mesaf e iistilnde yapllan 
bu yarl§ta Fenerbahce birlnci, Gi.inef 
ikinci oldu. 

Ogleden sonra 
Oglcden sonra da yan§lara tam va.Jt.. 

tlnde bS§lanarak tam blr intizru:nJ4 
devam cdildi. Yap1lan yan§lar §U ne
ticeleri verdi: 

Profcsyoneller arasmda bel ~ift4t 
alamana (mesafe 1600 metre) birincJ 
Anadolu fenerl, ikincl Karamiirse11 

ii~ilncil Rumellfeneri. 
Tahlisiye sandallaruun 800 metra 

iistilnde yaptlklan yar~ta birincllitl 
Anadolu, ikinclligl Rumeli aldl. 

Bnyanlar arasmda ve gene seki.J yUJ 
metre iistiinde yapllan dortliik klA.sl.Jc.t 
ler yan§I ~ok gilzel ve heyecanll oldu. 
Birinciligi Giine§, ikinciligi Fenerbali· 
~e alch. 

Memleketimizde ilk defa yapllan 
1600 metre mesafe ustilndeki su Cla
tilndc kayak yan§t bilyfik bir takdlrle 
seyredildi. Seri motorlerin ~ektigt ldl
~ucuk tahta par~alan ustilnde altt 
gen~ milsab1k yag gibl kayiyorlardl. 
Bu yan§m blrinciligini yilksek Deniz 
ticaret mektebinden All Gilner, ikln
ciligi de Fenerbah~eden Vedad aldllar. 

Prof esyoneller arasmdaki be~ ~itte 
kancaba§lar yan§mcla -Anadolu feneri 
birlnci, Rwnellkavagi ikinci oldu. 

Bu yarl§lardan sonra Anadolu 'ft 
Rumeli tahlisiye sandallannm yaptl 
gi mancvralar bilyfik bir aIA.ka lle ta
klb edildl ve ~ok alkI§la.nd.L 

Can sandallanrun 800 metre tistiln
deki yar1§mda Liman §irketl birlncl, 
Denizyollan iklnci, Kllllvuzluk Idare
sinin sandall il~ilncil oldu. 

Kayak yarl§lan gibl 1600 metrellk 
ski yafl§lan da memlekette ilk olarak: 
yap11tyordu. Buna Yiiksek Denll ttlca.
ret mekteblnden on dort talebenin i§
tirak: etti~ mubareze sandallan yan
§1 ve bunlar arasmda daha sonra ya
p1lan mubareze sandallan oyunlan 
~ok eglencell oldu. Her m\lsablk, ucun
da saman dolu bir torba bulunan uzun 
bir degnekle kar§ismdak:in11terek mil-

Y~ ~irak eden kii~ilk 
yelkenh1crden birl 

1 

sabaka harlcl btrakmaya ~all§lyordu. 
t~lnde birer milsablk bulunan sandal
lar kar§l kar§lya geldigt zaman buna 
muvaffak olanlar da vard1, olamiyan· 
lar da 

Y elken yaritlari 
Gene ogleden sonra yap11an yelken, 

orta ve bUyftk kotra yarl§lan §U ne-
tlceleri verdi: 

Yelken y~lan U~ mll tlsttlnC!e ya
plldl. 

Ollmplya Yolede ~et '.(Anadolu)' 
birincl, Keinal .CFenerbah~eX ildnct 
oldu. 

14 K. Dingi - Birinci Mi.imtaz (Ga
latasaray), ikinci Vitol (Fenerbah~e) 

12 M. §arpi - Blrincl Bil.rhan (Ga
latasaray), i.kinci Fe~yaz. 

15 M. Yole - Birinci Nejad (Fencr
bahce), ikinci ~ahin (Fenerbah~e). 

Kotra yar1~lari 
Modadan kalkarak Kmalladay1 is

kelede birakmak suretile Fenerbah<;e 
t8§l oni.ine avdet §eklinde yapllan kot;.. 
ra ya~lan §U neticeleri verdi: 

Orta kotralar: Birincl Billend 
:<Fenerbah~e), ikinci ~efkati (Fener
bah~c). 

Bilyiik kotralar: Birinci Ruya kot;.. 
rasi (Deniz kliibii), ikinci ipar kotrasi 
:<Deniz klilbft). 

Miikafatlar ve resmige~id 
Her yfil19m sonunda birlncilik ve 

ildncilik mUkwatlanru bizzat iktisad 
Yeklll Celdl Bayar vererek galiplerinl 
tebrlk ve tak.dir ettl. 

Gece, donannn~ deniz vas1talan 
parlak bir reSmi ge!(id yaptllar ve Ka
rada Deniz klilbilnde, denizde Ankara. 
ve Gilneysu vapurlannda verllen balo
lar umumt ne~e ic;inde gece ge~ vakta 
kadar devam ettl. 

iY ari1Iara umumi bir baki§ 
Y~ar gerek inzibat ve gerek 

intlzam noktalanndan ~imdiye kadar 
yap1lanlarla klyas edllemiyecek: kadar 
mUkemmeI oldu. Bllllassa programa 
~imdiye kadar memleketimizde hie 
yapllma.nu11 olan su skis1, su ilzerinde 
kayak ve mUbareze tekneleri oyun
lan denlz bayramma ayn blr husu
slyet verdi. 

Bu giizeI bayranu b~ Deniz 
kliibilnii takdir ve tebrik bir bor~tur. 

Futbol ma~lar1 
Taksl.m stadlnda yap1lan gayri f&

dereler final mac1m ~i~liyl 3-2 yenen 
Pera kazandJ. 

Top gazetesinin kupe.s1 icln Kara.
gilmrtikte devam eden maclarda Ka
dirgaspor Halicloglunu 5-3, Alhok 
FerikOyU 2-1 yendl. 

Baklrkl>y Barutgiicii sahasmda Bar 
rutgilcU U Siileymaniye arasmda ya· 
ptlan husust ~ta Barutg11c([ SilleJ.• 
maniyeyt 8-2 yendl. 

Balark6y istlklAl sahasmda Yefa 
ve :lstiklll birincl takunlan 2-2 be,ra;.. 
}Jere kaldlla.r. 

--

§Uya.s. Temelin SadaSI ile Uguru, Ah- dan, ikmc1 yan§t kazanan prens Ha· 
med Kesebirin Bayard!, Ari! Altaym Umin Novisi milstesna olmak ilzere 
Buca Gilzeli, Ahmed inegoliin Nazhsl dort at girdi: E. S. Temelln Ta§pman 
girdl. Sada birinc.,i, Ugur ildncl, Nazll ve Girgini, Akif Aksonun Bekan, Ni· 
ilc;i.incii geldiler. Blrinci 130, lldnci 50. hal Atlmm Ba§karu. 
il~ilncil 20 lira ikramiye aldl. . fie; ve daha yukan YR§taki safkan 

Mii§terek bahiste Sada Ganyana bl!' Ingiliz at ve klsraklanna mahsus olan 
liraya 125, Plasaya bir llraya bir lira, bu Yart§I Bekftr kazand1, Girgin ikln· 
Ugur PlAsaya bir liraya 280 verdi. ci, Ta§pmar ilc;ilncil geldi. 
Ko~u gallbi yanmkan inglliz doru Birincinin ikramiyesi 180 lira ve bU 

erkek taym babasi Jon Tiirk, anaSl ko§uya giren hayvanlar Icin verilen 
Noniustur. dlihuliye ilcretlerinin mecmuu idl. 

Adi «Miiptedi» amma... ikinci 55, il~lincii 20 lira ikramiye al· 
ikinci ko~uya Akif Aksonun Bek!· dlla~: . 

n, Asim sorgarun Nansuku, Milker· Mu§terek bahiste Bekft.r Ganyan bi· 
rem Hititln II Rastoakasi, T. Ali 9ma- re 3,30, Plftsa blre 2,25, Girgin Piasa 
nn Sillilnu, Sir Percy Loraln'in Mo- bire 1,30 verdl. 
dasi ve prens Halimtn Novisi olmait Babas1 Obliterat, anasi Betty olan 
ilzere altl at vc kISirak girdi. 1600 met- dokuz ya§mdaki Bekllr uzun mesafe· 
re ustunde yapilan bu ya~. 1937 se- lerde birc;ok yart§lar kazanm1§ bir at--
nesi ic;inde kazandlgi ikramiyeler ye- b.r. 

