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( Yedl GUn) t•r. f•ndan ~ok 
nefis bir sureHe e,redll· 
mif;tir. BugUn biitUn miivez· PAZARLARrNDAN ~ 

ALINIZ U iSTANBUL - CA(jALO(jLU 
OndordOncO fll S8JI: 4824 Telgraf ve mektub adresl: CUmhurtyet, istanbul • Posta kutusu: fstanbul, No 24B Pazar 17 Birincite~rin 1937 

zllerden isteyiniz, 

Telefon: Ba.Qmuharrlr ve evt: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. idare ve matbaa ltiSml 24299 - 24290 
Flat• yaln1z ( 25 ) kurut;tuJ 

Ademi mfidahale komitesi dUn toplandl Varol yenilmez ordu I -• 
·ftalya, bir ~artla, gOniilliilerin 
geri ahnmastni kabul ediyor 

Madalyanm bir taraf1 I 
ve obur taraf1 

Bol§evik olmamak §artile 
kendi haline brrakrlacak Is
Panyanm, ba kadar kanlr ha
ilelerden sonra nihayet mu
tedil milli bir hiikumette ka
rar krlarak tedavisi uzun za
mana muhtac yaralarrnr sar
maga koyulacair §iiphesizdir 

Di.inkii toplanhda noktai nazarlanm izah eden murahhaslardan: 
M. von Ribbentrop M. Maisky M. Grandi 

~ ene !spanyadaki mi.idahale . §~
~ killeri iizerinde konu§mak Ish· 

yoruz. Almanya ile ltalya ve 
bilhassa italya, ispanyadaki mi.idahalele
rini me§ru gostermek i~tin Avrupanm bu 
ko§esine bol§evizmin ve komi.inizmin ye~
le§mesine muvafakat edememek mevki
tnde olduklanm soyltiyorlar. Bu iki dev
letin nazarmda komiinizm, Avrupa ve 
hatta insanhk medeniyeti i'<in vah§ete 
benzer bir afettir. Kendilerini ve Avru
payi korumak i~tin bu . afetin lspanyada 
lnuzafferiyet bayrag1 ~tekmesine razi ola
rtuyacaklanm a'<Ik'<a ilan edegeliyorlar, 
ve hala alenl olan muSir iddialan bu 
lncrkezdedir. italya ile Almanyaya· gore 
lspanyada hala devam eden miidahale
~in ilk ba§lang1c1. komiinist enternasyona-
11 t!'rafmdan vaki olmu§tur. 

Ingiltere ile Fransa italyan ve Alman 
miidahalelerini ho§ gormezken ba§ka 
Jniidahaleleri caiz say1yorlar degildir. 
Bu iki devlet §imdiki nalde en ~tok mii
dahale Berlin - Roma mihverinden ak
ietmekte ve bilhassa ltalya tarafmdan 
~elmi§ olarak devam etmekte oldugu i~tin 
A vrupada siyasl ve asker) ihtilatlara se
bebiyet vermesi ihtimali kar§Ismda bil-

Diinkii celsede F rans1z, ingiliz 
delegeleri de izahat verdiler 

itaya murahhast, goniilliilerin geri ~ekili~inde 

miiessir bir kontrol sisteminin kabuliinii istiyor 

Londra 16 (Hususi) - Ademi mii-1 maga davet edilmesini istemi~lerdir. A • 
dahale komitesi bugiin saat 11 de top - demi miidahale siyasetinm tatbik ve ida· 
lanmi§trr. Celse esnasmda lngiliz, Fran- mesi. meselesini ~i.istacelen vazed~cek 
512 ve halyan murahhaslan, evvela men- mah1yette baz1 vaziy~tler almmt§ vak a • 
sub olduklan hiikumetlerin noktai nazar- lar cereyan etmi§tir. Iki hiikumet vaziye
lanm izah etmi§lerdir. Komite. oniimiiz- tin icabatma tekabiil ettigi kanaatinde 

deki sah giinii toplanmak iizere dagtl - bulunduklan baz1 teklifleri dogrudan 
mi§tir, qogruya komiteye bildirmege karar ver-

Fransantn likri mi§lerdir. Herkesin §imdiki karars1zhk -
Londra 16 (A.A.} - Ademi mii • Ian devam ettirmenin imkansizhgm! anh

dahale komitesinden bu sabah Corbin'in yacagiDI ve komited::ki miizakerelerden 
Fransa hiikumeti namma yapt1g1 beya • miisbet neticeler ~1kacagmi kat'iyetle ii -
oatm metni ~udur: mid ediyorlar. Fransa hiikumeti usule 

«Fran sa ve lngiltere hi.ikumetleri, iki miiteallik gii~tliikleri bert.uaf ederek pek 
aydanberi vaziyetin kat'i surette aydm- sade olan bu tekliflerin temsil edilen hii
lanmasi icab edecek den•cede degi§tigini kumetlerce kabuliini.i dzem addeyler. 
dii§iinerek tali komitenin yeniden toplan- [Arkasz Sa. 8 siltun 1 de] 

hassa bu miidahalelerin nihayet bulmasi .. ~·~····························"·~··~···~ .. ~···~~·~·~~····~~···~·········· .. ~··············~···~~····~·~···~~~···~··~···· 

Bekledigimiz buyuk misafir 
Dost Yonan Ba~vekili 
yartn §ehrimize geliyor 

hi samimiyetle iltizam eylemektedirler. 
Eger italya ile Almanya ademi miida
halede baz1 §artlarla ingiltere ve Fransa
h uyacaklanm soyleseler, oyle zannolu-

. flur ki, bu devletler ademi miidahale ka
dar onun talik olundugu bu §artlan dahi 
hiisnii telakki edeceklerdir. 

Mesela italya ile Almanya komiinist 
lniiadahalelerinin dahi kat'iyyen online 
8e<;ilmesini ve ispanyada bol§evizm mii-

dahalelerinden §ahis ve §CY olarak nesne G I Metaksas'l hamil Averof 
hirakilmamasmi §art ko§abilirler. enera ztrhbst diin 

ayrdd1 Hatta bu devletler ispanyada komii
hizmin yerle§memesi §artmt dahi ileri sii-
tebilirler, · 

Oyle samhr ki eger biitiin bir ciddiyet 
ye samimiyetle denneyan edilmi§ ol~r7a, 
lngiltere ile F ransa, bu iki §arttan bmn
cisini mutlaka ve hatta ikincisini de gali
ba ayni ciddiyet ve samimiyetle kabul 
ederler, ve boylelikle kendisinde Avru
t>avi atese vermek tehlikesini ta§Iyan bu 
80zde d~hill lspanyol cidali §U ve~a bu 
ll!retle nihayete enni§ olur. Bol§evik ol
lrtamak §artile kendi haline buakiiacak 
lspanyamn bu kadar kanh hailelerden 
30nra nihayet mutedil milli bir hi.ikumet
le karar blarak tedavisi uzun zamana 
~uhtac yaralanm sarmaga koyulacagi 
§Uphesizdir. ltalya ile Almanya ~unu 
a.~lk~a boyle soylemedikleri ic;indir ki tn: 
gdtere ile Fransa nazannda 1spanyadaki 
Alman ve italyan, bilhassa ltalyan mii
clahalelerinin arkasmda siyasl maksad ve 
lnenfaatler tak1b edildigi §iipheleri uya

h1:V~r •. ve i~~e a~Illan z1vana~a~ (ft~aran 
U Ihhmaldu k1 Avrupayi 1k1de b1r ha: 

biiyiik merasimle Yunanistandan 
Atina 16 (Hususi muhabirimizden, 

telefonla) - Ba§vekil M. Metaksas be
raberinde sefir M. Papadakis, Hariciye 
Vekaleti birinci siyasi §Ube. miidiirii M. 
Kostas, Hariciye Vek~leti Ttirkiye i§leri 
§ubesi miidiirii M. Romanos, Ba§vekalet 
kalemi mahsus miidiirii Andrulis, Ba§ -
vekalet yaveri kumandan Nopelis ve 
Hariciye Vek~leti ata§elerinden Papa -
dovrilos oldugu halde bu ak§am saat 
11 de Averof mhhsile istanbula 
miiteveccihen Phaleir limanmdan hare -
ket etmi~tir. Yunan Ba§vekiline Ti.irkiye 
El~isi Ru~en E§ref refakat etmektedir. 
M. Mekatsas, Heyeti Vek!le, Balkan an
tanh devletleri sefirleri tarafmdan te§yi 
edilmi~ ve bi.iyiik bir kalabahk tarafmdan 
alki§lanmi§hr. 

Dost devletin ba§vekili bu ak§am Fa
leir,de kendisini Averof' a gotiirecek alan 
istimbota binerken bana k1saca §Unlan 
si:iylemek lutfunda bulundu: 

«- V akit ,.ok dar oldugu i~in size 

Dost Elen Ba§vekili General Me-taksa::. 

~imdi fazla bir ~e[/ siiuliyemiyecegim. Z -
ten asil beuanatzmr, T iirk dostlarrma kal
bimden hissettigim muhabbeti anlatmaf.. 
i(in Ankarada verece~im.» 

[Arkasz Sa. 8 sii.tun S te] I}'~Ji bile tiiyler iirperten yeni ve deh§eth 
Ir kanh macera u~urumunun ta kenan.. 1111111111111111111111111111" 11111111111 111ntmtmllmtmmm•mu•m••m•m••n•nmtmu••nun••mu•u•mu••nu•u•••m•m•••m••m••m••muuuuuu•" 

lla kadar siiriikleyip duruyor. Madalya- !spanya bol§evik olacakmt§, isterse r;in
~In iizerinde ~tok 1srar olunan, bir tarafi gene ol~~· ~ana ~e? denilemez. Boyle 

gal ederek her tarafa kiZII bayraklar 
~ekmege kadar ileriledigini hattrlaymiz. 
Bu hal siiratle dahili bir miicadeleye 
dogru terakki ederek 1920 - 1921 de 
tiyatrolarda bombalar pathyacak ver;hi
le· kati§hgmi dii§iiniini.iz. Bir zaman geldi 
ki sabahleyin evlerinden sapasaglam (fi
kan insanlar ak§am selametle avdet ede
ceklerini bilmiyorlardi. Bu feci §artlar 
i'<inde, hatta ifrata kaptlan ameleler ara
smda bile, kudretli bir el ~tJksa da hepi
mizi bu cehennemi hayattan kurtarsa te
mennileri belirmege ve ~ogalmaga ba§-

udur. demek I'fin italya Ile Almanyamn ve bii-
Munsif olmak ic;in Avrupa madalya- hassa Almanyamn rejim vaziyetini hi~ 

n1? diger tarahm da, layik oldugu ehem- bilmemek laz1m gelir. 
bu~etle, gozoniine almak mevki ve mec- .. 1talyan ~fa§izmi komiinizm anar§ileri 
b ~tiyetin~edir. Almanya ile ftalyanm ve 1~tmden dogdu. Hatta Roma iizerine yii
I:I~~ss~ It~lyanm 1spanyadaki miida~a: riiyii§iin muvaffakiYeti Sirlarmdan biri 
fk · n Siyasi malcsadlan ihtiva eden gtzh miitareke sonunda bir arahk komiinizmin 
l 1 ~r ve maksadlardan ari olup da kendi- italyada havay1 teneffiis olunamaz bir 
e~~n~e tedafiii bir zaruretle yalmz ko- tazyik derecesile bogmasidir denilebilir. 

mun1zrne k ·· d 1 · h' I M··t k it I d d··· at§I muca e eye m 1sar eye- u are e sonu a yasm a sosyalist ha-
k tg i sabit olsa, takib ettikleri rejimler ba- reketlerinin mi.Hrit bir komiinist cereyan-

Iillmdan bu iki devleti tamamen hak- Ia §imendiferleri, fabrikalan, hatta yer 
SIZ savmaga hakikaten imkan bulunmaz. yer belediye ve hiikumet dairelerini i§· 

lami§h. YUNUS NADI 
[Arkasz sa. 7 siltun 6 da] 

·>¥ 
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[Bu resim ve resmi ge~ide ai~ diger resimler dun «Cumhuriyet>~ tayyaresile gelmi§~ir.] 
•.••••.. ~ .. ················~··~·········~········~··~······· Bzr top~u alayr.m_rz_r_e•_m_ig~e..;~~i_J_J_e __________ _ 

F1rhna ve yagmur Turk ordusu Trakyada oldugu 
Diinkii ekspres gibi Ege manevralarini da biiyiik 

Ankaraya gidemedi muvaffakiyetlerle basard1 
' 

Anadolukavag• oniinde 
bir cesed bulundu 

_ Yagmurda bir istanbul sokag. 

Bir haftadanberi bozuk gec;en hava, 
ayni k~rakteri dun de muhafaza etmi~ , 
yagi~li, kapali gec;mi~tir. Fena havala -
rm daha bir miiddet devam etmesi muh
t~mel oldugu gibi Karadenizde §iddetli 
b1r f1rtma olmas1 da ihtimal dahilinde
dir. Ye§ilkoy Meteoroloj i istasyonundan 
alman mal~mata gore, dun barometro 
761,8 milimetre, hararet en c;ok 13, en 

[Arkasz Sa. 9 sutun 4 te] 
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Kendi kendimizi tenkid: 

Universitemize aid 
iddia ve miidafaalar . 

N_as:eddin Hoca, · kardan helva yap • 
magt tcad etmi§, fakat bunu kendisi de 
begenmemi~. Vniversitemizi yepyeni ve 
tama~~n Avrupai bir §ekilde .yukselt -
mek tqm en iyi niyetlerle bir- taktm i§
ler yapttktan sonra bir de gordiik ki biz 
de netice itibarile tamamen hocamn va
z~ye_t~~e. dii~mU§UZ. Bilhassa orc.ya ge
hrdtgtmtz Avrupalt alimler cephesinde 
tamamile isabet edemedigimizi goren 
her Tiirkiln teessiir duymamast ihtima· 
li olamtyacagt malumdur. 

Bll§muharririmizin bu mevzn iizerin· 
de a~i~en t.~zele~i.gi derd, bir .. sabah ga
zetesmtn soyleyt§tne gore, Unit•ersite
deki yabanct hocalart teessut iqinde bt
~~kmt§. Bunu soyliyen sabah gazrtesi 
Universitedeki yabanct hocalan miida· 
faa iqin bir siiru la{ yazmt$. Meselenin 
onu en buyuk millt bir i~ bilen Ba~mu
harririmiz tarafmdan tekrar ve sonuna 
k~dar gidecek bir tsrarla te$rih ve ta
ktb edilecegi ~iiphesizdir. Biz burada 
yalntz bir noktaya i~aret etmek liizu. _ 
munu hissetmi~ bulunuyoruz. Ba§mn . I 
harririmizin iddiast, yabanct hocalarm 
§ahtslarmdan ziyade Universitemizde 
tahakkukunu. gormek istedigimiz te
kemmule matuf oldu.gu cihetle her §e 11_ 
den evvel gayretke§ bir taraftarhklo 
~a~tlan miidafaanm ileri siiriilen mill? 
t~dw. ile hir;bir miiansebeti olrn.adt§tm I 
soylemek l8.ztmdtr. tlite biz, bugil~liilc 
burada bu tek noktayt kaydede1·~k me
selede sozu onun ilzerinde 1id1dmiyetle 
konu~acak sal8.hiyetlere b~raktuo1·uz. 

•:v: 

K1sa bir zaman i~inde iki biiyiik ma
nevra yapmak her orduya nasib olmaz. 
Turk ordusu T rakya manevralarmdan 
sonra, Ege manevralanm da muvaffaki
yetle ba§ardt ve bu son manevramn son 
yapragm1 Germencikte yaptlgl parlak bir 
tezahiirle kapad1, 

Ege manevralanndan aynca babset -
mek iizere, bu ge~i<l resmini okuyucula
nma biraz anlatmak istiyorum. · Ciinkii, 
lzmirden ge~ vakit telefonla verdigim k1sa 
haber beni doyurmad1; tabii sizi de do -
yurmami~ttr. 

Yazan: ABIDIN DAVER 

0 giin sabahtanberi, sahada ve etra .. 
fmda biiyiik bir kalaba1Ik kayna§Iyordu. 
Kimbilir ka~ §ehid dogurmu§ ninelerden 
ka~t defa gazi olmu§ aksakalh ihtiyarlar .. 
dan tutunuz, her ya§ta on binlerce insan 
tribiinlerin etrafm1 sarmt§ti. Orduya kar .. 
~~ derin bir sevgi ile hagh olan Ege §ehir, 
kasaba ve koylerinin biitiin insanlari 
bayramhkla.rim . giyip oyle gelmi§lerdi. 
MareJah, Generalleri §iddetle alki§hyor .. 
lard1. Biitiin gozler ordunun gelecegi 
yolda idi. 

[Arkast Sa. 6 sii.tun 1 de] 

s~·~gh~y···~·~ph·~;i~-d~····ei~ 
kit' alart taarruza ge~tiler 
Japonlar da Sar1nehre dogru ilerliyorlar. ~inlilerin 
~imdiye kadar otuz bin zayiat verdikleri soyleniyor 

Tokyo 16 (A.A.) - Domei ajans1 liy~n bir Japon mi.ifrezesl demlryolunu 
bildiriyor: t~k1b ederek Suiyuan' a 12 kilometrelik 

,Simali ~in cephesindc Hanku • Pekin ?Ir mesa~e~e kain bulunan :r aikimu'yu 
demiryolu uzunlugunda hareket eden I§gal etm1~tir. 
]dpon k1t'alan §imdi Hopei • Honan hu- Ch 
duduna 70 kilometroluk bir mesafede bu- ansi cephesinde Japonlar §imalden 
lunmaktadirlar. ve cenubdan T aiyuan'a yakla~maktad!r• 

Bu kit' alar, pi§darlan cenuba dogru !ar . .S,imalden gelen J apon kuvvetleri T a .. 
ilerlemekte iken .Suntefu'yu i§gal etmi§ - Iyuan a_p~k yakm bir kasaba olan Sin • 
lerdir. keut§em I I§gal etmi§lerdir, 

Puk_eu - Tientsin demiryolu uzunlugunda T ai~~an .... ~engting demiryolunu takil:l 
f I t b I J k 

eden dig.er hir miifreze Hopei· t·le Chansl' 
aa Iye te u unan apon uvvetleri mu- I I 

b. cya et en arasmdaki hududda kaA· M 
ayyen Ir sistem dahilinde San nehre k 'd . m an• 
dogru ilerlemektedirler. ~0 tan ~ad ge~terek T aiyuan ovasmda. 

Suiyuan cephesinde garba dogru iler - I er emege evam etmektcdir, 

..... Fiii;ti~de ...... k;~g·;~~~~kJ~:~-· 
~iinden · g.iine a~byor 

Kuduste biiyiik bi . 
r yangin ~tkb. Bir~ok binalar 

yandl. Orfi idare temdid edildi 
• 

Kudiisten bir manzara 

(Yazrar 8 inci aahilemizdeair) 
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Osmanh 
• • asput•n 

Cnlfilcn Hoc a 
Tarthi tefrika :57 Yazan: M. Turhan Tan 

istanbulda sefahet tasarken ... 
' 

Giriddeki miicahidler yart a~ dii,manla ~rp~I-
yorlar, Tiirkliigiin hamaset destan1na 

yeni sahifeler ilave ediyorlard1 

• yeni 

Doviilen kadm, bol gozya~1 doiterek 
birteyler soylemek isteyince kJZdJ: 

- Sus be, dedi, bogiiriip durma. hte 
zahmet edip anamm yanma gidiyorum. 
Onu dinlemeliyim ki bir karar verebile • 
yirn. Olur a, belki haks1z sensin. 0 zaman 
bir dayak da benden yiyeceksin. Sayed 
anam haks1z 1,:1karsa senin gonliinii ho§ 
etmek ~taresini buluruz. 

Sac; yolarak, di~ k1rarak adam dovebi
len ana, o dakikada deli adamm gozunde 
k1ymetleniverdi ve bu i§in nas1l yapJ!dJ
gml ogrenmekte yeni bir masal dinlemek 
hazz1 sezinsediginden bir an once V ali de 
Sultan dairesine gitmek istiyordu. 

Kosem bu merakt tatmin etmekle kal· 
mad!, delinin cinlerini harekete getirmek 
usta]Ji!Jnt da gosterdi: 

- Aslamm, dedi, Sekerpimnin k!rdt
gJ koz bini gec;ti. Zerzevatc;tlarla, dede • 
lerle dii,up kalktJgt yetmiyorm~ gibi ebe 
k1z1 Hamideye de senin amberlerini ta§:· 
yor, onunla kan koca gibi ya§Jyor. Ve
bali soyliyenlerin boynuna. Ben duydu
gumu soyliiyorum: Bu iki kaltak amber 
safast yaparlarken Sekerpare kendini se
nin, Hamideyi de T elli Hasekinin yerine 
koyuyormu§. Cok ag1r suc;lar ya, haydi 
bunlan duymam1~ olahm. Y a o mel'un 
karmm ald1ih rli~vetleri sana, bana ver -
digini aleme yaymasma ne dersin L Be
nim yaptud1g1m handan iki oda isteyip 
almt~tJ. Meger hazinelerini o .odalarda 
saklarmt~, oyna§larile de gene orada bu
lu§urm~. 

Deli ibrahim bu sozlerin yalmz iki 
noktasma mim koydu, bir kolunu Hiima
~ahm boynuna dohyarak sordu: 

- Dernek ki Sekerpare benim amber
lerimi c;ahp ebe k1zma yutturuyormu~ ha. 

- Evet, aslamm. 
- 0 km da Telli Haseki111 Hiima~ah 

yerine koyup egleniyormu~ ha. 
- Evet, aslamm. 
- Kocam Vezir amma ak§ama ek-

mek alacak akc;emiz yok, diye bana and 
i~ten Sekerparenin hazineleri var ha. 

- Evet, aslamm. 
- Oyleyse goriir giiniinli o §imdi. 
V e agz1 kopiire kopiire kalktJ, sevgili

sini koluna taktp dairesine gitti. Sadtrazc.
ma bir hat yazarak Sekerpare ile ebe klZl· 
nm hemen kaytga konup M1s1ra siiriilme
lerini, Sebzeci ibrahimle Dede Siileyma· 
nm oldiiriilmelerini, v alide hanmdaki o
dalarda bulunan hazinelerin saraya ta§m
masmJ emretti. Hath§erif, «Bana bak 
sersem herif» diye ba~hyordu, «Dakika 
fevtedersen ba§JDI keserim» sozile biti • 
yordu. 

Bu irade hemen yerine getirildi, $e
kerpare yakalamp bir kay1ga atJid1, Ha
be§ hududundaki lbrime siirilldii, cbe kJ
zt da siiriilecekti. Lakin evinin bas1lmasJ 
s1rasmda halaytklanndan biri, «Hamide 
Hatun henim» diye ortaya atJld!gmdan 
kurtuldu ve yerine o halaytk siiriildii . 
Sebzeci ile Dede, uzun bir muhasebe i~
kencesinden sonra oldiiriildii, han 0 h -
smdaki hazineler de saraya getirilip Hiin
kara teslim olundu. Bu hazineler on altJ 
sand1k doldurmakta olup kavanoz kava
noz incilerden, kutu kutu elmaslardan, 
torba torba altmlardan ve ~tok ktymetli 
~allardan, kuma§lardan terekkiib ediyor
du. Kadmm evinde de c;ogu incili ve hep
si altm snmah olmak ~artile iki yiiz yor
gan ve sair e~ya bulunarak Padi§aha tak
dim edilmi§ti. 

Deli lbrahim, anasmm himmetile el -
de edilen bu serveti goriince sevincinden 
oymyacak hale geldi ve boyuna soylen
di: 

_ Hay kafir, bak neler topfamt§. 
Bunlar hep benim mahmdtr, benden c;a _ 

lmmad1r I ( I ) . 
F akat Hubyar hatunun da ikbali <;ok 

siirmedi, kocast yiiziinden derde ugradt. 
Saray bostandarmm ba~lanm ya~acak 
kadar kiistahla§an bu adam, ne nas1hat -
ten, ne tehdidden c;ekinir tak1mdan olma
dtgl i<;in giin gec;tikc;e azgmla~Jyordu, 
devrin hazmedemiyecegi i§ler yap1yordu. 
Cece giindiiz sarho§tu. ~erefli, haysiyetli 
kimselerle dii§lip kalkmazdt. 1stanbulun 
en hayastz, en namussuz kiilhanilerini bu
lup onlarla kadehda§hk ederdi. Kumka
ptda seyyar meyhanecilik yapan Mat -
rakc;t adlt birin; kendine kethuda sec;mi§
ti. Onun delaletile §U ipsizi. bu ipsizi ko
nagma tophyarak akla stgmaz rezaletler 
i§liyordu. Hubyar da dahil oldugu halde 
onun evinde herkes s1zgm bir halde ya§J
yorlardJ. Y ataklar §arab sofrasmm yamn
da serili duruyordu. Uyanmak zahmeti-

ne yeniden ic;ip stzmak zevkinden dolay1 
k<ttlamhrd1. Bu kepazelik o kadar derin
le~mi§ti ki bir gece konagm mutfagmdan 
ate§ c;tkhgt halde ahc;tba§J ve yarnaklan 
duymad1. Y angm selam! gt sardt. Aga 
hazretlerile Matrakc;1 kahya ve kiilhani 
misafirler farkmda olmadJ. itfaiye vazife
si gormek iizere gelen Y eni<;eriler ve 
kom§ular biitiin ev halk:m s1zgm bulup 
gii<;liikle dt§an c;tkarabildi. Bu yiizden 
koca bir saray yandt, biti§ik evler de kiile 
c;evrildi. 

Sadnazam Ahmed Pa~a neden sonra 
goziinli ve kulagm1 a!fh, karde§inin reza
letlerine nihayet vermek istedi, herifi ge
tirterek tekdir etmege kalk~~tJ . 1brahim 
Aga gene sarho~tu, mlihrii §erif sahibi 
pa~a karde~ine de ters ve sert cevablar 
verdi. Bunun iizerine Sadnazam kJZdt, 
«bre degnek I» diye bagtrdt, Hubyar ha
tunun kocasmt yatJrttJ, ~.yaklanm fala -
kaya gec;irtti, iki yliz sopa atttrdt ve Eyii
be siiriip yerine ba§ka birini kethiida 
yaptt. 

Bir sadaret kethiidasmm boyle falakaya 
yatmlmas1 o giine kadar i§itilmemi§ ha -
diselerdendi. Deli ibrahim, gene Sadn
azamm yazdtgJ telhisle, i§i habeJ almca 
kahkahalarla giildi.i, «ke§ke haberim o
laydt da seyre geleydim)> dedi ve bir ay 

sonra da Cinci Hocanm ricasile sarho§ 
ada§ma vezir rutbesi verdi, valilikle Bag
dada yolladt. 

Saraym ic;i boyle bir durumda, dev -
leti sozde idare edenlerin hali bu §ekilde 
iken Cinci Hoca rii§vet tezgahm1 alabil -
digine geni§letmi§ti, darbhane i§letir gibi 
sikke kesiyordu, hazineler topluyordu. 
Miiverrih Naima, devrin kepazeligini an
lattrken §oyle diyor: «Bu esnada rii§vet 
kap1lan ardma kadar pervas1z a~_;Jid1. tl
mi ve a~kert' 'n\anstblar - harac m'6zad1

-

sahl1r oldu, rezafet ayyuka <;1kh. Ara sJ
ra ibretli vaktalar da oluyordu. Meseta 
Filibe kadlst S1yami Molla, on bin kuru~ 

verecegini soyliyer~k Selanik kad1hgma 
talib olmu§tU. Dilegi yerine getirildi, be
rah yadd1. Fa kat Mollanm paras1 yok
tu, taahhiid ettigi rii§veti verernedi. Bu -
nun iizerine evine miiba§irler kondu, §id
detle slkJ§tJnldJ, yi.izde yiiz faizle para 
buldurularak on bin kuru§ tahsil olundu. 

Bu muamele onun haysiyetini stfJra indir
mi~ oldugundan ve murabahac1lara bor -
cunu kolayca odiyemiyecegini de anla
dJgmdan yese dii§tii, Seianige varamadan 
inmeye ugraylp oldii. 

Rezalet, §enaat ve sefahet boyle ta§lp 
giderken Giriddeki miicahidler yan a~. 
yan tok, dii§manla ~tarpt§Jyorlardt. T a~t 
yast1k, toprag1 do§ek yap1p Tiirkliigiin 
hamaset destamna yeni yeni sahifeler ila
ve ediyorlardt. Ana yu~dla onlarm ara -
smda koca bir deniz vard1 ve bu deniz 
V enediklilerin hakimiyeti altma gec;mi§ 
gibi goriindiigiinden bedbaht miicahidler 
kendi vatanlarmdan selam bile alamJyor
lardt. Devlet ricali arastnda bu faciadan 
elem duyan tek bir adam vardt: Musa
hib F azh P a~a !.. 0, gerc;ekten hamiyetli 
bu adamdt, Sarayda ve ta§rada ak1p gi
den lagtmm memleketi a~u surette zehir
lemekte oldugunu goruyor ve iiziiliiyor
du. Askeri bir vazife aiarak Rumeliye 
gidince devlet idaresindeki bozuklugu, 
harb sahasmdaki diizen~izligi yakmdan 
gordii, derin bir melale bp;ld: ve Istan
bula gelir gelmez Padi§ahm huzuruna 
!;lkh: 

Sultamm, dedi, arhk uyan. Biraz 
da memleket i§lerile oyahn. 

Deli Ibrahim, gerc;ekten uykuda imi§ 
gibi go.zlerini UVU§turdu, bon bon sordu: 

- l§te uyamg1m ben. Uyan ne de -
mek? 

- Coziiniiz a~tJk amma gaflet uyku
sundasJmz. Devletin ne hale geldigini 
gormi.iyorsunuz. Rumeli harab. Cozi.imle 
P:iirdiim. Reaya peri§an. Kiiffar da Bos
na stnmm a§h. Adtm ad1m ilerliyor. 

