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Orada koca bir tarihi devrin 
sahne sahne, perde perde akl· 
~m1 goreceksiniz, siirekli heye· 

canlar i~inde kalacaksmlZ. 
Telefon: Ba§muharrlr ve ev1: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. l:dare ve matbaa tl.smJ 24299 • 24290 

Macaristanda 

hayat ve rejim 
Pe,te: Temmuz 

I'E::=a ilozof Keyserling'in bilhassa as· 
g- len T urani olmak sebebile Av· 

M . rupanm en asil milleti s_ayd1ii;l 
a~anstam biz Tiirkler ~ok sevenz. Bu 

~evgtrniz trk kaynagt itibarile her ikimizin 
d: ayni T ~rani. biiyiik asia ~aghhii;1mt_z· 

n mt 1len geltr? Dogrusu btz Macans· 
;all! sevmei(e ba~ladtgtmtz pek eski tarih· 
r"~denberi boyle bir sebeb dii~iinmedik. 
' .. baktmmdan Macarlarla aramtzdaki 

hu:.aneset nisbetle yeni ke1folunmu~ ve 
k •ntz iimmeye laytkile yaytlmamt~ haki

_at erdendir. Bu yeni hakikatler Maca-
11.'~na kar~t esasen besliyegeldii!imiz sev• 
f'~ arttrmaga sebebdir. T urani Tiirk· 
ere T urani Macarlar arasmdaki sevgi· 
~~k . ast! sebebi iki milletin karakterlerin· 
e 1 efendi insan benzerliginde bulunsa 

·Ber kt' z d k~ tr. aten Keyserling de Macarlar· 
.]<a 1 bu aga • kahraman ruhuna baythr, 

1 
su kattlmamt~ Macarlarda bugiin dahi en .. 
~umeyyiz vastf budur. Keyserling bu 

]•~hteyi mii~ahede ettikten sonra bu asa· 

6etl lahli! ederek onu ukm necabetinde 
lu UYor, ve hatta Nordik (!imali) 1rk da 

0 .~a olsa i~te bu 1rkttr diyor. Keyserling'e 
Bor~ vasati Asya yaylalanndan lamelif 
~evtrerek tekrar garba, Avrupaya doii;ru 
Nlmi~ olan insanlar vardtr ki hakiki 
h ordik'ler i~te onlardtr, ve bunlar bil
~~ssa Macarlar ve Tiirklerdir. lki millet, 
1 ternas ettikleri iklimlere ve cemiyetlere 

ralet ve medeniyet ajtlaml~lardtr. Asa· 
et kanmda derin bir niifuz ve hakimiyet 
~· kuvvetli bir genijleme kabiliyeti var-

tr. Bir ka11k maya nast! bir kazan siitii 
r~Urt yaparsa bir damla kan da oy\ece 

I_endi cinsinden koca bir cemaat yaratabi
tr. 

OIIOII'Io 

F"ilozof Keyserling'in biitiin bir kanaat 
;: samimiyetle miidafaa ettigi tezi gor· 

Ukt•n sonra Atilla'mn buralarda asia 
~lbanc1 bir ~evrede ve yabanctlar arasm· 
a Ya!amamtj olduguna kolayhkla hiik· 

lllolunabilir. Atilla'dan sonra onun her 
&eferde bazan dart yiiz bini ge~en ordu
junun ve bu orduyu yapan devletin ka· 
b~baltgt nereye gitti? Bu kadar kalabahk 
~It cemaatin, ad eta ba,hbajtna bir mille
h ~ Asyaya dondiigiine clair tarihte hi~ 
ttr kaytd ve i1aret yoktur. En dogru tev· 

6•.h .. olarak denebilir ki Atilla devletinin 
h Utun itbat hala Tuna boylannda ve bil
~ a,.a Macar ovalannda yajtyorlar. Ne 
aztk ki Macarlarla biz Tiirklerin tema

:IDltz iki ayn dine mensub olmak ve bu 
1 ·~ble yekdigerden ~ok uzakla1m1~ bu
t~tnak !eklinde cereyan etti. Osmanh 

5 
Urkleri Macarlan karakter itibarile ~ok 

~~elerine ragmen en biiyiik 1airleri· 
1:: lzden biri bu T urani akrabalanmm 
~Biiriis kafirleri diye tavsif ediyor, 
r kacar!ar da bize karst ha~h ruhu ile ha· 
~ et eyliyordu. Hala katolik kilisesinin 
1 ~caristana hakim ruhu, zahiri nezaket· 
"'•ne • b "h . t ra~men, u z1 myetten tamamen 

~imali Cinde bfiyfik harbler ba~lamak fizere 
Hopei' ningakznznda 130,000 

f;in askeri loplandz 
Japon tayyareleri asker nakleden 20 

<;in askeri treni~e taarruz ettiler 
Tokyo (A. 

A.) - Tien~in • 
den bildirildigine 
gore J apon ke1if 
tayyareleri yirmi as· 
keri !renin Pekin • i 

Hankou hattmm ce • 
nubunda kain bir 
noktaya dogru gil • 
mekte oldugunu ve 
5 !renin de Tien~in· 
Puken hattmdan yu· ' 
kan dogru gitmek • 
te oldugunu gormii!·r:_ · 
lerdir. J apon tayya-
releri, <;:inlilerin a • 

(;inlilerin mu • 
kavemet karar1 

kat'i 
Va1ington 1 

te1ine maruz kala · ' · · ,. b b drm d ~J t 1 
k I d d

.. Pe>pmg 1 om ar an c en ap<>n <>P an 
ra tren er en or • 

A.) - <;:in sefiri, 
Hariciye Naz 
n Hull'ii ziyaret 
etmi~tir. Sefir miila
kattan sonra gazete
cilere <;in hiikumeti
nin J aponya ile bir 
harbi goze alamk 
Chahar ve H~ei 
eyaletlerinde ]..,an 
istilasma mukave -
met etmege mrar 
vermi! olduii;u~ be· 
yan etmi§tir. 

{;inlilerin haz1rl1g1 1 
diinii bombardtman etmi!ler ve Pautimg• diye kadar cenubi Hopei' de 130 bin Jci. 
fu istasy<>nunu yakmtjlardn. Bu tayyare· 1iyi bulduii;unu ehemmiyetle kaydetmi1 • 
ler iki hat boyunca bir~ok yardunc1 tay· tir. 
yare meydanlan ve Lunghay demiryolu <;:inliler bilhassa Hung • Hay demir
h<>yunda da miihim harekat iisleri mev- y<>lu boyunca ve bu hathn cenubunda 
cud oldugunu gormii1lerdir. ham!tklar yapmaktadtrlar. 
Hopei'de toplanan Cin kuvvetleri Nazn, vakayiin neticesini tayin etmek 

Tokyo 1 (A.A.) - Ayan meclisinde miimkiin olmadtgmt, fakat <;:inlilerin hat· 
1imali <;:indeki askeri vaziyet hakkmda It hareketlerinin ihti!aft vahim bir 1ekle 
izahat veren Harbiye Nazm, Japon lay· sokacagm1 ilave etmi~tir. 
yare kuvvetlerinin ~imdiye .kadar muha • Harbiye N ezareti makamati en va • 
samala i$1irak etmedilderini beyan, fakat him h.idiselero kar11 haz>r bulunmakta • 
merkezi Cin hi.ikiimet kuvvetlerinin jim • dtrlar. 

.5anghay 1 (A.A.) - Pekin ·'Tien· 
~in'in cenubu garbisinde pek mii!Jm baz1 
askeri hareketler yap1lacag1 anla~tlmak -
tadtr. <;in mahfilleri ba~ka ~are ~ad1g1• 
n1 beyan ederek, biiyiik ham!tkltar yaptl
dtgtm saklamamakta, fakat resmi mah • 
filler bu hususta ketum davranmaktad1r • 
lar. 

Japon orduwnun harieketi 
To yo 1 (A.A.) - Hopei'de aslieri 

[Arka.n Sa. 8 slltun 1 tfe) .................................................................................................................................................. ' ····················-··············· 

Ihtilalciler bir giinde 24 1 

kasaba i§gal ettiler 
ispanyol anarsistleri • 

ba~kumandanma 

Ka!alonya ordulari 
suikasd yapblar 

J 

Radyolardan 

ahnacak ucret .. 
Ucret tarifesi Vekiller 
Heyetince tasdik edildi 
Ankara 1 - N af>a Vekaletince haz1r· 

Ianan telsiz iicret tarifesi Vekiller He
yetinin tasdikma iktiran etmi~tir. Bu 
tarifeye gore, umum.i telsiz telefon ne~
riyahm almaga mahsus tesisattan her 
mali sene i~in ~ajildaki iicretler alma • 
caktu. 

1 - Yalmz kulakhk1a dinliyebilen 
kristal dedektorlii liirnb3Slz ve hopar • 
lorsiiz ahizelerden 2 lira, 

2 - Mesken!erden, niifusu on bL'l • 
den az olan yerlerde 5 ve niifusu on 
binden ~ok clan ~ehirlerde 10 lira, 

3 - Kara ve su nakil vas1talarile Ji. 
man da"-ilinde ~ah~an deniz nakil vast· 
talarmdaki tesisattan 10 lira, 

4 - Lirnan haricinde 9ali~an yolcu 
vapurlarmm salon veya giivertelerine 
mevzu tesisattan 30 lira, 

[Arka.H Sa. 6 siltun 3 tel ············· .............................................. . 

Tiirkiye - Yugoslavya milli ma~I 

Milli takimimiz diin 
Belgradda 3-1 yenildi 

Oyun ~ok sert 
de 

oldu, Yugoslavlardan 3 • 

bizden Niyazi yaralamb; taknnumzm 
Rasih atb yegane goliinii 

Rellfl 

Belgrad 1 (Hususi muhabirimiz • 
den} - Bugiin Tiirkiye ile Yugoslav
ya milli futbol taktmlan 15,000 seyirci 
iiniinde ~arptjlt]ar. Neticede Yugoslav
ya 1 e kar!t 3 galle galib geldi. 
Ma~ta sarayi Krali Mare1ah, Ba!ve

lci! ve Hariciye N azmnm miimessilile bir
~ok hiikumet erkam ve Tiirkiye el,.iligi 

" 
Diinkii spor 

Niyazi 

miimessilleri hazir bulunmu~lardtr. 
ltalyan hakemi Parladini'nin 1da1ro<>l 

altmda cereyan eden rna~ ~ok halrar.,thl 
ve sert olmu~tur. Yugoslavlar 
devreyi 1 • 0 galib bitirmi1ler, ikinci 
rede Tiirklerin atbg1 bir gole mukabil 
say! daha atarak sahadan 3 • 1 
~tkm>§lard1r. [Arka.H Sa. 7 siltun 5 tel 

harek leri 

Admira, Galatasaray 
takimini 4 -1 maglub etti 
Galatasaraym yddoniimii miinasebetile 
bir~ok rniisabakalar yapdd•, Matbuat 

da Galatasaray rniitekaidlerini 1-0 

Galatasaray miidafilcri faaliye!tc 

diin de 
takum 

yendi 

he~krriid etmi1 dei!;ildir. Bununla beraber y. tn ve hele juurlu asaletin ruhunda 
It Urklere kar!l kilisenin iistiine ~tkan 
R~"'-'etli ve kaytdstz !artstz biiyiik bir sev-
1: Ve incizab vardtr. Nitekim biz Tiirk· 

1/ de Macarlan iiylece kaytdstz ve !BTl· 
h \bla~ak alabildigine seviyoruz. Bu mu
l~l ettn nmanla harikaya benzer inki
"' bar Yaratacagtm tahmin etmekte hi~bir ··•u a!" aga yoktur. 

b ~ ukanki sattrlar, 1imdiki halinden 
nt sedece~imiz Macar milletinin bize 
~:~~-tie olan ukta! ve hatta karde! mahi· 
Ill ~01 Turk gozleri iiniinde tebariiz ettir· 

Bilbao'dan ka~an halk ~ehre avdct ediyor 

Yunanistan sahilleri 

tahkim ediliyor 

Bu i~ i~in biiyiik bir 
plan haz1rland• 

Derece alanlarzn mukU. klasik tekneler arasmdaki yan1 ~ok gu
zel ve heyecan!t oldu. Yiizme miisaba • 
kaStna Galatasaraydan 16, Ortakoyden 
4, F enerbah~e, Giine~ ve Bogazi«i ku • 
liiblerinden birer yiiziicii i~tirak ettiler. 
Neticede Galatasaraydan Halil 23 da • 
kikada birinci, gene Galatasaraydan Or• 
han ikinci ve san • klrmlZI!tlann en gene 
yiiziiciisU Mahmud ii~iincii oldular. Ha
lile bir kupa, derece alan diger yiiziicu
lere de hattra olarak hirer madalya ve· 
rildi. 

•&e memurdur. 
011¥¥ 

ni ~iiYiik Harb sonu diinyasmda kendisi
la er!eyip toparlamak iizere en iyi ~ah
du~ Avrupa memleketinin Macaristan ol· 
tak~~nu bu defa iyi mii!ahede ve hakkile 
lllu tr etmekten bilhassa zevk duydugu· 

zu s·· I 1· · M I zat oy erne tytz. acar ova anntn 
en b· b'l Ill· trer bah~e halinde olduii;unu 1 • 

li~~en Yoktur. Buna, mahir Macar elle
~ e Pe!tenin mubalaii;astz bir diinya 

nneti h 1· • ·1 · ld • b •an• a tne ge~m mt~ o ugunu ve u 
Ve ~t. eserinin iistiinde hal a binbir itina 
ilav ltrnamla ~a!t!tlmakta bulunduii;unu 
~d :ib·tmeliyiz. Pe1tenin i~inde sekiz on 
l>tni b~ ~ok ktsa bir zaman zarfmda yep
da11 tr §ekle konmu§ olan Margent a· 
ltnd 

01
' ~ukaddes kitablann cenneti riiya· 

lit ~ b1Ie gormemi§tir. Ve yalmz Marge· 
boyj ~~~ degil, burada az~ok her taraf 
be!k: b•.r. Macar ~aytrlartntn ye§illigi, 
herh~jtraz da iklimin yardtmile, . f~k~t 
him de daha arltk insan manfettnm 

tnetile 1 "I . d'" h ~ay I ngt terenm unyaca me! ur 1
r ar1n1 golgede b1rakm11hr. Bu gay· 

Albarracin 1 (A.A.) - ihtilalciler lhtiliilciler 24 kasaba i,gal ettiler 
diin Terul ve Cuenca eyaletlerinin hu • Teruel cephesi 1 (A.A.) - Havas 
dudunu birka~ noktadan ge~erek saba- Ajansmm muhabiri bildiriyor: 
hm ilk saatlerinde hiikumet~ilerin umumi Diin be1inci kolordu ktt'alan i~in par· 
karargah> olan Valdecuenca'yt i1gal et- lak bir giindii. Bazt yerlerde ihtilalciler 
mi1Ierdir. bir giinde yinni kilometro kadar ilerle • 

ihtilalciler ileri hareketlerinde de· mi1ler ve yirmi dart kasaba ile bir~ok 
vam ederek cenuba dogru hareket et· miihim mevziler elde etmi1Ierdir. 
mi1Ierdir. Cenub istikametinde hareket Ric' at etmekte olduii;u zannedilen za· 
eden kol biraz sonra pek miihim bir sev • ytf bir mukavemette bulunmu1tur. Esir • 
kiilcen noktas1 olan Tori! kasabasmt i1- lerin adedi bine yakla!mt1ttr. 
gal etmi1tir. [Arkast Sa. 3 siltun 1 del 
UIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ret ve himmet miikiifatstz da kalmamt~, 
pek haklt olarak Macaristana dogru bir 
ciinya aktn1 temin etmege bajlamtjlt.r. 
Burada be1 altt }'II once mevcud otellerm 
kapahlmast dii§iiniiliirken 1imdi yeni yeni 
otellerin in$3lan derpi§ olunuyor. Harb
den yara!t ~tkan Macarista~: ru~unun .. ts· 
ltrabma ancak mevcudu duzelltp yuk· 
seltmekte bir telafi ~aresi aramt!hr zan· 
nolunur. Eii;er bOyle ise biz Macarlan te
min ederiz ki onlar aradtklanm bulmuj· 

lardtr. 
011'1-¥ 

Muahedeleri tadil ettiremiyen Maca· 
ristan son gUnlerde lejkilah esasiyesioi 

tadile el almtjltr. Bu tadil ba~ltca iki 
noktay1 istihdaf ediyor: 

I - Kral naibi unvanile devlet reisli· 
gi yapan zatm salahiyetlerini geni§letme 
ve kuvvetlendirme, 

2 - intihab kanununun daha demok· 
ratik bir 1ekilde •slaht. 

Bu iki noktadan birincisi temmuzun 
1 inde ve 9 unda Macar meb'uslar ve 
ayan meclisleri tarafmdan rey verenlerin 
tam ittifakile karara baglanmljltr. Buna 
gore kral naibi adm1 lajtyan devlet reisi
ne veto, yani kanunlan iade ve meclisleri 

YUNUS NADI 
[ArkaSt Sa. 3 siltun 3 te] 

Atina I (Hususi) - Yunan hiiku
meti ahiren deniz harb filosunu kuvvet • 
lendirmek i~in takib etmege ba§lad•i!• 
pliindan sonra sevahilin tahkimi i~in de 
yeni ve biiyiik bir plan haztrlamtjltr. 

Bizzat Ba1vekil M. Met~ksasm mu • 
rakabesi altmda hamlanan plan, Yuna
nistanm tekmil sahil ve adalanm herhan
gi bir deniz ve hava taarruzundan koru· 
yabilmek imkanlartm istihdaf etmektedir. 
Bu plamn tatbikatma pek yakmda ba!
lanacakttr. 

istanbulun Ta~lar1 

KIZKULESi 
tl"stad M. Turhan Tamn ikinci yaztSJ 

yarmki niishanuzda 

fatlarnu General Kaz1m 
Ozalp verdi 

Galatasaray kuliibiinUn 33 iincii ytl
doniimii miinasebetile tertib edilen spor 
jenliklerine diin de Bebekteki Deniz lo
kalinde ve T aksim stadyomunda giizel bir 
~ekilde devam edildi. 

Ogleden evvel, deniz sporlannda, Bo· 
gazt yiizerek ge~me miisabakasile dortliik 

... 
[Arka.n Sa. 7 sfltun I liel 

Galatasaraya yazllan luz atletler resmi ge~idde 



2 CtmiHURiYET 

Hatay statu .. ( e hlr ve Meml ket Ha erleri ) 
H~aydaintihabatihlde· ~S~u~,-~-r-~-d-e--M-ec-c~~-i-t~~-s-il--B-o_fu_v-~--y-e_&_d~e 

rece}i o}arak yap1lacak susuzluk ba,Iadt Mekteblere almacak faydah 
talebeler hakkmdaki 

talimatname 

isler 
' 

ilk intihabat, Milletler Cemiyeti tarafmdan tayin 
olunan komisyon tarafmdan murakabe edilecek 

-2-
Tiirkiye transit ihtiyaclan~i te~in i~in I mi y~~~~d.aki Hat~y vatanda~1 erke.kler) 

!skenderun limamm en gen1~ mikyuta kend1lenm bu kom1syonun delegelen mu
kullanmak hakkma malik olacakbr. Bu vacehesinde Tiirk, Alevi, Arab, Erme
maksadla liman dahilinde kafi geni~liktr ni, Ortodoh, Grek cemaatlerinden hi • 
bir mahal Tiirkiyenin ihtiyaclanna tab - rine mensub olduklanm alenen beyan
sis edilmek ,.. Tiirkiye giimriik idaresi Ia o cemaat siciline kaydettireceklerdir. 
altma vazedilmek iizere Hatay hiikwne- Komisyon bu ilk kayid muamelesinin 
ti tarafmdan Tiirkiyeye kiraya verilecek· ilanile birinci derece intihab zamamnm 
tir. tayinine karar verecektir. 

Bu ic.ar muknelesi elli sene miiddet- Ayni cemaate mensub olarak kayde • 
le ve senevi bir albn mukabilinde akdo- dilmi~ olan miintehiblerin adedi Hataym 
lunacaktu. heyeti mecmuaSJ i~in bu cemaatin malik 

Kiraya verilen mahal dahilinde Ha • olacag1 meb'us adeciile ikinci derece 
tay hiikiimetinin nya hkenderun Bele • miintehiblerinin adedini aradaki nisbet • 
diyesinin miilkiyeti altmda olan hertiirlii !ere gore tayin edecektir. 
arazi ve in~at hi<;bir teklif ve harca ta· ~u kadar ki bu rnuamelenin neticesi 
bi olmadan Tiirkiyeye teslim edile - ne olursa olsun her cemaate &fag!da ya
cektir. Hususi fA}uslara aid arazi, meba- z1h asgari meb'us miktan temin edilm~

Tiirk cemaati: 8 
Alevi cemaati: 6 
Arab cemaati: 2 
Ermeni cemaati: 2 
Ortodoks • Grek cemaati: 1 

ni ve in~at Hatay hiikiimeti tarafmdan tir. 
istimli.k edilecek ,.. buna aid istimlak 
tazminah Turkiye hiikiimeti tarafmdan 
tediye edilecektir. Turkiye hiikumeti 
kendine aid mahalde transitini temin, 
hertiirlu tesisah yapabilecek ve ls -
kenderunu Tiirkiyeye baghyan timendi
ferin Turk serbest limamna iltisak1 i~in 
Turkiyeye herrurlii teshilat gosterilecek· 

Kayid muamelesinin neticesinde ~~ • 
kacak kat'i adedler esas olup bu adedler 
her cemaat ~in daha fazla ise asgariler 
o adede isal olunur. Ve daha noskansa 
aynen kalu. Tenzil edilmez. Bu yijzden 
meb'us adedinin kuk1 tecavilz etmesi de 

tir. Turk serbest limanmda butiin giim -
riik muameli.b Turkiye giimruk memt.r· 
lan tarafmdan yapuac.ak ve orada an -
cak lurkiye hiikiimeti tarafmdan rusum 
ve tekilif istifa edilecektir. 
• Pwta oe telgral maameleleri 

Posta ve telekominikasyon itlerinde 
yeknesak bir servis temini i<;in Hatay 
hiikumetile Suriye hiikGmeti aralannda 
bir itilafname akdedeceklerdir. 

Hatay hiikiimeti, dahili ihtiyaclanna 
mahsus olmak iizere posta k1ymetleri ih
raCI hakkma malik olacakhr. 

Beynelmilel muamelatta Hatay hU • 
kiimeti Posta !ttlhadma aynca dahil ol
mag, taleb ebnek hakkm1 kullanq> bu it
tihada dahil oluncrya kadar beynelmilel 
muamelat balmmndan muvakkaten Su • 
riye idaresine tabi olm~kta devam ede • 
cektir. 

Hataym statiisile esas t~kilat kanunu 
29 te~rinisani 1937 tarihinde mer'iyete 
girecektir. 

Umami hiikiimler 
B - Esas t~ilit kanwru: 
Esas te~kilat kanununun tefsiri, tatbi -

k1 ve tidili ancak statii hiikiimlerine gO
re miimldindiir. 

Esas te~kilat kanunu mer'iyete girdigi 
zaman Hatay hiikiimeti, eski idarenin 
hak ve vecibelerini deruhde edecektir. 

27 kanunusani 1937 den evvel veril
mi~ olan imtiyazlar, nizamnameler ve 
memuriyete tayin)er, usul ve nizamt da
iresinde miikteseb haklara hale! gelme • 
mek ~rtile Hataym salahiyettar otori • 
tolan tarafmdan bath yolda karar itti· 
haz edilmedigi miiddelx;e idame edile • 
cektir. 

Hiikiimet uzuvlarm1n te~labna aid 
olan 5-27 inci maddeler hukiimleri San
eak Meclisi tarafmdan ihnam ve tadil e
dilebilecektir. 

Esas t~kilat kanununa yap!lacak ila
veler meclis tarafmdan u~ ay fas1la ile 
tasVIb edilmelidir. Esas tetkilat kanu -
nunda yap1lacak tadilat da ayni usule 
tabi olacakbr. E&as t"'kilat kanununun 
mer'iyeti tarihinden itibaren bet sene 
miirur ettik~e bu kanun hukiimlerinin sa· 
rahaten kabul ettigi mevad mustesna ol· 
mak iizere hi~bir tadilat yapllanuyacak • 
br. Sancak ismini de ili.veler i~in tayin 
olan usule uygun olarak, meclis tarahn
dan tadil edilebilecektir. 
Hii.kii.met azuvlannm lefekkiilii 

I - T "'rii uzuv: 
T etrii kuvvet. Hatay milletine aid, 

meclis tarafmdan icra olunur. Meclis 
ciort sene i<;in intihab olunmu,. k1rk aza· 
dan miirekkeb tek bir heyettir. 

lntihabat 
Meclis azas1n1n intihab1 iki dereceli 

se.,im usulile yap1hr, kanuni ve cezai 
mahrumiyetlere du~r olm1yan yirmi ya
§IDI miitecaviz her erkek Sancak vatan
da~! birinci derece miintehibdir. lkinci 
derece miintehib se.,ilebilmek i~in oku • 
yup yazmak laz1mdn. Meb'us olmak 
i<;in yukandaki tartlan haiz olmak ve 
yirmi bet ya~mda bulunmak laz!IDdu. 

flk intihabat i~in biliimum intihab mu· 
ameleleri Milletler Cemiyeti meclisi ta -
rafmdan tayin olunan azalardan mii • 
rekkeb bir komisyon tarafmdan tanzim 
ve murakabe edilecektir. 

Bu komisyon, Tiirkiye ve Fransa ha
ric olmak iizere. Milletler Cemiyeti a -
zasmdan olan devletler tebaa.,ndan mii· 
t"'ekkil olacak ve bunlara Tiirk, Alevi, 
Arab, Ermeni, Ortodoks, Grek cemaa!
lerinin mahalli miimmilleri kat!lacakt,r. 

Birinci derece miintehibler, (yani yir-

caizdir. 
Her yiiz birinci derece muntehibi i)in 

bir ikinci derece miintehibi olacakttr. ln· 
tihab dairesi kazadu. lnbnab tubesi na
hiye, yahud ~irlerde mahalledir. Lii
zumu takdirinde ayni nahiyede iki inti • 
hab ~ubesi tesis edilebilecektir. Meclis a
zaSI ikinei derece miintehibler tarafmdan 
inllnab olunacakl!r. 

Birinci kayid muamelesi aleni beyan· 
Ia olup asd intihabatta her iki derece in
tihab hafi reyle vuku bulacakbr. 

N amzedlerin cetvelleri cemaatlere gO
re tertib olunur. 

Her miintehibe yalntz, mensub oldu • 
gu cemaatin namzedler listesini havi bit 
tek varaka verilecektir. Birinci derece 
miintehibler bu cetvelden istediklerini ~
zerek kalanlanm ikinci derece miintehib 
olarak se<;erler, bu ikinci derece miinte
hibler de ayni tarzda meb'uslan intihab 
ederler. 

Kanun teklifi ayni zamanda meclis a· 
zasma ve icrayi kuvveti haizdir. Masa • 
rife ve vergi zam, hazf, tadiline aid ka
nun teklifi miinhaman icra kuvvetine a • 
iddir. 

Biit~e meclis tarafmdan her sene ka
bul ve tasdik edilmelidir. 

hbu esas te~kilat kanununun hilanna 
bir hiikmu bulunmad1g, takdirde, meclis
te kararlar alelade ekseriyetle ahmr. 
Medisi te~kil eden azan1n n1sn mecliste 
haZ!T bulunmad.k~ karar almamaz. 

2 - lcrai uzuv: 
!crayi kuvveti Hatay milleti namma, 

bir Hatay reisi devletile bir icra heyeti 
tarafmdan icra edilir. Hatay devlet reisi 
bet sene i~in meclis tarafmdan intihab e
dilir. Reis resmi torenlerde HataYI tem
sil eder. Hususi uzuv ilan eder. Meclis
~e kabul edilen kanunlar reisin tasdiluna 
iktiran ebnedik~e mer'iyete ge<;mez. Reis 
mecli~e kabul edilen bir kanunu kabu • 
lu tarihinden ihbaren bir ay zarfmda ta
likle bu kanunun mecli~e tekrar tetkikini 
taleb hakkm1 haizdir. Boyle bir kanu • 
nun medisin tekrar tetkik edebilmesi an· 
cak meclise tekrar havalesinden itibaren 
bir ay sonra miimkiindiir. 

Reis kanunu bir ikinci tetkik uzerine 
medi~e kabul edilen tekilde tasdik et
mek mecburiyetindedir. 

Hatay reisi, icra beyetinin muvaf1k 
reyi iizerine, meclisi fesbedebilir. Bu tak
dirde, vakit kaybetrneksizin yeni intiha
bata tevessiil ebnelidir. 

Hatay devlet reisinin maatl ve imti • 
yazlan vazifesinin devaau miiddetinee 
aleyhine tadil edilemez. 

Medis huzurunda mts'ul bir icra he • 
yeti tetkil edilmi~tir. Bu heyet bir ba~ • 
kandan ve bunun tarafmdan se~ilmi, a • 
zami dort azadan miirekkebdir. 

fcra heyeti ba~kan1 Hatay devlet re
isi tarafmdan tayin olunur. 
3- Kazai kuvvet: 
Kazai kuvvet. kanunla muesses mah· 

kemeler taraf1ndan Hatay milleti namma 
icra olunur. Azas1 Hatay devlet reisi ta
rafmdan tayin olunan bir yijksek mah -
keme mevcuddur. Bu mahkeme azas1 di
ger azamn reyi ahnd1ktan sonra ve ka
nunen muayyen ahvalde Hatay devlet 
reisi tarafmdan azledilebilir. 

Yiiksek mahkeme bilumum mahh • 
melerin kararlanm istinafen ve temyizcn 
nakzedebilir. lcra heyeti yijksek mahke· 
menin ve diger mahkemelerin hiikiim vt 

kararlannm tenfizile miikelleftir. 
Kazai kuvvetin kararlan diger hi~ir 

Bursahlara nobetle su 
verilmektedir 

Kiiltiir Bakanhgma bagh lise ve orta 
Bursa (Hususi) - Sulanmn bollu • mekteblere paraSIZ yabh olarak almacak 

gile ~hret bulmu~ olan ve her tarafta bir talebelerin se.,me imtihanlan 2 eylul 
su §ehri diye amlan Bursa, bugiinlerde per~embe giinii saat dokuzda Afyon Ka
lFne nobetle su i~mege ba~hyan bir ,ehir rahisar, Agn, Amasya, Ankara, Antal
olmu~tur. Her sene yaz1n bu aylarda ya, Aydm, Bahkesir, Bilecik, Bingo!, 
ba~gosteren su s1kmt1S1 bu sene biraz da· Bitlis, Bolu, Burdur. Bursa, Canakkale. 
ha bafif olmakla beraber gene kendisini <;:ankm, <;:oruh, <;:orum, Denizli, Diyar
gostenni~tir . .Simdi mahallelere nobetle bekir, Edirne, Elaziz, Erzincan, Erzu -
ve muayyen baz1 saatlerde su verilmekte- rum, Eski,ehir, Gazi Aanteb, Giresun, 
dir. Bursada hiikiim siiren bu susuzluk, Giimupne, Hakkari, l~el. !sparta, !stan
on bet sene evvel Ankaradaki susuzluga bul. fzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, 
benzemektedir. <;:iinkii baz1 mahallelerde Kuklareli, Ku~ehir, Kocaeli. Konya, 
sabahlan el yiiz y1kamak i9n musluklar- Kiitahya, Malatya, Manisa, Mara,. 
da su bulmak buyiik bir saadettir. Mardin, Mugla, Mu~. Nigde, Ordu, 

Y ann halkm en c;ok muhtac oldugu Rize, Samsun, Seyhan, Siird, Sinob, s,. 
ve maalesef gene en ~ok ,ikayet ettigi vas, Tekirdag, T okad, T rabzon, T unce
bu mesele etrafmda ~ok ince tetkikler li, Urfa, Van, Y ozgad. Zon11uldakta 
yapttm. Vard1g11D netice 1udur: lise ve ortamekteblerde yap1lacakhr. 