Son ko~u kt1nu 500 lirayi doldurmiyan ii~ ve 
daha yukarl yR§taki halis kan ingillz 
at ve laSiraklarma mahsustu. 

ManBSI cMilptedb demek olan No
siv isimle mtisemma arasmda tezad 
te§kll eden bir k~u yaptl ve birinci 
gelerek 155 lira ikramiye aldJ.. ikt.nci
ligi 55 Ura 1kramiye lle Beklr, il~iln
cfiliigil 20 lira ik.ramiye lle Silliln al
dllar. 

Mil§terek bahiste Novis Ganyan 
bire 2,20, Pilasa bire 1,25, BekA.r PIA
sa bire 1,20 verdi. 

Safkan ingtliz dom klSrak Novia 
ilc ya§mdadlr, babasI irar Wille, ana· 
s1 First E!forttur. 

O~iincii yari1 
1400 metre tistiinde, 1937 yi.lmd.a 

hi~ kO§u kazanmaml§ dort ve daha 
yukan yR§ta yerll ve yanmka.n, saf
kan Arab at ve klsraklanna mahsus 
olan bu yar~a, yazilanlardan Re
ceb Oz~eligm Ceylan VII s1 miistesna 
olmak iizere Ata Tucaltamn «Ra.lop, 
Sadik Oktenln Cant, Ahmed Sagdlcm 
Dogaru, Silleyman Celigm Servetb gir
cll. Can birlnci, Rakip ikincl, Servet 
uc;Uncti oldu. Bu y~ta birlnq,inin 

Giiniln en milhim ko§Usu olan bll 
yan~ da handyakapll idi. 1800 metre 
tistilnde, dort ve daha yu.kan ya§tald 
yerli yanmkan 1ngiliz at ve kisrakla· 
rma mahsus olnn bu yan§a dokUZ 
hayvan girdi. 

E. S. Temelin Gilli.izan birinci gel&
rek mil§terek bahiste Ganyana bire 
aiti Plasaya bire 1,20 verdi. Rilstern 
Yoriig\ln Ayhani ikinci, gene Temelln 
Ceyldn1 il~ilncil oldular. M~terek ba· 
hlste Ayhan Pllsaya 1,50 verdl. 

Bu ko§uda birinciye 180, ikinciye 
55, ii~i.incuye 20 lira ikramiye verildi· 
Ko~unun gallbi Gilliizar dort ya· 

§mda bl.r k.Israktlr, babasi AndronlcUS1 
anas1 Buncudur. 

Cifte bahia 
O'ciincii ve b~inci Yart§lar ilzerlne 

tertib edllmi§ olan ~i!te bahiste 3/S 
yanl Can ve GUlilzara oyruyanlar bit 
llraya mukabil on lira aldllar. Son ya· 
1'1§1 Fevzi {:!akmagm Bayburtu veya 
Halim Alantepenln Borasi, yahud da 
prens Halimin Tihus1 kazansayd1 bUil· 
Iara oyruyanlar bl.r liraya · mukabil 
doksan lira alacakladI. Sadun GaUp 

Bahkesir bolgesi ~ampiyonlugu 

llabliemb ({Akf'm): ... ~ BaJ•teatr ldmaD b1rlll1 Jilkld tib: ~1 ~ er . 
hfarak b6lge pmplyonluAunu kazanmtftu". :Yukandakl reslm btrlltln bi1'1W 
ci taklm o;"J'Mc•1lart'll grc;i,..rtyor. 
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Ahmed ~msi anlatiyordu: 
-\ c Yer yiiziinde 41eri en aksi gl

den insan ldmdir?> diye sorsalar te
reddiidsiiz cevap verebilirim: <1Be
nhn!» ... Muhakkak ki i~Ieri benimki 
kadar aksi giden bir lnsan daha bu
lamazsnuz ... 

Benim hastallklanm, agnlar1m, st
!llanm bile aksidir. Mesela di~ tu
tar, gilnlerce &Cl.Slill ~ekerim. Artlk 
tahanunm edemem, bir di§c;iye gi
d.erim. Di~¢nin iskemlesine oturur 
otunnaz ~n agns1 bl~akla ke
Bil~ gibi ge~r. 
Di~~i: 
- Hangi di~inlz agnyor? diye so

ra.r. Cevap verebilirsen ver... Acaba 
hangisi ldi? Agzimda dart ~ tane 
~\iri.ik var amma... ~imdi hi~ biri de 
ainnuyor. D~i ~oyle ustiinkorii bir 
~akar, IU olsun diye bir ila~ koyar, 
~in.in muayenehanesinin e~iginden 
ldim1m1 dl§an atar atmaz vay, vay, 
:'fay ... Dl~im bilttin ~iddetile tekrar 
tutar. 

ela bir radyom '\'ard1r. Gayet 
lyi ~alar. Gfrni.in hangi saatinde diig
Jnesini t;e\'irecek olsamz muhakkak 
bir iki glizel istasyon bulursunuz. 

Fakat benim goziim ayni marka 
l'adyonun bu seneki rnodellerinden 
ah:na.kta ... Bunun it;in ken di rad}'O
:rnu satmaga karar verdim. 
• Ahbaplardan, t::m1d.1klardan almak 
lstiyenier ~ikti. Onla n bir ak$alll eve 
davet etUm. cKazm gelecegi yer
d.en tavuk esirgcnmez• derler. Ben de 
0nlara dondurmalar, likarler ikram 
ettim. S1ra radyo bahsine geldi. cEv
Vel~ radyomun ~oyle bir ~fs.hl pro
P<lgandas:m1 yapay1m> declim ve ba.r 
ladun: 

- Efendim bu radyo yok mu? ... 
Bu radyo, bu radyo, mi.ith~ bir ~·
dir ... ~imdi dinliyeceksiniz ya .. . 

Radyonun di.igmesini ~evirdim. 
Makinenin biraz lStnmasim bekledirn. 
l Sind1. Lakin aranm aranm, ses sa-
da '1:" k Yal cvi ..... . . ., o . . . ruz arasira 11nn1, 
Viiliiiilb diye katti kotu c;1ghklar
<lan maada ... 

Sanki biltiln radyo istasyonlan umu
?n.i grev yaprru~. butiin diinya spl
kerlerinin dilleri tutulm~u. Aman 
Ya.bu, hie; degilse bh· istasyon, blr 
~k istasyon... istanbula bile ran 
ldiin. Halbuki bu gece bizim radyo 
1stanbulu bile alam1yordu ... Deli ola
c~m. Radyonun dtigmesini ~evirdik
~e baz1 mtith~, korkun~ gilrtiltii
lerden ba~ka bir ~y ~tmege 1m-
kAn 't· k P t a ····.. .. .. ' ,,o .. . c aaaaaa .. >, uuuuum.>, 
dlr00oo · b O>, cBuuuuu>.. . I~te heps! 

U kadar. Hay aks! §eytan hay._ 
11.tisafirlerden biri giilfimsedi: 

b - <;ok giizel rad yo.. . $tk arnma 
lraz da ~alsa ... 
Diye nunldand1. Oteki: 
- Mahcup oldu efendim ... Bizden 

Utand1 ... dedi. Baksamza oyle gii-
2'1 ~kJ sayliyen, oyle gi.izel piyano 
~alan gene; kadmlar vard1r ki ~ka
d&rui1n kalllsmda, kalabahgm onfin-
e Utanirlar, s1k1hrlar, ~rlu s0yliye

llle2Ier, piyano ~alarnazlar. Bu rad
Yo da onJara benziyor . .. 
lr ~k ugr~bk amma t:ayda etmedI. 

1 
izim radyodan kil~tik bir ~ark1 din-

etnek bile nasip olmad1 .. . Radyomu 
~mak istfyen misafirler kalklp gitti
b~ · Onlar daha kap1dan ~r t;lkmaz 
l> Zim radyo bir ba~adI, bir ba~ad1. 
be~ede bir cazband Rornada gu~zel 
Irk ' k oro, Londrada enfes bir piyano 
onsert, Pariste Kavaleriya RusUkana 

Opera.s1, Bukr"'..+ .... ri .k. . Dii v •

1 
-v'<C ~ngene muS1 1si... 