Hiinkar, bir kankaha kopard1: 
<Arkast var> 

1 (1) «Musahlbelerden $ekerpare Hatun 
~~~e ~esallhe kan~tp etba ve levahlkl ye-

e ru§vetler altp haddini tecaviiz ettl~l 1-
~in salr musahlbeler ile ztd d~!ip Vallde 
Sulta~ Hazretlerue beyinlerlnde muha~ere 
ve munaka~a seb'kat etme~ln, hatta Mehdi 
Ulya Hazretlerlnin mezbureyi darebatl diir
rei te'dib lie tazl~ ettljtf ~ay1 olmu~tu. Of
derek ahvali semi Padl~ahlye 1lka olun -
makla menzlllnden ahz ve blr kay1ga ko
nup nefyolundu.,. 

Naima - C: 4. 277. 
Hammer - Ktrk dokuzuncu kltab 
Kadmlar SaltanatJ - Ahmed Re
fik • c~ 2. s; 73. 

CUMHURlYET 

( $ehir ve Memleket Haberleri ) 
Cumhuriyet 

bayrami haz1rhg1 

Bir komisyon, program 
etraf1nda ~ah~Iyor 

Cumhuriyet bayramma aid progra -
mm haztrlanmas1 i<;in ~alt§Ilmaktadir . 

Di.in, Belediye reis muavini Ekremin ri
yasetinde Kolordu, Parti, Maanf, Bele
diye ve Halkevi murahhaslarmdan mi.i
rekkeb komisyon toplanarak prograrrun 
ana hatlart i.izerinde gorii§mil§tiir. 

Kazalarda aynlacak kiirsii yerlerile 
buralarda nutuk soyliyecek zevat da 
tesbit edilmektedir. Kazalardan iste -
nen baz1 malumat da geldikten sonra 
orograrrun esas1 tanzim edilecektir. 
Bayram giinii Vilavette bayramla§ma, 
Beyaz1d meydanmda resmi gec;id yapt
lacak, Taksim abidesine <;elenk konu -
lacakhr. 

Ankaraya f!idecek tayyareciler 
Cumhuriyet bayramma i~tirak tc;m 

istanbul Tiirkku§undan 27 gene Anka
raya gidecektir. Para§iitc;lil~>r aym 
virmisinde, digerleri ise aym yirmi ye
disinde hareket edeceklerdir. Bunlara. 
mi.isaade verilmesi il:;in Ki.ilti.ir mi.idi.ir -
li.igiinden bulunduklan mekteb miidiir
liiklerine tebli~at yamlmt~br. 

ADI.IYEDF 

«Polis bizi nerede gorse 
~eviriyor» 

Miiyesser isminde bir kadmm cebin· 
den 146 kuru~unu a~1rmaktan suc;lu 
sabtkah yankesicilerden Ahmed oglu 
Ibrahim, diin mevkuf olarak birinci sulh 
ceza M.kimi Re~idin huzuruna c;:tkartldt. 

Suc;lu, kendisini mi.idafaa ederek: 
c- Efendim, dedi, biz sabtkah ada -

m1z. Polis, bizi nerede gorse, r;eviriyor. 
Davac1, bir kere, buna benziyordu dedi 
mi, arhk yakay1 kurtaram1yoruz. 0 gi.ih 
de boyle oldu. Tammad1g1m bir kadm, 
beni goster.erek i~te bu idi, dedi. Me -
murlar yakaladtlar. Cebimde, kendi pa
ram vardt. 146 kuru§U ahp bu kadma 
verdiler!. 

Hakim, suc;lunun ikametgaha bag -
land1ktan sonra muhakemesinin serbest 
olarak devamma karar verdi. 

14 §ahidli duru§ma 
Akbtytkta, kahvesine ~elerek lliiri.iltii 

~ilci'rmak istfyen Sadi.hta"W isrriirfd~' ' bf'.:' 
rini ege !le yaralamaktan suc;lu kahveci 
.Fahrinin >duru~maS'l, diin' •birinti1" 1 ~lfl' 
cezada yap1ld1 ve 14 kadar §ahid, din -
lendi. $ahidler, Sadullahm sarho.] ol
dugunu, giiriilti.i ettigini, bu yi.izden 
kahveci Fahri ile kavgaya tutu~tugunu, 
sandalye ile Fahrinin ba~ma vurdugu
nu, sonra da Sadullah ve Fahrinin altal
ta, i.istliste dovii~tiiklerini, fakat kimin 
kimi yaraladtgmi gormediklerini soy -
lediler. Duru§ma, gelmiyen §ahidlerin 
c;aihnlmasma kaldt. 

KarlSinl oldiiren adamm 
muhakemesi 

Tahtakale polis karakolunda, kendi -
sinden aynlmak istiyen karst Hamideyi, 
oldurmekten suc;lu Hiisniiniin muhake· 
mesine diin Agtrcezada devam edildi. 

Suc;lu Hiisni.i, ge<;en celsede delilik id
diasmda bulunmu§ ve Baktrkoy Ak1l 
hastanesinde tedavi gordiigunden bah
sederek mi.i~ahede altma almmasm1 is
temi~ti. T1bb1 Adlice, mii~ahede altma 
almd1ktan sonra Ak1l hastanesinde ya
ptlan muayenesinde, sur;lunun akli mu
zenesmm suc;unu azaltacak derecede 
bozuk oldu./!u tesbit edilmi§ ve verilen 
raoor di.inkii celsede okunmw~tur. 

iddia makam1, Ttbbt Adli ile Aktl 
hastanesinden verilen raporlarm birbir
lerini nakzeder mahiyette goriildi.igiin
den her iki raporun da, Ttbb1 Adli mec
lisince tetkikini istedi. Mahkeme bu is
tegi kabul etti ve duru§mayi ba§ka gi.i
ne btrakh. -···-Konya ovasm1 sulamak i~in 

yapdan tetkikler 
Konya (Hususi muhabirimizden) -

Nafta Vekaleti, Su I§leri Umum mi.idi.i
rile Vekalet Su I§leri mii§aviri miite -
hassts su miihendisi Gruner §ehrimize 
gelerek vilayet mmtakasmda tetkikler 
yapml§lardtr. Vilayetimizdeki su <;ali§ -
malarmdan c;ok memnun kalan heyet, 
Silifkede Akdenize dokiilen Goksuyun 
Konyanm Karaman kazasma akthlmas1 
iisti.inde de tetkikatta bulunmu§lard1r. 
Goksu, KQnya ovasm1 doyuracak zen • 
ginlikte bir sudur. Yap1lan tetkikata go
re, ovam1za dogru aklttlmast da miim -
kiindiir. Ancak bunun ic;in Toroslarda 
baz1 tiinellerin ac;1lmasma ihtiyac var -
d1r. 
Ak~ehirde, Ak§ehir c;ayr ile Vi§neli -

dere de birle§tirilmek i.izeredir. Bu iki 
c;aym birle~tirilmesi i<;in icab eden ka
nahn ihalesi yaptlmt~ ve i§e ba~lanmt§
hr. Ak§ehir <;ayt da Vi§nelidere suyu ile 
birle§tikten sonra vilayetimizin sulama 
iilkiisiine c;ok hizmet eylemi§ buluna -
caktir. Halk, bu c;ah§malan biiyiik bir 
alaka ile takib ederek c;ok memnun kal
makta ve kurak Konyamn yerine gec;e
cek olan mi.istakbel sulak Konyayt de
rin hasretlerle beklemektedir. 

Halk1n dilekleri 

Maarif Vekaletinin 
ehemmiyetle nazar1 

dikkatine 
Gebze kazas1 ve koyleri, Danca, 

Tuzla, Pendik, Kartal kazas1 ve 
koyleri, Bostanct, Suadiye, Eren -
kay nahiyesi ve koyleri halkmdan 
yetmi§ dokuz imzayt ta§Jyan bir 
rnektub ald1k. Bu mektubda deni
liyor ki: 

cKilometro murabbalan ihtiva 
eden mmtakam1zda bir ortamekte
bin bulunmamas1 yi.izi.inden <;ocuk
lanmtzt kt§m her tiirli.i mii§ki.ila
hm gaze alarak Kad1koy birinci ve 
i.ic;iinci.i ortamekteblerine kaydet
tirmek istedik. Bu mektebler kendi 
muhitinin c;:ocuklanm okutam1ya · 
cak vaziyette olduklanndan mil -
racaatlerimiz, yer yoktur diye red
dedildi. 

$imdiye kadar yukanda saydtgt
miz mmtakalara merkezi vaziyet; 
olan bir yerde bir ortamekteb yap
tmlmasi igin balk mi.imessili ve te
~ekkiillerinin muhtalif makamata 
vuku bulan mi.iracaat ve te~ebbiis
leri de semeresiz kalmt§ bulun -
maktadtr. 

Vatan ve maarif siyasetimiz ic;in 
c;ok ehemmiyetli olan bu i~in biran 
evvel nazan dikkate almmast ic;in 
tekrar miiracaat ederken, Bostanc1 
ve Suadiye civarmda demiryolu ve 
tramvay istasyQnlarma yakm ilk
mekteb civarmda merhum Evkaf 
Naztn Hayri tarafmdan geni~ bir 
arsa satm almarak bu ise tahsis e
dilmek iizere teberru edilmi§ bu-
1,no11<11lnn hahrlahnz.• 

Hayvan cinsleri 

1slah ediliyor 

Trakyada bu maksadla 
biiyiik faaliyet ba~lad1 
Edirne (Hususl muhabirimizden) -

Geni§ mer' alan, say1s1z nehirleri ve em
salsiz tabiat zenginligile en iyi cins hay
van yeti~tirmege elveri§li olan ve evvelce 

milyonlarca lira ktymetinde hayvan ih • 
racatJ yapan :Y rakyada hayvanctltk di\ 
ele alman belli ba~h kalkmma i~leri ara
smdaclJr. . l 

. Devl~t •. bu ~aksadla, T ra'kyamn muh
telif yerlerinde biiyiik modern aygu de
polan, inekhaneler a<;ml§; K1bns ve Pi
lcvneden getirttigi damtzltk bcga ve mer
keblerle hayvan cinslerini 1slah yoluna 

diikiilmii§ ve bir taraftan da hayvan has
tahklarile §iddetli bir surette rniicadeleye 
koyulmu~tur. 

Bu ciimleden olmak ii1ere bugiinlerde 
Trakyanm her tarafmda giiz mevsiminin 
hayvanlar iizerindeki eneme ameliyesi 
ba§laml§tlr. 50 giin siirecek olan bu i§ler 

veteriner mii§aviri ~. Ozer'in ba§kanh • 
gmda devam edecektir. Heyetler koy 
mmtakalanna hareket etmi§lerdir. Bun • 

Jar, ayni zamanda, tay ve boga yeti§tir
mek ic;in iyi cins tay ve tosunlan koylerde 
damgalay1p haZJTiatacak ve k1§tan evvel 
Marmara sahilinde hamlanan Kopruce 
ve ~erefli c;iftliklerinde toplattlracakttr. 

Bu sene yeti§tirilen tay ve bogalar ~ok 
iyi bir dereceye c;Jkml§tlr. ~arbon sava -
§IDa da hararetle devam edilmektedir. 
1,350,000 koyuna yapliacak olan bu 
a§l tatbikatJ be§ sene slirecektir. Bunun 
ikinci y1h oniimiizdeki k1§ ba§mda sona 
erecek, ii<;iincii ytla oniimiizdeki baharda 
ba~lanacak ve boylelikle birkac; sene son
ra Trakyada bula~tk hastahkh bir tek 
hayvan kalmJYacakhr. 

S1tma miicadelesi T ra'kyanm her tara
fmda hararetle devam etmektedir. U -
zunkopri.i ve Li.ileburgaz:da ac;Jiacak olan 
yeni merkezlerin kadrolan gelmi§tir. 
Doktorlan da gelmek iizeredir. Liilebur
gaz kadrosuna fgneada ve Midyenin 
almmast da kararla§tlnlmt§hr. 

Diger taraftan Sazhderenin Merice 
aklhlmast i§i bitmi§tir. Y almz kiic;iik su
lar kanununa gore be§ alt1 koyiin daha 
on giinliik i§i kalmt§tlr. Hayrebolu 

mmtakasmda batakhk yapan bir gol ile 
birkac; sazhgm da kurutulmas1 ic;in faa
liyet ba§lamJ§tlr. !dare amirlerile miica
dele doktorlan i§ ba§mdad1r. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Yunan gazetecilerinin 
ziyaretleri 

Evvelki gi.in §ehrimize gelen alh Yu
nan gazetecisi diin sab.ah istanbul Va -
lisini ziyaret etmi§ler ve bilahare mii
zeleri ve eamileri gezmi§lerdir. Yunan
h meslekta§lanmtz ogleden sonra saat 
16 da Fenere giderek Rum Patrigi Ben
jamini ziyaret etmi~lerdir, 

Yunanh gazeteciler yann §ehrimize 
gelecek olan Yunan Ba§vekili M. Me -
taksas1 kar§thyarak ak§am trenile An
karaya gideceklerdir. 

1 numarah genel 

emrin tatbikati 

istanbul 
A 0 0 

a min 

• mintakasJ I' verdi izahat 
h dairesi istan~ntakas1 amiri Ha

luk, diin sabah istanbul gazetecilerile bir 
konu§ma yapml§br. Bu konu~mada i§ 
dairesi amiri bir numarah gene! emrin 
tatbikatmdan elde edilen musbet netice
leri, i§ verenlerle i§r;ilerin bunlardan is • 
tifade §ekillerini anlatmt§, ve gene! emrin 
§iimul derecesi etrafmda izahat vermi§tir. 

I numarah gene! emrin hi.iki.imlerinin 
icab ettirdigi 48 saatlik haftamn tatbik1 
dolay1sile bu kadar miiddet zarfmda icab 
eden i§i ~Jkaram1yacak miiesseseler, i§ 
dairesine miiracaatle senede 90 giin yani 
giinde ii<; saat fazla c;ah§mak miisaade -
sini istemektedirler. 

h dairesi, zaruri ihtiyaclardan dogan 
talebleri tesbit ederek lazJmgelen miisa -
adeyi vermektedir. Ancak bu miiessese
lcrin fazla mesai saatleri ic;in i§c;iye yiizde 
50 fazla iicret vermeleri icab etmektedir. 

48 saatlik hafta etrafmda en ziyade 
tereddiidii mucib olan nokta, tramvay ve 
tiinel memurlarmm vaziyctidir. I numa -
raiJ gene! emir, alelumum atolye i§lerine 
§ami! oldugu i<;in tramvay ve tiinel i§<;i
lerinden olup da atiilye!erde c;ah§anlar 
hakkmda da tatbik edilecektir. Bunun ha
ricinde kalanlar, ~1mdili~. eskisi gibi, ~a
lt$acaklardtr. 

MUTEFERRIK 

Bir Frans1z torpitosu §ehri
mize geliyor 

Bu aym on dokuzunda Argle isminde 
bir Franstz iorpitosu limamm1za gele -
cektir, 

Torpito, Dolmabahc;e sarayt oni.inde 
Averofla Tiirk muhriblerinin bulun -
duklart mahalle yakm bir yerde demir
liyecek ve muhribler arasmda mutad 
merasim ziyaretleri icra Qlunacakhr. 

Gemi· siivarisi istanbul Valisile istan
bul Kumandamm makamlarmda ziya -
ret edecek, bu zevat da gemiye giderek 
Frans1z muhribi kumandamnm ziyare
tini iade edeceklerdir. 

Vali Muhiddin 'O'sti.indag, gemi ku -
mandam §erefine Parkotelinde 30 ki§i
lik bir ziyafet verecektir. 

SEHIR ISLER/ . 
Bugday fiatlar1 yiikseliyor 
Havalarm birdenbire bozulmaSI i.ize

rine bugday fiatlarmda tereffi.i goriil • 
mege ba§lamJ§tlr. Nark lromisyonunun 
yarm toplanarak ekmek fiatlarm1 yeni
den tetkik i~i liizumlu goriilmii§tiir. 

Fiatlann mahsi.is bir yi.ikseli~ kayde
dece~i anla~tlmaktadtr. 

Eylulde §ehirdeki in§aat 
Eylffi ayt i<;inde §ehrin muhtelif semt

lerinde yeniden 39 ev, 4 aparttman, 3 
diikkan ve 15 de mutelif bina yapllmt§
hr. 

Tarihi kiymeti olmiyan 
camiler 

9ehrin miistakbel planma gore, ac;1 -
lacak baz1 caddelerin istikametleri i.ize
rinde bir klSlm eski camilere tesadiif e
dilmektedir. Belediye bu hususta Ev -
kaf idaresine mi.iracaat ederek bunlar
dan tarihi k1ymeti olm1yanlarm ytktl -
nlmasm1 istemi§tir. Tarihl k1ymeti o
lanlarm etraft a~Ilacakhr. Evkaf, et -
raft ac;tlacak, yahut ytktlrllacak camileri 
tesbit etmege ba§lamt§tlr. 

CEMIYETT.ERDE 

Esnaf cemiyetlerinin 
vaziyetleri 

$imdi tamamen Ticaret Odasmm mu
rakabesinde bulunan esnaf cemiyetle -
rinden kiic:;i.ik san'at erbabma aid olan
lar, yeni ki.i~i.ik san'atlar kanunu c;tkm
ca hirer birlik haline girecek ve mi.is
takil olarak c;ah~acaklard1r. Bu birlik -
lerin kontrolu ikhsad Vekaleti mi.ifet -
ti§leri tarafmdan yaptlacakhr. Diger 
cemiyetler de hep birden Belediyeye 
raptedilecektir. Bundan sonra, Ticaret 
Odasm1Tl Psnaf §Ubesi lagvolunacakhr. 

T elacdar topland1lar 
Bir ktstm sanayide istihsal fazlast o

lup olmadtgtm tetkik i<;in Sanayi Birli
ginde yaptlmakta olan toplanttlara diin 
de devam edilmi§tir. Dun, tela imalat -
haneleri sahibleri toplanmt~ttr. 

BORSAI.ARDA 

Frangm k1ymeti 
Diin Londra borsasmda, frank k1y -

metinde kiic;iik bir yi.ikseli§ daha kay -
dedilmi§tir. Evvelki ak§am bir ingiliz 
lirast kar§thgl 147,43 frank iizerinden 
muamele goren Franstz paras1, diin 
147,37 frangt. bulmu~tur. ····-lzmitte bir ~ocuk denizde 

boguldu 
!zmit (Hususi) - Burada hamal Ha

lil isminde birinin ki.ic;iik c;ocugu tic; gi.in 
evvel kaybolmu§tU. Yaptlan ara~tlrma. 
lar neticesinde zavallmm cesedi denizde 
bulunmu~tur. Qocugun bir kaza netice
sinde denize dti§erek boguldugu zanne
dilmektedir, 
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Siyasi .. iclnal 
:- • J ' • 

Uzaksark harbi 
' n apony~mn seferber eyledi~i 

l::::::IJ kuvvetlerin yekunu §imdiden b1t 
milyonu buldugu son telgraf " 

l:uda bildirilmektedir. Bu kadar azirn 
kuvvetlerin harekete getirilmesi <;indeki 
harekat sahasmm gayet geni§ olmasmdan 
ileri geliyor. Ayni zamanda J aponya 
Sovyetlerin muhtemel l:.ir mi.idahalesine 
kar§l ihtiyath harekette bulunmaktad1r. 
Harekatm nekadar geni~ mikyasta oldu• 
gu hakkmda bir fikir edinmek ic;in §i• 
mali Cinden cenuba dogru ilerlemekte 
olan harb cephesinin 85G kilometre uzun• 
lugunda oldugunu soylemek kafidir. 

Cenub istikametinde J apon kuvvetleri 
dort esas koldan ilerliyorlar. Slmradan bu 
kollardan her biri §arka yahud garba 
dogru miiteaddid tali kollara aynlml§tlt• 
Mesela Pekinden a§agl sarkan ve Pekin~ 
Hankov demiryolunu takib eden ordu 
Paotingfu' da taha§§i.id eden 450,000 ki~ 
§ilik Cin ordusunu maglub ettikten sonra 
<;enting' de ikinci Cin miidafaa hattmi 
par<;alamJ§ ve esas J apon ordusu Hanko1 
istikametinde biiyiik demiryolunu takib 
ederek Pekinden 30 kilometro cenubda 
T sing - Sing istasyonuna gelmi§ ve bu• 
rada dahi durmaytp ~ok a§agJya sarkarali 
ahiren Suntefu'ya yeti~mi~tir. Yukanda 
soyledigimiz <;enting' den ~ansi eyaleti .. 
nin merkezi T aiyuanfu' ya bir §ube de " 
miryolu gider. Burada e~as ordudan ay~ 
nlan tali bir kol §imdi mezkur eyaletin 
merkezi lizerine yiiriimektedir. 

Pekinden garba uzanan demiryolunun 
bir istasyonu bulunan Tatungfu'dan ce ., 
nub a sarkan bir J apon kolu dahi ~ansi 
eyaletinin merkezi iizerine ~imalden in " 
mektedir. Ayni demiryolu iizerindeki 
Kalgan istasyonundan a§agt sarkan bir 
J apon kolu da, Pekinin garbmda iki kola: 
aynlarak adeta bir i<; kale te§kil eden 
St"ddic;inin dahilini temizliyer<"k a§agJ in• 
mektedir. ~ansi'nin merkezi sukut ettik " 
ten sonra §imalden cenuba sarkan dort 
] apon kolundan ii<;ii birle§mi§ olacaktJr. 

Dordiincii kol Tientsin' den gelmekto 
ve bu §ehirle Nankin arasmdaki demir • 
yolu hattlm takib etmektrdir. ~imdiden 
bu kol, Cili kiirfezile Sar1deniz arasmda 
bi.iyiik bir yartmada te§kil eden ~antung 
eyaletinin merkezine ve San nehrin a§agr 
mecrasma yakmla§mt§tlr. ~anghay'da ka• 
ray a c;1kan J apon ordusu Nankin hiiku " 
metinrn biitiin kuvvetlerini miitemadiyeli 
hem i§gal etmekte hem· de eritniekte ol• 
dugundan <;in Ba§kumandam Mare§al 
<;iang-Kay-~ek §imali <;in eyalet1er4tin 
imdadma hic;bir kuvvet gonderememi§tir. 

J aponlar §imalden cenuba dogru sar " 
karak yan (:ini zaptederken merkezi 
Port Arthur'da bulunan Kvantung jap01:i 
ordusu Pekinden §arkl Tiirkistana dogrd 
uzanan biiyiik demiryolunu takib ederekl 
miintehast Paoto §ehrini zaptetmi§tir. Bu .. 
ras1 ileride garbi Siberya'ya ve Sovyet " 
lerle miittefik olup bir Sovyet kolordust1 
tarafmdan muhafaza olunan dahili Mo~ 
gclistana kar§J yapliacak taarruz hareketf 
i~in bir iis te§kil edecektir. lki yiiz bin 
ki§ilik Mn~u ve Mogol kuvvetleri Japan• 
lara pi§dar olarak §imale ve garba dogni 
c;ok ilerlemi§lerdir. 

J apon Ba§kumandanliglhm <;inlilere 
kar§J sevkettigi ihtiyatlar kuk ya§mdan 
yukan eski muhariblerdir. Nizamiye fu'" 
kalarile gene ihtiyatlann Sovyetlere kar~S 
harb i<;in bekletildigini, .Japon askeri rna~ 
kamatmm gizlemedigini T aymis gazetesi"' 
nin Tokyo muhabiri bildirmi§tir. Her ihti .. 
male kar§J Uzak~arktaki K1z11ordu umU"' 
mi karargahmm §arki Siberya'mn merkezl 
Habarofski'den garbi Siberya'mn mer " 
kezi frkutiski'ye naklettigi telgraflard~ 
bildirilmi§tir. 

J aponya Sovyetlere kar§t hamlad1gi 
harbde §imali <;ini hem iissiilhareke heni 
de ham mevad ve bahusus demir ve pa• 
muk istihsal memba1 olarak kullanmal: 
istediginden §imdiki tali sayd1g1 harekati 
siiratle tamamlamaktadtr, Simdiye kadat 
Sovyetler ]apon taarruzunun Manc;urideti 
gelecegini tahmin ederek ~arkl Siberya'• 
da on be§ ftrkahk daimi bir ordu ve miis• 
takil bir sanayi merkezi bulundurmakta 
idi~er. ~ apon ord~lannm garbi Siberya'yli 
dogru Jlerlemelen iizerine vaziyet biisbii• 
tiin. degi§~i~tir. Buna gore Sovyetleriti 
yem tedb1rler alacag1 §iiphesizdir. 

Muharrem Fevzi TOGAY 

(;arpi§blar 
$ofor Kemalin idaresindeki 2296 nu• 

marah taksi otomobili, ak§am iisti.i To• 
kathyan oniinde caddenin sol taraf1n• 
dan g~mek isterken vatman Abdulla• 
hm kullanmakta oldugu $i~li • Tiinel 
tramvay1 ile kar~Jla§arak c;arpl§IDI§tt!• 
Her ikisi de hasara ugrami§hr. .. 

Cum h uriyet 

Nfishasr 5 kuru~tur. 

Abone seraifi { Ti.irkiye 
ic;in 

Senelik 
Alh ayhk 
tic; ayhk 
B1r ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 :a 

Baric 
ic;in 
2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
Yoktur 
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CUMHURiYE'l 

Bilyiik davalar 

~an ha cephesinde (:i!l Onive~sitemizde hu 

k , g Y "} senek1 rand1man 
Sark nereye gidiyor? 

It alari taarruza ge~h er Maarif Vek3.leti yeni bir 

teblig ne~retti 

Cinde cereyan eden biitiin miithi§ ha· 
diselere ragmen, cihan vaziyeti, ger;en ay 
zarfmda diizelmi§tir. 1ki biiyiik diktati:i -
riin telakisi, ~ok giizel ge~ti. Gozleri, 

toplardan ve askerlerden bir fecri tema· 
~a etti. Kudretlerinin mii~ahedesile son 
derece biiyiik bir surur duydu -

lar. Onlarm sayesinde, etamin piya -
saSI satJ~ rokoru ktrdi. Diktatorler, «Anti 
bol~evizm» mukaddes davasma olan 
baghhklanm bir kere daha teyid ettiler 
ve hep iimid ediyoruz ki, bu miilakattan 
biiyiik bir memnuniyet hissettiler. 

(Ba~taratr 1 met saMtedeJ tehfu mevzilerine kadar ge.lmi§l~rdir. Bu 
• Taiyuan'm 50 kilometro ~imalinde ka- suretle <;inin §imal cephesmdekt. Japan 
In Sinhsien iizerinde Cin ve J apon tay- hatlannm uzunlugu 200,000 ~tlo~e~ro 
Yareleri muharebeye tutu~mu§ ve <;in tay- murabbat geni§liginde be§ eyaleh thhva 
Yarelerinin iir;te ikisi dii§iiriilmii§tiir. etmek iizere 15,000 kilometro ka~ardtr. 
Cinlilerden 30 bin ;r,ayiat varmtf Bu cephede 300.0?0 Japo~ asken bu • 
. Tokyo 16 (A.A.) - Domei ajansl I ndugu tahmin edJ!mektedu. 

btl?i~iyor: ~imal cephesi: Japon kuvvet- u Sanghay ve Manr;uko'.~aki J~.p~n 
ler 1 1 d r· kuvvetlert' de dahil olmak uzere bu_ tun . 1 I er emekte devam e iyor: ym or • 
~~.sunun Cit§iatung'dan ric'ati esnasmda Japon ktt'alarmm mevcudii yanm mtlyo
ol b' k k nu bulmaktadtr. Bu miktar, §imdiye ka.-u ve yaral1 olarak 30 m as er ay • 
b tt '•· h dar denizi a•an en biiyiik Japon kuvvetJ-e 1g1 ta min olunuyor. • 

Simdi J apon ordulan San nehrin sag dir. 
sahiline 60 kilometro ileride bulunuyor - Cinlilerin taarruzu 
lar. \:antung'un merkezi olan Tsinan bu- Tokyo 16 (A.A.) - 14 ilkte§rin 
radacl1r. gecesi Cin ordusu Sanghay' da b~t~n Hp· 

Suiyan cephesi: Diin Sugguan' a giren hede bir mukabil taarruza ge~mt§br. a-
Ja M '1 J • d m reka•t b1'lhassa Chapei ve Litienchen isti· pon • ogol kttaatt 1.er emege eva 
ederek garbda Pekin • Suiyan demiryo - kametlerinde inki§af etmi§tir. 
lun 1 p ' kl Sekt'z saat siiren pek ~iddetli bir t;ar • un miintehast o an aoten e ya a§I· 
yor. pt§madan sonra J a~on ktt' alan Cinlileri 

~anghay cephesi: <;in k1taatJ Sang - geri piiskiirtmii~lerdu. 
hay'm §imalinde beynelmilel mmtakanm Jrtibatt kesilen ~ehirler 
Yaktnlannda §iddetli bir rr.ukabil taarruz· Canton 16 (A.A.) - Keulun -
d: hulunmu§larsa da tardolunmu§lardtr. Canton • Hongkong demiryolunun ]a • 
\:mliler agtr zayiata ugramt§!ardtr. ponlar tarafmdan bombardu~a~ edilm~si 

Cinliler fekildiler iizerine bu §ehirler arasmda uhbat kestl-
Sanghay 16 (A.A.) - Bildirildigi- mi§tir. 

ne gore Hopei' de kain Laiyu~n'm zap: Sivil ahaliden iilenler 
hndan sonra <;in ordusunun bJr kismJ §I· Sanghay 16 (A.A.) - Central 
mali garbi istikametinde ilerlemege ~e • News Aj ansmm bildirdigine gore, J apon 
'Vam ederek Japon ordusunun _P~km. - tayyareleri, diin Chansi eyaletinde kain 
~ankeu §imendifer hattmda gen J!e IT· U~eu ve Koeilin'i bombardtman etmi§ -
hbahm kesmi•tir. p ' lerdir . 
. ukeu • Tienr;in §imendifer hath iize : Bombardtman neticesinde bu ~ehirler-

nnde Chan tung' da kain Pingyuan §ehn- de miitekabilen sivil aha Iiden 1 00 ve 
nin zaptedildig· i hakkmda J aponlar tara-
£ b 600 ki§i olmii~tiir. 
tndan verilen haberi bir Cin mem ai te-

yid etmektedir. Cinliler ilerliyor 
<;in ktt'alannm Pingyuan'm ii~ kilo - ~anghay 16 (A.A.) - Central 

rnetro cenubundaki miidafaa hatlarma News Ajansmm bildirdigine gore, Kuei· 
~ekildikleri soylenmektedir. Kuat't tahliye etmi§ olan Suiyan eya -

Yanm milyon }apon letindeki Cin ktt'alan Saratsi ve Uaoteu-
harbediyor iizerine yiiriimektedirler. 

Tienr;in 16 ((A.A.) - Pekin Diger cihetten Chahar - Chansi hu • 
Hankeu §imendifer hattmda ilerliyen dudundaki Pinghsigkan ge~idinin Cinli
Japon bt'alan Pekin'in 400 kilometro ler tarafmdan istirdad edildigi teyid edil
cenubu garbisinde kain Cinlilerin Sun - mektedir. 
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Erg ani istikraz1 

Diinkii ikramiye ke~ide
sinde 300 numara kazand1 

Ankara 16 (A.A.) - Ergani istik· 
taz1nm bugiin yaptlan ikramiye ke§idesi· 
nin neticeleri ~udur: 

5 7899 numaraya 30 bin lira 
19814 7 » I 5 » 
49536 )) 3 » 
85357 » 3 » 

197347 » 3 » 
49533 » 909 lira 
57218 » 909 » 

I 6009 I » 909 » 
160 I 00 » 909 » 
185342 » 909 » 
196567 » 909 » 

. Bunlardan gayri, 289 bilete de 120 §eT 
ltr · b · · a tsa et etmt~tlr. 

Kredi F onsiye tahvilleri 
I<ahire 16 (A.A.) - Yi.izde ii~ faizli 

"~ ikramiy eli MlSlr Kredi Fonsiye tah
\>tllerinin diinkii ~ekili~inde: 

1903 senesi tahvillerinden 511,252 nu
lnarah tahvil 100,000, 

1911 senesi t ahvillerinden 306.466 nu
~arah tahvil 50,000 frank ikramiye ka
anrrll~lardtr. 

y ordan 1 vokov oldii 
b· Sofya 16 (A.A.) - Bulgar ajanst 
tldiriyor: 

Son asnn en biiyiik Bulgar yaz~c!larm
dan biri olan ~air ve tiyatro muharnn Y or· 
dan lvokov diin Filibe'de 53 ya~mda iii· ....... . 
·••l!~ tiir. 

. lvokov, koyliiler hakkmdaki derin bil
l!tsi ve r;ok dogru ftkirleri ile bilhassa te _ _
lnayijz etmi§ti. Eserlerinden bir ktsmt, mu
beaddid yabancl dillere terciime eJilmi~ 

lllunma ktadtr. 

lran transit yolu 
lahran 16 (A.A.) - tran transit 

Yolu T ahranm 150 kilo metro cenubunda 
kain Com ~ehrine gelmi§tir. Bu yo! Mii
nakalat Na7JTJ tarafmdan· a<;tlmt~tlr. 

Sabiha Gokt;en 
Ankara cla bekleniyor 

Ankara 16 (Telefonla) - Garbi Ana· 
do!u manevralarma muvaffakiyetli u
~U§larile i~tirak etmi~ olan degerli tay
Yarecimiz Bayan Sabiha Gokcen yarm 
sab ' 
k ah tayyaresi!e Ankaraya gelecek ve 

ar§tlanacakhr. 

I' Romanya Krait 

Ordu resmige~idinden 
sonra bir nutuk soyledi 
Biikre§ 16 (A.A.) - Kral, hiikumet 

azast ile ordu kumandanlanmn, F r~n~~z 
Erkant Harbiye reisi G<!neral Gamelm m 
ve diger 22 yabanci memleket askeri he· 
yetlerinin huzurun.da, ma~evralara i~tirak 
eden kttalann gec;td resmmden sonra or -
duya hitab ederek Sigiz'de bir nutuk soy· 

lemi§tir. 
Kral, orduya bagltltgmi ve itimadmt 

tebariiz ettirmi§ ve ordunun modern tec
hizat ile kuvvetlendirilmesine yardtm e· 
denlere te§ekkiirlerini bildirmi§tir. 

Kral. bundan sonra General Gamelin' e 
hi tab ederek demi§tir ki: 

«Sizin burada bulunu§unuz ordum ve 
benim ir;in biiyiik bir ze~·k olmu§tur. Or
dulanmiZin bu derece s1kt baglanndan 
bahsedecek degilim. Fabt, Fransaya do· 
nerken yalmz kag1d iizer;nde bir miittefik 
ordu degi) fakat itimad edebileceginiz bir 
ordu gi:irmii§ olmaktan d;:,gan bir zihniyet 
gotiiriir iseniz, bundan ~ok memnun ola -
c<~nJm.>> 

Giimriik mevzuabm tetkik 
edecek komisyon 

Ankara 16 (Telefonla) - Giimriik ve 
tarife kanunlanm yeni ikttsadi icab ve 
~artlara gore yeniden tanzime esas ola
cak mevzulan tetkik etmPk iizere Giim
riikler Umum miidiirii Mahmud Giindiiz 
Alpm reisligi alhnda Giimriik ve inhi
sarlar Vekaleti Ekonomik tsleri mi.idii
rii Cel:1det B"rbarosoglu ve miifett i5 -
Jerden Cezmi Sahingiraydan miirekkeb 
bir komisyon te~kil edildi ve toplana -
rak c;al,~m ~ 1 arm a baslad1. 

Adlar1 deui!ltirHen 
giimriiJderimiz 

Ankara 16 (Telefonla) - Cizre mii -
diirlii<1iine baglJ Cal glimriili'iiniin adt
mn Cukurcava. Van miidiirlii<1iine bagl1 
Der ~i.imriigiiniin adt da Ya~kaleye ~ev
rilcli. 

Devvir vermeden ayr1lan 
niifus memurlar1 

Ankara 16 (Telefonla) - Halefine de
vir vermeden vazifelerinden ayr1Ian nii
fus miidiir ve memurlanna nakil ilmii
haberi verilmemesi kararla~tmld 1 • 

Libya'ya hila asker gidiyor 
Roma 16 (A.A.) - 59 uncu piyade ala

yma mensub bazt ?irlik~er, di.in Napoli
den Sannio vapunle L1bya'ya harekel 
etmi~lerdir. 

Ankara 16 (A.A.) - Maarif Ve -
kaletinden teblig olunmu§tur: 

1 - istanbul Universitesinde bu ytl 
imtihanlannda muvaffak olan talebenin 
sayiSI 2 779, stmfta kalanlarm sayiSI ise 
I 064 tiir. Su hal de ortalama bir hesab
la stmf ge~enlerin nisbeti yiizde 72,3 tiir. 
En <;ok muvaffak olan Ttb F akiiltesinde 
stmf ge~me nisbeti yiizde 90 ve en az 
muvaffak olan Hukuk ve iktisad F akiil
tesinde ise miitenaman yiizde 58 ve yiiz
de 54 tiir. 

2 - Matbuatta ve baz1 talebe miira
caatlerinde iissiimizanm 7 den 6 ya in • 
dirilmesi, ve yahud ara imtiham konul • 
mast gibi, mer'i talimatnameler haricin -
deki temenniler Vekals:t~e yersiz goriil -
rr.ii§ ve talimatnameler hiikiimlerinin tat
bikmm tabii oldugu laztm gelenlere bil -
dirilmi§tir. 

3 - T alimatnameyi degi§tirmek kas· 
dile hakstz ve usulsiiz miiracaatleri te§ -
vik etmek istiyen ve esasen Hukuk Fa -
kiiltesinde iki sene smtfta kalarak ge~en 
sene !ktisad F akiiltesine ger;melerine mii· 
saade edilen ve bu fakiiltede de bu sene 
gene stmfta kalan ve arkada§lanm Uni
versite aleyhinde mii§terek harekete te§
vik eden 3 talebenin Oniversite ile ala • 
kalan kesilmi§tir. 

4 - Oniversitedeki yerli ve yabanci 
profesorlerin ~alt§ma ve verimlerinden 
Cumhuriyet hiikumeti memnundur. 

Matbuatta, Universite de dahil olmak 
iizere talebeyi ~alt§mamazhga ve beyhu
de hayallere sapttrmtya miisaid ne§riya -
tm memleket irfanma zarar verici oldugu 
ve bundan r;ekinilmesinin bir memleket 
vazifesi bulundugu sureti mahsusada zik
re deger mahiyette goriilmii§tiir. 

Y eni komiir madeni 

~ebin Karahisarda zen· 
gin bir damar bulundu 

Giresun 16 (A.A.)- Sebin Karahisar 
kazasmm Giivercinlik ve T abelce koy • 
lerinde buyuk heyel.inlardan sonra Se • 
bin Karahisann 2 saat ilerisinde bir komiir 
madeni c;tkmt§tlr. Alman niimune vilayete 
gelmi~tir. Yaptlan tetkikat neticesinde te
miz bir maden komiirii oldugu anla§tlmt§· 
ttr. Damar zengindir. 

Atatiirkle Macaristan 
Kral Naibi aras1nda 

Ankara 10 (A.A.) - Amiral Hor· 
ty'nin biraderi General Stephan Hor -
ty'nin vefat1 dolaytsile, Reisicumhur K. 
Atatiirkle Macaristan Kral Naibi ara -
smda a§agtdaki telgraflar teati olun · 
mu§tur: 

Amiral Altes Serenissim Horty de 
Nagybanya Macaristan Kral Naibi 

BUDAPESTE 

Altes Serenissimlerinin Ekselans Ge • 
neral Stephan Horty'nin vefatt ile ugra
dtklan kaybt teessiirle ogrendim. En sa· 
mimi taziyetlerimin kabuliinii rica ederim. 

K. ATATURK.. 
Ekselans Kemal Atatiirk 

Tiirkiye Reisicumhuru 
ANKARA 

Cok sevgili karde&imin vefah miina • 
sebetile bu derece lutufkar bir surette gos
terilen sempatiden dolayt hararetli te • 
sekkiirlerimin kabuliinii ekselansmtzdan 
rica ederim. 

NiKOLAS de HORTY 
M acaristan Kral N aibi 

lzmirde bir ~ocuk kay1b! 
1zmir (Hususi) - Tilki~i k mahalle • 

sinde Sadullah sokagmda Hasanm 11 
ya~mdaki oglu Nejad ii~ giindenberi 
kaybolmustur. Kendisi ilkmekteb tale
besidir. Zabtta. ~ocugu aramaga ba~la-
mtstir 

N etice itibarile, be§eriyet iizerine, 
ofkeden ziyade ne§e sa~ttlar. Hatta, hal 
ve tavulannda, kendi memleketleri hari· 
cinde izahatta bulunmak ve parlman • 
ter garb demokrasilerine kar§I diiriist 
bir durum almak arzusu goriiliiyor. Hit-

ler - Mussolini miilakatmm neticesi, hit; 
§iiphesiz, «ya§amak ve ahann ya§amast· 
na meydan vermek» diisturunu §iar edi • 
nen memleketlerin endi§esini muvakka • 
ten teskin etmek olmu§tur. 

Akdenizden de iyi haberler geliyor. 
Karsan denizaltt gemileri meydanda 
yok. Bir ay evvel, Akdenizin bir ucun -
dan obiir ucuna kadar ticaret gemilerini 
durmadan batmyor, tayfayt kendi haline, 
bogulmak tehlikesine maruz btraktyordu. 

Simdi, bunlardan eser kalmadt. Kruva· 
zorlerin ve tayyarelerin refakat ettigi 
yirmi dort !ngiliz ve Franstz muhribi, bir 
korsan gemisinin periskopunu gormek 

iimidile, Akdenizin mavi sulanm yara • 
rak dola§tyorlar, fakat beyhude. Biitiin 
olup biten hadiseler bir kabustan ibaret 
miydi? Biitiin o korsan!tk vak' alan, o 
torpillenen gemiler, derin sulann dibinde 
bo~ulan tayfalar, sadece hayal miydi? 

0~ biiyiik Akdeniz devleti, bu men • 
fur deniziistii cinayetine nihayet vermek 
iizere birle§tikten sonra, arttk bu yolda 
devam etmelidirler. Te§kil edilen kara -

kol kuvveti miikemmel bir vazife gor· 
mektedir. Bu vazifenin alelacele terke
dilmemesi laztmdtr. Korsanhgm tekrar 
ba~ kaldumtyacagt ne malum? 

Biiyiik Britanyaya gelince, onun, Ak
denizde F ransa ile te§riki mesai emesi, 
bir uzla§ma meselesinden daha miihim 
mahiyet arzeder. Fran co' nun toplan Ce
beliittank a~1klanm tehdid edebilir ve 
Malta !imam Avrupa kt'asma fazlaca 
yakmdtr; fakat Toulon ve Bizerte li -
manlanmn arzettikleri kolayhklar, Bri -
tanya donanmas1 ir;in paha bir;ilemiyecek 
kadar ktymetlidir. Binaenaleyh, ba~la -

nan i§in devamt son derece miihimdir. 
F ransa, fngiltere ve 1talya, !spanyol 
harbinden tevelliid etmesi muhtemel bu· 
lunan biitiin mii~kiilleri halletmek iizere 
s1kt bir elbirligi yapmahdtrlar. Bu tarzda 
bir elbirljgi, diger Akdeniz devletleri ta· 

rafmdan miisaid kar~tlanacakttr. Mesela, 
Tiirkiye ile Y unanistamn, korsanhgm 
tenkilinde mii~terek menfaatleri vardtr. 

Yugoslavya ile MtsJr i~in de ayni §ey 
variddir. Miittehid olahm; §imdi oldugu 

gibi, korsanlar, inlerine stgmmaga mec -
bur kalacaklar, ve emin olahm ki, inle -
rindeJ> dt§an t;tkamiyacaklardJr. 

Yug-oslavyadaki Sub, Htrvat ve Slav 
demob atik partilerinin anla~mast mesele
si de, Avrupa sulhu lehine bir harekettir. 

Bu hareketin, daha ileri gidecegi, yalmz 
Yugoslavyanm vahdetini teminle kalma· 
ytp, bu melmeketi, Avrupa i§lerinde, sulh 
ve hiirriyet tarafma ~ekecegi hissolunu • 
yor. 

M. Edenin soyledigi 
nutkun akisleri 

Londra 16 (A.A.) - Sabah gazete
leri M. Eden'in diinkii nutku ile me§gul 
olmaktadtrlar. 

Daily Telegraph diyor ki: 
<<M. Eden lngilterenin hangi istika -

mette niifuzunu istimal edecegi bahsinde 
diger hiikumetler nezdinde hi~bir §iiphe ========:======= btrakmamt§tir.» 

Daily Express diyor ki: 
YARIN 

Modern gazetecilikte 
~ah~ma tarz1 

Yazan: ABIDIN DAVER 

Meshur Turk zaferleri: 
' 

Nigbolu muharebesi 
Y azan: CELAL DINCER 

-VE

bo~aniyorlar? 

«Hariciye Nazm, bu nutkile Akdeniz
deki fngiliz menfaatlerinin styanet edile
~eginden diger devletleri haberdar etmi§· 
hr.» 

Daily Mail diyor ki: 

«ingiltere hiikumeti, M . Edenin dun 
ademi miidahale siyaseti ile !ngiliz men
faatlerine muvaftk bir siyaset arasmda 
gosterdigi fark1 tamamile benimsemelidir. 
!ngiliz milleti, lngiliz hi.ikumetinden, yeni 
ihtilaflarm oniine ger;mek iizere elinden 
gelen her §eyi yapmasm1 beklemektedir.» 

Daily Herald diyor ki: 

«M. Eden'in di.inkii nutku, soyledigi 
biitiin nutuklarm en zay1f1dtr. Bu nutuk· 

Arkada~tmtz SALA.HADDIN tan anla§tlan ~udur ki: lngiliz hi.ikumeti 
GONG(JR'iln anketinin devamt bir buhran takdirinde, Fransamn muh • -=============-== temel bir te§ebbiisiinii tenkid etmemekle 

• -iktifa eyliyecektir.>>. 

Yazan: Winston Churchill 

!spanyada dahi, harb, bir muvazene 
devresine giriyor. Bu vaziyet, fspanyolla· 
n, ban~a ve memleketlerini imara te§vik 
etmelidir. !spanyol nasyonalistleri, hiir -
mete laytk olduklanm ispat ettiler. Tunc 
yiirekli Madrid miidafileri keza. Nazi 
fa§izminin, anar§Istm ve komiinizmin 

co§kun ideolojileri tedricen siliniyor. Me
sele i:iyle bir safhay.._ girmi§tir ki, her iki 
t~r~ft~, . ca?la ba§la ~arpt§an ve bugiin 
dlSlplmh btr ordu halinde bulunan kah
raman askerleri, mii§terek pek t;ok §eyle· 
re sahib olduklanm ve bu arada, bilhas· 
sa, ~ok zuliim goren bir mii§terek vatan· 

lan oldugunu idrak edecek durumda • 
dtrlar. Herhangi bir memleketin be§er 
cemiyeti, deni politikactlar ve mutaasstb· 
lar tarafmdan tahribe ugradtgl takdirde, 
onu ancak, o memleketin muharibleri ta· 
mir edebilir ve bu muharibler, siperin 

hangi tarafmda olurlarsa, olsunlar, ara
lannda, kendilerine has bir karde§lik ra
bttasJ teessiis eder. 1spanyol askerlerinin, 
«ispanya, !spanyollanndm> diyerek, 
haricden gelen tufeyliyi tardetmek iizere 
birbirlerine yakla§malan keyfiyeti, uzak
la§mak §oyle dursun, gitgide daha bariz
le§en bir hadisedir. 

Fa kat, biitiin bu iimid verici sebebleri 
zikrettikten sonra, §UnU da soyJemek is
terim ki, iki diktatoriin, yaptlmast icab 
eden «hakikaten biiyiik i§i» yapmamt~ ol
malarma da miiteessifim. Diinyaya yar -
dtm etmek it;in ellerine bir fmat ge~mi§· 
ti; bunu belki bir daha asia bulamtya • 
caklardtr. Hitler ve Mussolini, hadisah 
dahiyane bir tetkikten ge~irdikten sonra, 
Cindeki korkunc katliamm artJk nihayet 
bulmasma mii§tereken karar vermi§ olsa

lardJ; biitiin be§eriyetin, nastl nurlu bir 
hamle ile kalkmacak oldugunu bir tasav· 
vur edinizl 

Bundan iki sene evvel, Hitler, gayri
muharib halkm, sistematik bir hava bom
bardtmanma maruz bJraktlmast aleyhin
de bulunmu§tu. Hitler ve Mussolini, Ja

pan medeniyetini eline alan gizli cemi • 
yetin ifrath hareketlerini mii§tereken tak· 

bih etmi§lerdi. ~ayed, bugiiniin bu iki bii· 
yiik §ahsiyeti, garb demokrasilerini, Asya 
ktt' asmda cereyan eden mezalime niha -
yet vermek iizere kendilerine iltihaka da
vet etselerdi, bu davet, ne biiyiik bir teha· 
Iukie kabul edilecekti. fkinci derecede 
ihtilaflann hallini teshil ir;in, mii§terek 
bir davanm sempatisinden daha kuvvetli 

hit; bir§ey olamaz. ~imdi silahlanml§ bu
lunan ve kuvvetle silahlanmaga devam 
eden garb demokrasileri, bu diktatorlere 
r;ok ~ey verebilirler, yeter ki onlar, mii§

tereken mensub oldugumuz be§eriyetin 
muhribi degil doslu olduklanm gaster -
mek istesinler! 

Sayed, hakiki A vrupa anla§mast tees • 
siis etmi§ olsaydt, mii§tereken yapacagi -
mtz protestolar, Uzak§arkta nazan dik

kate ahmrdt. Bir de Birle§ik Amerika 
var ki, Cinde, biiyiik menafie ve ihmal 
edtlemiyecek kadar miihim haklara sahib 
olduktan ba§ka, goriindiigii kadar da c;e
r;ekingen degildir. 

Hi~ ~iiphe yok ki, biiyiik Avrupa dev· 
letlerinin Uzak§arkta takib edecekleri 
mii~terek siyaset, yalmz Cin denizlerin· 
dtki cinayetlere nihayet vermekle kalmt· 

yacak, ayni zamanda, Avrupanm her -
~eyden evvel ve bugiin her zamandan 

daha fazla muhtac oldugu ittihad ve 
miiekabil yardtm fikrini canlandtrml§ o
lacakb. 

Hataya gidecek heyet 
azalart tayin edildi 

Ankara 16 (Telefonla) - Ratay sta . 
tiisii mucibince Hatayda kurulacak olan 
serbest gi.imriik mmtakasmm yerini ve 
vaziyetini tetkik ve yaptlacak tesisatm 
maliyetini tesbit iqin onlimlizdeki hafta 
zarfmda Ha.tay~ gidccek ola_n heyete 
tkhsad Vekaletmden Liman I~leri mii • 

d~rii Asaf, .. T~~kofis. mi.i~avirlerinden 
Sureyya, Gumruk ve Inhisarlar Vek'l -
t' d d "f a e m en e mu etti§ Hulusi tayin d'l -. t' e 1 mt§ tr. 

9 devlet konferansma ba§ka 
kimler ~ag1rdacak? 

Lriiksel 16 (A A ) I' · lA . · · - YI rna urn~• 
alan mehafllqe beyan olundu·gun • 
ra 30 . . 1 a naza 

n, te~nmevve de toplanacak olan 9 
dev~et ~o.nferans! ilk celsesinde Uzak§ark 
vaztyehm tetkik ettikten sonra 9 devlet 

~uahe_desine dahil olm1yan devletlerden 
klmlenn konferansa davet edileceklerine 
de karar verecektir. 

Frans1z - Yugoslav ticaret 
muahedesi imzaland1 

Paris 16 (A.A.) - Bugiin ogleden 
sonra Hariciye N ezaretinde yeni Fran • 
Sl7 t Yugoslav ticaret muahedesi tmza • 
lanmJ}br. 
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Postada geciken bir 

mektubumuza dair 

Posta Umum Miidiirliigii 
tahkikabn1 bildiriyor 
Cazetemizin 11 / I 0/ 937 tarihli niis • 

hasmda, Ankara fotograf muhabirimiz 
tarafmdan gazetemize gonderilen bir 
mektubun mutad alan vakitten 24 saat 
teahhurla elimize ge~tigini ve zarfm iis
tiindeki posta pulunun bile damgalanma· 
dtgmi yazmt~. amme hizmetine taalluk 
eden bu miihim servisteki ihmalden do • 
layt Posta idaresinin nazan dikkatini cel
betmi~tik. 

Posta ve T elgraf Umum Miidiirlu • 
giinden, bu ne§riyattmtz iizerine bir tez· 
kere aldtk. Bunda deniliyor ki: 

«Bu N asrl Servis ba§lzgile muhterem 
gazelenizin II I I 0 !937 tarihli ve 4818 
sayzlr niishasmda miinderic ve posta scr• 
visinden ~ikciyeti mutazammzn yazzda 
mevzuubahs mektub hakkmda yaptzgz • 
mtz tetkikatm hulcisa ve neticeleri a§agl ~ 
da bildirilmi§Lir: 

I - M evzuubahs mektubu miirsilin 
adamz cidi Posta ile gonderilmek iizere 
ak§am saat yediye bq kala Ankara 
postanesine Verdigini soy[emekteyse de 
hangi gi§eye ve hangi memura verdigini 
gosterememektedir. 

2 - Bu zat alfni zamanda Son Pos• 
ta ve Ak§am gazeteleri namlanna 
aid olarak trenle giden posta ile gonde • 
rilmek iizere birer zarf daha verdigini 
soylemektelfse de Son Posta ve Ak§am 
gazete idarehaneleri kendilerine olan 
ve ayni resimleri muhtevi bulunan 
zarflarm ertesi giin ak§amt tayyare ile 
geldigini bildirmi§lerdir. Ak§am gazetesi 
idarehanesi kendisine aid zarfm posta 
miintesiblerinden olmzyan biri tarafmdan 
getirildigini de ilcive etmi§tir. 
3- Son Posta ve Ak§am gaze • 

telerinin bu ifadelerinc gore «Cumhuriyet 
de dahil» bu mektublarm posta vasztasilc 
degil tayyare ile nakledildikleri muhak· 
kaktzr. Miirsilin ayrn dokuzuncu cumar • 
lesi giinii tayyare ile lstanbula gitmi§ ol
dugu da anla§rldcgma gore mektublarl 
kendisinin beraberinde giitiirdiigii ve Son 
Posta ile Ak§am gazetelerine aid olan • 
larr vaktinde verdigi halde Cumhuriye • 
le aid olam bizce mer;hul bir sebeble vak· 
Iinde getirip vermedigi tebeyyiin etmck .. 
tedir. Bu neticeyi teyid eden diger de • 
Iiller de §unlardcr: 

A - Uzerlerine yapt§imlmc§ olan 
pullar zarflarla i~lerindeki resimlerin 
tesbit edilen umumi agzrllklart derecesi • 
ne gore fazladcr ve bu sebeble miirsilince 
tayyare postasile gonderilmek iizere ha
zcrlandzklarr ve fakat sonradan postaya 
tevdiinden sarfmazar edildigi anla§zlmak
tadtr. 

B - Ci§elere verilen her mektub 
mahrer,; ve mevrid merkezlerinde mutla • 
ka damgalamr. Cumhuriyet ve diger 
iki gazeteye olan mektublarsa ne An • 
karada, ne de lstanbulda damga alma • 
mc~tcr. 

4 - T etkikat ve tahkikatcmrzm ~u 
izah ol~nan hulcisa ve neticelerine gore 
gazetencze dercedilen tenkidin tamamile 
yersiz ve hakszz oldugu anla§rlmaktad~r. 
~iihim bir cimme hizmetinin mes'uliyeti
m deruhde etmi~ olan miiessesemiz vaki 
olan aszlscz ne~riyattan dolayt teessiirle • 
rimizi bildirir, bu yazcmrzrn matbuat ka
nununun 48 inci maddesine tevfikan ilk 
r;c.k~~ak niishanzzzn birinci sahifesinin ay· 
m sutununa dercini dilerim.» 

k Pd?skta ve
1 

T elgraf Umum Miidi.irliigii, 
en I ana mdan yaphgJ tahkikatla, mev

zua ~~as olan hadisede bi.iti.in kabahati, 
kendzsme gonderilen mektubu 24 saat 

tea?hurl~ alan idarehanemize yiiklemek
tedJr. Btz, tekrar etmek me b . t' d . k' c unye m • 

eytz ': mevzuubahs mektub Ankara 
postanes~ne v~rilmi§tir. Fa kat lstanbul 
postanesm.dekt 246 numarah posta kutu• 

lmuz~l • biZce me~hul olan bir sebeb do· 
i.lYisJ e • ge" at I t M k b .. · d k' .,. 1 ffil§ Jr. e tu un uze • 

rm e .1 pullann Ankara postanesince ip· 
~~~ edtlmemesinin sebebini bittabi biz tah-
~ edemeyiz. Y almz bu zarfm arkasmda 
b unamtyan bir pasta damgas1 vard;r ki, 
. u, mektubun posta vas1tasile geldtgiP; 
!spat eden en ba~hca bir alamettir . 