Bursa Belediyesine aid su depolan Se<;me imtihanlan tiirkc;e • edebiyat, 
!50 bin ton su toplamakta ve bu miktan riyaziye, tarih, cografya derslerinden ve 
aynen sarfetrnektedir. Su halde 75 bin yaz1h olarak yap1lacakhr. 
niifuslu bir ~hirde adam ba,•na giinde Turk~e • edebiyat 2 eylul, riyaziye 3 
2 ton su diifiDektedir ki. bu hesaba gore eylul, tarih, cografya 4 eylul giinlerinde 
Barsada bir su Sllunt!SI olmamak laz1m yap1lacakbr. lmtihan neticesi gazetelerle 
gelmd:tedir. Halbuki va~iyet tamamile ilan edilecektir. lmtihanlarda kazanma 
ba~kadu. Evlerde su saatleri olmad1gm • dereceleri bir olanlar i<;inde ~hid ~ocuk
dan yurdda~lardan bazuan meyvalannt, !an tercih edilecektir. 
rahlanm soi!ubnak i~in veya balalanrun fmtihanlara girmek i~in Turk olmak, 
giderlerini ~·k bulundurmak kin sulan saglam ve iyi ahlakh olmak, sm1fta kal
bo~ubo~una ak•trnaktadlflar. Belediye mam1~ bulunmak li.z!mdu. 
bunun oniine 8e.,ememekte oldui!u ic;indir --:-.----S-E_H_I_R_I_S._L_E_R_I 
ki, daima, her sene. sulan bol bir mem• 
lekette u S!kmbsile kar~!la,maktadu. y e- 24 aaatlik tifo vukuah 
ni yeni depolar yap1larak ba~ka sular Son yirmi dort saat i<;inde §ehrimizde 
toplansa bile bu israfat devam ettiko;e va· 12 tifo vak'ast tesbit edilmi§tir. Vak'a
ziyet dUzelmiyecek demektir. Belediye - !arm azalmast artlk hastali~m §idde -
miz bunu anlauu1 bulundugu halde evle- tinin azalmal(a ba§ladlgma kuvvetli bir 
re bir tiirlii su saati takmak istememekte, delildir. 
yalmz halk1 israftan menetmege ~ah§ • AH'ikadarlardan aldll!tmlz maliimata 
maktadu. gore, bu rakamm bir kiSITIJ gizli tifo 

vak'alarmm meydana <;tkmt§ldu-. 

Etekle nakliyat memnu 
Diin sabahtan itibaren Beyoglu ve E

minonu rruntakalarmda e§ekle nakliyat 
menedilmi§tir. Diger mmtakalardaki 
memnuiyet karan 1 §Uba~tan ltibaren 
tatbik edileeektir. Bu yasal!a riayet et
miyenler cezalandmlacaklardu-. . .. -

Y ol, imar ve kiiltiir faa
liyeti h:azla devam ediyor 

Bolu (Hususi) - Bolu Valisi Salim 
Giindogan, vilayetin muhtelif i~eri hak· 
kmda §unlan soylerni~tir: 

«- Boluya geldigimde ba~1ca takib 
ettigim naf1a, imar, koy kallunma i1leri 
oldu. 

Kocaeli vilayeti hudtrduna kadar 160 
kilometro yol, lu1m ge~ilebilecek bir su
rette hafif bir tamir yaphktan sonra ta • 
miralt esasiyeye ba~hyarak iki ay sonra 
muntazam bir hale gelmi~ olacakhr. Bo
lu • Mudurnu - Goyniik yollarmda da 
tamirat yap1lmaktad1T. Bunlardan ba,ka 
35 kilometro olan Abad yolunun da tes
viyei turabiyesi yaplimllhr. 14 kilometro 
olan K1bn~1k - Aya, • Beypazan yolu
nu, koylii kendi arzularile yapm1~lardu. 
Halktn bu hareketini takdir ederim. Bu 
yo!, Ankara yolunu 30 kilometro daha 
k!Saltacakllr. 

Hiikumet konag1 ic;indeki bah~e. tevsi 
edilecek, buraya Ataturk heykeli yap!la
cakbr. Bunun ic;in biit~eye I 2,500 lira 
tahssiat konmu,tur. 

Parti kurajpnm etrannda ba~e yapl
lacak, ve halkevleri ~aS! i~in. Mudur • 
nuya 60 bin, Geredeye I 7 bin, Diizceye 
5 bin lira tahsisat konulmakla beraber 
her kaza sporculanna, saha yapmak iize
re iki bin lira yard1m tahsisatt verilmi,tir. 

Boluda bir orman orta mektebi a.;lla
cakhr. Sakarya okulu Orman mektebine 
tahsis edilmi1 oldugundan, yeniden bir 
mekteb yapacag!Z. 

Koy kalkmma i~leri i~in, vilayet mer· 
kezinde kaymakamlar, miidiirler, umumi 
meclis azalan toplanarak bir kongre yap
hk. Bu kongreden ahnan direktifler da • 
iresinde, koyliiniin kalk1nmaS!na ~h~1l • 
maktadJT. 

Koyliiniin kalk1nmas1 i<,;in gelirini art
hnnahd!T. Koy namma ekilen tarlamn 
haS!Ial!m, koyiin gelirine tahsis ebnek u· 
suliinii Bahkesirde yaparak muvaffak ol
dugum i~in, burada da onu tatbik edi • 
yo rum. $(iyle ki: <;:ift ba,,na, bir ila iki 
diiniim tarlay1 koyliiye ektirerek biitiin iti 
kiiylii tarafmdan yap!lmak uzere olup 
has1latJ koy •and•!im•n geliri olacakbr. 
Bu sene Boluda asgan 30 bin dOnum 
tarla ekilmi,tir. Bunun hire iic; verdigini 
kabul edersek en a~ag1 I 00 bin lira koy 
sand1klanna girmi~ olacaktiT. Bu seneki 
haS!lata gore, 150 bin lira olacagm1 tah
min ediyorum. 

Koy ~ocuklannln okutulmaSI i~in de 
vilayette 11 koy yah mektebi vardiT. Ya
h mektebinde bir ~ocug!ID senevi masran 
25 lirad1r. Bu 25 lira ~ocuk velilerinin 
arzulanna gore nakid veya ayniyat ola
rak verilmektedir. Fakir olanlannki de 
koy sandi~LDdan odenmektedir. 

Halkm, c;ocuklanm okubnak i~in bii
yiik l(ayretleri vard!T.» 

Stcaklarm ~Ikardtgi modalar 

$ehirde stcaklar artt:tkc;a, harareti azaltmak i~in tccriibe edilmedik ted· 
bir ve vastta ka!mtyor, gibidir. :;!imdiye kadar yalmz kadmlarm elinde go
riilmej!e ah$tlan ve onlara bir nevi remz olan yelpazeler bile bu vas1talar 
arsmdadu-. !§te, tramvayda yelpaze ile serinlemeS:e ~ah~an b!r vatanda§ .•• 
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Siyasi icma~ 

Asya hakimiyeti 

K IZildenizden Sandenize k• 
biitiin Asyaya hakim ol 
i~in Avrupa devletlerinden 

Ianda. !ngiltere, !spanya ve Porteki 
rasmda Omidburnu yolunun ke,fio 
sonra bir~ok amlar devam eden mii 
rezede nihayet lngiltere tefevvuk e!JI! 
Fa kat bir bu~uk amdanberi Rusya b 
tereye rakib oldu. Daha 1791 senesi 
<;:ari~e lkinci Katerina Rus ordus 
Orenburg. Buhara ve Kahil uzerin 
Hindistana sark1bnak ve Babiir ,SaluD 
paratorlugunu himayesine alarak f · 
leri Hindistandan ve biitiin Asy• 
koi!mak istemi~ti. 

1896 senesinde Rus ordusu tarn 
hareketi yapmaga haznlannken !m 
tori~e vefat etti. Bu haz!Thktan habet 
olan N a pol yon daha birinci konsiil · 
Katerina'ya, Rus ordusuna Hindi.! 
hareketinde yard!ID i<,;in 35.000 ki. 
bir F rans1z ordusu teldif etmi,ti. F ra 
ordusu, Tuna, Karadeniz, Azak den 
Tigan, Volga ve Bahrihazer yolile M 
hede ve Kandehara sarkacak ve Tii 
tan uzerinden gelecek Rus ordusuna 1 
dnn edecek ve bu suretle Katerina' 
Asyadan !ngilizleri ~1kannak tasa 
daha saglam vaS!talarla tahakkuk ed 
cektir. Fransanm Avusturya ile '/ 
hg1 harbin c;ok uzamaSI yijzii 
den FranSiz ordusun!ID yard• 
biitiin Asyamn Ruslann eline 
mesi tasavvuru o zaman ic;in suya dii 
mii~tii. Fa kat Rusya <;:arlan bun dan 
ra da ilk f1rsatta Asyanm ortasma 
1ark1na yaYilmakta ve lngilizleri her 
rafta Slkl!lmnakta tereddiid ebnemi~le 

Ruslar orta Asyada engele ugrad1 
yakm ve uzak 1arkta taii}'Orlar ve bo 
larda maniaya tesadiif ettikleri . zar!l 
orta Asyada ilerliyorlardl. fngilt 
Ruslan onlemek ic;in orta Asyada 
merkand, Buhara, hanlanndan, Kil 
Emiri Y akub Bey den, Efganistan 
lrandan istifade i~in her vesile ile c;all 
m11 ve Uzak1arkta Man~uku hakanla 
mn 200 Yll Ruslara kart~ mukavemet 
tilden sonra gerilediklerini giirdiigu t 
man da yeni ve canh bir imparatorl 
olarak meydana c;1kan J aponya ile ittif 
etrni~ti. 

Bu ittifak muobince J apon ord 
yalmz Uzaktarlr.ta degil; Hindista 
Efganistanm ve hatta lranm hududla 
Rusyaya kar11 miidafaa etmeii taahh 
etmi~ti. lngiltere Umumi Hamden zli 
hirde muzaffer ve bakikatte c;ok bi 
ve zay1f bir halde <,;1k1p Amerikanm 
11iz hakimiyetine ve Biiyijk Okyanusa 
biitii11 dileklerini kabul ederken Asyad 
ki miittefikinden bile aynlmaiia m 
olmu,tu. 

J aponya vaktile Asya bakimiyetin 
!ngilterenin yardunciSI iken bunun itti 
fakmdan aynld1ktan sonra kendisi As 
hakimiyetinde miistakillen Rusya . 
rekabet ve mubarezeye gi~tir. 

}aponya ahiren Ma~urinin tama 
ve dahili Mogolistanm bir k1sm1m zap 
tettikten sonra 1imali <;ine sarkm•~b. £: 
velki iki memleketi ~rl<i ve garbi Sibt 
yay1 yandan vurmak i~in i1gal etroi 
Sima! kutburu:lan cenub kutbuna ka 
yaytlan Am erika k1t' asma Anglo...s.J 
son 1rkma mensub Amerikan devl 
Monroe kanunile hakim oldugu gibi J• 
ponya dahi 1934 senesinde ,imali c· 
yerle,tikten &onra boyle bir kanunu A· 
ya i~in ne,retmi,ti. Maahaza J aponya 
Siberya hududunda, ne de timali <;:;, 
mevkiini pek saglam ve emin gormiiyot 
du. 

Bunu saiilamla,hrmak kin bu yaz 
vela Amur nehrinin seyrusefer yollar ~ 
hakim oldu. Arkasmdan fimali <;:indt 
mahalli hiikumetin ve buna tabi Y~ 
kuvvetlerin itimada ~yan olup olmadlt 
01 tecriibe etrnek istedi. Temmuzun ip 
dasmdaki hadiseler ve bunu takib eJt 
miizakereler Japonyamn fiiphesini k!lf 
vetleodirmi~ olduiiundan Japon ord 
harekete gec;ip yakm zamana kadar ( 
nin payitahh bulunan Pekini ve bu~ 
denizle muvasalasm1 temin eden deroi 
lunu zaptederek ,imali <;:ine tamall' 
hakim olmu,tur. <;in hiikumeti bu vazif 
ti kabul etmedigi takdirde J apon ord~ 
orta ve cenubi Cine sarkacakbr. f 

Muharrem Feyzi TOG!--

Bir ceaed daha bulundtJ 
Evvelki geee Halicde Eyiib sahi!letil' 

de bir erkek cesedi goriilmii§ ve sall 
~lkartlnu§hr. 

Emniyet miidiirliigii bu cesed haklP' 
da da her nedense ketumiyet gostet 
mektedir. Miiddeiumumilikten yap! 
m1z tabkikata gore, cesedin boltulnlS 
retile oldiil!ii anla§tlmt§hr. 

Cumhuriyet 
NUsbas1 5 lruru,tur. 

A bone $eraltl { ~;~Y• ~:!' 
Senelik 1400 Kr. 2700 1-'1' 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
Oe ayhk coo • 800 • 
Blr aybt 150 • Yokt1JI 
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,dl; 
lhtilalciler bir giinde 24 

kasaba i§gal ettiler 
• 
lspanyol anar~istleri Katalonya ordular1 

ba~kumandanma suikasd yaptdar ----B r Ba$tarat• I lnC1 sahtteae I 

~
dl ;:;•elan bombardtman edildi 

Yo 1~drid 1 (A.A.) -Radyo • nas • 
ri na 1D teblig etti~ine gore asi tayyarele-

de;j•~ ~ te Barselon &ehrinin askeri he -
1 eTJnJ miistahkem mevkilerini ve ki&la
r:;·~· bombardtman ederek miihim hasa· 

zarureti kar§Jsmda kalmalan muhtemel

dir. 
.Su halde Almanya, ftalyaya da isti

nad ederek, yann von Ribbentrop'un soy
lemi& oldugu nutukla hamlam1~ bulun· 
dugu bir delilik daha yapabilecektir. 
Bu hal, Mussolini'nin vesayasmJ bir ke
re daha takib etmek ve hakikati lngiliz 
plan1 prensipinin kabulii suretinde olan 
fa&ist fiksiyonu arkasmdan gormek mat· 
lub oldugu takdirde, derpi1 edilmesi Ia • 
z1m olan bir ihtimaldir.» 

~ik •ka etmi,Ier ve milisler arasmda pa -
tevlid etmi&lerdir. 

Lo Katalonya' da bir suikasd 
len b'ndra I (Hususi) - Buraya ge • 

b k 
It telgrafa gore Katalonya ordulan 

., d 
uman amna kar11 bir suikasd yaptl-

ll1llhr S 'k d · • lib d.. Ul as , anar~tstler tarafmdan ter-
' e tlmi1tir. 

zet~ar!s l (A.A.) - Bu sabahki ga -

I 
enn serdetmekte olduklan miitalea

arJn 
b 

mevzuunu F ransJZ - lngiliz miina-
se at I 1 teak'!' e ngiliz plamnm ak1beti meselesi 

· 1 etmektedir. 
E:cho de Paris gazetesinde Perti -

nax, diyor ki: 

~ayed miizakerata giri,i!ecek ise mu
akiyet temenni edelim, ~iinkii bu mu
reler Maiorka ve lbiza adalannm 
~k_katen dahi olsa i1gal edilmesi me

'"' ihmal edemez. 
gii~ger ltalyan hiikumet reisi, Londra ile 

!liikten sonra &imali FranSJz Afrika
linda daha Sikl baSJ!abilecegini tahayyiil 
•.diyo d h ~a a a 1imdiden biiyiik bir hayal 

• tnkisa I k . n e ar11Ia!maga haz~rlamyor de • 
I· ll1ekt t l d !r. ta yan hiikumet reisi, ihtimal E-

l en ~le Lord Plymouth'un FransJZ tezile 
ngil,z t . d k' ez1 arasm a 1 tesaniidii teyid et-

ll!il old kl u anna pek o kadar dikkat et • 
ll1emi t' B I Jr. u tesaniid, kendisinin milleti-
nein d k' " an Irma JStedigi vaziyet hilafma 
olarak pek kuvvetlidir.» 

Petit Pari•ien gazetesinden: 

\1 «F ransa ile lngiltere Salamanca ve 
alencia'nm muharib SJfatlannm tanm • 

IIIasmdan evvel gonUiliilerin geri ~ag~r;I
lttasma ba&lamaSJ suretile itilaf akdedil • 
lltesi hususunda hemfikirdirler. Bu nok • 
~da, Romamn iddiaSJ hilaf1na olarak, 

ransJz ve lngiliz noktai nazarlan ara -
'Indak' h k d ' a en tam Jr.» 

Populaire gazetesi diyor ki: 
«Almanya ile 1talyamn usul meselesile 

oynay b' I lp IT &ey er yapmak istedikten 
•onra J• P anm aynen ve tamamen kabulii 

H umanite, diyor ki: 
« Yegane diirii't teklif, Sovyet • Rus

yanm teklifidir: Evvela ecnebi kuvvet -
leri tamamen geri ~ekilmelidir. Miiteakl· 
ben lngiliz plamnm .!iger kiSimlan muna
kasa edilebilir.» 

Madridde yakalanan caauslar 
Daily Telegraph gazelesinin verdigi 

malumata gore uzun ara§lnmalar neti -
cesinde Medrid polisi asiler lehine casus
luk yapan .lort ki1i tevkif etmi1tir. Y a· 
kalanan kimseler Madridde bir evin da· 
mmdan General Fran co askerlerine i1a· 
ret vermekteymi§ler. 

Valansiya' da (Poum) diye tan1lan 
Trotsky te&kilatma mensub on ki1i ve ls
panya fa1ist te§kilahndan bir ki1i casus
luk yiiziinden tevkif edilmi§lerdir. Mad· 
ridde tevkif edilenler arasmda daima 
ba~larda zabit ve askerle konu§an ve bir 
fa§JSt casusu zannedilen Montalban Kon
tesi de vard1r. Evinde yap1lan ara§hr • 
mada 5000 sterlin, bir~ok mucevher, ls
panya paras1 ve gizli bir polis te§kilab 
alan «lstiklal Karta!J» nm i§aretlerini 
havi kagtd basmaSJ i~in bir matbaaya 
yazd1g1 mektub da bulunmustur. 

Madrid iiz:erine hiicu~ planr 
haz:rrlanryor 

Londrada ~1kan Morning Post gaze
tesinin bildirdigine gore Cebeliittanktaki 
alakadar mehafilden ogrenildigine gore 
her nekadar bu mevkilerdeki umumi 
h~rb P,lam~I General Mol.a ~izdiyse de 
~Ilb_ao yu 1hata eden «demir ~ember» 
uzenne yaptlan hUcum pl.imm General 
Sanders isminde bir Alman generali yai>" 
ml§llr. 

Madrid iizerine yap!lacak olan nihai 
hiicum plamm da General Sanders ha • 
mlamaktadir. 
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Fransiz Sosyalist 

llartisinin • • s1yasetJ 

Sovyet Rusyada ye

ni mahkumiyetler 
~arti 

bir 
umumi katibi diin F erdi miilkiyeti ihya et
nutuk soyliyerek mek istiyen yedi ki~i 

bunu izah etti hapse mahkum edildi 
~Paris 1 (A.A.) - Nam ve sosyalist 
:e; artisinm umumi katibi Paul Faure 
J· Pinac • les • Mines' de bir nutuk soy ~ 
c'Yerek nesi ha sosya!ist partisinin siyasi cep • 

kkmda izahat vermi~tir. 
t <Iatib, Blum kabinesinin istifasmi in
~~§~~~n hadiselerden ~u iekilde bahset-

1 •- Blum kabinest borsalarla banka • 
3l'ln hiik In ilmetin hareketine sekte vuran 

U anevralarma kar11 miicadele etmek 
l> lere parlamentodan silah istemi~ti. 
lll~~~~~nto kabineye bu silahlar1 ver • 
•trni,t' at ayan meclisi bundan imtina 

~ 1.• 

te l3u hadiselerin vahametini kaydettik
Irt n sonra hatib, halk cephesinin bozui-

3Sina OJrn veya mutazarnr olmasma mani 
b· ak i~in sosyalist partisinin yeni ka
t 'nenin te~ekkiilii hakkmda Chautemps 
~;afJndan vaki olan teklifleri kabul et· 
~I§ oldugunu saylemi~ ve bu parlin in 
t/'•ilya kongresinde halk cephesi par
~ erinin heyeti umumiyesine alenen 

klinerd l>aul Fe bulundugunu ilave etmi~tir. 
aure, ~unlan iliive etmi<tir: 

~- K' y 
~ak.tan Immse bizi bu mii~ahedeleri yap-
Ja enedemez. Bu mii~ahedeleri 

Phktan d h lk §letikler,·m sonra a a cephesindeki 
er ize bunlardan faydah netice

tiz <;tkarmalanm halisane tavsiye ede
le,: Xuvvetle zannediyoruz ki sosyalist
ti.lii bu!duklan hal <;areleri demokra -

·••n p Cek.t· en<;elc§tigi mii~kiilal! izale ede-
tr .• 

Bitliste dolu yagd1 
~U'B_i_t!is 1 (Hususi muhabirimizden) -
tl 1~ gb~ ani olarak ~tkan bir fnhnada fm· 
~ntl uy(iklugunde dolu yagm11 ve bir 
lll'k ~ sokaklan seller kaplamt§hr. Zarann 1 

tan heniiz belli de~ildir. 
B~ Ugdoslavyada kas1rga 

Ro 1 &ra I (Hususi) - .Simali Yu -
s av d 

Ve k Ya a vukua gelen &iddetli fntma 
So ~'1Tga1ar neticesinde haSJI olan zarar 
~d.'llilyon dinar olarak tahmin edilmek· 

lr, 

Moskova I (A.A.) - Havas Ajan• 
SJ bildiriyor: 

Jaras1ai'daki Danilov mmtakasmm ye
di Dirijam, Danilof mahkemesi tarafm • 
dan kollektif toprak miilkiyetini lagve • 
derek ferdi rejimi tekrar tesis etmek su -
~undan iki sen eden I 0 sen eye kadar ha· 
pis cezalanna ~arphnlmJ§lardn. Bun -
lar, ii~ kolhozu dagttarak bu kolhoz 
mensublanndan daimi miilkiyet senedini 
geri almJ§ ve bunlann toprak, hayvan ve 
makinelerini mmtaka sakinleri arasmda 
tabim etmi1lerdi. 

Pariste dedikodu uyandi· 
ran bir niimayif 

Paris 1 (A.A.) - Hariciye NaZln Del
bas, ak~am Ba§Vekil Chautemps'I z·i
yaret ederek Jaures'in ha!Jrasmi tebci
len tertib edilen niimayi~ hakkmda ken
disine izahat vermi~tir. )3u niimay~te 
Hariciye Nazm hiik1imeti temsil etmek
te idi. 

Miiliikat esnasmda bilhassa komiinist 
partisini temsil eden meb'us Cozniotut 
tarafmdan soylenen nutuk, mevzuu 
bahsolmu~tur. Bu nutkun baz1 kisJmlari 
dahili ve harici siyaset sahasmda bir 
polemik mahiyetinde teliikki edilmek • 
tedir. 

Bu niimayi~in halk cephesini te~kil e
den partilerin saliihiyettar te~ekkiilleri 
tarafmdan mevzuu bahsedilmesi ihti • 
malden uzak degildir. 

Fransada Amerikahlar na· 
mma dikilen abide 

Paris 1 (A.A.) - Reisicumhur Leb -
riin 1919 da Aragonne'da Meuse nehri 
taarruzuna i~tirak em~ olan Amerika -
IJ!ar namma dikilen heykeli a~mak iize· 
re Montfaucon'a hareket etmi~tir. Re -
isicumhurun refakatinde Ba~vekil Chau
temps, Hariciye Nazm Delbos, Tekaiid 
Nazm Riviere, Mare~al Petain, Amerika 
sefiri William Bullit ve General Perhing 
bulunmaktadir. 

Yunanistanda 4 

agustos bayrami 

Metaksas'm iktidar mev. 
miine geli~inin y1ldn'lii· 

mii kutlulamyor 
Atina I (A.A.) - 4 agustosun yildO

niimiinii tes'id programm1 haz~rhyacak a
lan biiyiik Atina halk komisyonu bugun 
toplanmJ§tJT, 

Pi~e: de gece &enligi muazzam bir ~er
~eve 1~mde cereyan edecektir. Limanda 
bulunan biitiin vapurlar donanml! olarak 
ge~ecek_ler ve Sunion burn una kadar gide
ceklerdJr. Bu senligi deniz iizerinde ahla • 
cak hava fi1enkleri tamamhyacakhr. 

Sahil belediyeleri de gece ~enliklen 
hazahyorlar. 

4 agustos miinasebetile Atinada: 
I - F aleri Sepoliaya bag!Jyacak a

lan biiyiik 4 agustos bulvarmm in~asma 
ba,lanacak. 

2 - Kipsoli mahallesinin pazan a • 
~1lacak. 

3 - Tamamen tamir edilen Beledi
ye dairesi a~1lacak. 

4 - Giizel San' atlar mektebi bina
SJnm temeli ahlacakllr. 
Stady~mda yapdacak ve biletleri pa

raSJZ dagJ~dacak olan biiyiik jenlikten 
sonra, Atmamn butun miizik miiessesah 
saat 22 den gece yansma kadar mey • 
danlarda orkestra ve koro konseri vere· 
ceklerdir. 

.Sarap tiiccarian ve lokantalar 4 agus
tos gecesi mii&terilerine bedava 1arap ve 
yiyecek vereceklerdir. 

Paris sergisinde Bulgar 
paviyonu a~1ld1 

Paris 1 (A.A.) - Ogleden sonra ser
gideki Bulgar paviyonu merasimle a<;tl
mi§IIr. Merasime, Ticaret Miiste~an 
Hymans ile FransiZ ve Bulgar yiiksek 
mehafiline mensub bir<;ok zevat i~tirak 
etmi~lerdir. 

Yugoslav Batvekilinin 
istirahati 

Belgrad 1 (A.A.) - Bugiin ~U§ak'a 
gitmekte alan BaFekil Stoyadinovi<;'le 
Orman ve Maden Naz1n YankoviG 
Lubliyana'dan ge<;mi~lerdir. Ba~vekille 
naZ!f bir gemiye binerek Adriyatik de
nizinde birka~ giin istirahat edecekler • 
dir. 

ltalyan mekteb gemileri 
Faler' de 

Alina 1 (Hususi) - cKristof Kolornb• 
ve cAmrik> ismindeki iki italyan mek
teb gemisi dun Faler limanma gelmi§tir. 
Bu gemilerin kumandam Amiral Gura 
Ba§vekil General Metaksasla Deniz 
Miistc~armi ziyaret etmi§ ve onlar tara
fmdan da iadei ziyaret edilmi§tir. 

Bir lngiliz dretnotu Korfu'da 
Alina 1 (Hususi) - !ngilterenin Re

puls ismindeki dretnotu dun Korfu a
dasma gelm~tir. Repuls be~ giin Kor • 
fu'da kalacakl!r. 

Bugiin geminin Kriket tak1mile Kor
fu takimi arasmda bir rna<; yapJlmi~hr. 
Yunan Kral! Georges ma<;I seyretmi~tir. 

