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~spanya meselesinin 
son safhas1 .. 

Doiruaunu aoylemek lazrmszelirae 
Avrupa tamamen akrllr bir halde 
degildir. En kuvvetli olduklarrnt 
iddia eden Jevletler harb ve sulh 
arasrnda Jehfetli bir tereddiidden 

hala yakalarrnt kurtaramamr, 
bir halde bulunuyorlar. 

V e galiba en miihim safhalarm· 
dan biri. Akdeniz emniyeti 
memnuniyeti mucib bir §ekilde 

hallolunduktan sonra Fransa ile ingiltere 
lspanyadaki goniilliiler meselesini ele al
dl!ar. Bu mevzu iizerinde Frans1z Hari
ciye Nazm M. Delbos Milletler Cemi
~etindeki italyan miimessili M. Scopa 
lie epey umud verici gi:irii§meler yapttk· 
tan sonra bir merhale olarak halyamn 
!~panyaya yeniden asker gondermiyece· 
¥1 hakkmda teminat almd1. Fa kat gerek 
lspany a hiikumetinin 1srarh §ik.ayetl~ri, 
gerek siyasi vaziyetin endi§e verici §ekil
leTi gozoniine ahnarak ingiltere ile Fran· s: 1talyaya yapbklan ayni manah teb
hglerle lspanyadaki goniilliilerin geri 
bhnma~1~1 mevzuu bahsettiler. !talyamn 

u tebhglere cevab1 biT giin meselesi ola
!8~ beklenmekte, fakat mahiyeti heniiz 
ln§ITah verici ihtimalleri haiz olmaktan 
llzak bulunmaktad1r, Bilakis cevabm 
rnenfi c;Ikmas1 ihtimali kendisinde siirpriz 
mahiyetli bir tak1m tehlikeler ta~1yor. 
~iinkii cevabm menfi olmas1 ihtimaline 
~aT§I. F ransay1 ispanyaya baghyan ve 
§Irndiye kadaT Fransa tarafmdan kapah 
tutulan hududlarm ac;Il.icagi F rans1z ef
kan umumiyesince hergiin biraz daha ar
tan bir asabiyetle ileri siiriilmektedir. 
Yaziyetin bu yolla varabilecegi vahame
tini anlamak ic;in F Tanslz - lspanyol hu· 
dudlannm ac;Ilmasile F ransa tarafmdan 
da fspanyo) Cumhuriyet hiikumetine 
yard1m ~eklinde bir miidahale vaki ola
cagml gozoniine almak laz1mdu. Bunun 
manas1 1spanyada ~imdiye kadar biraz 
iistii kapah surette devam eden Avrupa 
harbinin -~imdilik gene !spanya toprak
lanna maksur olsa dahi- a~rga vurmas1 
demektir. 

M. Mussolini'nin Afm:myay1 ziyarete 
gitmege ba§lamasmdan evvelki giinlerdc 
ve bu seyahat esnasmda Avrupamn siya
si vaziyetinde barbi bertaraf eden bir 
:Yumu§akhk husule gelrni§ gibiydi. $u tek 
fa.~kla: Duc;e'nin Almanyaya seyahati 
munasebetile irad edilen nutuklann sulh
sever!igine yalmz F ransada tam bir iti
mad gosterilememi~ti ve Fransa bu se· 
Yahatin sulh k ' · 'b' .. ·· a 1ymet venr gr 1 gorunen 
:~~k?~rleTini daha ziyade bedbin bir te
a 1 Ile kar~rlamaktan kendisini alama
~l§l!, F ransa hala bu ~iiphe ve tereddiid
$~n d" k1endisini kurtarabilmi§ degildir. 

m 1 .. spanyadaki goniilliilerin geri al:n-
masi !§I F r d . . k bekl . ansa a yem m1hak ta§I olara 

emyor, 

0 balde mesel 'd • ti ·1 e yem en §U tamamiye-
1 e mevzuub h' . · a Istn: A vrupa barb ate-

~me ahlacak d 
Pon t ffil IT ve Uzak§arktaki J a· 

aaTruzlan b . d"" b d" . nin b · . u Yem unya a Iresl-
Ir l§areti midir? 

Son g~~lerin Yumu~ak havasile biraz 
Yah~an sm1ri · . 
rii k . . eT Ic;In sua! o kadar ~iy gO. 

nece trr h b k 
xni • b . unun at§Ismda saf ve sa· 
old:• d~r .. msam~ yoksa Avrupa deli mi 
b I u~uncelerme dii~mesini pek tabii 

l.u Uruz. Dogrusunu soylemek lazrm oe· 
JTse Avru o 
d ~·ld" pa tamamen ak1lh biT balde 
~gr H. En kuvvetli olduklanm iddi'i 

e tel~b~evletler barb ve sulh arasmda deh-
§e I IT tereddiidden hal A k I L t a ya a anm .r:ur-
~ramami_§ halde bulunuyorlar. Ac;rk 

soylenemiyen bir takrm b k"k tl b "h" 1 · a 1 a er az1 z• m en yakmakta dev d' ·· 1 • am e 1yor Ac;1k 
so{ ~nmiyen hakikatleri her taraf ~ek . . 
t~ ~lr .eylemekte ve ondan dolayl d~ 
guh bu azab ve IShTab . . • . , 
hiikumetleri ka b" Ic;m_ 1c;m mes ul 

rarsiz Ir asabi t . . d 
Yuvarlaylp "t k d" ye •c;m e g1 me te u. 

Mesele §oyle tahlil olunah"J• , E~ 
h b hl'k · 1 

If· ger ar te I ·esi yoksa her memlek t" 
den brnaga silahlandlran bu he I tepel-

eyecan 1 
v~ muazzam gayretler nic;indir? Kim 
kirnden korkuyor? Nihayet §U tarafm y,. 
bu tarafm istekleri ve besablan nedir? • 

M: ~d?lf Hitler yakmlaTda Alman 
kolomlen 1ade eailmedikc;e Avrupa m . 
selesinin -yani Avrupada sulhun- ha11~
lunrnu§ olamiyacagmi soylemi~ti. Bussiin 
A_I~anyanm yalmz kolonilerinin iadesini 
~\~stedigi bile belli degildir. Almanya-

a I Rusya a~ybtarhg1 ve Almanyamn 
~aT~ta hareket serbestisi istedigi oted-:n

en ciimlenin bildigi §eylerdir. Alman
~am? merkezi Avrupa davas1 Roma

erhn mihverile ballolunmu~ bir mesele 
sayllarnamaktan daha tabii :ve daha ha. 

.Akdenizde yeni bir tahtelbahir hUcumu 
lngilterenin kontrola memur 
bir ztrhhst tecaviize ugradt 

T ecaviiz Garbi Akdenizde 
harb gemileri hadise 

vuku 
• yer1ne 

buldu, diger 
ko~uyorlar 

ingiltere • italya • Fransa 
arasinda miizakereler 

Londra 4 (Hususi) - Nyon anla§ • 
mas1 mucibince Akdenizde korsanhga 
kar§I miicadeleye memur fngiliz donan -
masma mensub Basilisk, admdaki lngiliz 
muhribi bugiin Akdenizde mec;hul bir 
tahtelbahirin hiicumuna ugTarni§tlr. 

Mec;hul tahtelbahir birdenbire suyun 
iizerine c;1karak 1ngiliz muhribine saldir
mi~ ve derhal suyun altmda kaybolmu§· 
tur. Muhribin vaziyeti hakkmda heniiz 
malumat almamami§tlr, · 

Paristen alman son haberlere 
Akdeniz kontroluna i§tirak eden birc;ok 
tayyare ve barb gemileri me~hul tahtel
bahri aramak iizere derhal hadise rna • 
halline hareket etmi§lerdir. 

Hadi•e garbi Akdenizde oldu 
Paris 4 (Hususi) - Mec;hul bir 

tahtelbahir bugiin Garb! Akdenizde bir 
lngiliz muhribine hiicum etmi§tir. !span
yo! sabilleTinde Cap Antonio civannda 
bulunan 7 ingiliz muhribile 2 lngiliz de
niz tayyaresi derbal hiicuma ugnyan Ba
silisk admdaki muhribin yardimma ko§ -
mu§lard1r. 

gezeTken Basilisk lngiliz torpido muhribi 
mec;bul biT denizalt1 gemisi tarafmdan 
hiicuma maruz kalrnl§tlr. Bu mecyhul de
nizaltl gemisi, Basilisk' e bir torpil abm~
sa da torpil lngiliz torpido mubribine 
isabet etmemi§tir, Basilisk deniz altmda 
pathyan bombalarla mukabelede bulun -
mu§tur. Bu mukabelenin ne netice verdi
gi daha malum degildir. 