. gme; n tarafa ~evirsem enfes 
b1r musiki i~itiyorum Rad . bu h 1. . ~onun 

recede severim. Ge~en gful sofrada 
bolca ka vun vardl. Tlka basa yedim. 
KOr bogazim i~te ustiine de suyu i~
tim. Bundan sonra da evden ~1khm. 
Tramvaya atlad1m. Sevgilimin rande
vusuna gidiyordum. Tramvayda bir
denbire bir sanc1, bfr sanc1 ... Aman 
Allah, mahvolacagim .. . 

Tramvayda durmaga imkAn yok. 
Hayatimda bu derece b.erbad, feel 
bir vaziyete dii~ugumii bahrlannyo
rum. Baktim lti olacak gibi degil.. · 
Kendimi tramvaydan ~a.giya dar at
tim. Acaba nereye gitsem? .. 0 d~
kikada ~oyle rahat bir 100 numara 
gozilme muhte~em bir saray gibi 
goriiniiyordu. Aman bir 100 numara ... 
Aman blr 100 numara ... 

Fakat gorunurde de boyle bir yer 
yok. Aranm, taranm. Nihayet aklt
ma geldi. Civardaki tuccar yaziha
n elerinin bulundugu bliyiik hana 
girdim, hemen i~eri daldlm. Fakat ne 
o? Ne karrurnda agn kald1, ne S1ZI ... 
Hi~ bir ~eyim yok ... Meger buraya 11a
file ycre gelini~im... i~mden: 

- Belki de evham.. dedim, bana 
oyle geldi ... 

Handan dl~ar1ya ~iktim. Gene 
bir ~ramvaya atladrm. Koprii iistiine 
geldik... Aman... Tekrar kru"U1mda 
sancllar, barsaklanm kopacalam~ 

gibi ac1yor. Deli divane olacag1m. Ye
rimde durmama .imk3.n yok ... 

Koprii ustunde kendirni tramvay
dan dar att1m. Bu sef er pol-is yaka
ma yap1-tlb: 

- Karakola... dedi.. Yururken 
tramvaydan atladm1z, ceza verecek
siniz ... 

Ceza vermek bir ~ey degil, fakat va
ziyetim deh~etli idi... Bumm i~in 

mernurun kulagma egildim: 
- Aman bay ~emur. dedirn, kara

kola gltmek, ceza vermek ne ise amma 
balim be1·bad.. . diyerek vaziyetimi 
t;abucak anlathm. Memur makul 
adamd1: 

- Peki, dedi, yeni Kad1koy iskele
sinc gidelim. Orada i~inizi goriirsil
ntiz. Mademki karakola gidemiyecek
siniz... Amma ka~g1 filan dti~ti

ntiyorsamz zahmetiniz bo~unnd1r. 
Memura teminat verdim. Yeni Ka

dlkoy iskelesinin tuvalet yerine gir
dim. Ve girer girmez yeri ml yadlr
gachm, nedir bilmem ki ... Her ~e
yim, sancim. mancun g~ti. Sanki 
blr ~yciklerim yok ... 

Hemen haz1rland1m, d1~ari ~1kt1m. 
Karakola dogru yola ~1ktlk. Fakat 
bu sefer gene b~lamaz m1?. 

Artik rnemura rica etmege de yti
ziirn kalmam1~t1. Gene soylesem 
muhakkak: 

- Benimle alay m1 e~iyorsun? Da
ha biraz evvel gitmedin mi?... diye
cekti. Bunun it;in vazge<;tim. Di$jmi 
siktlm, karakoL1. kadar sabrettim. Bir 
lira cezay1 verdim. 

Gene tramvaya bindim. Bu serer 
$~ane yoku~nu <;1kru·ken kam1m
daki sanc1lar hem de bilyuk bir deh
~tle ba~ladl. 

Lakin karar verdim. Bu aksi kar
rum1 terbiye edecektim. Tramvaydan 
inrnlyecektim. Kendi kendime telkin 
yap1yordum: 

_ ~emsi. .. Farzet ki 100 numaradu
Slll.. . Orada olsan karrunm agns1 
g~miyecek miydi? Farzet ki orada-
sm .. . 100 numaradasin, 100 numara-
da .. . 

Derken vay ~1ma gelenlei· .. . i.r 
te benim barsaklanm bile aksidir. 

(Bir y lld1z) a me o derece kizdim k. k ld r t v 1 a mp ye-
e a acag1m geldi. Sabrett· d.1 ... tmi _..-.------------.. ,. Slkbm. 1~ ~ -

Eski$ehirde Hayahmdaki aksilikleri size bi-
t er birer saysam roman olur. Me- AK$AM ne$riyatl 
Bell ge~en giln ba~ma gelenleri blr cSes _ I~b mUcssesesinde satI-
bUseniz, .. 

JJ.r. ~ gazetesine abone 
.Efendim, ben biraz bogazina dU~ olanlara hususi tcnziat yap1llr. 

ktin bir adam1m. Kavunu da son de- '; 

HASAN DEPOSU I 
KARAKOY ~UBESi 

a~1lm1,t1r. 

Bu aclanu carundan 

bezdircn ~cy: 

GBIPIK 
i tecriibe edinciye 

kadar ~ekmege mah
kum oldugu agn ve 

smlard1r. 

&RiPiN 
En ~~ddetli ba~ ve di~ 

agnlann1 keser. 

&RiPiN 
Romati:i:ma, ainir, adale, bcl atnlarma 

kar~1 bilhassa miics.sirdir. 

6RiPiN 
Kmkb~; nezJeyi, •otukaJgin11kfanndan 

mii tcvcUid biitiin agn, s1z1 vc 
sanc1lan g-e~irir. 

DERMiN 
Nasir ilac1n1 kullan
d1ktan sonra o ka

dar rahatam kll 

Ayaklannm s1cak suda ~anyo cttikten 
sonra nasulara «DER:\11.N» siiriiniiz, 
ktsa zamanda bu ish rab membalarm-

dan kur tulursunuz! 

YENt ~ TE$R1YAT 

Benek Gi.izel hlkayeler lsimll kitab111 
blrinci saylSl giizel bir kapak i~inde ~1k
mu~tir. Yeni kita~1da bulunur. Finti 40 
kuru§tur. Tnvs1ye ederiz. 
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Tarhan $anga, GUl<;ini ka91rmaga k arar 
vermi$tl; onu, k endi evinde gizliyecekti 

Terlan hassa dairesine dondtigii za-1 
man imparatori<;enin nas1l bir ~artla 
onu a!fedebilecegi.ni merak etmcmi~ 
deglldi. Fakat, bunu anlamak istcmi
yordu. 

Tiyen-Fo sarayda kald1k~a ve Ter
lan y~adlk<;a ti.ztintilden, azaptan 
kurtulanuyacagun anlam~ti. 

Terlan kendi kendine: 
- Bu ne kindar, ne inat~1 bir ka

dmrru~!. cliyordu . Onun bana bu fe
nabklan yapacagm1 bilseydim, ken
disini meydana ~kanr m1yd1m? Ti
yen - Fonun bu derece nankor oldu
gunu bilmiyordum. Ben olmasaydlm, 
Tiyen-Fo kendini Kubilaya nas1l af
fettirecekti'? Nas1l meydana <;1kacak
b? $ansi onu adamalolll l~orkutmu~. 
aylarca bir kuliibede kapah tutmu~
tu. Tiyen-Fonun bu sonsuz husume
ti kar~nda ne yapacagim? Gill~i
nin idarnma tahammiil edebileccgi
mi sanmiyorum. En dogrusu bu i~ 
hakana a~mak ve klzmm bir iftiraya 
kw·ban gidecegini ac;1k~a anlatmak 
gerck. Hakan da Tiyen-Fo gibi mer
hametsiz davramr ve klzm1 affetmez
se, benim i~in yap1lacak bir i~ kah
yor: Pekinden ka.;mak .. . 

Terlamn boyle di.i~nmekte hakk1 
vard1. 

Tiyen-Fo, Gill~ini idam et.tirmege 
muvaffak olursa, bu cinayetin arka
smdan Terlana da. el uzatacaf;l mu
hakkakb. 

Giilr;inin arkasmdan aghyacak 
olan Terlan. teessi.irle belki Tiyen
Foya hticum etmek istiyecekti. Ti
yen - Foya biitiln bu ihtimalleri dti
~uniiyordu. 

Terlan giiniln birinde imparatori
~enin tuzagma di.l¥Uek endi~esile - bu 
korkuny ihtimalle1· tahakkuk ettigi 
zaman - Pekinden uzakl~aga ve 
Peklne yakm kasabalardau birinde 
oturan yegeninin yaruna gitmcge ka
rar vermi~ti. 