Tu-.:-kkusunun ·Balkan 
' 
turnesi 

Tiirkku~unun Balkan turnesi Cum· 
huriyet bayrammdan sonra yap1lacak • 
hr. 

Bu ugu§a yedi tayyare i!;tirak edecek· 
tir. Filoya muallim Zeki kumanda ede
ce~, ~abiha Gokqenle kadm tayyareci -
Ienm1zden Naciye Taros ve y 1Jdtz da 
bu filoda bulunacaklardir. 
r 

Yurdda~! 

Cumhurlyet bayramtm1zm son giinii 
aynl zamanda cBeynelmllel Artirmu 
~iinti.diir . 0 gun 18 milyon Tiirk blrb!rl 
uzerine 10 kuru§ blrlktirseler ve bu pa
raYI bankaya yatJrsalar o giin bir mil· 
yon sekiz yiiz bin lira toplamr. 

Ulusal Ekonomi ve Arttrma Kurumu 

' ...,.J 



CUMHUR1YET 

t;ll" Ku~uk ~~~ ( Serbest siitun ) 
hikllye F atmanin kocasi G~menmuallimlerden 

~~============== Peride Celal ---!1 istifade 
DJ§arda mi.ithi§ bir f1rtma vard1, Fat- Gozleri deh§etle biiyiimii§tii. «Geldiler, 

rna do§egine girmi§, ba§lnl kollanmn ara- geldiler» diye rnmldandt Kimin geldigi
sma alrnl§, nefes almaktan korkar gibi ni ve ni<;in geldigini bilmiyordu. Y almz 
hareketsiz yahyordu. Bir saattenberi bu bi.iyi.ik tehlikenin kendisine yakla§mak 
vaziyette idi ve bir ti.irlii uyuyam1yordu. i.izere oldugunu samyordu. Giim, giim 
S1kt s1k1 gozlerini yumarak k1p1rdarnadan diye, kap1 vuruldu. F atma yorgamna 
duruyor, riizgann tesirile pencerenin tah- kendini bir tehlikeden muhafaza etrnek 
ta kepeklerini vurup, dJ§ardaki ugultular, ister gibi sanld1. Titremeler i<;inde: «Yay 
gi.iri.iltiiler fazlala§mca titriyerek boguk anam vay ne idem ben» diye, inliyordu. 
bir sesle mmldamyordu: 0 mad a kahn bir erkek sesi duyuldu: 

- Ih anam 1h, sankirn dJ§arda Azra- «F atma a<; gapiyJI g1z, a<;sana gap1y1 .. » 
il dola§Iyor, diye haykmyordu. F atma birdenbire 

F atma gene bir kadmdu. Bi.iyiik be - yorgamm iizerinden atarak ayaga f1rla -
yaz yi.izlii, siyah gozli.i, uzun, levend d1. Korkusu, titremeleri hep ge<;mi§ti. 
boylu bir kadm, Koyde onun bahsi dai- Dudaklannda mes'ud bir tebessiim var -
rna derin bir i<; <;eki§ile ba§lar ve «zavalh d1. Ciinki.i bu sesi tammi§Ii. Kap1da ba
F atmacik» diye biter. Ocr yJl evvel !stan- giran Abdullahti. Sesi titriyerek: «:)indi 
bula giden ve bir daha donmiyen kocasJ geliyom agam, §indi geliyom.» diye ses -
Abdullahtan ayn dii§eli bi.iti.in koy halb lendi. Eline yag kandilini alarak kapiya 
ona ac1yor. ko§tu. Arkasmdaki demir kolu tela§la 

F atmamn kocasJ uzun boylu, esmer kaldmp kapiyl a<;IJ. lcreriye dolan ri.iz -
yagiZ yiizJii, heybetJj bir erkekti. !stan· gar yag kandiJini sondi.iri.ir gibi oJmu§IU. 
bulda daha iyi para kazamldigmi arka - Fatma bu titrek I§Jgm vurdugu yiize goz
da§lanndan duya duya onda da 1stanbu- lerin sevincle bi.iyiiyerek uzun uzun bak
la gitmek hevesi uyanmJ§ ve nihayet bir t1. hte Abdullah uzun heybetli viicudii 
giin heybesini mtlay1p yola dii§mi.i§ti.i. ile kaq1smda duruyordu. Gene kadm 
F atmaya, i§imi yo luna koyay1m, seni de igildi, yag kandilini e§ige b1raktJ ve yii
aldmnm, demi§ti. Aradan aylar ge<_rti. reginden kopan hasret dolu bir sesle 
F atmaya bu mi.iddet zarfmda bir iki «ah agam gozlerim yolda galmi§dJl» di
mektub geldi. Sonra o rnektublar da ke- yerek onun boynuna sanld!. Fa kat Ab
sildi ve Abdullahtan ses sada <;Ikrnaz dullah gene kadmm boynuna dalanan 
aldu. Onun yanmdan gelenler, F atma- kollanm hemen c;ozerek gerilemi§ ve ba
ya koeasmm sut hamalhg1 ettigini, kan - §In! geriye dogru donerek: « Y almz degi
nm yerinde oldugunu soylediler. lim F atma, demi§ti. N ah bak §Uneag!Z 

F atma koyde tekba§ma on paras1z da benimle Island!, bitti yallarda. Hay -
kalmJ§ll. Eger ki§m akrabalan yard1m din ic;eri girelim .. » F atma kap1y1 ac;tigl 
etmese ve yazm el tarlalannda <:ah§ma - zaman kandilin soni.ik I§Igmda yalmz ka
sa gene kadmm hali <;ak fena alaeak, easm1 gormi.i§tii. Fakat Abdullah kolla
belki de ac kalaeakb. Bununla beraber nm boynundan croziip de bu sozleri soy
gene de Abdullahtan ~ikayet<;i degildi. leyince gene kadm hemen ba~ml anun 
Kacasmm hakkmda kimsenin fena ko- i§aret ettigi noktaya dondii ve orada gene 
nu,tugunu istemez, bildikleri: «Bu herif bir kadm gordii. San sac;h, ufak tefek 
ne zaman gelip evine buyruk alacak» di- bir kadmd1. Atlann yanmda soguktan 
ye, siiylendikleri zaman boynunu biiker, titriyerek SITS!klam bir halde duruyordu. 
gozleri uzaklara dalarak: «Gelir elbet, F alma ba§Inl kocasma <;evirdi, §a~km, 
gunun birinde» diye, cevab verirdi. ~a§km mmldand1: 

Koyde F atmaya tutkun bir <;ok erkek - - 0 kim ki? .. 
ler vard1. Gene kadmm uzun, k1vrak vii- Abdullahm dudaklannda bir tebes • 
eudiine, siyah gozlerine bay1hyorlar, siim belirmi§ti. Oni.ine bakarak: 

Mahrnudpa§ada cami avlusunda 29 
numarada aturan Aziz imzasile §U mek
tubu aldik: 

«Bugiine kadar anavatana gelmi§ ve 
yerle§tirilmi§ alan goc;men karde§lerimi ~ 
zin bi.iyi.ik bir ekseriyeti c;ift<;i, pek az bir 
kismJ da ti.ieear ve san' atkard1r. Bittabi 
her goc;menin iskam, kendi meslegine uy
gun bir §ekilde yapllmaktad!r. Halbuki 
harieden gelmi§ ve gelmek iizere bulunan 
kardqlerimiz arasmda bunlardan gayri 
meslek sahibi olanlar da vard1r. Bu ara
da bilhassa hariedeki Ti.irk muallimler 
ba§ta gelir. Bunlar, yadellerde, yabanc1 
boyundurugu alt!nda yillarca -her tiirli.i 
menfi §erait kar§Ismda- ytlmadan Tiirk 
i.ilkiisiini.in ve Ti.irk kiiltiiriiniin mi.idafili
gini yapml§ fedakar kimselerdir. Halbu
ki bu fedakar ki.itle bugiin mephut bir 
vaziyettedir. <;iinki.i, burada kendileri 
ic;in heni.iz verilmi§ bir karar yoktur. Bu
nun icrin de ne kalbp buraya gelebiliyor
lar, ne de bulunduklan yerlerde kalmak 
imkam var .. fc;lerinden anayurda gelmi§ 
olan pek mahdud bir ktsmi da haklanna 
sahib olamamt§lardir. Bu hal, heni.iz gel
memi§ olan go<;men muallimleri pek 
mi.i§kiil bir vaziyet kar§!smda bJrakml§hr. 

Halbuki, bugiin yurdda muallime c;ok 
fazla ihtiyae vard1r. Bu sebeble hem bu 
karde§lerimizin hakkm1 vermek, hem de 
-pek ciiz'i dahi olsa- muallim ihtiyae1 
kar§Jsmda kendilerinden istifade etmek 
pekala miimki.indi.ir. 

Burada zennediyorum ki, bizde tatbik 
edilen tedris ve terbiye sistemile, gelecek 
olan go<;men rnuallimin bulundugu mem
lekette tatbik edilen sistem arasmda uy
gunsuzluk bulundugu, yahud bunlarm 
bir kismmm anayurdda vazife alabilmek 
icin lazim alan mesleki bilgilerinin kifa -
yetsizligi mevzuu bahsalabilir. Fa kat bu
giin elde meveud muallim kadrasunun 
miihim bir ktsmmm kurslarla yeti§tirildi -
gi di.i§iiniilecek alursa, goc;men mualle -
min noksan klSlmlarmm da bu gibi kurs
larla az zamanda tamamlanaeagmm gii<; 
bir i~ olmadigmi zannediyarum.» 

goziiniin icrine bakiyarlard!, F akat Fat- - Senin gibi bir Allahm gulu, dedi. 
ma bunlann hi<; birine yiiz vermiyardu. istanbulda bana ganhk ediyardu. Sut V E F A T 
Onun ic;in bir tek erkek vard1: Abdul - hamalhg1 galkmea ald1m, gel dim onu .. , Ktrk sekiz senedenberi ziraat rnaki-
lah .. Kendisini buak1p gitmi§ti. Oc; y1l - Ve sonra miitehakkim bir erkek tavn neleri tiearetile i~tigal eden ve ziraat 
danberi bir kuru mektubu bile esirgi - alarak sertc;e bir sesle ilave etti: kalkmmasma biiyiik hizmetleri olan Bay 
yordu. Fakat Fatma gene de ona kJZgm -. H~ydi c;<'k Ia£ ettik, yo! vir de ge-l Bay Bagdasar Kazanc1yan 
degildi-, Kendi kendine: «Gurbet ilde <;ehm. 1h ~- - .r gasabadan at iizerinde vefat etmi§tir. Cenaze merasimi 17 bi
tekba~ma galdi. Bic;are ne etsin .• Tan - geliyoruz, ikimizde de can galmadi. rincite§rin 1937 de saat 14 te Beyoglu 
rim bilir ne gayguya di.i§ti.i de yazm1yor.» Soziinii bitirince yanmdaki kadmm Bahkpazan Ermeni kilisesinde yap1la -
diyordu. Y almz bazan akranlan <<g1z kolundan tutarak ilerledi. F atma anlarm eakhr. $i§li Ermeni mezarhgmda kendi 
F atma sakm herif arda bir ganya goniil ic;eri girmelerine mani almak ister gibi hususi mahalline defnedilecegi teessiir
baglamasm ?» dedikleri zaman i<;inde bir bir vaziyet almi§I!. Kar§Ilannda uzun le ilan olunur. 
yerin Slzlad!gml hisseder, kendine emin boyile dimdik, hareketsiz duruyardu. •••r••••••••••••• 
bir taVJrla ba§Inl geriye dogru iterek: Yiizi.i sapsan idi. Gozleri ate§ gibi yam- ERTUCRUL SAD! TEK 
<<A •• ah derdi Abdulla yapmaz o i§i.» yordu. Ve bu ate§ gibi yanan gozler nef- T!YATROSU 

Dcr y1ldanberi binbir gii<;liik icinde ek- retle Clolarak koeasma <;evrilmi§ti. Ab _ (AKSARA YDA) 
rnek parasm1 temin ederek, kuliibesinde du!lah onun baki§larmdan c;ekinerek du- 21/10/937 den 
tekba§ma ya§tyar ve bir gi.in donecegini raklad1. 9 zaman gene kadm boguk bir itibaren her gece ve 
rnuhakkak bildig~i koeasm1 tiikenmez b1'r 1 0 Jd b kl d' d d · pazarlan (UMUMA) ses e: << c YI 1r e e Im, ur urn sem 
sabula bekliyardu. dedi .. Boyle mi doneeektin ?» ve igilip Cumartesi (Talebeye) 

MISCHA ELMAN 

« Doh em Hayatt » filme ~ekiliyor 
Pu~~ini'nin operasmdan ilham abnarak yapdan 

bu kordelada Jean Kiepura Martha ve 
oynuyorlar Eggert ba,rolleri 

Filimlerde gittik<;e mevzular romantik
le§iyor, sentimental oluyor. «Ladam • 
okamelya - La Dame aux Camelias» dan 
sanra bir «Montmartre Kurbam .. » Fran
sanm biiti.in biiyiik adamlarmm ve san -
atkarlarmm ilk avare hayatlanm ge<;ir -
dikleri bu yerde Rene isminde bir §ark1e1 
var.. Fa kat ~imdilik kimse tamm1yor .. 1 

Nereye giderse kabul alunmuyor. Bir 
musiki§inasm klZI Denise'le tam§Iyor ve 
sevi§iyor. Fa kat Denise'in pe§inde ko~an 
diger bir zengin adam daha vardir. Sam
panya fabrikatoru Croisson.. Denise, 
Rene'yi hem memnun, hem zengin etmek 
icin Croisson'a rica ediyor, anun tavsiye-. . 
sile operaya ahyorlar. Pek az zaman 
zarfmda yiikseliyor, Denise'i unutuyor 
ve sefahet hayatma dahyor .. 

Denise zaten s1hhati sars1lmi~ bir kiZ -
d1r. Sevglisinin bu vaziyetinden biisbiiliin 
miiteessir aluyor. Rahats1zlamyar, ayni 
zamanda ~ak iistiine dii§en Craisson'la 
birlikte diinya seyahatine ~Ikiyar .. Hey

hat, gene Rene'yi unutamami§hr. Doniip 
geldigi zaman onu son bir defa daha gor
mek arzusundad1r. Fa kat oyle bir~ey 
yapmak istiyar ki original ve manah ol -

sun l Otedenberi sesi giizel ve bir~ok o -
pera parc;alanm pek miikemrnel teganni 
eden bir k1zd1r. Operada «Bohem>> de 
Rudolf roli.inii oymyan Rnene'ye par ~ 
toner olarak Mimi ro~:.ine !;Ikmak istiyor. 
Opera direktori.i onu otedenberi sahnede 
gormek istiyen bir zathr. K1zm arzusunu 
yerine getiriyor. 

Puceini'nin ilahi miizigi !;alarken Re-

Martha Eggerth ve Jean Kiepura 
•Bohem Hayah» filminde 

ne ve Denise sahnede kar§J kar~1yad1r • 
lar. Aneak son dakikada Rene ac1 haki
kati anhyor. K1Z1n kendi ugruna kurban 

gittiginin farkma vanyar. Onu kuc'akla -
dig! zaman «omriim4ziin sanuna kadar 
aynlmiyacagiz l» diyor.. Ne yaztk ki 
Denise'in omri.ini.in sonu o dakikada gel

mi§tir. Operanm finalini de terenni.im edi
yor, perde iniyar ve gene ktz ca- ·1z yere 
dii&iiyor .. 

Denise'i Martha Eggerth ve Rene'yi 
Jean Kiepura aynuyarlar. Kan kaca bu 

hiiziinlii faeiadan, bakahm, hepimizin 
kalbinde bedii heyecam uyand1raeak bir 
san' at eseri rneydana c;Ikarabileeekler 
mi? 

$uh bir Viyanah kad1n lie _____ __ 

Giizel bir siivari 2abitinin a~k ve ihtiraslan 

FERNAND GRAVEY-: iSA MiRANDA 
tarahndan calibi dikkat bir tarzda oynanan 

NiNA PETROVNA'niD YALANI 
filminde biitun seyircileri ga~yedeceklerdir. 

r----------------------------~ Goz kama~Jtuan •.• ~a yam hayret ..• Zarafet ve bu:dar pHisi ••• 

S 0 N J A HEN • 
I 

ADOLPHE MENJOU ile beraber ~evirdigi Fransrzca sozlu 

DEVLET KUSU 
Yeni. hareketli, eji-lenceli gavet giizel filmi ile 

SARAV • s1nemas1n1n 
Salonunu alki$ tufam ile ~mlahyor. lliveten : 

1• FOX JURNAL son diinya havadis eri. Bugiin saat 11 de ttnzilath matlne., 

F atma her geee erkenden yatagma gi- yag kandilini e§ikten ald1, sendeliyerek, 
rer uyurdu. Fa kat i§te bu gece bir tiirlii i<;eri girerken ila ve etti: «0 yanmdaki 
uyuyam1yordu. Boyle fazla f1rtmah ha - gariyla nereye gidersen get gayri, emme 
valarda kom§ularmdan birine gidip ya - bu e§ikten ad1m atamazsm, anhyon mu ?» 
tard1. Fakat bu gece, gi.indi.iz hava o ka- Sonra hemen kap1y1 onlarm yiiziine bii
dar fena olmad!gl icrin buna liizum gor- yi.ik bir giiriiltii ile orttii, arkasma demi
rnemi§ti. Halbuki §imdi f1rtm-adan sanki rini vurdu. Biraz sanra d1~arda atlar ki§- r~•••• 
diinya ylklliyordu. d' I k I ld ne 1, na §a Irtl an o u ve iki atlmm sii-

MARTHA EGG ERTH' in ilk Frans1zca ve 
en bii yiik tilmi 

Genc kadm karkusundan ba§ueundaki ratle uzakla§hklan duyuldu. SARAY KONSER • 
I yag kandilini sondi.irmemi§ti. Odayl go!- F alma tekrar yatagma girdi. Ba§Inl 

g.el.er icinde buakan bu hafif I§Ik, gozle- kollanmn arasma aldi, bir yumak gibi 
nm simsikJ yumarak, ic;inde bir yumak kJvnld1. Gene biraz evvelki gibi korku _ Emsalsiz miizik ve ,arkllar, gUzellik, ne,eli ve zevkli bir mevzu. 
gibi kivnld1g1 do§egini biraz aydmlah- yor, titriyardu ve kendisini koyden crok Diger y1ldtzlar : MAX MiCHEL, COLET rE DARFEUiL, PiERRE 
yordu. :)imdi yagmur hafifler gibi olmu§- uzaklarda, ISSIZ yerlerde kuli.ibesile f1rh _ MAGNiER, MARSEL SiMON ve FELiKS ONDART 
tu. Fa kat gok giirliiyor, kuvvetli §im§ek- nada tekba§ma kalmt§ gibi yalmz, bicrare 5 1 k d J • • R K • d 
ler c;ak!yardu. Gene kadm di§arda at hissediyardu. Fazla olarak gozlerinde I a I a ~amJn an itibaren biiyilk gala olarak u Slnemasln a 
nallanndan Clkan §aklrt!lara benzer ses- ya§lar vardi ve bu ya§lar sabaha kadar •-••••••••- Biletler ,imdiden sat1lmaktad1r. Tel. 40690 
ler duydu. Y atagmda, dimdik dogruldu. gozlerinden siiziildii, durdu. 

BugUnkU tatil gUnUnOzU hos ve eglenceli geQirmek isters-eniz : 
S A K A R Y A sinemastnda 

gosterilmekte olan e'-1 ;· ill" 1" · "' enee 1, ll unc u ve avm zamanda mevzuu hissi 

SEViMLi SERSERi 
filmini tn tl k 'd' .. " " . . 

M AU R i CgEip gCuftEIVrAkL'i'EnR 

• sizi egltndireeek ve kahkaha ile ~ii'diirecektir 
IIAveten: Paramount J.~rna1 ve ( 3 DAKiKA) CSfir~ticl filim 

Bu~un saat 11 de matrnP 

HAC I MURAD 
TUrk~e SoziU 

MANY A WALEWSKA 
Zevcini oldiirmii~ mu? Dram1n yegAne ,ahidi olarak 

mahkemeye celbedilen oglu ne diyecek? ... 

Bugun 5 U M E R sinemasmda 
goreceginiz bu zengin v~ muhte~em oldugu kadar alakabah~ 

tilme Iay1k ydd1zlan: 

l 

Emsc.lsiz iki F rans1z ydd1Z1 
FRED ASTAiRE • GiNGER ROGERS 

Yarm aksamdan itibaren 

SA K A R Y A sinemas1nda 
gosteri ecek olan zeng'n, cerbezt>li ve goz kama~hrtci 

VALS DALGASI 
filmin e' miiteaddid dans ve ~ark,Jarile seyirciltri eglendire· 
cekler vt> sa1onu kahkaha tufamna garkedl'ceklerdir. 

SENENiN iLK HAKiKi BUYUK ~AHESERi 

LA DAM 0 KAMEL VA 
, 

Goriilmemif muvaffakiyetlerle 

iPEK • MELEK ve izmirde ELHAMRA 
Sinemalar1nda gosteriliyor. 

BugUn saat 11 de tenziiAth matine ••••--- -· 
T U R K Sinemas1nda Bugiin iki biiyiik film birden 

Beyaz Zambak <;ifte Kumrular 
Frans1zca Frans1zca 

17 Birincite§rin 1937 

( Rn a.lnamki orogram) 
ISTANBUL; 
12,30 plakla Tii.rk musiklsi - 12,50 hava.• 

dis - 1S Beyoglu Halkevi Goster!t kolu ta· 
rafmdan bir temsil • 14 son - 18,30 plakla 
dans musikl.si - 19 tiirkc;e ~n: inci tara • 
fmdan, piyano ve keman refakatlle - 19,a0 
konferans: Ordu saylavi Selim Sun Tar • 
can tarafmdan: ~!§manlarla hasb1hal • 
20 Mtizeyyen ve arkad~lan tarafmd~n 
Tii.rk mus!kl.si ve halk §arkllarl - 20,30 O
rner R1za tarafmdan arabca .soylev - 20,45 
Muzaffer ve arkada§lan tarafmdan Ttirlt 
mu.siki.sl ve halk llarkilari, saat ayar1 " ~2 
ajans ve borsa haberleri - 22,10 piyano 
konserl: Atlna M1lll Konservatuarmdan 
Bayan Zafiropulo: 1 - Mozart: Sonate 8. La 
Turque. 2 - Chopin: Ballade sol Mlneur. 
3 " Chopin: Etudes. 4 - Ll.szt: Canpanell:t. 
5 - Albeniz: Leguid1llas. 6 - Chopin: Vals • 
22,45 plakla sololar, opera ve operet par "' 
c;alan - 23 son. 

viYANA: 
19,05 ORKESTRA KONSERi - 20,05 ka '" 

rll/lk yaym • 20,40 PiYANO KONSERi "' 
21,10 Kooser - 22,40 gramofon, haberler • 
23,35 DANS MUSUdSi. 

BERLiN: 
17,05 pazar yaym1 - 19,05 ORKESTRA 

KONSER.i • 20,05 haberler - 20,15 EOLEN· 
CELt MUSiKi • 21,05 spor haberleri, sonra 
ORKESTRA KONSERi - 23 ,05 hava, ha '" 
berler, spor - 23 ,35 DANS ORKESTRASI. 
hikayeler - 19,35 ORKESTRA KONSERi ·• 

PEeTE: 
18,05 <;iNGENE ORKESTRASI - 19,05 

hikayeler - 19,35 ORKESTRA KONSERI -
20,20 konferans. spor, komedl - 22,50 ha " 
berler, spor - 23.15 ORKESTRA KONSERi .. 
24,30 CAZBAND TAKIMI • 1,10 son ha "' 
berler. 

BUKREe: 
19,05 DANS ORKESTRASI - 20,10 kon .. 

ferans, gramofon - 20 ,55 MUSiK.± - 21,25 
AK~AM KONSERi -22 ,35 hava, haberler 
spor, gramofon. 

BEl.QRAD: 
18,05 gramofon, halk ~arkllan - 19,15 

ASKERt BANDO - 20,15 gramofon, ulu.sal 
yaym, haberler - 21,45 halk melod!leri, 
gramofon, spor - 23,25 KONSER. 

LONDRA: 
18,05 kart§lk yaym - 20.05 ASKERt BAN .. 

DO - 20,55 hikaye - 21,15 ~AN VE MUSiKi .. 
22 kartlllk yaym - 23,10 PAZAR KONSERI• 
24,35 son. 

PARiS [P.T.T.]: 
18,35 gramofon - 19,05 SENFONIK KON• 

SER - 21 ,05 haberler - 22,05 piyes - 22,35 
kari§lk program, haberler, spor - 24,50 
gramofon, hava - 1,10 DANS MUSi:Kisi. 

ROMA: 
18,05 HALK MUsiKisi - 19,50 kan~•l!; 

yaym - 21,05 KARI~IK MUS:tKi - 21,15 ka
rll/lk yaym - 21,45 kari§Ik rnu.siki - 22,05 
komedl " 22,35 kan~nk program - 23,45 
DANS MUSiK±si. 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece llehrimlzin muhtellf semtlerin ., 

dekl nobe~l eczaneler ~unlard1r: 
istanbul cihetl: 
Eminoniinde (Agob Minasyan), Fatlh 

Sara~hanede (Ibrahim Halil), Karagiim ... 
riikte (Ahmed Suad), Bakirkoyde (iste .. 
pan), Aksarayda Cerrahpa§ada (~eretl , 

Fenerde (Emllyadi), Beyaz1d Kumkap1da. 
(BelklsJ, Kiic;iikpazarda !Hasan Hultl.s!), 
Samatya Yedikulede (Teofilos), Alemdar 
Cagaloglunda (Abdiilkadlr), ~hreminin;ie 

Topkapida (Naz•ml, 
Beyoglu cihetl: 
~illli HalA.sk!l.r Gazl caddeslnde (Halkl, 

Tak.slmde (Nizameddln), Beyoglu Tarlaba• 
§mda (N!had), istlklal ca.dde.sinde (Kan .. 
zuk), Dairede CGiine~). Galatada Topc;ular 
caddesinde CSporidisl, Kasimpa§ada <Mii
eyyedl. Haskoyde (Aseol, Be§lktall!ta <Vi .. 
din J, Sanyerde (Asafl, Tarabya, Yenikoy, 
Emirgan, Rumellhl.sar, Bebek, Arnavudkoy, 
Ortakoy eczaneleri. 