T ecaviiz, sabah sa at sekizde San An
tonio burnunun yirmi be§ mil ac;1klannda 
vukua gelrni§tir. Simali garbiye dogru yol 
almakta olan iki ingiliz torpido muhribi, 
birdenbire yiiriiyii§lerini hizlanditml§lar
dir. San Antonio sahil muhaf1zlan, biraz 
sonra ii<; §iddetli infilak sadas1 duymu§ -
lard1r, iki Ingiliz torpido muhribi, aksi 
istikamette yiiriimege ba§larni§lar ve de
nize bombalar b1rakmaga devam etmi§· 
lerdir. Saat 14,30 da iki fngiliz tarpido 
muhribi daha gelmi§ ve birka~ dakika 
sonra vak' a mahallinde toplanan lngiliz 

ingiltere Ba~vekili Chamberlain ve mubriblerinin adedi yediyi bulmu§tur. 
Hariciye Nazm Eden bir kabine Bu gemiler iki grupa aynlrn!§lar ve iki 

i~timamdan ~;Ikarlarken fngiliz tayyaresinin yaTdimile denizi a -
/ngiliz ajan11mn verdigi talsilat ra§tlrmaga devam eylemi§lerdir. Saat 

Londra 4 (A.A. - Reuter bildiri • 15,35 te ikinci grupun bulundugu ma-
yor: halde bii~iik bir duman siitunu goriin -

Bu sabah garbi Akdenizde devriye mii§tiir. [Arkasz Sc;. 8 siltun 3 te] 
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Musso ini 
aras1nda 

ile Franc 
telgraflar 

Du~e muvaffakiyetinden dolay1 General Franco'yu 
tebrik ediyor ve temennilerde bulunuyor 

l 

ispanyadaki yeni Alman sefiri Von Stohren, General Franco ile beraber 
resmi gec;id yapan ihtilalci lo.taah selamhyor 

ispanya dahili harbi 
siddetle devam ediyor 
' 

betile Mussolini tarafmdan gonderilen 
telgraf okunmu§tur. Duc;e General Fran
co'yu «medeniyeti tahrib eden kuvvetle
re kar§I elde ettigi neticelerden dolayi» 

Salamanca 4 (A.A.) - Diin ak§am tebrik ve Frankist davasmm kazamlmas1 
radyoda General Franco'nun devlet re- ic;in temenniler izhar etmektedir. 
isi olu§unun birinci y1ldoniimii miinase • [Arkast Sa. 8 siltun 3 te] 
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kiki bir vaziyet olamaz. Habe§ seferi ler, /ngiltere ve Fransanm miinakale 
neticesinde Almanya ile anla§an ltalya yollarrm tehdid ediyorlar. Buna miisaa
heniiz bu seferinin muza ffer neticesini de edilemez .» 
AvTupaya kabul ettirememekten musta- General Franco'nun italyan • Alman 
rib olmasma zamimeten Almanyaya muzaheretile galibiyetinin, !spanyav1 
yakla§rnl§ olmanm bir tak1m icablanna A vrupada italy a ile Almanyanm bir is
uygun Yiiriimekten de kendisini kurtara- Linad noktasi yapmasmdan korkuldugu 
~a~1§ ve kurtaramamakta bulunuyor ac;Iktlr. Bu takdirde jimdi~i f_spa.nya va· 
gibi goriinmektedir ziyeti A vrupada F ransa 1l~ lng1ltere a-

~ihayet lspany~ meselesinde Alman- leybine tevcib edilmi§ bir ltaly~n •. Al
ya ~le ltalya hangi uzak veya yakm man mii§terek baThinin mukaddimesl _sa
ma .s:dlan takib ediyorlar?.. l§te gun yihr. hte Excelsior'un miisaad: edile
fec;~l c;e Fr<tnsamn ve Fransa ile beraber mez dedigi vaziyet budur, ve 1~te ~~:ene 
n~~ teTenin daha biiyiik bir ehemmiyetle bundan dolay1d1r ki bu vaziyet lspanya

Emp ~eviTdikleri miithi§ sua! budur. A vrupa meselesinin en miihim. ve en va
b ~~elsiOr vadh Frans•z gazetesi nibayet him safhalanndan birini te§kii etmekte

a ayi agzmdan c;•kararak §oyle yaz;-
Yor: dir. 

d3 Umuct. edelim ki harbin Avrupa me-
~ a§ka devletler ademi miidalwle deniyetini yabp y1kacak fecaatlerine 

esasrnt ihlal ederlerken /ngiltere ve Fran.• kar§I akil ve mant1k galib gelsin. 
sa ~una ilelebed baglr, kalamazlar. /de· 
oloJlk gayeler takib ellihlerini soyliyen- YUNUS NADt . 

Y eni bes lirabklar 
' 

Cumhuriyet M. Bankast 
on be~ te~rinievvelde 
tebdil i~ine ba,hyor 

Ankara 4 (A.A.) - Cumhuriyet 
Merkez Bankasmdan: 

Tiirkiye Cumburiyet Merkez Bankasi 
bakkmdaki 1715 numarah kanunun 
17 nci maddesinde yaz1h salahiyete miis
teniden bankam1z 30 kanunuevvel 1341 
tarih ve 701 numarah kanun mucibince 
basllml§ olup tedavi.ilde bulunan kag1d 
paTalan tebdile karar vermi§tir. 

15 te§rinievvel 193 7 taribinde teda • 
viilde ilk ~Ikarilacak kupiir, be§ lirahk 
kupiirdiir. Y eni be§ lirahk kupiiriin va
siflanm a§ag1da bildiriyoruz. istiyenler 
yeni banknotun asli niimunelerini ban • 
kam1z ve biitiin bankalar gi§eleriyle mal
sandiklarmda gorebilirltr. Bu yeni be§ 
lirahklarm tedavi.ile ~1kanlmasma ba§ -
landigl tarihten itibaren Le§ sene miiddet
le eski kag1d paralar da mecburi olarak 
tedaviil edecek ve bundrtn sonra miiruru 
zaman miiddeti nihayetine kadar yani 
be§ sene daha Merkez Bankas1 gi§ele • 
rinde tebdil edilebilecektir. 

Diger kupiirlerin tebdile ba§lama ta
ribleri ileride aynca bi!dirilecektir. 

Bu yeni be§ lirahklann eb'ad1 7X15,5 
santimetTedir. 

Rektosu «on yiizii»: koyu mavi olup 
sag tarafmda Atati.irkiin resimlerini, or • 
tasmda renkli bir tezyinat rozetini, << Tiir
kiye Cumhuriyet MerkeL Bankasi>> « 11 
baziran 1930 tarihli ve I 715 numarah 
kanuna gore c;Ikanlmi§hr» ibarelerini ve 
bankamn urnum miidiir ve umum miidiir 
muavininin imzalanm, dort yerinde k1r -
m1z1 renkte seri ve ma numaralanm ihti· 
va eder. [Arkast Sa. 8 siitun 5 tel 

BUG ON -
Bir seyahatin 

notlart 
Arkada~1m1z KANDEMIR'in ijk 

yaz1s1 ii~iincii sahifemizde 

Y A R IN 

Korkuyorum! 
T anmm1' degerli romancimiz 
SERVER BEDI'in bu yepyeni 
ve heyecanh eserine yannki 

niishamtzda ha,hyoruz. 

au en n n a 

A tatUrk Ankarada 
Biiyiik ~ef devlet merkezinde 

hararetle istikbal edilcli 
Cumhurreisimizin, 

iizere iki 
manevralarda bulunmak 

•• gune 
ayriiacagJ 

Ankara 4 (Telefonla) -Cum
hurreisi Atatiirk, bugiin saat 14.12 
de Ankaray1 §ereflendirdiler. Daba 
sabahtan itibaren istasyon ve civa
rile giizergahtaki yo liar, Biiyiik On
derin te§rifini haber alan halk tara
fmdan dolduTulmu§ bulunuyordu. 

Cumburreisimizin treni, Sincan 
koyiinde bir miiddet tevakkuf et· 
mi§, bu Slfada Ba~vekalet V ekili Ce
lal Bayar, Biiyiik Sef tarafmdan 
kabul olunmu§tur. fsmet fnonii de 
Cumhurreisimizi Etimes'udda~ kar· 
§llarni§ ve Ankaraya kadar beraber• 
leTinde seyahat etmi§tir. 

n 

kadar Ankaradan 

a n 

I 

Mare~al F evzi . <;akmak 
diin ~ehriniize geldi 

Biiyiik Erkantharbiye Reisimiz Atinadan ayrtbr· 
ken Yunan Ba,vekilile uzun bir miilakat daha yaptl 

Mare§al Fevzi c;akma~n Atinada almnu~ resimleri 

Yugoslavyamn asker!_ manevralarmda I mini ifa etmi§, banda selam havasmi 
bulunduktan sonra avdetmde Yunan hii- c;almi§hr. 
kumetinin daveti iizeTine Atinaya ugn - F • • -
yarak orada da bir giin kalmi§ olan Bii- evzr Cakmak Atrnaaan ayrrlrrken 
yiik Erkamharbiye Reisimiz Mare§al Atina 4 (Hususl) - Tiirkiye Biiyiik' 
F evzi Cakmak ve maiyetindeki asker! Erkamharbiye Reisi Mare§al F evzi 
beyet diin sabah §ebTimize gelmi§lerdir. ~akmak, fstanbula hareket etmeden ev .. 