Macaristanda hayat .. ve reJlm 
. . IBa,makaleden devam 1 

feSJh kakk1 venlmektedir. lkinci kt . I' I no a 
1~e .. m_~c 15 e_ri? ?irka~ ay sonra gelecek 
onu":'u~dekJ_ l~hmalannda halledilecektir. 
Y em bu natbin intihab1 mevzuu bahso
lu~sa bu zat kral naibi tarafmdan gosteril· 
~~~. ?lacak ii~ ki&i arasmdan s~ilecek ve 
·~hdal vukuu_nda ise devlet reisligi bir 
myabet mechSJnce temsil olunacakhr 

Bu tadilat ~ok muhimdir. Siilalevi bir 
kra! bulmaktaki mii&kiilata binaen Ma
~a.nstan devlet reisligi meselesini kral na· 
JbJ unvamm la§Jyan zatm takviyesile hal
letmek kat'i karanm almi• ol 
L" I ]'kl , uyor, ve 
uuy e I e saglarm ve sollann miifrit ha-
reketleri ihtimaline kar•J de 1 1 • • • . ~ v e re1smm 
elme muvazenenin derhal ve e k 1 .. k'ld . . n a 1 w 
' e tem•n• ~are ve imkanlanm vermi§ 

bulunuyor. 

.M~caris~an son tadilatla dahili ve ha
TJCJ SJyasetmde istikrar ve istiklalini en 
ufak h~lelden korumaga biiyiik ktymet ve 
ehem_mJyet verdigini gostermektedir. Va
z~yetJn bu muhtaMr izahmdan sonra bize 
bu ukta& ve karde& milletin muvaffaki
yetle ta_cl~nmJ& 1imdiki hayahna daha 
parlak IStJkballer temenni etmek kahr. 

YUNUS NADl --.. ··-Aktehirdeki suiistimalin 
mahiyeti 

Ak~eh~r muhabirimizin i§'arma atfen 
gazetem!Zln 20 temmuz tarihli niishasm
da Ak~ehirde 70 - 80 bin liral!k bir bug· 
day koruma suiistimali meydana ''ka • 
nld1gmi yazmi~!Jk. 

Konya Defterdarl!gmdan aldJgJmlz 
bir tezkerede, Ak§ehirde bir fabrikamn 
35 <;uval un ka~1rd1g, tesbit edildigi ,.e 
kanuni muameleye ba§landigJ, diger 
fabrikalarm muamelelcri de tetkik edil
mekte oldugu bildirilmektedir. 

\...........,=--------"---- Halid Zlya Utakhgll 
Uludagda kurulan aile 

........,_-.;'-) kampmda hayat nasd ..., 
agas1 

-----~ 
Sadece KtzlaragaSJ diyip ge~memeli. 

Saltanatl Osmaniye tarihinde, hatta Ab
diilhamid zamanmda bile, bir karabaht 
gibi etrafa, vakayie, e&hasa golgesini sa
lao bu 1ahsiyeti aSJI resmi unvanile yadet
mek laz1m gelirse ona Dariissaadetii!§e· 
rife agaSJ demeli, hatta bu unvana terdi
fen ona inayetlu, devletlu kabilinden tiir
lii elkab izafe ederek mevkiini de hemen 
sadnazamla §eyhiilislamdan sonra ve vii
keladan evvel tayin eyliyerek ona gore 
etegine varmah. Etegine varmah, ma 
te&rifatta o iki en· biiyiik devlet riikniin -
den sonra geldij!i~ aldamp da ihmal et· 
mege gelemez, bilmeli ki onlann da mu· 
kadderat1 onun iki kahn dudagmm ara • 
smdan hiinkann kulagma fJStldanacak 
alan bir kelimeye baiihdJT. 

Abdiilhamid zamanmda goriirdiik, 
mabeyne intisab &erefine mazhar olanlar
dan hi~biri onu ihmal etmege cesare! 
gosteremezler, ete~ine varmaktan ~ekin· 
mezler, hiinkann harimi ve en yak1n mu
sahibi SJfatile onun himayesinden meded 
~mma~a, hi~ olmazsa «golge etme ba&ka 
1hsan JStemem I>> diyerek 1errinden ko 
runmaga liizum hissederlerdi. 

Me&rutiyet saraymda ona ayni mik • 
yasta bir ehemmiyet ve kudret, ve devle
tin te1rifat meratibinde ayni paye ve de
rece verilemezdi; elbette on a aid 1eraitte 
de biiyiik bir inblab yapmak, iizerinden 
vezaret elbisesile ni&anlanm, elinden de 
her&eye, her yere, her &ahsiyete uzanan 
tesir asaSJm almak icab ederdi. Vehleten 
pek kolay zannolunan bu i! oyle hemen 
halline imkan bulunabilecek bir i& degil
di. 

Y_~01~.d~. yalm~ hahn1n iizerine diz ~ok • 
mu,, onunde btr mukavva kutu ile, Sabit 
Bey vardJ. Bano oturmak emri verildik
ten, ve beni gori.ince ktyam eden Sabit 
Bey de tekrar hahmn iizerine diz ~oktiik· 
ten sonra, hiink.ir on a: - Ba,katib bey 
p;or<iin! dedi. 

Hiinkar k1pktrmiZI idi. Aralannda 
b~r miibaha~e mi olmu1tu? Halledilememi! 
b1r me.elemn mii&kiiliinii ~ozmek vazifes1 
ba&katibin becerikliliginden mi beklem
yordu? 

Ben kendi kendime bu suallerin ceva· 
bm1 vermege vakit bulmadan mukavva 
kutu a~1hnca meseie kendisini meydana 
vurmu& oldu. Kutunun i~inden viikela 
i~in yap1Ian elbisei resmiyeden pek hafif 
sayJlamtyacak ~ekilde, hemen hemen biz
lerinkine mu,.bih, biitiin gogsii kollan 
som SJrma ile i&lenmi• bir elbise zuhur et· 
ti: Bendegan i~in bir elbisei resmiye ... 

Onlan alaylarda herkesin karjiSmda 
boyle mutantan bir ktyaf~tle ~tkml$ gar· 
mekten halk iizerinde, ve halktan evvel 
hiikQmet erkanile meb'usanda, ve p~ sa
de giyinen iimerayi askeriyede haSJ! ola
cak naho! tesir birden gozlerimin oniinde 
tecelli etti. Daha ziyade hunkarm yanm· 
da, beklenmiyen bir zamanda, bir emri
vaki kar$JSmd• bulundurulmu& olmak o 
kadar can SJkacak bi: hiidise idi ki birden 
ba&katibde \iicudii farzolunan becerikli
lik iflas etti. Hi~ dii&iinmeden: - Pek 
fazla agir. Herkesin iizerinde fena bir te
sir yapar, zannederim ! .. demi1 bulun • 
dum. 

Derhal hiinkann, evlerinde seri hare
keller yapan gozleri, bana bir tasvib ma

Zamamn aczini istikbalin serablarile naSJ yolladJ: Sabit Bey de art1k kendisini 
uyujlurarak hem kendilerini hem kendi- idare edemiyerek, benden evvel hiinkar· 
lerine miiteallik olanlan vaidlerle oyah • Ia cereyan etmi& oldugunda 1iiphe edile
yanlar gibi hanedan azaSJ da bendegan1- miyen mubahasenin, infial bakiyesile, 
na saltanat makamma eri1ecekleri miad oldu~~a hadid, elbiseyi kutusuna koydu, 
i~in tiirlii mevaidde bulunmu& olmahlar· kapap;m1 kapad1, ve bana igri bakarak: 
d1. Bun a Sultan Re,adJn veliahdlik za • - Siz, dedi; bizleri tevkir etmelisiniz .... 
manmda bendegamna yaptJib vaidleri (Aynen bu kelimeyi kulland1, hiila ku
sonradan ogrenince yakmdan vaktf ol • laklanmdadn.) 
mu,tuk. Bu vaidler tabiatile tutulamad1. Derhal ce'lilb verdim: - Sizi tevkir 
Onlardan ne mabeyncilige, ne katiblige, etmenin en iyi usulii efendimizi muhafaza 
ne hazine miidiirliigune ~·kabilenler 0 ]. etmekte ve sizi de etrafm muahazesinden 

madt; herkes gen• kendi mevkiinde ka\d1, vikaye evlemektedir. 
ve tabialile, izhar edilmege cesaret olun- Sabit Bey, kendisine izin verilmeden 
madan yureklerinde bir husran ve kin huzurdan ~1kh. Hunkar ban a oadece: 
diigiimile... - Dogru f. dedi. V c bu mesele boy Ieee 

Biz boyle biqeye dikkat etmedik, bu· bitti. 
nun aksine, adedt sekizi a§mtyan bende - • • "' 
gan tarafmdan daima hulusa hamloluna- ASI! Ktzlaragasmdan bahsedecektim: 
bilecek tezahiirata, hatta Sa bit Bey ba~- Agavat ocagm1 bilir misiniz? Sarayda 
ta olarak, icabmda muavenete mazhar ol· boyle bir taklm ocaklar vard1 ve bunalnn 
d~k. Pek zeki ve zeki oldugu i~in pek iyi en miihimmi agavat ocag1 idi. Agavatl.. 
bn adam alan Sabit Bey, eger kendisine hte yeni neslin bilemiyecegi bir kelime. 
yaPJlan vaidlerin incaz edilmemesinden Sadece Arab usulile agalann mukabili o
dolayJ beklenmi& yerlere haricden gelen· Ian bir cemi .. Arabda bu makamda ba§ka 
!ere kar11 kio lajJsaydt elbette bunu izhar bir cemi edah kullanmak ~aresi olmaym
edecek vesilelerde kendisini idare ve zai>" ca vapurun cem'i vaburat &eklinde yaptl· 
tedemiyecegi dakikalar olurdu. Buna hi~ dtgl gibi agay1 da agavat diye cemi yai>" 
mus~dif olmad1k, evvelce soyledigim mak za,ruri idi. Fa kat Tiirk ni~io agalar 
v~hlie, yalmz bir defa, ancak bir dakika dememi& de agavat demi&, bunun cevabm1 
siiren, bir infial feveramna &ahid oldum. aramaga liizum yok, ni~in sebzevat, hn
Bunu kJS~c~ hi kaye edeyim: davat, hatta gelisat gidi,at demi1se onun 

Sultan Re,adm ciilusunu miiteak1b el- i~in, demekle iktifa olunabilir. 
bisei resmiye meselesini de tesbit elmek, Saraylann hizmetinde ·yalmz hiinkiir 
v_e bunu bir dereceye kadar yenilige tak- saraymda degil, sehzadelerin, sultanlarm 
nb etmek dii&iiniildii. Viikelanm, ve onla- saraylarmda da- nekadar haremagasi 
rJ miiteak1b gelen ba&mabeynci ile bas • varsa bunlr agavat ocagmda, hirer merte
katibin biiyiik elbisei resmiyelerinde daha bei mahsua ile, mukayyeddi. Ve ocak bu 
zevke muvaf1k tadilat yapiidi, bilhassa bedbahtlann bir miiltecaSJ, ihtiyac za • 
".rma i&lerinde gaze daha ho1 goriinecek manmda, ~ahSJmn alhna sokulacak bir 
bn resim ihtiyar olunmakla beraber yaka- SigmagJ idi. Hiink.ir sarayma, yahud ha
lannda da boyunbaglar~m ve boyna ta- nedandan herhangi birine bir haremagaSJ 
k~Ian ni,anlarla beyaz gomlegin kii~iik laztm olunca o ocaktan intihab edilir me
bn bsmtnl a~1l. bnakacak surette bir de- muriyeti mahsusa ile mahalline gond;rilir· 
Ri&iklik yaptldJ. Hatta en yukansma ka • di. Bir sebeble hizmetinden memnun o • 
dar iliklenmek mutad alan lstanbul setre· lunmtyan da ocaga iade edilir, yerme 
smde de bu } .. ka tadili kabul edilerek ba&kaSJ istenirdi. 
sehzadegandan ba,hyarak biitiin resmi Ocak Dolmabah~enin Be1ikta1a yakm 
ktyaf~te girmek mecburiyetinde bulunan- bir tarafmda buyUk bir daire idi ki bu 
Ian bn cendereye girercesine bogazlanna zavalhlar orada banndtklan gibi hepsinin 
kadar iliklenmek kaydmdan kurtarmaga amiri ve ocagm da ya dogrudan dogruya, 
l~!ebbiis edildi. Bu i1in itminan verecek yahud Abdulhamid zamamnda oldugu 
bn hal neticesine vusuliinii me&hur terzi gibi. bir vekil vaSJtasile nazm olan KJZ
Bo.tter temin etti. Kar,JSmda herkesi on- laraga5lnln burada biiyiik bir sofa ,eklin
len tamamile iliklenmi1 gormege ah&Ik de, odaSJ vard1. 
olan hiinkar boyle beyaz gomlegile bo • KtzlaragaSJ tahta calib olan zahn ba1 
Y~nbagJm meydana ~1karan kJSmen ~o • musahibi olan aga olmak an'ane mukte. 
zuk diigmeleri gormekten irkilmekle be • zaSJydJ. Binaenaleyh Sultan Re1ad tahta 
raber pek uysal olan f1trati bir iki tecri.i- ~1kmca selefinin KtzlaragaSJ, makamm • 
beden sonra bunu da pek hos bulmu&tu. dan sukut etmis oluyordu. Ve yeni hUn • 

ge~iyor? 

Bursa (Hususi muhabirimizden) _ 
Her sene bu aylarda Uludagda Dolu • 
baba mevkiinde kurulmaSJ adet olan 
kamptaytm ... Alt1 y1l once bu kampm te· 
melini alan ve her sene herkesten evvel 
buraya ~1k1p ~adn kuran saym doktor 

Cevad Tahsinle beraberim. Cadularun1z; 
Apolyond goliinii adeta ayaklanm!Zln 
altma seren ~amhklarm dibindedir. Bu
rada geceleri sonte1rindeki soguklar hii
kum siiruyor. Giindiizleri ise sanki mart 

aymdaytz ... Siz lstanbulda ceketlerinizi 
~1kanp kanter i~inde dola~uken biz bu • 
rada los!Jk elbiselerimizi giyiyoruz. Mu
barek Dolubaba ~amhgmda riizgann h:~ 
eksildigi yok ki ... 

Simdiden 70 ~adn halktyJZ.. Kimbilir 
agustosta buraSJ ne kalabahk olacak l 
Dolubaba kamp1 deyip ge~memelidir. 
BuraSJ Bursamn iki biiyiik mahallesi ol
mujlur. Bu sene hem bakkahm1z kan• 
~i~imiz, kahvecimiz ve iistelik ~~mhklar 
J~mde otomobil motorile istihsa! edilen e· 
lektrigimiz de var. Vali ile askeri kuman
dan General Cemil Tahir de ailelerile 
buradalar ... Subay, avukat, doktor, mii
~endi~, m~allim, memur, esnaf gibi vak
tl hah yermde her meslekten insan1 bura• 
da bulabilirsiniz. Y almz gazeteci olarak 
aralarmda bir ben vanm. Baz1 aileler bu

raya kedilerini, hindi ve tavuk gibi kii
m_es hayvanlanm bile getirmi1ler. Bu g1-
dt!le kamp biraz da ~iftlige benziyecek. 
Dolubabamn daha 1imdiden her taraf1 
dolmu,tur. Hergiin yeni yeni ailelerin ge
hp ~adn kurduklarJna bak1hrsa; bir ka~ 
sene sonra Bursa halkmm miihim bir k15• 

m1m Dolubabaya yaylaya ~1km11 gore
cegiz, demektir. 

Bu seneki kampm yeni bir modaSJ da 
var. Misafirlik.. Dart be1 ki,ilik bir aile· 
Y~ he.~en h7rgiin veya giin a1m on be! 
mtsafmn . ~nden geldigini gori.iyoruz. 
~ampta Jshrahat etmege gelenlerin bil;i
kJS yorulduklanm, hatta iistelik iiziilerek 
zayJf!ad,klarmJ duyuyoruz. Vaziyete ba· 
lolnsa: Dolubaba kampma arbk kilo 
a~mak v_e tebdilihava etmek i~in degil de 
?1~ adetJ yerine getirmi1 olmak veya Jiih 
I~m ~Jktlmaktadu. 

Denizden 1200 metro; Bursadan da 
1000 metro yiiksekte Y•!•yoruz. Bugiin· 
Jerde herkes sahilio k1zgJD kumlarJ ara • 
smda SJcaktan bunahrken biz burada 
ba~bayagJ ii1iiyoruz. Bursada giinliik i1 • 
len. ~lanlar her sabah otomobillerle &eh· 

re Jmyor, ak!amlaTJ gene yukan ~tktyor· 
l~r. <;>tomobillerin birbiri ardmca &ehre ;. 
n~1leTJ Uludagda sanki tozdan bir &ehra
ym yaptldJgt hissini veriyor. Otomobiller. 
arkalarmda kur&uni renkte tozdan hire; 
kuyruk buakarak bu giizelim yemye<il 

~a?zaray1 berbad edip ge~iyoriar. Sebe
-lllm. sorduk: Vaktile ( tamir) diye kenar· 
dab hendeki:~den ~tkan topraklar yolun 
orta_Sina serpJimce vaziyet boyle olmus, 
dedtler. Y az1n hergi.in i1lek bir hal de bu
lunan bir .. ~-ol.~n bu kadar ihmal edilmi1 
olmaSJ du,unulecek bir me'fledir. 

MUSA ATA$ 

ilac ki.sesine bir yaldtzh kulb takmahyd1. 
Hunkar benden bir tedbir istedi, «rna· 

demki eskisi g;ibi yapama}'lz, bu bi~areyi 
memnun etmek i~in bir tedbir diisiine • 
lim ... » diye ba,ladt. 

. Tek bir tedbir vard1. Pek biiyiik bir 
d~rayete tevakkuf etmeksizin onu one 
siirdiim. Dedim ki: <<Efendimiz, gene 
kendisini biitiin ocaRa aid imtiyazlarile 
K1zlaragaSJ hyin buyurursunuz. Buna 
dair bir de tarafi 1ahanenizden ferman 
tanzim ederiz. Tensib buyuracagmlz zat 
biiyUk elbisei re•miyesile, yamna yaver 
ve kitib beylerden hirer zat alarak, mu· 
karrer bir giinde ve merasimi mahsusa ile, 
adeta bir alay te,kil ederek, Istabhamire
mn bir landosile, Dolmabah~enin kii~iik 
saltanat kapJSmdan ~!karak, Be1iktasta 
oca~a kadar gider, orada biitiin ocalc 
agalan muvacehesinde fermam ~3hane 
okunur, imam1 ,ehriyar' bir de dua eder 
.Serbetler i~ilir... ... 

Ben bunu soylerken, alay hiinkann 
gozleri oniinde canlanm" oluyordu. der
hal aya~a ~alktJ, ve biiyiik bir insi~ahla, 
ad~ta b~r. ~~- sancJSmdan kurtuluvermis • 
~esme, ehm yiiziinii Yikamak iizere dJSa· 
nya can atarken, esikte durdu, biraz do
nerek: - Buna Mahmud Sevket Pa1a 
Talat Bey, meb'uslar ne derler? diy; 
sordu. 

-.- Hep memnun olurlar, ve giilerler, 
dedtm. 0 . da kahkahasmJ •ahverdi: 

. F ahred~m ARa da memnun olur, de-
dt, sonra b~r adJm daha atarak t k d 

d 
.. d" e rar u-

. Biitiin etrafta bOyle elbisei resmine ter- kann basmusahibi F ahreddin Aga <<bil
hbat ve tadilah du&iiniiliip yap1hrken "" velistihkak» dariissadetii!&erife aga • 
bendegan bu hareketin haricinde bnak1I· hgma nasbediliyordu. Buna diyecek bir 
maga zor tahammiil ederdi. Biz bunu &ey olmazdt, olsa olsa «akan sular gene 
dii&iinmemi&tik, fakat onlar, daha dogru- akar» diye bu mum olmtyan an' an eye 
su esvabc,ba,, SJfatile onlarm ba<mda karsJ g~i&tirmek yolu tutulurdu, yaln1z 
Sabit Bey dii&iindu. Ve bir giin be~i bir bu sahada akar sulann duracak bir nok· 
emrivaki kar&JSmda bulunduracak yolda taSJ da vardt. KJZiaraga" ne vezaret riit
ted~ir aldt. hte onunla aramda, velev bir besini ihraz eclebilecek, ne de tesrifatta, 
daktka i~in olsun, velev arkasmda hi~bir tcraatta, tesiratta an' aneyi takib edecekti. 
tesir bakiyyesi bnakmam•& olsun, tek Bu oyle bir zaruret idi ki ba1ta hiinkar 

rup on u, ve kendisine L "vl 1• b' 
b I 

oo e arne 1 1r 

~are u uveren ba&katibi tatvib etm k . . 
Y k D'k ~ l<h· 

ere : - l kat etti d d'. • · · ~arp11ma bu vesile ile oldu. olarak ona herkes miinkad olacakh, ala-
Bir giin hiinkar, tecessiis nazarlann • kadar alan F ahreddin Aga da !.. An • 

dan daha uzak olmak i~in, Dolmabah - cak 
~enin i~ mabeyninde kara cihetinde istira- _Ancak hiinkann ona vaidleri vardi, bu 
hat odasma tltJca ederek, bem celbett1. va1dler yap1lamaymca ona sunulacak aCI 

b k m. e I, SIZin ara-
amzm te erleklerinde lastik k S f 

Beve soyleyin de oniara J• t'kvok . d ere 
sun ... 

as I oy ur • 

Halid Ziya U$AKLIGIL 



CUMHURiYET 

~ 

KU~Uk 
hi kAye ] 

( Tarlhi Blbliyografya ) 
Kendisini insan zanneden ay1 -----::A:-t-.f--D-• .:....v..::.an-.-=---

Beyazld camisi i!;inde Veliiiddin 
kiitiibhanesi. Umumi numara: Aii;_acln en iyi armudlanm remekte o-( nu dolasm diye ~elini _de ona doii;ru yak

Ian in ay1, son armudu da b1r lokmada la~hrm1~h. Erkeg1n sag kolu kadmm be
yuttuktan sonra agacm alhndan gelen f1- Iinde bir kemer oluverdi. Az sonra ka-
51lhya kulak verdi. dmm ba~l erkegin omzundayd1. Ve a11k 

Evet, aldanm1yordu. Armud agac1 • 1air arhk konujam1yordu. 
nm dibinden bir tak1m sesler yiikseliyor• Ay1 biitlin bunlan biiyiik bir merak ve 
du. HU; ses ~1karmadan sert tiiylerini ka- tecmiisle seyrediyor, bu hararetli a1k hi· 
hn dallara bir nr~a gibi aiirterek a,ag1ya Hyeainin biitiin sahnelerini dikkatle takib 
siiziildii. Bir iki dal a&agl vannca durdu. ediyordu. 
Ve gozlerini agacm dibine dikti. Carib 1ey; armudlann en iyisini ye • 

Tam am! KJYafetlerinden seyyah ol • mekte olan bizim aymm kalbinde tuhaf 
duklan anlajllan bir kadmla bir erkek a- bir his, acayib bir arzu uyanmljh. Ne o
gacm iri koklerinden birinin lizerine yan- !urdu, timdi o, bu ajlk jairin yerinde ol· 
yana, dizdize oturmujlardJ. Konujuyor- sayd1. Sag kolunu, kimbilir nekadar yu • 
lard1. mutak ve Slcak alan bu taze kadm beline 

Burada size ay1lann bir strrmdan bah· dolasa, sol avcunda Iatif bir yumu1akhk 
sedecegim. Ay1lar, hayvanlann en zekisi alan eli tulsa ve kadm1n en korpe ve kan
ve en akJlhsJdlr. Mesela onlar !Ozden ve h etlerden daha kiZII alan dudaklan o • 
konu1madan mlikemmelen anlarlar, hat· nun a~zmda olsayd1. 
ta aralannda bir iki lisan bilen bile bulu· Bu his, bu ~1lgmca arzu bir anda onun 
nur. Lakin ne yaz1k ki iri agiZlan ve kaz· i~ini yejeren bir agac gibi sard1. Arhk o 
rna gibi kocaman ditleri konU~malarma, ay1hgm1 unutmu1, kendisini bir insan 
konutabilmelerine mSnidir. Onun i~in hi- zannediyordu. !~inin ufak bir darbede 
zim iri a)'l da konu1ulan ~tYleri tamamen ~11 .!iye kmlaeak bir cam c;ubuk kadar 
anhyordu. ha!Saslathgml hi!Sediyordu. Bu his, bu 

Erkek kadma f(iyle diyordu: bah! zan kollannda ve ayaklanndaki a-
- Ne iyi ettik de sevgilim, seninle daleleri gev1ettl. Bizim iri ay1, iri ve oi

kamptan uzakta burada buluttuk. Bura· yah bir gliriiltii halinde atkm tath demini 
dan hem gunejiD nas1J bathRJDI, hem de yajat.lakta oJan iki ajlkm oniine dii!iiVer• 
aym nasi! dogdugunu seninle, ooylece di. 
yanyana ve ba1bap seyredebilecegiz. 
Klskanc ve fena ruhlu insanlardan uzak· 
ta, ba~ap gec;en dakikalanm1z benim 
kin hayatnn1n en mes'ud anland1r. 

Gene kadm mahsustan erkelt tutsun 
Cliye elini dizinin iizerine koydu ve bir 
kaplumbaga yavrusu gibi dans ettirmeie 
ba,ladJ. 

Simdi gene kadmm eli erkegin sol av• 
cunda idi. Ve erltek gittik~e bararetlene· 
relt konu,uyordu: 

- Benden hep ka~1yordun. 'Aylardn 
<loktiigiim gozya~lanna, h~kml:lanma 
ancak zalim bir dudak biikii1ile cevab ve· 
riyordun. Bilsen, bilsen sevgilim senin 
i.;in yazd1gnn «Beyaz ala binmi1 kara 
k1Z» ismindeki son tiirimdeki yalvan1\a
nm kartJSmda bana bu randevuyu ver • 
men beni nekadar sevindirdi. 

hi •YI bu sozlerden hi~birini ka~irnn· 
yor ve iri gozlerini bu hararetli ~iftten a
Yirmlyordu. 

Gene kadm sanl:i bu sozlerden utam -
yormu, gibi ba~m saga ~evirdi Ye aozde 
sa~m1 diizeltiyormu~ gibi yaparak sevgi
rsine gostermeden sag elile burnunu sili
verdi. 

$air aj1k gitgide COiuyordu: 
- Ey gozlerinden her teki aydan da 

Riizel k1z! Sen, send en ,de giizelsin! 
Ka,lanmn o ilahi kJvnh11, dudaklannm 
klzJlhR! hirer 1aheserdir. 

Gene kadm bu sozlerden c;ok memnun 
oluyor ve smhyordu. $imdi erkek kolu· 

Uzunyayla at 

A1k sahnesi birdenbire bir korlm ve 
deh,et sahnesine tahavviil etti. Erltek ka
dml bnakh ve kendisini bata!agJya aga • 
em arkasmdalr.i u~urumsu bir yoku1tan 
derenin i~ine ahverdi. Gene kadmsa bay· 
ret ve korkudan donakalmJ§h. Ay1 ya • 
va1 yava1 ilerledi. Biraz evvel hararetli 
atlkm oturmalcta oldugu yere oturdu. 
Sag kolunu gene kadmm yumu1ak ve 51· 

cak beline dolad1. Sol avcuna da gene 
kadmm yumuk elini ald1. Kadm arhk 
kendisini kaybetmi,ti. Ba11 a}'llllll iri ke· 
mikli omzuna dii1tii. 

Bu anda manzara fevkalade idi. Cii· 
net ufka yanyanya gO!niilmiij, ay goz· 
kapagml yeni yeni arahyordu. Ay1 bu 
manzara kar!ISJnda 1airane laflar arad1 
ve buldu da. Fa kat maa!.,ef !Oyliyeme
di. En 1airane tabirler agzmdan ancak 
korkunc bir homurtu halinde ~llnyordu. 

Gene kadmm laze yanaklanna ve klp
kiZII etli dudaklanna bakh, bakh. Muat· 
tar bir koku burnuna ve i<;ine doluyordu. 
Kadm1 opmek istedi, beceremedi. lri dili· 
ni ~1kararak yiizlinii yaladt. 

F akat bu son temas her nedense onu 
insan olmak sevdasmdan vazgec;irdi. AYI 
olmanm baz1 defalar insan olmaktan da
ha iyi oldugunu anhyan, daglarm en gli
zel armudlanm yemege ah$mll olan koca 
ay1 bu gene ve korpe kadm1 da ~1hr ~1br 
yiyiverdi. 

MURAD SERTOCLU 

• • serg1s1 

Scr~riden ve a<;th$ merasiminden hirer inbba 

Kayseri (Hususi) - Ziraat VekAleti ran Ba~bakamm1z !smet lnoniiniin te
baytar te1kilatmm on senedir iizerinde berru ettikleri iki bin lira ve yet~tiri -
o;all~lgJ Uzunyayla at~1h~ giizel bir cilerin verdikleri iki bin lira, Kayseri 
sergi halinde halka gosterilmi1tir. Bizi Vilayetinin verdi~i iki bin lira ile ku
haricden ko~um at1 almaktan vareste Ia- rulmu~ bulunuyor. 100 tayhk olan bu 
lacak derecede miikemmcl hale gelen aepoya yet~tiricilerden alii aybk ola -
buralarm 391 ktsrak ve tay1 sergiye i~- rak almacak taylar fennin biitiin ka • 
tirak ettirilmi~. bunlardan 56 k1sraga vaidine gore dort sene balaldlktan son-
2290, 51 taya da 2430 lira miikafat da - ra salllacakt1r. 
gJillml~lr. 

Sergi altmCJ kor bandosunun istlklal 
maqile Kor Kumandaru General Miim -
taz Aktay tarafmdan a~J!mJ~Ilr. Miika
fat kazanan k1srak ve taylar davetli -
lerin takdirlerile giirilldiikten sonra ma
dalya vc ikramiyeler bizzat Kor Komu
tam tarafmdan verilmi~tir. Bundan son
ra mmtaka Zeotekni miifett~i Ferid 
Cankoc;ak tarafmdan al~1hgm teknik 
yeti~tirme usulleri, at~Jhgtn ikllsadiya
hmlz, ziraatimiz ve harb vas1talan iize
rindeki ehemmiyeti bir siiylcvle tebariiz 
ettirilm~tir. 

Biitiin davetlilerin gogsiinii (Uzun -
yayla ko~um atl sergisi onuncu y1ldo -
niimil hatlraSI 92i-937) ibarelerini ta -
§lyan rozctler siisliiyordu. 

Serginin a~1lma toreninden sonra U
zunyay!a halk tay deposunun kii§ad1 da 
yapllmt~hr. 

• Bu depo, at~,h~muz1 him aye buyu -

Bu sergidcn sonra baytar!arJmlzdan 
miite~ekkil bir heyeti fcnniye atlarm 
siirii halinde bulundugu Jlgtlan goy -
Jerde giirecekler ve birinciye 300, ikin
ciye 180, ii~iinciiye 110, dordiinciiyc 50 
lira miikafat vereceklerdir. 

Bursada da festival 
yapdacak 

Bursa (Hususi) - Ey!U! ay1 i>indc 
Bursada Bursaya rnahsus olarak daj!, 
deniz ve su giinii olmak iizere bir fes-
tival yap1lmtya karar verilmi~\ir. Bu • 
nun i9in alakadarlardan miirekkeb bir 
komite programla bunun tatbik §ekille-

ri iizerinde haz1rhk c;ah~malan yap -
maktad1r. Bu festivalin tamamen Bur
samn turistik §ahsiyetine uygun bir su
rette yap1lmasl gozonunde tutulmak • 
tad1r, 

2672 
Tarih kaynaklan arasmda divanla • 

rm ~ok miihim bir yeri vard1r. Bilhassa 
cemiyet tarihimizi yazarken, ge~mi~ a
Slrlardaki ii.det ve an'anelerimizi, tuva
let ve kostiirnlerimizi, ya§ayJ~Imlzl ve 
zevkimizi tesbit ederken divanlar bii
yiik bir ktymet ahr. Diger taraftan, ta
mnm~ kimselerin oliimleri, hiikiimdar 
ve devlet ricali ve ekabir tarafmdan 
yaptmlan saraylar, kas~rlar, hanlar, ha
mamlar ve saire gibi yapllarla asker! 
fiituhat i<;in sBylenmi~ tarihler de fev
kalade ehemmiyetlidir. MesetA, bu ya
Zima ba§hk yapllgtm Atlf Divanile ay
nl cildde bulunan bir !zzet Divam nlis
hasmda, lei bu tzzet, Lii.le devri §Uara
smdandll'. 1135 YJllnd& bir ii~ ambarh 
kalyonun denize inciirildigini gociiyo
ruz ki, mufassal bir cTiirk deniz tarihi> 
yazacak miiverrih i~in laymetli bir par
~ad1r. 

Ben buraya Atlf Divamndan bir eta
rib. ile bir ctasvir. ahyorum. Tarih, 
Birinci Mahmud devrinde, o zamana 
kadar cYeni saray• diye an1lan ve bizim 
bugiin Topkap1 sara)'l dedigimiz saray
da cHiisiin Abad. kasrma yaptlan bir 
camekim i~in 1146 hicri )'llmda soy • 
lenm~tir. 

Birinci Mahmud taraflndan yaptm • 
Ian Topkap1 kasrrlarmdan bir cHiisiin 
abad· vc bu kamda yaptmlmll bir ca
meka,, Topkapt sara)'lmn tarih~esile 
ugn1anlar i~in ho~ bir ka)'lddu sanmm. 

cTasvir• e gelince; §air, bu sahrlarm 
devrin vilzera!!IIIdan ve biiyiik §airle -
rinden tzzct Ali Pa§anm (bir nevi ara
ba) koc;usunu anlatmaktadrr, ki fevka
!Ade laymetlidir: 
Zeh! gerdtlne kim akset!e hilsnil ~e,mi 

inslina 
Tem4§cidan diin.erlel' dldelel' mir'att 

hayrana, 
Milretteb seb'ayt !eyyareve§ :errin top· 

larla 
MU§abih heyeti matbuast gerdunu dev

rana. 
Nedem ki olsa reng!n ~uhdyt .rurh ile 

pu§ide 
Bakt1sa dikkat ile benzemez ml kam 

mercana 
Yine l'ifat silva!' sahib! tzzet ile Attf 
~ekildik~e diLn esb' ile devletle sahm 

meydana. 

Re,atl Eltrem Ko~ 

937 
tiitiin rekoltesi 

Y eni tiitiin mahsuliiniin 
69 milyonu bulacagt 

anla••hyor 
93 7 oenesi tlitlin rekoltesi hakkmda 

ilk yapllan tahminler, mahsuliin 936 is· 
tihsalahm gec;erek 75 milyon kiloyu bu
lacagl merkezindeydi. Miistahsil, 936 
y1h tiitiinlerinin ~ok mlisaid 1erait daire
sinde ve iyi fiatlarla satumasmdan heves 
duyarak yeni yd ziraatine daha genii 
mikyasta giri§mil bulunuyordu. Fa kat, 
havalann, bilhassa, Marmara ve Ege 
mmtakasmda kuralt gitmesi yliziinden 
mabsul ilk tahminlerden daha az yeti!· 
mi1tir. 

Son defa yap1lan resmi tahmin ve tet
kiklere gore yeni tlitiin rekoltemizin 
69,667,000 kiloyu bulmaSI muhtemeldir. 
Bununla beraber, havalardaki kurakhk 
devam ettigi takdirde bu miktarm biraz 
daha azalacag1m hcsaba katmak laz1m • 
d1r. 

Elde edilen malumata gore, mmtaka 
ve men§e itibarile mahsul vaziyeti §oyle
dir: 

lzmir !6,000,000; Aydm 1,500,000; 
Mugla 5,000,000; Mani~a 10.500,000; 
Bursa 4,500,000: Bahkesir 2,500,000; 
Eski1ehir 170,000: Kocaeli 5,730,000; 
Edirne 1.717,000; Istanbul 243,000; 
Canakkale 60,000; Samsun ! 1.700,000: 
Tokad 4,000,000: Trabzon 2,370,000: 
Artvin 500,000; Ciresun 2,300; Ada
na 60,000; Malatya 2,200,000! Bitlis 
200,000; Diyarbekir 245,000; Cazi 
Anteb 470,000 kilo. 

Gazete ve mecmua 
aahiblerine 

Basm Kurumu ba§kanhgtndan: 
Gazete ve mecmua kftg1dlarmdan 1937 

mal! )'lhnda daha az giirnriik resmile 
girecek mahdud miktarm gazete ve 
mecmualara tevzii §ekli iizerinde 9a -
h~ma vazifesi alan komisyon vazifesini 
bitirm~tir. 

Agustosun ikinci paza'tlesl giinii saat 
13,30 da cemiyetin merkezinde, !stan -
bulda ~1kan biitiin gazete ve mecmua 
sahiblerinin mlimessilleri toplanacak ve 
komisyonun elde ettij!i neticeyi miiza -
kere ederek kararla~hraca~ hal ~eklini 
Matbuat Umum miidiirlii~iine arzede
cektir. 

Gazete ve mecmua sahiblerinin bu 
toplanhya bizzat geimeleri veya bir 
ml1mcssi! bulundurmalan rica olunur. 

Payla§IIamiyan yeni 
( Ru aksamki prosuar!J 

isTANBUL: t' 
12,30 plakla Tiirk muslklsl • 12,0 b6V 00 

dJs - 13,05 muhtelil plAit netrlya.tl • 14·,, 
SON - 18,30 plakla dans muslklsl • 1g": y1ldtz • minimini • • • 

Avrupanm «Shirley Tempel» i diye amlan Traudl 

Stark'• Almanya m1, Avusturya m1 alacak? 

A!rlka nv hallralan: S. Salf!.baddln Cl. 
hano~lu tarafmdan • 20,00 Rlfat ve ar~ 
d~U~lan tarafmdan Tiirk muslklsl ve II ,. 
~arkllar1 - 20,30 bmer Rlzn tar&fmd&ll ,.rl 
rabcn soylev - 20,45 Saflye ve arkad~~ • 
tarafmdan Tiirk mualklsl ve balk ~ark ~~ 
n (Saat ayarl) - 21,15 ORKESTRA • 22j;, 
Ajans ve Boraa haberler! n ertesl giill 
program! - 22,30 plO.kla sololar, opera ¢ 
operet par~alan • 23,00 SON. 

Hertiirlii i~ ve san'at muhitinde oldu
gu gibi sinemacJhk aleminde de ibtilaf, 
dava eksik olmaz. ParaSJm kestigi i~in 
filim amilleri aleyhine yiiriiyen artistler, 
taahhiidiinli ifa ehnedigi i~in )'lldJz!ar -
dan 1ikayet eden ~irket miidiirleri SJk Ilk 
mahkeme kap1lanm a§mdmrlar. Fa kat 
yedi ya1mdaki Traudl Stark'm ba1mdan 
gec;en macera bunlann hemen bepsinden 
merakh bir sergiize1ttir. Trauld'u bun • 
dan bir bu~uk sene evvel Viyanah bir si
nema kumpanyaSJ ke§fetmi§ ve bizim pa· 
ramiZla senelik 36 bin lira iicretle biitiin 
temsillerini o 1irkete hasretmesi i~in ba • 
basile bir kuntrat akdetmijtir. Kii~lik 
k1z ve ailesi i~in bundan miikemmel bi: 
i~ olmaz, degil mi? Lakin son giinlerde 
miithi1 mall bir SJkmhya dii§mlit olan Vi
yanah sinema ~irketi Traudl'tin licretine 
mahsuben tediye etmekte oldugu ayhk 
tabitleri tamamen verememege ba§la • 
IDI§hr. Kii~iik kiZin babaSJ, san' atkar 
yavrusunun kazancmm tehlikeye dii~tli -
glinli goriince T raudl i~in bir Alman fi· 
lim kumpanyasile mukavele akdetmi1 ve 
minimini )'lidiZI oraya gondermegi ta • 
ahhiid eylemi§tir. Bu seferki kuntrat 
mucibince kii~iigiin alacag1 para Viya • 
nadakinin yariSI, yani senelik 18 bin li
radn amma, i§ daha saglam esaslara 
baglanmJ~tn. Haber tabii her tarafa ya· 
ylldigl gibi Viyanah sinema ~i;ketinin 
Miidiirlerinin de kulagma gihni~ ve bun
Jar derhal mahkemeye miiracaat eder~k 
kii~iik k1zm kendilerine baghyken bOyle 
bir mukavelenin tanmmJyacagml iddia v< 
onu kendileri me§hur yaphklan ic;in vak
tile etmi1 olduklan masraflara mukabil 
bir~ok zarar ve ziyan istemi~lerdir. 

WilJiam 

46 
Powell 

girdi 

William Powell 
Hakiki bayat, knk ·ra~Jnda ba~lar, sO

ziinlin kahramam William Powel tern • 
muzun 29 uncu giinli kuk alii ya§ma bas· 
h. <;ocuklugundanberi sahnede ve on Le§ 
on alii senedir de stiidyolarda c;ah§makta 
alan biiyiik artist, ni§anhSJ Jean Har • 
low'un ani oliimli neticesi son glinlerde 
~ok teessiirlii ve asabi bir hayat gec;ir • 
mektedir. Onun ic;in her sene, dogumu • 
nun y1ldonlimiinii bliyiik merasimle kar· 
§llJYan William bu sene sakin ve sakit 
evinde oturmaktan ba1ka bir§ey yapma
IDI§, hatta tebrike gelen dostlanmn ziya· 
retlerini bile kabul ehnemi§tir. Bundan 
evvel Carol Lombard'la evlenip bir bu· 
c;uk senelik mlijterek bir hayaltan sonra 
aynlan William, iki kocadan aynlan ve 
bir tanesinin de oliimii neticesi ondan dul 
kalan Jean Harlow'la sevi1mi1 ve gizlice 
nijanlanmJjlardJ. <;aiJ§ma zamanlan 
mlistesna, gece giindiiz birbirlerinden ay
nlmlyorlardl. Binaenaleyh bu darbe o -
na ~ok agu geldi. Jean Harlow'un olii • 
miinlin haftasmda biiyiik san'atkar A • 
merikah gazetecilerden birine: 

- Arllk kimseyi sevmiyecegim, sevc
miyecegim. <;iinkii biitiin hayatlnll, is • 
tikbalimi baglad1glnl bir mahluku tabia • 
tin elimden almaSJ bana biiyiik bir gadir 
degil midir? Kendimi miimkiin mertebe 
i1e vermege ~ah~acag1m .. Heyhat, acaba 
onunla da teselli bulabilecek miyim? do
yordu. 

Za valh adam I 

Traudt Stark 

Alman 1irketi de bu vaziyet kat§ISID· 
da bo1 durmaml§, Berlin mahkemelerine 
ba1vurarak taahhiidiinli ifa etmiyen Vi • 
yanah 1irketin bu iddiasmm nazan itiba· 
ta a!JnmamaSI Jaz1m geldigini iJeri sur • 
miijtiir. Her iki mahkeme i1i tetkik 
ededursunlar, Almanlar daha pratik 
davranml§lar, Traudl'un Viyanada yap
mlj oldugu iki filmin Almanyada oynan· 
maSJm sansiire menettirerek, zaten iflas 
etmek iizere alan Viyanah ~irkete mii • 
him bir darbe vurmu§lardlr. Neticede her 
iki 1irket de bu ihtilann devamm1 mali 
vaziyetleri i~in tehlikeli gordiiklerind•n 
aralannda anla~maga karar vermi§lerd':. 
Alman firmaSJnm Avusturyah kumpan • 
yaya istedigi tazminh vererek kii~iik VJI· 
d1z1 biisbiitiin satm alacag1 tahmin edil
mektedir. 

viYANA: . -.rt• 
18,35 KEMAN KONSERi • 18,50 I}JU<""' 

LAR - 1UO kar1~1k yaym • 20,10 sal~ 
burg'dan naklen: OPERA YAYINI • ~· 
muhtell! haberler, kltab!ara dalr ve aa1tf' 
24,05 DANS HAVALARL 

BERLiN: 
18,05 Kti<;t)K KONSER • 18,35 tafl.,"! 

yaym - 20,25 HAFi:F DANS HA V ALAJ!l 
21,05 haberler, hlkAye ve saire - 22,15 ~ 
LENCELi: KONSER - 23,05 hava, haber!e~ 
spar - 23,35 ECLENCELi MUS:i:K1 V• 
DANS HAVALARI. 

PEI}TE: 
18,05 KONSER • 18,35 kon!erall.l • 19-~ 

:;IAN KONSERi - 19,35 konu§ma • 20>" 
ORKESTRA KONSERi - 21.20 piye.o • 22~ 
CINGENE ORKF.STRASI • 23,45 kiU'Ir 
yaym, gramofon, haberlcr ve salre. 

BtlKREI;I: 
19,05 EOLENCEL1 KONSER • 21 ptf.o\• 

NO iLE DANS MUSixi:Si - 21,30 kltabla.l' 
ve mecmualara dalr • 21,40 ODA Mus:tl'l' 
Si - 22,15 :;iAN KONSERi: - 22,35 hava, ~~~· 
berler, spar - 22,50 GECE KONSERi: • 23.51 
franstzca haberler, son haberler. 

BELORAD: 
18,25 PiYANO KONSERi:, KONSER-20.5! 

ulu.sal yaym - 21,05 KONSER - 23,05 hJ ' 
berler, balk melodllerl • 23.50 dana mQ.II' 
klsl. 

LONDRA: 
19.05 HAFiF MUSOO • 19,40 I;IAN golf• 

SERi - 20,05 haber1er ve aalre - 20.35 ~(!1; 
Sixi: - 21.05 ORKESTRA KONSERi • 22)' 
Salzburg'dan naklen: OPERA YAYINl ' 
23,35 haberler. hava, konu~ma ve salre ' 
23,55 DANS HAVALARI • 24,35 haberler ff 
sa!re - 24.45 gramo!on. 

PARIS [P.T.T.J: 
18,3!i gramo!on. konu~ma • 19,05 f;iAII' 

KILAR • 19,20 gramo!on - 19,35 PiYA ' 
NO KONSER! - 20,05 haberler, e~lencsJI 
yaym, plyes, haberler, gramo!on, han. 

ROMA: 
18,20 KARII;IIK MUSi1d - 18,55 karJ~I~ 

yay1n • 21,45 KARII;IIK MUSixi: • 22.¢ 
komedl - 23.15 t;IARKILAR • 24.05 haberlel 
ve salre - 24,35 DANS MUSixi:si. 

( Bir iki satlrla •• ) ,...._ -.. ---.----...,.,.-
* Almanyada «Bira Muharebesi» NOBETCI ECZANELER 

isminde bir filim viicude getirilmektedir. Bu aqam ~hrln muhtell! •emtler!nd1 

nObetcl olan eczaneler $Unlardlr: 
Bu kordela me1hur Alman muharriri i tanbu1 cihellndekl!er: 
Josef Martin Bauer'in bir komedi~inden EmlnonUnde (Sal!h Necatll, Beyazrldl 
iktibas edilmi§tir, (Haydar), KU~iikpazarda <Hlkmet Cemlllo 

· )'.. Eyilbsultanda (Hlkmet Atlamaz>, l}ehre ' * Alman stiidyolannda <<vlmez Sev· mlnlnde (NAzlnl SadJk), Karagfimri!kll 
gili» nammda bir filim yap1lmakta, ba~- (Suad), Samatyada (Ridvan>. l;lehzadeba • 
rolleri Lida Barova ve Ewald Balzer ~mda (Unlversltel, Aksarayda (Ziya N•• 

r!), Fenerde (Hilsameddln), Alemdard• 
(All R1za>, Bakrrko)"de !istepan). oynamaktad1rlar. Bu kordelanm mevzuu 

me1hur musiki1inas Beetboven'in haya • 
tmdan bir safhad1r. 

* Alman Ufa $irketi «CeceyamJ 
Valsi» isminde bir filim viicude getir
mektedir. Ba1rolleri Brigitte Horney, 
Willi Birge! oynamaktadnlar. 

* Willi Forst bu k1~ Maupassant'm 
<<Ciizel Dosl>> ismindeki me1hur roma -
mnm mevzuunu esas ittihaz ederek Vi • 
yanada bir filim c;evireeektir. 

* Shakspeare'in «N e fstiyonunuz ?» 
uammdaki piyesinden Alman Devlet ti· 
yatrosu miidiirli Custaf Ciindgen bir fi
lim yapmak niyetindedir. Ba1rollerde 
Marianne Hoppe, Thea Lingen ve «So· 
pen'in A1klan>> kordelasmm kabramam 
Wolfgang Liebeneimer goriineceklerdir. 

* Rejisor Ceza von Bolvary Viyana· 
da, ba~rolleri Paula Vessely'le kocast 
Attila Horbiger ve komik Hans Moser'in 
oymyacaklan «Doktor Cbristl'in llk Ma
cerasJ» nammda bir kordela viicude ge
tirecektir. 

* Strauss'un me~hur opereti «Fiedcr· 
mans>> yeniden filme ~ekilecektir. a.,. 
rolleri Jenny Juga, Hans SOhnker, Tbeo 
Lingen oymyacaklard1r. 

* Evvelce Richard Tauber'in temsil 
etmi§ oldugu «Nejeler Diyan» opereti 
yeniden filim baline getirilecektir. Ba1 -
rolleri Martha Eggerth'le kocaSJ Jean 
Kiepura yaratacaklard1r. 

Beyotlu clhetlndekller : 
Ttinelbasmda (Matkovl~>. Yfik!iekkal ' 

dmmda (VIngopulo), Galatada (Merkezl• 
Takslmde :istJklU eadde,<;lnde (Kemal !!e' 
bil!J, f;il§ll Osmanbeyde (!;lark Merkez>, 
Kas1mpa§ada <Miieyyedl. Haskoyde (Ne ' 
slm Aseo), Betikta~ta (Sii!eyman Receblo 
Sar1yerde (Nurn. 

Uskiidar, Kad1kiiy ve Adalardakller: 
Uskiidarda <;:ar~1boyunda (Omer Kenanl• 

Kadlkoyilnde Alt1yola~zmda. (RI!at Mull' 
tar), Modada. (Alaeddln), Bliytlkadadl 
(Halkl. Heybe!lde (Tan lUll. 

HALK OPERETl 
Bu akl!am 

Be11kla1 Suad parkt8 

ENAtLER 
3 agustos sal! giinO 

ak§anu 
Beylerbeyl iskele Tiyatrosunda 

TARLAKU$U 

OLOM 
Eski istanbul Maarif Eminligl mil ' 

meyyizliginden miitekaid ve Galatasa l 
ray lisesi idare memurlarmdan FaP 
Giirman diin gece kalb sektesinden ve
fat etmi~, cenazesi Biiyiikadada ail' 
kabristanma defnedilmi~tir. 
----------------~--------~ 

Mev lid 

* Almanyada «Annelerin $arkJSJ» is· 
minde biiyiik bir musikili filim yapllacak
llr. Bu kordelada me1hur ltalyan teno'il 
Benjamino Cigli, Alman teniiru Michael ~ 
Bohnen'le giizel sesli opera artisti Maria 
Cebotari, Camilla Horn ba§rolleri tem·l 
sil edeceklerdir. 

* Maupassant'm «Jvette» ismindeki 
romam Almanlar tarafmdan filim ic;m 
iktibas olunmaktad1r. Ba,rolleri Ka•he 
Dorsch, Albrecht Schoenhols oymya • 
caklar ve rejiyi Wolfgang Liebenemer 

General 1sa Ruhinin refikas1 ve J{e' 
~iburlu Kiikiirt ~irketi direktiirii lhsB0 

Ruhinin validcsi merhume Firkatin ro· 
huna ithaf edilmek lizere 2 agustos pa' 
zartesi giinii saat 1 de Kad1koyiinde o~: 
managa carnisinde hatim ve Mevli 1 

Serif okutturulacagmdan arzu edenle ' 
rin te~rifleri rica olunur. 

Bah~e Miman 
Mevli'id Baysal 

Dordiincil Valaf Han d6rdilncl1 
kat. 18 numara. Teiefon: 23428 •"' 

idare edecektir. 

.................................................... 
Biiyiik ~ehir ve kasaba parklart; 

Amt, meydan, ~ocuk parklan tte 
villi bah~eleri i~in modern prol• 

,_ Bu sene PARiS SERGiSiNE •• I 
ve planiar hazuiar: k~§ifname~er 
tanzim eder. Pro]elerm I araztd• 
tatblkahru derubde ve taahbUd 
eder. 

Tertib edilen seyahatterin en gUzeli 10 eyiOI Celyo vapurile hareket 
VENEDIK PARiS PRAG VIYANA BUDAPE$TE BUKRE'i 

2 gUn 7 giin 3 gUn 3 QUn 3 gUn 1 gUn 

ikinci mevki seyabat birinci s1mf otel T. L. 295 
Fazla tafslllt ve 

Bro,ur i~in N A T T A Galatasaray 
Tel. 44914 

yerler siir'atle tutuluyor 

Biiket. ni$&D sepetl ve ~elenklef 
i~in yap!lan aipari$1Cr siir'atle br 
zulanrr. 

(,;i~ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; sils, meyva a~a~ ve aj!ae" 
cl.klan; bahce alAt ve edevatl ve 
eh!lyeUI Bahclvanlar l(llndertr. 

Katalogu (50) kuru~tur. 

Alakadarlara par.!SIZ ~iinderUil' 
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... 2 Ai(ustos 1937 CUMHURiYET 

Edebiyat etraflnda I i~·tuntli hnrp~·pfler 

Paris sergisi ve edebiyat -:::-an~-·~: gU-~::---:a::-.;..~::n 
1900-1937 seneleri aras1ndaki edebi 

umumi bir bak1' 

bir Norvel< vapurile Londraya 30 ton 
ya§ iiziim giinderildi/!ini, bir iki giine 
kadar daha on be§ ton giinderilecegini 
ve bu sene 2500 - 3000 ton Y•§ iiziimiin 
muhtelif yerlere ihrac edilecegini, ha
ricde icab eden te§kilatm yap1ld1g,m ve 
bu i§le yeni te§kil edilen tl'ziim Kuru • 
munun me§gul oldugunu gazeteler yaz
dllar. 

Kadm ve tutun 
Kad1nlar bir zamanlar 
enfiyeyi ~ok severlerdi 

cereyanlara 
liSen:'bolizm bir edebi mekteb olarak e
f ~tmyetini kaybetmekle beraber, etra
a !a~mlj olduliu tohumhr hayati nejvii

j•tnalanna ba•ka istibm•tte devam etti-

hassasiyetin ifadesinden beyhude bahset
mek garabetini gosteriyordu. Maamalih, 
Valery'nin 1iire getirmi1 oldugu yeni 
hava, mevcud telakkilerin hepsinden da
ha lalla orijinal olmakla beraber, onu 
hakiki ktymetlerinden biri olan lirizmden 
mahrum hale getirerek, fiisunundan nis
beten uzaklajtlrmr§ bulunuyor. 

Bugiin senede milyarlarca aded sarfedilen 
sigara heniiz 100 ya~ma girmemistir 

' 

er. Bu tohumlann, XX nci asnn kendi 
taruretleri icinde doguracacrt edebi mek
lebler kar~"tna, maziye daha fazla baglt 
edebi telakkilerin , 1kma"nda hayati bir 
toller; vardtr. 

I Edebiyatta yeni dogan cereyanlan ha!-
1'ta ~ki_ esasta toplamak miimkiindiir. 
· $un noktai hareket kabul eden cere

~anlar, 2. Diger edebi nevilerle alaka -
ar cereyanlar. 

b 1 .- ~iir, sembolizm dahilinde kay -
etrn,, oldugu bir taktm ktymetleri tek -

ra: hzanamaymca, bazt yeniliklerine 
'•&men bu dar alemi a•mak ihtiyacmr his
~etti. Bu ihtiyae baza~ irticada, bazan 

a Yenilik diye fantezilerde tatmin edil
~ek istenqj. Bu maziyi, ve mazide 1iirin 
b azanmt§ oldugu inki,aft ele alarak, onu 

l ~Zl tadilatla kabul etmek istiyen ham -
] e er arasmda taraftarlan pek mahdud o
~n Neo-Romantisme, Neo-Classicisme 
:t~redilebilir. Fa kat, bu telakkilerin ge
~~rnesinde tarihi imkanlann, bilhassa 
t k nci asnn buhranh hissiyatmm, ar -
1 

tarnamile siikune kavu§mU§ bu iki 

~jkt~b i~inde, asra uydurulmu§ olsalar 
<l' ~~ tfade edilmesi her halde miimkiin 

eg,Jdi. Vadettiklerini yapamtyan bu iki 
lltekt b' · h'l'l' d · · d ~ In m 1 a m en sonra, mazmm e-

svallttnJ temin i~in son bir hareket olan 
ur · 1· k rea !Sme, hala ya§amakla beraber, 
endisine dii§en edebi mes'uliyeti haz • 

lltetf" tg1ni anlatan eserler veremedi. 

. Buna mukabil, yenilik olarak, ve dev
~n §iirine bugiiniin rengini getirmege ~·
'!an mekteblerden Dadaisme, Cubisme 

Ve F uturisme, ilk zamanlarda gozleri ka
llta!hran §a§aalanna ragmen, §ekil fan

~zil~_rinden dt§an ,,kamtyan, hatta biraz 
I a §ur zevkini h1rpalayan garib niimune
d~t vermekten fazla bir1ey temin edeme-

1· Biri devrin ifadesini eski ve elastiki -
retini kaybetmi§ ~ekillere, digeri de §ekil
~re azami seyyaliyeti vermek gayretile 
~lr zevkini h1rpalayan bir fanteziye da • 

hnan bu iki muhaSlm ziimre muhtelif 
llternleketlerde yaphgt miicadelelerde a
tadtgt alakayt bulmaga muvaffak ola • 
Ina! dt, k!Sa bir zamanda 1iir sahnesindeki to .. 

Une devamdan sarftnazar etti. 

}>j Bunun haricinde, yeni bir 1ekilde ve 
sorrnj senelik bir §UUr murakabesinden 
t' ;ra Paul Valery tarafmdan devam et-
1~11 rnek istenen sembolizm, Neo-Symbo
~~~e adt altmda, 1iiri, ilhamm esiri ol -