Kadikoyde: Pazaryolunda (Rifat Miim
ta7.). Modada (Alaeddin), 

Uskiidarda: (Merkezl. 
Heybeliadada: (Tomadl.sl, Biiyilkada.da:·. 

CMerkezl. 

( Yeni Eserler ) 
Halk Bilgisi Haberleri 

Eminonii Halkevi tarafmdan ayda bil' 
t;Ikanlan Halk Bilgisi Haberleri adll 
folklor mecmuasmm 72 nci say1s1 c;1k • 
m1~hr. Bu saytda: Vahid Lutfi Salcmm 
A§Ik Hayrani, M. Naci Ayrahn istanbul 
Halk ilaclan, Naki Tezelin istanbul 
masallan, Ziya Giinalin Ko~malart, Os· 
man Bahadirlloi!lunun Kadirli Lehc;esi 
adh yaz!lan var::hr. 

Bu yegane folklor m~cmuasm1 bil • 
hassa i<;timaiyat<;Ilara, tarih<;ilere, dil • 
cilere ve edebivatr1lara tavsiye ederiz. 

SARA Y sinemasJnda 
;o Birincit~~rin car a mba sa•t 21 dl' 

Miinir Nureddin 
taraftndan 

MEVSiMiN ilK BUYUK 
KONSERI 

M0TENEVVi ve 7enoin prog-ram 

SORUNUZ: 
B0Jii'N SrNE ALAR N£DEN 

BOM80~ ? CUnkU: 

MiLLi c Sinemada ~~.---
CANiLER KRALl 

Conrad Veidt 
ve: 

.... BALALAYKA _, Olga Tchekowa ve Maria Andergast'dlr. 
ilaveten EKLER JURNAL son diinya havadisleri KAY FRANCiS • RiCARDO CORTEZ LiLiAN HARVEY • HENRI GARAT gibi ak1ltar durduran iki filme 

Bugiin saat 11 de tenzilfith matine ................................ ~ .... Bir gene kadJoJD merakh atk mact>ras1 Son moda sevi$me, asri yeni.ik, fevkalade ne!f'eli film gitmez de nereye gider ? 1•------------saat11 de tenziUlth matine.-----------·-- \.._'--DEVAM EDiVnR •. --'"' 
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Filistin --Liibnan- Erdiin- Suriy~ • Hatay I . ·--
BIR fEYAHATIN 

NOTLARI 
Asyanin kuru rna bedleri 
Biitiin bu ta, yiginlarinin di,Jnda bir tutam ye,illik 

yok her yanlari ~Ird~Iplak ... 
' Yazan: KANDEMIR 

-12-

... Camii Omerin harici manzaras1 

Asyantn gordiigi.im biiyiik mabed.~eri 
nedense hep kupkuru mahfazalara bu • 

riinmi.i§ler.. . 
Bu ta§ yigmlarmm dJ~mda bir tutam 

Ye§illik, bir katre su yok. . . 
Mekkedeki Kabenin, Medmedeki 

Haremi $erifin, Beytiillahim?eki. ~ilise -
nin, Kudi.isteki Kammamenm gibi, Ca
mii Omerin de, Mescidi Aksanm da, hep
sinin dJ§lan ve her yanlan ~ml<riplak. · · 
· Hir; birinin ne ye§il ya.praklarla ortii • 
Iii bir serin golgeli yolu, ne sularm~a 
I§Iklarm oyna~hg1 bir havuzu, ne de 1c;e 
ferahhk verecek bir ki.ic;iiciik bahr;ecigi 

var. 
Onlardan birine yiiz siirmek ic;in a~ka 

gelen mii'min, uzun yollarm sonunu bir 
kervansaray gec;idini andJran gosteri§siz 
hpmm kaskah e~iginde bulur. 

-5imdi Buhara illerinden gelip Kudiis
te postu sermi§ -5eyh R~g1bm delaletile 
Camii Omeri gezerken bu noktaya i§aret 
edince, goze goriinmesin diye mi bilmem 
avlunun bir kuytu ko~esine kurulmu§ fi
danhgi gosterdiler: 

- Mufti hazretleri bu noksam telafi 
ediyorlar. Ancak bugiinkii vaziyette ma
bedi siislemekten evvel kurtarmaga ug • 

ra ~makla me§guliiz. 
Camii Omerin geni§ a~ lusunda giine§

len ve bizden ba§ka kimse yok. 
-5imdi kimse yok .. Fa kat unutmaym1z 

ki, burada, evet §Uractkta, tam otuz iki 
am; azgm h1rslann din adma g1rtlak 
g.rtlaga geli§lerine ~a hid olmu§lur. 

Davuddan ba§hyarak, M1sJr, Asur, 
Roma, iran, Halife ve Selc;:uk ordulan 
hep burada birbirlerine g!rmi§!erdir. 

Allahm ibrahime vadettigi i.ilkenin 

kalbi burada ~arp1yor. 
Muhammed, Mekkeden evvel buraya 

uonmii§ ve burayi kJble bilmi§ti. 
Burada, evet §Uracikta, kapilarJ ve di

rekleri on bin okka giimii§ ve bin okka 
altmla kaph mabedlerin oniinde bir giin
de yirmi bin okiizle yiiz yirmi bin koyun 

kurban edilmi§ti. 
Burada §imdi kimse yok.. Ezan sesle-

tine bile gelen yok. . 
«- Kudiisii ya§atan bu kubbelerd1, 

diyorlar. Kenan iline r;oken kabus k~bbe
lerin altma kadar girdi. Kac; senedir a • 
ianslann dort bir yana yay~hklan Filistin 
habe.rlerini okuyanlar artlk buraya sade 
uzaktan bakJyorlar. Billm yollarda ka -
Ian gi:izlerimiz giindengiine karar.J:y_or.» 

C .. o·. merin bastanba~a c;:mi kaph 
amn . b' 'f 

d1~ duvarlarmm bir bvugunda Ir c;:I -t 

kumru derdle§iyor. ·~. 
ir;eride somaki siitunlann yiiklendJgJ 

kubbenin dibinde insan, onu kurduram 

di.i~iinmekten kendini aJam!yor. . .. 
iki muazzam impara~<>tluga diz c;ok· 

tiiren Orner, buraya c;:oli~n ta gobeginden 

bir y1rttk htrka ile gelm;~ti. 
-5imdi c;ignedigimiz ktpk,rm'ZI hahlar

da onun ayak izleri yok. Faht biitiin ~u 
bo~lukta onun nefesi titnyor Sonra agiT 
ag1r bagka sesler geliyor: 

- Tiirkler olmasayd_ bu mabed ol -
ma7dJ, diyorlar. . 

Tiirkler olmasayd1... F akat bu ses1, 
~· rtzan bir hic;:kmgl, bazan Lir feryadJ, 
blzan dinmiyen bir hicnm and1ran bu 
sesi, ben, nerede duymc~dJm ki .. · 

f~te Mescidi Aksay1 ·gezerken de, ona 
en .giizel heybeti, en s1cak ruhu veren sii
tunlan, kemerleri, rengarenk camlarla 
iElenmi~ pencereleri gostererck; 

- Bunlan da Tiirkler yapt1lar .. Mi
rnar Kemal buraya vaktinde yeti~me • 
seydi bu tavanlar belki c;okecekti .. Tiirk
ler olmasayd1... demivorlar m1? 
k' Dzerlerine tahta do§enmi~ yerlerde • 
1 mozaiklar ayaklanmlZin altmda, te • 

pedektl<>re bak1yoruz~ 
- Bu mescidin yerini de Halife 0-

mer intihab etmi§, soma Abdiilmelik bin 
Mervan temeli atmJ§, r;ahy1 kurmu§tur. 
838 sene evvel Ehlisalib akmlan buray1 
kiliseye <revirmi§.. Ondan 88 sene sonra 
Salahaddini Eyyubi tekrar camiye tah

vil etmi§tir. 
Kemerlerin altmda ba~I dizlerindeki 

koskoca kitaba dii§mU§ bir ihtiyar uyuk-

luyor. 
Otede, upuzun serilmi§ ba§ka uyuklu

yanlar var. 
- hsizlik, diyorlar, lngilizler sokak

ta uzamp yatmag1 menediyorlar da .. 

- Siz de mabedde uyumag1 menet • 

semze ... 
- Hepsi olacak .. Hele bir kurtula • 

hm .. 
Simdi; bir bu<ruk ay evveli di.i§i.ini.i • 

yorum. 0 giin kimin aklma gelirdi ki; 
bu kubbelerin altmda mi§II mt§Il uyuyan
lan menetmek ic;in kurtulu§u bekliyen a· 
dam, biiyiik Mufti de, alti hafta sonra 

ayni kubbelerin altma yatag1n1 serecek te 
orada tlpkt otekiler gibi kurtulu§ giiniinii 
bekliyecektir. 

Biiyiik avluda, Camii Omere bakan 
duvarm demir parmakhkh pencerelerin • 
den birinin oni.inde duran Seyh Rag1b: 

- Serif Hiiseynin mezan ... diyor. 

Ve o mada yammiZa yakla§an yirmi 
ya~larmdaki bir genci takdim ediyor: 

-Oglum ... 

Gence soruyorum: 
- Siz de ~eyh mi olacaksm1z? 

Dalgm dalgm yiiziime bak1yor: 

- Ma banf tiirki. 
- N as1l. Tiirk olan, ti.irkc;:eyi b~nim 

gibi konu~an bir babanm evlad1 tiirkc;e 

bilmez olur mu? 
- Biiyiik oglum biraz bilir, diyor, fa

kat bu ogrenemedi .. (:iinkii dogdugu gi.in 
Tiirk ordulan buradan . gitmi§lerdi .. 

Demek ki, yirmi sene sonra bir daha 
yolum dii§er de Kenan illerine vanrsam. 
orada rashyacag1m Tiirklerle konu§mak 

tc;:m ... 
Hay1r, bana bu silleyi vuran Kudiisii 

sevmiyorum. 
KANDEMIR 

Aktehire yerle§tirilen 
go~menler 

Aksehir (Hususi muhabirimizden) 
Ak~ehirde iskan edilen g15c;menlerin 
miktan 400 evdir. Bunlar Tuzluk"u, 
Ho~kadem, Ortadibi, Dursunlu, Yilan
yusuf, Kanhca koylerinde yerle~tiril -
misl erdir. Yerles.tirildikleri yerde arazi 
her tiirlii verim kabiliyetine sahibdir. 
Bu gocmenlerin kanunen hisselerine 
dii~en toprak tamamen aynlmi§ ve 
namlarma tahsis ve temlik olunmustur. 
Tevzi edilen arazinin umumu kirk di:irt 
bin dekard1r. Herkesin tapu senedi §im
cii elinde bulunuyor. 

Bu go.c;menlere simdiye kadar vesaiti 
nakliye olarak 40 araba dagihlmi~hr. 
Vekaletc;e satm almm1~ olan "ift hay -
vanatmm da bugiin, yarm gelmesi bek
!eniyor. 

Gi:i<;menier miistahsil vaziyette bulu
nuyor. Bu sene E>ktiklerini bicerek har
manlarmt kald1rdilar. Bu ha;manlarm. 
eski harmanlara nazaran daha bereketli 
oldu!!u ve gi:ic;menleri memnun biraktt
gi si:iyleniyor. 

Go~menlerin mesken in§aab kalml§· 
hr. Bunlann da planlan ve ke~ifleri ve 
tahsisah haz1rd1r. Ancak in§aat mevsi
mi ge"mi~ oldugundan oniimiizdeki ilk
baharda derhal bu i§ de ba§aTilacaktir. 

Goc;menlerden bir ktsmile gorii~tiim 
Vaziyetlerinden <;ok memnun oldukla
nm ve bu goc; dolay1sile hic;bir §ikayet
leri olmad1gmt, kat'iyyen pi§manhk 
duymadiklanm soyliiyorlar. . 

CUMHURiYET 

---------------------iktr,sadi hareketler 

Beynelmilel ta~rruf .. .. gunu 

Biiyi.ik Harbin binbir felaketi arasm
da diinyanm ogrendigi en biiyiik hakikat, 
ak ak~enin kara giin ic;:in oldugudur. Harb 
ge~ip de daha ilk izleri dag1lmadan bii
tiin milletler, tasarruf mevzuuna .azami 
ehemmiyeti verdiler. Bu h!ZI, diinyanm 
92 7 senesinden sonra ugrad1g1 biiyiik ik
tJsadi ve malt buhran dahi gev~etemedi, 
hatta biisbiitiin sJbla~tJrdJ. (:iinki.i buh -
ran senelerinde gemisini kurtaran kaptan
larm ancak k1yJsmda ko~esinde, • hayn 
bu arhk tarihe kar1~an bir tabir oldu -
bankada paras! olanlann arasmdan c;:Jk
tJgmi gosterdi. 

Modern tasarruf zihniyeti, eskisindcn 
c;:ok daha farkb esaslara dayamyor. Ar
tJk (i~liyen demir J~IIdar) fikri iyice yer 
etmi~tir. Evde saklanan paranm kurutul
mu~ bir kaynak oldugunu herkes biliyor. 
Bu iste gosterilen htz pek az memleket • 
Jere nasib olmu~tur. Bununla beraber bu 
gidi~i de kafi gormemiz lazJmd1r. 

Bu aym son giini.i, yani 31 birincite~
rin pazar, beynelmilel tasarruf giinii • 
diir. Her y1l diinyamn biitiin medeni 
memleketlerinde bugiin miinasebetile, ta
sarruf terbiyesinin geni& halk y1gmlan a
rasmda yap1lmasma ve ki:ikle§mesine c;:a 
h§Ihr. Bu, tasarruf zihniyetinin nekadar 
§iimul kesbettiginin bariz bir misalidir. 

Pek yeni bir ba§langici olan tasarruf 
i§lerimizin oldukc;:a kabank bir rakam1 
vard1r. 936 senesinin son giiniinde banka
lardaki tasarruf hesab1 68,958,000 lira 
idi. Bu yekun, bankalardaki mevduatla 
beraber 124,360,000 liraya balig olmak
tad!r. Bildigimize gore bu aylarda kiic;:i.ik 
tasarruf hesablan yekunu 80,000,000 Jj. 
raya <;Ikml~hr. Yiiz milyona <;Jkacag1 giin 
de uzak degildir. 

F. G. 

ihrac mallarimiz 

Navlun fiatlarm1n yiizde 
15 artt~I anla~Ild1 

lhracat tacirleri, yeniden alakadar 
makamlara miiracaat ederek ecnebi va • 
pur kumpanyalanmn navlunlarmm yiik • 
sekliginden ~ikayet etmi§lerdir. 1ktJsad 
Vekaletinin §ehrimizdeki te§kilatJ, bu hu
susta yaphg1 tetkiklerden sonra, navlun -
lann hakikaten yiizde 15 nisbetinde 
yi.ikseltildigini tesbit etmi§tir. 

Y eni ~ilepler almmc1ya kadar, bu ih
rac mevsiminde mallarm haric limanlara 
naklini temin edecek vas1talann tedariki
ne <;ah~IlmaktadJr. Maamafih ~imd;yc 

kadar baz1 vapurlar kiralanmJ~, muhtelif 
limanlara seferler tertib edilmi§tir. F akat 
bu nevi postalar, ihracatc;:Jlarm i~ine gel
memektedir. Baz1 biiyiik firmalar ~imdi 
son bir <;are olarak mi.i~terek vapur kira
lama ~eklini tecriibe etmektedirler. 

Degerli bir haytrsever 
Verem Dispanseri Ba~tabibliginden: 
Fakirlik ve verem gibi iki miihim is

hrab i~inde k1vranan zavalhlarm ~e -
kecekleri s1kmh ve c;arp1~mak mecburi
yetinde kalacaklan zaruretleri kar~lla
mak iizere (130) ar kilo fasulya, bulgur, 
nohud, (120) ~er kilo mercimek, bakla, 
pirin~. (100) er kilo toz ~eker ve bah~ 
yag1 gonderme~ havuseverliginde hu -
lunan profesor avukat Ibrahim Ali Er
berkc zavalh, yok:-;ul veremliler namma 
te~ekkiirii bir vazi:e bilen Yerebatan 
Verem Dispanseri Ba~tabibi, her insana 
nasib olmas1 tcmenni edilecek giptalar
la takdire deger bu pek yiiksek insan -
hk zevki ve vicdan huzurundan uzak 
kalmamalan i<;in diger varhkh yurd -
daslanmlZm da bu miihim yardtm ese
rine kattlmalanna intizarda bulundu -
gunu hattrlatmagi da bir insanhk borcu 
bilir. 

Pariste yeni bir kilise 

GeQenlerde Kardinal Verdier Pariste 
yeni yapuan St. Jean de Bosco kilise
sinin resmi kii~adma riyaset etmi~tir. 
Yukandaki resimde bu kilisenin umu
mi bir manzarasm1 goriiyorsunuz. 

Bursa ve Baltkesir ml,ntakasr,nda bir gezinti 

Merinos te§kilihnda .. 
Koyliiler i~in ~ok faydah ve pratik olan 

~ah,JIIyor? miiessesede nasd 
------

2- 1*1 .· 

bu 

c;:imdi i~in fenni ktsm~na ma gelmi•ti. k b' b k d h y ' oyuna 1r uc;:u saat ic;:in e to urn ve • 
radmn on tarafmda riizgardan mahfuz ·1d· B · 1 1 k y n t. u 1~ er yapt tr en aletlerin temizli-
bir yerde tabii biiyiikliikte bir baskiile gine 0 kadar dikkat ediliyor ki insan hay-
benziyen tahta bir alet Vdr Bu aletin on t d' K I d re e tyor. oc;: ar an bir defada alman 
tarafmda oyuk bir yer var. buraya ko - sperma sulandmlmak suretile 30 _ 40 ko-
v. unun ba§t ger;iriliyor. Koyun bir ko~um ·1· S yuna ven 1yor. permanm sulandmlmasJ 
hayvanmm boyundurugl <okuldugu gi- ir;in ~ullamlan mahluller glikoz (meyva 
bi buraya tesbit ediliyor. Bunun as1l ad1 ~eken) ve fosfat miirekkebahymJ~. Bun· 
sehpa oldugu halde, koyliiler boyundu - I B d S •• T h ar ursa a un 1 o umlama laboratu-
ruk diyorlar. Bu boyundurugun sag tara- annda haz!rlamyormu~. 
fmda biiyiikc;:e portatif bir masa var. S • 

d h h 
un i tohumlama yalmz koyunlara 

Uzerin e em en, emrn yer yok. Bir d • ·1 · k 
d 

·k k 1 egi • me ve atlara da tatbik ediliyor. 
ki:i§esin e mt ros op, am, lameJ kutu • y 1 k 11 

d 00 a mz u amlan aletlerin cesametleri de 
Ian, o a termometresi, 1 derecelik h ayvanlarla beraber degi§iyor. 
bir termometre daha, ir;erisi pamukla dolu 
1ki cam kap, vazelin §i~esi, ispirto lam • Koyliileri bu i~in c;:ok faydah ve pratik 
bas1, 25 S. uzunlugunda bir cam baget olu~u noktasmdan c;:ok memnun gordiim. 
{c;ubuk) sperma almak ic;in kullamlan Yalmz istasyon azhg1 yi.iziinden baz1 
alet ki buna Vajen artifisyel ve yahud koyler uzak kaiJyor. Bu uzakhga rag -
ktsaca Vajen diyorlar. CamdaR mamul men 10 • 15 kilometroluk mesafeden ko-
25 - 30 santim uzunlukta dereceli bir yun getiren koyliiler az degildir. Eskiye 
§ITlnga. Katetrili §lrlnga adm1 alan bu baghhk gi:istermek istiyen baz1 koylUler 
alet en miihim alettir, r;i.inkii tohum bu- de hile yapmaga c;:ah~Jyorlar. Bu hilele • 
nunla veriliyor. Diger miihim bir alet de rin online ger;mek ic;in her koye te~kilat 
leylek gagas1 gibi ar;1hp kapanan galva· tarafmdan bir koc;: c;:obam, bir de koyunu 
nize bir alet ki bununla tohumlanacak ko- getirip gotiirmek ic;:in c;:oban ve gardiyan 
yunun ferci a<;Ihyor. Bundan ba~ka va- konulmu§. Te~kilatJ en c;ok ugra§tJran 
jene tak1lan armuda benzeyen cam bir meselenin bu oldugunu gordi.im. fstasyon 
kap ki buna da sperm bb1 diyorlar. Bir adedini biraz daha <;ogaltarak mesafele -
de r;ocuklara lavman ydpmak ic;in kulla- rin bsaltJlmasi koyliiye biiyiik yard1m 
mlan armud §eklinde lastik ~mnga var, olacakhr. Bu i§in ikttsadi olu§u, pratik o
buna da k1saca puvar diyorlar. lu~u Tiirkiye hayvancJhgi ir;in biiyiik bir 

$imdi artJk kor;tan sperm a ( erkek to- kazan~dir. Memleket hayvanc1hgmm 
hum) almaya s1ra gelmi~ti. Yukanda is- vec;:hesi saf Arab atJ gayesi miist-esna 
mi g~en vajen (sun'i di~i tenasiil cihaz1) memlekete kiilti.ir ITki sokmak olmamah
nm hamlanmasma ba§lamldi, vajen u • dtr. Daima kiiltiir Irklarile baz1 vasiflar 
zunlugu 25 • 30 santim kadar alan ve Islah edilerek rand!maniJ ve 1slah edilmi§ 

kutru da 5 santim olan Ebonit bir boru. yerli Irk olmahd!r. Bugi.in yap1lan meri
Bu borunun tam ortasmda kar§Ihkh iki n~s i~i de bundan ba§ka bir~ey degildir. 
musluk var. Borunun ir;ine bu borudan Bir kiilti.ir Irki olan yapag1 ve et merino
daha uzun kesilmi§ bisiklet ic; lastigi ko • sile kiVIrcJgm yapa!b ve et evsaf1 diizel -
nuyor. Bu lastik k1vnlarak ebonitin ur;la- tilmektedir. Y anm sun'i tohumlama su • 
rma gec;:iriliyor. Bu suretle bisiklet las • retile Orta Anadolunun Karamanlan 
tigile ebonit boru arasmda bir cidar ha- Karagiile c;:evrilecektir. Anadolunun yerli 
~t! oluyor. Musluklann birisi ar;tlarak atlan Arab ah ile ideal bir at niimunesi 

olacakttr. 
puar denilen lastik §tnnga ile bu cidarlar 
arasma s1cak su sevkedi!iyor. Steak su fkinci bir yaz1mda at, inek, koyun ii -
viicud hararetinde, miklnn kafi su kon • zerinde devlet yeti§tirmesi yapan Kara -
duktan sonra cihazm ir;i gtizelce saf al- cabey harasmdan bahsedecegim. 

kolle temizleniyor. Sonra vazelin siiriilii- Merinos te~kilatmm c;:ah§ma safhalanm 
yor. Lastigin bir ucuna da spenna kab1 bana gostermek idn kJYmetli yardtmla -
denilen yukar1da ismi gec;en cam tiip ge- nm ~sirgemiyen Band1rma Merinos ~efi 
~iriliyor. En son olmak iizere su sevk e- F ahn Savruna ve Bursa Merinos miifet -
dilen yere biraz da hava veriliyor. Boy- ti~i Veli Ozk1ra te~ekkiir etmegi bore hi

Ieee lastigin ir;i nature! vajene benzeye • lirim. 
cek §ekilde s1k1 ve alestiki oluyor. Arhk . ~oyiin ve .k?yliiniin ic;:ine giren bu tc~
~perma almak i~in cihaz hamlanml§hr. ~~lat!n daha 1y1 muvaffak olmas1 ic;:in bi.i
Merinos koc;:larmdan biri ~~kanl1yor. Bir tun Idar~ amirleri azami yardJmi gosteri
de koyun c;:tkanltyor. Kc\; koyunun iize- yorlar. !l~aylar, ilc;:ebaylar, kamunbay -
rine atlarken bu cihaz k,-,,;un karm altma lar le~k!lata yard1mlanm esirgemiyorlar. 
tutuluyor. Koc;:un tenasiil llleti koyun zan- Bunu gordiikten soma Cumhuriyet me • 
nederek tohumu bu sun'i vajene bo~al - murlarmm boyle ahenkli c;ah~malarma 
tJyor. adeta imrendim. Yurdun ko~e bucagmda 

Bu ameliye o kadar r,abuk oluyor ki kapamp kalanlar sevdigimiz, ogiindii • 
ko~un atlamasile sperme vermesi ancak ~~-~i.i~ Biiyiik Atatiirki.in olc;:iisi.iz biiyiik
birkar; saniye devam .::diyor. Sperma lugunu yurdu gezerek anhyabilirler. 
almd1ktan sonra sperm~ ~ab1 c;:IkanldJ. Y urd i~inde dola~malanm bana daima 
Bay Sad!k vajeni temizlenmek iizere ~r~u kurtarana kar~t. yurduma kar~1 
kendisine yard1m eden sthhi'ye memuruna bolunme h d d b' · . z ve u u suz 1r sevg1 verdi, 
verdi. Elinde muhafaza cttigi seper'T.a venyor. Vatanda gurbet dii~iincesini 
kabm1 gosterdi. lr;inde I • 2 santimetre y~rdu severek kalduabileceaimizi dii~ii 
mikab1 kadar sanmhrak boza kivamJnda nuyorum. 

o\1'(.¥ 

•J ilk yaz1 diinkii niisham1zda c;lkmi§ttr. 

Tavasta bir cinayet 

Had meselesi 
(E9} izde hududu c;:ok geni§ olan 
lg} kelimelerden biri de «had» dir. 

Lugat babmmdan bu kelime 
en c;:ok sm1r mefhumuna tern as eder. Fa· 
kat biz o manada kelimenin miifredini 
degil, cem'ini kullanmz. Soma had, de
rece ve mertebe demektir. Sairligin en 
yiiksek haddine ula§an filan deriz. Daha 
soma bir insamn hakiki degerini ifade 
ederken had kelimesini dile almz ve me· 
sela: Had dim degil amma soylemek is
terim, gibi ci.imleler yapanz. Birinin pek 
fazla bobiirlendigini gori.ince haddini bil 
deyi$irniz de o ciimledeildir. 

Had, f1k1h Ishlahlannda terhib i~in 
verilen cezay1 ifade ederdi. Zina haddi, 
yalan yere yemin haddi, ~arab haddi gi· 
hi. Bunlarm c;:ogu suc;:luya atJlacak sopa• 
larm say1sile tesbit olunmu~tu. Riyazi • 
yede bir tenasiibii veya muadeleyi te§kil 
edt-n k151mlardan beherine had denildigi 
gibi manhkta da kaziyyeler ekber ve as· 
gar hadlere istinad ettirilir. Bu kelimeden 
haddi zatmda dive bir de terkib c;:1kar • 
mi~Jz: Zaten, tab' an, f1traten mukabili 
olarak ! .. 

*** 
Vapurda dinledigim bir miinaka§a ba· 

na bu iki harfli kelimede ya§Jyan <re§id 
<;e§id mefhumlan hatJrlattJ. Miinaka§aYl 
yapanlardan biri Sokrat'm me~hur veci· 
zesini dile alarak arkada§ma heyecanla 
anlahyordu: 

- Yunan filozofu: «Kendini bill..» 
demi~. Bu, haddini bil demektir. Ci.inkii 
be§eriyeti <;Ignndan c;:1karan hep had bil· 
memezliktir. (:izmeden yukan <rikmakla 
bilgi ve san'at muvazenesi bozulur. Bu 
muvazene bozulunca i<rtimai nizamm alti 
iistiine gelir ve ilimle cehlin yeri degi~ir I 

Obi.irii bu hiikmii kabul etmiyerek ce• 
vab veriyordu: 

- Sokrat'm Delphes mabedinden c;a• 
hp da benimsedigi bu vecizenin hadle, 
sm1rla miinasebeti yoktur. En evvel ken· 
dini .~or, ogren ve hakikatini bil demek
tir. Oyle ya. Kendini bilmiyen ba§kasmi 
hie; bilemez. Nitekim tasavvufta da «nef· 
sini ogrenen T anr1y1 ogrenio> diisturu 
vardtr. Had meselesi ba~ka. 

llj:'ioo\1 

Mi.inaka~a uzuyordu. Hatmma §U fik· 
ra geldi: tki yeti§kin ogul sahibi bir baba 
evinde ve c;:ocuklarile birlikte o!urup de· 
reden, tepeden konu~urlarken susar, kii
c;:iik oglundan bir su ister. (:ocuk meger 
§aheser say1lacak kiistahlardanmt§. Baba· 
smm dilegine kar~I omuz silker ve homur· 
damr: 

- Ayagm yok degil a. Kalk, ic;: 1.. 
Zavalh baba, mustarib bir hayret ic;in

d: ne cevab verecegini dii§i.iniirken obiir 
oglu uzand1g1 yerden ba~m1 kaldmr: 

-.- ~abacJgim, der, karde§imin ne 
te~biYeSIZ oldugunu bilmiyor musun ? .• 
He; ondan hizmet beklenir mi?.. Ozul· 
me de kalk, suyunu kendin i<r. Zahmet 
olmazsa bir bardak da bana ver. 

1~te had kelimesinin hududu derece 
derece bu fikra ic;:inde miinderi·" ve .. d . . " mun• 

emtcdJr. Sokrat'm vecizesi de t f hi' . , asavvu 
e mm o gerc;:ekten belig olan di.isturu da 
b.u f~kranm kuvvetli ifadesi yamnda ba
Sit b1rer ciimleden ibaret kahr. 

Haddini bilmiyen her adam hence bu 
f.Ikradaki c;:ocuklara benzer ve ancak is· 
tJkrah uyandmr. 

bir mayi vardt. Bu mayiden bir damla 
alarak bir camm iizerine koydu. Ozerine 
gayet ince bir cam koydu. Mikroskopu 
ayarlad1, cam! mikroskopun altma koy
du. «- Geliniz, bizim ko~lann tohumu· 
nu goriiniiz» dedi. Bahg1m 1aman hay· 
Jet ettim. Gozle giic; goriilen kii~iik dam
lanm ir;inde bir alem varmi§. Bu kiic;iik 

damla, ic;:inde yiiz binleH'e canh ve hare
ketli mahluklar ihtiva ediyordu. Onlann 
hareketleri goriilmeye lay1k bir §ey, Bu 
canh mahluklardan koc;: S,Jermasmm bir 
santimetre mikabmda 2 - 3 milyar var
ffil§. Bu kadar faa! vastfh olan sperma 
tozoitlerin olii§ii de gayet kolayml§. Vii
cud hareketinden fazla 'leak, fazla so -
guk, giine§, kimyevi maddelerin ktsmi a
zamt, hari~ten ir;ine di.i§en toz ve mikrop· 
lar hep zararh imi§ler, sperma konacak 
kabm madeni olmas1 da dogru degilmi§. 
V e Bunun ir;in koyuna sperm a vermeye 
mahsus §mnga tamamile camdan yap!l -
mi§h. Spermanm muayenesi bittikten son· 
ra iki tane biiyi.ik ampul getirerek u<rlartm 
brd1. Muhteviyahm da La§ka bir sperma 
kab1 i<;ine bo§alttJ. Uzun ur;lu §mn • 
gay1 bununla birkac; drfa Y'kadtktan 

sonra §Irlnga ir;ine bu mayiden 

b~r miktar alarak koc;:tan alman spermayt 
h1raz suland1rmak suretile c;ogalttt. Bo • 

Yun~~ruga tespit edilmi§ olan koyunun 
f~rcm1 leylek gagasma benziyen lspekii
lum adt verilen aletle a<rtt. Rahme 8:d,.1 
deligi buldu. Bunu bana da gost~rd·1 

Saghk memuru da §ITmgaya tohum al 1~ 
ffii§, Bay Sad1ga vermi§ti. Bu rahme •. 
d d !'~ gi 

M. TURHAN . TAN 
izmir (Hus~s.i) ~. Tavasta bir cinayet 

o~mustur. Dm~ koyiinden Siileyman B 
oglu Mustafa, birdenbire kaybolmu~ ve ursa orman mektebi i~in 

~n e Ige ~mnganm ucunu sokarak bir 
miktar tohum zerketti. Bu anlatmast bu 
kadar uzun siirdi.i. Fa kat i&e veteriner' 
<;oban1 o kadar adapte olmu§tu ki bu 1 5~ 

gene karisi. A_r§e, bundan zabJtayl ha- yeni bina yapdacak 
berdar etmi§hr. Taharriyat net· · Bur (H • 
kalmi!?hr. Fakat birkac; gun evvellcEeski~ .. sa. ususl) - Yeni orman kanu-
K 1 l d ' s I nb~ .uzenne ~ehrimizdeki Orman mekte-

a e yo un an ilerliyen orman bek . . mm talebe 11' 
orman ir;inde kanh bir c;uval .. t;Ist, . 1 . ve mua 1m kadrolan ge • 
Yak! gorerek ms eb.lmi~tir. Orman mektebi. roekl'r • 

a§mt~ ve. z.avalh Mustafamn parra- gedeki y . b' ' '>' 
lanm1" d " . . em mas1 yapllmciya kadar es-

" cese m1 c;uval i~inde g·· k k1 b · bttaya m 1· t orere za- masmda kalacakhr. Yalmz bu sene 
. . a uma vermi~tir. Tahkikat ne m kt b 

tJcesmde, Mustafamn, kansile • : va:d ek.e :az1a talebe ahndJgmdan ci • 
tarafmdan o!di_iriild .. -.. a~lkl Ah 1 a 1 azl bin alar kiralanmi~ bura
Meger Ay§e, Ali na~~~a abni·r1l?c;~llmt~h~. an yatakbane yapllmi~br. Yeni 'orman 

. 1 e sev1- mektebinin in~asma 15niimiizdeki hazi· 
§Iyormus. Kocast bir i i , . r d b 
nhnca Aliyi iceri·ye ~1 ~m evmden ay. an a 8 §lanacakhr. Mektebin planlart 

a mr!i fak t M 1,azirlanmaktad1r. t~fa, 1''1Uttui'ru .. bJC'!I;<,lnt alm'a .. a us-
nye donmii~r· 1v; k U7.Pre ge- • • • •-
belkenmiyen ~;~iyet 1kk ve ma§uka, bu lki giinde yakalanan 

8T§1Smda e1b' r-- k k I yaparak zavalh adam .. .. tr lg! a{:a {:I ar 
0'1U oldiirmii§ ve ce~:d~s.tune ablmi~, Son iki giin zarfmda ~ehrin muhtelit 
GUvallad1ktan son ni par~alay1p semtlerinde 13 esrar ve eroin ka"ak • 
g15mmii§lerdir. He:a ik?~~ana gotL.riip 9151 yakalanm1~ ve Adliyeye teslim edil· 
IDI§hr. 151 e yakalan - mi§tir. 

Orman Umum m·'d" .. .. u urunun 
Anadoludaki tetkikleri 

d .. i~ir (Hususi) - Orman Umum mii-

Ulus 
.~9 te§rinievve1de fevkalade bit 

nusha c;lkartacak olan c Ulus• arka· 
da~ImJz, iyi teknik ve giizel yaz1Iarla 
gazetecilikte ileri bir hamle vapmtya 
hazirlanmi~hr. Yeni .ulus: ta her 
giin beklediginiz zengin miindericatt 
bulaca ksm1z. 

ur~ Halil Ergun, orman kanununun 
tatbi~ahm tetkik i~in Adana, Konya, 
Mersu~, Antalya, Burdur, !sparta ci -
hetlenne gec;mi§tir. Yakmda Denizli 
~ydm iizerinden §ehrimize de gelecek: 
hr. Umum miidiir buralarda mahalli o
dun, komiir, kereste ihtiyaclanm tetkik Yeni «UIUS» u bckleyiniz. 
edecektir. \. 

'---~------------· 



6 CUMHURIYE'r 

Varol yenilmez ordu! 

Bindirilmi& livadan bir ktsmt resmige!;idde 
<Ba~tarat~ 1 inct lahtlede> 

Uzakta siingiiler, borular ve ban -
do aletleri panldiyor, en onde gee; -
mek §erefini kazanan 37 nci alay gec;ide 
ba§lamak iizere hamlamyordu. Birden
bire tayyareler, gokten inmi§ gibi, saha
nm i.isti.inden gec;tiler. Motor takirdilan, 
bin makinelitiifegin birden yaphgl yay -
hm ate§i gibi korkuncdu. 

Ke§if, gozetleme, bomba ve av tay 
yareleri, bilhassa bu sonuncular, tribiin
lerin arkasmdaki agaclara, piyadenin 
siingiilerine siiriinecek kadar alc;aktan 
gec;tiler, Yukandan a§agJ inen motor 
takndllanm a§agJdan yukan yiikselen el 
§akirhlan kar§JiadJ. Millet, aralannda 
heniiz c;ocuk denilecek ya§la kahraman 
bir gene klZln da bulundugu, gozbebegi 
havac1lanm alki§hyordu. Ztrhh otomobiller 

.. 

Koy kallanmasJna 

verilen ehemmiyet 
• 

Kocaelideki ~ab,malar-
dan iyi neticeler abn1yor 

izmit (Hususi) - Kocaeli Vilaye
tinde koy kalkmmasma hususi bir ehem
miyet ve k1ymet verilmekte, bu biiyiik 
memleket davasmm kazamlmas1 ve mu
vaffak olunmas1 yolunda asil ve temiz 
bir enerji sarfedilmektedir. Birkac; sene 
evvel «Kocaeli Hususi Muhasebe ve 
Koylii Birligi» nam1 altmda bir te~ck
kiil viicude getirmi§ olan vilayet, bugi.in 
«Koy Biirolan» ile davamn filiyat saha
sma girmi§ bulunmaktad1r. 