MaTe§al F evzi Cakmag1 hamil olan vel Ba§vekil Metaksas'la uzun siiren bir 
Adatepe torpidosu diin saba~ erkenden miizakerede bulunmu§lardu. Bu miiza 
Haydarpa§a ac;JklaTmdll: demirlemi§tir. keTeden sonra Mare§al Cakmak, Yunan 

Mare§al ~akmak saat 8,20 de kara- ordusu Umum Erkamharbiye Reisi 
ya ~1km1§ ve nhhmda geneTaller ve kala- neral Papagos'la d ·· ·· ·· 1 
b 1 k b. h lk k"" I · f d a goru§rnU§ er ve 

a 1 1r a ut es1 tara m an kar§I· likte Adatepe tor 'd h ·b· 
I t B. k • "f "h · 1 . P1 0 mu n me szelnms•l anmi§ IT. 1r as en mu reze 1 tlram res- erd1r. 

~~;k····H~~i~iye···,le~i;i··"dii······ 
ak~am Ankaraya gitti 

Ankarada iki dost ve miittefik 
alakadar d · 1 . . e en ~~ er miizakere 

. v~ H.?rtctye v.ekilimizle bir arada I 
Iki gundenben §ehrimizde b 1 

h~~§U v~ miittefik Iralun Harici~eu~ae~ 
z~r~ :reNvf~ El Sueydi refakatinde Irak 
e ~lSI aci ~evket oldugu hal de d .. 
ak~amki ekspresle Ankaraya g't . t~n 

Tevfik El Suveydi bu .. I mi.§ lr. 
A k d .. .. gun •e yann 
b ~ ara a buyuklerimizle temaslarda 

u una~ak ve ~ar~amba gecesi Taros 
ekspresile Bagdada donecektir. 

Ankarada yaprlacah miizakereler 
. Ankara 4 (Telefonla) - Irak Hari · 

Ciye V ekili Tevfik El Suveydi yarm 
buraya gelecektir. Dost ve miittefik 
memleket Hariciye Vezirinin bu ziya
retinin hususi mahiyette oldugu "Sty • 
lenmekle beraber iki memleketi ala . 
kadar eden meselelerin bu k1sa ziyaret 
vesilesile de mevzuu bahsedilecegi tab
min edilmektedir. 

memleketi 

edilecek 

Misafir vezirin §erefine Harlciye hak H · . V . . T fik El Su\·e> Vek T . . . . artctye eZlrt ev JtSpre• 
1 lffilZ v~ Irak el~ISl Nac1 ~evket sufirimiz ~ar§amba giinii Taros e 

tarafmdan z1yafetler verilecektir, Mi • - sile buradan aynlacaktll'. 



,. 

. 
Osmanh Rasputini 

CDirilco H©Cc§lJ 
farihi tefrika : 45 Yazan: M. Turhan Tan 

Cinci hoc a gozden dii~iiyor! 
Deli ibrahim, medrese ko~elerinden kendi elile 
~ekip ~·kardigi, bir lahzada Kazaskerlige yiik
selttigi adam• gene bir lahzada hi~ etmek istiyor 

Oiinya tarihinde yedi y1l, otuz y1l, 
hatta yiiz y1l siiren harbler vardn. Lakin 
ana yurddan liizumu kadar yard1m gor· 
meden bir ada i~inde yirmi be§ y1l ~ar -
pi§mi§ er de yoktur. Girid fatihleri boyle 
b1r yorucu sava§t yapan yeganelerdir. 
Onlarm i~inde seksen yedi yara alan di
laverler, bir kolu U~mu§ken obiirile harbe 
devam eden erler ve en ibretli bir hakikat 
olarak da Girid kaleleri oniinde diinyaya 
getirdigi ogullannm gene 0 kaleler oni.in
de §ehid dii~tiigiinii goren babalar var -
d1r. 

Girid harbi Tiirk gururunu daima ok
§tyacak bir ha'!laset harikasJ oldugu ka
dar Osmanh Imparatorlugunun inhitat 
devrindeki anar§isini tebariiz ettiren bir 
faciad1r da. 0 faciamn miiddeti yirmi be§ 
yildir, 0 harikamn omrii ise ebediyete ka
dar siirecektir. 

Fa kat biz bu romanda Girid sava§
lanm ne harika, ne facia oltnak baktmm
dan tasvir edecek degiliz. Ci.inki.i sadedi
mizin di§mdadn. Y almz Yusuf Pa§anm 
Ba§kumandan s1fatile Giridde oynaml§ 
oldugu bi.iyi.ik rollere bir nebze temas et
mek mecburiyetindeyiz. 

Y usuf 1645 y1h nisamnm sonuncu gii
nii fstanbuldan aynld1, 24 haziranda 
Hanyanm on sekiz mil uzagmda bulu -
nan Gonye korfezine vardt ve gece yi.i -
riiyi.i§i.i yaptJrarak ertesi sabah Hanya 
oni.inde askerine <;ad1r kurdurdu. Bir gi.in 
sonra donanma da limana gelip demir 
attlgmdan kalenin muhasarasma giri§il -
di. 

Hanya, askeri k1ymet itibarile Girid 
adasmm dordiincii derecede sayllan bir 
kalesi olmakla beraber dii§i.iriilmesi gii~ 
yerlerdendi. Mustatil §eklinde bulunan 
kalenin her di:irt dJI'I iizerinde yirmi top 
bulunan yedi biirc ile miidafaa olunuyor
du. Her istihkamm arkasmda - on be§er 
topla kuvvetlendirilmi§ - dokuz tabya 
vard1. Sedlerin oni.inde ve arkasmda bu
lunan dolmalara da yirmi§er top konul -
mu§tu. Kur§un ve barut boldu. Duvat • 
lar, be§ s~ri yanyana ge<_;ecek kadar, 
geni§ti. Bu duvarlara istinad eden dol • 
malarm iizerinden ise yirmi si.ivari ge~e
bilirdi. Hendekler, on be§ zira' derinli
ginde ve yetmi§ iki zira' enindeydi. 

Yusuf Pa§a i§te bu ayarda bir kaleyi 
muhasara ediyordu. Koyliiler, Tiirk or
dusu tarafmdan iyi muamele gordi.ikleri 
i<;in, ~ar<;abuk tsmmJ§lardt. Geni§ mikyas
ta pazarlar kurarak -pe§in parayla- askere 
i:iteberi satmtyt koyulmu§lardJ, Halkm 
V enedik idaresinden hi<; de memnun ol
madJgini ve Ti.irkleri halaskar olarak te
lakki ettiklerini gosteren bu vaziyet, ada
mn tamamile teshir olund11Su giine kadar 
devam etmi§tir. 

Yusuf Pa§a gerc;ekten mahir bir ku
mandan gibi hareket ediyordu. Ordunun 
§evkini feveran halinde tutabiliyordu. La
kin o derin ve geni§ hendekleri a§mak, 
o kahn ve yiiksek duvarlardan atlay1p 
g~mek kolay degildi. Bu sebeble ilk 
gunler lagtm harbile ge~ti ve Yusuf Pa
§a Hanya oniinde iki ay kadar oyalan -
di. 

Halbuki otede Deli ibrahim sabtrSIZ
Iamp duruyordu, her aklma estik~e Cin
ciyi c;.agmp: «Girid ahndt mi» diye so
ruyordu. Mecnun herif, birka~ giin ic;in
de bu i§in bitecegine kanaat besledigin _ 
den haftal~r gecrip. de ~~anm .ahnmad1g1-

m, sol cebme tahs1s ethgt hazmenin gel _ 

medigini goriince kiZmtya ba§lami§tl. 
Hatta Yusufun aynh§mdan iki ay kadar 
sonra kendisine yalan soylendigini hayku
maya ve at1p tutm1ya giri§ti, Cinci Ho
caya da s1rt1m ~evirdi. Arhk cinlerden, 
perilerden korkmaz gi:iri.ini.iyor ve Malia 
Hi.iseyne yiiz vermiyordu. 

Hocalarm kulagi daima kiri§te oldugu 
ic;in Cincinin gozden dii§ii§ii pek c;abuk 
duyuldu ve aleyhine hiicumlar ba§ladJ. 
Di.i§mii§e tekme atmakta, kaviye kavuk 
sallamakta iistad olan yobaz!ar ic;inde 
Cinciye ilk taarruzu yapan Yunus adh 
bir kad1 idi. Bu adamm Uzun Ahmed 
d1ye amlan bir karde§i vard1. Evve!ce 

Ankarada oturan Ki:iroglunun naibi iken 
Malia Hiiseyne dort bin kuru§ rii§vet 
verip o §ehrin kad1hgmt almi§h. Bir ve
rip iki iic; c;almak rii§Vet~ilerin §Jan oldu
gundan Uzun Ahmed de Cinciye verdi
gi dort bin kuru§un birka~ mislini kazan
mak kaygusile di:irt tarah tJrtrlrlayip du
ruyordu. 0 mada eski dendisi ve veli
nimeti alan Ki:iroglunun kahyasi oldii. 
biiyiicek bir miras buaktt Uzun Ahmed 
hemen tereke yazacag1m diye ortaya a
ttldt, mirastan hisse c;1karmak istedi. Ki:i
roglu bir kag1d yazarak bu i§ten vazgec;
mesini rica etti, fakat dinletemedi, U;zun 
Ahmedin terekeyi alet edip miihim mik
tarda para ~almasma mani olamadi. 