Terlarun yegeni kti~tik bir koyde 
~f~ilik yap1yor, ~ehirle ve ~ehirliler
le uzun yillardanberi temas etmi
yordu. 

Terlan sirmal1 elbiseler ii;inde bu
nalm1~ti . 

Gunler aylara kalbolduk~a Terlan 
hilniyetini ve hiivlyetini kaybediyor, 
hissiz, merhametsiz bir adam olmak 
istidad1m gosteriyordu. 

TerJanm vazifesi de onu bu k1-
Jiga sokmaga milsaitti. Tcrlan her 
gun - istcmiyerek - bir c;ok kimsele
re dayak at1yor, bir ~ok kimselerin hu
sumetini kazamyordu. 

Terlan.saraya girdigi giin onu ka
dm, erkek herkes canclan severken, 
~imdi onu gorenler ~errinden kar;1-
yordu. 

Kubilay ban sarayda nizam ve in
tizam tesisi i.;in, hassa kumandanh
gma dairna sert bir adam sec;erdi. 
Ger~l Terlan ilk glinlerde hakana bu 
it.imam vcrcmemi~ti. Fakat, ~ok k1sn. 
zaman i.;inde Terlan vazifesindc mu
vaffak olmu!?. hakanm gosterdigi ~ic.1-
detin on rnislini gostermeae basla-.., . 
m1~tI. 

Terlan biltiln l?iddetlerinc ragmen, 
Imsusi hayatmda qok munis, sakin 
ve merhametli bir erkekti. o bu gii
zel vas1flanndan lli<; birini kaybet
mek istemiyordu; ne ebediyen sert 
kalmak, ne kati yiirekli olmak .. bun
Jar onun nefret ettigi §Cylerdi. 

Terlan bir ihtimal ilzerinde daha 
durdu: 

- Bu i~i mademki Tarhan ~ga 
da kurcahyor, rnademki Gfil~ine yar
d1m vadetmi~.. o halde bir kere de 
kendisile gor~ilp yardmum dilemek 
ve fikrini ogrenmek isterlm. 

• • 
T a rhan ne yapmak istiyor? ! 

Terlan o gece :;;angayi buldu: 
- Aziz Tarhan! Ba~da ate~ ya

myor. Tiyen-Fo, Gill~lni af!etmiyor. 
Onu cellada vermege azrnetmi~. Hal
buki o zavallmm hi~ su~u yok. Onu 
nasil kurtarahm oliimden? 

- Ben Giil~ini kagmnak istedim. 
Raz1 olmad1. Elimden ba~a yard1m 
gelmez. 

- insan olmiirndcn kagmakla kur
tulabilir mi, ~anga? 

- $ilphe yok. Tiyen-Fo mcydan-

da ... Eger ~ansi o gtin onu k~mna
nu~ olsaydl, Tiyen-Fonun bugi.in ke
mikleri bile ~ilrii.m~til. 

........, Giil<;in: cBen su.;suzum. Kac;ar
sam, su~lu olduguma hilkmederler. > 

diyor. I 
-Bu da dogru. Fakat. varsm oy

lc htikmetsinler. Ne ~1kar bundan? 
O Oliimden kurtulur ya. Bir rnilddet 
sonra ortallk silt limanllk olunca Gtil
t;ini tekrar meydana t;1kanr ve ba
basmm elini opttiriirlirz. 

Ve k~anm t;atarak ilave etti : 
- Ben bundan b~ka kurtulu~ yo-

1u goremiyorum. Eger onu bir ka~ 
giin i~inde ka<;1rm1yacak olursak, va
ziyet cskisinden fazla gerg1nle!?ecek .. . 
Biltiin gizli yollar da tehlikeye dil
~ecek ... 0 zaman Gtil~ini kurtannak 
ve ka~1rmak imkAmm bulam1yaca
giz. Giil~ine yazik olncak. Onun sm;
suz oldugunu bcn de biliyorum. Fa
kat. hakana bu hakikati anlat
mak - bugun i~in - imkans1zd1r. Ara
dan biraz zaman gegsin, hadise unu
tulsun; ondan sonra yap1lacak i~ 

bana b1rakm! Ben hem Gi.il<;ini af
fettirir, hem de seni onun1a birle~i-
ririm! 

. . 
II'• 

Tiyen-F o, Giil~ini ne §artla 
affedecekmit ? !. 

Tarhan ~anga o giine kadar Tar
hanhk nilfuzundan hi~ bir sebep ve 
vesile He istif acle etmeyi di.i~tinme

mi~ti. ~anga ~ok dogru, cok namus
lu bir adamdI. Kendisinden e\Velki 
Tarhanlar gerek Pekinde, gerckse da
ha' onceleii Karakurumda neler yap
mam1~lard1. 

Cengiz zamanmda Od~in amca 
Tarban olduktan sonra bir y1l it;inde 
dokuz su~ i!?lemi~ti. 

Tarhanlar dokuz su~ i~leyinct:ye 
kadar bu sm;lanndan otUril sorguya 
~e kilmezlerdi. 

$anga saraya geldlgi zaman yalmz 
hakanm yanma sormadan girmek 
suretile bu salahiyetinden istitade 
ederdi. Bir kat; kerc de bazi faldr rne
murlarm terfii it;in hazine nazmna 
tavassut ehni~ti. 
~anga, Terlanm ~kl vc Gfil~inin 

masumiyeti kar~ismda ilk ve son de
fa olarak elindcki kuvvetten istifade 
etmcye karar vermi~ti. 

$anga bu kararmdan Terlana b ah
sederkcn: 

- Gi.il<;ini zindandan ka~1racagim. 
Eger bunu hakana haber verirlerse 
dokuz su~tan birini indirmelerini soy
liyecegim. dedi. 

:;>anga, hakana: 
«- Gi.il~nin ka<;mlmasma ben 

yarchm ettim!> 
Diyecekti. 
Ondan sonra ne olacagm1 kendi~ 

de kestiremiyordu. Kubilay bu hadi
seden kim bilir ne kadar hiddetlene
cekti. Fakat, $anga: 

- Ne olmsa olsun, bmm yapaca
gun. Hakan bana klznu ka<;ll'tt1f;Jm 
ic;in bir ceza verernez. 

Diyordu. 
:;>anganm zilmini kurcahyan bir 

nokta vard1: GUI~ini nereye tar;ll"a
cakti? 

Ger~i Terlan Nr kere ona: 
- Prensesi yegenimin ~fligine ka

~1nnz, demi~ti. 
Tarhan $anga. bu tedbire bai;;vur

manm tehlikeli olacagm1 dil~inmil~
tii. <;iinkii Terlarun yegeni biraz ge
veze bir adamd1. Giil~ini c;ifliginde 
uzun zaman muhnfR2'.a edebileccgin
den emin degildl. 

9anga bu nokta ilzerindc kt>ndl 
kendine fikir ve mlital:ia yi.irilt ilrken, 
birdenbire ~u karan verdi: 

- Gulc;lni kendi e"ime gotilrtiri.m1. 
Benirn evimden hie; kimse ~i.iphe ede
mez. Ve hi<; bir memur evimde ara~
tlrma yapmak cesaretini gosteremez. 
Bu suretle hem Giil<;ini takip ve ta
rassuttan kurtarm1~. hem de TcrJa .. 
na scvgilisile s1k s1k gorii~mek f11 sa
tm1 verm~ olurum. 

• •• 
~anga bu i~ iizerinde ytirtiye ciur-

sun .. . Terlan bir ak~am odasmcla 
otururken, kap1dan bir kadm ba~1 
gorundli. Harem cariyelerinden birl 
telfl!?la i~riye girerek: 

(Ar lrns1 ' ar) 
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Istanbul Levaz1m 
amirligi ilanlar1. 