Kocaeli koyli.isi.iniin kalkmmas1 1<;m 
haZ!rlanan senelik programm maddcle
ri, Ti.irk koyli.isi.i ic;in iyi di.i§i.iniilmi.i~ u
zun bir c;ah§manm ve emegin mahsuli.i
diir. 

Koy kalkmmasmda ana yasa olarak 
~u noktalar dikkatle gozoniinde tutulmak
tad!r: 
A- Az para. 
B - Cok verim. 
C - hi i§ bi:iliimii. 
Ki:iy kalkmmasmda okumak ve sagl!k 

ba~hareket olarak gelmektedir. Arifiye
de ar;Ilan ki:iy muallimleri kursu, koy 
kalkmmasmda ba§hca r;ah~ma kaynag1 
olmu§tur. Bu kurs, her sene, artan bir 
sevgi ile devam edecektir. Kurstan c;1kan 
muallim, ki:iyi.in ve ki:iyliiniin mah olarak 
kalacak, onu sevecek, benimsiyecek, koy
liiniin yiikselmesinde ba§rolii oymyacak
tlr. Vilayet, Arifiyede yeni bir kurs hi
nasi yaptlrmaktad1r. Gelecek senelerde, 
talebelerinin r;ogalmasma r;ah§llacaktu. 

Koyiin saghg1 ise, ayni bymeti haiz -
dir. S1tma ic;inde kmlan Kocaelinde a
manslz bir miicadele a<;Ilmi§ ve bunda 
muvaffak olunmu§tur ve hala da devam-
h bir miicadele siiriip gitmektedir. lzmitte 
batakl!klann kurutulmas1, Tiirk ki:iylii -
siine, geni~ bir nefes alma imkamm ver
mi§tir. San, sarsak rengine kan gelmi§, yi.i
zii canh bir manzara almi§tlr. Ve daha 
giizeli; koylii, diin kendisine mezar olan 
batakhkta, bugiin arpa, bugday, miSlr 
istihsal etmege ba§lami§IIr. 

Kartallarm pe§inden Mavilerin ve 
Kmn1Z!lann kiymetli kumandanlan iki 
Korgeneral giizel hayvanlar i.istiinde 
yanyana gec;tiler. Ondan sonra, 37 nci 
piyade alay1 gi:iriindii. Boliik cepheleri 
boz - haki bir kiitle halinde, c;elik yay gi
bi i§liyen sert adimlarla yumu~ak top -
raklan doviiyorlard1. Her bi:iliigiin iic; ta
kimi hirer ad1m arahkla, boliikler be§er 
ad1m arahkla, birbirini takib ediyor. 
Boylece her tabur bir anda tribiiniin o -
ni.inden gec;iyordu. 

Alay sancaklan si.ingiilerin i.isliinde 
vakur ve muhte§em dalgalamyor, tunc 
ba§lar sert bir hareketle saga di:iniiyor, 
yag1z yiizlerden kahramanhk f1§kmyor, 
kara gozler, dosdogru Mare§alm dikkat
li gozlerini anyordu. 

Hasta koyliiler Halkevinin ac;tlg1 mo
dern klinikte ihtimamh bir tedavi tam 
gi:irmektedir. S1hhat Miidiirliigii, saghk 
memurlan ve s1tma miicadele doktorlar1 
da ki:iy, ki:iy, dola§mak suretile hastalan, 
¥imdiye kadar riiyalarmda bile tasavvur 1 
eC:Iemedlkleri ~!aka ile tedavi etmektedir

Yenilmez ordunun yenilmez piyade 
alaylan canh hirer kale halinde gec;iyor
du. Bi:iylece dort piyade f1rkasmm 12 
alay1 birbirini takib ettiler. Baz1 alayla
nn hirer boliigii dag tec;hizatlarile dikka
ti celbediyorlardJ. 1ki dag alay1 ile mu -
haf1z alaymm c;elik tulgah (migferli) 
piyade taburlan da gec;tiler. Boylece 
piyade kuvveti 15 alay1 buldu. Muhaf1z 
alay1 dolgun mevcudlu oldugu ic;in bo • 
]iiklerinin cephesi, tribiiniin oniinden kar
§Jdaki kalabahga kadar dayanmi§Ii. Al
bay ismail Hakk1, askerlerinin Oersim 
harekatmda ve manevrada oldugu gibi, 
resmigec;idde de miikemmel oldugunu 
gosterdi. MuhafJZ alaymm dag topc;usu 
da piyadesini takib etti. 

1stihkam taburu, kopriicii boliikleri -
nin tombazlan, muhabere alay1, giivercin 
arabalan, seyyar hastanenin tekerlekli 
sedyeleri, basta nakliye arabalan, beyaz 
saghk imdad otomobilleri de gec;tikten 
sonra, S!Ta topc;u alaylarma geldi. ilk 
gec;en alay hafif dag bataryalarile on 
buc;ukluk ag1r dag obiislerinden, diger iki 
alay ise sabra, onbuc;ukluk uzun sahra, 
onikilik obiislerden miirekkebdi. Ko§ulu 
batarya.larm dortnala ge<;i§leri halk1 CO§
turdu. lri ve kuvvetli kadanalar, toplan 
yumu§ak kumlu topraklarm ic;inde sii -
riikleyip gotiiriiyorlardt T oplann gec;tigi 
yerler, biran ic;inde siiriilmii§ bir tarlaya 
donmii§tii. T opc;ulann zafer alay1 cidden 
pek muhte§emdi. Atlar da, iistlerindeki 
askerler gibi kahramanla§ml§, burun de -
likleri biiyiimii§, ba§lan havada, kulak • · 
Ian dikilmi§, gozleri ate§ sac;arak biiti.in 
kuvvetlerile c;ekiyor ve ko§uyorlardJ. 

T opc;uyu alt1 ve otomobilli nakliye kit
alan takib etti. 

Arkadan mhlt tugay goriindii: Halk, 
bu motorlii modern orduyu §iddetle al
ki§ladi. Motosikletler, mhh otomobiller, 
kamyonlara bindiri1mi§ piyade taburlan, 
ag1r motorlii topc;u ( yani traktorlerin 
c;ektigi korkunc onbe§lik obiisler), c;evik 
tanklar birbirini takib ettiler. Z1rhh tu -
gay, toplan, makinelitiifeklerile etrafma 
heybet ve hayranhk sac;li. 

Oort bataryahk son sistem hava defi 
toplanm bindirilmi§ makinelitiifek boliik
leri takib etti. 

S1ra siivariye gelmi~ti. Fakat, bu mo
torli.i vas1talar, ah yagmurdan Jslanml§, 
iistii kum sa h.... - '1 ma hendek haline 
getirrri ~lprdi . P. 1ret iizerine halk or -
'laya at1ld1. Bu hamiyetli insanlar, diinkii 

Manevradan sonra Aydmda verilen ziyafetten bir inttba 

ve yannki gaziler, ellerile ayaklarile sa- takiben de Muhaf1z alaymm siivari bo -
hanm topraklanm diizelttiler ki si.ivari- liikleri gec;ti. Siivarilerin yalmk1hc ve 
ler ge<;erken hayvanlar siirc;mesin diye. dortnala ge<;i§i c;ok miiheyyicdi. K1hclar 
Bu manzara kar§Jsmda gozlerim ya§ar - parhyor, atlar ki§niyor, nallanmn firlattJ
dJ. Ata§emiliterler, halkm orduya kaT§! g1 kumlar havada uc;uyordu. Eski Tiirk 
gosterdigi bu sevgi tezahiiriinii hayran - akmc1lannm kahraman torunlan esatiri 
hkla seyrediyorlard1. bir heybet ve ihti§amla gec;tikten sonra 

Ahmed Hikmet merhumun «N akiye resmigec;id bitti. 
Hala» hikayesinde, askerlerin gec;eceg1 Yiiz bin elin §akirtismdan kopan miit
yollardaki ta§lan tophyan ihtiyar TUrk hi§ bir alki§ tufam civar daglara kadar 
anasmm yaptlgml, §imdi Ege halki yap!- aksederek kahraman orduyu ve biiyi.ik 
yor, atlann ayag1 tak1lmasm diye ellerile Mare~al1 selamlad1. Heyecandan titriyen 

d kl d ld d dudaklanmda •u dua dola§tl: hen e eri o uruyor u. , 
Nih a yet siivariler goriindii. lki a lay Varol yenilmez ordu! 

hirer ath makinelitiifek hoiiigile, onlan ABIDIN DAVER 

ler. 
' 

Koyiin qayvanlannm saglam, bakrmh 
ve iyi cins olmas1 da ba§hca bir vazife ol
mu§tur. Bunu temin ic;in koy namma da
mizbk hayvanlar satm almmaktad1r. 

Koyliiniin istihsal maddelerinin iyi ve 
fenni bir &ekilde yeti§mesi, tohum cins -
lerinin Jslahi, meyvacJhga ehemmiyet ve
rilmesi, kiimes hayvanlannm, ipekc;ilik, a
ncihk gibi san'.at §ubelerinin artmlmas1 
da ki:iy kalkmmas1 programmm pek e
hemmiyetli maddeleri arasmdad1r. 

Ki:iyiin baymdJrbgJ, temizligi, ma1 
kredi kooperatifleri te§kili, ki:iy yollan
nm ikmali, her koyde Cumhuriyet mey
danlan olmas1, telefon bulunmas1 hemen 
tatbik sahasma konulan i§lerdendir. 

Koyde okuma odalan da tesis edilmi§
tir. Buraya, Halk Partisini~ «Yurd» is
mindeki duvar gazetesi gelmektedir. Koy 
biirosu, «Koroglu» gibi bir halk gazete
sile ve mesela «Cumhuriyet» gibi bi.iyiik 
bir yevmi gazeteye de abone olarak, koy
liilerin okuma zevkini ve diinyadan rna -
lumattar olmak keyfiyetini de dii§iin -
mektedir. .. 

Koye gelen misafirleri yalirmak iizere, 
temiz hirer misafir odas1 da yaptmlacak
lir. 

Bursada Giine§ kuliibii giire§· 
~ilerinin miisabakalart 

Bursa 16 (Telefonla) - Giine§ ta
knmnm giire§c;ileri bugiin Halkevi mii -
samere salonunda miisabakalar yapt1lar. 
56 kiloda, lstanbullu F ehmiyi Bursal! 
fsmail Hakk1 iic; dakikada tu§la yendi. 
61 kiloda Y a§ar, Bursah Mehmed Aliyi 
on be§ dakikada tu§la yendi. 66 kiloda, 
giine§ten Aziz Bursal! rakibine galib gel
di. 72 ~tiloda Bursah Hasan istanbullu 
Mehmed Aliyi on dakikada yendi. Bu 
mac;lardan sonra gosteri§ miisabakalan 
yap1ldi. 

llk kayak~1 kafilesi bugiin 
Uludag-a ~1k1yor 

Bursa 16 (T elefonla) - Bu yilm ilk 
kayakc;1 kafilesi yann Uludaga c;Ikacak
hr. Bu sene U!udaga erkenden kar yag
digmdan kayak mevsimi her y1ldan erken 
ba§laml§hr. -···-lzmir incir piyasasmda yeni 

hareketler 
fzmlr (Hususi) - Uziim kurumu, sa

h§ kooperatifleri birligi hesabma, muh
telif merkezlerden biitiin incirlerin mu
bayaasma kar~r vermi§tir. Hiikumet 
merkezinin emrile yaplldigl anla§Ilan 
bu hareket, piyasada derhal tesirini gos
terdigi gibi mustahsili ~ok sevindirmi§
tir. Kurum, kooperatifler vasltasile der
hal faaliyete gec;mi§tir, 
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Sinema Aleminde bir muvaffakiyet 
Cumhuriyet'in biiyiik 

« Manevra filmi >> 

Degerli san'atkar «Marmara Film>> operatorii 
Remzi Ar manevralarda «Cumhuriyet» nam1na 

miikemmel bir kordela ~evirdi 

Operator Remzi, Ege manevralarmda ~ ba!jmda.. 

Gec;en gun beyaz yerde a§Iklarmdan 
kula~ delik bir dostum koluma girerek 
sordu: 

- Marmara Film stiidyosu ne zaman 
i§e ba§hyor? 

Demek duyulmw~tu. 
Kac; senedir a§k denebilecek bir iptiHi 

ile me§gul oldugu filim i§lerindeki ih -
t1sas1 hepimizce malum olan filim ope
ratorii Remzi Arm, Kemal Film, Chen 
Film ve Lale Filmle birle§erek kurdu
gu ve ilk biiyiik eserini (Cumhuriyet) 
nam ve hesabma hazirladigi Marmara 
Film stiidyosu arhk bir s1r degildi. 
, 0 halde, yalmz dostum gibi sinema 
tutkunlarma degil , fakat yerli filimci -
ligin bir tiirlii beklenen verimi vere -
miyi~ine uziilen herkese, bu hayirlt te
§ebbiisten bahsetmek bir gazetecilik va
zifesi ol ur. 

Bu kuvvetli §irketln memleketimize 
ilk defa getirdigi son sistem Amerikan 
ve Alman mamulab ses ve resim alma 
makinelerini bir hafta evvel gormii~ -
tiim. 

Hepsi rakibsiz bir kudr~tte olq.n bu 
makinelerden bilhaqsa ses alanlar1, hat
ta ac;1k havada si:iylenecek ve on daki -
ka bile siirecek bir nutku bir lahza bile 
durmadan, aslmm ahengini hie; bozma
dan alabilmektedir. 

~i§li Slrtlarmda gozlerimizin oniinde 
ve bizzat birbirimize hitaben verdigi -
miz nutuklan almakla yap1lan bir tec
riibenin neticesinde bu makinenin kud
retine hayran kaldigimizl itiraf etmek 
mecburiyetindeyim. 

C:iinkii seslerimizin o kadar ashm, o 
kadar t1pk1 t1pk!Slm duyuyorduk ki, 
orada kendi kendimizi kaq1m1zda can
lanmi§ gormenin hayreti ic;inde ~a~mp 
kalmamak elimizden gelmiyordu. 

Bu yepyeni ve miikemmel makine de 
yurdumuzda ilk olarak Ege kiytlarmda 
(Cumhuriyet) i<;in i§ledi. 

!§te son biiyiik manevralarda Vekil -
ler ve kumandanlarla konusurken Ata
tiirkiin o tertemiz sesini (Cumhuriyet) 
namma tarihe nakletmek iizere alan da 
bu makinedir. 

Biitiin memleketin Ege manevralan
na atfettigi ehemmiyeti gozoniinde tu · 
tan (Cumhuriyet), onun yalmz uzaktan 
seyircisi kalml§ bulunan milyonlarla 
yurdda§m pek haklt alaka ve heyecam· 
m tatmin emelile bu manevralan ba~m
dan sonuna kadar, olanca tafsilatile tes
bit etmegi dii§iinmli~ ve bu maksadla 
(Marmara Film) ~irketinin teknik di -
rektorii Remzi Arla anla~arak bu saha
daki bilgi ve ihtlsasi malfun alan Yaz1 
i§leri Miidiirii Abidin Daverin nezare -
tinde biiyiik ve sesli bir filim haz1rla -
mi§br. 

Bize, Tiirk toplarmm giirledigi, Tiirk 
erlerinin cenkle§tigi, Tiirk siivarilerinin 
akmlarile yerinden oynuyormu!i vehmi
ni veren harekat sahasmda, silah ugul
tularmm, k!liC §aktrtllarmm yaratt1~1 o 
mah§eri alemde adlm adlm gezdirerek, 
her hatvede yiireklerimizi gurur ve if
tiharla doldurup ta§Irarak, hayahmlZln 
en zevkli ve heyecanh anlanm ya~ata
cak olan bu filmi pek yakmda gorecegiz. 

Hic;bir emek ve masraftan kac;milma
dan ve bilhassa en sec;me bilgi, ihtlsas 
ve teknigin elele veri§ile, yeryiiziiniin 
en kahraman, en asil sahnelerinden bi
rini muvaffakiyetle tesbit eden, miite -
hass1slarm askerlik bak1mmdan da ku· 
sursuz bir vesika oldugunu soyledikleri 
bu binlerle metro uzunlugundaki filim
de, yalmz Atatiirkiin Vekiller ve ku -
mandanlarla konu~urken alman sesi be~ 
yiiz metrodan fazlad1r. 

Zaten Remzi Ar da manevralara gi
derken bize §Oyle diyordu: 

c- ~imdiye kadar, boyle miikemmel 
aletlerle i§liyemiyi§imizin azabm1 az m1 
c;ektik'! Artlk miisterih ve eminim ki, 
pek yakmda 1zmirden, Tiirk ordusunun 
§anma lay1k bir §aheserle donecegim., 

0 giin bize Beyoglundaki stiidyoyu 
gezdirirken, yeni kurulmu~ makineleri 
gostererek: 

«Marmara Film• in getirttigi son 
sistem makinelerden biri 

c- Biitiin bunlar memleketimizde ilk 
defa goriilliyor, diyordu. Mesela §U, ~e
kilmi§ bir filmi otomatik bir §ekilde 
- saatte 400 metro olmak lizere - y1kar 
ve kendi kendine kurutarak hazirlamis 
olarak ortaya c;1kanr. $u da renkli bi~ 
filmin iizerine hem ses, hem resim ve 
iki filim lizerine ayr1 resim ve ayn ses 
alan 300 metroluk bir Amerikan maki-
nesidir.,. 

Ona, manevralardan di:indiikten son· 
ra ba§hyacak olan yeni faaliyetinden 
bahsetmesini rica etmi§tim: 

«- ~imdiye kadar Avrupa ve Ameri· 
ka filimlerinden, hatta en biiyiiklerini 
taklid mahiyetinde yap1lan fazla iddialt 
yerli filimlerin ugradtgl akibeti dii§ii· 
nerek, biz yeni stiidyomuzda ihtiyath 
hareket edecegiz. Memleketimizde ha
Zirlanabilmesi imkam olan mevzulan 
i§liyecegiz. Oyle milli filimler yapaca
giz ki, onu seyredenler, sonuna kadar 
milli bir hava lc;inde, kusursuz bir eser 
gormenin zevkine ererek, coh ... Arbk 
beyaz perdede de kendi rengimize, ken• 
di sesimize kavu§tuk. diyebileceklerdir. 

- Renk dediniz de akhma geldi.., 
Hemen soziimii kesen muhatab1m: 
· - Evet, dedi, bizde ~imdiye kadar 

goriilenlerin hepsinden daha miikem • 
mel renkli filimler yapmak ic;in her tiir
lii son sistem makinelerimiz ve tesisa
hmlz da haz1rd1r. • 

- Ba§ka neler yapmak niyetindesi • 
niz? 

Bir yandan c;e§id c;e~id, fakat hepsi 
yepyeni makineleri gostererek, izahat 
verirken anlahyordu: 

- Yurdumuzun, en uzak ko§elerine 
kadar her tarflm ad1m ad1m dola§aca
giz. Oralardaki yalmz adlanm i§ittigi
miz, belki de hi~ bilmedigimiz, tamma
dJglmtz tabiat ve hayat giizelliklerini, 
gerek elimizle kurulmu!J yeni, gerek ec
daddan kalmi§ tarihi eserlerin gozleri
miz oniinde canlanmaslm temin edece -
giz. • 

- Ba!ika? 
.-- Ecnebi filimler arasmda bizi en 

c;ok alakadar eden en giizellerini s~ip 
bunlan tiirkc;ele!itirecegiz. Durun daha 
bitmedi. Memleketimizin her tarafm • 
daki vakayii, hadisah bir gazeteci c;e
vikligile takib ederek bizde !iimdiye ka
dar hie; yap1lmami§ bir sekilde aktiiali
te filimleri yapacagtz. Nihayet reklam, 
propaganda filimlerini de ihmal etmiye
cegiz.,. 

- Yani bir kelime ile her ~eyi yapa
cagiz, desenize ... 

,,_ Evet, diye giiliimsedi. Elimizde 
her §eyin miikemmelini yapabilecek bol 
bol vesait varken, Tiirk filimciligi sa • 
hasmdaki ac1kh bo§lugu doldurmaga 
c;ah§mamak giinah olmaz m1?,. 

Remzi Ar, hakh idi. Onu ve kurduk· 
Ian Marmara Film stiidyosunu yakm
dan gordiikten sonra, oradan dogacak 
eserleri alki§lamaga haz1rlanmak da bi· 
zim hakktmtzd1r, 

K. 
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bahisleri 
DAZARDAN PAZAQA 

1 
Bulgaristanda 
yeni intihabat 

Kuru~e,me depolari _ Habe,istanda isyan ~aber- Vekiller Heyeti yeni bir 
leri- Vah~etten ka~an vah~i- Tramvay sahneleri kanun hazirhyor 

Sofya (Hususi) - Bulristanda bii -
tiin matbuatm hararetle temas ettigi en 
onemli mesele, V ekiller Heyetinin ha -
mlamakta bulundugu yeni intihab ka -
nunudur. Ba§vekil Dr. Kose lvanof, ga
zete miimessillerine daba manevralarda 
iken Vekillerin Sofyaya avdet eder etmez 
ilk miizakere edeeekleri meselenin bu ol
dugunu soylemi§ti. 0 zaman gazeteler 
bu haberi ilk sahifelerine ~i~ekli ~er~e -
velerle siisliyerek koyrnu§ ve halka mi.ij
delemi§lerdi. 

IC- terbiye 

Frans1z 
bed en 

ordusunda 
terbiyesi 

)JMadalyam bir 
tarafi ve obiir tarafi 

LBa~makaleden devam] 
1§te Mussolini bu esnada harekete 

ge~erek krahn dahi muzaheretile mu• 
vaffak ve vaziyete hakim oldu. halyada 
bu halin bir daha avdeti istenmiyeeegini 
ve orada hatta eivara sari bir hastahk 
gelmesine kar§I dahi uyamk davramla· 
eagm1 kabul etmelidir. 

Kuru~e~me depolarr I V ahfelle': kafan vah~i Yazan: Selim S1rr1 Tarcan 

Oht.. 

b' Asliye dordiineii hukuk mahkemesinin 
Ir karanm gazetelerde okuduktan sonra 

d . b' enn IT oh ~ektim. Bu karar, Kuru~e~-
mede oturan Salih Miinir isminde, ko -
miir Yllta yuta nihayet alev alan bir za
tm a~hih clava iizerine, o eivar halkmm 
cigerlerini zehirliyen, evlerindeki e§yayi 
b~rbad eden, Bogazi~inin ezeli giizelligi
D! bozan komiir depolan aleyhine veril -

mi§tir. Oh !.. Ka<; senedir bu hikayeyi ve 
0 civar halkmm ~ikayetlerini gazetelerde 
okur, dururuz. Hiikumet aldirmaz, Be • 
lediye omuz silker, depolar da Bogazm 
en giizel yerini zehirlemege devam eder· 
di. 

Ben Kuruc;e§mede oturmam, orada 
hi~bir dostum ve tamd1g1m yoktur, Bo -
&azic;ine de pek az gider gelirim; fakat 
snf §ahsi menfaatleri ic;in ammenin men
faatine tecaviiz edenlerin adalet kar§I -
smda hesab vermege meebur kaldiklanm 
&ormekten gelen biiyiik bir zevkim var. 
Ben bu kadar sevinirsem, o eivarda otu
rup da komi.ir tozu yuta yuta kurumu§ 
c;e§me gibi viran olmaga ba§hyanlar, 
kimbilir, ic;i ki:imiir dolu nefeslerile ne 
derin bir oh c;ekmi§lerdir I 

Habe,istanda isyan haberleri 
Zavalh Habe§is • 

tamn herhangi bir 
YabaneJ devlet tara
fmdan bir c;ITpJda 
i§ga] edilmesine a -
Clffiamak elde degil
di. Hepimiz ae1d1k 
ve Habe~ faeiasm1 
nemli gozlerle sey - .::; 
rettik. Olan oldu. Habe§istan istila edil
di. Bu merhametimizi istismar etmek is • 
tiyen bazl gazeteler hala bize zavalh 
Habe§lerin isyan edebileeekleri iimidini 
satmaga kalk1yorlar. Habe§istanda iic; 

kedi bir ag1zdan miyavlasa, yahud be§ 
adam bir istikamete dogru ko§Sa, baz1 
gazeteler: «Habe§istan isyan ediyor I» 
diye bagmyorlar. 

Habe§istan miistakilken ve 57 devletin 
himayesi altmdayken gemisini kurtarama· 
dt da §imdi mi istiklaline kavu§aeak? Sa
T! c;eyregin hahn i~in bu kadar mubalaga 
Yap1lmaz. 

Odun, komiir 
Soguklar ba§lad1. Bu, ki§ mevsiminin 

Pi~tar kuvvetleridir de, arkadan pastlr -
Ina yaz1 dedikleri eabadan s1eaklar ge -
lecek midir? Yoksa bu soguk havalar, 
~~tndiden ko§eye bueaga sinerek, yerle -
~1P kalacak mJdir? 

Her evde bir saba kurdurma tela§JdJr, 
gidiyor. Sobadar biiyiik doktorlar gibi 
ta.ndevu vererek mi.i§teri kabul ediyorlar. 
0 kadar i§leri c;ok. Hele komiirei.iler dcr
ba.l birer imparator edas1 takmmaga ~a§· 
la.dJ]ar. Fakir, ftkara, havalann btr~z 
18Inrna51 ic;in lodes bekliyor; Belediyenm 

ber seneki meeeanen odun, komiir vaid -
lerine inamp agizlarmi poyraza a~mak ~ 
1a.ns ..._a ... 

Lehistan koylen -
nin s1k ve metruk 
ormanlarmdan bi -
rinde, yirmi alb se~ 
nedir ya§IY an, in ~ 
sanlarm arasma hie; 
katJ!mJyan vah~i bir 
adam ke~fetmi~ler. 
Bu mahluk, yedi ya~ 
~mdayken ailesin • • 
den aynlarak or -
mana ka~ml~ ve 26 senedenberi, karda, 
k1§ta, daglarda ya§amt~. Pek sJki§Jrsa 
geeeleri babasmm evine giderek bir <;Ig
hk bastyor, yemek istiyor, gene ka~1yor-
mu~. 

F akat bu adam yam yam degil, ba~ka 
hic;bir insana zaran dokunmuyor; tabiat 
ortasmda, bahtm, riizgann ve Allahm 
gonderdigi gJdalarla ya§lyor. Hem elbet
te onu insan eemiyetinden ormana kac;1 -
ran bir sebeb vardtr. Hemeinslerinin bir 
zulmiine ugram1~, kalbi ve aralarmda 
ya§amak eesareti kmlml§ olabilir. 0 ka
dar ki vah§i hayvanlarm arkada§hgmi 
insanlarm dostluguna tereih etmi§hr: 
Shakespeare'in Atinah Timon'u gibi. 

Bu adama vah~i damgasm1 yapJ§tlr -
madan evvel elimizi viedammtzm iistiine 
koyahm ve onun, kimlerin vah§etinden 
kac;mi§ olabileeegini bir dii§iinelim. 

Tramvay sahneleri 
Tramvayda, en 

arkada, pencerenm 
oniinde ve ayakta 
duran bir adam, nu
tuk irad eder gibi 
arkada§Jna yiiksek 
sesle anlahyordu: 

- fstanbula ev
velki giin geldim. 
Gara ayak basar t; · 

basmaz hava bozdu. Bir yagmur, bir fir
hna. K1yamet... Her zaman boyledir: 
Hangi §ehre ayagimJ atsam ya hava bo -
zar, ya zelzele olur, yahud da yangm c;l
kar. lzmire ilk gittigim giiniin ferdasi, §e· 
hir Yunanhlar tarafmdan i§gal edildi. 
Oradan Manisaya vardlffi, e§raftan biri
ne misafir oldum, o gece kariSJ dogurur
ken oldii. Bir defa bindigim tren devril -
di, bir defa da bindigim otobiis parc;alan· 
d1. Bundan evvel !stanbula geli§imde de 
tifo <;Ikmt§h. Ne talihsiz ba§lffi varmi§. 

Bu me§'um nutku travmaYJn ic;inde 
herkes dinliyordu. Bir adam yanm dog -
ruldu ve bagtrdi: 

- Ne talihsiz ba§m degil, ne ugursuz 
ayagm varmi§! fn §U tramvaydan da ra· 
hat gidelim. 

Ugursuz eevab verdi : 
- Korkuyorsan benim yerime sen in. 
AdameagiZ ya korkudan, yahud da 

ofkeden, c;tklp gitti ve yerine ugursuz 0 -

tordu. Aeaba bu, evhamhlan kaldmp 
yerine oturmak i~in yeni bir usul mii? 

SERVER BEDI 

Dahiliye Vekili Gospodin Krasnofski, 
yeni intihab kanunu hakkmda hiikfime -
tin orgam olan Dnes gazetesine verdigi 
izahatta bu kanunun an'aneye tamamen 
uygun bir kanun olaeagml soylemi§tir. 
Y eni kanun, herhangi bir vatanda§a 
meb'usluk namzedligini vazetmek hakkm1 
bah§eylemektedir. Dahiliye Vekiline go
re, evvelce, siyasal partiler, bu hakk1 
milletten nezetmi§lerdi. Partiler, kendi 
merkez bi.irolarmm gosterdikleri kimse -
leri namzed ilan ediyor ve o partiye 
mensub olanlar da pek tabii olarak rey
lerini ekseriya tammadt1dan bu namzed
lere veriyorlard1. Bugiin ise ortada siya
sal partiler meveud bulunmad!gmdan her 
vatanda§ kendi namzedligini koyrnak hak
kma maliktir. Esaaen ana yasa da bunu 
amirdir. Binaenaleyh, yeni kanun bu iti
barla ana yasaya tamamen uygundur. 

Slovo gazetesi bu mi.inasebetle yazd1g1 
bir yaztda Ba§Vekil Dr. Kose lvanof'un 
intihablarm nihyet yeni seneye kadar ya
pllaeagJ hakkmdaki beyanatmdan yeni 
y1lm Bulgaristam parlamentoya malik bir 
halde bulacag1 manastm ~IkardJgml 
kaydettikten sonra, sabt parlamentonun 
parlmantarizme ve demckrasiye bir~ok 
zararlan dokundugunu ve esasen boyle 
bir sukuta miistahak oldugunu ve gfiya 
millet vekili s1fatile meclise giden sakll 
azadan hi~ birinin malum darbei hiikfi -
met hadisesini protesto etmemesile de 
millete ve halka istinad etmediklerini is -
bat eylediklerini ileri siiriiyor. Gazeteye 
gore, milletle idare arasmdaki a~1khk e
sasen normal bir vaziyet degildi. F akat, 
bugi.inki.i idare bir miiddet beklemek ih
tiyacmJ duymu§tur. Bugi.in ise artik ileri
ye dogru bir ad1m at1lmasJ zaruridir. Bu 
ad1m, Bulgar ruhuna 'Ve Bulgar an'a -
nesine pek uygun bulunan demokrasiyi 
ve parlmantarizmi yeniden ihya edecek 
olan enstitiilerin kurulmas1, demektir. 
Bulgaristanm, i~inde bulundugu vazi -
yet, bugiin nisbeten daha normal oldu -
gundan bu keyfiyet bugiinkii hiikfimete 
normalizasyonu tamamen iade etmek im
kanlanm bah§edeeektir. Y az1 §U eiimle 
ile bitiyor: 

«Millet, memleket idaresiyle alaka -
dard1r ve bu idareyi bizzat eline almak 
emelindedir. Bunu, §imdiye kadar muh
telif misallerle isbat etmi§tir. Son askeri 
manevralara milletin gosterdigi ilgi ve 
heyecan da bunun bariz bir delilidir. 

Siyasal partilerin ilgas1 hakkmdaki 
kanuna aykm hareketlerde bulundugu ei
hetle Vekiller Heyeti kararile ve alti 

Bozklr elektrige kaVU§Uyor ay miiddetle Sofyadan uzak bir yere sii
riilen eski ~iftc;i partisi lideri Gospodin 

Bozk1r (Hususi muhabirimizden) -
Kasabamtz pek yakmda elektrige ka -
vu~acaktiT. Fabrika tesisatma ba~;lan -
mi§hr. Bozktr, Toroslar iizerinde kiic;iik 
bir kasabadtr. Burada bilhassa tabakhk 
san'ati ileridir. Baglan ve §Iracthgt da 
me§hurdur. Elektrikten istifade edile -
rek burada biiyiik bir deri fabrikasile 
muhtelif los1mlar ic;in iiziim i§liyecek 
fa brika kurulacakhr. 

Gi~ef, Kral Boris'm tahta eiilusu miina
sebetile yaphg1 affa mazhar olmak su
retile miitebaki eezasmdan affedilmi§ ve 
Sofyaya donmii§tiir. Bulgaristanda en 
kuvetli parti, ~ift~i partisi idi. Y eni inti
bah kanununun hamlandJgJ ve yeni se
neye kadar umumi sec;imin yapilaeagJ 
ilan edildigi bugiinli!rde Gospodm Gi -
~ef'in aff1, her halde, manidard1r.» 

Bu sahrlarm ihtiva ettigi miilahazalar 
kendi tetkik ve mii§ahedelerimin mahsulii 
degildir. Eski bir dostum ve meslekta~1m 
alan beden terbiyesi miitehassJSJ Georges 
Hebert'in ne~rettigi ("") «Muharib zabi
tin bedeni vazifeleri» adh kitabmda oku
dum. Hebert ~oy)e diyor: 

«Eger beden terbiyesi iiniversiteleri -
mizle, askeri mekteblerimizde ihmal edil
mi§ olmasaydt orduya giren gene zabitle
rimizin viieudleri miikemmel terbiye edil
mi§ olurdu. Harbiy.! mektebine girmek 
i~in, genclerimiz yalmz fikren hamlam
yorlar. Halbuki bedenen de ayni suretle 
hazJrlanmalan elzemdir. 

Liselerde bOyle bir bedeni hamhkta 
bulunmadiklan gibi, ic;lerinde beden faa· 
liyetlerinden zevk almadiklan halde bu 
merdlik ve kahramanhk meslegine intisab 
edenler de var. 

Orduya zabit yeti§tirmekte gaye, sag
lam, atilgan, ba§arteJ, kudretli, fedakar, 
gozii pek insan yeti§tirmektir. Halbuki 
iiniversite beden terbiyesini hi~ i.izerine 
maletmiyor. Ordu ve donanma 1se gene 
namzedlerde bedeni kabiliyete liizumu 
kadar ehemmiyet vermiyor. 

Bununla beraber Maarif Nezaretinde 
bu miihim noktaya temas eden formiille
rin kitab sahifelerine gec;tigini gormiiyor 
degiliz. Mesela mektebler ic;in bashg1 
Cimnastik idmanlan adh kitabmm mu • 
kaddemesinde §U satJrlan okuyoruz: 

«ZamammiZda fikre aid faaliyetler o 
dereee §iddetini arhrm1~ ve oturdugu yer· 
de i~ gormek o kadar iin almJ§hr ki in • 
sanlarda fizyolojik vezaifin muvazenet 
tesis edebilmesi i~in yegane vas1ta beden 
terbiyesine ehemmiyet vermek olmu§tur. 
Bizim gibi daha pek c;ok ytllar silahm1 
elinden bJrakmamasJ laZim gelen bir mil
let ic;in viicud terbiyesi vatani ve mukad
des bir vazife olmahdu. Mekteblerimiz· 
de dimaglan fikre aid mesai ile fazla 
yorulan c;:ocuklanmiz ic;in -ikinci bir yor
gunluk mahiyetinde degil- hem fikir yor
gunluklanm giderici, hem de vi.ieudii sag· 
lamla~hnct bir terbiyeye esas olmahd1r.» 

Aeaba bu gi.izel ve faydah fikri naza
n dikkate alm1~ ve onu tatbik etmi~ bir 
maarif miiessesesi gosterilebilir mi? Ma
arif mekteblerinde haftada bir veya iki 
defa ·o da angarye §eklinde- yapilan 
cimnastik dersi ile mi bu gaye tahakkuk 
ettirileeektir?! 

Orduya gelince (Saint • Cyr) harbi~ 
yesine talib olan genclerin beden terbi • 
yesi imtihanmda aldtklan notlann kifa -
yetsizligi Harbiye N amlarmm dikkatin
den kac;mamJ§ ve kabul imtihanlannda 
cimnastik dersleri imtihanlanmn daha SJ· 
kt tutulmas1 i~in mektebler talim ve terbi
ye miifetti§ligine §U tezkereyi yazmi§hr: 
«Miistakbel zabitlerin beden terbiyesinin 

umumi kiiltiir seviyesine c;:ikanlmasJ mat
lubdur. Bir ba§ maiyetinde bulunanlara 
yalmz dagare1gmdaki malfimatla degil, 
eanhhk, kudret, c;:eviklik, at1lganhk ve 
ba§ane1hk gibi askerl vasiflarla i.istiin o
labilir. Bunlar ise ancak muntazaman ve 
devamh yaptlan vi.ieud ekzersizlerile el
de edilir.» 

Donanmada ise bahriye mektebimize 
ahnacak gender beden terbiyesi imtiha
mna tabi tutulmuyor ve yalmz doktorun 
yaphg1 bir s1hhi muayene ile iktifa edi
liyor. Hatta degil beden terbiyesi imti
ham, namzedlerin yiizme bilmeleri bile 
aranm1yor. 