Ki:iroglu hem zengin, hem inadct bir 
adamdr. Bir zamanlar hndi elini, etegini 
open kiymetsiz bir yobazm §imdi i.ist per
deden atlp tutmasma tahammiil edemez
di. Bu sebeble Anadolu kazeskeri Cinci 
Hoca hazretlerine bir mektub ve bin al
tm yolladJ, Ankara kadthgmm kendisine 
verilmesini istedi. Uzun Ahmedin o ka
dihga tayini iizerinden heniiz alt1 ay 
ge~memi§ken Malia Hii>eyin - san altm
ciklann cazibesine dayanam1yarak - Ko
roglunun dilegini yerine getirdi ve Uzun 
Ahmedi azledip obiiri.ini.i Ankaraya ka
dt yaph· 

hte Y unus kad1 bu hadise iizerine ha
rekete ge<;ti, tersanede donanma i§lerile 
me§gul alan Cinci Hocamn yamna gitti. 
Ciibbesinin eteklerini belme doladJ, yen
lerini dirseklerine kadar SIVadt, ka vugu -
nu ensesine ath ve vezirlerin. tersane e
mininin, birka<; saray adammm i:iniinde 
gi:iziinii yumdu, agzmr a~t1: 

- Bre efsunger, bre faciri sahir, dedi, 
bu yaphgm kepazelik nedir~ Padi§ahJ 
biiyiileyip saraylara kondugun, kazasker 
oldugun yetmiyor gibi kad1lan da haraca 
kestin. Rii§vetsiz mans1b vermiyorsun. 
Lakin verdigin mans1b1 sahibine buakmi
yorsun, alb ayda ba§kasma sahyorsun. 
Karde§im Uzun Ahmede de bu oyunu 
i§ledin. F akat bizim param1z demir leh
lebidir. Kolay kolay hazmedemezsin. 
Y a ald1gm di:irt bin kuru§u §imdi geri 
ver. Y ahud giinline ham ol! .• 

Sadnazamlarm, ;leyhiilislamlarm yan 
gozle bakamad1klan Cinci Hocaya bal -
dm~1plak bir kadmm boyle kiifiirler sa
vurmasi ve tehdidlerde bulunmas1 ha§ka 
bir glin herkesi hayrete di.i§liriirdii, lakin 
onun Padi§ah yanmdaki niifuzunu kay -
betmege ba§ladigi dillere di.i§mii~ oldu -
gundan mecliste haz1r bulunanlar §a§ -
kmhk gostermiyorlar, sadece gi.iliiyor -
lard!, 

Molla Hi.iseyin, hi~ ummad1g1 bu agu 
hi.icum kar§Ismda ilkin afallami§, di:irt 
yanma bon bon bakmarak imdad ara -
mi§h. Biraz sonra kendisinin heniiz ka -
zasker bulundugunu hatJrladi, iki diziistii 
gelip • cinleri davet ettigi suada kullan
digi sesle - hayk1rd1: 

- <;1k bre cahil gidi. Bir kad1 par -
c;as1 iken ne hadle kar§Imda edeb perde
sini hetk idersin. CIId,rdmsa t1ramha • 
neye git, harab akhm hmar ettir. 

Kad1 Y unus kimildamadi, sadece giil
dii ve cevab verdi: 

- Kendi sJfatJm bana isnad ediyor -
sun Cinci! .. Cahil de, echel de sensin. 
«Bina emsilesin bilmezdi Cinci • Amnc;in 
ba§ladi evvel binaya>> beytini §airier be
nim hakk1mda diizmediler. Sen alimlik 
davasm1 bir yana kay da karde§im Uzun 
Ahmedden ald1gm di:irt bin kuru§U geri 
ver. 

Malia Hi.iseynin cinleri ha§tna ii§ti.i -
giinden yi.iziini.i tersane kethiidasma ~e
virdi: 