Davutpa.§a Askeri fmm i~in 1801'!n 
kilo odun 27 7 937 sah gilnii saat 14 
de Tophancdc Satmalma komisyon1m
da a~1k eksiltme ile almacaktir. Tan
min bedeli 2250 lirad1r ilk teminat.I 168 
lira "75 kuru§tur. ~artnamesi komis
yonda goriilebilir. isteklilerin 24!'10 sa
y1ll kanunun 2 ve 3 iincil maddelerin
de yaz1ll bclgelerle berabe~ belli sad
te komsiyona gelmeleri (34) (4091) 

* Tophane Askeri fmru i~in 500 b~n 
kilo odun 27 7 937 sal1 g\J.nil saat 15 
de Tophanede satmalma komisyomm
da kapall zarfla almacaktrr Tahm!n 
bedeli 6250 lirachr. ilk teminat1 468 li
ra 75 kuru§tur. §artnamesi komISYon
da gortilebilir. isteklilerin 2490 say1ll 
kanunun 2 ve 3 ilncti maddelerinde ya
z11I belgelerle beraber teklif mektup
larm1 ihale saatlnden bir saat evvel ko
mlsyona vermeleri. (35) (4092) 

* Piyude AtI§ Okulu ile Maltepe ve 
Bursa Askeri liscleri ic;in almacak olan 
t;am~ir kurutma makinesine talip ~1k
mad1gmdan 27 'Temmuz 937 sail gii
nu saat 14,30 da Tophanede satmalma 
komisyonunda pazarllkla alnrncakt1r. 
Tahmin bedeli 6910 lirad1r. Ilk temi-
11at1 518 lira 25 kur~tur. ~artnamesi 
komi.;yonda goriilebilir. isteklilerin bel
li saatte komisyona gelme'ieri. 

(48) (4448) 

* Harp Akademisi crat1 i~in 20 ton s1-
gir etine talip r;1kmad1gmdan 29/ 7 937 
pe~embe giinil saat 14,30 da Topha
nede Satmalma komlsyonunda pa
zarhkla eksiltmesi yap1lacaktir. Tah
min bedeli 6600 lirad1r. Ilk teminat1 
495 lirad1r. ~artnamesi komisyonda 
gonilebilir. isteklilerin 2490 sayilt ka
nunun 2 ve 3 ilncil maddelerln yaz1ll 
belgelerle beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. (51) (4480) 

Dr. FETH i 
LABORATUVARI 
Cerrahpap hastanesJ 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadi gai

ta tahlilleri ve {tDRAR VASIT A· 
SlLE GEBELlGtN tLK G0NLER1N. 
DE KA Tl ~Htsh yapiur. 
Beyoglu : Takaime giderken Me,eli.k 
1okag1 F erah cpart1man1 Tel. 405 3.f 

AK$AM 

Musabaka imtihan1: 
Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat Bankas1ndan: 

1 - Bankam1za milsabaka ile ve rnilsabakada gosterilecek muvaffaklyet 
derecesine gore mecmuu 12 den az olmamak ilzere liizumu kadar rnilfetti~ nam
zedi ve §ef namzedi almacakt1r. 

2 - Bu milsabakaya girebilmek i~in siyasal bilgiler veya Yilksek Ticaret 
ve iktlsat okulundan veyahut hukuk fakiiltesindcn veya bunlarm yabanc1 
memleketlerdeki benzerlerinden diplomall olmak gerektir. 

3 - Milsabaka 25, 26 ve 27 agustos 937 de Ankara ve istanbul Ziraat Ban
kalarmda yaz1 He yap1Iacak ve kazananlar, yol paralar1 verilccek Ankaraya ge
tirtilip, Eyliil zarfmda sozlil bir imtihana ta.bi tutulacakt1r. 

4 - Yeni kanunumuz muciblnce tekailtliik haklanm da haiz olmak §ar
tlyle miifetti§ namzetlerine 140 ve §ef namzetlerine 130 ar lira ayhk verilecek
tir. 

Miifetti§ namzetleri iki senelik bir stajdan sonra Mufetti§lik imtiharuna 
gheceklcr ve l•azamrlarsa 175 lira ayhkla milfetti§lige terfi ettirileceklerdir. 
Ankarada Umum Mildilrliik servlslerinde <;ah~tmlacak olan §ef namzetleri ise bir 
senelik stajdan sonr~. yap1lacak ehliyet imt1hanmda muvaffak olurlarsa §efllge 
terfi ettirileceklerdir. 

5 - imtihan pmgram1 ile salr §artlan gosteren matbualar Ankara istan
bul ve izmir Ziraat Bankalanndan elde edilebilir. 

6 - istekliler, nrarulan belgeleri bir mcktupla Ankara Tilrkiye Ciimhuri
yeti Ziraat Banicas1 Tefti§ hey'eti relsligine vermek veya gondermek suretile 
mi.Iracaat etm1~ bt•Iunmaltd1r. Bu mliracaat mektubunun en gee; 10/ Agustos/ 
937 tarihinde ele degmi§ olmas1 §arttir. (2166) (4345) 

I Istanbul Komutanhg1 ilanlar1 I 
1 - istanbul Komutanhgt Garnizonunda bulunan kit'at ve milessesatI

nm senelik ihtiya~lan igin satm ahnacak mevaddm cins ve miktarlan ile rnu
hammen tutarlan ve ihale giinleri ile lhale saatleri ve milnakasa §ekilleri 
a§ag1da gosterilmi§tir. 
Cmsl Miktan Muhammen ilk ihale gilnii ihale saati Miinakasa §ekli 

Kriple komilril 126000 
Tutu§turma 427000 
odunu 

)) 

,. 
)) 

)) 

80000 
300000 

tutan teminat1 
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 

A(;Ik eksiltme 
KapalI zarf 

Ac;1k eksiltme 
)) . 

2 - ~artnameleri hergi.in ogleden evvel komisyonda gorillebilir. istek
lilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 2490 sayill kanunun 2 ve 
3 cil maddelerinde yaz1ll vesikalarla beraber ihale saatinden en az bir saat 
evveline kadar teklif rnektuplarm1 Fmd1khda Komutanhk satmalma komis-
yonun vermeleri. (4447) 

Istanbul C. Muddei Umumiliginden : 
istanbul Ceza ve Tevki! evlerl hastanelerl i~in (2000) kilo Dibek Ur!a pl

rinci ile (500) kilo birinci Urfa yag1 ayn ayn ac1k eksiltmeye konmtl§tur. Pi
rincin muhammen bedeli beher kilosu 21 kurtl§tan 420 lira olup muvakkat te
rninat1 (31) lira (50) kuru§tur. Urfa yagmm muhammen bedeli beher kllosu 
93 kuru~tan 465 lira olup muvakkat teminatl 34 lira 88 kurtl§tur. isteklller 
§artnameyi tatil giinlerinden maada her giin Adliye levazim dairesinde gorebi
lirler. Eksiltme Sirkeci A§1refendi sokak No. 113 istanbul Mi.iddeiumumillgt le
vaz1m dairesinde yaptlacaktir. Pirincin eksiltmesi 10/8/ 937 salt gtinii saat 14 
de, yagm eksiltmesinin de ayni giinde saat 15 te yap1lacag1 illm olunur. (4533) 

KADIN HAST ALIKLARI MOTEHASSISI 
VE EBE ARANIYOR 

Muclanyada &('tl.acak olan ~aziye Riiftii Salllk Yurdu. i~m miisaid 1eraitle birlnel 
derecede lhtlsas yapmq bir kaclm hastaWdan miitehassut n blr ebe almacakhr. 
Taliplerin tahriren istanbal 616 namaral.a posta ku.sutu. adresme miiracaatlan. 

EN GOZEL 

-
.fiirkiy1f la11i~1: • 

26 Temmuz 1937 

I Deniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanlan 
1 - Muhammen bedeli 11000 lira ive muvakka.t teminatl 825 lira olan 

55000 kilo zeytin, 6 Agustos 937 cuma gi.inil saat 15 de kapall zarf usuliyle 
almmak ilzere milnakasaya konulmu§tur. 

2 - ~artnamesi komisyondan hergiln paraSiz olarak almabilir. 
3 - isteklilerin 2490 say1ll kanunun tarifati iahilinde tanzim edecek

leri kapall teklif mektuplanm en ge!( belli giin ve saatten blr saat evveline 
kadar Kas1mpa.§ada bulunan komisyon ba.§kanllgma makbuz mukabilinde 
vermeleri. ( 4438) 

* 1 - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 16 kuru~ 50 santim olan 75000 
kilo pirin!f, 6 Agustos 937 tarihlne rastlayan cuma gtinil saat 14 de kapall 
zarf usuliyle almmak ilzere milnakasaya konulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminati 928 lira 13 kuru§tur. §artnamesi komisyondan 
her giln bedelsiz almabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayill kanunun tarifati dahilinde tanzim edecekle
rl kapalI teklif mektuplanm en geg belli giln ve saatten bir saat evveline ka
dar Kas1mpa§ada bulunan Komisyon Ba§kanllgma makbuz rnukabilinde 
vermeleri. ( 4439) 

* 1 - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 18 kuru§ olan 50000 kilo kuru 
ilzilm 6/ Agustos /937 tarihine rastlayan cuma gilnii saat 11,5 da kapall zarf 
usuliyle almmak iizere milnakasaya konulmu2tur. 