Korkuyorum ! 
l Haydarpa§a gannda §a§IrdJ, kald1. siz ve boyle rniinasebetsiz bir zamanda 

Biz e§yamlZJ hamallarla arabaya ta§Ihr- istanbula kadar gitmi§ olamazlardJ. Hem 
ken, Zebra, denize bakan merdivenin iis- ben onlann Kad1koyiine giden vapura 
tiinde biitiin vazifelerini ve her§eyi unu- bindiklerini gozlerimle gordiim. Koyde 
tarak hareketsiz duruyordu. saatleree ne yaparlar, nereye giderler, 

Tefrika: 10 Yazan: Server Bedi 0 zaman evimiz Modada idi. Araba nerede gezerler! Vakit ogle yemegi za-
---- __ A ile gideeektik. F akat Zehranm her kap- mamm da ge~iyordu. <.;ok aeikhgim ic;in 

- Nic;:in? dedi. 
Sus tum. «Beni ayartaeak yahu I» di-

I 
risini yapmaktan zevk alan .;iaziye ban a: saat ikiden fazla beklemedim. Hafif bir 

pan h halinde eriye eriye tebahhur eder 
g

ibi ufkun l v k ··Jd - Haydi sen araba ile git, dedi. Ben endi§e hissetmege ba§lamJ§tlm. Y az1ha • 
sonsuz uguna an§an go en b k K d k .. k d b' d' · w b ld w h ld ayirmadt. u JZI a 1 oyune a ar vapura m 1- neye g1tmege mee ur o ugum a e ev-

T i . . reeegim. den aynlam1yordum. Ye:ektim. F akat Saziye oralarda olma· 
digt i~in bunu isbat etmek de zordu. 

-3-
h Necatiden 

areket ettik. 

d
ren dz~tte gelmce, Zebra dayana- _ Coeukluk etme, 51ras1 degwil §imdil Benim bildigim ~aziye rok zay1f yo] 

rna • ve en k d b' WI k k Y ' f I d B IZ ar§Ism a IT ~1g .I • opar- dedim. yorgunluklanna dayanam1yan bir kadm-
telgraf ald1m ve stanbu a 1' oynun:ku:za. ~anlaeakmJ§ gJbJ kolla- Fakat Zebra, yalvarmak ic;in iki elime d1r; en kii~iik seyahat onu sarsar ve evde 

'f ten Sapaneaya g.dinciye kadar, 
Zehra yerinde kimtldamadan oturuyor, 

k?Ynunda ~1mank bir kedi s~~~~ro~~u§ 
&~?i sevineini gizlemek i~in bu~uldu c;e 
buziiliiyordu. Sapaneada ~i!ziye on~ 
Pencerenin yanmda, benim kar§Imdak~ 
Yerini verdi . .Zehranm go~. kar§Ismd~kl 
ha · · v · 0 ru"nde 1lk Yrehm unutmiyaeagim. m ~ 
defa bu kadar biiyiik su goren kiz, agzmi 
ac;mt§, nefesini i~inde tutarak ~~uzia:mJ 
Y~kan kaldtrml§, hayk1raeak ~1b1 genl -
lllt§, bir d1§anya, bir de yiiziimiize bah· 
Ydordu. «Deniz .. Deniz .. » diye mmldan-

1. 

Kompartimanda bizden ba§ka kimse 
Y?ktu. Saziye giiliiyor ve ona gol ve de
mz fark1m anlahyordu. Sapanea kaybo-
lunrJ k d .. d k b' - Ya a ar Zebra gozlenm onu tr 

nm a~Iyor, I Imizm de ayn ayn y"z" .. · · · Id E · I B · b k k · . u umu- b1rden oyle b1r yapl§tl k1 raz1 o urn. v· saat eree yatmr. u vaztyette yanma 
ze a hra • ~zm1t korfezi kadar geni§li- de bekc;i olarak fakir bir kan koca vard1. Zehray1 alarak, ihtiyari bir gezintiye 
Yl.ekn dru bunlu aplamJ§ hayreti ifade i~in Konyadan hareketimizi rektig~imiz tel - ~tkmasJ ihtimali yoktur. Bir kazaya veya 
a 1r 1 u am1yor .. v .. .. · · h Y • A · . w d .. : gog~unu §!§!Ten aVayl graftan ogrendikJen ic;in ortahgl temde• fevkaJade bJr hadJseye maruz kaldJkJa-

agzm an soz yerme btr hamled b It ' d Od d h k b 1 lA I d yordu. e O§a I· mi~ler vc tertib etmi§ler i. am a er- rm1 a u etmem . az1m ge iyor u. Fa kat 
T · §eyi yerli yerinde buldum, bir yorgunluk ben kuruntuyu hu; sevmem. Sonunda 

ren lst~nbula gelineiye kadar Zeh- kahvesi ic;tim ve divana uzand1m. Ka· hakikat olm1yan bir korku gec;irmek bana 
ra penee .. renm oniinde, ayakta durdu. A- 1 b 'h b' t k 1·· b d I b k nm a Zehranm hesa ea m ayet 1r saa e pe . uzumsuz, u a aca 1r Sl mtl gibi 
raSITa b1r bacag1 dizime dok d d N I Eh 
K d

. k d' . unuyor u. kadar eve gelmi§ olmalan laz1m .1.. . e ge Ir, emmiyet vermemege c;ah§lim. 
en 1 en 1m. 1• gergin ve •. ert b1'r ada'le d I · b k 01 d K d k' d ' gezer! Bir egi , ii~ saat gee; h. lZIID I - rna 1. ar§IIDIZ a 1 eezane en Kad1• 

temasmm hankulade bir araf1 olmad1gma Jerden haber yok. • koy merkezine telefon etmek gibi ~ok 
pek nafile yere inandnm1ya c;ah§ttm. Bu . Sa.ziyenin hafiflikleri ve miin~sebe.~s~~- abes buldugum bir hareket yapm1ya 
temasm taptaze ve dine bir viicude aid hklen pek azd1r, kii~iik §eylerdn. But~n meebur oldum. Merkez bana o saate ka
gayriihtiyari tahmin ve hayalleri uyan- evli~ik h~y.atJmJzda, bir kere bile, ~~h1~ dar koyde hic;bir kaza ve hadise vuku 
dmr~asma mani olamtyordum. Pendik • vaz1felennm ba§mdan aynlml§ degild1r. bulmadigim temin etti. 0 hal de? 
ten lst~nbula ~a.dar Zehra hafif SJ~rama~ Bir seyahat donii§iinde, yo] yorgunlugu Can sJkmhsJ ve merak ic;inde sok w 

lar, <;Ighklar lc;mde, bayram yapan bJ'r .. d b . I b k k k k kt K aga 1~1n e, em yapaya mz Ira ara so a - ~~ 1m. ad1koy iskelesine yak] k 
c;oeuk ruhunun biitiin tezahiirlerini goste- larda kalmasma hie; ihtimal vermezdim. bir de bakhm, bizim nazeninler al§IIT ·en, 
riyordu. Z h d' k . . b d h b d b' , e erm -e ray1 gez 1rme 1c;m, en en a er- e 1r siirii paketlerle kar~Jdan geliyorlar. 

. ~ abii i~ler bu §ekilde kaldtkc;a zabitle
nmJZ de beden terbiyesini benimsemiyor 
ve bunun viieudii daima haZir bir halde 
tut~ak ic;:in hergiin yapdmasJ elzem bir 
vaztfe oldugunu dii§iinmiiyorlar Vakta 
ic;lerinde sporu seven ve sporla u~ra~anla
ra tesadiif ediliyor, fakat bunlar miistes -
nalard1r. 

Bunun biraz da sebebi eski ve kohne 
bir zihniyetin hala hiikiim siirmesinden • 
dir. Zeka ile adaleyi Fransada hala bir
birine z1d telakki edenler vardtr. B u iki 
faaliyetin bagda§am1yaeagma hiikmeden
ler ve adalelerini terbiye edenleri hakir 
gorenler heniiz pek c;oktur. 

Bu aneak beden terbiyesini ihma! edip 
d~ yalm: .adalelerini i~letmekle ya~1yan 
k1mseler 1c;m dogru olabilir. Nitekim bu
nun aksi davasJ da ayni hakikati ifade 
eder. Matlub olan, dimagla adale arasm
da tam bir muvazenettir. Her iki faali • 
yete de hayatta zaman ayirmak, her iki
sine de ayni dereeede bir muhabbetle 
baglanmak miimkiindiir. 

Bakimz enternasyonal yeni olimpiyad 
miisabakalan miiessisi Baron de Cou -
bertin n e diyor : 

. «Sim,diye kadar miitefekkir, ~air, za
bJt, san atkar, amele birbirlerinden azc;ok 
ayn ya~ami§lardi. Her biri mensub oldu
gu i~t!~ai smda gore bir terbiye ahyor, 
bederum ona gore hamhyordu. Bugiin 
umumi kiiltiire dogru bir eereyan vard1r. 
Bun~ ta~~~. eden yalmz demokrasi degil, 
devnn hukumran olan te§kilatl smaiyesi 
ve mesai §eklidir. Bugiiniin gidi§ine ayak 
uydurabilmek i~in fikir adammin kuvvet
li ~daleye, amelenin ise i§iek bir kafaya 
sahib olmas1 §arttJr. hte rmlletleri giinden 
giine beden terbiyesi lehine sevkeden ve 
ona fikir terbiyesinin yanmda ayni yeri 
verdiren sebeb budur.» 

Diinyamn en maruf filozoflanndan 
Eflatun zamammn en tanmmJ§ bir atleti 
idi. Eski Olimpiyad oyunlarmda iki defa 
birineilik miikafatJm kazanmi§h. Avru • 
pay1 muharebelerile bir spor sahasma 
dondiiren Napoleon biitiin fiituhah sJra-

Almanyaya gelince bu bak1mdan o· 
nun vaziyeti kendisine gore daha ehem• 
miyetlidir. Adolf Hitler'in Almanyada 
yapt1g1 en biiyiik i§ komiinizmi ortadan 
kaldtrmastdtr. Ve bu ufaktefek bir i§ 
degildir. Nasyonal sosyalizm iktidar 
mevktine geldigi zaman Almanyada tam 
alh milyon miiseeeel komiinist vard1. Bu 
rakam, komiinistlerin aileleri efradJ ve 
taraflarile beraber en a§agi yan Alman· 
ya demektir. Rusyada tutunmas1 zor 
alan komiinizm, Avrupa memleketlerin
den belki yalmz Almanyada en ziyade 
tutunmak imkamm bulurdu. <.;iinkii orast 
Karl Marks'm tarif ettigi terakki merha• 
lele~ine a§ag1 yukan yeti§mi§ bir memle
~ettl. N asyonal sosyalizm AlmanyayJ 
~§t~ kendi milli hiiviyetini silip siipiirmek 
Jshdadmdaki bu vaziyetlen kurtardJ, 
Almanya eografi vaziyeti itibarile tekrar 
komi.inizm istilasma ugramamak I<;In 
kendisin.i herhalde 1talyadan daha ~ok 
fazla d1kkat etmek meeburiyetinde his4 
seden bir memlekettir, ve i§te madalya4 
mn obiir tarafl da budur. 

Bu te§rih ve izah tamam olmak i~in 
lspanyadaki ihtilali ii~iineii komi.inist 
enternasyonalinin hazulamJ§ ve patlat• 
mi§ oldugunu da gozoniine almak lazim• 
du. Heniiz ihtilale miineer olam1yan ve 
fakat zaman zaman onun biitiin alamet• 
lerini gosteren F ransadaki Halk cephesi 
de hareketini ayni membadan almi§hr. 
F a§ist hiikfimetler kendilerini de tehdid 
eden bu tehlikenin garbi Avrupada tutu• 
narak kok salmasma goz yummJyabilir .. 
ler, ve insafla soy]iyelim: Pek de hakslZ 
olmiyarak. 

Aneak eger mesele siyasi endi§elerden 
azade olarak yalmz i~timai bir tahaffu· 
zun tedafiii zaruretine miinham kalabil
seydi ona §imdiye kadar ~oktan bir hal 
§ekli bulunurdu. Meselenin hakiki mahi· 
yeti biitiin bir samimiyetle ortaya konu• 
lamiyor. Hala meselenin esas itibarile 
bu kan~tk vaziyet ve mahiyette bulundu· 
guna §iiphe yoktur. YUNUS NADI 