- AI §Unu, dedi, zincire vur! 
0 kethiida degil bizzat Kaptan Pa§a, 

b.elki Sadnazam, be§ on gi.in evvel Cin
cJden boyle bir emir alsalar ktvanc duya 
duya tenfiz etmek isterlerdi. Fa kat onun 
~~~~~Zm1 herkes gibi tersane kahyast da 
~~nuk go.rdiigii ic;in miistehzi bir agJZla 
Jt!zar eth: 

- Efendi hazretleri ulemadand1r. Biz 
el vuramayiz. Kozunuzu siz payla§m l 

<ArkaS1 var) 

Belediyenin Daveti 
lstanb~l~n .kurt.ul.u~ yildoni.imunii kutlulama merasimine i§tirak edecek 

olan alay b1rmc1tesrmm altmc1 giini.i saat 10 da Sultanahmed. meydanmda top
lanacak, .~aat 10,30 da hare~et ed~rek Taksim meydamna g1decektir. 
.. B~ to:.ende bulunmak uzere Istanbulda bulunan saylavlar, ~ehir Meclisi 
uyelen, Suel Gene~aller _ve :tJst?aylar, Adliye ve Miilkiye riiesas1, Belediye 
er~~m, ~atbuat mumessilleri, s1yasal parti ba~kanlan, hay1r ve meslek ce -
m~yetler~ ba11kanlan, bankalar direktorleri ve imtiyazh ~irketler ve esnaf ce
miyetle~I re1slerinin Taksimde haZirlanmi~ olan tribune te;~rifleri rica olunur. 

Elb1se : J aket Atay, Silindir :;iapka. (6739) 
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c ____e~e_h_i_r_v_e--:--M_e_m_le_k._e_t_H_a_b_er_l_e__;r_i _..) Siyasi icma~ 
Bursada kuru Ian 

Merinos fabrikast 

Mensucat sanayiimiz 
i~in iplik yeti~tiriyor 
Bursa (Hususi muhabirimizden) -

Anadolu ile demiryolu temas1 bulunma
d.I~ndan umurni ve iktJsadi hayat ve 
hareketler bak1mmdan olduk~a sapa bir 
vaziyette kalmJ§ bulunan Bursada, Me
rinos fabrikasmm kurulmas1 bu vazi -
yeti degi§tirmi§ ve buraya az !;Ok bir 
refah getirmiye ba§lami§br. Biitiin Ttir
kiyenin yiin ipligi ihtiyacm1 kar§tlamak 
iizere kurulmu§ ve 938 den evvel a!;Il
masi takarriir etmi§ alan bu fabrikada 
!limdilik tecriibe mahiyetinde ~ah~?ma -
lara devam edilmektedir. 16600 igH~ 
faaliyette bulunacak alan fabrikada bu
giinliik 4000 ig donmektedir. Hem sipa
ri§lere cevab vermek, hem de memle
kette yepyeni bir bran§ alan bu san'ata 
i§~i yeti§tirmek, aynca yeni kurulan 
makineleri tecrtibe etmek bak1mlarm -
dan bugiinkii c;ah§ma §ekli ihtiyar edil
mi§tir. Halbuki fabrikanm senelik is -
tihsal yekunu iki ekib c;alt§hgi takdirde 
bir milyon kilo olacak, bir ekib c;ah§Ir
sa bu miktar 550 bin kiloda kalacakbr. 
l§lenecek yiinler llimdilik dahilden ve 
haricden temin edilmekt€dir. Dahilden 
bilhassa (Karacabey, Karakose ve Ru
meli) den gelmektedir. Fabrika yerli 
yapag1 da i§lemektedir. Yani yapag1 ip
ligi ic;in de tecriibeler yap!lmakta ve 
bunlar piyasaya tamttmlmaktadir. 

Merinos fabrikas1 amelesinin ti~te ild
sini 16 ile 21 ya§lan arasmdaki gene laz
lar te§kil etmektedir. Zira, iplik biikme 
gibi §U ince ve sabre dayanan i§i daha 
c;ok kadmlar yapmaktad1rlar. 

ileride yiizde yiiz geni§letile bilecek 
!iekilde hesab edilerek yapilml§ olan 
fabrikamn kuvvei muharrike merkezi 
3500 kilovathkt1r. 

Burada elektrik, maden komiirile ISI

hlan iki muazzam buhar ttirbinlerine 
sevketti~i buharla istihsal edilmektedir. 

FabrikaYJ. <;ah§hran teknisyenler, bir 
ecnebi mG.stesna olmak G.zere tamamen 
Tiirktiirler ve Almanyada strf bu i§ 
ic;in staj ~ormii§ san'at mektebi mezun
landJr. Bu bran$ Tiirkiyede yeni ol -
makla beraber Turk gencleri Tiirke has 
bir azmin ve kabiliyetin mahsulii ola
rak bunda da miikemmel bir surette 
muvaffak olmu§lard1r. 

Fabrika binasma gelince; buras1 '};'iir
kiyede yaptlan yeni fabrikalara naza -
ran yiikseklik itibarile en biiyiik bir 
fabrikad1r ve iist katlarma asansorle 
Cikllacakhr. I§gal ettigi yer balommdan 
Kayserideki kombina ile hemen miisavi 
vaziyettedir. Fabrikamn sthhi tesisati, 
kantini, depolar1, amele evleri, spar 
sahas1, miidiriyet, laboratuar gibi muh
telif tesisatt vard1r. Merinos Spar Bir
ligi admda memurin ve amelenin mii§
tereken kurduklar1 bir spar birligi de 
faaliyettedir. 

*** Fabrikanm biitiin makineleri 937 mo
delinde ve en son teknik yenilikleri ca
mi bulunmaktadu. Fabrikanm beton 
zemini iistiine tamamen, tahtalardan 
kesilmi§ parkeler do§enmi§ ve bu su -
r-etle amelenin sthhi vaziyeti de korun
mu§tur. Aynca btitiin dairelerin iize -
rinde muazzam hava tesisah yap1larak 
yaz, ki§ i<; klSlmlarm muayyen derece 
hararet ve riitubette tutulmast temin e
dilrni§tir. <;iinkii, yiin ve yiin ipligi yiiz
de 95 riitubet ic;inde istirahate ve i!jle -
nirken de muayyen bir riitubete muh
tac imi~ .. Bu ihtiyac, yiiniin hayvan su
tmda oldugu gibi daima tabii halini ya
ni ktvnlmi§ §eklini almak istemesin -
den ileri gelmektedir. i~te, bu rlitubet 
bunu temin etmektedir. !ngiliz iplikle
rinin nefaseti s1rf bu riitubette bol bol 
dinlendiril~ olmasmdan ileri geliyor-
ffiU§ .. 

933 senesinde Tiirkiyede bir milyon 
kilo yiin ipligi sarfedilmi§tir. Memle -
kette gittikc;e refah arthg1 i<;in olsa ge
rek, bu sene istihlak miktan 1,300,000 
kiloya ylikselmi§ bulunmaktad1r. Bina
enaleyh Merinos fabrikaSl bugiinkii 
Tiirkiye ihtiyacm1 bile kar§lhyamiya
cak bir vaziyette demektir (ki, fabrika 
tam manasile <;ah§hgl zamanlarda an -
cak umumi ihtiyacm yiizde seksenini 
temin edebilecektir.) Bugiin tecriihe 
mahiyetindeki c;ah~malarda istihsal edi
len yiin iplikleri, fabrikalara ve triko
tajlara verilmektedir. 

Miidiir Omerden aldt~m miisaade ile 
fabrikayi c;ah§Irken gordtim. Bize, ~iik
rii admdaki bir miitehass1s daireleri hi
rer hirer gezdirdi. insan buraya ya!mz 
girse muhakkak ki ic;inde kaybolur. 
Ba§hba§ma biiyiik hirer kasaba halini 
almi§ alan muazzam atolyelerin bi:-in -
den <;Iklp birine giriyoruz. Bunlan ~ay
mak bile glic; olacak .. 

Mensucat sanayiimizi, dt§aridan iplik 
celbinden kurtaracak olan bu fabrika 
§i.iphesiz hem Bursaya, hem de blitiin 
memlekete faydal1 bir eser olmu§tur. 

MUSA ATA$ 

Bir deraten ikmale kalanlar 
F. K. B. talebeleri arasmdan bir ders

ten kalanlarm ikinci sm1fa devam ede· 
bilmeleri i<;in Vekalete miiracaatleri 
karar la§hl'llml§tli'. 

Kurtuluf bayramt 

istanbulun kurtulu~u 
biiyiik merasimle 

kutlulanacak 

Trakyada kalktnma Filistinde orfi idare 
hareketi ilerliyor a ngiltere hiikumeti, Filistinde, Millet• D ler Cemiyeti namma on be§ seneden• 

D h•l• V k 1 beri devam eden manda idaresini ar• 
a I 1ye e a eti miiste- t1k devam ettiremiyecegi kanaatine gel • 

~arJ vaziyetten memnun dikten sonra, buraya gi:inderdigi tahkik 
lstanbulun kurtulu§unun yildi:iniimii komisyonunun raporuna binaen, bu 

yann kutlulanacaktir. Y ap1lan programa Dahiliye Vekaleti idari Miiste§an Sab- memleketin ii~ parc;aya aynlmasm1 par• 
nazaran yarm biitlin resmi ve hususi bi- ri Trakyada bir tetkik seyahati yaptJktan lamentoya teklif etmi§ti. Parliimento dahi 
nalar giindiiz bayraklarla, gece fenerler- sonra §ehrimize donmii§tiir. Sabri Edu- evvela Milletler Cemiyetinin karan ahn· 
le donatJlacaktJr. Merasime i§tirak ede- ne, Kirklareli, T ekirdag1 valilerile temas masma li.izum gostermi§ti. 
cek k1taat ve mekteblerle muhtelif te§ek- etmi§, koylere kadar giderek Trakyanm Milletler Cemiyeti meclisi, Filistinin 
kiiller evvela Sultanahmed meydamnda kalkmma plamm yakmen takib etmi§tir. par~alamp §imal k1smmda miistakil bir 
toplanacaklard1r. ldari Mi.iste§ar, kendisile gorii§en bir Y ahudi devletinin kurulmas1 ve orta ta• 

Merasime tam saat onda Sultanahmed muharririmize §Unlan soylemi§tir: rafmm Kudi.is ve Y afa ile beraber daimi 
meydanmda toplanan k1taattan topc;u «- Trakyada bir tetkik seyahati yap- olarak lngiliz idaresine hirakiimasi, ce " 