2 - ilk teminat1 675 lira olup §artnamesi komisyondan tanzim edecek
leri kapah teklif mektuplanm belli giln ve saatten bir saat evveline kadar 
Kas1mpa§ada bulunan komisyon ba§kanhgma rnakbuz mukabilinde verme-
leri. ( -1440) 

* 1 - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 11 kur~ ve muvakkat teminati 
701 lira 25 kuru§ olan 85000 kilo kuru fa.sulya, 6 Agustos 937 tarihine rastla
yan cuma gilnil saat 11 de kapalt zarf usuliyle almmak iizere milnakasaya 
konulmtl§tur. 

2 - 9artnamesi komisyondan hergiln parasiz olarak almabihr. 
3 - isteklilerin 2490 sayih kanunun tarifati dahilinde tanzim edecekie

ri kapah teklif mektuplarim en gee; belli giln ve saatten bir saat evveline ka
dar Kas1mpa§ada bulunan Komisyon Ba.§kanltgma makbuz mukabllinde 
vermeleri. (4441) 

* 1 - Muhammen bedcli 6200 lira ve ilk teminatI 465 lira olan 2000 kilo 
~ay 6 Agustos 937 tarihine rastlayan cuma gilnil saat 16 da kapah zarf usu
liyle almacakt1r. 

2 - ~artnamesi komisyondan hergiln parasiz olarak almabilir. 
3 - isteklilerin 2490 sayill kanunun tarifati dahilinde tanzim edecekle

ri kapalt teklif mektuplarm1 en gee 6 Agustos 937 gilnii saat 15 e kadar Ka
s1mpa§ada bulunan Komisyon ba.§kanllgma makbuz mukabilinde vermeleri. 

(4442) 

* 1 - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 10 kur~ olan 85000 kilo Nohut 
6 Agustos 937 cuma gilnil saat 16,5 da kapall zarf usuliyle almmak iizere 
miinakasaya konulm~tur. 

2 _.:. Muvakkat teminat1 637 Ura 50 kuru~tur. ~artnamesi komisyondan 
hergiin paras1z olarak almabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayilI. kanunun tarifat1 dahilinde tanzim edecekle
ri kapall teklif mektuplanru en g~ belli giln ve saatten bir saat evveline ka
dar Kas1mpll§ada bulunan Komisyon BB.§kanhgma makbuz mukabilinde ver-
meleri. (4443) 

* 1 - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 61 kuru~ olan 40000 kilo zeytin-
yagi, 10/ Agustos/ 937 tarihine rastlayan salI gilnii saat 11,5 da kapal1 zart 
usuliyle almmak ilzere milnakasaya konulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminat1 1830 liradir. ~artnamesi komisyondan hergi.in pa
raSiz olarak almabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayilI. kanunun tarifat1 dahilinde tanzlm edecekle
ri kapall teklif mektuplanru en g~ belli giln ve saatten bir saat evveline ka
dar Kasrmpa.§ada bulunan Komisyon ba§kanhgma makbuz mukabllinde ver-
meleri. ( 4444) 

YUksek Deniz Ticaret Mektebi MudUrlugunden : 
<;ogu Az1 Muhammen <;ogu 
Kilo Kilo fiyat1 tu tan 

KllIU!1 S. Lira Kr. 
Ek.mek 17000 15000 10 75 1827 50 

Muvakkat 
teminah 

Lira Kr. 
137 06 

Mektebimizin mayis 938 nihayetine kadar ihtiyac1 olan c;ogu ve az1 mik
tarlan ve muhammen fiyat1 yukanda yaz1ll ekmegin 2/ 8/ 937 tarlhine rastl1-
yan Pazartesi gtinil saat 14 de ac;tk eksiltme ile ihalesi yap1lacaktir. 

Taliplerin §artnameyi gormek ilzere mektep muhasebesine ve 2490 say1ll 
kanunun 2 ve 3 iincii maddelerlndeki ~artlan haiz olmalan ltlz1mgelen eksilt
meye i§tirak edeceklerin de muvakkat teminatlanm istanbul Yilksek Mektcp
ler muhasebeciligi veznesine yat1rdlklanm gosterlr makbuzlarile veyn banka 
mektuplarile mektepte milte~ekkil komisyonu mahsusuna belli giln ve saatte 
milracaatleri. «4233•> 

T ahlisiye Umum Miidiirliigiinden : 
Tahlisiye milstahdemleri lc;in az1 240 tak1m ve c;ogu 250 tak1m yazhk elbi

se kapall zarf usulile eksntmeye konulmtl§tur. 6/ 8/ 937 tarihinc rasthyan C11-
ma giinli saat on be§te Galatada Merkez R1httm Hanmin dordilncil katmda 
Tahlisiye Umum Miidlirliigii Satmalma Komisyonunda ihalesi yap1lacak olan 
bu elbiselerin muvakkat teminat1 337 lira 50 kurtt§ ve rnuhammen bedcli 4500 
liradir. isteklilerin blldirilen vakitten bir saat evveline kadar teklif mektupla
nru komisyon reisllglne tevdi etmeleri Ia.z1md1r. Bunlara aid §artnameler sO-
zil gec;en komisyonda gorillebilir. (-1419) 

Ankara V aliliginden: 
Ke§if bedeli 31513 lira 29 kuru§tan ibaret bulunan Killtlir Bakanhk civa

nnda yapilacak a dilkkiin i§i kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmU§tur. 
Eksiltme 5/ 8/ 937 per§embe glinti. saat 15,5 da Ankara Vilayetl Daimi En

ciimeninde yap!lacakt1r. istekliler tekllt mektuplanm Ticaret odas1 vesikas1 ve 
2363 lira 50 kur~luk muvakkat teminatlan Nafia vekaletinden aldtklar1 937 
senesine aid rniiteahhitlik ehliyet vesikalariyle birlikte ayni giinde saat 14,5 
da Encilmen riyasetine vermeleri. 

istekliler ke~if cvrakl lle §artnamesinin Naf1a Mudurlilgilnde gozden g~i
rebilirler. 

Oskudar M1ntakas1 Tahsil Mudurlugunden : 
Uskildar ~ubesine 931 senesl veraset vergisinden bor~lu Andon veresesi

nin §&ylan mutasarnf olduklan Uskildar Hayrettin <;a\'U§ mahallesinin <;a
VU§dere sokagmda kllin 40 say1h bostanm 120/ 30 hissesi vergi borcundan do
Iay1 sattllga ~1kanlm1§t1r. ihalei evveliyesi 16/ 8/ 937 tarihine milsadif pazar
te:1 blinii saat 14 de Uskildar kazas1 kaymakamhgmda icra kllmacagmdan 
yevmii ihalede talip olanlarm % 7,5 pey ak~eleriyle birlikte O'skildar Kazas1 
Idare h2yetine miiracaatlan. (4550) 
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Scandinavian Near 
East Agceny 

Galatacla. Tahir ban 3 iincii bl 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Svenska Orient Linien Gothenlntr1 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, DantzJg, 

GdYnla Copenhag Abo Reval ve butiln 
Baltik llmanlan tark ve Karadenl.z b3,411-
ca llmanlari ara.smda l~ ciinde bir aztmet 
le avdet it;in muntazam postalar. 

Gdynla - Dantzlg - Gothenburg n Oslo
dan beklenen vapurlar. 
.Bardaland vaupuru 26 Temmuza dotru 
Satmaa vapuru 9 Af:ustosa dof;ru 

Viklngland vapuru 10 Atustosa d~ 
Yakmda ]stanbuldan Hamburg Roter
~m - Kopenhag, Gdynla Gothenbert, 

1 
ntzig - Stokholm, ve Oslot Umanlan 

tin harcket edecck vapurlar. 
.Bardaland vapuru 25 Temmuza dotru 

Sahnaa vapuru 9 Af;ustosa. dor,'TU 
Vlkingland vapuru 10 Afustosa dotru 

3 ~Zla ta!sllat ictn Galata'da Tahir han 
••.ncfi katta kain ncentah~na mi.iracaat. 