smda mi.ikemmel sporeu idi. Meksika 
(Victor Hugo) hayatmm son zaman

lanna kadar viieud idmanlanm ihmal et
~~~i. (Aiexandr Dumas) baba ogul 
1kts1 de fevkalade kuvvetli insanlard1. 
(Ernest Legouve) 90 ya§mda eskrim ya
piyor, (Emile Ollivier) 80 ya§mda dag 
sporl~rma _ devam ediyordu. (T olstol) 
yetmi§ ya§mda ata miikemmel biniyor ve 
gi.inde bir saat tarla belliyordu. (Cia -
dstone) seksen ya§mda viicud idmanla • 
nm ihmal etmiyor, (Lord Byron) yiizme 
sporunda herkesi hayrette hirakiyordu. 
Bunlar gibi daha binleree misal sayabi • 

milli bayrami 
miinasebetile teati edilen 

telgraflar 

lirim. 
F rans1z ordusunun, donanmasmm fi -

kir ve san' at aleminde i§ goreeek insanla
nmn daha kiic;iik ya~ta beden terbiyesini 
k~ndilerinde itiyad haline getirmeleri, 
b1lhassa vatan miidafaasJm iizerine alan 
zabitlerin i§lek, saglam, miitenasib bir 
viicude ve kuvvetli bir karaktere sahib ol
malan ~arttlr. Bir taraftan maarif, diger 
taraftan ordu ve donanma beden terbiye
sini benimsemeli ve ona fikir terbiyesinin 
yanmda ayni yori vermelidir.» 

«G. Hebert>> dogru soyliiyor, acaba 
dinliyorlar m1? 

SELIM SIRRI TARCAN 
[•] Devoirs physique.s de l'offlcler com

battant. 

-- es _ --

V apurd<~;n heniiz c;Ikttklanm anladlffi. 
Demek Istanbula kadar gitmi§lerdi. 

Y akla§hlar. Y orgunluktan ~aziyenin 
yiizii bembeyazd1. Zehra domuzu bila
kis, eennete benzer bir aJemin ic;: a~1e1 ve 
d!nlendirici, sihirli havasm1 yutmu& gibi 
zmde, gozleri pan! pan!, ne§e ic;inde of
keli yiiziime bak1yor, hitldetimi tadil et • 
mek i~in, Beyoglu magazalarmdan heniiz 
satm almrnt§ gibi yeni bir tebessiimi.i du
daklarmm kenarlarma taklyordu B' k 

kAf' . . n ac; 
saatte a mn g~li.i§ii bile degi§rni§ti. iki 
kadm arasmdaki farktan bend c:: • 
Yey k b" "k b ' e, ...,azJ -

e _ar§l uyu ir merhamet d w d 
K b' · · og u IZJ gi I yetl§hrmek istedigi Zeh ... 

tiidyiik bbi~ yorgunl~ga katlanan bu ::::ih 
a Im Ir de bemm tekd' . 1 w .. I" mm e yormaga 

gon urn raz! olmadi S"kA I 
t · u unet e: 

- nstanbuldan m1? d' d 
Umd w k 1ye sor um. 

ugu adar k!Zmadtglml .... 
zavalh ~aziye sevindi: gorunce 

ni- Evet, dedi, bir kusurdur ettik. Be
affet, F azlbg~ lrn Evve!A K d k" 

gel . t'k · a a 1 oye 
h rl§ I . Fakat bu hz vapurdan oyle 

O§ and!, oyle ho§land! ki onu ayni va -
~urla lstanbula gotiireyim, dedim. Zaten 
oteberi alacaklik. 

- N ereye gittiniz? 
- Beyogluna c;Ikhk. Bayildi arlik 

Zehra, bay1ldi. Ona kuma§lar, c;orab is-
karpin, §apka ald1k. ' 

- Ken dine ne aldm? 
- Kendine mi? 

Ankara 16 (A.A.) - Meksika milli 
bayrami miinasebeti!e Reisieumhur K. 
Atatiirkle Meksika Reisieumhuru arasm• 
da a§agJdaki telgraflar teati olunrnu§tur: 

Ekselans General Cardenas 
Reisicumhur 

MEK.StKA 
Meksika milli bayramf dolayisile ek 4 

sel anstmzdan, har aretli tebriklerimi ve 
§ahsi saadetlerile ekselans1mzm refah1 

h.akkmda.ki temennilerimi kabul etmenizi 
nca eder1m. 

K.ATATURK 
Tiirkiye Reisicumhuru Ekselans 

Kemal Atatiirk 
ANKARA 

!"Jeksika istiklalinin y1ldoniimi.i vesi • 
lesJ!e ekselansmlzm gonderdigi tebrik tel
grafmdan dolayJ gerek Meksika milleti 
namma ve gerekse §ahsnn namma ola -
rak te§ekkiir eder ve biiyiik Tii k C h . .. r urn .. 

Utlyetmm umram ile zah devl tl .. 
h • d I . . . e ennm 

§a SJ saa et en I«;m en samimi te . 
kd

. menm • 
yahmJ ta 1m ederim. 

LAZARO CARDEN 15 
M eksika C umhuriqeti Ba~kam 

~aziye utandJ ve giilmeg~ e r I ~~~ .- . 
_ H' . yal§l. 
d·~. ~~ .. · dedi, senin mantoluk ic;in 

vzr Igm parayJ da Zehraya hareadlffi 
'darar dyo~. Ben bu sene eski mantoml~ 
1 are e enm. 

Kodnyba?a, alb ay, «ah 1stanbula git -
sem e 1r mant ~ • • 0 yaptlrsam ... » diyen 
ra~~~Y~m~ ?u fedakarhgt arhk benim id -

Imm ~<;me Sigm1yaeak einsten, pek 

bokka~~ ~~r~eydi. Zehramn iistiine nedir 
u du§kunliik? 

. ~lk Slk not almak adetimdir. V apura 
gi~.mee bu teferruah yazdJm. Altma §U 

mutaleay! ilave etmi§im: «Saziye Kon • 
Y~da. yalmzhktan pek sJktlmJ§ olaeak, 
~Irnd1 burada e§ine dostuna kavu§ur, 
Zehray1 unutur. Hem bizimkinin bir ta• 
biati vard1r: Bir~eyin iistiine ~ok dii§er, 
sonra c;abuk btkar.» 

v<::abuk b1kmadt. Biitiin ihtarlanma 
ragmen Zehraya arkada§ muamelesi yap
maktan vazgec;miyordu. 

Bir giin ag1r si:iyledim: 

-. Hanginiz evin hammiSJmz, farke· 
demJyorum, dedim. 

~ ayd~sJ olmad1. Zebra, hakikaten, 
~aziyenm kendisine Kad1koyiin bir terzi
smde yaptirdJgi bej renkli, ac;1k yakah 
~e. k1sa kollu bir elbiseyi giydikten sonra 
IkJ esash hi.iviyetini kaybetmi~ti: Koylii 
oldugunu da, hizmetc;i oldugunu da u .. 
nutturuyordu. 

r Arka.n oorl 
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A emi miidahale 
komitesi diin topland1 

italya, bir sartla, goniilliilerin 
' 

• ger1 
ahnmasJni kabul ediyor 
[Ba§tarat2 1 fnct sahttecte 1 

uoniilliilerin geri c;agmlmas1 meselesinde 
itilaf husuliine imkan olup olmadJgmi 
ogrenmek lazJmdJr. 

F ransa hiikumeti, gec;en 14 temmuz 
tarihli fngiliz tekliflerine miisteniden ko
miteden ~u noktalar hakkmda §imdiden 
karar vermesini ister: 

1 - ispanya hizmetinde bulunan ec
nebilerin miimkiin oldugu kadar k1sa bir 
miiddet zarfmda geri almmasJ, 

2 - Geri c;agmlmagi kontrol eden 
beynelmilel komisyonlar, geri ~agmlma 
i§lerinin Hfi derecede ilerledigini mii§a -
hede eder etmez ihtilaf halinde bulunan 
iki taraf beynelmilel kaideler mucibince 
muhariblerin istifade etnkleri haklan kul
lanabileceklerdir. 

3 - Komitede temsil edilen hiikumet
lerin daha §imdiden ktsa bir miiddet zar
fmda her iki ordudan muayyen miktarda 
goniillii <;Ikanlmas1 ic;in Valencia ve Sa
lamanca hiikumetleri iizerinde niifuz icra 
etmeleri lazJmdir. Bunun ic;in her iki ta
rafta bulunan ecnebi kuvvetleri arasm -
daki nisbetsizlik nazan itibara almma -
hd1r, 

4 - Komitede temsil edilen hiiku • 
metier, ~imdiden goniillii ve hava malze
mesi gonderilmesine miisaade etmemegi 
ve bunu kolayla§tlrmamagi taahhtid eder
ler. 

5- Van Dhulm-Hemmig'in raporun
daki tetebbtilere gore kontrol sistemi tat
bik edilecektir. 

F rans.a hiikumeti, komiteden siiratle 
bir neticeye vanlmasm1 ve §imdi temsil 
edilen hiikumetlerin bu teklifleri kabul 
ic;in k1sa bir miihlet tesbit etmelerini taleb 
eder. 

Fransa hiikumeti, §imdiki vaziyetin 
devam edemiyecegini ve bu teklifler hak
kmda mutab1k kalmmadan evvel tayin 
edilen miihlet hitama erdigi takdirde 
kendisini hareket serbesti~ini tekrar ikti -
sab etmek hakkma malik addedecegini 
kat'iyetle beyan eder, 

ltalyanrn tehlili 
Londra 16 (A.A.) - Ademi mli -

dahale komitesinde soz alan M. Grandi, 
ezciimle ltalyamn ingiliz planmm tatbi
kma bir ba§lang~<; olmak iizere her iki 
taraftan miisavi miktarda olmak lizere 
goniilliilerin geri c;agmlmas1 hakbndaki 
teklifi kabul ettigini soylemege mezun 
bulundugunu beyan etmi§tir. 

M. Grandi, muharib haklanmn ta -
nmmas1 liizumunun kat'i oldugunu teba· 
riiz ettirmi~ ve ademi mlidahale lehinde, 
fakat muharib haklarmm tanmmas1 aley
hinde bulunanlann ispanyol ihtilafmda 
bitaraf addedilemiyecekleri kanaatinde 
oldugunu ilave etmi§tir. 

M. Grandi, goniilliilerin geri almma -
smdan evvel miiessir bir kontrol tesisinin 
liizumundan bahsederek ltalyanm da 
Van Dulm' iin raporunu kabul ettigini 
kaydetmi§tir. 

1talyan Harlciye N ami, K1zil ispan
yollara memnu malzeme ta§Iyan vapur -
!arm baz1 devletlerin bayragmt ta&tmak 
hususundaki suiistimallerini protesto et -
mi~tir. 

ltalyan murahhasi, komitenin mesaisi
ni hiisnii suretle bitirecegini iimid ettigini 
soyliverek bevanatma nihayet vermi~tir. 

Yugoslavyada .... ag1r 

lngilterenin ileri siirdiigii fehil 
Londra 16 (A.A.) - Ademi mii • 

dahale komitesinin celsesi esnasmda 1n
giltere hiikumeti namma Lord Ply • 
mouth, ezciimle ispanyada vaziyetin son 
derece vahim oldugunu ve ispanyol ih -
tilafma ecnebi miidahalesinin devam et
tigini soyliyerek ingiltere hiikumetinin 
bu vaziyet nekadar devam ederse, o ka
dar tehlikeli bulundugu kanaatinde ol • 
dugunu kaydetmi§tir. 

Nyon itilafile italyanm iltihak1 ser -
best<;e miinaka§a edilerek ademi miida • 
haleyi hakika;en miiessir kiiacak bir iti • 
lafa vanlmahdtr. 

lngiltere hiikumeti, ecnebi goniilliilerin 
ispanyada bulunmalanmn bu maksadm 
husuliine bir ea1gel te§kil ettigi ve bu 
meselenin halli i<;in gayret sarfedilmesi 
icab eyledigi kanaatindedir. 

Bu neticeyi elde etmek ic;in kontrol 
sistemini, Van Dulm - Hemmig'in rapo
ru esaslan dairesinde yeniden kurmak 
lazimdir, 

ingiltere hiikumeti, F rans1z tekliflerini 
tamamile kabul eder. 

Lord Plymouth, bundan sonra pek 
bsa bir miiddet zarfmda bir itilafa van
lamadtgt takdirde ingiltere hiikumetinin 
tekrar serbestc;e hareket etmek hakkm1 
iktisab eyledigini beyan etmi§tir. 
Gerginlige sebeb olan beyanname 

Jean de Luz 16 (A.A.) - Bar
selondan gelen haberlere gore, anar§ist 
ve sendikalist te~ekkiiller bir beyanname 
ne§rederek Katalonya hiikumet retst 
Companys'e yakidstz ve §artstz olarak 
miizaheret edeceklerini bildirmi§ler ve 
ona her ne tarzda olursa olsun tecaviiz 
edeceklerin tecziyesini istemi§lerdir. 
Geleceh toplatrya Eden riyaset 

edeceh 
Londra 16 (A.A.) - Ademi miida

hale komitesinin salt gi.inii saat 16 da 
yapilacak olan gelecek toplantlsma biz -
zat Eden riyaset edecektir. Bu toplanti
da biitiin murahhaslar hiikumetlerinin 
F rans1z • ingiliz teklifini nasi! kar§tladik
lanm bildireceklerdir. 

Diplomatik mehafilin kanaatine gore, 
mezkur celse riyasetinin bizzat Edene 
tevdi edilmi§ olmasi bu celsede yaptlacak 
miizakerelerin hayati bir ehemmiyeti 
haiz olacagm1 gostermektedir. 

ltalyanrn tehlili memnuniyet 
uyandrrdr 

Londra 16 (A.A.) - «Royter» A
demi miidahale komitesinin bugiinkii top
lantlSI Londra diplomatik mehafilinde 
biiyiik iimidler uyandirmt§Sa da umumi -
yet itibarile nikbin bir hava yaratmt§hr. 

!talyanm bir miktar goniillii geri c;ek -
meyi esas itibarile kabul etmi§ olmasi 
memnuniyetle kar§Ilanmi§hr. 
Alman ve Sovyet murahhaslarrnrn 

lihirleri 
Londra 16 (Hususi) - Ademi mii -

dahale komitesinin toplanhsma i§tirak 
etmek iizere tayyare ile Berlinden Lon -
draya gelen Alman murahhast el<;i von 
Ribbentrop da bugiinkii celsede her iki 
tarafa muharib hakk1 verilmesi hususunda 
Israr etmi§tir. 

Sovyet murahhasi el<;i Maisky buna 
itiraz ederek, Madrid hiikumetine silah 
satm almak serbestisi verilmesi liizumunu 
ileri siirmii~tiir. 

endiistri faaliyeti 

Belgradda Zemun asma kopriisii 
Belgrad (Hususi) - Dost Yugoslav -I Bundan bir sene evvel siiylenen bu 

yanm ekonomi ve endiistri progr amma nutuk, bugun tarnamen bir hakikat ol
dahil olan ag1r endustrinin kii~ad res - mu§tur. Ag1r endiistri, dahill politika • 
mi, Zenica kasabasmda yapllmi~tir. A- da biiyuk ve geni§ iil~iide bir inki§afa 
gtr endustri, Yugoslavyanm ikhsadi ha- yol a~acaktJr. 
yatmda yeni· bir hamle olmu§tur. Yu - Bu en~ustride 30 bin i~c;i i~ bulabile
goslavya, bundan sonra mamul ve ham ce.~, ya~1 30 bin miistehlik Yugoslav, 
demiri kendi memleketinden edine - mustahsil mevkiine ~Ikacakhr. 
cektir. Gec;en sene Basvekil doktor Sto- Zenica'da Yiikselen agu sanayi baca
yadinovig bu ag1r endiistri tesisatmm Ian, M. Stoyadinovh;'in memleket ha -
temelinl atarken Yugoslavyamn zengin yatma hedi~e e.ttigi buyiik terakki abi
madenlere sahib bulundugunu, bunlan deleridir. ;l1md1 faaliyette bulunan bu 
i~letmenin hiikumetin esas gayelerin - fabrikalar , i§ ba~t~daki hiikumet adam
den oldugunu ve bu suretle Yugoslav Iarmm nekadar. s1stemU c;ah§hklarmt 
milletinin hem miistehlik, hem miistah- gostermek itibanle de ayn bir k1ymet -
o;il bir hale getirilece!Hni soylemi~•ir . tir. Bucilit:ut 
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Bekledigimiz 

biiyiik misafir 

Dost Yunan Basvekili 
' 

yar1n ~ehrimize geliyor 
[Ba§taratl 1 tnc1 sahttede J 

Biitiin gazeteler bu seyahat vesilesile 
hararetli ne§riyatta bulunuyorlar. Mat • 
buat, Tiirk - Yunan ittifakmdan bahse -
derek M. Metaksas'm Ankaray1 ziyare
tinin, iki memleket arasmdaki dostlugu 
takviye edecegini yaZiyarlar. 

Kar~IIama ve ziyaretler 
Dost ve miittefik Yunan Ba§Vekili M. 

Metaksas yarm §ehrimizde bulunacaktlr. 
Kendisini burada istikb<!.l etmek iizere 
Hariciye Vekaleti Hususi kalem mtidi.irii 
Refik Amir §ehrimize ~elmi§tir. 

M. Metaksas'I ~ehrimize getirecek o
lan Averof ztrhliSI yarm saat dort rad -
delerinde Haydarpa§a a<;Iklanna gele • 
cektir. iki torpitomuz tarafmdan Mar -
mara ac;tklannda kar§Ilanacak olan A
verof 21 pare top atarak ~ehri selam
hyacak ve ayni surette selamlanarak Dol
mabahc;e a<;Iklarmda demirliyecektir. 

A verof Haydarpa§a a <;Igmda iken bir 
istimbotla Vali ve istanbul Kumandam 
gemiye giderek Yunan Ba§Vekiline ho§ 
geldin diyeceklerdir. 

Gemi Dolmabahc;e oni.inde demirle -
dikten sonra Akaym bir vapuru Averofa 
yana§acak ve M. Metaksas'la refikasmt 
ve beraberinde gelen zevah karaya c;1 • 
karacakt1r. Yunan Ba~vekiline Devlet 
Denizyollan nht1mmda askeri merasim 
yaptlacak oradan otomobillere binilerek 
Perapalasa gidilecektir. 

M. Metaksas saat 6,45 te Haydar -
pa§a istasyonuna gitmek iizere otelden 
aynlacak ve riikubuna tahsis edilen hu
susl tren saat 7,5 ta Haydarpa§adan ha
reket edecektir. 

Hariciye Vekaleti Elen Ba§vekilinin 
Ankaradaki kabul merasimi ve ziyaret -
lerine aid §U programt haztrlamt§tlr: 

Hususi tren sah giinii saat on be§te 
Ankara istasyonuna muvasalat edecektir. 
BaFekil ekselans Metaksas ve refikas1 
istasyonda Ba§vekil vekili Celal Bayar 
ve refikasi, Hariciye Vekili doktor T ev
fik Rii§tii, Hariciye Vekaleti siyasi miis
te§an Numan Menemencioglu, Ba§veka
let miiste§an Kemal, Ankara V ali ve 
Belediye reisi Nevzad, Ankara Kuman· 
dam General Mustafa, protokol §efi ,Sev
ket F uad, birinci daire reisi Cevad, An
kara merkez kumandam albay Ali De
mir, Emniyet direktorii Sadri ile Yunan 
sefareti erkam tarafmdan istikbal edile -
cektir. Ba§vekil istasyonda bir ihtiram 
bt' ast tarafmdan selamlanacak ve k1t' aya 
refakat eden banda bu merasim esnasm
da Y unan milli mar~ile istiklal mar§ml 
c;alacaktir. 

Misafir Ba~vekil ve refikas1 ve rna -
iyeti erkam otomobillere binerek Anka -
rapalas oteline gidecekler ve mezkiir o -
telde kendilerine tahsis olunan dairelere 
yerle§tirileceklerdir. 

Saat II de misafir Ba§vekil ve rna -
iyeti erkam Riyaseticumhur ko§kiine gi· 
derek defteri mahsusu imza edecekler -
dir. 

Ekselans Metaksas saat 11.20 de 
Y unan sefirile birlikte Hariciye V ekili -
ni, 11,40 ta Gene! Kurmay Ba~kam 
Mare~al Fevzi CakmagJ ve saat 12 de 
Ba~vekil vekilini ziyaret edecektir. 

Hariciye Vekilile Mare~al ve Ba~ve
kil vekili de bundan sonra kendisine ia -
dei ziyaret edeceklerdir. 

Madam Metaksas saat 11 de Bayan 
Celal Bayan, sonra Bayan Fevzi Cak
magi ziyaret edecek, bilahare bu ziyaret
ler iade edilecektir. 

Misafir Ba~vekil ogle yemegini husu
si olarak Yunan el~i]iginde yiyecektir. 
Ogleden sonra Ba§Vekil Ekselans Me -
taksas saat 13,5 ta Biiyi.ik Millet Mec
lisi reisini ziyaret edecek ve bu ziyarel 
16 da iade edilecek tir. 

Ak§am saat 20,5 ta Ba§vekil vekili ve 
refikas1 tarafmdan Ankarapalas otelinde 
misafir Ba§vekille Madam Metaksas §e· 
refine bir ak§am yemegi verilecek ve bu 
yemegi bir kabul resmi takib edecektir. 

20 te§rinievvelde misafir Ba§Vekil ve 
refikasi §ehir miiesseselerini gezecekler -
dir. Saat 1.5 ta Hariciye Vekili tarafm
dan Hariciye ko§kiinde bir ogle yemegi 
verilecektir. Ogleden sonra misafir Ba§· 
vekil ve refikast §ehrin ~ayam tema~a 
mahallerini gezeceklerdir. Saat 20.5 ta 
Ba§vekil Metaksasla refikasi §erefine 
Y unan sefiri Rafael ve refikast ta · 
rafmdan Ankarapalas otelinde bir ak • 
~am ziyafeti verilecek ve bu ziyafeti bir 
resmikabul takib edecektir. 

21 te§rinievvel per§embe giinii misafir 
Ba~vekille refikas1 sabahleyin §ehrin ta
rihi miiesseselerini gezecekler ve saal 
1,5 ta Anadolu kuliibiinde §ereflerine 
Gene! Kurmay Ba§kam tarafmdan ve -. 
rilecek ogle yemeginde bulunacaklardir. 
Saat 17 de misafir BaFekille Madam 
Metaksas §erefine Dahiliye Vekili ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Gene! Sekre -
terile refikast tarafmdan Marmara ko~ -

• 

Filistin fehirlerinde 

karga~hklar 

Kudiiste yangm ~1kt1, 
bir~ok binalar yand1 
Londra 16 (A.A.) - Filistinde va· 

ziyetin gittikc;e endi§eler dogurdugu Ku
diisten bildirilmektedir. Biitiin Filistin 
topraklannda ve bilhassa cenub havalisin
de fevkalade tedbirler almmaktadir. Po
lis memurlannm zevce ve c;ocuklannm 
Kudiise nakledildigi soylenmektedir. 
Trenler, gece i§lememektedir. 

Diger cihetten haber almdtgma, gore, 
Vahabi kuvvetlerinin Filistin • Maverayi 
Erdiin hududuna gelmeleri biiyiik endi -
§eler dogurmu§tur. 

ibnissiiud kuvvetlerinin Akaba korfe
zi mmtakasmda taarruza gec;ip gec;miye
cekleri heniiz malum degildir. Dola§an 
bir ~ayiaya gore V ahabiler cephede biri
ken kuvvetlere kumanda edecek olan 
ibnissliud'un ogullanndan birinin gel -
mesini beklemektedirler. 

Muhaberat durdu 
lskenderiye 16 (A.A.) - Kudiisle 

Hayfa arasmdaki muhabere telleri ke • 
silmi§tir. 

Multi bir Liibnan $ehrinde 
Beyrut 16 (A.A.) - Kudiisten ka

c;an Miifti diin bir yelkenli ile Liibnan 
sahilinde kain Nakuba'ya gelmi§tir. 
Giimriik memurlan, gemide ara§hrmalar 
yapmi§lar ve bedevi k1yafetinde bir ada
rna rasgelmi§lerdir. Bu adam Kudiis 
Miiftisi oldugunu soylemi§tir. 

Laz1m gelen muamele yapildtktan 
sonra Miifti Beyruta giderek geceyi ora
da ge~irmi§tir. Ertesi giin Miifti mec;hul 
bir semte hareket etmi§tir. 

Kudiiste biiyiih bir yangrn 
Kudiis 16 (A.A.) - Reuter Ajan • 

smm muhabiri bildiriyor: 
Bu sabah saat 3 te <;1kan bir yangm 

neticesinde giimriik binasi, telsiz telgraf 
salonu, diger bazt binalar ve Lida tay -
yare meydam yanmt§hr. 

iirli idare u:zatalda 
Kudiis 16 (A.A.) - Di.inki.i sui

kasdler neticesinde hiikumet makamat1, 
orfi idareyi gayrimuayyen bir tarihe ka
dar uzatmaga karar vermi§lerdir. Diin 
ak§am saat 18 de §ehrin sokaklan, kah -
veler ve umumi mahaller bo§tu. Y ollarda 
ve sokaklarda devriyeler dola§makta idi. 

Filistindehi Arablara miizaheret 
Londra 16 (Hususi) - Trablustaki 

Arab ricali italyan Ba§vek.ili M. Mus • 
solini'ye c;ektikleri bir telgrafla Filistin
deki Arablara miiz.theret ettiklerini bil " 
dirmi~lerdir. 

Miilti /ngilizlere mi teslim 
edileceh? 

Kudiis 16 (A.A.) - Samdan gelen 
haberlerde Filistin Miiftisinin Frans1z 
mandasmdaki topraklara girmi~ oldugu 
teyid olunmaktadJr. Maamafih, Miifti, 
F rans1z polisinin nezareti altmda tutu! -
maktad1r. Bunun, pasaport muamelele -
rinin eksik oldugundan mt, yoksa Miifti
nin lngilizlere teslim edileceginden mi ile
ri geldigi belli degildir. 

HASAN 
AL.L.I~ 

~lJJlJ 

Kad1mar Hasan rujuna bayJityor. 

<;unkii en ~ok muvaftak olan, en ~ok tantlan 

en latif ve en miikemmel ruj ve alhklardtr. 

Alhklar 35, ruj 50 ve liiks 100 kur~tur. 

ACENTA Aran1yor 
Ankara Anonim Tiirk Sigorta 

!?irketinden : 
~irketimiz, mevcud acentahk tetkilatma ilaveten, 

yazth tehir ve kasabalarda ~ah,mak iizere mezkur mahallerin 
tamlmtt tacir ve fhmalart arasmda acenta aramaktadtr. Bu ite 
istekli olanlarm ~irlretin Jstanbulda, Y enipostane karttsmda, 
Erzurum hanmda kain muamelat merkezine. referanslarmt da 
bildirmek suretile - tahriren miiracaatleri: 
Afyon c;anakkale Gemlik Mardin 
Amasya c;orlu GilmU,hane M. Kemal· 
Antalya Diyarbekir inebolu 
Ayanc1k Dortyol lzmit 
Batra Diizce Kars 

PBfB 
Ordu 

Barten Erzurum Kastamonu 
Rize 
Sinop 
Sivas 
Tokat 

Biga Fatsa Kayseri 
Bilecik Fethiye KUtahya 
Bolu Gazi Anteb Malatya 
Ceyhan Gelibolu Mara, 

Devlet Demiryollar1 9 uncu 

Urfa 
Zonguldak 

i~letme Direktorliigiinden: 
Muhammen bedeli kilometre 27 de vagon iizerinde teslimi ~artile heber 

metre mikab1 155 kuru~ olan 8,000 metre mikab1 balast kapah zarf usulile 26/ 
10/937 salt giinu saat 15,30 da Sirkecide 9. !~letme Arthrma ve Eksiltme Ko • 
misyonunda satm almacaktrr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Nafta i~lerine aid eksiltmelere girmek istiyenlerden 
aranacak muteahhidlik vesikas1 hakkmdaki talimatname dairesinde almm1~ 
vesika ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar Kom.isyon Reisligine ver • 
meleri laz1md1r. 

;>artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinde ve Sirkecide 
!1?letme Komisyonunda verilmektedir. (6908) 

di§, nezle, • grip, romatizma 
ve biitiin agnlarmtzt derhal keser. 

icab1nda gUnde 3 kaf& ahnabilir 

lsim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sak1mmz. 

P. T. T. LevazlDl Miidiirliigiinden: 
1 - !dare ihtiyac1 i~in 3300 metre Jonksiyon kablosu kapah zarfla ek .. 

siltmiye konulmu~tur. 
kiinde bir c;ay ziyafeti verilecektir. Saat 2 _ Muhammen bedel 30.000, muvakkat teminat 2250 liradtr. 
19,5 ta h•Jsusl trenle istanbula hareket- 3 - Eksiltme 1 te~rinisani 937 pazartesi gunu saat 15 te Ankarada P. 'l'. 
lerinde muvaJII.at program1 tatbik edi • T. Umuml Miidurlii~u Satmalma Komisyonunda yapllacaktrr. 
lecektir. 4 - Talibler teminat makbuz veya kanunen muteber teminat mektub .. 

lslanbula doniif lanm ve ~artnamt-de yazih belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan ka• 
pall ve miihiirlu zarflarmi mezkfu tarihte saat 14 e kad.ar adt ge~en Komis-

Misafir BaFekil cuma giinii 9,20 de yona teslim edeceklerdir. 
Haydarpa~a istasyonunda kar§Iianacak • 5 - Talibler Ticaret Odas1 vesikasmdan ba~ka muteahhidlik vesikasJJll 
hr. Hareketindeki merasim burada tek • haiz olacaklardtr. 
rar edilecektir. Oradan riikublarma tah- 6 - $artnameler Ankarada P. T. T. Levaz1m Mudurlligunden, lstanbuida 
sis edilen vapurla Denizyollan nhtJmma, P. T. T. Levaztm Ayniyat Mudurliigunden 150 kuru~ mukabilinde verilir. ) 

oradan da otomobille P~:rapalas otelini •••••••••••1••••••••c•3•3•3•5"••••••lllll••(6~1~3~7 11111 
te§rif edeceklerdir. 0 

Misafir Ba~vekil saat 11 de lstanbul E 
V ali ve Belediye reisini ziyaret edecek, 
bu ziyaret 11 ,5 ta Vali tarafmdan iade ' LMi 
edilecektir. 

Sa at 12 de Y unan BaFekili T aksim 
abidesine merasimle c;elenk koyacakttr. 

Sa at 1J te T okathyan otelinde Vali 
tarafmdan bir ogle ziyafeti verilecektir. 
Ogleden sonra M, Metaksas Yunan te
baasmm ziyaretini kabul edecektir. 

Yunan Ba§vekili 23 te~rinievvel cu • 
martesi giini.i sabahleyin Yunanistana mii· 
teveccihen A verof'la hareket edecektir. 

Atina matbuatrmn nefriyatr 
Atina 16 (A.A.) - Gazeteler, Ba§· 

v~kil Metaksas'm Ankaraya yapacag1 zi
yareti mevzuubahsederek iki memleket 

arasmdaki dostluk, eger Ti.irk - Yunan 
dostlugu gibi samimi olursa, sulh ic;in ne 
biiyiik bir nimet oldugunu biitiin diinyaya 
isbat etmek hususunda bu ziyareti yeni bir 
vesile olarak telakki etmektedir. 

Katimerini diyor ki: 
«Bu ziyaret, mazide kar§I kar§tya c;ar

pi§an ve fakat bugiin sulh lehine sarstl • 
maz bir bagbbkla elele veren iki millet 
arasmda bir temas mahiyetindedir. 

iki biiyiik asker olan Atatiirk ve Me
taksas'm telakisi bu ziyaretin manasmi 
arttumakta ve muahedelerin tesbit ettigi, 

iki millet kalbinin teyid eyledigi ve An
karada hamlanan tezahiiratm da tarsin 
eyliyecegi bir silah arkada§hgi mahiyetini 
vermektedir.» 

GRiP - NEZLE - NEVRALJI 
BA!? ve o;~ agrllar1 • ARTRiTiZM 

Bursa • Y eni~ehir Kazas1 Kaymakamhg1ndan: 
1 - Kazam1za bagh Karastl kiiyuniin orta malma ekilmi§l araziden ~~

kacak alan tahminen k1rk be~ bin kilo ~eltik 6/10/937 giiniinden itibare!l 
26/10/937 sah giinune kadar yirmi bir giin muddetle a~Jk arttirmtya 1;1 " 
kanlmt~hr. 

2 - <;eltigin beber kilosu sekiz kuru~tan olmak uzere yuzde yedi btl• 
~uk muvakkat teminat ak((esi iki yi.iz yetmi~ liradtr. 

3 - l;jartnameyi giirmek ve pey siirmek istiyenlerin ihale gunu ol · 
26/10/937 sah giinu saat 16 da Kazamtz Hususi Muhasebe Dairesindeki mat 
sus Komisyonuna ba~ vurmalan ilan olunur. (696? ___ ....:.._ __ ..:..__ _____________ --
u,ak Belediyesinden : 

Belediyemizin fen memurlugu ac;1khr. Ayhk ucreti 165 lirad1r. Musad ' 
dak §ebir plan1 1/2000 mikyasmda ise de 1/500 mik~asmda buyiiltiilerek tev " 
ziat paftalan yaptlacakhr. Gerek ~ehir plamm tatbik gerek paftalan yapm9~' 
iktidarmda olan isteklilerin 15 gun zarfmda Belediyemize yapacaklar1 mur9J 
caatlere evrak1 musbitelerini de elemeleri Iaz1md.tr. (~ ... 

YUce ve gorgUIU 

BiCKi DiKi$ YURDU 
Tesis Miidiirii: ELENi <;ORBACIOC.LU . 

!!:n son ve «ok kolay bir usulle Franstz luks metodla i)'l 
dikis bilenlere 3 ay, az dikill bilenlere 6 ay. hir; bilmiyen· 
Jere 9 ay, tayyiir, tuvalet, roblar, beyaz ((ama~lr, erkek 
kostiimu, reklam pard.esii, pijama dersleri bayanlara ve
rilir. Yiice Kultlir Direktiirlugiinden musaddak 11ehadet· ill••••••• name verilir. Adres - Kumkapt Kadirga caddesi No. g3. 



Hayat•m•zda sade yemekler degil, 
kahvalt.lar da miihimdir. Hele t;ocukla· 
r•m•zm kahvaltilan muhakkak fazla g1 • 
dah fakat ayni zamanda hafif olmahd1r. 
Kii<;iiklere miitemadiyen kahve ve t;ay i«;ir· 
mek tabiatile mumd1r. Onlara c;ay, kah· 
ve yerine ekseriyetle yemi~ vermek §iip· 
hesiz ki <;ok faydahd1r. Bilhassa mektebe 
giden <;ocuklar it;in kahvaltliar daha mu
gaddi, lakin hazm1 kolay maddelerden 
intihab edi!melidir. Sm1fta iizerine uyu • 
§ukluk ve tembellik <;oken, uyuklamaga 
ba§hyan <;ocuklar ekseriya ag1r §tyler 
Yemi~ olanlardir. 

Cocuklar i<;in iyi bir ikindi kahvaltisl 
da laz•md•r. Mektebden dondiikleri za • 
man, hele hava soguksa onlara bir fincan 
Sica~ siit ic;;irmek c;;ok faydahd1r. Onlara 
her zamari giinde bir litre slit ic;~iyen ~~o: 
cugun s1hhatini muhafaza edem1yecegml 
tekrar etmek gerektir. 
Ak~am yemeklerinde c;;ocuklanmiza 

sebzeli et sulan i<;irmek pek iyi~ir. T a~e 
yumurtalar ve tahammilr etmem1~ peymr
ler de onlar ic;;in miikemmel bir g1dad!r. 
Yukanda yavrulann fazla yemi~ yeme • 
leri icab ettigini soylemi~tik. BaZ!lar• ye· 
mi~in pahah oldugu ve bunu her ailenin 
tedarik edemiyecegi miitaleasmda. bu!~
nacaklardir. Biz de buna kar~1 d1yeb•h· 

riz ki: Cocugun et masrafmda~ ~e.sip ye
mi§e eklemek onlar ic;;in daha IyidJr. 0. · 
ziim, portakal ve elma bilhassa tercJh 

edilmelidir. 
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l<I§hk §apkalann yazhk §apkalardan 
hem daha dayamkh ve pratik, hem de 

ayni zamanda §tk olmast ' lazimd•r. Bu 
gayeyi temin edebilmek i<;in i§te size ii<; 
niimune .. Birinci model giindiiz ~e. c;ay 
elbiselerile giyilecek giizel bir h•cr•mde 

ciddi zarif fotr bir §apka .. lkinci model 
f I ' ~ It ru"zgarh ve soguk havalar· az a yagl§ , 
da ba§tanba§a astragan, yahud astraga~ 
garnitiirlii mantolarla giyilecek aym 

U.. .. .. del bu 
maddeden bir §apka.. c;uncu .mo .. ~ 
sene <;ok moda olan lame tez~math og • 
leden sonra elbiselerle giyilebtlecek al • 
hn lame yollu fotr kiic;;iik ~apka .. 
. ········ ······················· ... ························· 

Moda incelikleri 
* Bu sene muhtelif renkte d?z, ya • 

hud c;;izgili, satranc;h impenneabller ~~
dad1r. y aka! an yuvarlak, gogiistekt dug· 
meleri biiyiiktiir. * Laciverd renkte ve klasik bic;i~de 
elbiseler modadlr. Bunlann korsaJma 
Ye§il, ktrm1z1 ve sair uyacak renklerden 
tezyinat yapiimaktadlr. * Yiinlii elbiseler iizerine geni§ ka· 
clife plastronlar konmaktad1r. * Moda diigmelerin en ~tklan, iizerin· 
de hayvan kafalan olanlarla, ~effaf o
lanlar ve iizeri tezyinath derilerdir. 

k * Laciverd elbiselerde a<;Jk mavi kol 
apag1, yaka ve etek kenan, .yok kulla

.,,J...,,.ktad Jr. 

CUMHURIYET 

Liiks bir gece elbisesi 
Kt~ geliyor, ba

lolar, suvareler bir
birini takib edecek.. 
Herkes daha ~imdi
den nastl orijinal bir 
elbise yapsam diye 
dii~iiniiyor .. hte size 
bir niimune ki bu • 
nun aynini taklid et· 
mek, belki ayni ha
lo ve suvarede bir
ka<; tenesinin bir a • 
rada bulunmas1 en • 
di~esini verebilir. Fa· 
kat bundan alma • 
cak fikirle siz ken· 
diniz ba§ka yeni bi
c;;imler meydana t;I· 
karabilirsiniz. 1~ ete
gin geni~ligi, korsa· 
jm giizel drape ~ek
li, kadife omuz band· 
lannm yapih§mda • 
ki inceligi kavra • 
maktad1r. Sonra ku
ma~ da <<altm lake 
ve kloke» dedikleri 
cinstendir ki bu sene 
.yok modadtr. Elbi • 
senin bir de bele ka
dar kollu bir ceketi vardtr. Danslardan sonra ii~iindiigii zaman ve mantonun 

altJna da o giyilecektir. • •••.....••.....•............••••••.••••.•.•.••..•.••.•.•••..•••••.•••.•..• 

.... re·miZHk, tuvaletin ilk 
§artlanndan biridir 

Bir~ok kadmlar vardtr ki maatteessiif 
temizligin, sthhatleri, genclikleri ve rna· 
nevi muvazeneleri ic;in nekadar liizumlu 
oldugunu takdir etmezler. Cild~er!~~n bo
zuklugundan, sinirlerinin gergmhgm~en, 
mide ve barsaklarmm iyi i§lememesm • 
den §ikayet eden nice bayanlar, bunlara 
c;are bulmak ic;in doktor . ?oktor gezer
ler, giizellik miiesseselenmn k~p.Ianm 
a§mdmrlar da bir kahb sabun, bu parc;~a 
su ile hergiin muntazaman ba§tan a§agl 
y1kanmanm derdlerine .~eva ola~agm1 
dii§iinmez ve bilmezl:r. Oyle !a, ~~: k~
dm tasavvur ediniz k1 geceleym ehm yu
ziinu y1kamadan, makiyajmt temizleme
den yataga giriyor ve bu suretle giind.iiz 
hayatmm c;ehresine y•gd1g1 tozlarla mik
roblarla beraber yatlp uyuyor. Elbette 
onun s1hhati bozulur, teni giizelligini 

kaybeder. 
Yiiz el ytkamak, di§leri temizlemek, 

sa~lan tarayip ftr<;alamak ka<; dakikahk 
bir i§tir. Halbuki bu ufactk zahmete kat
lanmayip da o vazifeleri ihmal et~e.k 
insana nekadar pahahya mal olur, b1hr 

misiniz ~ 
Onun ic;in, bu itiyadt edinmi~ olanlara 

faydah ah§kanhklanna devam etmele~.ini 
tavsiye ederken ihmal edenlere de kat IY· 
yen bu huylanndan :azgec;mele.~ini ve 
.yocuklanna da bu §ek1lde. y~l gos~erme· 
lerini ihtar etmek mecbunyetmdey1z. 

Aynaya baktigm1z zaman. o sihirli 
cam size yorgun ve buru§uk btr c;ehre, 
sihhat ve hayat eserinden uzak baki§lar 
aksettiriyorsa size bunlan ta~ir ~e ~ash!.h 
edecek hi~bir makiyaj kuvveti, ~I<;btr .. g~
zellik enstitiisii mevcud olmadigmt soyh
yebiliriz. 

Halbuki baz.Ian biraz slit, biraz krem, 
biraz da fazla pudra ve alhkla bu i§in 
i<;inden c;•k•hr zannmdadiTiar. Hay1r, hi~ 
bir giizellik miistahzarah, yumu§ak, tat
h, kremsiz bir sabunun yerini tuta • 
maz. 

zak kahr ve sonra oralarda bir kadmm 
en ziyade kac;mmast laz1m siyah nokta • 
Jar hast! olur. 

Her ak§am yatmadan evvel Makiya
jmizt iyi bir krem veya yag., yahud siitle 
c;•karmahsm1z, ondan sonra ytkanmahsi· 
mz. Eger makiyajmtzla beraber yJkana· 
cak olursamz, yiiziiniizdeki fuzull mad
deler sudan ve sabundan evvel mesame
lerinize niifuz eder, orada yerle§ir kahr 
ki bunun hie; de iyi bir§ey olmad1gmt 
zannederim ki pek giizel tahmin edersi-
mz . 

Makiyajmtzi ~~kard1ktan sonra steak 
su ve sabunla yakmmtz. Sonra yiiziiniizii 
bol soguk sudan gec;iriniz. Bu suretle sl· 
cak suyun a<;mt§ ve temizlemi§ oldugu 
mesameler soguk su ile kapamr, makiya
jm kismen tahrib etmi§ oldugu cildiniz 
tabil hayat ve tazeligini yeniden altr. 

Keza sabahleyin de ayni usulii tatbik 
etmeniz c;ok faydahdu. K1sa bir zaman 
zarfmda bunun size verdigi rahathk ve 
iyiligi mutlaka hissedersiniz. 

Fa kat hergiin y1kanma metodu bil • 
hassa normal ve yagh deriler ic;in tav • 
siye edilebilir. Kuru tenliler, hususile 
yiizlerinde siyah noktalar, kirmiZihklar ve 
saire olanlar i~in boyle belliba§h yJkan
manm haftada iki defa tatbik1 kafidir. 
Ytkanma bittikten sonra da cilde besle
yici bir krem tabakast siiriip 15-20 daki
ka kadar durmal1, sonra soguk su ile onu 

Viicudiiniizii ve yiiziiniizii sabunla • 
mak ic;in yumu§ak bir fuc;aya da ihttyact· 
mz vardtr, T a ki sabun kopiikleri derini
zin mesamelerine iyice nufuz etsin. Eger 
bunu <;1plak elinizle yapmtya kalkarsamz, 

1 · · · ~ t · I kten u "1karmahd1r mesame enntzrn c;ogu em1z enme - "' ............. : ................... H .................... . 

...... K~·~ .. ;~~t~i~~~~~~ ilk modelleri 
' 

Kt§ ic;in Pariste haZ!rlanan kiirk man to modellerinin en giizelleri .• Be§ man
kenin iizerinde be~ muhtelif c;e§id deriden be~ muhtelif bic;imde .. Hangisi ho§u· 
nuza gidecek bakal1m! 

Firtina ve yagmur 
Diinkii ekspres 

Ankaraya gidemedi 

AnadolukavagJ oniinde 
bir cesed bulundu 

CBa~tara!t 1 fncl sahltedel 
az 10,6 santigrad olarak tesbit edilmi§ -
tir. Rlizgar, ~imalden saniyede 8 metro 
siiratle esmi~tir. 

Havanm buglin de kapah ve yag1§h 
gec;mesi, zlirgarlarm §imal ve garb isti
kametlerinden esmesi, Karadeniz, Mar
mara, Ege mmtakalarmda f1rbnah ol
mast muhtemeldir. 

Frrtrna Jevam ediyor 
Karadenizde f1rtma butlin §iddetile 

devam etmektedir. Bliyiikderede topla
nan gemilerin birc;ogu, heniiz denize <;1-
kamamt§lardtr. Bunlardan bliylik to -
najh bir iki gemi, evvelki ak§am, ha -
vanm bir arahk yah§masmdan istifade 
ederek Karadenize <;iktm~lardir. 

Bu arada Karadeniz bliyiik postasm1 
yapmakta olan Aksu vapuru da dlin se· 
ferine devam etmi§tir. 

Barhn postasm1 yapmakta olan Mer
sin vapuru, Bogazdan «;tkmt§, fakat kuv
vetli dalgalar kar~lSlnda yoluna devam 
edemiyerek tehlikeli bocalamalardan 
sonra tekrar Bo~taza diinmii~, limana 
gelmi~tir. Karadenizden beklenen va -
purlar da limammtza gelmemektedirler. 
Zonguldak ve Eregli limanlarmda tab
mil i;~lerinin durmas1, birkac; glinden · 
beri buradan vapur gitmemesi, kiimlir 
stklntlSI dogurmu~tur. 

Balan gemi ve kayrhlar 
!;limdiye kadar alman malfunata go

re, Karadeniz Bogaz1 civarmda 4 yel -
kenli batml§br. Bunlardan ii<;liniin tay
falan kurtanlmi§br. Karadenize, t;Ik -
c;Ikml§ olan lie; yelkenli geminin ak1beti 
mec;huldlir. Bu gemiler hakkmda, blitiin 
te§ebblislere ragmen bir malfunat alma
madt~ndan batmt§ olr...,,.Jarmdan en • 
d~e ediliyor. 

Biiyiikdere Lim an Reisi N azif, dun 
Anadolukavagma giderek batan geml -
ler hakkmda tahkikatla me§gu1 olmU§· 
tur. 

Diinkii kaza 
Ftrbna yiiziinden, diin ak§am Koprli

de bir kaza olmu§tur. Antalya Nakliyat 
;~irketinin e;~yalanm gotiirmekte alan 
Ahmedin motiirii, Kiiprii goziinden ge
c;erken Emniyet Nakliyat §irketinin bir 
kaytgma c;arpm1~, babrmi§hr. Kaytk • 
taki tayfalar kurtanlmi§br. 

Bir ceaeJ bulundu 
Dun saat 14 raddelerinde Anadolu -

kavagl oniinde bir erkek cesedi bulun
ffiU§tUr. Denizden g1kanlan cesed, 20 
ya~lannda Miisliiman bir gence aiddir. 
Etleri ~iiriimii§ ve ~~~ bir haldedir. 
trstiinde elbise bulunmamt§hr. Hiiviye· 
ti de heniiz tesbit edilememi§tir. Ce • 
sed Morga kaldmlm1~hr. Tahkikata de· 
vam edilmektedir. 

Bir ev ~oktii 
Davudpa~ada De~irmen soka~nda 21 

numarah Pembe kad1na aid ev diin sa
bah birdenbire ~iikmii~tiir. Biiyiik bir 
tesadiif niifusc;a zayiat olmam•~t1r. 

Szvaata yagmurlar 
Stvas 16 (Hususi muhabirimizden) -

Qif~imizin hasretle bekledi~i nafi yag
murlar, evvelki giindenberi yagmaga 
ba§ladl. Qiftc;i, oniimiizdeki YJlm bere
ketinl haz1rhyan bu yagmurlardan do
layi sevin~ ic;indedir. 

lzmit • Biiyiik DerbenJ Jemiryolu 
bozuldu · 

Son yagmurlar !zmitle Biiyiik Der -
bend istasyonu arasmdaki §imendifer 
yolunu bozdugundan, dun ak§am sa -
at 8 de Haydarpa;~ada belkenen Toros 
ekspresi Biiyiik Derbend istasyonunda 
kalml§ ve yoluna devam edememi§tir. 

Ankara ekspresi de Haydarpa§adan 
hareket edememi§ ve yolcular gece saat 
ona kadar Haydarpa§ada bekledikten 
sonra evlerine donmii~lerdir. 

Devlet Demiryollar1 idaresi yolun ta
miri ic;in icab eden tedbirlerl ald1~n -
dan, trenlerin bugiin muntazam seyrii
seferlerine devam edecekleri timid edil
mektedir. 

Aktarma •eferleri yapzlacak 
Sapanca 16 (Hususi muhabirimiz -

den) - Sapanca ile Biiylik Derbend a
rasmdaki 121 • 122 nci kilometrolarda 
yagmurlar yiiziinden dagdan inen ta;~ -
lar, ray ve traversleri tahrib etmi~tir. 
Saat 16,45 te gelen Konya postas1 Sa -
pancada, 17,08 de gelen Toros ekspresi 
Arifiyede beklemektedir. 

Yarm Sapanca ve Biiyiik Derbend a
rasmda kar§Ihkh aktarma seferlert ya
pilacak, yolcular bekletilmiyecektir. 

M. Stoyadinovi~ Pariae 
dondii 

Paris 16 (Hususi) - Yugoslav Ba~ve
kili M. Stoyadinovi~ bu sabah Londra
dan buraya diinmii§tiir. Yugolav Ba§ve
kili iki iic; glin Pariste kalarak, Fran31Z 
ricali ile temaslarma devam edecektir. 

Basvekilin ziyaretleri 
Paris 16 (A.A.) - M. Stoyadinovic; 

ogle zamam Frans1z • Yugoslav iktlsad 
komitesi reisi Lamoureux'yi.i kabul et
mi§tir. 

Yugoslavya Ba§vekili bu komitenin 
fahri reisidir. 

GONON BULMACASI 