miifrezesinin yirmi bir pare top endaht1 tim. Koylere kadar gittik, bilhassa koy ka- nub ve §ark taraflarmm mlistakil bir A• 
suretile ba§lanacaktir. 0 esnada mekteb- nununun ve koy kalkmma plamnm tatbi- rab devleti haline getirilecek alan Ma• 
ler ve te§ekkiiller bir dakika ihtiram vazi- kma aid hususatJ gi:izden gec;irdik. Bu tet- verayi Erdiin hiikumetine ilhak edilme " 
yetinde duracaklard1r. Top sesile hera - kikatJm neticesinden memnunum. T rak- sine aid teklifi, esas itibarile reddetme 4 

ber bi.itiin nakil vasitalan bir dakika ol· yada bir kalkmma hareketi vardir. Oiya- mi§, lakin bir daha tahkikat yapthp miim• 
duklan yerde durarak fstanbulu bugi.inki.i bilirim ki bu c;ah§ma ile T rakya Harbi ki.in oldugu takdirde Arab ve Y ahudi 
sevince kavu§turan §ehidleri anacaklar - Umumiden evvelki halini bulmak lizere- te§ekki.illerile temasa giri~ilmesi ve neti . 
d1r. Saat on bu~ukta Sultanahmed mey- dir. Her yerde ~ah§ma bariz bir surette cenin Milletler Cemiyetine bildirilmesl 
danmdan onde askeri mektebler, arkada goze <;arpmaktad1r.» yolunda bir karara gelmi§ti. F akat Fi • 
Oniversite talebesi ve birlikler oldugu ---------..;.._--~~- Iistinin mukadderati tamamile taayyun 
hal de hareket edilerek Kopri.i, ;li§hane, $ E HI R ISLER/ edinciye kadar §imdiki lngiliz manda 
Galatasaray yolile T aksime gidilecek idaresinin devam etmesini de §art kay " 
ve abidenin etrafmda mevki almacakt1r. Ge~id yerleri mu§tu. 

T aksimde bu merasim ic;in icab eden Kalabahk cadde ve meydanlarda kar- Milletler Cemiyeti biiyiik meclisi da• 
tribiinlerin in§aah bugi.in ikmal edilmi§ §Idan kar§tya kolayhkla gec;ilebilmesi- hi Filistin meselesinin adilane bir neticeye 
olacakhr. T aksim meydanmda evvela ni temin ic;in a<;Ilan gec;id yerlerinden baglanmasi arzusunu izhar etmi§ ve mec
mlZlka fstiklal mar§I c;alacak ve haztrla· biri de diinden itibaren Karakoyde bo- lisin karanm tasvib eylemi§ti. lngiltere 
nacak direge merasimi mahsusa ile san - rek~i fmmmn oniinde a<;Ilmi§hr. Ya - hi.ikumeti de alelacele yeni bir tahkik 
cak ~ekilecektir. rm da ikinci bir gec;id yeri Domuz 50 - heyeti hamlamaga ba§lanu§tir. 

Bayrak <;ekme merasimini mi.iteaktb kagmm ba§mda ac;Ilacakbr. :;lehrin Filistinde fngiliz manda idaresinin 
1 muhtelif mmtakalarmda daha elli alh 

Atati.irk abidesine stanbul Belediyesi devamma imkiin kalmamas1 bu memle " yerde bu :;;ekilde ge~id yerleri ac;Ilma -
tarafmdan bir ~elenk, bundan sonra sma karar verilmi§tir. Bunlar da hirer kette iki z1d milletin beraberce ya§amast• 
genclik namma yi.iksek mekteb talebesi hirer ve siiratle ac;Ilacakhr. na c;ah§Ilmasmdan ileri gelmi§tir. Umu " 
ve §ehir namma da §ehir meclisi azasm- y eni rop arabalarl mi Harbde, askeri vaziyet itibarile s1kW 
dan hirer zat tarafmdan nutuklar soyle- 3" ml§ olan ingiltere, Arablara Filistin ve 
necektir. Nutuklardan sonra merkez ko- Sokaklardan ~op toplamak iizere ye· diger Arab memleketlerinin istiklali ic;in 
mutanmm verecegi emir lizerine yiirii- niden on dort tane niimune el arabasJ soz vermi§ti. Ayni zamanda lngiltere 
yi.i§ kolunda merasim gec;i§i ba§hyacaktir. yaptmlarak kazalara dagitllmi§tlr. As- mali cihetten dahi fena halde siki§mii 
G "d · · k b ri :;;ekilde yap1lan bu niimune arabalan e~I resmm1 mlitea 1 gerek k1taat oldugundan Y ahudi bankerlerden mil " 

k k bl 
tecriibeler s1rasmda iyi netice verecek 

gere ~e me te er garnizon ve mekteble- yarlarca lirahk istikraz temini irin, Filis-olursa iig yiiz tane daha yaptmlacak; "" 
rine doneceklerdir. eski el arabalarl kaldmlarak bunlar tinde, Y ahudilere milli bir yurd tesisini 

Ogleden sonra saat 16 da Belediye kullamlacakhr. deruhde etmi§ti. 
reisi ve ;lehir Meclisi azalanndan ve ce- lkinci vaide binaen diinya Y ahudileri 

~ehir aularmm 18lah1 miyetler miimessillerinden ve Parti ba§- kuvvetli te§kilat ve azim sermayelere 
kanlanndan se~ilecek bir heyet lstan - l;!ehir sulanmn lslahl hakkmda S1h • dayanarak Filistine dolmaga ba§lami§ " 
bul Komutanbgma gider~k halkm ordu- hat Vekaleti, Belediye riyasetinden bir lard1r. Birinci vaide kanan Arablar dahi 
muza alan §iikramm arzedecektir. rapor istemi§ti. Alakadarlardan mii - Filistinde iktJsad, para, politika ve hatta 

rekkeb te§kil edilen bir komisyon bu 
Gece programr hususta bir rapor hazlrhyarak Beledi _ niifus cihetinden zaylf ve ekalliyette ka• 

Gece T aksim meydanmda §ehir ban ye riyasetine vermi§tir. Fakat raporda lacaklarmt gorerek her ti.irlii vas1ta ile 
qostt tarafmdan milli parc;alar c;alma - baZJ , noksanlar goriildugii i~in Sular haklarm1 miidafaaya c;ah~mi§lardir. Ne• 
caktJr. Saat 20,30 da kahraman ordumuz mtidiriyetine verilmi§tir. Goriilen nok- ticede bir taraftan Arablarla Yahudiler 
§erefine perapalasta istanbul Vali v~ sanlar da ,tamamland1ktan sonra Veka- ve diger taraftan Arablarla ingiliz idare• 
Belediye reisi tarafmdan bir ziyafel lete gonderilecektir. si arasmda sonu gelmez musademe ve mii 
verilecek, biiti.in Halkevlerinde miisame- Muhtelif tipteki el arabalari cadele devam etmi§tir. Bu kan§lk vaziye 
re ve temsiller tertib edilecektir, tin i~inden ~1kmak ic;in fngiltere hiiku " * * * Ba§ta, arkada ve omuzda seyyar sa - · A bl 1 
Eminoni.i Halkevinden: tlcth~n kaldmlmasl iizerine esnaf ta- meh k la ar a • Y ab~ubdilere ayn ayrt 

rafmdan muhtelif tipte el arabalan mmta a ar gostenp tr irlerinin i§lerine 
1stanbulun Kurulu• bayram1 6 bt'rm' - kar • I .. I . b"" .. d" I r • yaptmlatak kullamlmaga ba§lanrni§h !,.mama anm soy emt~ ve utun In e 

cite§rin 937 ~ar§amba giinii saat (20, 30) Belediye, bugiinkii vaziyetin ay sonu _ nazannda mukaddes olan yerleri do 
da Evimizin Giilhane park1 ic;indeki A- na kadar devamma karar vermi§tir. 0 dogrudan dogruya kendi idaresi altmda 
layko§kii binasmda a§agidaki program zamana kadar tetkikat yap!larak mah - bulundurmaga karar vermi~tir. 
gibi kutlanacaktJr. Y er darhgmdan dola- zurlu goriilen tipler kaldmlacak, diger- F akat bu karann esash surette degi§ 
Y1 hamlanan davetiyeler her giin mer - leri biraktlacaktir. tirilmesi i<;in Milletler Cemiyetinin cidd 
kez ve Alayko§§kiinden almabilir. Pazar yerleri liakkinda bir harekette bulunacagmdan iimid kal 

Program: hal kin tikayetleri mamas1 Filistin Arablann1 lngiliz ida • 
a) Konferans - D. Celal Tahsin · k 'd Ayb<~~mdan itibaren "ehrin muhtelif resme ar§I nevm1 ane sava~a sevket ~ 

Baran tarafmdan, ...,. " · · tile h I d yerlerinden bir lasmtrun bulunduklan mt~tir. am e e, Filistini zapteden 
b) GOsterit- Gosterit §ubesi ama - yerler ihtiyacl tatmin etmediginden ve Mare§al Allenby'nin vaktile . sag eli o-

torleri tarafmdan. I · k"l Y h eli d heyeti umumiyesinin de saat on buc;uk- up musta 1 a u · evletinin kurula" 

KOLTOR ISLER/ 

K1z ortamektebi a~dacak 
Cagaloglunda eski Ameli Hayat mek

tebinin bulundugu bina Maarif miidiir· 
liigune teslim edilmi§tir. Bu aYJ.n on 
be§inde bu binada laz orta mektebi a
c;llacakhr. -···· Turan Netri Maarif 

cemiyetinin kongresi 
Turan Ne§ri Maarif ve Yard.Im cemi

yetinin yllhk kongresi te:;;rinievvelin o
tuz birinci pazar giinii Divanyolunda 
HifZISSihha Miizesi kar§Ismdaki 43 nu -
marah merkezinde in'ikad edecektir. 
Mensub azamn haz1r bulunmalan cemi
yetin riyaseti tarafmdan rica edilmek
tedir. 

ilk mektebler 

ta kaldmlmakta olduklarmdan bahisle cagt ~imali Filistinde ahiren ihda~ edilen 
Belediyeye §iMyetler yapJlml§hr. Bu sancagm mutasarnf1 Andreu ile bir 