a tan kurtanyor ve onu zekamn bir 
nev; d' t · h 1· · · d H 
1 b " rachonu a me gehnyor u. at-
~ unu daha ileri vardtran §air, 1iirin bir 
z·etodu olabilecegini iddia ediyor. Ma -

0
;"'n tamamile degi§tirilmi§ bir devamt 

nan bu 1iir telakkisi kar§tstnda, Avrupa,r bir ~ok memleketlerinde 1iirin eski e
lt i!Jm,_ biraz daha souple hale gelmi§ §e
I'~J;r t~mde terenniim etmesinin bir ak -
l ~ •rnli olarak, Henri Bremond, Va • 

vety'~i. «zoraki §air>> diye itham ediyor, 
llte ,!Hrm mazi ktymetlerini devam ettir • 
h'ege temayiil gostererek, onun daha ila
e~·"e duaya yakla§Jr bir eda ile terenniim 

k tltnesi liizumuna i1aret ediyordu. Fa • 
dat: bu iki telakkiden sonuncusu kokiinii 
b tn,_bir imandan alan 1iiri ileri siirmekle, 

ugunun ruhiyatma tamamile ztd bir 

Edebl tefrlka : 28 • 

Siirin bugiinkii hali vadedici degildir, 
ve XX nci am hassasiyetine aradtgr §e • 
kil ve lirizm miikemmeliyetini heniiz te • 
min edebilmekten uzakttr. 

2 - Diger edebi nevilerde mevzuu 
bahs cereyanlar, nesir lisanmt, romam ve 
tiyatroyu alakadar eder. Bu nevilerde 
vii cud bulan cereyanlardan F ransada te
kevviin etmi§ olup, Sovyet Rusyada pro
leter edebiyat karjtsmda, burjuvazinin 
miidafaa etmek istedigi Populisme veya 
koylii romam zikredilebilir. Bunun hari
~inde roman ve tiyatro sahasmda yeni bir 
istikametin taharrisi yerine, XIX uncu a
m sonundaki §ekillerin devam ve inki1af 
ettigi, ve muhteva itibarile daha fazla 
zenginle§tigi goriiliir. T ahlil romam, veya 
pisikolojik roman, bu amda, F ransada 
Marcel Praust ve Gide, Almanyada 
T. Mann ve 1. Wassermann, italyada 
(tiyatro da buna ilave edilebilir) Luigi 
Pirandello, 1ima! edebiyatlanna tiyatro
da A. Strindberg ve romanda K. Ham • 
sun, lngilterede A. Huxley gibi biiyiik 
iistadlar tarafmdan muvaffakiyetle i§len
mektedir. Diger taraftan Zola'mn a~mi§ 
oldugu natUralist ~lgtrda eserler veren 
muharrirlere hemen Avrupanm biitlin e
debiyatlannda tesadiif edilmektedir. Dev
rin adetlerini gerek te,hir, gerek tenkid 
vadisinde adet romanian, romanct!arm 
hemen kolayca muvaffak olduklan ve bol 
eser verebildikleri bir sahad1r. Y almz, 
bu amda, eski sergiize1t romanian yeri
ne, bilhassa lngiltere ve Amerikada polis 
romam denilen bir nevi romanm inki1af 
etmekte oldugu goriiliir. 

Fa kat, yirminci am bilhassa sosyal 
meseleleri esas olarak ittihaz eden, ve bu 
meseleler etrafmda tekevviin eden eski 
cyelique romam devam · ettirmektedir. 
Comedie Humaine'i gOstermeok iizere 
planh §eklile Balzac'! takliden Zola ta
rafmdan viicude getirilmi§ olan bu nevi 
e~erler, Roger Martin du Card, Romain 
Rolland, 1. Wassermann, T. Mann, Ju

les Romains gibi romanct!ar larafmdan 
biiyiik bir itina ile hamlanmaktadtr. 
Bugiinii alakadar eden biitiin meseleler, 
tefekkiirde11 ba§hyarak i~timai olan ve 
insam muhitine ~eken meselelere kadar 
her nevi cemiyet endijeleri bu tip eserle
rin muhtevaSlnt gittik~e zenginle§tirmek
tedir. Siiphesiz, tiyatro bOyle cyelique 
eserlere tahammiil edemiyecek vaziytt • 
tedir. 

Hiikumetimizift te§viki ve yard1mile 
te§kil edilen tl'ziim Kurumunun ba§la
dlgl bu muazzam i§in memleketimiz ik
hsadiyatl il;in l;Ok hayu-h neticeleri o
lacakt!r. 

Her nedense §imdiye kadar tiiccarla
rlmlz harice YO§ iiziim giindermege 
korkuyordular. Birkal; tiiccanmrzm bu 
yolda yaptrg, bir iki te§ebbiis zararla 
neticclenince onlardaft maada diger 
tiiecarlanmrz da korktular ve bu i§ten 
vazgCl;mi§tiler. ~imdi tl'ziim Kurumu 
te§ekkiiliimiiz yeni ba§tan bu i§e sarrl
mr§hr. Ve mutlaka muvaffak olmak az
mile de l;Bh§maktadrr. 

A vrupadaki iiziim piyasalarr, ahcrla
rm arzulan, rakiblerimizin vaziyetleri 
ve mallan inceden inceye tetkik edi!ir, 
iiziimler olmU§, l;Ok iyi ayrrlmi§ ve r;ok 
iyi ambalaj edilmi§ bir halde ve miim
kiin oldugu kadar emin ve siiratli va -
srtalarla Avrupa piyasalarma yeti§tiri
lirse bu i§te muva!fak olmamak il;in or
tada hil;bir sebeb yoktur. 

Kom§umuz Bulgaristan bu i§e bundan 
altr yedi sene evvel ba§ladr ve bir iki 
sefle Bulgarlar Avrupa piyasalarmda 
yalmz bocaladrlar, giinderdikleri iiziim
lerden bir §ey kazanmadrlar, bilakis za
rar ettiler. Fakat meyus da olmadrlar. 
Piyasalarr, ahcrlarm arzularrru, rakib
lerinin vaziyetlerini ve mallarmr iyice 
tetkik ettiler ve ancak bundan sonra 
Bulgarlar Avrupa piyasalarmda tutun
dular ve gCl;en sene 7000 vagon ya~ ii
ziim ihrac edebildiler. Bu sene de 10,000 
vagon ihrac edebi!mek il;in hazrrhklar 
yapmaktadrrlar. 

Avrupa piyasalarma ya§ iiziim ihrac 
eden memleketler !spanya, italya, Bul
garistan, Yunanistan ve krsmen de Ma
caristan ve Yugoslavyadrr. 1spanya da
hili harb yiiziinden bu sene rakib ola
cak vaziyette degildir. Macaristanla 
Yugoslavyaya gelince, onlarm piyasa
larr yalmz Viyana ve Prag'drr. Ba§ka 
yerlere ihrac edemezler; l;iinkii uzun 
yola dayanacak iiziimleri yoktur. Bul -
garistamn ise ya§ iiziim ihracah ancak 
eylulde ba§lar ve te§rinievvelin, hatta 
te!jrinisaninin sonlartna kadar devam 
eder. Biz ise o zamana kadar ,oktan bu 
i§i sona erdirmi§ olacagrz. 

0 halde bugiin ya§ iiziim ihracahm!Z
da bize rakib olarak yalmz ita!ya ile 
Yunanistan kalmaktadrr. tl'ziim Kuru -
mumuz, biiyiiklerimizin arzu ettigi tarz
da yani yukanda yazrldrii;l gibi l;ah§hk
tan sonra bu i~te yiizde yiiz muvaffak 
olacaii;lna §imdiden kat'i bir nazarla ba
kabiliriz. Diger taraftan bugiin Avrupa 
piyasalarmda ya§ iiziimiin o kadar l;Ok 
ahclSI vardrr ki hem bize, hem 1talyan
lara ve hem de Yunanhlara bol bel i§ 

M. TEZEL 

Paristeki (Galliera) miizesi daima 
garib ve merakh jeylere aid sergiler a -
~ar: Sinema sergisi, me§ahirin mektebde 
iken yapttklan resimler serglSl, yiiziik 
sergisi, ilah gibi ... 

Bu miize ahiren bir de tiitiin ve tefer
ruah sergisi tertib etmi§tir. 

Sunu evvelinden haber verelim ki bu 
sergide ne bir yaprak sigaraSl, ne bir si
gara ve ne de bir paket tlitiin vardtr. Bu
rada goriilen §eyler yalmz tiitiin ve tii -
tiinciilege aiddir: Sim1ir, fildi§i sigara 
kutulan, tiitiin tabakalan, ktymettar ,ak
maklar, delf porseleninden tiitiin Use -
!pi, tiryakileri musavver tablolar, tiryaki 
resimleri, tarihi ktymeti haiz pipolar, ,u
buklar, sigara agtzhklan ve saire. 

Bu sergide tejhir olunan e§yadan en 
kuvvetli inttba kadmlann tiitiine kar§l 
gosterdikleri alakadtr. 

¥¥¥ 

F asulye, kakao, palates, domates ve 
daha bir~ok emsali gibi tlitiin de Arne -
rikadan gelmi§tir. 

(Kristof Kolomb); Kuba adaSlna a
yak basllgl zaman sahildeki yerli erkek 
ve kadmlarm agtzlannda birer yaprak 
sigaraSl gormii§tiir. Amerikada, yerli a
hali, hala bunlan kullamr. Sigara nedir, 
nast! yap1hr, bilmez ... 

(Tiitiin) kelimesinin etimolojisi el' an 
miinaka§a ve miibahase zemini olmakta
dtr. Bu kelime (T olbago) adasmdaki 
(Tabaco) §ehrinin isminden gelmedir. 
Biz de (Tabaco) yu (tlitiin) e ,evir -
m1~2. 

Fransanm Lizbon sefiri (Jean Nieot), 
bu yapraga kendi ismini vermi§ ve I 560 
ytlma dogru, ba§agnsmdan ~ok 1ikayet 
eden (Katerin Diimedi,i) ye takdim et
mi~tir. 

17 nci am hekimleri tiitiin aleyhinde 
bulunuyorlardt. 14 iincii Liii'nin ba§he -
kimi (F agon), (nikot) otuna kar§l ate§ 
piiskiiriiyordu. (Poirsion) isminde bir 
baska doktor da, bilakis tiitiin lehinde 
bulunuyor, (F agon) a itiraz ediyordu. 
Nihayet iddialannl umum muvacehesin -
de ispat etmeleri kararlastmldt. 

(Fagon), Versay saraytnda, hasta 
krahn yanmdan aynlam1yordu. Bu se -
beble tarafmdan vekil olarak muavinini 
giinderdi. 

Bu zat; (F agon) un tiitiiniin mazarra
h hakkmdaki fikirlerini halka anlattrken 
muttaSl! burnuna enfiye ,ekiyordu. 

Bunu goren (Poirson) bagudt: 
«- Hem bu otla burnunuzu doldu -

ruyorsunuz, hem de aleyhinde bulunu -
yorsunuz. Aeayib §ey !. .. » 

¥~'¥ 

Kilise de tiitiine kar§I miicadele a, -
mt§h. (Papa 8 inci Urbain), tiitiin i~en
leri afaroz ederek mabed ve ayinden tar
detti. I 3 iincii Liii de tiitiin satl§tnl 
menetti. fngiltere de, tiitiin i,enlere kar11 
va1iyet aldt. 

Bu aleyhtarhk, tiitiiniin (memnu bir 
meyva) gibi ktymet kesbetmesine, daha 
ziyade revac bulmasma sebeb oldu. 