Tel: 44991 - 2 - 3 

BANKA KOMERCiYAl.E 
iTALYANA 

Sermaye Ye ihtiyat ak1,;esi 
847.596.198.95 ltalyan liretidir. 

Merkezi ldare: MILANO 
ltalyanm :.a§hca 1ehirlcrinde 

~UBELERI 
lngiltcre, lsvic;re, Avuaturya. Maca• 
riatan, Yugoslavya, Romanya, Bui· 
laristan, M1s1r, Amcrika Cemahiri 
Mi.ittchidesi, Brezilya, ~iii. Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatcr ve 
Kolu:nbiyada 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL $UBE MERKEZI 
Calata Voyvoda caddesi Karakoy 

Palas (Teld. 44841 /2/3/4/S) 
$ehir dahilindeki acenteler: 

lstanbulda: Alalemciyan hamnda 
ielef. 22900 /3/Jl/12/15 Beyog· 
lunda: lstiklal caddesi Tel cf. 41046 

lZMIRDE $UBE 

Dr. iHSAN SAMi 

~e ~ar~o h~al!a!n~tutl~l-
ak ic;in tesiri kati, muafiyeti pek 

.... in taze a~1dir. Her eczanede bu. 
lunur. Kutusu 45 kuru§tur. 

Dr. MEHMED IZZET 
DahiJiye miitehassist 

Muayenehane: Cagaloilu Nuruosma• 
l"liye caddesi No. I 7 Baba Bey Aparb• 
tnan1 pazardan maada he1t1;iin 1 3 • 17 
hastalanni kabul en er. Telefon: 2392S 

HAYREUiH 
~IZlll 

L ON • 
I 

$tk Bayanlar Matazas1 
MEVSIM SONU S A Tl$ 1 

Bazl fiatJerimiz: 
LEN KUllA~LAR: 

Mevsimin en son modasi 
YENt Yll!\'LULER: 

150, 175 ve 200 kuru~ 

Mantoluk ve ropluk yiinlil Jruma~lar 
PAI\IUKLU TUSOR: 

Y1kanabilir ~jzgili tiisor 
ElUPRil\IELER: 

400 • 

95 • 

Fevkala.de bir ~e~it emprime 
BLUZLAR: 

200, 275 Ve 300 

Giizel ''e y1kanabilir ipekliden l'ap1lm1~ 
BANYO KOSTll::\ILERi: 

250 > 

Safi ytin mayolar 
BANYO ~APKALARI: 

aoo kuru~tan itibaren 

Miltenevvi banyo· ~apkalan 60 kuru~ 

ISTiKLAL CADDESI 

MAZON MEYVA TUZU 
Th'KIBAZI, HAZIMSIZLJ(';J MiDE EK~tLtK n 

YANMALARINI 
giderir. Hi~ bir zararb ve miishil maddesi yoktur. 

. ~eker hastah~ olanlar bite alabilirler. 

. MIDE ve BARSAKLARI ALl~TIRMAZ. 
J~ilmesi latif, tesiri kolay ve miilayimdir. Yerini hi~ bir 

miimasil miistahzar tutamaz. 

1"1 A Z 0 N 1sim B 0 R 0 Z markasma dikkat. 

Ekzema n en muannit cild yaralanndan kurtulmak l~in 

E KZAMiN 
kullarumz. Binlerce hastayi kurtarnu§ttr. Eczanelerden isteyiniz. 

Emniyet Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Eide mevcut orenkleri ,.e ~artnamesinde yazih vas1flan dairesinde 

zab1ta rnernurla11 ii;in az1 5800 i;ogu 6000 ~ift fotin ile azi 300 ~ogu 500 ~ift 
getir kapall zarfla 6/ 8/937 cuma gtini.i saat 15 de satm ahnacakt1r. 

2 - Fotinin beher i;iftine be§ lira ve getirin beher ~iftine ti!r lira fiat tak
dir edilrni§tir. 

3 - Bu levaz1ma aid §artnameyi almak ve niimunelerini gormek isteyen
lerin Emniyet Umum Miidtirliigil Satmalma komisyonuna mtiracaat etme
leri. 

4 - Eksiltmeye ginnek isteyenler 2362 lira 50 kUI"U§luk'teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif mektuplanm ve 2490 sayi.11 kanunun 
2, 3 ilnci.i rnaddelerinde yazih belgelerle birlikte eksiltme glinii saat 14 de ka-
dar kornisyona teslim etmeleri. (2154) (4380) 

biri 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 
I - Malatyada teais edilecek l'iitiin Atolyesi binasi 

e miittemilitt kapah zarf uaulile ekailtmeye konul
u1tur. 

II - Ke1if bede1i 360231,67 lira, muvakkat teminat 
18160 liradir. 

III - Eksiltme 3NIIl/937 tarihine raathyan aah 
giinti 1aat 15 de Kabata1ta lnhisarlar Levaz1m ve Miiba
aat ~ubeaindeki Ahm Komiayonunda yapilacakhr. 

IV - ~artname, ketifname, proje veaair miinakasa 
vralo 18,02 lira mukabilinde hergiln lnhisarlar lntaat 
~ubeainden ve Ankara Malatya Batmiidiirliiklerinden 
hnabilir. 

V - Miiteahhitlerin Naf1a Vekaletinin 937 aenesi 
iiteahhitlik vesikas1n1 ve li.akal 200000 lirahk 

0

bir bina-
1 taahhiit etmit bulunduklar1na ve bizzat Mimar veya 
iihendia veya yukar1daki feraiti haiz bir Mimar veya 

MUhendiale §erik olduklar1na dair noterce musaddak ve
aiki ekailtme giiniinden en az 3 giin evveline kadar lnhi
arlar lntaat ~ubesine ibraz etmeleri ve eksiltmeye i§ti
ik edebileceklerine dair vesika almalar1 liz1md1r. 

VI - Miihiirlii teklif mektubu, kanuni veaaik, tart
ame, ketifname veaair liizumlu evrak ile ekailtmeye 

· ttirak ve1ika11 ve muvakkat teminat ak~esini ihtiva ede
ek olan kapah zarflar eksiltme gilnii en ge~ aaat 14 de 
adar yukanda ad1 ge~en Ahm Komisyonu BatkanhiJ

na makbuz mukabilinde verilmit olmahd1r. (4158) 

Ankara Askeri baytar mektebine talebe 
kayd ve kabulii 

1 - Ankarada Askeri baytar okuluna bu yil sivil tam devreli liselerden 
1937 de pek iyi ve iyi derecede mezun olan ve otgunluk imtihanlanm 'e1mi~ 
olmak §artile Talebe kabul edilecektir. 

isteklilerin S§agidaki vaSlf ve §a!"tlant haiz olmasi lazundrr. 
A. Tiirkiye Cumhuriyeti tebaa.sindan ve Tiirk 1rklndan olmak. 
B. YS§l 18-21 olrnak. 
C. Beden te§ekkillleri ve slhhatl orduda ve her iklimde faal hizrnete mU-

sait olmak (Dil rekaketi olanlar almmaz.) 
D. Kusursuz, vazi, tav1r, ahlflk ve seciye sahibi olmak. 
E. Ailesinin hii; bir fena hal ve ~ohreti ohnamak (Zab1ta vesikas1). 
2 - isteklilerin milracaat istfdalanm fU vesikalann baglanmas1 laz1mdir. 
A. Nufus ciizdam veya musaddak sureti. 
B. S1hhati hakkmda tam te§ekkiillii asked hastane raporu ve 8§1 kab11d1. 
C. Lise mezuniyet ve olgunluk §ehadetnamesi veya tasdikli sureti. 
D. Okula ahndlg1 takdirde askeri kanun, nizam ve talimatlan kabul etti

gi hakkmda velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taahhiit scnedL 
E - Sara11, uyurken gezen, sidikli, bay1lma ve marazi ~1rpmmaya miibte

lfL olmadlg1 hakklnda velilerinin noterlikden tasdikll taahhildnamesi (Bu gibl 
hastallklardan birile okula girmezden evvel maliil olduklan sonradan anlafi1-
lanlar okuldan ~lkar1llr ve bu miiddete ait hiikumet masraf1 velllerlne Odet
tirllir.) 