1 2 S 4 II ft 7 8 9 10 

I J , 

1-t--r--!--!-::=J-+-l--l-1 ±J 
Soldan sa~a: 
1 - Bir i~ uzvumuzun iltlhabl. 2 -

Me~hur Kartaca kumandam, hava bOiilU • 
~11. 3 - Odamn kiSimlarmdan, evln kl.srm
larmdan. 4 - Saatlerln g!dl9lnde do~ru -
luk esas1, r,:lf~ln!n en miihlm aletl. 5 -
Ger,:en a.srrda Y&§am19 bir Frans1z dlplo • 
mat1, yol. 6 - Dumanm klrl, askeri b!r 
klt'a. 7 - Pazara r,:1kanlnu9, nota. 8 _ A
nadol~ daglarmdan. 9 - Esk! hiiklm, serl. 
10 - Irad, ekzersis, 

Yukandan a§Bgiya: 
1 - Yeraltmda yetl§en y!yeceklerden al

fabede blr barf. 2 - Budala, lleri ve 'gerl 
sOZ soyl!yen. 3 - Aglzda dtiniip dola~n 
.sOz, blr edatm kiSaltllmi§ ve kalmla§tlrl.] • 
rnl§l. 4 - Ciimle, kokulu bir ot. 5 - Gti -
ne§ln dogctugu yer, Bulgar!standa blr dag. 
6 - Blr emir, ahlrette ge(fllecek olan mu
hayyel koprii. 7 - Gece eglence yerl, zev«;. 
8 - Blr davetl kabul edlp gltmek, akan su 
toplantiSI. 9 - Blllp de bllmemezlikten gel
mek, s1fat edatl. 10 - Bir vllll.yetim!z, yas. 
Evvelld bulmacamn ballt!dilmi~ ~ekll 

I 2 8 f I'> ft ' >< II tO 
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istanbul 3 iincii icra memurlugundan: 
Mahcuz ve paraya c;evrilmesine karar 

verilen ev e~yas1 vitrin ve hahlar 22/ 
10/937 cuma glinii saat 12 den 1 e ka -
dar Arnavi.idkiiy Siyahgi.il cad. No. 9 da 
a~1k arthrma suretile sahlacakhr. Kty
metl muhammenesinin %75 hi.i bulma· 
d1g1 takdirde 2 nci arthrmas1 26/10/937 
giinii ayni saat ve mahalde sablacagm
dan mahallinde bulunan memuruna 
miiracaatleri liizumu ilan olunur. 

Beyog1unda: Eski 

H A V D E N magazalarmda 
nefis ve miintehab B A K E R 
mobilyalar1 te~hir edJ.lmektedir. 
Y A T A K ve Y E M E K oda
larile S A L 0 N taktmlarmm 
en zengin ~e~id1erlni her yerden 

ucuz fiatlarla bu1acaksmlZ. 

Pltlk, K1zart1, Slvilce 

BunlarJD iuilesinin 
en kat'i devastd1r. 

9 

ist. Borsast16/10/937 
PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Bel~ika Fr. 
Drabml 
lsvi~re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron (;ek 
!)ilin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron tsve~ 
Altm 
Banknot 

A~ili~ 

625.-
123.-
80.-

100.-
80.-
18-. 

570.-
20,-
65.-
74.-
21.-
28.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

1062.-
262.-

CEKLER 

KapllDJ$ 
629.- i 
127.-, 
88.-

105.-
84.-
23.- i 

580.- i 
23.-. 
70.-i 
84.-! 
23.- 1 

31.-
22,50 

I 25.-1 
1<1.-
52.-. 
32.-· 

1063.-
263.-

AtlltS Kapam~ 

Londra 626.50 627.- i 

New-York 0.7925 0.7905 1 

Paris 23.5225 23.505 1 

Milano 15.0438 15.0318 1 

Brilksel 4.70 4.6970 
Atlna 87.23 87.1610 
Cenevre 3.4417 3.4380 . 
Sofva 63.8467 63.7958 
Amsterd. 1.4325 1.4312 · 
Pra2 22.6145 22.5964 
Viyana 4.1!150 4.1914 
Madrid 11.9712 11.9617 · 
Berlin 1.9712 1.9696 
Var!>OVB 4.1832 4.18 
Budape$te 3.9984 3.9950 
Biikre~ 107.4225 107.3365 
8e12"rad 34.4375 34.41 
Yokohama 2.7420 2.74 
Moskova 20.2875 20.305 
Stokholm 3.0957 3.0933 

lSTlKRAZLAR 

Tiirk bor. I vadeli 

'-
• D Vadeli 

Aetlts 
13.60 
13.325 

Kanams 
13.575 
13.325 __ ) 

Dr. Suphi $enses 
idraryollan hastallklan mUtehasstst 
Bevo~lu Ytld1z sioemas1 kar~ISI 

Leklerg-o Apt. Muaveoe 4 ten sonra 
eumartest faklrlere paras•z 

Tel, 43924 lliiiiiiilill .. 

!LAN 
Kadtk1iyiinde Ziihtiipa~a mahallesin • 

de Selami~e§Jlle mevkiinde Bagdad cad
desinde kain 70 numara ile murakkam 
sag taraf1 Ohannes vereseleri ve el • 
yevm Beh~et tarlas1, sol taraft Ali R1za 
hane ve arazisi, arkas1 bazan Beylik tar
la ve bazan Salapatra , on taraf1 Bagdad 
caddesile mahdud 29 donlim miktarm -
dak! arazinin alhda bir hisses! 13 9U
bat 937 tarihinde vefat etmi~ olan zev· 
cim Selman Paladan bana kalmi§hr. 
Bunun tapusunu almak igin Tapu ida • 
resine vuku bulan miikerrcr miiracaa· 
tim iizerine Defterihakam !daresinden 
verilmi;~ olan 1457 numarah kay1d su
retinde mezkur 29 diiniim arazinin eski 
sahibleri olan Mehmed Ali, Halil, Ce • 
mil, Hasan ve Faik Beyler tarafmdan 17 
reccb 1290 tarihinde Fatma fi)eref Ha • 
mma ferag edilmi§ ve 1296 tarihinden 
mukaddemki tarihlere aid muamelei fe
ragiyelerin evrakt esasivesi mevcud ol
madigmt bildirmi§tir. Halbuki mezkur 
arazi zevcim yiizba~1hktan miitekaid 
Selman Palaya, validesi Mahrukizade 
Hasene Hammdan kalm1~ ve tapulan 
mevcud bulunan bu arazl bir asirdan
beri biiyiik pederlerinden evlada inti· 
kal etmek suretile ekilip bi~ilmekte ve 
hi~bir taraftan tesahlib edilmemekte o
lup ~imdi zevclmin vefah dolay•sile te· 
varlis etmi§ ve· tapusunu almaga te~eb
biis eylemi~ oldu~mdan dolaYl evrakt 
esasiyesi kayboldugu beyan olunan bu 
arazinin sahld1~, mezkur kay1d sure .. 
tinde bil.d!rilen Bayan Fatma $eref sa~
sa kendlSlnin, e~er vefat etmi~se vere· 
sesinin gorii~mek ve meseleyi ballet • 
mek lizere Beyog1u A.gacamis!nde, Na· 
ne sokagmda 9 numarah evde mutasar .. 
nfan mukim Sadiye Palaya l1ltfen mii· 
racaatlerl rica olunur. 

Harb Aka demisi Komutanhgtndan: 
HaJ;b Akademisi ihtiyac1 i~in 400 siyah boru 200 g 1 · 1. b b 

60 d b clir k 60 1 . . ' a vamz 1 so a orusu, 
eve oynu se : ga vamzli dirsek, 60 soba agizh dirsek 50 alvanizli 

~apka pazarhk sureble almacakhr. Be§ikta~ Malmiid .. l" ~.. ' · g t 1 
ml~ 27 lira pey akcesi makbuzu ile istekli olanlan ur u?~ v~zne~me ya m • 
§amba giinli saat 11 de Ylld.Izda H b . ~ 20 bmnc1te~rm ~937 <;ar· 
miiracaatleri ar Akadem1s1 Satma1ma Kom1syonuna 

. (7102) 

Bahkesir Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

1 - Bahkesirde miicedd d . . 
ljaatmm pro· esi mucibi e en .Y~PI.lacak Do gum ve c;ocuk Bak1mev1 m• 
mmm in as1 i in . nee ~~ vahtdl f1at cetvellerine gore 14500 lirahk los· 
25/10/937~ t ·~· lhal~ tarJhi alan 23/9/937 tarihind.e talibi ~lkmad•W.ndan 
ayni ~erait 8~1 . m~ ~as Iya~ pazartesi giinli saat 15 e kadar bir ay zarfmda 

2 B ~•resm e Vertlmek iizere pazarhga birakilml~tlr. 
- • u l~e aid evrak ~unlarc.;.r: 

Husus1 ~artname 
Ke~if cetveli 
Mesaha cetveli 
Vahidi fiat cetveli 
Projeler 
Eksiltme ~artnamesi 
Mukayele ornegi. 
3 - Ihale Bahkesirde Vilayet makammda te~ekkiil edecek Encumen 

Daimi huzurunda yapllacaktlr. 
4 - fsteklilerin 937 y!l1 i~in Naf1a Vekaletinden almm1~ miiteahhidlilt 

vesikasm1 ve bu i~e girmege salahiyet veren resmi vesaiki ibraz etmeler' 
11arthr. 

5 - fstekliler Vil§yet Encumeninin toplanti giinleri olan pazartesi ve 
perllembe ~iinleri saat 15 te Vilayet Makammda te~ekkiil edecek Enciimene 
ve evrakt gormek, malO.mak almak istiyenlerin daha evvel Naf1a Dairesine 
veya Enrlimen kalemine miiracaatlcri ilfm olunur. (6579) 
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TU RK ANONiM 
ELEKTRiK $iRKETi 

MODORLOGONDEN: 
istanbul Elektrik Sirketi , 

CUMHURiYET BA YRAMI 
esnas1nda umumi ve 

salina laz1m olan 
hususi 

elektrigi 
donanma tesi-
vermek 

mii§teri saatinln kudreti dahilinde bulunmaddsc;a mezkur tesisat hakkmda 

bir ihbarname verilmesi icab ettigini tek.mil alak~Jdarlara arzeyler. 

Bu ihbarname en ge~ 

25 TE~RiNiEVVEL 937 T ARiHiNE KADAR 

~irkete gelmelidir. 

TAKI ZAFERLERiN 

ve tekmil miihim donanma tesisabnin 

rab1t imkanlar1 evvelce sirket taraf1ndan tetkik 
' 

edilecek ve bunlar ruhsatb tesisat miiteahhidle-
rine yaptirdacakbr. 

Bu ahkama riayet edilmemesi yalntz buna 
sebeb olan tesisata degil biitiin bir ma~;.allenin 

Donanma tertiballna zarar verebilir. 

--~~--·-------~--------~ izmir iii Daimi Enciimeninden: 

I 

Kapall eksiltmeye konulan i§: c;atal • Baymdtr yolunun 4+0.11-7+727 
kilometrolan arasmdaki kaldmm yaprsr. 

Bu i§in ke§if bedeli: c15490,. lira c44" kuru~tur. 
Bu i§e aid ke§if ve sair evrak a§agrda gosterilmi§tir. c364h (7067) 

A - Eksiltme §artnamesf. 
B - Mukavele projesi. 
E - Baymdrrhk i§leri genel §artnamesi. 
D - Hususi §artname, umumi ve fenru ~artname. 
C - Ke§ifname ve grafik. 

1stekliler: Bu ~artname ve evrala izmir, Ankara "'l'e istanbul Nafra Mi.i • 
di.irli.iklerinde gori.ip inceliyebilirler. 

Eksiltmenin yaprlac~gr yer, tarih, giin ve !laati: 28 birincite§rin 1937 per
§embe gi.ini.i saat 11 d.e Izmir Vilayeti Daimi Enci.imeninde. 

Eksiltmeye girebilmek i<;in gereken belgeler: Baymdrrhk Bakanhgm • 
dan almmi::? mi.iteahhidlik ve Ticaret Odasr belgeleri. 

Eksiltme kapah zarf usulile yaprlacagmdan istekliler 5 inci maddede ya
Zlh saatten bir saat evveline kadar evraklarile birlikte teklifnamelerini iz • 
mir iii Daimi Enci.imeni Ba~kanhgma verere:k mak\>uz almalan. 

Muvakkat teminat: cl162· lira. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 

I - ~artname ve ke§ifnamesine tevfikan Fer'iye Bakrmevleri ve Bagaz
i<;i Depalarr Grup Mi.id.i.irli.igii binalarmda ve <;ahlarmda yapllacak tamirat 
pazarhkla ihale edilecektir. 

II - Muhammen bedeli 1999.71 lira ve muvakkat teminab 150 lirad1r. 
III - Pazarhk 2/XI/937 tarihine rashyan sah gi.ini.i saat 14 te Kabata§

ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakhr. 
IV - ~artnameler 10 kuru§ mukabilinde hergiin inhisarlar in§aat ~u • 

besinden almabilir. 
V- !ste)dilerin pazarhk fc;:in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 gi.iven • 

me paalarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. cB." (7110" 

Afyon Vilayeti Belediye Reisliginden: 
1 - Eksiltmeye konulmu~ olan i~: Afyan kasabasmda Belediye binas1d1r. 

Muhammen bedeli c56918. lira •68" kuru§tur 
2 - Bu i~e aid ~artnameler ve evrak :junlardir: . 

A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Fenni ~artname. 
D - 1/100 projeleri. · 
E - Vahidi ktyasi fiat cetveli. 

istiyenler bu §artnameleri ve evrak1 Uray heyeti fenniyesinden 285 ku -
ru11 bedel mukabilinde alabilirler. 
3 -· Eksiltme 27/10/1937 c;ar§amba giinii saat 14 te Enciimeni Belediyece 

icra edilecektir. 
4 - Eksiltme kapall zarf usulile yap1lacakhr. 
5 - Eksiltmeye girmek ic;:in isteklile:in 4268 lira 96 jmru~ muvakkat temi -

nat vermesi ve bundan, ba~ka Ticaret Odasma kayidli bulunduguna da
ir vesika ve Naf1a Vekaletmden almm1~ en az k1rk bin lirahk mi.iteah
hidlik vesikasrm haiz almasl ve ke~d.isi mimar veya mi.ihendis alma • 
d1g1 taJtdirde in~aatm ba~mda fenm n;es'uliyeti deruhde edecek bir 
mimar veya mi.ihendis bulundurmasi laz1md1r. 

6 - Teklif mektublan 3 i.inci.i rnaddede yaz1h saatten bir saat evveline ka -
dar Belediye Enciimenine getirilerek Enci.imen Reisligine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet 3 iinci.i rnadC.ede yaz1h sa
ate kadar gelmi§ olmas.r ve d1~ zarfmm miihiirlenerek kapahlm~ bu -
lunmas1 lazJmdlr. Postada olan gecikmeler kabul ed.ilmez. (7071) 

P. T. T. Umum Miidiirliigiinden: 
450 aded iki kiloluk terazi eksiltmesi hakkmda 19,30 eylUl ve 11 birinci

te~rin 1937 tarihlerinde ne~redilen ilan gi:iri.ilen li.izuma binaen iptal olun
mu$tur. .{7055) 

Satibk un fabrikast 
Midyat Malmiidiirliigiinden: 
Muamele vergisi, ruhsat imvan harcr ve zam cezalarmdan 28651 lira 81 

kuru~ borclu Siirdli Yusufun Midyatm l§rklar mahallesinde kain ve 11400 
liraya kar~r birinci derecede ve birinci srra numarasile Estelli Ali oglu !;)eh
musa ipotekli, tahtan1 iki oda, bir ahrr, i.i<; eyvan, dort su kuyusu ve avlu, fev
kan1 alb oda, bir eyvani mi.i!?temil 110 ve 45 beygir kuvvetinde tam te~kilat
h iki motor ve Simens elektrik makinelerini havi un fabrikasr ve binasmm 
tamamr Tahsilat Komisyonunun 2 ve 4 numarah kararlarile ve kapah zarf 
usulile sah~a <;rkanlm1~br. 

A) Birinci ihale 11 birincite~rin 1937 glinlinden itibaren 21 gii.n sonra 
1 ikincite~rin 1937 saat 11 dedir. · 

B) Muvakkat teminat vergi kayd.indeki 51200 lira lpymetin % 7,5 u 3840 
liradrr. 

C) Talib olanlarm yevmi mezkurda mua;,tyen saatten bir saat evveline 
kadar teklif mektubu ve teminatlanm havi zarf1 Midyat Kaymakamhgmda 
rniite~ekkil !dare Heyetine tevdi etmeleri ve muayyP.P saatte haz1r bulun -
rnalan ilan olunur. (6955) 

0 

QUiNA LAROCHE 

Pendik Belediyesinden: 
Pendik Beled.iyesince az kullamlmt§ 2 • 3 tonluk bir kamyon cBelediye 

Fen Heyetince muvaf1k gi:iriildi.igi.i ve §artnameye muvafrk oldugu takdir • 
de" a~1k eksiltme usulile satm ahnacakhr. Muhammen bedeli c1000" bin li -
rad1r. 27/9/1937 tarihinden 18/10/1937 tarihine kadar 21 gi.in miiddetle a~1k 
eksiltmeye konmu~tur. Kat'i ihalesi 18/10/1937 pazartesi gi.ini.i saat 16 da ya
ptlacaktJr. Eksiltmeye i§tirak edecek taliblerin % 7,5 teminatr muvakkate 
makbuzu ile birlikte mezkfrr giin ve saatte Pendikte Belediye Dairesinde 
rni.ite~ekkil Daimi Enciimende hazrr bulunmalan ve ~artnameyi gormek ve 
fazla izahat almak istiyenlerin herglin Belediye Riyaseti!le mi.iracaat edebi -
lecekleri ilan olunur. (7062) 

Kiitahya Belediyesinden: 

Biitiin 

A L G 

1937 

Isbrablann 
. 

~ares1 

0 PAN 
sa,. ve disi agr•yan· 
lara, nezlesi ve k1r1k· 
hg1 olanlara, romariz· 
ma ve bel agr1lar1na 

senelerdenberi 
tecriibe edilmi~ 

en tesir li ve 
zarars1z ila~hr. 

Daima ismine ve madeni 
kutulardaki 

markas1na dikkat 
r aklidlerinden saklnimz. 

Her eczanede bulunur. 

Istanbul Liman 
i~letme idaresinden: 

1 - t~.ar.~mizin in~a ettirecegi yolcu ~alonu binasmm pazarhg1 2/11/937 sall 
gunu saat 14 te !dare !;)efler Encumeninde yapllacaktlr. 

2 - Bu i~in muvakkat teminab 30.000 liradrr. Talibler asgari 250.000 lira 
krymetinde mimari bir tek bina yapbklarmr tevsik edeceklerdir. 

3 - rr:aliblerin referanslanm nazarr dikkate alacak olan ldare i~i en ucuz 
f1at verene vermeye mecbur degildir. Teklif sahiblerinin viicude getir• 
dikleri eserlerin bir listesi teklifnameye raptedilecektir. 

4 - Teklifler Enci.imene zarf i~inde kapah olarak verilecektir. 
5 - Bu i~e aid ~artname ve projeler fen servisinden 25 lira mukabilinc:l.e ah· 

nacaktrr. 
6 - Mlitemmin izahat ic;:in Yolcu Salonu !n~aat Biirosuna miiracaat edile • 

cektir. (7041) 

Dewlel Demiryollan i$1elme Umum Miidiirliiii;iinden I 
Ankara - istanbul arasmda seri ve gi.indi.ize mahsus devamh bir yolcu 

servisinin ihdas1 muvaf1k gori.ilmi.i~ti.ir. 
Ankaradan pazar, sah, <;aqamba, cuma gii.nleri saat 8,20 de kalkarak Hay -

darpaey~ya .. saat. 20,00 de varmak ve Haydarpa~adan pazar, sah, per~embe, cu
mar'i;esl gunlen saat 9,00 da kalkarak Ankaraya saat 21,03 te varmak ve 21/ 
1~/9~7 ta:ihinden itibaren ba~lamak i.izere sefere vaz'1 takarriir eden bu giin
duz sefermde yolcularm yemek, ic;:mek ve her ti.irli.i istirahatleri temin edildi
gi _gibi bu trenle seyahat ed.en yolculardan da ekspres i.icreti fark1 almm1ya • 
cagm1 saym yolcularm rthlama arzederiz. c3868" (7044) -Muhamrnen bedeli 3150 lira olan 1000 metr:o idare mono!4rarnm1 havi per
delik kuma§ 22/10/1937 cuma glini.i saat 10 da Haydarpa~ada gar binas1 da -
hilindeki Komisyon tarafmdan ac;:rk eksiltrne ile satm ahnacaktrr. 

Bu i§e girmek istiyenlerirl 236 lira 25 kuru~luk muvakkat teminat ver -
meleri ve :kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme gi.inii saatine kadar 
Komisyona rni.iracaatleri laz1md.Ir. Bu i§e aid §artnarneler Kamisyandan pa· 
ras1z alarak dagrblrnaktadrr, (7009) 

Kapah zarfla JUiinakasaya kanulan arazoz mubayaasma mi.inak asa gii -
niinde verilen fiatlar haddi lay1k gori.ilmediginden muhammen fiat 7500 li • 
raya c;:rkanlarak. ayQi §erait dairesinde tekrar mi.inakasaya konulmu§tur; 

ihale 10/11/1937 ~ar§amba giini.i saat 15 te yaptlacag1 bild.irilir. (7069) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------

Dr. NI$ANY AN 
Hastalannt hergiin ak§ama kadar 
Beyoglu, Takathyan oteli yanm • 
da Mekteb sokak 35 Na.h muaye-

nehanesinde tedavl eder . ..... 

Prezervatitlerini kern ali emni· 
yetle kullammz. 

PARiS MODASI 

ISTANBULDA 
Bundan bir mliddet evvel sonbahar 

mevsiminin yeniliklerini getirmek i.ize
re Parise hareket eden me~hur DiM 
moda magazasmm sahibi Bay Kons -
tantin Dimadis evvelki gi.in §ehrimize 
avdet ettigini memnuniyetle haber al
dtk. Parisin en maruf moda evleri alan 
REBU, ALFONS!N, ROZ V ALUA, ROZ 
DESKA ve sair yi.iksek ve ktymetli mo
delleri her ti.irlii fedakarhklarla elde e
derek 1stanbulumuzun en kibar ve §lk 
bayanlan, te§hir ettigi §apkalann ek • 
santrik ve gi.izelligi itibarile hayrette 
b1rakacagrna §iiphe yoktur. Bu vesile ile 
kendisine samimi tebriklerimi arzede-
rim. B1R Mt1$TERi 

<;oltjmo \udretimiz oz.ol1yor; 
elimiz.den hi~bir temiz it c;1kmtyor ve 
her1•Y bizde holsizlik. oQro doQuruyor. 

lite b ur ada 

VALl DOL imdad •m•zo ye ti~irl 

O nu bir kere tecrObe ediniz:. Kend1nizde yeni 
bir ~alljma zevkinU' uyond•jj•n• goreceksinizJ 

VAllDOL domlo, loblor vo hap 
halinde her ,eczonede b ulunur. 

HA.YRI:IIi,. 
~IZIR 

BID 

/ 
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17 Birincite~rin 1937 CUMHURlYET 11 

Banka, 'irket, Tica • 
rethane, Yaz1hane ve 
bUtiin miiesseselere 

liz1m olan 
1938 ECE A ANDASI 

~JkmJ§hr. Bilumum k1rtasiyeciler• 
cten ar aym1z. 
Deposu : Istanbul, Ankara cad· 
desi Afitab magazas1 No. 111 

BAYANLAR; silr'atle inci 
gibi parlak ve beyaz ditle· 
riniz olmas1n1 ieterseniz 

ogiidlerimi dinleyiniz ... 

Di§lerinizin ~irkin sanhg1ni gidere_n 
hususi ve emsalsiz KOLYNOS d1§ 

mac:ununu musrrren kullanJDJZ. 

Sararm1~, cilas1z ve donu~ ~i§~e
rinizle giilmekten siz ki ~ekm1rs1 • 
niz, KOLYNOS sayesinde di§leri
nizin parlak ve gerc;ekten inci gibi 
bir hala getirilebilecegini de ogre -
niniz. 

Faydalann1 (abuk 
giiriirsiiniiz. 

Hususi dii.zenile di~lerinizi bir 
kerecik KOLYNOS macunile f1r· 
!;alamamzla di~lerin c;ii.rtimesine ve 
~irkinle~mesine sebeb olan ag1Z· 
daki mikroblan mahvedecek ka· 
hillyetto boyle bir muzadl taaffiin 

CJ~ macunu kullanma sayesin'de 
olaca~ma kanaat getireceksiniz. 
$a~Ilacak bir c;abuklukla di§leri· 

nize yeni bir parlakhk ve beyazbk 
ve ~imdiye kadar hi~ gormediitiniz 
bir revnakbk elde etmi§ olacaksi· 
mz. Bugiinden itibaren Amerikan 
KOLYNOS di~ macunu kullana· 
rak ytiksek ve miisbet tesirlerine 
§ahid olunuz. 

KO WNO I 

I CREMI DENTIFRICE 11o" 

P. T. T. Levaztm Miidiirliigiinden: 
1 _ fdare ihtiyac1 ic;in 50,000 M. Haketal tel a~Ik eksiltme ile satm ah-

nncakbr 1 k ·u t 
2 ~ Muhammen bedeli 5000, muvakkat teminatl 375 lira o up e Sl mMe~ 

11 te~rinisani 937 per~embe gii.nii. saat 15 te Ankarada P. T. T. Umumt Mu 
diirlugu Satmalma Komisyonunda yapllacakhr. 

3 - fstekliler, muvakkat teminat makbu: veya ~anka m:ktubu ve ka· 
nunt vesaikle birlikte 0 giin saat 15 te mezkur Kom1syona muracaat eyle • 
Yeceklerdir 

4 _ ~~rtnam~ler, Ankarada P. T. T. Leva~1m, f~tanbul BeyoJtlunda P. 
'1', "'', Ayniyat ~ube Mii.diirltigii.nden parasiZ venlecekbr. (6475) 

r ipek DokumaciSI Aramyor 
Pa .• aada hergu .. n 9 dan 12 ye kadar Kasunpa$& Kaptanp&$a• 

zaruan m b 'k ·· acat (tpla~ sokak 16 No.h fa r• aya mura . 

istanbul Dordiincii icra Memurlugundan : 
"" 1' E t B k Tiirk Anonim $irketine birinci derece ve s1rada 
~Ill ak ve y am an as1 . .1 d. b. ·· ·· 

lpotekli olu tamamma ii.~ yeminli ehli vukuf manfeti. e on .Y~ 1 m _uc; yuz 
Seksen li k t takdir edilmi~ olan Beyoglunda esk1 Te~vikiye yem Me~ • 
l'Utiyet ~=ha~I:i~in HacJmansur sokagmda eski 36 yeni 93 numarah sa~1 Ka
l'ak E . 1 Yani aparbmam arkas1 Asasyan vereselen bah
r;est§ .. ::n~1 a?ar~~tm~o~a~ile mahdut\ bod;um katile beraber dort kattan 
l'rlii;ek~\ ~~IIf!B a ;edi daireden ibaret ve arkastncl,.<t kii~iik bahc;esi olan bi:: 
apart e ' 1 rgrr vte ve koridor1ari karosiman do~eli, umumi mf'rdivenlen 

llllan o up an re h b k.. t rd·r Dairelerin mut-
l'rloza ·k k k 1 kl demir parmakhk ve a ~a ope~ e 1 1 · 
f~k, ~~~~ ~; ~a~yo~:n karosimen do~eli olup hala kii.vetleri fayans, banyo 

kuvetleri emaye ve ter~~;i!~~~nd~r~t koridorundan mozayik merdivenle inl
lir z~o~r~~ kat~ Bb~/:vlu ve bir koridor iizerine bir tarafi bir kaplcl odas~, 
<liirt ~~h~;~enb~hce tarafmc.a keza bir oda ile bir c;i~ento .~al~·~!r g~~:a~1; 
~~tbo. dok--~eli d~ho~la1.Yn1d.ke t~~n:o~~o~a~!!r~:;a;~~t c;~~ab~~ h~~' 1~r ~utfak olup 

1r ap1 a 1 .. . . 
lrlutfak, hala ve koridor c;ime~to do~ehdir. . k Idan irilir kii~iik bir antre 

Zemin kat: Sokaktan dem~r ve c~mh 0~;~or:p <;lkih; Bu katta bir ve iki 
~e tnozayik merdivenle k~r~slmen. b1~ ;ir koridor ii.ze;ine c!iirt oda bir mut· 
f ~tnarah daireler vard1r. Bm~c~.da1red. ikinci daire: Bir numarah dairenln 
a a '. bir ban yo, bir alaturka ada v~~r:~~i katta ii.c;ii.ncii. daire: Bir ve iki nu· 
Ynldir. Yalmz halasi alafra?~a ~rk tt dordtincU daire: Bir sofa ve bir kori • 
~arah dairelerin aymdlr. ~~r~ci b a a bir mutfak fkinci katta be~inci daire: 
_,~r iizerine be~ oda, bir halad, Irik~ncyi. 0katta altmc1 'daire: Bu daire de bir nu-
~ort 1 -' · enin avm Ir. m · · d .. tn numara 1 "'3Ir t} b numarah dairelerin sokaga karos1men O• 

§ f.rah dairenin aymdtr. k C l v~Iu e~alkonu oldugu gibi bii.tiin c.3irelerin bahc;e· 
k.e 1• demir p~rmakhk k_or \ulkonlan vard1r. Bina_nm harici aksam1 yaithbo • 
J'~~lllma aym e:rsaf~a birer l!ri c;ift c;er.;evE"li ve ca':l1hdu. Bii.tii.n do~rama ak
sa~ ve :okak ctheb b~nce~llam~h ve a~rdmhkbr. !c;inde terkos, elektrik, ha
"a 1 ~agl!boyah ve ~naf evcud olup 218 metre murabba1 arsadan 190 met• 
" gaz1 tertibatl ve tes1sa.I ~I -iitebakisi bahce o1an bir 11parbmamn ta-
•e rnu bb ·· ·ne insa ed1 en ve "' k 1'tl ra at uzen lup nan tarihinden itibaren ~artnamesi her es 
t arnt ac;1k artbrmtva konmu~ 0 d kuz sonte~rin 1937 tarihine rashvan cuma 
araf d ·· .. I b"lecek ve on ° ~ · 

g(i .. m an gor~. e 1 It ya kadar dairemizde ac;1k artbrma suretile sati • 
1 

nu saat on c!iirtten on a I 

acakt.r. • t B1lnkasmm 844 No.h kanunu htikiimlerlne tabi ol-
d "Sah!! Emlak ve Ev am . addE"sine tevfikan ikinci bir artttrma ya-

llgttndan mezkur kanurmn 15 net m ·- d f ·· · d llll . k 1 kartda ya2'111 gun e en azla arthranm uzerm e 
rnaksJZm gayrJmen u yu . h k . .. d d. b )h, 

h1rak 1 kt A tt i~tirak ic;in mu ammen wmetm yuz e ye 1 uc;u"'" 
llisb 1.aca Ir. r Jr~mya milli bir bankanm teminat mektubu tevdi edilmek 
lazt e~nd~~~~ ak~~51 veyagilerile c;op ve fener resimleri ve tellaliye ve vak1f 
icar~. lr. t 1rb1 den1. 1dna ':~drenJ·r 2o senPlik Evkaf taviz bedeli mii~teriye aiddir . 

.,-~1 sa 1~ e e m en o · ·fl' k Sat1s ·b _, 1. . .. d k la'zimdJr. !era ve 1 a anunu::mn 126 nc1 madde· 
. e,·,<> 1 PE'~m o enme d·~ la'k d 1 . k 1 .. Sine t r·k . ' t k h.bl alacakhlarla Hter a a ar arm gaynmen u uze-ev 1 an 1po e sa 1 · fl d · 1 · · · rindek· h kl h usile faiz ve masra anna air o an Iddtalarmt evrakt 1 a arml ve us · b.ldir I · 1' d Ak · h ld lntisbitrlerile birlikte 20 ~tin ic;inde dairem1ze 1 I?Q en az1m 1r, Sl a e 

haklari tapu sicillerife st~bit olmad1kc;a sat!~ bedelmln payla$rnastndan baric 
kahrlar. AlA.kadarlarm l~bu kanun maddesine uyl{un surette hareket etmelP.ri 
ve daha fada mal\lmat almak istiyenlerin 934/?258 dosya numarasile daire • 
mize muracai-tleri iiA.n olunur. 

Emliik ve E~ytarn Bankasutdan: 
"' 

i~bu gayl-imenkulii sabn alanlar arzu eder· 
Ierse Bankaca takdir edilecek ktymetin yiizde 
ellisi kadar kendilerine ikrazatta bulunabilir. 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Bolu Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Bolu Vilayeti Dalmi Enciimen kararile 6/10/ 

937 tarihinden itibaren 20 gii.n miiddetle tekrar eksiltmiye konulan Bolu Vi -
layeti hastane binasi. Ke~if bedeli 54010 lira 70 kuru~tur. 

2 - Bu i~e aid ~artnameler ve evrak i;Unlardrr. 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i~leri gene! ~artnamesl 
D - Hastane binasma dair fenni ve hususi ~artname 
E - Ke~if hulasas1, silsilei fiat, mesahat cetvelleJ;i 
F - Hususi ve mali ~artname, elektrik tesisab ke~fi, elektrik tesisat1 

hakkmda umumi, fenni §artname 
C- Proje. 
tstiyenler bu ~artnamelerl ve evraki saireyi Bolu Nafta Miidii.rliigii.nden 2 

lira 70 kuru~ mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26/10/937 tarihinin sah gii.nii. saat 15 te Boluda Hiikumet 

binasmc.a Daimi Enciimen Daimi salonunda bedel haddi lay1k gorii.ldii.gu tak
dirde ihalesi yap1lacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklinin 3951 lira muvakkat teminat 

vermesi bundan ba~ka a~ag1daki vesikalan haiz olup gostermesi laz1mdrr, 
1 - Ticai;et Odasmda kayidli bulunduguna dair vesika. 
2 - isteklilerin Naf1a Vekaletinden verilmi~ 937 tarihli ehliyet vesikasm1 

haiz olmalan. 
6 - Teklifi mektublart yukanda uc;ii.ncii maddede yaz1h saatten bir saat 

evveline kadar Bolu Daimi Encii.men Dairesine ~etirilerek eksiltme Komis -
yonu reisligine makbuz mukabil!nde verilecektir. Posta ile gonderilecek mek· 
tublann nihayet ii.ciincii maddede yazth saate kadar gelmi$ olmas1 ve d1~ 
zarfm miihii.r mumile iyice kapatllm1~ olmas1 Iaz1md1r. Postada olacak gecik· 
meier kabul edilmez. (6911) 

TUrk Hava Kurumu 

BUYUI( PiYANGOSU 
• 

24. iincii YENi tertib ba~lamt,ttr ..• 
Birinci ke~ide 11 iKiNCiTE!$RiN 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye : 3 0 • 0 0 0 liradtr ... 
Bundan ba§ka: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk bii.yiik ikramiyelerle 

(10.000 ve 20.000) lirahk iki aded mtikafat vardrr ... 
$imdiye kadar binlerce kiljiyi zengin eden bu piyangoya i!jtirak ediniz. 

T amir i§i eksiltmede 
Giizel San' atlar Akademisi Artbrma ve 

T eleton : 21444 

Tekirdag Valiliginden: 
Mahallesi 

Barbaros caddesi 

Mevkii 

Kasaba 
harici 

Cinsi 

2878 metro murabba1 eb'admdaki 
saba iizerinde 73 alab sabiteyi havi 
12 Vals ve elekli 100 beygir kuv· 
vetinde makineyi ve iki dina .. 
moyu muhtevi .maamii§temilat 

Bed eli 
Lira 

• . c1akik fabrikast. 80000 
Emlak sa~111 b~delmden dolayl yukanda cins ve sair evsaft yazth, Mu • 

~~rrem Hasb.~ye a~d gayrimenkul sabhga ~1kanlm1~ ve 7/10/1937 tarihinden 
1b~aren 2? gun ~~ddetle arttirm1ya konmu~tur, isteklilerin % 7,5 teminat • 

!
lanle Tek1r~ag V1Iayeti idare Heyetine ve f_.zla izahat almak istiyenlerin de 
care Heyetl Kalemine mtiracaatleri. (7070) 

Memur ve Daktilo aramyor 
Al~a~ca .veya ~ranstzcaya va~1f tecriibeli bir memur il Turk~e 

1~10 b1r daktdo aramyor. L1san bilenler tercih edilec:ektir. 
Taliblerin Sirkecide Antalya hanmda 15 No. ya miiracaatlan. 

Eksiltme Komisyonundan: T · C. Ziraat Bankas1 Eski,ehir ~ubesinden: 
Akademi binasmm baz1 tamirat ve tadilat i~i ac;1k eksiltmeye konulmu~j· 

tur. Ke~if bedeli 1146 liradrr. $artname ve proje Akademiden bedelsiz ola • 
rak almabilir. Taliblerin muayyen kanuni vas1flardan ba~ka en az 5000 li
rahk tamir taahhiidii.nii yapmi~ olduklanm isbat eden bir vesika ile beraber 
istanbUl Naf1asmdan almml§ in~at mtlteahhidli~i vesikasmi ibraz eylemeleri 
lazm'ldtr. 

Muttakkat tem!nat miktan 85 lira !15 kttt1.1$ttlr. Eksiltme 25/10/1937 pa • 
zartesi giinii saat 15 te Ca~aloglunda Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde 
toplanacak olan Komisyonumuz tarafmdan yap1lacaktrr. (7107) 

Bursa • Y eni,ehir Kazast Kaymakambgmdan: 
1 - KazamiZa bagh Ebe kiiyiinii.n orta malma ekilmi§ olan araziden ~~

kacak olan tahminen seksen bin kilo c;eltik 29/9/937 giinii.nden itibaren 19/ 
10/937 sah giinii.ne kadar yirmi bir gii.n mtidetle ac;1k arttrrm1ya c;Ikarll • 
m1~tu·. 

2 - Celti~in beher kilosu sekiz kuru§tan olmak iizere % 7,5 mu -
vakkat teminat ak«esi alh ytiz kirk lirad1r. 

3 - $artnamesini gormek ve pey sii.rmek istiyenlerin ihale giinii olan 
19/10/937 sah gtinii. saat 16 da kazam1z Hususi Muhasebe Dairesindeki mah· 
sus Komisyonuna ba~vurmalan ilan olunur. (6681) 

• 
I, Bankast 
20,000 lira 
Bu • senenm 

asgari 25 lira mevduatt bulunan 
dagttmaktadJr. miikafat 

son ke,idesi : 1 Bkincikanun 

Tiir~iye Cu~~uriyeti .z~raat B~nkas1 Eski§ehir !;lubesi kendisine yap1 • 
lan te.vd1ata bu llamn tar1hmden brr ay sonradan itibaren 8§ag1daki nisbet· 
lerde faiz vermel,ttedir. 
Ytizde 4 kumb~rah tasarruf tevdiatl. cKumbarah ve cii.zc1anh•. 

• 3, % ihbara mecburiyet olmadan istirdad edilebilen tasarruf tevdi· 
ati. cCiizdanll», 

• .4, lh iir; ay evvel !hbar edilerek istirdad edilebilen tevdiati. cCiiz • 
danlb. ' 

• 5, lh bir seneden iki seneye kadar vadeli tasarruf tevCiah. cBo .. 
nolu•. 

• 6, lh iki sene ve daha uzun vadeli tasarruf tevdiah. cBonolu•. 
• 2, lh ticari hesab1 carili tevdiat. •Ciizdanh•. 

1 - Mezkur §ube §imdiye kadar tatbik ettij!i faiz tarifesinde yukar1daki 
~ekilde tadilat yaprni§trr. 

2 - 'l'evdiat miktarlan kumbara ve ihbarsiZ tevdiatmda 1000 lirayt ihbarh 
v: vadeli tasar~uf tevdi.atmda 5000 liray1 tecavii.z ederse fazlasmdan 
yuzde yanm fa1z tenzilah yap1lrr. 

3 - B_ur~~a buluna~ tevd.iat ashabmm tevdiati bu ~bede olup da kendile
r~ d1ge~ yerd~ 1kamet edenlerin haklarmda da bu tarife hii.kmii tat • 
b1k edllecektlr. c Vadeli tevdiat ic;in bu muamele tevdiat vadelerinin 
hitammdan itibaren tatbik olunur. (7111) -

biitiin kumbara sahiblerine senede kur'a ile 

1937. 



M!den!z 'DozulC, amnlz pash, kabtz crekiyorsunuz. !~tahmiZ yok mutlaka 

• yv o u 
al1ruz. YarJm bardak su I<;lnde alman ve meyva usarelerinden 
harika midenize rahat ve huzur verecektir. 

yapilan bu 

~i§e 25, bliyiik 40, dart misli 60. 

•• •• 
0 

Limon, portaka1, mandalina <,;e§idlerl vardlr. Meyva usarelerind.en ya~ 
ptlmt§ttr, ~ampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan Ga
zaz Ozu ikram ediniz. 

Yakmda ananas, cilek, muz, frenk iizumii, kay1s1, agac c;ilegi nevileri 
crtkacakttr. 

Si§esi 25, biiyiik 35, dart misli 50 kuru§tur. 

Gazianteb Naf1a Direktorliigiinden: . ~ 

Pastil Antiseptik 

KANZUK 

Teneffiis yollarile gec;en has -
tahklara kar§I koruyucu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Nezle, bron§it, 
grip ve bogaz rahatSizhklarmda, 
ses kiStkhgmda pek faydahdtr. 
Biitiin eczanelerde bulunur. 
iNGiL!Z KANZUK ECZANES! 

Beyoglu, istanbul 

Di' Doktoru 
B. EFSTRATiOS 
APOSTOLiDiS 

Seyahatten avdet ederek l&f1D mG, 
terilerini kabul etmPgoe ba~tlamJ!fhr 

Gaziantebde insa olunacak F1St1khk istasyonu ve mii~temilatmm in§asx 
kapah zarf usulile mlinakasaya r;tkartlmt§hr. Ke§if bedeli 49911 lira 24 ku • 
ru§tur. Mlinakasa miiddeti 5/10/937 tarihinden itibaren 21 glindlir. !hale, Na
fta Dairesinde milte§ekkil Komisyonu mahsus marifetile icra olunacakhr. 
Zarflarm mezkur Komisyona 26/10/1937 sah gi!nli saat 16 bu~uga kadar be-
hemehal tevdi edilmi!l olmas1 §artbr. Bu saatten sonra vaki olacak mliracaat- Istanbul birinci ticaret mahkemesin-
ler kabul edilmez. den: 

Ke§if evrakt ile mukavele ~artnamesini garmek ve bunlara dair malu • 
mat almak istiyenlerin Nafta Dairesine miiracaatleri. (7108) Olii Batist Devletin Doyc;e Oryent 

- Banka borcu alan 2480 lira 50 kuru~a 

En idareli ve en kovvetli komiirdiir. Sah~ yerleri 
A K GALATA R1hbm eaddesi 7 Telefon 

B. OGLU latiklal caddesi 117 Tel. 
Komiir i~leri BUYUKADA Liman ~1kmaz 15-17-19 

Afyon Vilayetinden: 

43126 
41907 

Vilayet merkezlnde yaptmlacak 88914 lira 64 kuru~ ke§if bedelli Ktz 
Enstitlisii inl;laah kapah zarf usulile 8 ikincite§rin 1937 tarihine musadif pa • 
zartesi giinii saat 15 te Daimi Enciimende ihale edilm!'!k lizere eksiltmeye ko
nulmu§tur. 
. Eksiltme !jartnamesi ve buna mliteferri diger evrak 4 lira 45 kuru§ be • 
del mukabilinde Afyon, !stanbul ve Ankara ~af1a Mlidiirliiklerinden alma
bilir. 

Muvakkat teminat 5695 lira 73 kuru~tur. 
!s.~eklilerin Nafta Vekaletinden 937 senesi i~in almmi~? en az 40)000 lira

hk muteahhidlik vesikas1 gastermeleri ve teklif mektublarmm 8 ikincite§rin 
9J7 tarihine musadi fpazartesi glinli saat 15 e kadar Daimi Enciimen Riya
setine gandermel~ri ilan olunur. (7006) 

mukabil terhin etmi§ oldugu 199 aded 
ittihadi Milli Sigorta §irketi hisse se -
nedati, 100 aded cLa Minier, hisse sene
dab, 100 aded istinye Dok ve atelye his
se senedah ve 2 aded !ttihadi MilU Si
gorta §irketi hisse senedatt kuponunun 
sahlmasma karar verilmesi mezkfu 
banka avukah tarafmdan istenmi§tir. 
Rahinin varisi Tekla Devletin mahke -
menin dairei kazas1 dahilinde ikamet -
gah1 bulunmamas1 hasebile ticaret ka
nununun 767 nci maddesi mucibince ila
nen tebligat icrasma ve rehnin sahl
masi hakkmdaki i§bU talebe kar§I bir 
guna itiraz1 varsa tarihi nandan itiba -
ren ii~ gun zarfmda mahkemeye bildir
mesi llizumuna karar verilmi§tir. Key
fiyet ilan olunur. 

BLAUPUN:K;T 
RADYOLARI 

1938 
Modelleri 

9 Lam bah T. L. 350 
7 Lam bah T. L. 240 
9 Lambah T.L. 210 
6 Lambah T.L. 200 
5 Lam bah T. L. 180 

Iataobul: N. ve S. Nihad Karakoy Palu 16. 
Satlf lzmir t H. Giiven, Birinci Belediye cad. 15. 

yerleri: Kooya 1 Hal!kt Kont Kunt pazan. 
Samsuo": Ali Akc"n ~·k Teral<ki ma~II.Z&IJ, 

. ' ' , ' . 
,. ,.., 
r Prr 

Her sa bah Disleri sabah, O~le ve aksam heryemekten sonra 
daha gene·! gUn de 3 defa ni~in f1r~alamak l8z1md1r? 

Yeni bir re~ete, 
Uyurken, size 

Genclik ve giizellik 
getirir. 

Daha taze, daha a<;tk, daha gene ve 
buru§ukluklan kaybolmU§ bir cild ga
renler adeta b\t: rn\,lcizedir diyec~kl,er. 
Filhal!:ika a5ri fennin yeni bir zaferidir. 
Viyanadan bildirilen b1.1 ~ayani bayret 
ke~if, cBioceh tabir edilen ve cildi ih
ya eden bir unsurdur. Bunu Viyana ti
niversitesi profesarii doktor Stejskal, 
kemali 'l.tina ile s~ilmi§ gene hayvan -
larda gizlenmi~ cild hiiceyrelerinden is
tihsale muvaffak olm~ur. Bundan 
sonra cildinizi Biocel ile besliyebilirsi
niz. Bu Biocel cevheri yalmz (Pembe 
rengindeki) Tokalon kreminde mevcud 
oldugundan her a~am yatmazdan ev -
vel kullandtgmuda siz uyurken cildi -
nizi besler ve gencl~tirir. Her kulla -
nan kadma on ya§ daha gene gariinme-

<;unkli bir defa c.i§ler haricden alman mikroblara kar~I miidafaastzatr. 
Saniyen agtzdaki csalya• denilen mayide milyonlarca mikrob doludur. 

Salyada bulunan Liiab di§lerin en 

birinci dli§mamc!,ir; di§lere yapu~arak 

yosun peyda eder. MiJ;J.eleri a§mdtnr, 

yava§ yava§ di§leri ve kakleri criirli
tiir, di§ etlerinde iltihablar peyda 

olur. -Di§lere yapt§an -ye,mek arhklan 

ve ecnebi maddeler de temizlenmez

se birer mikrob yuvas1 haline gelir. 

Eger di§ler muntazaman ve glinde 

en az 3 kere cRadyolin• le ftr<;alan

madtgi takdirde crok <,;abuk mahvoltna

ga mahkumdu:c. 

Bu muhtemel akabetleri 
vaktinde bertaraf eder 

Sabah, ogle ve ak~am giinde 3 defa 
di~lerinizi ftr~ala ytntz. 

Konya C. Miiddeiumumiliginden: 
1 - Konya Cezaevinin ekmek ihtiyac1 11/10/1937 gliniinden itibaren 26/. 

10/1937 sah glinii ak§amma kadar 15 glin mliddetle kapah zarf usulile mlina• 
kasava konulmu~tur. · 

2 - ihale 26/10/1937 sah glinii saat 14 te Kol}ya C,. Miiddeiumumilik &• 
iresinde icra olunacakhr. 

3 - Talibler teklifnamelerini o giine kadar Komisyon Riyasetine vermi~ 
bulunacaklardtt. · . 

4 - Ekmek yerli unundan, has nev'inden olacak ve talibler bedeli mu • 
hammenin ylizde yedi bucrugu olan 1997 lira 28 kuru11 teminah muvakkate • 
lerini teklifnamelerile birlikte Komisyona vereceklerdir. ~ 

5 - Fazla izahat almak ve §artnameyi garmek istiyenlerin Konya Ceza·_ 
evi Direktarlligtine mliracaatleri ilan olunur. (7106) 

sini temin eder. Giindiiz i<,;in beyaz ren- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiillliiiiiiiiiiiiilill•••••~-------~~--

gindeki Tokalon kremini kullanmtz. Si- .I k.l te hi I. ke I. $8 ret I• •• yah noktalan eritir. A<;Ik mesameleri 
kapatrr ve cildi beyazlatlp yumuljattr. 

~odiSb~ Nezle ve ba$ agr1s1 
algmbg1o111 

alametlerini 

Porselen - Emay 
Merkezi: istanbul Marpucrcrular, 

Kohen han No. 7. Tel: 23501 
Subesi: Beyoglu !stiklal cad. 326. 

Her nevi hediyelik e~ya, sofra 
talomlan, kristal vesaire. 

Tecriibe edil
mi!i ucuz 

Pompasu ve 
tehlikesiz 

cPorsemay ve 
Daria• benzin 
ocaklarimtzi 

tavsiye ederiz. 
Yeni ~1kan 

taklidlerinden 
sakmmiZ, 

Perakende fiatt 70 kuru~tur. 

Acele satdtk hane 
Fatihte <;ar§amba Tevkiicafer rna -

hallesinde Mesnevihane sokagmda 11 
numarah ev ehven satihkhr. Ayni so -
kakta 3 numarah eve miiracaat. 

Sahfb J~• Barmfl11,(UTtrf: Yanu Nadi_ 

umuml ne§Ttlat1 14ar• fcfen !'at ftlert 

MilaiZrlh Hiltmet Mibtil 

GRiPiN 
ile bertaraf etme:L • 

seoiz bir~ok ai'•t 
hastabklara tutul• 
mak tehlikesi ba~ 

gostPrm:~ dem~ktit 

GRiPiN 
agr1, SJZI ve 

sanctlan derhal din• 

dirir. Gripe, roma• 

tizmaya, di~, sinir, 

adale, bel atr!larile 

kmkhga kar§J bil• 

hassa miiessirdir. 

i tecri.ibe ediniz. · · 
lcab1nda giinde 3 ka~e abnabilir. 

1slm ve markaya dikkat. Taklldlerinden sak1n1n1z. 1-------