Bunlar haricinde, bir de muhtevaSl iti- .. _--------------
barile exatique, regionaliste adr verilen ve de, roman ve tiyatro azami imkanlan sa
gene XIX uncu asnn ikinci msfmdaki in- yesinde bu istikametlere ,ok daha rahat• 
ki1afma devam eden roman ve tiyatro ~a inhbak edebiliyor. Hulasalan goster
tipleri vardtr. Bu nevi eser veren muhar- mege ,ah§tlgtmtz edebi cereyanlar bu as
rirlerin ba1mda A. Maurois. Paul Mo • nn aradtgt imkanlan bulmak i~in miica
rand, H. Bernstein, bir~ok lslav, lngiliz dele etmekle beraber, her §eyden evvel 
ve ltalyan romanCI!an bulunur. Miistem- maziden devren alman kotii bir taktm mi
leke meselelerinin biiyiik bir ehemmiyet raslan bertaraf etmege ,ah§maktad!r. Bu
kazand!i!J XX nci am i,in bu nev'in giiniin edebi meselelerine ast! temas ede
inki§aft gayet tabiidir. bilecek edebl mekteblerin te§ekkiilii boyle 

Coriiliiyor ki, 1iir, biinyesindeki inttbak bir muvaffakiyetten sonra mlimkiin ola

Pek zeki bir hiikumet adam1 olan 
(Colbert) istimali giin glinden artan tii
tiinle miicadele ede<:ek yerde bundan is
tifadeyi dii§iindii ve 167 4 te ( tiitiin in
hisan) m tesis etti. 

flk senesinde, hiikumete 500,000 
frank temin eden tiitiiniin varidah 1789 

imkanstzhklan sebebile bugiiniin edebi bilecektir. 
telakkilerine kolay kolay rsmamadtgt hal-

gil mi? 

$ERIT HULOSI 

Yazan: Mahmud Yesari 

Trende de, hep hayret ve merakla et
rafma bakmtyordu. lstasyonlardan bi -
nen, inen, ba1lan kasketli, elleri ~antah 
ktz erkek mekteb <;ocuklarma bakarken, 
Melikenin dudaklan titriyordu. 

Otomobi! u, ayak mermer merdivenli 
kapmm iiniinde durur durmaz, kaptct 
goriinmii1tii. Onlarm geleceklerini dahl 
evvelden bildigini gosteren a§ina bir gii
liimseme ile ayakta bekliyordu. Melike 
ile Sekib i~eri girince, kaptet ellerini u -
gu§turdu: hem en bugiin yapabilir misin? Sekib, bo§ bulunup soruvermi§ti: 

milyon franka ,,kit. 
ise milyan a§maktadlf. 

"'** 

Halihaztrda 

Su ktsa tarihi malumattan sonra rna -
kalemizin zeminini te§kil eden tiryaki ka
dmlara gelelim: 

Tiitiin, ve bilhassa pipo i~en kadmlar 
vardt. Bunlann saytst, zannolundugun -
dan pek ~oktu. Sanayii tezyiniye miize 
sinde (Madam de Pompador) u tlitiin 
i~er vaziyette gosteren bir tablo vardtr. 
(Galliera) miizesinde, me§hur edibe 
(Jorj San) 10 da pipolu bir resmi te§hir 
olunmaktadtr. 

Simdi kadmlar, her yerde bilatered -
diid tiitiin ve sigara i,iyorlar. Bunu a -
ytb gormek kimsenin aklmdan gCl;miyor. 
Bir zall!!_nlar kadmlar arasmda enfiye 
~ekenler, sigara kullananlardan daha 
fazla idi. Bu adet, yava§ yava1 demode 
oldu. 

Biiyiik Frederik'le Birinci Napol -
yon'un da enfiye ipti!aSl herkesin malii
mudur. 

Her sene milyarlarca sarfolunan siga
ralar heniiz yiiz yasma girmemi1tir. flk 
yaprak sigarast, 1793 te bir Holanda 
vapurile Avrupaya getirilmi1 ve tiitiin, 
1840 ythna dogru kibar sosyeteye girmi§
tir. 

Safranboluda cinayetler 
'<ogald1 

Safranbolu (Hususi) - Eflani nahi
yesinin Bedil kiiyiinden Hayri me9hul 
bir §ahrs tarafmdan oldiiriilmii§tiir. 
Hayriye gCl;en sene de bOyle bir suikasc! 
yaparak ag1r surette yaralamr~lar, fakat 
Hayri kendisini vuranlart sCiyleme -
mi~ti. 

Bundan ba~ka kasabadan Orner ismin
deki delikan!t da Tokatlr kay yolunda 
olii olarak bulunmu§tur. 

Bir yankesicilik 
Diin limammrza gelen Yalova vapu -

runda bir yankesicilik olmu§ ve sabrka
lrlardan Ahmed, Mustafa admda bir 
kiiyliiyii vapurdan kiipriiye kadar kol -
ladrktan sonra cebinden i9inde 12 lira 
para bulunan ciizdanmr 9alm~ ve ciiz
dam esrarengiz bir surette ortadan kay
betmi§tir. su,lu, kiiyliiler tarafmdan 
polise teslim edilmi§ ve diin ak§am iize
ri Miiddeiumumilige sevkolunmU§tUI. --

Bir gene boguldu 
Dun saat 17 raddelerinde Floryada de

nize giren Beyoglunda Tarlaba§mda iki
kuyulu sokakta 4 No. It evde oturan kii
seleci Kirkor oglu 18 ya§larmda Dikran 
yiizme bilmediginden bogulmu~tur. 

redi. 
Kapt, tekrar ttktrdamt§h; Sekib: 
- Giriniz! demege mecbur oldu. 
Kapt a<;tld1, ktsa boylu, bi,imli vii 

cudlii bir hem§ire, doktorun masasma 
dogru baktt, oziir dileyen bir sesle: 

f 

Rahmetli Ahmed Rasim 
I'R\ ogdugu giin degildi, oldiigii 
I.!::::U giinle de miinasebeti yoktu, fa· 

kat Sehremini genclerinin yiire
gine mubarek bir heves dogdu, Ahmed 
Rasim i~in bir gece yap1ldt. Ertesi giin 
gazeteleri gozden ge~irdim, o geceden 
naSI! izler tesbit olundugunu aradtm, bu· 
labildigim seY actkh bir <<hie;» ten ibaret 
ka!dt. 

fste yiirege dokunan, vicdanumzt ve 
irfantmtzt elemlendiren budur, buyiik 0-
liilerin halk dili sayt!an gazetelerce ihma
le mahkum edilmis olmalartdtr. Hi~ ktm
sellin beni yalan ~lkaramtyacagmt iddia 
ederek soyliyebilirim ki heniiz ya§tyan 
kudretli ve siihretli muharrirlerimiz, §a
irlerimiz, ressamlanmrz ve biitiin san'at• 
karlanmtz da ayni ihmalle miibe~sirdir
ler. Yann kendilerinden herhangi bir 
miinasebetle bahsolunmtyaeakttr ve hatt
ralanm kutlamak i~in geeeler tertib olun
sa bile gazete siitunlannda isimlerine, ha
yatlanna, eserlerine tahsis olunacak yer, 
bir katilin, bir htrstzm, bir kundak~tmn 
hal terciimesine aynlaeak yerden ~ok dar 
bulunacakttr. 

Rasim i~in de i§te boyle oldu. Sehre
mmt Halkevinde yap1lan toplantmm 
-sudan denilecek kadar- sade bir hika
yesile iktifa olundu. Halbuki o toplantt 
vesilesile her gazete bir sahifesini Rasime 
tahsis etmeliydi ve halk, tam elli sene 
Tiirk irfanma hizmet eden biiylik muhar• 
ririn hayahm bir kere daha -saygt tie, 
sevgi ile, hatta vecd ile, husu ile- okuma
hyd!. 

<;:iinkii Rasim, bu yurdda benzerleri
nin bol bol yetismesini hala gereldi bul· 
dugumuz fikir adamlanndandt. Tiirk 
ruhuna kotii idarelerden, kotli ornekler
den ve bilhassa cehilden bula§an kirleti 
gidermegi ve ozii biitiin temizligile mey
dana ~tkacak o ruhun iizerinde garb ir
fanma mlistenid bir biinye ormegi iilkii 
edinen bir adamdt. 

Halk i~in yazardt, halk i~in eserler 
nesrederdi. Derini diizle§tirmekte, yoku§u 
entje ~evirmekte, kanjtgr sadelestirmek
te ger~kten iistaddt. Denilebilir ki o, 
~i~egi degil, kokusunu: meyvayr degil, 
tadmt okuyuculara sunard1. Bu sebeble 
Rasimi okuyanlar binbir 1tn ve binbir ta
dt kolayca ruhlarma sindirirlerdi, fark:n· 
da olmadan kokunun sekrini ve tadm ~e .. 
kerini massetmi1 olurlard1. 

Rasim san'atkardt: Tasannu'suz. Ra
sim, sairdi: 1ddia5lz. Rasim tarih~iydi: 
Yaygarastz. Fa kat o her seyden once i~
timaiyat~tydt. Tiirk ruhunu, zeka ve ir
Ian siizgecinden y11larea ge~irmi1 ve o 
ulvl varltgm biitiin ihtiyaclanm - biitiin 
incelikleri gibi - kavramtsh. Ondan dola
yt milli ihtiyaca beynini a,h ve vannr 
doktii. 

Ahmed Rasim, kudretli bir bilgin mty
di?.. Onun diirt cildlik bir tarih kitahmt 
tam dort yiiz kitab arasmda ve ytllarca 
~ahsarak yazdtgml biliyorum. Dort yiiz 
kitabtn sadece adrm ogrenmenin bilgi sa· 
ytldtgt giinlerde onu bilgin tammamak 
nast! mlimkiin olur} Rasim, her tel den ~·· 
lardt. fhttsas keyfiyeti baktmmdan bu, 
siiphe yok ki, kusurdur. Fa kat onun her 
degdij:ii telden ~tkan ses piiriizsiiz ve fal
sosuzdu. 

Keski ihhsasa yabanCJ ka!tr goriiniip 
de her eserinde miitehasSls ya11yan Rasim 
gibi hiinerverlerden ii~ be§ tanesi aramtz
da gene peyda olsa ve ilim erganonu har
harah bir han~ereye benzemekten kurtul-
sa?.. 

M. TURHAN TAN 

Sekib, ba§lnt egdi: 

- Evet. 
Doktor masasmm oniine oturmu§tU: 

- <;:ok iyi ... Odamz haztr ... Simdi 
e!Yalanmzt gotiiriirler. 

Ve yan donerek duvardaki zile basil, 
biraz sonra goriinen kap1c1ya: l>oii; Ben, arhk orada saytlmm._ Sen, bu 

rdan yalmzba~1na done<:eksrn. 
_, $ektb, kansmm omuzlanm ok§uyor • 
"0' 

N-._ Diiliinme, dedigim, i1te bunlar ... 
•u e~e kendini bu kadar yese kaphnyor -

1~ n Daha aynlmad1k. Bak yanyana "" 

Sekib, kansrnm teessiirii kar§tstnda, 
kendini §a§trmt§, on a, iirrUd vermi§ti: fa
kat 1imdi onu birden iimidsizlige atmak 
da istemiyordu; bir an durakladt: 

- Ancak hafta i,inde olabilir. 

- N eye, her1eye boyle ,ocuk gibi 
!•!'Yorsun} 

Gene kadm, giizlerini kocasmm goz • 
lerine dikerek, gliliimsemi§ti: 

- Bu ,ocuk gibi §a§hgtm, hepsine ay
n ayn bakmaga doyamadtgun 1eyleri, 
ben, kimbilir, ka, ay sonra gorebile<:e • 
giml 

- Doktor bey vizitede ... Siz, le§rif 
edin, oturun. 

Ve onlan doktorun odasma almt§h, 
giiliimsiyerek ~ekilirken: 

- E§yalar i~in merak etmeyin; ba1 • 
hem§ire, emir verir, hangi odaya ise go -
tiiriirler, dedi. 

- Pardon, dedi. Ober §iivestre bak
hm; ba,hekimle buradadular samyor -
dum. 

Sekib, heyecanla sodu: 
- Vizite bitti, degil mi} 
Hemjire, ba~mr hafif,e salladt: 

- Bana, ba,hem§ireyi gander, dedi. 
Doktor, kan kocamn, imdad bekler gi· 

bi, kendi;ine bakttklann: goriiyor, anh· 
yordu; Melikeye giiliimsedi: 

tuyoruz c . 
bir ken~ kadm, ok§anmaktan haz duyan 
ll: ed, Yavrusu gibi gozlerini kapamt~ -

sen'\, Evet, yanyan• oturuyoruz ... Fa kat 
ben'd ana sor ... Ge~en her dakika, seni, 
Ara en ~ahyor; bend en uzakla~tmyor ... 
~IBa da~lar girecek, kocac1gtm. 
-._ Sen: da~lan ajar da gelirim. 

81k stk aht, l!eleeeksin, degil mi} Hem, 
1 P:elecebin. 
·~n'"; Ni,in bu kadar kendini iiziiyor • 

Ya;;; I Y a gelmezsen? Y a, beni orada 
-._a t'Z htraktverirsen ... 

bir od stersen, ben, otellerden birinde 
h a tutanm 
'"lelike .' • - y • seVlncle dogrulmu§tu: 

alan soylemiyorsun ya ? .. Bunu, 

- Neden? 
- Y azthanedeki i1leri de ona gore 

diizeltmeliyim. 
Melike, yiiziinii buru§turarak bakh ve 

dargm bir giilii§le. ba§tnt kocasmm om
zuna btraktverdi: 

- Yalancd 
Melike, vapurda biisbiitiin dalgmla§

h; gozlerini denizden aytrmtyord!. Se_ • 
kib, onun siikii11unu bozmuyordu. Sek1b. 
duru1i!e, bakt§larile, kansmm kalbini, ve 
kafasmt dinliyor gibiydi. 

Gene kadm, oyle hi,ten, sebebsiz §ey
lerle dalgmhgmdan uyamy~r ve oyl_e ba· 
sit §eylere kar§t alaka gostenyordu b, St· 
kib, ~1mak!an kendini alamtyordu. I?.al
gaktranm iistiine konmu§ marhlan gos • 
teren Melike, bir "ocuk kadar hayret 
i~ndeydi: 

- Bak §U marhlara ... N e giizel de-

Ve Sekibin mahzun!a1ttgmr goriince, 
onun kolunu ok1adt: 

- Sen, her geli1inde, bunlan bana 
anlahrstn, degil mi? .. Yolda gelirken, 
neler gordiinse, hepsini bir bir anlatacak
sm. Seninle, ne ,ok §eyler konu§acagtm. 
Seni, daha ~ok, bugiinkiinden daha ,ok 
sevecegimi samyorum. 

Kartala geldikleri zaman, Melike, bir 
an i~inde yoruluvermi1ti: bozuk asfaltta 
seke seke ilerliyen otomobilde, etrafma 
bakmtyordu. Biraz onceki merakr, Ia§ -
kmhg1 kalmanit!h ve bu yo!, arhk onun 
i~in, yabanct bir yo! degildi. Sanator • 
yomun bah,e kaplSl, su deposu, golgelik
li ara yo!, ,i,ek bah~esi, hi,biri, Meli • 
keye yabanct gelmedi. 

Kan koea, odada yalmz kaldt!ar. Ko
nu§muyorlardt. Melike, vakit vakit, kii
t;iik bir giilii§le kocasma baktyordu. Se· 
kib, bu kii~iik sinirli giiliijte, isyan, §i -
kayet, hattra gibi bir duygu ve diijiince 
aleminin biitiin gizli titreyi§lerini gorii -
yordu. 

Melikenin ~enesi kilidlenmi!ti: koca -
smm tektiik soru§lanna da cevab vermi
yordu. Eger bu hal devam ederse, fena 
bir neticeye varabilecegini dii1iinen Se • 
kibin kalbi ,arpmaga ba§lamt§h. ~iinkli 
sinirleri gerilen gene kadm: istemiyorum, 
eve donelim! derdi; Sekib, onun, bunu 
soylemesini tabit gorecekti. F akat ne ya
pabilirdi? 

Oda kapm ttkudadt: Mel ike, hafif,~ 
st<;nyarak bakh: ~ekib de hiddetle tit-

- Bitti... Miisaadeniz!e, dedi, ka 
ptyt kaptyarak ,ekildi. 

Gene odanm, ve sessilligin i~inde yal
mz ka!mt§lardr. Her dakika ge~tik~e. 
$ekib, kammtn metanetine hayran olu -
yordu. 0, Melikeden bu kadar soguk -
kanhhk, bu kadar katfttk ummamt§tt. 
Y ola ~tkmadan once ge,irdigi ktsa sini: 
buhranmdan sonra, bOyle boyun egerek 
di1ini stkmast, az kuvvet i1i degildi. 

Kapt, hklrdadt ve a~t!dt: i~eriye dok
tor girmi§ti; yiizii, gene her zamanki gibi 
giiliiyordu. Sekib, i~inin birden ferahla

ytverdigini duydu ve bir an kansma bak
tt; Melikenin biikiik dudaklannda da hi! 
giilii1 bajlangtct uyanm11 gibiydi. 

Doktor, kan kocamn ayn ayn ellerini 
s1khktan sonra: 

- E1ya, getirdiniz, degil mi} dedi. 

- Burada hi, stktlmlyacakstntz .. , 
Siz, koruyu gezmediniz... Harikui1Je 
bir korudur... Buramn, daha dogrusu, 
§U eski ko1kiin sahibi, bu <;am orman.m. 
tohumdan, teker teker, yetistirmi§ ... K~
runun her tarafmda, mevsime gore, siir • 
prizler bulacaksrmz. Sabahlan, ve bi! • 
hassa ak§amlan, koruya t;tkmamza mii • 
saade var. 

Doktor, daha siiyliyecekti, ba§hem§i• 
renin girdigini goriince, hemen dondii, o-

nunla almanca konu~maga bajlad1. Ba•· 
hemjire, doktorla konujurken, canh b.1 •• 

bjlan ve canh giilii§ile kan kocayt selam• 
lamt§h. 

Ba,hemjire, tekrar kiit;iik bir ba! se
lamile odadan ~1kmca doktor: 

- ;limdi, odamza, gidelim, dedi. 

(Arll:a.n oar) 



CUMHURiYET 

Simali Cinde biiyiik 
harbler ba§lamak iizere 

Hopei'nin yak1n1nda 130.,000 
c;in askeri topland1 

(Ba~tara.ta 1 fncl sahltedeJ 

harekiit sahasmda 3 I temmuz giinii sii • 
kunetle ge~mi~tir. ]apon ordusunun ilk 
hatlannm krt'alan Yung-Ting-Ho nehri 
boyunda dunnakta ve ileri hareketlerine 
devam etmemektedirler. 

31 temmuz giinii sabahtan ak~ama ka· 
dar ]apon ordusu Pekin, T un~u ve 
Tien~in'i 29 uncu <;in ordusunun baka
yasmdan temizlemege ~ah~m1~hr. 

29 uncu (in ordmunun kuvvei kiilli
yesi Paotingfu'ya dogru ricate devam et· 
mektedir. 

Bir ,ehir aaha bombartltman 
edildi 

.Sanghay I (A.A.) - Tien~in' den 
bildirildigine gore Hotoung ~ehrinin ka· 
labahk mahallesinin bombardtmaru n<: -

ticesinde olen ve yaralananlann miktan 
bine balig olmu§tur. 

Japonlar Tienfin'de bir Franau: 
miilrezeaine taarruz eftiler 

Tien~in I (A.A.) - <;inlilere taar -
ruz etmek iizere beynelmilel kiipriiden 
ge.;meleri menedilmit clan J aponlar, 
1901 mukavelenamesi mucibince §ark is
tuyonunda bulunmakta clan F ransrz 
miifrezesine taarruz etmi,lerdir. 

smdan ge<;melerini protes\to etmi1tir. 
Ecnebi imtiyaz mmtakralannda yiye -

cek azalmaktadtr. Hububoat fiatlan iki 
misline <;tkmt§IIT. 

]apon top<;u kuvvetleri <;in ketif kol· 
lanm bombardunan etmi,lerc:lir. Japon • 
lar F ransrz imtiyaz mmtakasile yedi kilo
metro ilerisinde bulunan FranSIZ tenane
si arasrndaki telefon tellerini ve yollan 
kesmi1lerdir. 
Japonyamn Cin harbi ilolayiaile 

mturalt 
Tokyo I (A.A.) - ~imali <;in ih

tilah dolayJSile ihtiyar edilen masraflan 
kar,rlamak iizere hiikumet meclise li<; 
yiiz milyon yenlik bir munzam biit<;e da
ha tevdi etmegi de1pi1 etmektedir. 

Tokyo borsasmda menli 
hareketler 

Tokyo I "(AA.) - Assahi gazete
sine gore hiikumet birka~ giine kadar 
spekiilasyonu ~iddetli bir kontrol altrna 
almak ve hayat pa'hahhgile miicadele et· 
mek iizere bir karamame ne§redecektir. 

Karamame ile yirmi kadar madde bil
hassa madenler, yiyecek i~ecek, yiin, hu
bubat ve odun istihdaf edilmektedir. 

Assahi gazetesi §imali <;indeki vazl • 
yet dolayrsile bu tedbirin elzem oldugu 
kanaatindedir. 

Diin borsada fiatlar mahsiis <Ierecede 
dii,mii§tiir, 

•• 

Radyolardan 

ahnacak iicret 

Ucret tarifesi Vekiller 
Heyetince tasdik edildi 

(Ba.jtarata 1 fncl !ahl!ede] 
3- Niifusu on binden az clan yerler-

de, umuma mahsus kahvehane, Iuraat· 
hane, pastane, lokanta, birahane, kazl· 
no, sinema, tiyatro, dans salonu ve bar· 
larda, otellerin umumi salon ve bah~e • 
lerine mevzu tesisattan 10 lira, 

6 - 10 ila.n 100 bin niifuslu §ehirler -
de 5 numarah ftkrada saYJian m•mma 
mahsus mahallerde mevzu tesisattan bi
rincl smu i~in 20, ikinei stmf i~in 10 
lira, 

7 - 100 !HI 250 bin niifuslu §ehirler· 
de gene 5 numarah nkrada saYJlan u
muma mahsus mahallerde mevzu tesi· 
sattan bidncl smll l<;in 30, ikinci smlf 
i<;in 20, u~iinci.i smlf ~in 16 lira, 

8 - Niifusu 250 binden fazla olan §€· 
hirlerde 5 numarah ftkrada saYJlan u
muma mahsus mahallerde mevzu te -
slsattan birincl mnlf l<;in 50, !kine! sm!! 
i<;in 30, ii<;iinoii struf i<;in 20, di:irdi.incii 
smu i<;in 10 lira, 

9 - Halkevlerl, spor kuliiblerl, as
ked kuli.ib ve mahfiller, hastaneler, 
mekteblerle belediyelerin menafii U· 

mumiyeye hiidim tesisatmdan 5 lira, 
10 - Spor kuliiblerile askeri kuliib ve 

mahfillerden gayr! kuliiblere, banka -
lara ve telsiz ahClSt satan miiessese -
ler, mevzu tesisattan niifuau on bin -
den az olan yerlerde 10, on bin iHI yiiz 
bin niifuslu §ehirlerde 30, il<i yiiz elli 
binden fazla niifuslu §ehirlerde 50 lira, 

11 - Yukandaki ftkralarda si:izii ge<;· 
miyen b!IOmum teslsattan 10 lira, 

Yukanda yazth Ueretten beher tes!· 
satm yalmz bir hoparli:iril mevcud ol· 
duguna gi:ire tesbit eclilmi§ olup bu te
sisattak! hoparli:ir aded! birden fazla ol· 
du~ takdirde her fazla hoparli:ir !gin 
yi.izde 25 nisbetinde fazla ilcret alma -

Duymadaklaramaz ve 
bilmediklerimlz 

Beyinsiz i~ adam~ 
Kafatas1. amell • 

yatlumda buyiik 
bir §i:ihret kaza • 
nan miitehassts 
doktor Halstead, 
bir hastamn bey
ninde h8S!l olan 
u r u c;tkanrken, 
beyninin takriben 

! 

dortte u~riinii kesip almaga mecbur ol
mu§tu. T1b me"kafili, bu ameliyattan 
sonra, hastanm, akli melek!tmx hemen 
tamamen kaybedecegini ve omrliniln 
sonuna kadar aptal aklacagr.m iddia e -
di,yordu. Halbukl, doktor Halstead'xn 
ettbba cemiyetine verdigi son bir ra -
por, bu iddlanm tahakkuk etmediginl 
ve hastanm, aptal olmak, melek!tt ak -
Jiyesinl ka)llbetmek §Oyle dursun, eskl -
sinden daha fazla zeka gilsterdiJ!in! 
meydaaa koymu§tur. 

Filhakika, yap1lan tahk.ikat; hasta • 
mn, ameliyattan sonra ve iyile§ir iyi -
le!?ffieZ i§ hayatma at1ldtgtru, gen~ mik
yasta muamelelere giri§tigin! ve az za
man zarfmda biiyiik paralar kazand1 -
~m gi:istermi§tir. 

Hayatta muvaffaklyet tem!n!, zekA 
ic;in kabul ettigimiz i:il<;iilerden biri ol
duguna gore, bu hastamn i§ hayatmda 
birdenbire zengin olacak kadar kudret 
gostermi§ olmas~, beyninin cevher nok
sanile makilsen miitenasib bir zekA 
sev!yesine yi.ikseldigine deli! BaYJlab! -
lir. Amma, bir cihet miinak&.§a edilebl
lir. _Acaba, basta, giri§tigl biiyfik ~le -
rin ala'betin! i:inceden aezecek kadar 
biiyiik bir zek! eser! ml gOsterm~tir, 

yoksa, beyninden kaybettigi cevher, o
nu giri§t!~i muazzam ~erin tehlikes!
nl goremiyecek kadar aptalla~rml§ 
mtdrr? 

Japonlar, bu mlifrezenin silahlarini al
mitlar ve sonra efradtn gozlerini bagla -
mak istemi,lerdir. Franstz neferleri ka~ -
maga muvaffak olarak istasyon salonun· 
da barikatlar viicude getinni§lerdir, Ja • 
ponlar, F ransrz askerlerinin iizerine ate§ 
ac;arak bir ~VU§la bir Mferi ag1r surette 
yaralamJtlar ve yarahlan tedavi etmek
sizin b~rakmtllardtr. 

<;inin boylcotait dolayisile yalniz ill -
racat mallan degil biitiin esham ve tah· 
vilat da ktymetten dii}mii§tiir. Bu hal 
tiddetli bir kontrol tesis edileceii;i hak -
I<Inda dola§an haberlere atfedilmektedir. 

<;in i1lerinin siiratle halledilecegi hak
kmda borsada ba§lan.gtcda izhar edilen 
nikbinane iimidler kaybolmu§lur. 

cakhr. K k l 
5 numarall flkrada SaYJJan umwnl aza 0 eksiyonCU!JU 

Fransrz kttaatr, bunlarin yardunrna an· 
cak 30 temmuz sabahr yetijebilmijtir. 

mahaller, mahalll belediyelerce tasnlf 35 sene i<;inde, 
edilmemi§se birinc! smu ucrete tabi tu- ba§mdan tam 200 ~ 

F ransrz momurlan, hadiseden F ransrz 
sefaretine maliimat venni~lerdir. 

Japonlar ilerliyor tulacakbr. kaza ge<;en James 
Husun te•i•at Geelan lsmindekl . 

Tienr;in beynelmilel mzntakast 
tehlikede 

Tien<;in I (A.A.) -<;in ktt'alannrn 
TanKku ile Tien~in arasrnda Mukden 
ekspresini yoldan <;tkarmt§ olduklan ]a -
pon erkamharbiyesi tarahndan bildiril -
mektedir. 6 ki1i olmii§ ve 60 ki1i yaralan· 
mt§llr, Bunlar meyamnda ecnebiler de 
vardrr. 

Londra I (Hususi} - Bugiin <;in
den gel en haberlere gore J apon askerleri 
muva ffakiyetli yiiriiyii§ler yapmrtlar ve 
bir~ok <;:in §ehirleri hi~ mukavemet etme
den teslim olmu§tur. 

Matbuat, borsa gibl miiesseselerde !ngilizi, bir mud -
haberlerl almaga yartyan hususi test - det evvel, bu sii -
sattan keza beher mali sene \gin 10 !Ia tunlarda, olruyucu-
100 bin niifuslu §ehirlerde 50 ve yiiz larrma tamtrm~hm. 
binden fazla niifuslu §ehlrlerde 100 lira Bu bigare adamdan 

Japonlann ileri harekatz 
Sanghay I (A.A.) - Royter '1'1.

janst bildiriyor: 

iicret almacakhr. bugiin gene bah -
IUin, reklam ve franamlayon setmek !bun geld!. 

Posta, Telgraf ve Telefon idaresi - c;:unkil bu profesyonel kazazede, son 
nin telsiz postalannm b!rl vaSltasile gilnlerde yatmakta oldugu hastanede, 
ilan ve reklamlardan beher defaSl t~in Ameri.kanm en miihlm radyo §irket • 
kelime ba§ma bir giinliik !lAnlardan 30, lerinin birinden, glizel bir teklif alnut
iic glinlil~unden 25, 12 glinliigi.inden 20, tlr. Hastaneden ~khktan oonra, b8fm· 
bir aybgtndan 15 ve lig ayhgtndan da dan gecen felaketlerl radyoda anlat -
10 kuru§ U.cret almacaktrr. maS! iqin kendisine muhim bir ucret 

Resmen verilen malumata gore ftalya 
konsolosu (in milislerine taarruz etmek 
iizere §ark istasyonuna hareket eden Ja • 
pon krt'alarmtn 1talyan imtiyaz mrntaka-

Y an resmi mahfiller, §imale dogru yii
riiyen <;in merkezi hiikumet krtaatrmn 
<;anghsintien Luliho'ya eri§tiklerini ve 
bu suretle geniJ mikyasta muharebe tehli· 
kelerini tekrar ihdas ettiklerini bildiri • 
yorlar 

Briikseldeki feci tayyare kazas1 
Transmisyonlardan beher saat ve kes· verilecektir, 

1'1 i<;in altml§ lira ucret ahnacakttr. An-
cal<, gerek devlet muesseselerinin, ge- James Geelan, bugiin 61 Y&.§mdadrr. 
rek husust muesseselerin yaptrracaklan Ba§mdan gegen kazalann !cinde oto -

----------------.~---- l bu transmisyonlar !<;in stiidyo ile trans· mobil, araba, tren, tramvay <;arpmalarl 
misyon yaptlacak mevkiler arasmdaki saYJlamtyaca'k kadar ~oktur. Sol ayagt, 

l tesisat alakadar mi.iesseselere aid ola- odun yararken kazara isabet eden bir 
cakt1r. baltanm a9tlgt yara neticesinde kesil -

mi§t!r. !ki kolu, bir ot ambanndan dii§· 

Rotertl.am - Briikscl - Paris arasmda muntazam posta seferleri yapan 
tayyarel7.rden .biri Briiksel civarmda dli§mii~tiir. Tayyarede bulunan 15 yol
c~ ve. dort mustahdem yanmt~lardrr. Resmimiz dii§en tayyarenin enkazmt 
gostenyor. 

Safranbolu koylerinde bir 
yangm 

Safranbolu (Husus!) - Ulus nahiye
sinln Kalecik ki:iyUnde <;!kan bir yangm 
neticesinde iig ev kamilen yanml§, icin· 
de bulunan 15 koyun, 3 ·inek ve 1 dana 
da kurtulamadtgt i~in alevler l~rinde can 
vermi>jlerdir. 

1 - Kadm A vci.Sl. 
2 - Cern Sultan. 
3 - Timurlenk. 
4 - Tarihie Tiirkler igin biiyuk 

siizler. 
5 - Alondan Akma. 
Bunlar, tarih ve edebiyatsever

lerin kitabhanelerini siisliyecek 
nefis bi:r kolekslyon te§k!l eder. 

[ II A c I R A $ • D l da~~~~ar:t~!~e~~n;a::tn~. ~;~~~m-
1 den eden sensin. Ben arttk ba1ka kimse· 

yi giiremiyecek bir hale geldim. Kimsenin 

«Crrmhariyeb in milli 6ergiize~t romanr : 64 ............ =../ yiiziine bakamtyacak hale geldim. Bana 

- Konudan kom1udan bir haber var Aralarrnda bir iki dakika siiren bir kocamr iildiirten, onun mahna, servetine 
mr Melahat ~ siikut oldu. Kadrn kendisine uzalllan si· benim vast tam! a konan ve beni kah gii· 

Diye sordu. Kadrn hayretle: garayr derin derin ~ekerek birka~ nefes· zellikle ve giinliimii alarak, kih mecbur 
- Ne haberi? dedi. te bitirmi§ti. Yere atarak ayaii;ile sondiir- ederek polisle tehdid ederek kendine bag· 
- Gel en giden, soran, tamyan, anlr- diikten sonra: ladm. Seneler ge.,ti. Bir miiddet Harbi-

yan L _ Siiyle bakalrm beyefendi. Bu ge• yede, ~i1lide temizce aparttmanlarda o· 
- Hi~ kimseden haberim yok. Haf· ce ziyaretinizin sebebi nedir? turdum. Bana benim paramla bir miid-

tada bir, on giinde bir ba§tml bu mahzen· _ Hi~ ... Sebeh yok. Daha dogrusu det baktyordun. Sonr -. yava; yava; benim 
den dt;anya ~1kanyorum. Ne benim seni gormek ve hatmnr sormaktan ba,ka param bitince sen bir dalavere ile kazan-
diinyayr giirdiigiim var, ne de diinyamn sebeb yok. dti!rn paradan bana ii~ be§ kuru§lan faz • 
beni gordiigii var... Kadm iimidsiz ve miistehzi: Ia bir!~Y koklatmadrn. 