3 - tstekliler bulW1duklari rnahallerdeki askerlik §Ubelerine istida ile 
miiracaat edecekler ve §Ubelerce 2 inci maddedc bildirilen evrakl ikrnal cttiril
dikten sonra istanbul ve yaklm illerden isteklilerin Haydarpa§a Askeri Baytar 
tatbikat okul direktorlilgilne, Ankarada ye ona yakm iller isteklilerinin de 
Ankarada Ziraat Enstitiisli Baytar Fakilltesi Askeri talebe amirliginc gundc-
rilecektir. 

4 - Miiracaat miiddeti Eylilliln ilk haftasma kadardir. Ondan sonra 
kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul irnithamna bagl1 degildir. 9ehadetnamc derecclerine ve 
muracaat srrasma goredir. istekli adedi tamam olunca kayid i§lcri kapamr. Ve 
kabul edilenleri rnliracaat ettikleri Askerlik §Ubeleri ilc tebligat yap1hr. (4531) 

KUtahya Vilayetinden: 
1 - Ktitahya Memleket hastancsi it,;in 1662 lira muhamrnen bedelli 89 

~alem llai; ile 590 lira muhammen bedelli 110 kalem .Iaboratuvar malzemcs1 
ye U§ak hastanesi ii;in 439 lira muhammen bedelli 53 kalem ilai; ve 119 lira 
muhammen bedelli 33 kalem alftti tibbiye ve s1tmahlara verilmek uzere s1h-
11at daitesine 500 lira muharnmen bedelli 15,5 kilo kinin komprimeleli 3 8/ 
937 Sall giinii saat 15 de ihale edilmek uzere a~lk eksiltmeye konulmll§tur. 

2 - Umumunun rnuhammen bedeli 3310 lirad1r. 
3 - §artname, ilai; ve aHit listelerinln birer niishalan Istanbul Ye Anka

ra Slhhat ve 1~timai Muavenet Miidfirlilklerine gonderilm§itir. isteklilerin 
mezk1lr miidurliiklere miiracaat ederek bu liste ve §artnameleri gorebilirlcr. 

4 - ihale 3/8/937 sal1 g\inil .saat 15 de Kiitahyada Hususi Muhascbe 
binasmdaki encfunen dairesinde toplanacak Dai mi enciimen taraf mdan ya
p1lacaktir. 

isteklllerin mezkur giin ve saatte mm·akkat teminatlarile Kiltahya Vi-
m.yet Daimi Enci.imenine milracaatlar1 ilAn olunur. (4257) 

Istanbul Naf1a MudOrlugunden : 
5/8/937 per§embe gilnil saat 15 de fitanbul Nafla Mtidiirliigu eksiltmc ko

misyonunca <;ar§ambada Murat Molla sarayinda {1008) lira ve Stilcymaniye 
Kitap saraymda bir numarah binada (2910) lira ve yine mezln1r Kitap saray1-
run 2 numarah binasinda (2250) lira ke§if bedelli tamirat i§Ieri ayn ayn ac;1k 
eksiltmeye konulmU§tur. 

Mukavcle, eksiltme Baymd1rhk i§leri genel, hususi ve fenni §artnameleri 
proje, ke§if hulAsasile buna milteferri diger evrak dairesinde gorulecektir. 

A - Murat Molla Kitap sarayi tamiratl muvakkat teminat1 (76) liradir. 
B - Siileymaniye: Kitap sarayi bir numaral1 bina. tarniratl muvakkat te

minati (219) lirad1r. 
C - S\.ileymaniye: Kitap sarayi iki numaral1 bina tamiratJ muvakkat te-

minatI (169) liradlr. 
isteklllerin en az (2000) lirallk bu i§lere benzer i~ yaptlklanna dair gc!;tc-

receklerl vesaik Uzerlne Naf1a Mudiirlilgunden alacaklan miiteahhitlik ve Ti
caret oclB'.'Si veslkalarile mezkur komisyona zamanmda gelmeJerl. (4162) 

Ankara Belediye Reisliginden: 
imar Mi.idiirliltfule Kadastro veya Naf1a fen mekteplerindcn mezun ii~ 

fen memuru alinacaktir. Bunlara tecrilbe ve bilgllr.rine gore 120-150 lira i.tr
ret verllecektir. tsteyenlerin mektep phadetnamesi ve §imdiye kadar ~ali.,t 1r.;1 
yerlerden aldlklan vesikalarla birlikte Belediye Reislijine milracaat etme Li 
ilan olunur. '(2250) (4514) 
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Gazoz· •• • • • ozu 
$ekerli ve rnevvali olup en leziz bir ga• 

zoz ve en. nefia bi~ 1ampanya huli.aaai gibi 

insana zevk ve hayat veren bilhaaaa lngilte

re ve ltalyada 1erbet ve i~ki yerine kullani· 

Ian en 11hhi bir mayidir. Hasan Gazozu mi· 

devi ve haz1md1r. Y emeklerden aonra 1 ve

ya 2 ~orba ka11ii i~ilebilir. Y az1n alcakta 

dondurma ve ferbet yerine Hasan Gazoz 

Ozii ahn1z. ~ok ucuzdur. 

ptamin 

Ba~larda ba~hyan yap
rak dokumuno durdu
ran ve saclara can ve-
ren yegane eksirdir ! 

ccOptamin• sa~ eksiri terldbinde 
cVitamin• den istifade edildigt i~in 

~ok kuvvetJidir. llergiin aOptamin• le 
ydmnan ve taranan sa~larda dokill-

me derhal durur, zaytfhyan sa~ kok· 
leri yeniden kudret kazarur, kepelder 
d~er, ve sa~lar Slkla~arak gen~ligini, 
gilzelligini muhafaza eder. 

Bir tecriibe kafidir 

9'~ serS'is1ntle 

POKER 
tlahi 

PLAY 
ir"f /J1ft1J1naan 

cldhd ucu1unu 
a 

~/,ula111~m1 i 

KANZUK .MEVVA TUZU 

EN HO!? VE TAZE l\IEYVALA· 
RIN USARELERiNDEN iSTlH-

SAL EDiL:Ui~ TABti BiR l\lEYVA 
TUZUDUR. Emsalsiz bir fen ha
rikas1 oldugundan tamamen talc
lid edilebilmesi milmkiln degildir. 
Hazims1zhg1, mide yanmalanru, 
c~iliklerlni ve muannid inkibaz
Ian giderir. Agiz kokusunu izale 
cder. Umumi hayatm intizams1z
hklanm en emin surette 1slah ve 
insana hayat ve canhhk bah~eder. 

iNGiUz KANZUK ECZANESt 
BEYoGLU - iSTANBUL 

BUtUn bu y1!d1Zlarrn 
tebessUmlerindeki . 1a1aa! 

Ancak, Venus kremi, Venils pud
ras1, Venils Ruju, Venils kirpik 

siirmesile temin edilir. 

Senelerdenberi tecriibe edilmi~ 
en tesirli ilac;trr. Eczanelerde 

bulunur. lsmine dikkat 
ALGOPAN 

Soydan 
Siinnet~i Ahmed 

M~hur siinnet~lba!j1 
llaleblinin torunu 

(:ar!J1kap1 tramvay durak 
No. 3. Tel 21809 ve 56-37 

. .. 
.~ 

•• • eyva ozu 
Ektilik, titkia.lilC, airi, liazimaizldC, it· 

tahaizhk gibi hallerde dolgun ve gazli mi

delere yemekten aonra kii~ilklere 1, biiyiik

lere 2 ta th kat•ii midevi ve hi.z1md1r. 

lnlobaz ve barsaklarda atalet halinde 

aabah a~ karn1na 1-2 tath ka11g1 miileyyim 

ve ~orba ka11iile miishildir. Meyvalarm 

oziinden yap1lrmtbr. ~kersizdir. 

SEF Li 
Bas ve dis aQnlan 
Grip, yaz nezlesi, 

romatizma 
ve kad1nlar1n sanclla

r1n1 derhal gecirir. 

SiZOE TECRllBE 
E o i N rz. 

1 lik ve 12 Hk ambalaj
lann1 her eczaneden 

aray1n1z. 

SAF 
SA BUN 

DI$ Macunlar1n1n inclsl 

KOHiNOR 
Di~ Macunudur. 

.,.., ... ""'"""'"""'""'"'"'"'""'""""""'""'""'""'"'"'"""'"• Bunu bir kere kullananlar arhk ayrilamazlar. 
Sahibi Necmeddin Sadak Kullanmam1~ olanlar bir denesinler. 
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~AMMatbaui 