httSusta tetkikat yap1lmaktad.Ir. ~iM - polis miifetti§ini Namada oldiirmii§ler " 
yetler hakh goriildtigii takdirde bir dir. Bu adam ayni zamanda Filistinid 
k1sm1mn yerleri degif$tirilecek ve da • fevkalade komseri ve ba~mii§aviri idi. 
gilma saatleri de uzatJlacaktJr. Bu suikasd ile Arablar lngiliz idare " 

BORSALARDA sinin adeta diml!gma hiicum etmi§lerdir 

Frangm vaziyeti Bunun iizerine lngilizler de en §iddetli 
Cumartesi giinii diinya borsalarmda tedbirlere miiracaat ederek miicahedeyi 

bir panige ugnyan frank diin de sukuta idare eden heyeti dagittllar, azalann 
devam etmi§tir. tevkif ederek Hind Okyanusunda bir a" 

Londra borsasmda cumartesi giinu daya si.irmek i~in bir z1rhhya gotiirdiilet• 
frank bir ingiliz liras1 kar§1hg1 151,87 Bu heyetin reis,i. Miifti Elhiiseyniyi az "' 
kapanan frank hakkmda diin sabah ge- lederek Camii Omere ilticaya mecbur et• 
len fiat 151,87,5 ti. Ogle iizeri 150,65 te tiler. ;limdi Filistin Arablarile 1ngilizler 
muamele goren frank nihayet ak§am arasmda bir imha miibarezesi yap1hyor. 
150,40 tan muamele gormii§tiir. Frank Bu miicadeleye yann biitiin Arab aleml 
zahiren dun bir miktar yiikselmi§tir de i§tirak edecektir. Boylece y akm§ark• 
Fakat hakikatte dii§iik k1ymetini mu - ta gayet vahim bir vaziyet peyda olmut 
hafaza etmi§tir. bulunuyor. 

diin 
Muharrem Feyzi TOGAY 

Silivride a~1lan liayvan 
aergisi 

istanbul Belediye Reis muavini Raif 
Silivriye giderek orada haztrlanan ha1• 
van sergisinin ac;Ilma torenini yaprnl§ • 
t~~· Silivride ehemmiyetli bir c;ah§Il"l~ 
gaze c;arpmaktadli'. Sahile glizel bir nh• 
tim yap1lmi~ ve halkm bu nhtJmda ge• 
zinebilmesi ic;in mevcud yol geni§letil• 
mi~tir. istanbul Muhasebei Hususiyesl 
burada bir dispanser in§a ettirecektif· 
Bu dispanserin temelatma merasirni 
Cumhuriyet bayrammda yapilacakhf· 

~ 

Diin sabah mektebe giden kii,;iik talebeler 
Cumhuriyet 

llkmektebler diinden itibaren ac;Ilmi~- Mi.ifetti§ler ilkmekteblerdeki talebe ve 
tlr. Diin sabah kiicriik talebelerin biiyiik s1mf miktar ve vaziyetlerinin tesbiti hu
bir heves ve hasretle mekteblerine ko§- susunda tetkikat yapmaktad1rlar. Bu tet
tuklart goriiliiyordu. Bu sene ilkmekteb- kikat sana erdikten sonra ilkmektebler i
lere 930 dogumlular kabul edilmekte - c;in ikinci bir ogretmen kadrosunun ya -
dir. pilmas1 ihtimali vardtr, 

NOsbaSJ 5 kum:stur. 
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Ecnebi gemiler, <;in 
limanlarini terkediyor 
Tatoung'u terkederek dii~mana b1rakan 

bir <;in generali kur~una dizildi 

Londra 4 (Hususi) - $anghay'dan yin, Tatoung'u terkettiginden dolayl kur
gelen son telgraflara gore, J apon taar- ~una dizilmi§tir. 
ruzlan inki§af halindedir. ]aponlarm as- 1,000 Japan muhasarada 
k • h kA k · · d"l"k Ch ·• Nank1"n 4 (A.A.) - Tsang-Tseu-Su en are at mer ez1, §liD 1 1 ape1 ye 
nakledilmi§tir. Burada ~iddetli muhare - mmtakasmda Cinlilerin bin kadar Japonu 
beler oluyor. Japonlar §imal istasyonuna muhasara ettikleri Cin makamlan tara • 
dogru s1h bir tazyika ba•lamJ•lardlr. Fa- fmdan bildirilmektedir. 
k ' ' d l 'd ba$ladt at geriden takviye alan Cin topc;ular1. Bombar tman ar yem en 
mukavernette !Star etmektedirler. Sanghay 4 (A.A.) - Sakin g~c;en 

Japonlar endif}e ediyorlar bir geceden sonra Sanghay cephesmde 
c· l bombard1manlar yeniden ba§]aml§hT. 

m ilere bilhassa cenub limanlann - Central News aiansma gore J apon 
dan gelen t;;ok miktarda silahlar, ]apon 1 d V 

k tanklan Pao§ing yo un a ve . us~ng . • rna arnlannca endi§eyi mucib olmakta • h d k r 
d!r. Changai ~imendifer att.' iize~m e I -..-m 

] mevzilerine taarruz etmJ§lerdir. J apon -
b aponlar ablokay1 tatbik etmekle hera- !ann zayiatJ agud1r. . . 
b ~r ta§,_drk_I~n yi.ik ne olursa olsun ecne- Kianguan mmtakasmda _C~~_hi~: J ~- • 

1 
_&ernrlennm serbestc;e seyriisefer etme- ponlarm bir taarruzunu gen puskurtmu~-

lenne rniisaade etmektedirler. lerdir. Liuhang mmtakas1 muharebenm 
Baz1 mahfillere gore, Japonyanm ya- merkez noktasmr te§kil etmege devam et

kmda taTZJ hareketini degi~tirmesi, ihti - mektedir. 
malden uzak degildir. (:in Mare$alinin beyanatl 

Ecnebi harb gemilerine teblig Londra 4 (Hususi) - Mare§al (:an~ 
Londra 4 (Hususi) - Chefoo'daki Kay-Sek. Havas muhabirine a§ag1dak1 

<;in mernurlan, limandaki biitiin ecnebi beyanatta bulunmu§tu~: . . . . A 
harb gernilerile ticaret vapurlan siivarile- «- Heyeti umum1yes1 ttJbanle, ha
rine 48 saat zarfmda hareket etmelerini disat, tahminlere tevafuk etmekte ve Ci
bildirmi§lerdir. nin harbden tevakki etmesini li.izumlu ~~-

lapon harb gemilerinin limana girme- Ian sebebleri sarib surette gostermekted1r. 
lerine mani olmak ic;in Cinlilerin bi.iyiik Maamafih, her tiirlii tahminle~i teca
dalgak,ram berhava etmeleri bekleniyor. vi.iz eden bir tek unsur vard1r k1 o da, 

Bir Cin generali kursuna dizildi basmm her tiirli.i harb kaideler~ni ve in-
<:: h 4 (A A ) _·_ 1 i bir mem- sanhk kaidelerini tamamile h1c;e sayan yang ay . . Y b b I w d 

bad b"ld" "ld"w• ·· G neral Lifu- ar ar lgl IT.» 
an I ITl Jgme gore, e lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllll1111111moououmuun•"""""""" ........................ ... ... .. lllll ll llllltllllllllll llll\111 • 

istanbuldaki asds1z Filistin hadiseleri 

haberlerin akisleri 
Havas 
nuyan 

ajans1 dogru ol
haberler veriyor 

Paris 4 (A.A.) -Havas Ajansmm 
!stanbuldan ogrendigine gore, Ba§Vekil 
1smet !noniiniin <;ekilmesi iizerine, kabi
ne buhram a<;JlmJ§hr. Y eni kabine, iktJ -
sad Vekili Celal Bayann riyasetinde ku
rulacak ve tebeddiilat arasmda Hariciye 
V ekaleti makammda da degi§iklik ola -
caktn. 

Anadolu Ajansimn Notu: Cumhur 
Ba§kanhgl Gene! Sekreterliginin Ana • 
do!u Ajans1 vas1tasile ne§redilen 28.9. 
93 7 tarihli tebliginde bildirildigi vec;hile 
1ktJ~~ad V ekili Celal Bayann yeni kabi -
neyj te§kil eylemesi te~arriir etmi§ bu -
lunrnaktad!r. Yukandaki telgrafta mev
zuubahis tebeddiilat hakkmdaki isaalar 
ise, tahkikahm1za gore do!iru degildir. 

Kral Boris'in ciilusunun 
19 uncu yildoniimii 

1• Sofy~ 4 (Hususi) - Kral Boris'in cii
~sunun 19 uncu ylldoniimii bugiin bii
tu~ ~ulgaristanda merasimle tes'id edil
tnJc:hr 

Cenub demiryollarmda d .... . . . 
egi§brllen mesafeler 

93~~kar~ _4 (Telefonla) - 1 temmuz 
intik ~n lhbaren Devlet Demiryollarma 
Topr:kk ~den cenub demiryollannm 
damekb a e - Payas, Fevzipa§a • Mey
S . ez kJstmlanna aid mesafeler, 

unye demiryolile yapllan anla~ma 
neticesinde ~ 

H ~u suretle tadil edilmistir: 
d attm Haleb istikametinde hudud • 
.a~ 1070 metro iler ide ve Suriye ara • ZISI .. . d 

uzerm eki Meydamekbezle hudud 

heniiz 
Riiyiik Miifti, Arablar1 

siikunete da vet etti 
Hayfa 4 (A.A.) - Buradaki Arab 

magazalannm hemen hepsi _kap.ahd!~. 
Bununla beraber nakliyat serv1slenle pi
yasalar bu halden miiteessir olmamJ~lar
d!r. Polise maliimat verdigi zannedilen 
bir Arab, di.in ak§am Akka' da bir kur· 
~unla yaralanml§tlr. 

Miiltinin beyannamesi 
Kudi.is 4 (A.A.) - Camii Omere 

kendi arzusile kapanan bi.iyiik miifti, bir 
beyanname ne§rederek Arabian i§lerile 
me~gul olmaga davet etmi§tir. 

Yeni hadiseler mi olacak? 
Kudiis 4 (A.A.) - Reuter muhabiri 

bildiriyor: Sehirde siikun vard1r. fakat 
d!§arda ,gec;en senekilere benzer §iddet 
hareketlerinin yeniden ba§hyacagm1 gos
teren emareler mevcuddur. Kudi.is • Ya
fa esas yolu iizerindeki telefon telleri ke
silmi§ ve bunlan tamir eden i§c;iler iizerine 
silah atilml§hr. 