- C:ok giizel sevgilim... Demek ki - Bu lakudtlara inanrnm mt sam _ - U~ be1 kuru§ ha ... Senelerce sana 
mes'udsun !.. yorsun ~ verdiii;im para ii~ be§ kuru§ tan mt ibaret-

Kadm, fersiz gozlerini bu soguk istih- Dedi. tir? 
zanrn bir mukabelesi olarak me~hul ada- - Neden inanmryorsun ~ Senelerden· - Hayrr, biitiin sender zarfrnda ver· 
"'Ia ~evirdi. Crrlak bir sesle: beri seni ziyaretimin ba1ka sebebi var digin paralan toplarsan belki ii~ be1 lira 

- Alay m1 ediyorsun? mrydr? Seni unuttum mu? Unutamam. eder ... 
Dedi. Beriki kadrnm birdenbire ktzdt- Artrk sen den ne beklerim ki ikide bir se· - Kabul... Biitiin servetini kaybet-

lnt giirerek cevab vermedi ve liikudtyl ni ziyaret edeyim ? .. Demek ki seni ziya- tigin giinden sonra sana verdigim para 
1~ka bir vadiye dokmek istiyerek: retim ancak seni giireceii;im geldigi i~in- ii~ be! liradan ibaret olsun. F akat demek 
-- hlerim diizelir gibi oldu. Sanmm dir. Ben seni unutamadtm, nasrl ki •en ki vermi;im ve demek ki seni yiiziistii 

vakrnda tekrar bir yazrhane ve muayene- de beni unutamadrn. Yalan m1? buakmamt§rm; degi] mi? Bunu dahi be· 
hane a~acagrm. 0 zaman sana giizel bir - Dogru ... Netice dogru ... Fa kat nim sana merbutiyetimin bir delili telakki 
•v almak boynumun borcudur. sebebler dogru deii;il.. Ben seni unuta • etmiyor musun? 

me neticesinde Iurllnu§ttr. 
Kendi dikkatsizligi yi.iziinden gegir -

digi bu nevi kazalar yeti§miyormu~ gi
bi, ba§kalarmm dalgmhgile ugrachgr. 
kazalar da vardrr. Mese!A, blr glin, bir 
hastanede, viicudiinden, yanh§lrkla kan 
ahp bir hastaya nakletmi§lerdir. Hal -
buki astl viicudiine kan nakledilecek o

lan hasta J ames'in kendisi, kamm ver· 
dikler! basta da, ona kan vermes! icab 
eden klmse iml§. 

~irnd! hastanede yatmasma sebeb o
Jan hadise, gene bir otomobll kazas1d1r. 
James Geelan, bu kazaYJ da oliimsiiz 
atlatacagma emin, biran evvel <;tklp rad· 
yo §irketi veznesi i:iniinde arzt endama 
haztrlamyormu§. 
cBazan felaketin de olurmu§ haYJrhst!• 

Si:iziini.in dogru olduguna inanaca~m 
gellyOl'. 

- Hay!r ... Sen de merbutiyet keli • 
mesinin bir tek manast vardrr: Kendisin· 
den bi menfaat beklenilen ~e.hsa kar§! 
hissedilen temayiil. 

Meghul adam alayct bir kahkaha sa· 
lrverdi: 

- Bunak kari ..• Hala inad ediyor· 
sun. Y ahu, ben send en ne bekliyorum L 
N e beklerim ~ N en var ?... Haydi pa • 
ran, maim, miilkiin kalmadt.. Zekandan 
dirayetinden istifade edebilir miyim sa· 

nryorsun? 
- Tabii degil mi~ .. Beni kendi mel

anetlerine alet etmekten iimidin kesilme
mi~tir. Hala o limidin olduguna eminim. 
Bir de ne olur, ne olmaz. Belki, beni a
raytp sonnazsan seni gidip haber veri • 
rim; diye korkuyorsun ..• 

Beyaz sa~lr. acuze kannrn ku,!Stnda 
ellerini ugu§turan adam birdenbire ye • 
rinden nrladt. 

- Ne~ Beni haber mi verirsin? ... 
Kim, sen mi? 

- Haytr, haber verecegim diye kor· 
karsrn, demek istiyorum ... 

-Ben mi? 
Yrrhk, uzun, ortahgt ~mlatan bir kah· 

kaha duyuldu. Erkek, bu bo1 ve yarr 
karanhk odada yan miistehzi, yarr teh· 
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Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZ'iN 
Varken Jsbrab ~ekilir mi ? 

BA$, Di$ 
agrllar• 

ve liJiitmekten mlitevellid blitlln 
agn, aut sanctlarla nezleye, 

romatizmaya karp : 

NEVROZiN 
icabrnda giinde 3 kate allnabilir. 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vilayetlerevi meydanm<l.a yaptrrrlacak Pergolarla 9eref halleri, ta 

merdiven ve istinad duvarlan in§aatl kapah zarfla ve vahid fiatla eksiltmiy 
konmn§tur. 

2 - Muhammen ke§if bedeli 102,700 lira 40 lruru§tur. 
. 3 - Eksiltrne 11/8/1937 ~ar§amba giinii saat 15,30 da VekS.let binasm 
iia toplanan Satmalma Komisyonunca yapilacakttr. 

4 - Muvakkat teminat 6385 lira 00 kuru§tur. 
5 - !stek!iler bu i§e aid. §artname, proje ve evraki 5 lira 15 kuru§ mu 

kabilinde Vilayetler tdaresi U. Miidiirliigunden alirlar. 
6- lstekliler Naf1a Vekaletinin 1937 senesi i~;in, muteber miiteahh!dlik 

vesikasi!e Dahiliye Vekaletinden alacaklan vesika~ lVe kanunl vesaild · 
raza mecburdurlar. 

7 - fstekliler teklif mektublarml 3 ilncii madede yanh uatten bir saa 
evveline kadar Vekalet Satmalma Komisyonu Reisligine makbuz mukabi· 
Iinde tesllm ederler. 

8 - Posta ile gi:inderilecek teklif mektublarmm 7 ncl maddede yaz!h s 
atte Komisyon Reisligine gelmi§ bulunmast §arttrr. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. c2289• (4585) 

~OCU_ItPOD 
Alet!de TUVALET veya TALK pud• 
rllllt degildir. 0 bilhassa !;Ocuklar i!;iD 

haztrlanmi§ ve ~ocuk hJfztuthhuJD& 
tatbikan yap!lm11br. 

PERTEV ~OCUK 
PUDRASI 

kullanan analar onu reklim etmejj'l rnem· 
leket berea bilmekte ve blze hergOn bin· 

lerce tetekkOr mektubu gondermektedlr 

Gebze Kaymakamhgmdan: 
1 - Gebzede bedeli kesfi 15590 lira 83 kurui otuz bir •3h gii~men evl• 

le Dancada yapilacak 8946 lira 30 kuru, bedell ke0ifli 22 gii~men evi ve Or• 
hanh koyiinde yap!lacak 1299 lira 67 kurus kesifli 3 gi:i~men evi temmuzun 
28 inden itibaren 20 gii.n miiddetle eksiltmeye ~1kanlrnllitrr. 

2 - Orhanh koyliniin muvakkat teminat1 97 lira 47 kuru~. Daneamn 
muvakkat teminah 670 lira 97 kurustur. Gebzede yapJ.lacak evlerin muvak
kat teminah 1169 lira 31 kurustur. 

3 - Eksiltmenin ihalesi a_t:ustos aym1n 17 ncl sail giinil saat 1~ te Geb• 
ze Kaymakamhgmda miitesekkil Komisyon tarafmd.an yapllacaktJr. 

4 - Orhanh ile Dar1cadak! evler a~lk eksiltmeye, Gebzlldek! evlerl ka• 
pal! zarf usulile eksiltmeye ~tkarrlmllihr. Kapah zarflarm ihaleden nihllyet 
2 saat evvel gonderilmesi ve isteklilerin kanunt vas1flan haiz olmalan, vesi• 
kalan bulunmalan sarttlr. 

5 - Daha ziva!le tafsilat almak ve seraitl gormek lstiyenlerin Gebze 
!skan Dairesine miiracaatleri ilan olunur. (4719) 

didkar ve asabi bir a1ai!J bir yukan do· 
la!tyor; o mada ayag1, delikler arasma 
takrldt'k~a asabiyetle duruyordu. 

- Demek ki bu senin akhndan ge~ri
yordu ha... Bunak kan ... 

- Evet, ge~iyordu ..• Burada yalnrz 
ba~tma, kimseye goriinmemek, diinyayr ve 
giine~i gormemek i~in ba!tnl §U samanla· 
nn arasrna sokarak, agz1ma §U kuru ek
mekten ba1ka bir1ey koymadan ya§adl

gun giinler kendimi oldiirmek tertible • 
rini dii(<indiigiim gibi seni iildiirmek, 

seni haber vermek, seni yakalahp hapis 

ettirmek, sonra arada bir seni ziyarete 
11elerek nihayet gii<;iip gitmek tedbirle
rini de dli§iiniiyordum. 

- Bari bu tedbirin saglam m1} Sa -
krn bu kazdtgm ~ukura kendin dii§me
yesin? 

- Hayrr, merak etme. Benim gibi 
giirmii§, ge.,irmi§, tahsili ve seyahatlerle 

bir:.;ok giirgiisii olan bir kadrn batka ya
pacak bi!"§ey olmayrnca intikam almanrn 
da en iyi yollanm bulur, 

- 0 halde Melahat Hanunefendi, 
beni derhal polise teslim ediniz. <;unkii 

sizin i~in ilk ve son fmat §U dakikada 
mevcuddur; samrun. Madero ki benim 

kim oldugumu, nerede, yahud nerelerde. 
ne isimler, ktyafetler, meslekler alttnd& 

ya§adrgrmr bilmiyorsunuz. Aneak fU da• 
kikada teslim edebilirsiniz. Yoksa biitiiD 
hulyalanmz suya dii~ecek han1mefendi.~ 
Ve dedigim gibi kazrugrnu: kuyuya zatl 
aliniz dii~eceksiniz ..• 

Acuze bir teneke aesi gibi ganb bit 
sesle giildii: 

- Miisaade et de Samoilof ve'f' 
Siileyman Rahim Bey ... Biraz da be~ 
giileyim. 

Ayaktaki adamrn gozleri bir anda iki 
cehennem ocai!J gibi atet piiskiirerek s• 

cuzeye ~evrildi. Olduiiu yerde mthlan• 
d1, kaldr. Elleri takallirs etti ve iki yanlll1 

sarkth kaldL 

- Ne) dedi. Ne dedin) Suleym•' 
Rahim mi? Kim bu Siileyman Rabin!? 
Neier uyduruyorsun bunak, rezil kan··• 

~imdi gtrtlagrnr s1karak seni bir kiipe~ 
gibi geberteyim mi) 

Ve iki ad1m ath. Pannaklan delllit 
~ember gibi kocakarmrn grrtlagtna ya~' 
la§nken o yerinden ktmlldanmakslz!D d~' 
ruyor, hatta bs kts giiliiyordu. 

.WA:Gn wJ· 
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Diinkii spor hareketleri Milli takimimiz diin 
Belgradda 3-1 yenildi lBtlftarat• 1 !net lflh!fedeJ I 

.. Galatasarayla Beykozun i~tirak ettigi 
dortluk klasik teknelerin yan~1 da ~ok 
heyeeanh oldu. Netieede Beykozlular 
~arun tekne boyu farkile rakiblerini geri· 

d
e b1ralonaga muvaffak olarak birinei ol· 
ular. 

T akai~ atadyomunda 
T aksim stadyomunda merasimle mu • 

sabakalan seyir i~in 6 bin seyirei toplan· 
M'h; Davetlilere tahsis edilen balkonda 
. ilh Mudafaa Ve1<ili General KaZim 
Gzalp, General Ali Hikmet, Receb Pe· 
ker, eski M aarif Vekili Esad ve bir~ok 
meb'uslanmiz bulunuyorlardi. 

Merasim, bir tabur uzunlugunda ve 
t•r. ~e~id sporcudan terekkiib eden bir 
b af1lenm ba1mda giden 189 uncu alay 

andosunun ~aldigi havalara ayak uydu· 
rUp kulub binasmdan hareket etmesi:e 
ba,ladi. Sporeular evvela T aksimdeki 
:'\taturk abidesinin etrafm1 ~evrelemek 
1~In durdular. Gazetemiz T ahrir Mudii
~ Ve eski Galatasarayhlardan Abidin 

averle Erciimend Ekrem T alunun sa• 
11 • lurmiZJ ~i~elderden yapum1~ ~elengi 
tnahalli mahsusuna koymalanndan sonra 
~-reular Ataturkiin saghgma bagudJ!ar. 
IVJUteabben kafile yiiriiyiijune devam e • 
derek yan kap1dan stadyoma girdi ve 
tnbunlere kar11 saff1 barb nizammda dur· 
duktan sonra selam vaziyetinde sancak 
~ekilme merasimi yap!ldt. Kuliibun reisi 
fel!af Saim idare heyetile Galatasaray· 
liar namma misafirlere te,ekkur ettik • 

ten sonra bundan sonraki bayramlarda 
lerkedilen milli sporlanmtZI da yapmaga 
~alttaeagmi vadetti ve sozlerini ju su • 
retle bitirdi: 

«- Ulu cumhuriyetimizin ve sporun 
en Yuce hamisi olan Partimizin bize ve 
butun Tiirk sporeuluguna gosterdigi yol· 
dan §a§mtyarak daima iyiye ula1maga az· 
tnettigimizi ilan ederken, en Ulu Turk ev
ladml saygtlarla anar, hepinizi binlerce 
lehid sporeu namma bir dakika ayakta 
•iikuta davet ederim.» 

Nihayet Caban Mehmedin !ajidJgl ve 
futbol birinci takumndan N ecdetle Ha· 
!imin muhafaza ettikleri sancagm pefm· 
den gelen kulubiin ileri gelenleri, atlet 
luzlar, denizciler, eskrimctlar, atletler, 
basket ve voleybolcular, gure~ ve futbol 
takunlanndan murekkeb koca kafile ban· 
don~n resmige~id havasma muntazam ve 
sert bir tarzda ayak uydurarak ~k al
kttlanan bir ged1 yaphlar. 

Atletizm miiaabakalarzntn 
neticeleri 

Bundan sonra atletizm musabakalan 
YaptldJ. 1Ik hareketi k1zlarm 100 metro 
final yan11 te1kil etti. Bunda Nezihe 
15 2/ 10 luk bir derece ile birinci, T ay· 
Yar ikinci, M ukaddes u~uncu oldular. 
Nezihenin bu derecesi ilk Turkiye ri:iko· 
I1J sayJ!aeakhr. 
. 1500 metro: Bu yan$1 Balkan ~am • 

PtYonu Y orgakopulos ~ok rahat bir ko~u
dan sonra 4.17 lik bir derece ile kazand1. 

Kuidis de Artini yan~1n son metrolann· 
da geride bnakarak ikinei oldu. 

Ktzlar arasmda 800 metro: Bu ya • 
k'lla.~a~riye 3.11 7; 10 ile birinci, !fa
at. tkmet Nuran u~uncii oldular. 

400 metro siirat: Bu musabakada Yu
nar.h Skiadis 53 8/ 10 ile birinei, Firu • 
lan ikinci, F ahri u~uneu oldular. 
le Y~k:ek atlama: Bu miisabakada at· 
.
1 

tlenmtz Yunanlt Sevestekoglunu 1.70 
1 

e di:irdiinculukte bnaktJlar. Polat 1.80 
llletro ile birinci, Necdetle Faik de 1.75 
fer metro ile ikinei ve u~uncu oldular. 
h Cirid alma: Bu musabaka da hayh 
•Yecanh oldu. Neticede Rasim 52 met· rt il~ birinei, N ecdet de 49 metro ile 
Inct oldular. 

f 200 metro surat: Bu yar1~1 IYI bir 
Rfl_nda oldugunu bir giin evvel gi:isteren 
d ••f 23 1/ 10 luk bir derece ile kazan • 

d 
1·
1 

N azmi ikinci, Kaz1m da ii~iincu ol • 
u ar. 

B Ktzlar arasmda 4 X 100 siirat yan11: 
.. u Yan, ktrmJzl, san ve maviye aynlan 
u~ taktm arasmda yaptldt. Neticede Ne • 
l\k T ayyar, lfakat ve Handandan mu· 
~e eb ktrmJzt taktm 1.6. 3/10 luk bir 

erece ile birinei geldi. 
y IOOX200X400X800 Balkan bayrak 
y an~, Turk ve Yunan taktmlan arasmda 
libPl di. Netieede Galib, Mehmed, Ga· 
Y :ve Haluktan murekkeb Turk tak1m1 
k en1 bir Tiirkiye rokoru yaparak yan1• 
"end,. Derece: 3.34 9/ I 0 dur. 

1 undan sonra Matbuat tak1mile Ga • 
atasaM mutekaidleri sahaya ~tkhlar. 

D·· atbuat takrmr galib 
Y un Taksim stad
reok~~n~a~i spor ha
d ennm en ziya
n: Mlakay, celbede
Cal atbuat tak1mile 
' . atasaray mute
Xatdle · . 
futhot arasmdakl 
f ak rna~1 oldu. 
-·· 

41 <<Galatasaray 
"•Utek 'd! d'" 31 eri» denil· 
h 'R•ne bak1p da sa • A bid in Daver 

. g:;.j Y~!t ilerlemi, ve binaenaleyh oyunu 1 
etli11 baz1 eski futbolculann ~1khgm1 

Balkan bayrak rokorunu luran talum 

is tid! a! etmeyin. I bulunan Platzer • .Sal, Mari~ka • Ur • 
Diin matbuatm i1ten gii~ten ba1 alama· banek, Giser, Makkadlek - Hayneman, 

d1g1 i~in biraz semirmi~ oyunculan kar • Stoyber, ;>illir ve Vogl I den miirekkeb 
~J!lna ~tka ~1ka Galatasaraym 1unun ~u· ful takimma kar11 Galatasarayhlar ~ok • 
rasmda daha ii~ sene evvelki birinci ta· tanchr oynatmadtklan veya gene tak1m· 
ktml ~tkh. Burhanlar, Vahyiler, Ercu - larda ahkoyduklan futbolculardan Avni· 
mendler, Vedad Abudlar ve saire ve sa· Mithat, Salim • Sua vi • J aponi, Elfak
tre... Ku~uk Biilend, Ha1im, Biilend, Suley· 

Bunlar miitekaid man ve Salahaddinden murekkeb bir ta
degil, ba11 dara gel· kun yapm11 bulunuyorlardJ. 
digi zamanlarda Ahmed Ademin hakemligi altmda ce
Calatasaraym hala reyan eden ma~m birinei devresinde Ga
kapJ!armt .;alacagJ latasarayhlar riizgan beraberlerine alm1 ~ 
«sab1k» Ia «mus· bulunuyorlard1. Buna ra&men misafirler 
takbel» arasmdaki derhal futbol ustiinluklerini bariz bir 1•· 
h1haf vaziyette bu- kilde gosteren bir oyun tutturdular. San 
lunan oyunculardtr. kirmlzthlarm zorla, pek ~ok kuvvet sar • 

F olo N amtk Ve tak1mlar sahaya federek inki,af ettirmek istedikleri akm • 
dizildikleri zaman hepimiz Matbuat'10 hi~ Ian Admira'hlar kolayhkla ve goze gii
degilse dorde kar§t birle maglub olaca • zel !li:iriiniir bir 1ekilde yaptyorlardi. 
gma kanaat getirmijtik. Galatasaraym bu Admira'hlar butun oyun imtidadmca 
futbol ayakkabJStnt heniiz atmaml§ o • topu hi.; bekletmeden pasla~makla, miisa
yunculanna kar11 bizim takun jU §ekil· id vaziyette bekliyen arkada1lan arasm • 
de karar kdmJ§h: da en iyisini ~abucak s~mekle, mukem • 

N am1k ( Cumhu • mel top kontrolu, mukemmel YUrU§larla 
riyet) • Refik Os • futbolun ne bi~im oynanmas1 icab ettigi-
man (Top), Ercu- ni adeta ders §eklinde bizim ~ocuklara ve 
mend Kemal (Cum- seyircilere gosterdiler. 
huriyet)-lzzet Mu- Buna mukabil Galatasarayhlar da 
hid din (Haber), ikinci devrede, ikinci golu yiyinciye ka • 
Ahmed Adem, Na- dar, as1l oyunculanmn rnuhim bir k1smm· 
ci Sadullah (Son dan mahrum bulunmalanna ragmen, ken· 
Posta) - Salahaddin dine gore cidden giizel oynad1. Fa kat 
(Cumhuriyet), Se • teerube ve bilhassa sonlara dogru, mevsi-
dad (Ajans), Os· min ilerilemi1 olmasmdan, nefessizlik yii· 
man Munir (Ha· zunden, guzel oyunundan iyi bir rand1 • 
ber), Rii1tu Beki: man alamadt. 
(Tan), 1hsan Arif Re!ik Osman Admira'mn birinci golii 
(Cumhuriyet) • Ba langtcdan itibaren iyi bir oyuncu 

Ga>eteciden ziyade Ga!atasaray!t of· oldugunu gijsteren sol a~tk Vogl I kor • 

1\latbuat kalesinde 

duguna Matbuat tabmma verdigi bir 
«!aka» penaltisile hukmedilebilecek alan 
arkada§tmtz Abidin Daverin idaresinde 
bajhyan oyunun 20 dakikahk ilk kiSmm· 
da kimse bir§ey yapamad1. Y anm saatlik 
bir istirahatten sonra tabmlar tekrar sa· 

haya ~1kttklan za· 
man oyun daha htz· 
h bir 1ekilde ba,la· 
dt. Ve bir an to· 
pun Galatasaray 
kalesine nadir gidi§· 
lerinden birinden is· 
tifade eden Se· 

lzzet Muhiddin dad tuttu bir go! 
ahverdi. Bundan sonra Galatasaraym ve 
hakemin butiin ~ah!ffialan bir netice ver· 
medi. Oyunun sonuna dogru hakem haul· 
parleur'le Matbuat aleyhine bir penalu 
verecegini bildirdi. Biraz sonra verdi de. 
Fa kat bereket versin biLim N am•k • es· 
ki Vefantn emektar N amtgi • fotograf 
~ekmekten hi~ 1uphesiz daha biiyuk bir 
meharetle topu ayaklanna .;arpt~rmayt 
bildi. Oyun da bu §ekilde Matbuat ta • 
ktmmm bire kar11 SJfirla galebesile bitti. 

Bundan sonra yaptlan Galatasaray • 
Admira ma.;mt da seyreden bir dost 
stadyomdan ~tkarken: 

«- Anlajtlan bugiin gene Galata • 
saraym maglubiyet giinii .. Matbuata da 
yenildikten sonra ... » diyor ve bir tak1m 
diisuncelere dahyordu. 
Admira: 4 • Galatasaray: 1 
S~ra giinun ciddi futbol miisabakasma 

gelmi~ti. Dun beyaz forma ve beyaz pan· 
tolon !(iyen Viyanahlar evvela sahaya ~~
k1p halk1 selamladtlar. Mutad merasim • 
den sonra tak1mlar kar!Ihkh dizildikleri 
vakit Lutfi, Re1ad, Ekrem, Necdet ve 
Gunduzun san kirmlZJ tabmda bulunma· 
d•klar1 goruldu. 

Admira' mn sekiz beynelmilel oyuncu 

hcyccanh bir an 

nerden ~ektigi topu kimseye dokundur • 
madan Galatasaray kalesine sokarak ta • 
ktmma birinci golu kazand~rdt. Bu oyun· 
cunun miiteaktben ~ektigi korner de kale 
diregine c;arparak go! olmadt ve ondan 
sonra da ka~ korner ~ektiyse hepsi Gala
tasaray kalesi i~in tehlike oldu. 

Galataaarayzn golii 
Devrenin bitmesine iki dakika kala 

guzel bir akm yapan Galatasarayhlar, 
haSJmlan gibi hareket ederek yani kale 
i:inunde i,i 1ahsiyata dokmeden, topu bir 
~ok defalar en musaid vaziyette bulunan 
arkada1a ge~irdiler. Nihayet ku~uk ada· 
1mdan gelen pas~ hafif bir dokunu§ ya • 
pan Biilend taktmtnJ 1-1 berabere vazi· 
yete getirdi ve biraz sonra birinci devre 
bu §ekilde bitti. 

lkinci devre 
Galatasarayltlar tkinci devreye Mit • 

~ 

·I 

Galatasaray • Admira ma~mdan 

hahn yerine Suaviyi, onun yerine de gene 
tak1mdan Bediiyi alarak ~1khlar. 

Oyun, on be1 dakika muddetle ~ok 
zevkli ve karjihkh akmlar arasmda ge.;ti. 
Fa kat yukanda da soyledigimiz gibi 'Ad
mira'hlar san kumizthlara nisbetle hem 
ta\un, hem de ferd itibarile iistun gozii
kuyorlard!. 

Viyanah sag miidafiin demir gibi bir 
~utle frikikten athg1 ikinci go! uzerine 
Galatasaray tak.!mt gev§er gibi oldu. Bu
nunla beraber; akm esnasmda Admira 
kalesi onlerinde Ha,imle Biilende ustiiste 
iki favul yapiimaSJ Caltasarayltlar lebine 
bir penalh ile n~ticelendi. Fakat Japo • 
ninin athg1 penalt!YJ Platzer kurtarmaga 
muvaffak oldu. 

Bundan sonra misafirler yava$ yava1 
frenleri gev&etir gibi gittik~e a~Ild!lar ve 
Vogl I vaSJtasile iki go\ daha atarak o • 
yunu 1-4 galibiyetle bitirdiler. 

Admira takunmda aks1yan taraf, hat 
veya oyuncu yoktu. Galatasaray tak1 • 
mmdaysa Avni, Salim, £1fak ve Ha~im 
arkadatlanna nisbetle daha iyi oynach • 
lar. 

Maytan sonra musabakalarda birinci, 
ikinci ve ii~unculuk kazanan miisabtkla
ra General Kaz1m Ozalp tarafmdan rna· 
dalya ve kupalan verildi ve bu guzel 
spar giinu de bu suretle bitti. 

Bu gece giire§ miisabakalari 
yap1lacak 

1Ik musabakalanm evvelki giin yaplp 
5 • 1 maglub olan Yunan giireKileri bu 
ak§am Taksim stadyomunda saat sekiz
de Galatasara}'ln takviye edilmi1 giire1· 
~ilerile bir intikam ma.;1 yapacaklardtr. 

Milli atletler kampa 
gidiyorlar 

Sekizinci Balkan oyunlan haz1rhklan 
vesilesile yap1lan atletizm musabakala -
rmdan sonra milli takun namzedleri bu
gun Kadtki:iyde a~tlacak olan kampa gi
deceklerdir. Atletlerimiz bugunden iti • 
baren butiin .;ahjmalanm Kad1koyde ya
pacaklardu. 

Diin yap1lan at ko§ulari 
Dunku at ko1ulan ge.;en haftaya nis· 

beten daha kalabahktl. Hergun yeni ye· 
ni atlann gelmesi ko§ulardaki bahsi mu~· 
terek oyununu ~ok hararetli bir safhaya 
sokmu~tur. Giiniin en biiyiik ko~usuna ln
giltere Buyiik El~isi Sir Persi Loren'in 
Moda ismindeki kJSragJ dahi yazth ol -
maS! bu ko1unun bahsi mii1terekini daha 
iddiah yapmakta iken tam ko1uya girece· 
gi mada bir kaza netieesinde elden ka • 
.;an ba1ka bir atm .;arpmas1 dolayisile 
maatteessuf yaralanan Moda ko1uya il
tirak edememi1 ve biitiin at~1 ve seyirci· 
Jeri muteessir etmi§tir. 

Ko,ularzn neticesi 
Birinci ko1u: Hal is kan Arab at! an • 

na mahsustu. Bu ko§uyu kazanan at 600 
hraya satJhktJ. Mesafe 2000 metro. 
Muk&fat 11 0, 30, 15 lira idi. 

Birinei Sanku§ 60 kilo Talat T ev • 
fik, ikinci Onlu 60 kilo, u~uncii Lale. 
Plase olmiyanlar Dogan Bulut. Atlar 
arasmda mesafe yanm boy, iki boy. Za
man 2,26. Bahsi mu§lerek Ganyan 300, 
plase birinci 150, ikinci 130. Sahhga .;1· 
hnlan Sanku1 600 liraya sahibine kald1. 

lkinci ko1u: 0~ ya~mda ve sene zar· 
fmda 500 lira kazanm1yan yerli halis 
kan atlara. Mesafe 1800 metro. Miika· 
fat 280 lira. Yalmz bir at ko1tu. Daf· 
ya. Ahmed Atman. 

O~uneii koju: Hal is kan Arablara 
mahsus. Mesafe 2400 metro. Mukafat 
120, 45, 20 lira idi. 

.. B~rinei Vural 61 kilo ,Sukrii Ko1ak, 
IklnCI Benliboz 65 kilo, ii~iincii Tan. 
Plase olmiyanlar On!u. Bir kafa, iki boy. 
~a';Ian 2,53. Gaman 725, plaseler bi
rmct 300, ikinci 250 kuru§. 

Dordiincii ko1u: Handikap. Hal is 
kan 1ngiliz atlarma mahsus. Mesafe 
2000. Miikafat 245, 50, 20 lira idi. 

Birinci Novice 63 kilo Prens Halim, 
ikinci Girgin 58 kilo, u~uncii Ba,kan 38 
kilo. Plase olm1yanlar Bekar, Nan!Uk. 
Cok kolay, bir at boyu. Bahsi miijlerek 
Gaman 500, plaseler 300, 50 kuru§. Za· 
man 2,09. 

[Ba1tara!t 1 !net sahltedel 
Ma~ esnasmda Turk tak1mmm sag 

a~Ii!I Niyazi ka1mdan hafif~e yaralan · 
mJfhr. Yugoslav tak1mmdan da 3 oyun· 
cu sakatlanmi§br. Bunlardan birisinin ya· 
ras1 agu oldugundan hastaneye kaldml
mllhr. 

Y ann (bugun) 1stanbul • Bel grad 
1ehir takrmlan kar§tla,aeakhr. 

• 1\lehmed StiLEYI\lA."'P A!$1«; 

Ajanazn ru!rdigi talailtit 
Belgrad I (A.A.) - Anadolu Ajan

Slntn hususi muhabiri bildiriyor: 
Turkiye • Yugoslavya beynelmilel rna· 

~~ bugiin on be1 binden fazla bir halk kut
lesi i:iniinde oynand1. KalabalJk arasm· 
da Belgradm butiin tamnm11 simalan ve 
bir~ok hiikilmet ricali goze .;arp1yordu. 

lki taklm 17,15 te alk1~lar arasmda 
sahaya ~tk!tlar. Turk • Yugoslav 
mar1lan ~lindt ve mutad seremoniden 
sonu. taktmlar kar11hkh dizildiler. Turk 
milli taktmt bURun ~~~ kadro ile oynuyor: 

Cihad • Husnii, F aruk, Re1ad, Ha • 
san, Fikret • N iyazi, Eaid, Rasih, Ni
yazi, Rebii. 

Yugoslav milli takum da §U 1ekilde 
malanmljh: 

Glasor • Higl, Mati~i~ • Gajor, Ka
kotovic, Tirnavi~ • Vuyadinovi~, Lez • 
nik, Toma~evi~. Popovi~. Plo,. 

Yugo&lavlarrn ilk golii 
Ma~tan evvel iki taraf arasmda bir 

anlajma olmu~ ve sade birinei devreye 
inhisar etmek uzere, her talt~mda iki o
yuneu deiji,tirilebilecegi kabul edilmi,tir. 

Oyuna Yugoslavlar ba,lad!lar. Fa • 
kat top siiratle Turklerin ayagma ge~ti. 
Guzel bir aklnla Yuga.lavlann kalesine 
indiler. Top ilk dakikalarda Yugoslav 
kalesi i:iniinde oynaruyor. Dordiincii da· 
kikada soli<; Niyazi ayagma ge~en gu· 
zel bir firSab kaybetti. lki dakika sonra 
Yugoslavlar bir ini1 yapt1lar ve sola~1 • 
gm zay1f bir vuru§u, Cihadm liizumsuz 
~Jktjt yuziinden aglara taktldt. Bu say1 
Turk taktmmm maneviyatJm pek sars • 
mad!, 

Bunu oyunun mutevazin bir tekle giri· 
1inden anlamak kabil oluyordu. Daki • 
kalar bu 1ekilde ilerlerken onuncu daki
kada, saga~!], Niyazi ile Yugoslav sol 
muavini ~arpl§hlar. Niyazi sahay1 ter • 
ketmege mecbur oldu. Ve yerine Selim 
girdi. 

Bu devrede oyun ekseriyetle ortada 
oynamyor. lki taraf da kat'i bir tefevvuk 
gosteremiyordu. Yugoslavlar, oyunu ha
vadan oynuyorlar, kafa hakimiyeti yii • 
zunden bu ~kilde muvaffakiyet gi:isteri· 
yorlard1. Turk taklDlmda anla1ma nok· 
sanhg1 goze ~arpmaktayd1. Bu cihet bil· 
hassa muhacim hatttnda kendini gosteri· 
yor, Turk hiicum hat!J Yugoslav miida
faastm mii~kul vaziyete sokarak go! ~~
karmak imkamm elde edemiyordu. 

40 met dakikada orta muavin Hasa· 
nm yerine Rtza girdi ve devre 1-0 Yu
goslavlann lehine bitti. 
••• lkinci devre 

fkinci devreye Turklerin bir hiicumi· 
le bajlandt. 

Y egtine goliimiiz 
Be,inci dakikada Rebiinin bir ortala· 

Yl!I Rasihi buldu. Rasih, 1arj yapan Yu
goslav mudafiini, topu tutamtyarak Sa· 
idi ge~irmek suretile atlat!J. Saidin s1k1 
bir 1utu Yugoslav mudafiine ~arparak ge• 
ri dondu. Rasih ye111ti ve kuvvetli bir 
siitle tak1mma beraberlik sayi!Inl kazan· 
d~rdt. 

Oyun, bundan sonra sert bir !ekil al· 
maga ba§ladJ. Hakem SJk SJk ihtarlar ver· 
mege mecbur kahyor. Bu ihtarlar ekseriyet 
le Y ~oslav oyuocular aleyhine oldugu 
i~in bir ktsim seyirciler hakem ve Tiirk 
futboleulan aleyhinde tezahuratta bulu· 
nuyorlar. 

Onuncu dakikada F arugun bir degaj· 
mam kiSa dii§lii, Yugoslav orta muavini 
topu sag a~1ga ge~irdi. Ajtrlma bir orta· 
laytf& Cihad gene hatah bir (tbl yaph 
ve bundan istifade eden sagi~ bir kafa 
vuru1ile Yugoslavyaya ikinci golu kazan· 
d~rdt. 

Oyun ~ok sert devam ediyor. Y ere 
dii§en oyuncular arama Slhhi yard1m gi:i
ruyorlar. Bir arahk Husnii ile Yugoslav 
merkez muhacimi .;arpt~ttlar ve oyun u~ 
dakikahk bir inkttaa ugradt. 

Oyun gene havadan devama ba1ladt. 

§ekilde bir tehlike daha atlath ve kale 
diregi dardiineii gale mani oldu. Ma~ bu . 
suretle 3 • 1 Yugoslavlann lehine bitti. 

Oyun naszl oldu? 
Oyuna ekseriyetle Yugoslavlar h.ik:m· 

di. Topun havadan oynanma<t Turk ta· 
ktmt aleyhine oluyordu. Muhaetm hat • 
tmm ahenksizligi oyunun yiikiinti Tii·k 
taktmmm mudafaasma y1gdt \'e Yul!o • 
lavlar mutemadiycn hucum faiktyettn t •'· 
de tutmak avantaimt kazandtlar. 
Yugoslav gi'zile Tiirkiye - Yu· 

go&lavya milli ma~;r 

Belgrad 1 (A.A.) - Avala A1an" 
bildiriyor: 

Yugoslav ve Tiirk taktmlan arasmda 
buyiik bir alaka ile beklenen beynelm11el 
rna~ bugun ogleden sonra on bin ki1iden 
fazla bir kalabahk huzurunda oynandt. 

17,15 te Turk takun1 ve arkas.nda 
Yugoslav ekipi sahaya c;Ikttlar. Sahada 
bulunan bando bu esnada iki dost mem· 
leketin milli mar§lanm c;ahyordu. 

iki taktmm kaptanlan memleket renk· 
lerile yapilm11 bayraklanm teati ettikteo1 
sonra ltalyan hakem baslama diidiigiimi 
c;aldt. Kaleyi Tiirkler kazanmt§ oldugu 
ic;in tapa ilk vurusu Yugoslavlar yapll • 
lar. F aka! akabinde Turk taktmmm sikl 
bir hiicumundan sonra Saidin ~ektigi 1iit 
kale diregine vurarak neticesiz kald1. 

Yugoslavlar buna derhal mukabele et· 
tiler ve 6 net dakikada sol a~tk Ple§e Yu· 
goslav tabmmm ilk sayJSml kaydetti. 

24 uncii dakikada Tiirk kalesi oniin· 
de bir kansJkhk husule geldi. Bundan is· 
tifade eden Yugoslav solic;i go! yapmak 
uzere iken Turk kaleeisinin miidahalesi 
topu kornere gonderdi ve yaptltn ko e 
vuru~u neticesiz kaldt. 

36 nc1 dakika: Turkler Yugoslav ka· 
lesi onunde bir kanjlkhk husule getirdi
ler. Fa kat sag mudafi vaziyeti kurtar -
d1. Bundan sonra devrenin nihayetine ka· 
dar oyunun siirati neticesi olarak oyun· 
cular biraz yorgunluk eseri gosterdiler ve 
1-0 vaziyet ikinei devre ba§tna kadar de• 
iiismeden devam etti. 

1kinei devre daha ba§langt~ta pek ha· 
raretli ve SJkl olacagml vadediyordu. 
Daha altJnci dakikada butun akme1 
hathmn giizel bir kombinezonundan isll· 
fade eden Tiirk orta muhacimi Rasih bir 
go! c;tkararak taktmlar ara•mda bera • 
berliiii temin etti. 

Bu say1y1 muteakib Tiirk taktmt 
biitiin meveudiyetile oynamtya baslad1 
ve bu arada olduk<;a sertlikler goster • 
mege basladJ. Bu sert oyun ahaliyi 6 j • 
nirlendirdi. Bilhassa arka arkaya ii~ Yu
goslav oyuncus!D1un ve arada sahadan 
be~ dakika kadar aynlmaga mecbur ola
cak derecede sol i~ Popovic;in yaralan • 
mas1 memnuniyetsizliii;i arthrd1. Fa kat 
hakemin gosterdiii;i enerii sayesinde bu 
hadiselerin onune g~ildi. On ikinei da· 
kikadan itibaren ~ok teknik bir oyun ~~
karan Yugoslav takJml Turk kalesi idn 
daimi bir tehlike tc~kil etti. 13 iincu da
kikada sol a~tk Pie~ tak1mma yeni bir 
say1 kazandJrdJ. I 7 nci dakikada Yu • 
goslav sagi,i yeniden bir go! ~1karmak 
vaziyetine girdise de lUI kalenin yak1 • 
nmdan g~ti. Tiirk kalesine kar 1 Yugos· 
lav akmlan birbirini takib ediyordu. 23 
iin(u dakikada Yugoslav merkez muhaei· 
mi Le1nig Turk miidafaa'lnt triplingle 
ge(tikten wnra Yugoslavya i~in ii~uneii 
bir sa}'l daha (Jkarch. 

Bu golden sonra Turkler partinin 
kendileri i(in kaybolmu1 oldugunu an • 
laddar. Arttk keodini toplamtya muvaf· 
fak olamtyan Tiirk muhacim hath kar11 
taraf i~in hi~bir tehlike te;kil etmiyordu. 
37 nei dakikada Yugoslavlar bir go! ftr· 
sah daha kac;Jrdtlar. Sagac;•ibn bomba 
gibi gonderdigi bir 1ut direklere vurarak 
d11an gitti. Buna mukabil 40 net daki • 
kada Turk soli~i Niyazi bir e1ape ile ta· 
lihini tecriibe etmek istedise de muvaf • 
fak olamadt ve Yugoslavlar oyunun so· 
nuna kadar hakimiyeti ellerinden btrak· 
madtlar. 

Umumi miitalea 

Be,inci ko§U: Handikap. Y erli yanm 
kan lngilizlere mahsus. Mesafe I 400 
metro. Miikafat 180, 50, 25 lira idi. Bi· 
rinci O!ker 51 kilo Rifat, ikinei Sevim 
48 kilo, u~uneii Sada 52 kilo. Plase ol • 
mtyanlar Bagart, Buea. Zaman 1,38. 
Gaman 600, plaseler 130, 120 kuru§. 
Cifte bahis 11 lira vermi1tir. 

Barutgiicii talumlarmln 
yapt1&1 ma~lar 

Diin Baknkoyiinde Barutgueii saha • 
smda binden fazla seyirci oniinde mute· 
addid futbol ma~lan yapJ!mtjhr. Barut· 
gucu gene taktml Yenikoy spor tak1m1· 
m 5-2, Barutgiicii B takJmt da Akm<por 
B taktmtm 3-0 maglub etmi1. Barutgu
eii A taktmt da takviyeli Akmspor A ta· 
k1mile 3 • 3 berabere kalmi§hr. 

Top gozle takib edilemiyecek kadar ka • 
!eden kaleye dola!tyor. F arukla Re,adm 
anla§amamalan Yugoslav sol a(tgtn3 
mutemadiyen sarkmak imkan1 venyor. 
Muhacim hatttnda da ahenk yok. H.a!ih 
imkans1zhk i<;inde ~hsmak mecburiye· 
tinde kahyor ve Niyazinin faa! yardt • 
mtndan ba•ka istinad edeeek hi~bir §eye 
malik degil. 

Heyeti umumiyesi itibarile herseyden 
evvel oyunun c;ok hareketli ve olduk(a 
sert bir manzara gosterdigini kaydetmek 
icab eder. fkinci devrenin daha ba lan • 
ll'l~mda Yugoslav taktmJnin, bilhassa tek· 
nik ve kafa oyunu itibarile yiik•ekli~i c;ok 
bariz bir •ekilde idi. Turk oyunculan ara· 
<tnda miidafaa digerlerinden daha iyi idi. 
Yugoslavlarda merkez muavin ve iki mii· 
dafi bilhas.a temayuz ettiler. AkmCJiara 
gehnce: Ne Yugoslavlar arasmda, ne de 
Tiirkler ara•mda temayiiz etmis bir kisi 
~osterilemez. 

Bugi.in de Belgrad - lstanbul 
muhtelitleri kar§lla~acak 
Belgrad 1 (Husmi muhabirimiz -

den) - Yann gene Belgradda 1 tan -
30 uneu dakikada, seri bir atak yapan 

Yugoslav orta muhacimi Husniiyii atlatt1 
ve s1k1 bir ~utle Cihada k1p1rdamak im • 
kam vermeden topu u~uneu defa aglara 
taktt. 

Tiirk tak1m1 ii<; dakika sonra aym 

bul • Belgrad muhteiitleri arasmda bir 
rna~ daha yaptlacaktu. Bugiinku ma(ta 
ahnan neticeden sonra yarmki mac;a da· 
ha biiyiik bir ehemmiyet verilmektedir. 
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I P osta ve Telgraf Umum Miidiirlii
giiniin nazan dikkatine 

Mersinde Lstasyon biifec!sl M. Na!m Ko~ 
lmzastle a!dJglmlZ mektubda dentllyor ki: 
Elr haftadanberi Konyadan pasta nava -

lesile gelen param1 alrna.k i!:ln saatlerce 
gi;e tinunde bek!iyor, nihayet alamad•n 1-
§hnin ba§ma dOntiyorum. Bu hal gerek 
gtnderilen ve gerekse gelen paralartn mua-
melesini bir memurun yapmasmdan ileri 
geimektedir. Mersin gibl olduk~a ehemmi
yetii bir postanede bu i5l !kl memura gor
dilri..i.rlerse ~ok mudurh 

GUNUN BULMACASI 
1 ~.a. 4_5 _ 6 1 8_ 9 to 

1 I I I I I I I I I• 

' I I I I I 1• 1 I I I 
s I I I I 1• 1 I I I 
• I I 1•1 I I I I I I 
6 1•1 I I I I 1• 1 I 
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har 
kur 
hat lnegol kaymakamhgmm Soldan saga: 

nazar1 dikkatine 1 - Yuzunun par~alarmdan birl blr mu-

Giizel 

Cinsi 

CUMHURiYET 

Komiir 
San'atlar 

Ahnacak 

ve 
Aka demisi 
Eksiltme 

Artbrma 
Komisyonundan: 

Miktan Muham men Muvakkat 
Ton bedel i teminatt Miinakasa giin ve saati 

Lira Lira 
Kok komiirii 80 1440 108 4 aitustos 937 15 
Kriple maden komiirii 140 2254 169.05 4 agustas 937 16 

Fmd1khda bulunan Giizel San'atlar Akademisine almacak yukar1da cins 
ve miktan yaz1l1 kok komiirii, krip!e maden komiirii ayn ayn a~1k eksiltmiye 
kanulmu~tur. Sartnameler Akademiden paras1z alarak almabilir. 

Komiirlerin miktan, muhammen bedelleri, muvakkat teminat tutarlaTl, 
eksiltme gun ve saatleri yukanya yazJimi~tJr. Taliblerin 937 Ticaret Odas1 
vesaiki ve muvakkat teminat makbuzlarile beraber muayyen zamarl'c'.a Ca -
galoglunda Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde toplu alan KamisyonumLJ• 
za miiracaatleri. (4055) 

Mektebi Artbrma ve 
siki Q.letine benziyen. 2 - Qalan, hem e

inegtiltin ktiylii okuyucuianmizdan Hay- mirdir, hem onunla ok at1hr. 3 - Bir §eyin y·•k k M"h d" 
ri Okyar !mza.sile aldl~lffilZ mektubda de- olma.sl kat'ile~ir gibi goriiniip de olmadl~l u se u en IS 

da1 
Tio 

niliyor ki: c KOylerile beraber 56 bin nti. - anlatlhrken bu kelime kullan1hr, bazan 
!usa maiik alan kazam1zm Qylat admda blr y1rtlk biiyllk olur da bu ku~Uk olur. 4 - Eksiltme Komisyonundan: 

ya~ 
kaphcnst vard1. Bursaya kadar gidip m&.s- §efkat nlimunesl, bir §eyi riizg3.rla yukar1 
rnfma dayanamJyacak alan fakirler ucuza ~Jkaran. 5 _ Bir ~e~id !ala bakma, eskl a!- Eksiltmeye konan Miktan Tahmin Pev akcPsi. Eksiltmesi T. giin EksiltmP.-
mai alan bir tedavl !<;in buralara ko~ar:ar· rabede bir hart. 6 _ Uzak, cern edatJ. 7 • mevaddm cinsi fiah ve saati nin ~ekli 

ye~ d1. Fakat bu yaz her ne sebebdense buras! Yuvalar, nota. 8 - Bir renk, iran dlllnde Beyaz peynir ) 2500 K. 37 50 
k"patJ!dJ. Daha doll;ru.su koyltiye kapatll - <iyi>, kale duvarJ. 9 - Fransada blr ~hir, Kasar peyniri ) 2000 K. 60 00 m• 161 L. 9/8/937 Pazartesi 
dl. Cumle kapJSl k!lldli alan bu yerin ~rka h!Zh gitmekllk. 10 - Bir cins hayvanl~rm 
ctuvarmdan istentlen ~ahJSlar i~eri aim - Un ) 5000 K. 16 50 
maktadir. Hatta burada ailesile Y"'ll;>an - birgogu. Makarna ) 1500 K. 29 00 
lara bile tesaduf edilmi~tir. Bu vaziyette YukarJdan a.jaji;Jya: !rmik ) 5o0 K. 16 5o 
ne olduysa Maliyenin senede aldJ!';l 1500 1 - Bir cins zehirl! hayvan. 2 - Atlay;p PirinGunu ) 250 K. 16 fJO 

110 L. 9/8/937 Pazartesi 15.30 Actk 

hi! Hra kira parasile koy!Uye olmu~tur. Ya • gegen, durgun. 3 - Yiiz bulan. bir edatm Sehriye ) 300 K. 29 00 
sak ectilen bir yere !mtlyazh b!r s1mfm ay-lal kJSaltilml~l. 4 - Seelye, tohum atan. 5 - Mektebin 937 mall senesi sonuna kadar ihtiyacJ clan yukanda cins, mik-
diirseler c;ok mudur?, 

tic Hal miidiirliig-iiniin Ktirkiinden istilade edllen blr hayvan, par- tar, muhammen bedel ve ilk teminatlan yaz1h mevad aGlk eksiltmeye ko -
hiJ ~a. 6 - Gen!~Uk, bir yeml§. 7 - Blnek hay- nulmm;tur Eksiltmeleri hizalannda gosterilen giin, tarih ve saatlerde ya -

nazar• dikkatine vanlarJ onunla !dare edillr, altabeden ikl p!lacakhr. Sartnamelerini gormek istiyenlerin hergiin ve eksiltmeye girmek 
J Derbend nahiyesi Part! b04kam Ya§ar harf yanyana. 8 • );!azJ mad<lelerln terkib istiyenlerin de belli gun ve saatte Giimiissuyundaki mekteb binas1 d.ahilin-

tin,e imzasile aldJgJmiZ mektubda denili- ve tanzimindekl esa.s, blr emir. 9 _ Miislii- de miitesekkil Komisyona muracaatleri ilim alunur. (4473) 
yor kl: cEvvelkl gun Hal dahiline girdigim 
~aman mmtakam1zm koy!U mustahsilleri manllgm be~ §arlmdan biri, tepeden tJrna-

ru etrafJml sararB!k bir gun evvel gondermi~ ga su dokunme. 10 - A!Jklarla SJcaktan 
ge oldukl:tl:J meyvalarm el'an piyasaya ~1ka • bunalanlarm tekrar ettikler! fill . 
1 ~ nimadiii;uu ve mottirde bekliyen bu mal - Evvelki bulmaeanm hall.:dilmi~ §ekli 

!arm bilhassa ~eftalilerin on para bile et

m 

m 
m 

SJ 

ta mlyeceklerinl yanayak1la anlattllar. Va ... 
ziyeti Hal miidiiriine anlattlm. Veroi~i e -
mirle mallar motorden bo>;alllldl. Fakat 
ba~kalarma aid bir slirti mall ylikHi bulu
nan blr stirti. motOr s1ra beklemekte devam 
etti. Bunun sebebinl sordum. Halde . ay -
llkia 40 hamal !stihdam edlliyarmu§. I! ay
lt~a binince herkes i§l serme&e ba:jlaml~. 
Yegfme umldini meyvaya bai;laml! zavalli 
miistah.ctlin piya.saya gtinderdl~ mal bu 
gibl ehemmiyetsiz sebeblerle Qtirtitiiliirse 
halierinln ne olacagmi takdir etmek kiil
fetini al€1kadarlara btra·k1yorum.» 
Emniyet memurlarimiza te,ekkiir 
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Cagnlar, Konferanslar, kongreler) 

Ayazpa.jada Gumii.jsuyu caddesl Endlgo 
apartlman 5/ 1 numarada Y. H. Sad1k §im
~ck imzastle aldJgJmlZ mektubda dentliyar 
kl: d/7/ 937 tarthine rasllyan per§embe 
ak~am1 saat 8 sularmda KarakOyde tram
vaya binerken gfun~ sigara tabakamm a-
§l!lldJguu hissedlnce Galata Emnlyet me- P aras!Z in gilizce dersleri 
murluguna milra.caat etm~tlm. Yadigar §ehremlnl Halkevlnden: 

l 
e 
p 

IT 

alan bu tabakadan ilmldlml kesmi~ bir va- ikmale kalan genclere paras1z lng!Uzce 
zlyetteyken evvelkl gtin Taksim karakolu- derslerl sah, per§embe, cumartesl gtinleri 
na c;:aitinldim. Memur masasmm iizerlnde saat 20 den 21 e kadar Evim1z salonunda 
maitnu gtiriince §a~l!dlm. verllecektir. Bir hafta l~inde yaz1lmak \.s 

Cumhuriyet Emntyet memurlanmn bu tlyenlerln Ev kB.tiblltine miiracaat etmele
mahirane faaliyetlerlne fllenen te~ekklir ri. 

Uyu~turucu Maddeler inhisar1ndan: 
1.) 1934 vc daha evvelki seneler mahsuliinden alup !d.,remiz sab§larma 

i~tirak Ettirilmek iizere dcpalanm1za tevzi olunan af;otonlarm sahiblerine 
1936 • 1937 senesi sah~lanmlZ iizerinden tediyesi Iaz1m gelen yiizde otuzlarm 
tevzii mukan erdir. 

Tevziat morfin makbuz s1ra numaralarile a§agtda gosterilen giinlcrde ya
pllacakhr. 

2.) istanbuldan gayri mmtakalard.3 bulunan afyon sahibleri ellerindeki 
modin makbuz numaralarile ar:;1k adreslerini hirer mektubla idare.mize bil
dirmelidirler. Bu takdirde tahakkuk edecek hisseleri havaleten adreslerine 
giinderilecektir. 

3.) Ellerindeki makbuz numaralarma nazaran 
yenlere hisseleri tevziatm sonunda verilecektir. 

Makbuz No. Miiracaat tarihi 
1001 1025 28 ternmuz 937 
1026 1050 29 • • 
1051 1075 30 • • 
1076 1100 2 agustos • 
1101 1125 3 • • 
1126 1150 4 • • 
1151 1175 5 • • 
1176 1200 6 • • 
1201 1225 9 • • 
1226 1250 10 • • 
1251 1275 11 • • 
1276 1306 12 • • 
501 538 13 • • 
539 588 16 • • 
589 620 17 • • 

giiniinrle miiracaat etmi
(4781) 

Giin 
Car~amba 
Persembe 
Cum a 
Pazartesi 
Sah 
Car~amba 
Pen;embe 
Cum a 
Pazartesi 
Sah 
Car~amba 
Per§embe 
Cum a 
Pazartesi 
Sah 

giinii 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2 :Agustos 1937 
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QANKAYA 
YAT IRILAN PARA !;Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiQi V~QiMLiDiR 

UOlANTS[ DANr ONi~: 
K'ARAK0Y PALAS ALAltMCi J.tAN 

Memurluk Miisabaka imtihan1 
T. C. ZiRAAT BANKASINDAN: 

Bankam•zm merkez, ~ube ve ajanslan icin LUZUMU KADAR ME 
ALINMAK UZERE miisabaka imtiham a~tlm1~tJr. 

Musabakava girebilmck i~in en az orta mekteb mezunu olmak ve 
18 den a~agt 30 dan yukan olmamak ~arttlr. 

(Bu ya~tan a~ag1 olanlar imtihana girebilirlerse d.e 18 ya~mdan e 
memurluk smrlma gecemezler.) 

Orta mekteb mezunlan icin alh ay, lise ve yiiksek mekteb mezunlar1 i 
bir sene devam edecek olan staj miiddeti zarfmda orta mekteb mezunlan 
30. orta ticaret mektebi mezunlarma 40, lise ve ticaret lisesi mezunlarma 
yiiksek mekteb mezunlarma 100 liraya kadar ve imtihandaki muvaffaki 
derecesile miitenasib surette iicret verilir. 

iyi derecede yabanc1 dili bilenlerin iicretleri emsalinden on liradan 
olmamak iizere yiiksek tutulur. 

Staj devresini takiben yaptlacak mesleld imtihanda muvaffak alan! 
yirmi liradan a~ag1 olmamak kaydile yiizde yirmi nisbetind.e zamla TEK 
UDE TABf DAtMl KADROYA ahmrlar. 

Mlisabaka imtihanlarma ANKARA, ADANA. ANTALYA, AFYO 
AYDIN. BALIKESIR, BURSA, CANAKKALE, DiYARBEKiR. DENfZ 
EDiRNE, EDREMiT, ERZURUM. ERZINCAN. ESKiSEH!R, G. ANT 
ISTANBUL, !ZMiR, KASTAMONU. KARS, KAYSERi, KONYA, K 
TAHYA, GIRESUN, MALATYA, MARAS. SAMSUN, ORDU, U~A: 
ODEMIS, STVAS, TOKAD, TRABZON, VAN, YOZGAD ~ubelerimi 
orta mekteb ve orta ticaret mezunlan icin 19 ve 20 agustos ve lise ve yiiks 
mekteb mezunlan i~in 23 ve 24 aii;ustosta saat dokuzda ba~lanacakbr. 

(Ankara ve istanbuldaki imtihanlara arta mekteb mezunlar1 ahnm1y: 
cakl!r.) 

Miisabakaya gireeeklerden ne gibi vesikalar arandii!I ve nelerden irntih 
yapilacagl yukanda isimleri yaz!lt §Ubelerimizden elde edilebilecek !zah 

n 
ederken buyuk bir iftibar duydugumu soy- ·------------ ----. 
t•·meiii bore biltrim.. ISPARTADA 
D evlet D emiryollari Umum Mii

d iir liigiin iin nazart dikkatine 
Yavuz harb gemisinde giiverte astegmenl 

Fahir Karayel imzasile aldJgJmJz mektubda 

Sebat Kiitiibhanesi Yunus 
oglu Lutfi 

D N A melerde giiriilebilir. 

I Harici A skeri K1taatt I t1 r • iyazi li -.. 1steklilerin miisabakaya i~tirak edebilecekleri mahaldeki Banka ~ub~ 
k 

r • 
denl11yor ki: cGegen cumartesi giinii De
rinceden Haydarpa.jaya 5.32 de kalkan A-

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb ldtablar1, krrtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir . 

Bir Vapur Acentas1 
Ecnebi lisam bilen bir Tiirk me

mur anyor. tngilizce bilenler ter
cih olunacakttr. !steklilerin refe -
ranslarile beraber ~eraitini bildi
rir mektublarm1 istanbul pasta 
kutusu 176 No. ya cVapur acentasi> 
rumuzile gondermeleri. 

ilinlarl Tetkik i ~in Avrupaya gitm1ttir I Miidiirlligiine ve Ankarada Bankanm Personel i§leri Miid.iirliigiine 18/8/l •••••••••••• .. ••ii Evliil i!)tidasJnda don•eektir. tarihine k:..dar miiracaat etmeleri lilZlmd1r. (46 

M~~-me~b~ili~m~~h ·~===~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===========~ 
zarf usulile 128,000 kilo un almacakllr. 
~artnamesi her giin komisyonda gorii
lebilir. !halesi 5 agustos 937 peqembe 
giinii saat 17 de izmirde b§lada Satm
alma kamisyonunda yap!lacakllr. Mu -
hammen bedeli 16,000 lira olup ilk te
minall 1200 lirad1r. isteklilerin Ticaret 
Odasmda kay1dlt bulunmalar1 §art ol -
makla beraber 2490 sayil1 kanunun 2 
ve 3 iincii maddelerinde yazrh vesika -
Jan ve ilk teminat makbuz veya banka 
mektubu ve teklif mektublanm ihale 

biri 
dapazar trenine yetl§mek ilzere istasyona 
geliyorduk. Hareket yerine 200 metro kala 
tren kalktJ, gitti. Saate baktun, be!i 31 
ge~iyordu. Memura vazlyet~ sorduk, tarile 
5.30 dadu, cevabmt verdi. Izmite, eksprese 
yeti~mek \.stedik, ona da muvaffak ola
madJk. Fakat izmitte Derlnce treninin 
5,32 de hareket etmesl Jazun geleeeginl o~
renince vukuu hall ora memurlarma anla
tarak sikayet edeceglmi soyledlm. i.zmlt 
memurlart Derinceye telgrafla §ikayet ede
cegiml blldirdiler. 0 zat da kendisine ya -
kcj\l!amadJgun bir tarzda - Lstedi(tlm yere 
~ikil.yet edebilecegiml - btldlrdl. Trent vak
tinden cvvel kald1ran ve bundan ba!ka blr 
yolcuya sik11yet edebllmek mtisaadesini 
liitfen veren bu memur hakkmda alB.ka .. 
darlarm dikkat nazar!arm1 ~ekerim.> 

ROMANYA SEYR!SEFA1N i DARESt saatinden en az bir saat evvel komis • 
yona vermeleri. c15h c4287> 

Gaib a ran 1yor 
Bursada Hacllar mahallesinde cam! so

kak 4 numarada Salme imzasile aldigunlZ 
mektubda deniliyor ki: cl325 te Beyog -
lunda Akarsu caddesi 5 numarada dog
mu~um. Babamtn ad1 Hasan, annemin Ha
cerdi. Hayriye admda bir ablam, Seniye a
dmda bir karde~im vardt. Babamm tayin 
olundugu Kiirdistanda da bir oglan karde
~im olmu§tu.Babam orada, ikl karde~lm de 
yoida oldlller. Biz Hayriye lie kald1k. Hay
rlyeyi Mardinde tabur lmam1 evladhk oia
rak a!d1. Ben! de aynl ~hlrde binba§J Ru~
tu ev!Ml1k edindl. Annem de i.stanbula 
donmii§tii. Kendiler! hakkmda malumat -
!an olanlarm yukanki adresime bildirme
lerinl rica ederim.» 

Siyasal Bilgiler Okulu 

Hareket edecek vapur lar: 

ROMANiA vapuru 3 agustos sah saat 
18 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve isken -
deriye) ye. 

DACiA vapuru 6 agustos cuma saat 
20 de (Kostence) ye. · 

Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
i~in tenzilath fiatlarla miittehid bilet . 
ler verilir. Biitiin Ramanya, Polonya 
ve Tuna limanlan !~in ve Tiirkiye . 
Romanya hiikfunet!eri arasmdak! lt ilM 
mucibince merkezl ve §arid Avru?a 
i~in tenzilath fiatlarla e~yayi ticariye 
sevk ve nakledilir. Fazla t afsilil.t i r:;in 
Galata Yolcu salonu kar§lsmda Ta • 
hirbey hanmda istanbul umumi acen
tahjhna miiracaat. Telefon: 4944g.49450 

Direktorliigiinden: 
Siyasal Bilgiler okuluna lise mezunlart arasmda yap!lacak ser:;me sma

vmd.a kazananlardan 65 i meccani, leyl! ve 35 i nehar! olmak iizere bu ytl 100 
talebe almacakhr. 

'0cretli Ieyli talebe almnnyacaktrr. Namzed kaydi 15 agustos 937 den 18 
eylule kadar ~~ayyen giinlerde Ankarada Siyasal Bilgiler Okulunda, !stan
bulda Yiiksek Ogretmen Okulunda yap1lacaktrr. Fazla izahat i~in bu okulla-

1" ;:;;~;· ;:;:ollaro l$lelm;"~mam MUdU~UgUnde:j 
Birinci I§letme mmtakasmda a§ag1da mevkileri, miktarlan ve muhammen 

becielleri yaZlh balast ayn ayr1 kapah zarf usulile miinakasaya ~lkanlm1~hr. 
Eksiltme 18/8(937 tarihindeki ~ar~amba giinii saat 15 te Haydarpa~a gan 

bina~mda Birinci I~letme Eksiltme Komisyanunca yap!lacakhr. 
Isteklilerin eksiltme ~artnamesinde istenilen muvakkat teminat ve ev

rak ve vesaikle teklif mektublar1m eksiltme giinii saat 14 e kadar Komisyon 
Reisligine vermi~ almalar1 lazJmd1r. 

istekliler, bu husustaki ~artname ve mukavele projesinden Km. 186,400 
deki ocaga aid olamm 145 kuru§ bedeli mukabilinde, d.igerlerini biHl.bedel 
Haydarpa~a garmdaki idare veznesinden alabilirler. (4595) 

ch 

Balast lhale M3 tn M3 m Muva kkat 
ocaim m tahmfl edile<:ek ihzar 
mevkii bedeli miktar be deli 

18~,600 H. Pa§a -Eski§ehir 
186,400 • • 
217,500 • • 
40,000 Eski~ehir - Afyon 

538,750 • • Ankara 
538,750 • • 

10000 m3 
20000 • 
12000 • 
23000 • 
~000 • 
5000 • 

Kuru!~ 

130 
130 
125 
95 

135 
135 

Kuru~ 

15 
15 
15 
12 
10 
10 

Muhammen t eminat 
b ed el miktan 
Lira Lira K. 
14500 1087 50 
29000 2175 00 
16800 1260 00 
24610 1845 75 
7250 543 75 
7250 543 75 

-Miistahkem mevki merkez k1taab i~in 
kapah zarfla 110,200 kilo s1g1r eti ail -
nacaktir. ihalesi 5 agustos 937 per~em
be giinii saat 16,30 da izmirde lo§lada 
Satmalma komisyonunda yap1lacaktrr. 
Tahmin edilen bedeli 30305 lira olup 
muvakkat teminat 2273 Iiradrr. ~artna
mesi 152 kuru§ mukabilinde verilecek • 
tir. Arzu edenler komisyonda da gore
bilirler. 1steklilerin Ticaret Odasmda 
kaytdh bulunmalar1 §art olmakla hera
her 2490 sayrh kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerinde yaZIIl vesikalan muvak· 
kat teminat makbuz ve teklif mektubla· 
nm ihale saatinden en az bir saat evvel 
komisyona vermi~ bulunmalan -<;anakkale miistahkem mevki birlik -
Jeri i~in kapah zarfla 37470 kilo sade yag 
satm aimacakbr. Sade yagm beher ki
losu 96 kuru~tan 35971 lira bi<;ilmi§tir. 
ihalesi 16 agustos 937 pazartesi giinii sa
at 16 da <;anakkale miistahkem mevld 
Satmalma komisyonunda yapilacakttr. 
istekliler ihaleden bir saat evvel temi • 
nat ak~eleri alan 2718 liray1 ve !hAle 
kanununun 2 - 3 iincu maddelerindeki 
vesaikle bir saat evvel komisyona mii-
racaat etmeleri. c165> c4456> -Tekirdagmdaki k1t'alarm hayvanall 
i~in 440,000 ve 180,000 ve Malkaradaki 
k•taat hayvanah i~in 300,000 kilo yu -
laf ayn ayn ~artnamelerle kapall 
zarf usulile miinakasaya konulmu§lur. 
440,000 kilo yulafm muhammen bedel i 
alan 25,080 liraden ilk teminall 1881 li
radlr. 180,000 ki!onun muhammen be -
deli alan 10,560 liradan ilk teminah 702 
lira ve 300,000 kilonun muhammen be
deli alan 19,200 Iiramn ilk teminatt 
(1440) lirad1r. Her ii~ miinakasamn iha
lesi 17 agustos 937 sal! giinii saat 16 
dad1r. $artnamelerini okumak istiyen
lerin her giin ve miinakasaya i§lirak e
deceklerin teklif mektublanm ihale sa
atinden bir saat evveline kadar komis
yona vermeleri. (192) (4603) 
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KIZILAY 
HASTABAKICI HEMSiRELER 
Okulu Direktorliigiinden: 

Yeni dera yJ!ma haztrlanmaktadtr. Okul geceli ve parastz

dtr. Okul, gen~ bayanlann hastabaktct ve ziyaret~i hemtire 

Yetiterek, hastanelerde ve umumi atbhatle alakadar olan mii· 

eueaelerde ~ahtmalarma mahsuatur. 

Tahsil miiddeti ii~ ytldtr. Teorik ve pratiktir. Dersler huausi 

doktor profesorler ve mualli mler tarafmdan verilir. 

lateklilerin iyi ablakh ve 11 bhatli ve en az orta tahaili bitir -

lllit olmalan tart hr. Diier f& rtlartmtzla fazla izabat i~in yazt 

ile veya bizzat htanbulda Ak sarayda Haseki caddeainde Okul 

Direktorliiiiine miiracaat edilmeai. IS eyluli937 den aonra mii
racaatler kabul edilmiyecektir. 

Malatya ilbaybgmdan: 
1 - 38,000 lira ke~if bedelini muhtev! olup Malatya Vilayet merkezinde 

Yapttnlmakta olan hastane binaSI ikmali i~aab 17/7/937 tarihinden itiba-

l
ren 20 giin miiddetle ve kapalJ zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Bu l§in % 7,5 muvakkat teminatt 2850 lirad1r. 
:0 . 3 - ih&le 5/8/1937 tarihine rasltyan per§embe giinQ saat 12 de VilAyet 

aunf Enciimenl odasmda yaptlacakttr. 
ka 4 --:- lsteklil:rin N af1a Veka~tinden verilml§ eh!iyet veslkasile muvak· 

t. temmatl da 1htiva eden tekl1f mektublanm ihale saatinden bir saat ev· 
Velme kadar Vilayet Daim! Enciimen! Relsli~ne tevdl eylemelerl !Azundtr. 

5 - Posta ile ~eonderilecek mektublann g~ gelmesinden dolaYI mes'uli
Yet kabul edilmez. 

6 :-- Fazla tafsi!at almak ve ke§ifnuae ve §artnamesinl gormek istl -
Sen!erm Viliiyet Nafta MUdiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. (4580) 

( Deniz LevaziDl Sabnalma Komisyonu iiarJan I 
M. M. VEKALETI 

Deniz Merkez Satmalma Komisyonundan: 

1. 1 - Tahmin olunan ke~if bedeli 268761 lira 4~ kuru~ ve ilk temlnatl 14689 
Ira olan istanbul Kastmpa~ada kAin Deniz Hastanesinin yeniden tamir ve in
~mm 9/8/937 pazartesi giinii saat 14 te M. M. Veka!eti binasmda miite~ek-

Komlsyonumuzda kapalt zarfla ekslltmesi yap!lacaktlr. 
2 - Bu eksiltmiye aid vesa!k ~lardtr: 

A - Ekslltme §artnamesl, 
B - Resimler, 
C - Um?hlt ve fennf §artname, 
3 - Ek~Iltmlye gireceklerin: 
~ - ~u:'ldiye kadar ~gari <150• bin lirallk lb§aat i§lnl muvafiakiyetle 

baptigma datr Naf1a Veka!etinden musaddak bir vesika ibl'U etmeal veya 
U VesikaYI hamil olanm birile mesal birlikf yapmasJ. 

B - Bizzat diplomah mimar o!mas1 veya dlplomalt bir mlmar1a mesal 
bir!ig; yapmaSI. 

C - Eksiltmiye girecek olanlann bir ~irket veya ecnebl bir firma mii
~~ssili olduklar1 takc!.irde 2490 say1h kanunun 2 ncl ve 3 iincii maddesi hii -

Umleri dahilinde gereken vesaiki teklif mektubile birl!kte vermes!. 
lt 4 - Eksiltmiye girecek olanlarm 9 agustos 937 pazartesi giinii saat 13 e 
t adar teklif mektublanm havi zarn yukanda yaztlt vesalk ve teminat mek -
Ublan i~inde oldu~ halde Komisyona vermi$ bulunmalart, bu saatten sonra 
Ve~ecek teklif mektublanrun kabul olunmiyaca~ ve postadan miitevellid 
&ectkmeden dolayt yap!lacak miiracaatlerin de nazari dlkkate almmtyaca~ 
!tar 5 - !stiyenler, ~artname ve pl!mlan 13 lira 44 kuru~ mukabilinde An
t ada Komisyonumuzdan ve 1stanbulda Kasrmpa§ada Deniz Levazun Sa • 
Inalma KOimsyonundan alabilirler. (4452) 

T"ORK HA VA KURUMU 

BfJYfJK PiYANGOSU 
4 lineil ke~ide 11 Agustos 937 dedh. 

Biiyiik ikramiye 5 0 . 0 O O liradir 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 l!rallk lkramlyelerle 

(20.000 ve 10.000) llrahk lkl aded milkAfat vardtr~ 
DIKKAT: 

Bilet alan herkes 7 agustos 937 gilnil aqamma kadar bfletlnl deitl$ • 
tlrnu, bulunmahdtr. Bu tarihten sonra bilet iizerindeld haklo aalot olur. 

Demiryollar1: izmir 
Sekizinci isletme Miidiirliigiinden: 

1\ 
1 - l,letme m1ntaka11 i.;in iktiza eden balaat 2490 aaytlt kanu· 

rr. un 32 ve 33 iincii maddeleri mu cibince kapah zarf uaulile ekailt
eye ~•kanlmlthr. 

1. 2 
- Balaat ahnacak ocagln ve Clerenin yeri, cinal, miktari, mu

~~lll~en bedeli, muvakkat teminat mikan, teaelliim miiddeti &f&" 

3 
ak, cetvelde goaterilmittir. 

13 - Ekailtme, kapalt zarf uaulile balaat eksiltme tartnameai ve 
rr. attnd1rhk i,leri gene! ,artnameai ve Devlet Demiryollan balast 
h u avelenamesi ahkamma uygun olarak yaptlacagindan istekliler 
1 unlart ltmirde Sekizinci ftletme Miidiirliiiiinde goriip oirenebilir
~ lzahat istiyebilir ve bir auretini alabilirler. 

It I - Muhammen bedel, IO,OOO liray1 ge.;tiginden isteklilerin ev
l> e ~e bu gibi ve bu kadar if yap1p batardiklarma dair Yiiksek Ba· 
~11

1 •rhk Bakanhimdan veaika alarak teklif mektublarma baila-
~ •rt gerektir. 

aa - Ekailtme 16 aguatos 1937 tarihine raathyan pazarteai giinii 
,111~ 1 ~ da lzmirde Alsancak iatasyonunda Sekizinci ltletme bina-

f akt komiayonda yapJlacaktJr. 
.. alte)diler 2490 aay1h kanuna ve yukar1da 3 iincii maddede yaz1h 
"""rt ar k • kl"f lll ktu a Uygun olarak hazJrladiklan muvak at temmat ve te 1 

l>oe blarrnt bavi zarflan mezkur taribte aaat IS e kadar Komia· 
1\ R.ei t·~· H "k" • • teki· f 1 tg1ne vermit bulunacaklard1r. er 1 • yer 1~1n ayn ayn 
~ul rnektubu verilecektir. 

hnfuku Oeak Mddan Muham• Muyakkat Baluhn 
a ldlometruf M 3 men be.- tem(nat clnaJ 

~· ~~ ~ 
lr-Aydm Sokekemeri 10000 23000 I72S Ocaktan ~·ka· 

111 - nlan k1rma 19;;- » 208 Fealek Cleresi 13000 24700 18S2,5 Toplama » 
~•a •enesi kanunuevvelinin aonuna kadar 3/5 ve 1938 senesi IS 

11 
!&ribine kadar miitebaki 2/S i tealim edilecektir, c4634» 

CUMHURIYET • 
MAZON 

MEYVA TUZU 
giderir. Hi~bir zararh ve miishil maddesi yoktur. Seker bastahi(1 olanlar bile ala
bilirler. MlDE ve BARSAKLAIU ALISTIRMAZ. t~lmesi Iatif, tesiri ko
lay ve miilayimdir. Yerini bi~bir miimasil miistahzar tutamaz. 

MAZON isim, HOROZ markasma dikkat Deposu: Mazon ve Boton ecza 
deposu. Istanbul Yenipostane arkasmda No. 4 7 

DoAum ve kad1n hastal1klar1 
mOtehessrar 

Caj!aloj!lu, Nuruosmanlye caddes 
No. 22, Mavi Y&PJ 

Teleton 22683 

I - -Askerl fabrlkala~ 
L- lllnlar• _ I 

Tahmin edilen bedeli 1200 lira olan 
1000 torba ~imento Sahpazarmda As • 
keri Fabrikalar yollama binasmdaki sa
tmalma komisyonunca a~1k eksiltmiye 
konulmu§tur. !hale 3 agusros 937 sail 
giinii saat 14 tedir. $artname her giin 
komisyonda giiriilebilir. !steklilerin 90 
lira ilk teminatrm Beyoglu Malmiidiir
liigiine yahrarak makbuzu ve 2490 No. 
lt kanunun istedigi vesaikle o giin ve 
saatte komisyonda bulunmalan. 

c4312. -Kmkkale civarmda Hasandede mev-
kiinde yaptmlacak in§aat 

Ke§lf bedeli c19439, lira c74> kuru§ 
olan yukanda yaztlt i~aat Askeri Fab
rikalar Umum mUdiir!Ugii Satmalma 
lromisyonunca 18 agustos 937 ~ar§amba 
giinii saat 15 te kapah zarfla ihale edile
cektir. $artname c98. kuru§ mukabi -
Iinde komisyondan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan •1458, liray1 
hav! teklif mektublanru mezkfuo giinde 
saat 14 e kadar komisyona venneleri ve 
kendilerinin de 2490 numarah kanunun 
2 ve 3 iincii maddelerinde y8Zllt vesalkle 
muayyen giin ve saatte komisyona mU-
racaatleri. •4578• -3 aded otopomp 

4 aded motopomp 
Tahmin edilen bedeli c30,0QO, lira o

lan yukar1da miktarlan yaztlt otopomp 
ve motopomplar Asker! Fabrikalar U
mum miidUr!Ugii Satmalma komisyo -
nunca 21 eylill 1937 sal! giinU saat 15 te 
kapalt zarfla ihale edilecektir. $artna
me ch lira c50• kur~ mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliblerin muvakkat 
teminat olan c2250• liraYI havi teklif 
mektublarm1 mezkilr giinde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendi -
lerinin de 2490 saYili kanunun 2 ve 
3 iincU maddelerindeki vesaikle mezkfu 
giin ve saatte komisyona miiracaatleri. 

c4717> 

Istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi SokaiJ Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

muhammen K. 
1886 Tarabya E: Zisoglu 

Y: Mestan 

E: Papaz 

E: ve Y: 4 l~inde bah~esi olan harab 120 A~ 
ah1ab hanenin 2/ 1 0 his. artbnna 

2183 Ayvansaray Atikmus

tafap&f& 
E: 18 120 metro arsanln 2/3 160 » 

2443 

2466 
2898 

3538 

3654 

5107 

6947 

8631 

Haskoy Kiremit~i Ah

med~elebi 

Haskoy Haci~aban 

Bliyiikdere 

Istanbul <;elebioglu

alaeddin 

F ener Tevkiicafer 

Biiviikdere 

T arabya Derei~i 

Baklrkoy SalozagaC1 

Y: <;Inarh~etme 

Ayazma 

Efremoglu 

Mand1rabaglan 

mevkii 

Sabuncu hani alt 
lcabnda 

Mekteb 

Falyara 

Dere 

E: I..:eon 
Y: Y urdsalubi 

Y: 24 his. 

E: 16 Y: 20 270 metro ana 270 » 

E: ve Y: 10 

E: 15 
Y: 13 

E: ve Y: 
13-14-15 

E: 8 Mii. 
Y: 4 

E: 6-6 Mii. 

8 ve 8 Mii. 

Y: 6-8-10 
12-14 ve 

Elmadag1 
aokaijtndan 

E:veY:2 

E: 19 
Y: 21·23 

E:veY:16 

83,20 metro arsa 

1124 metro tarlamn 

7/16 his. 
Kargir tonos diikkinm 
2224/23040 his. 

Bah~eli Hrgir hanenin 

7/2880 his. 

973,61 metro ana 

667,30 metro arsanm 

1/4 his. 
253 metro ana 

100 » 
110 » 

700 » 

320 » 

, 

340~ 
arttmna 

2SO » 

Yukanda evsan yaZUI gayrimenlmller OD giin miiddetle satita ~hrilmtltir. lhaleleri 11/8/937 tarihine dii.ten ~r-
tamba giinii saat 14 tedir. Sabf miinha man gayrimiibadil bonosiledir. 

Ermenak Be1ediye Reisli.einden: 
1 - Ke~if bedeli sekiz yUz otuz sekiz lira ktrk kuru~tan !baret olan 

Errnenak kasabast dahil!ndeld De.llirmenlik mahallesine aid su yolunun ol· 
babdald fennf ~artname ve ke~if evrakma gore esash tamlratt 21/7/937 tarl
hine musadif can;amba giiniinden ltibaren on be§ giin miiddetle a!;lk eksilt· 
miye .konmu$tllr. 

2 - Ekslltme ve ihale 5/8/937 tarihine musadif per~embe giinil saat on 
be§te Ermenak Belediye Enciimeni huzurunda yaptlacakttr. 

3 - Bu ~e aid fennl §artname, ke# varakast tahlill flat cetvelleri ve
sair izahatl r>arasiZ olarak Ermenak Belediyeslnden verUecektir. 

4 - Eksiltmiye l§tirak etmek I~ muvakkat teminat ak~esl alb bin 
lkl yiiz kuru~tur. 

5 - Taliblerin belli edilen giin ve saatte teminatlarile beraber Encil • 
men huzurunda isbatl vilcud etmeleri Han olunur. (4583) 

P. T. T. Fabrikas1 Satmalma Komisyonundan: 
Kasa !mallttnda Jrullanilmak ilzere muhtelif eb'adda ceman 26~ ldlo 

Fennt sUnne~l 

£min Fidan 
Kabinesi Be~ikta~ 
Erip aparbman 
Tel. kabine 44395 

ev 40621 

- demir sac lle keza muhtelif eb'adda 1700 ldlo lAma demlri a~lk eksiltme ile 
13 eylQJ 937 pazartesi giinii kapah satm almacakbr. Bunlann tamammm muhammen bedell 690 lira ~ 1ru • • ~ .~ 

zarfla ihale edilece(li 23, 25, 27 temmuz ru~ ve muvakkat teminatl 52,5 liradn. <to.:~ .. ~""iF.~ 
937 giinlerlnde ne§rettirilen 3 aded oto- Tallblerin §artnameyl gormek i~n hergiln ve eksiltmiye i~tirak !~in 6/ ,.,,.,._., .,,,,., ,.,,,, ::,~ 
pomp ve 4 aded motopomp §artname - 8/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Fabrikada miite§ekkll Komis - 11 ~ •• ~.:~~~~.~~··~~~~·•,:-,:;:j;,. 
sinde degi§ilik yap1lmasma !Uzum go- -~y~on~a~m~u~·r~a:ell~a~t~le:r~l.~---~--------------~(~43~9~5~)~~~~~~~~~~~~~~~ 
riildli~iinden mezkfu ilinlar hUkUm -
siizdlir. <4716• 

KANZUK 
NASl'Q llACl 

DOKTOR .JEMSIN 
AMERiKADA UZUN TETKt
KAT NETICESt OLARAK BUL
DUl'iU BlR FORMOLDtlR. KAN
ZUK NASffi ILACI en esld nasu
Jan bile kokiinden ~artr. Ciddl 
ve ,ayani itimad bir nasn ilacidtr. 
tNGILIZ KANZUK ECZANESI 

BEYOl'iLU • ISTANBUL 

DOKTOR 

HASAN FERIO GANSEVER 
Birincl smtf ic hastahklan uzmaru 
Pazardan baska hergiin sabahtan 
oiileye kadar hastalarrm mecca-

nen muavene eder. 
Beyaztd Nahiye Miidiirliigu yarunda 

Telefon: 20385 

Sahil> H &lfmllharrlrl: Yuna.o Nadi 

Umuml neflillatt jdare eden Yazt Iller! 

Mlldllrlh Hikmet Miinil 

CumhUTfl/et matbaan 
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Di,lere ebedi hayat • ver1r. 
Di~leri temizler, parlabr, beyazlabr, ~iiriimesine mani olur, di~ 

etlerini kuvvetlendirir. 
Her giin sabah ve ak~am mutlaka DANTOS ile di~lerinizi 

temizleyiniz. Dantos Hasan ismine ve markasJDa dikkat. 
Fiab : Tiip 7 1,2, biiyiik 12 1,2 dort misli 20 kuru§tur. 

Hasan Deposu 

Erzurum Nafta Direktorliigiinden: 
lspir kaza merkezinde yeniden yapilacak olan 15000 bin lira bedeli ke· 

§ifli Hiikftmet Konag1 kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
1 - Eksiltme giinii 12/8/937 per§embe giinii saat 15 tesbit edilerek Er· 

zurum Hiikfunet Konajil i~inde Vil~yet Makammda yapilacaktrr. 
2 - tstekliler evraki fenniyesini Erzurum N af1a Miidiirliigiinde ve ls

pir Kaymakamhgmda okuyabilirler. 
3 - Muvakkat teminati bin yiiz yirmi be§ liradrr. 
4 - btekliler Resmi Gazeten!n 7/5/936 giin ve 3297 say>h niishasmda 

~1kan talimatnameye gore vesikalarm1 ha~':la~1p 2490 saylh kanu~un 32 nci 
maddesi mucibince teklif mektublarrm bmnc1 maddede yazi11 gun ve sa • 
atten bir saat evveline kadar Komisyon Riyasetine giindermeleri mecburi • 
d.ir. Postada gecikmeler kabul edilmez. (4517) 

"KODAK" 
BiR KAC.GOZEL .MAKINE MODELLERf TAKDIM EDER 

Fiyetleril, 14..,75 lira dan ba,lar 

KODAK •JUNIOR~620~ 
14,75 lira dan 20 liraya kadar 'ko· 
riiklii makinelerin saj!'lam,. ''" ve en 
ufak• modelleri, 'en uygun fiyetlerle. 
~nastiR-mat f 8.8 den anastig-mat f 6.~ 
objektif ve otomatik deklan~orle mil· 
cehhez. KODAK No. 620 film ile 6X'1 
boyunda 8 poz resim. 

KOQAK · • VOLLENDA • 620 : 
34.so liradan 52 liraya kadai~uh· 
telil modeller koriiklit makinelerde 
bu liyetlerle bunlar kadar zaril, 41k,~ 
haclllYufak ve yiiksek kabiliyette ma· 
.kinelei- edinmek bir mes'eledir. Hepsi 

• .otomatik deklansorlii ve Kodak anas· 
tij!'mat·' 4.S "Veya Ksenar 4.5, Zeiso 
Tessar 4.5 ;,bjektlflerle. mucehhezdir. 
KODAK No. 620. film. ile 6X9 bo/ • 
yvnda 8 poz res1m. 

«RECENT• Kodaklann'prensi. 

Aerodinamik ~eklinde, telemetreli, C(Ok 
hassas ve C(Ok sajtlam bir makine. Te· 
lemetre makinenin i~inde olup, d1~mda 
fazla hi~ bir ~ey kalmam1~hr. Otomatik 
deklan~or ve Kompur Rapid 1/400 sa· 
niyeli, Kse~ar 4.5 ve 3.8, Zeiss Tessar 
4.5 objektillede miicehhez- modeller. 
KODAK No. 620 film ile 6X9 boyunda 
sekiz ve istenildijti zaman 4.5X6 bo· 
yunda 16 poz resim ~eker. 

KODAK $1RKETP - Istanbul • Beyoglu,Tllnet, Enslz Sokak No. 3 

Erzurum inhisarlar 

Ba~miidiirliigiinden: 
Yaptlan teklif muvaftk goriilmediginden tekrar miinakasaya konulan Ma

lazgirt kazas1 dahilinde Aktuzlasmda yeniden in~a edilecek bir miidiir evi, bir 
idare binast bir <;ali altmda iki memur evi, bir amele hangan, tuz amban, 
bir ay it;inde pazarhk suretile eksiltmiye konulmu~tur. Ke§if bedeli 36889 
lira 61 kuru~tur. !stekliler fenni ~artname, ke~if projelerini !stanbuld.a tn • 
hisarlar Umum Miidiirliigii Tuz Fen $ubesinde, Erzurumda !nhisarlar Ba~ • 
miicGrliigiinde gorebilirler. 

Bu i~in muvakkat teminah 2766 lira 72 kuru~tur. !stekliler 2490 say1h ka
nunda giisterilen §artlan havi olmalart ve en az on be~ bin lirahk buna ben
Z@!' m~aat1 !yi bir surette yaphklannt !sbat edecek vesaik ibraz etmeleri me~
ruttur. (4520) 

CUMHURlYET 

Asioin Kenan 
soguk a1g1nhg1ndan, 

Maliye 

a lar~ndan koruyacak en 
lsmine dikkat buyurulmas1 

Vekaletinden: 
1 - 2020/1000f510 milimetre eb'admda ve muhammen bedeli (32640) 

lira olan (384) aded sa~ dosya dolabt kapah zarf usulile ksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Eksiltme 17/8/1937 sail giinii saat on be~te Vekalet Levaz1m Miidiir· 

liigiinde toplanan Komisyonda yapJ!acakhr. 
· 3 - $artnamesi Levaztm Miidiirliigiinden ve 1stanbulda Dolmabah~ede 

Maliye Evrakt Matbua Amban Memurlu~undan paras!Z ahmr. 
4 - !stekliler 2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincii madeelerinde yazth bel

geler ve 2448 lirahk muvakkat tminat makbuz veya banka kefalet mektub -
larile birlikte kanunun tarifah ve §artnamedeki 'i"raite tamamen uygun ve 
noksam1z olarak yazacaklan teklif mektu blanm havi kapah zarflan ihale sa· 
atinden bir saat evvel Komisyon Reisine vermeleri. •2378• (4765) 

Ordu Belediyesinden: 
(Su Borusu Almmas1 Hakkmda) 

Ordu ~ehri su §ebekesi tesisatma muktezi boru veasir teferriiatmm satm 
almma i~i kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - !~in muhammen ke~if bedeli 30284 lira 31 kuru§tur. 
2 - 1stekliler bu i~e aid ~artname, malzeme listesi vesair evraki paras1z 

olarak Ankara. istanbul ve Ordu Belediyesinden alabilirler. 
3 - ihale 7 eylill 1937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Ordu Bele· 

diyesi Enciimeni huzurunda yapJ!acakhr. 
4 - Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuru~tur. 
5 - Bu i~ hakkmda fazla malumat almak istiyenlerin Ordu Belediyesine 

miiracaat eylemeleri. (4768) 

~ 
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Uzag, gosteriyor diye iddia etmiyoruz. Size 
20 metreyi vaz1h gostereo ve modern insaom 

liizumlu bir e~yas1 olan 

JUNiOR'u tavsiye ediyoruz 
Sab~ deposu: GaJatada: Karakoy Hara~~i so
kak No. 5 Dikkat: Gazete ile geleoe yiizde 

on teozilat yap1hr. 

Betonarme Koprii in,aatl 

Nafta Vekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan il;: Erzincan Vilayetinde Erzincan - Kigi yolu 

iizerindeki Bey~aym kopriisiiniin betonarme olarak in§aatldJr. Ke§if bedeli 
c55,500· liracJr. 

2 - Eksiltme 18/8/937 tarihine musadif <;ar§amba giinii saat 16 da Naf1a 
Vekaletinde $ose ve Kopriiler Reisligi Eksiltme Komisyonu odasmada ka -
pah zarf usulile yaptlacaktJr. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri diger evrak c278• kuru§ 
mukabilinde Sose ve Kopriiler Reislij!inden ahnabilir. 

4 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin •4025· lirahk muvakkat teminat ver
meleri ve bu gibi isleri yapabileceklerine dair Vekaletimizden a1mml§ mil • 
teahhidlik ehliyeti fenniye vesikaslle Ticaret Odasma kayidli bulunduklarma 
dair vesaik !braz etmeleri lazJmdir. 

isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazth saatten bir saat ev
veline kad.ar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi
dir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. •2374• (4766) 

Ekzema ve en muanoit cild yaralarmdan kurtulmak i~in 

EKZAMiN 
kullanm1z. Binlerce hastay1 kurtarml¥br. Eczanelerden iateyiniz. 

Galatasaray Lisesi Satmalma Komisyonundan: 
Lisemiz binasmda §artnamesi mucibince c2500• lira ke§if i~indeki ta • 

mirat 13/8/1937 cuma giinii saat on be§te istanbul Kiiltiir Direktorliigu bina· 
smda Liseler Muhasebeciliginde toplanan Okul Komisyonunda a~Ik eksilt • 
mesi yapilacakttr. 

Bu i§e aid fenni ve eksiltme §artnamesl ve ke§if evraki Okulda goriiliip 
ogrenilir. 

188 liratl.&n !baret muvakkat teminat, ihale saatinden evvel Liseler Mu
hasebe veznesine yatrrilacaktJr. 

1steklilerin en az •2000• lirallk bu l§e benzer i§ giirecegi vesikalar iizerlne 
a!mJ§ oldugu miiteahhid ve Ticaret Odast vesik,..t veya teminat makbuzla • 
rile belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 4638) 

Nafta Bakanltgtndan: 
26 temmuz 1937 tarihinde kapah zarf usulile ihalesi yaptlacai(I evvel • 

ce ilan olunan 10778 lira 99 kuru$ bedel kesifli Har_iciye Koskii Miidiir evi 
garaj ve serlerin kalorifer tcsisatile sair insaata aid miinakasast talib zu • 
hur etmediginden 9 agustos 1937 pazartesi giinii saat 16 ya talik edilmistir. 

c2340• (4712) 

\/") ·-c ·-> ·-
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Optamin Sa~ Eksiri 

Ba~larda ba~byan yap

rak dokiimiinii durdu

ran ve sa~lara can veren 

yegane eksirdir! 

I 

•Optamin• sa~ eksiri terkibinde me derhal durur, zay>flJyan sa~ kok· 
• Vitamin• den istifade edildigi i~in Jeri yeniden kudret kazamr, kepekler 
~ok kuvvetlidir. Hergiin •Optamin• le dii~er, ve sa~Iar slkla~arak gencligini, 
ylkanan ve taranan sa~larda dokiil· giizelligini muhafaza edr. 

Bir tecriibe kafidir 

Malatya ilbayltgtndan: 
1 - 20,900 lira ke§if bedelini muhtevi olup yirmi giin miiddetle ve ka· 

pah zarf usulile eksiltmiye konulan ve Vilayet merkezinde yaptmlmakta bu· 
lun~n sinema binast ikmali in§aatma talib ~Ikmad>gmdan 21/7/937 tarihin • 
den itibaren bir ay zarfmda pazarhkla isteklisine verilecektir. 

2 - Tsteklilerin N aft a Vekaletinden verilmi§ ehliyetnamelerini ibraz 
eylemek §artile hergiin Vilayet Daimi Enciimenine miiracaatleri i~n olunur. 

(4627)' 

Askeri T1hbiye Okulu Miidiriyetinden: 
1 - Bu sene okulumuza tabib, eczact, kimyager, askeri hakini ve mual· 

lim talebe Ehnmak iizere kayid muamelesine ba~lanmt~tlr. 
2 - Lise mezunlarmm derecesi <;ok iyi veya iyi olacak olgunluk diplo• 

rna veya tasdiknamesi ve askeri tam ehliyetnamesi bulunacakttr. 
3 - Okula girls sartlart istanbulda bulunanlar i<;in mektebinlizde, tas• 

radakiler i~in liselerle askerlik subelerinde mevcuddur. •207• (4739) 
• 

Erzurum Valiliginden: 
1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan is: Erzurum Muallim mek • 

tebi binasmda yaptlacak elektrik l§Ik sinyal zil, telefon ve elektrikli saal 
•esisatlart JSidir. 

2 - Kesif bedeli 17525 lira 89 kuru§tur. 
3 - Bu i~e aid evrak ~unlardrr: 
A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Fenni sartname, 
C - Ke~if hulasa cetveli. 

D - Mukavele projesi. 
E- Proje. 
Talibler projeyi Naf:ta Vekaletinde ve Erzurumda Kiiltiir Direktorliigiinde 

gorebilirler. 
4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
5 - Eksiltme 18 agustos ~arsamba giinii saat 15 te Erzurumda Kiil· 

tiir Direktorli.igunde miitesekkil Komisyonda yap1lacakhr. 
6 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1315 lira muvakkat teminat 

vermcsi ve bundan baska 2490 numarah kanunun ve buna miizeyyel kanun· 
!arm amir bulundugu evsaft haiz olmas1 ve Naf1a Vekaletinden almml§ miite· 
ahhidlik vesik&sm1 hamil bulunmast mesruttur. 

7 - Teklif zarflarmm kanunen cmrettigi §ekild,.e verilmi§ olmast lazJm· 
<l•r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmcz. (4701) 

·-