Suriye komitesinin protestosu 
Sam 4 (A.A.) - Filistindeki tenkil 

hareketleri, Arab aleminde ve kom§U 
memleketlerde bu sabah ilk yan resmi 
aksiilamelini dogurmu§tu. 

Filistin mi.idafaas1 Suriye komitesi, in
gilterenin Filistinde ald1g1 tedbirlerin fev
kalade §iddetini protesto ederek Arab 
memleketleri hi.ikiimdarlarma mi.iracaat 
eylemi§tir. M1s1r, Irak, Yemen, . Hi~az 
krallanna yap!lan bu miiracaatm buer 
sureti de Filistindeki ingiliz fevkalade 
Komiserine, Londrada Miistemlekeler 
N azmna ve Milletler Cemiyeti Gene! 
Sekreterine gonderilmi§tir. 

Hadise!er aras1nda 

i~ adam1 yeti~tirmek 
D lkmekteblerle ortalarm birle§tiri-0 lecegi haberi dogru degilmi§ ve 

ortamektebleri muhasebei hu~u
siyelere maletmek i~in dogmu§ kur
nazca bir temayiilden ibaretmi~. 
Mekteblerin i§ adanu ve fikir adam• 
yeti§tirmek gibi iki ayn gayesini bir
birine kan§hrdJgi takdirde boyle bir 
fikrin k1ymetten dii§ecegini gene bu 
siitunda, birka~ giin evvel yazmi§· 
hm. 

Bulgaristana vannc1ya kadar bii
tiin A vrupa, biiyiik §·ehirlerin ~ogu
na yayxlan iiniversitelerin yeti§tirdigi 
fikir adam1 (intellectuel) bollugun
dan mustaribdir. Bunlarm ~ogu i§ 
bulamxyor, ~iinkii i§e yaramJyorlar
mi§. Bir bak1ma bugiiniin diinyasJ, 
i§ ve fikir arasmdaki intJbaks1zhgm 
§iddetli buhramm da ya§Iyor. Ha
yatla kitab arasmdaki uygunsuzluga 
kurban olanlarm saytsl artmJ§. 

Bizde vaziyet oyle degil. Tam te§· 
kilath bir tek iiniversitemiz var. Hem 
i§ adamx, hem de fikir adanu klthgt 
~ekiyoruz; mekteblerimizin kafah i§ 
adam1 ve i§e yarar fikir adam1 yeti§
tirmelerini bekliyoruz. 

1liklerimize i§lemi§ bir kanaate 
gore mekteb i§ adamx yeti§tirmez. 
Simdiye kadarki orneklerine gore hu 
hiikiim dogrudur: Biiyiik ticaretha
nelerimizden ka~mm ve hangilerinin 
miiessisleri veya hangi miiteahhid, 
hangi tellal ve kumusyoncu Ticarf!t 
mektebinden mezundur? Diploma, 
i§ hayatmda, mimarlardan ve mii
hendislerden ba§ka kimlerin elinde 
servete giden yola girebilmek i-rin 
§art alan bir vesika k1ymetini almi§
br? 

Mekteblerin smxf denilen hayal 
ve nazariye odalarmdan i§ adam• 
~·kmxyacagx kanaatini silmek, realist 
bir maarif politikasmm gayesi olma
hd1r. Fakat bunun kolay soylenir bir 
soz oldugunu biliyorum. Mekteblel·· 
den hayat adamx yeti§mesi, koskoca 
bir tedris ve terbiye sisteminin ko
kiinden degi§mesine baghdn; veya 
hi~ olmazsa bugiinkii nazari sistemi· 
mizin bir ucuna ilave edilecek ameli 
bir kiiltiir programile ihtiyacx kar,t· 
lamak miimkiin olur. 

Vilayetlerimizde ve kazalanm1zda 
a-rtlacak birka~ kii-riik teknik ve za
naat mektebinin ~ok i§e yartyacagt 
da soylenebilir ama itin ucu biit~e
ye dayamnca bu da nazarl bir sozden 
ibaret kaltr, 

PEYAMI SAFA 

Me,hur tarih~i 
Ahmed Refik 

Tehlikeli bir hastabk 

Diin gece gee; vakit teessi.irle ogrendi
gimize gore, Cumhuriyet si.itunlannda 
birc;ok k1ymetli makalelerini okudugunuz 
Miiverrih Ahmed Refik, zatiilcenb ve 
7atiirrie ihtilatmdan miitevellid c;ok ag1r 
bir hastahk gec;irmektedir. 

Di.in, konsi.iltasyonda bulunan dok • 
torlar, hastamn bir hastaneye yatmlma -
sm1 liizumlu bulmu§lard1r. Hasta, s1hhi 
vaziyeti mi.isaade ederse. bugi.in Buyi.ik
adadaki evinden almarak Haydarpa§a -
ya gotiiriilecek ve Niimune hastanesine 
yatmlacakt1r. 

Cumhuriyet, ~ok degerli miiverrihe en 
acil §ifalar diler. 

V ekiller Heyetinin i~timat 
Ankara 4 (Telefonla) - Vekiller He

yeti yarm mutad i<;tim~m1 . ya.~~~ak 
muhtelif Vekaletlere aid 1~len goru~e-ar_asmda yapJlan miinakalat, trenleri -

mJz tarafmdan temin edileceginden bu 
m~safe iizerinde Ti.irkive D~vlet De -

IDiryol_Jan tarifeleri ve iskenderun isti . :=:::::::::::;:::;~~:;~~~~~~~~~~-------kam~ti~d~ hu_duddan 557 metro geride. R 
arazim.~ z uze~mde. Payasa kadar yapt - B I R J K I G 0 N E K A D A : 
Ian m~nakalatsa , Suriye demiryollarJ I ? 
trenlen tarafmdan temin ed·l w· d N. · b an1yor ar 
bu me~afede Suriye tarifele;i e~=t~~ e~ I rJn 0~ • 
lunacaktlr, 0 Y O (JR 

Anketl. yapan: SALAHADDIN G NG Parti Sekreterl~~ biirosu 
A k d""f olunan nkarada Ni-;:in bo~amhr? Bugiinkii bo,anmalarm en ~o tes~ u k k 

Ankara 4 (Telefonla) - Tarih K - sebebleri nelerdir? Bo,anmayi ekseriya kadmlar mi xster er e • 
rultay1 miinasebetile bir mi.iddetten~e- ler mi? Kadmlar mt sebeb olur erkekler mi? d 
ri tstanbulda ~ ah~m akta clan Cumhu _ SALAHADDIN GONG(jR'iin adli mehafilde ve halk a~as~n ~ 
rivet Halk Partisi GenP] Sekreterlik 1 • ~ bu t~bmax 
biirosu ve Parti Umumi Idare Heyeti a- yak10dan yaphg1 temaslar ve tetkiklerle hazJr a<1lgl 
zalanndan ekserisi bu sabah Ankaraya yaz1lar101 bir iki giine kadar alaka ile takibe ba,hyacaksmJz, 
dondi.iler. Diger. bir kJSlm aza da bu _ ve 
giinlerde geleceklerdir. 

P.AQi" BO~~A<;J 
P ar is (Hususi) - Paris Borsasmm 

bugiinku kapam§ fiatlan !iUnlard1r: 

Meshur T iirk zaferleri 
Londra 150,25, Nevyork 30 28 Ber

lin 1221, Bri.iksel 510,75, A~st~rdam 
1673,50, Roma 159,45 , Lizbon 136,60, Ce
nevre 695,87 1/2, kur§un 19,12,6, bak1r 
55 _ _- 57, kalay 250,2,6, albn 140,6 1/2, gii 
Olu~ 19 15/16, 9nko 19,16,10 l/2. 1 

' Yazan: CELAL DINCER 

Filistin- Liibnan- Erdiin- Suriye - Hatay . ·--BIR · fEYAHATIN 
NOTLARI 

Eski ve yeni Kudiis 
istatistiklere nazaran Kudiisiin yii~ yirmi 
bini bulan niifusunun yetmi, bini Y ahudidir 

Yazan: KANDEMIR 
-1-

K1vnla k1vnla ~1plak daglan tnmam -
yoruz. 

Sag1m1zdan solumuzdan, koca koca 
testileri tepelerine hirer halon hafifligile 
oturtmU§, pmar ba§larmdan donen, iri 
parlak gozlerinde ta§1d1g1 k1ymetin gu • 
ruru ta§an, karalara biiriinmi.i§ koylii klz
lar gec;iyorlar. 

Bu yollarda hep bunu gordi.ik: Su, 
ba§ tac1d1r. 

Kuru, susuz, sessiz yolumuz gitgide 
k1sahrken, biraz evvel denizin dibine iner~ 
bir alc;akhga dii§erek, alev alev yana 
yana, Lut k1y1larmdan gec;i§imizi, soma, 

Kudiisteyiz. 
F akat gafil yolcu, bu dortyol agzmda 

m1hlamp kalarak, ilanihaye kendi ken
dine sorabilir: 

- fyi amma, hani §U uzaktan bildigi
miz, kitablarda gordiigiimiiz Kudiis, o 
nerede? 

- Bu yol o yana gider .. diyorlar. 
0 yola di.i~yorum. 
Ve o yolu ba§ka bir yola a~an, altm

dan magmum Arablarm hirer hayalet 
gibi gec;tikleri heybetli kale kaplSinm 
oni.inde gi.ici.im bitmi§ gibi, bir lahza du
rakbyorum: Koca demir kanad1 ba§tan 
ba§a kaphyan al zemin iistiinde bembe
yaz, tertemiz bir ay y1ldiZ. 

Eski Kudiisiin methalinde, yeni Ku • 
di.isii ve biiti.in Filistinde kopan k1yameti 
hahrlatan ilk manzara: <";ar§lya inen dar 
yolun ba§ml tutmu§ iki lngiliz polisi goz
lerine kestirdiklerinin iistlerini ba§larnu 
anyorlar, 

Durdurulur durdurulmaz ellerini ha -
vaya kald1rmaga ah§tnl§ yerli, kar§lSinda 
olc;ii alan bir terzi gibi her yamm yokh
yan polisin i§aretile tekrar, miitevekkil, 
sakin, yoluna devam ediyor. 

Bu sokaklarda, yakalannda Filstin 
Miiftisinin resmini ta§Iyan rozetlerle do
la§an fesliler, Arab krallanmn resimleri

t ni, Arab devletlerinin bayraklanm as • 
IDI§ di.ikkanlar var. 

Kudiiste Yafa kaplSl 

neredeyse ula§acag1m1z Kudi.isii 
rek bir geni§ nefes ahyorum. 

Ve §oyle, dar, igribi.igri.i ve hep fesli
ler, sankhlar, entarililerle dolu sokaklan 
bir ilk ziyaretten sonra tekrar kale d1§ma 

dii§iine- c;Jklyorum. 
Geni§ cadde, beni yepyeni bir §ehre 

gotiiri.iyor. .5ofor de, bu Arab delikanhs1 da pek 
keyifJi, ne§eli. F esini yana igmi§, ba§Jnl 
hafifc;e c;evirerek, eli, oniindeki radyo 
di.igmesinde soruyor: 

- Nereyi emredersin ya seydi? 
Dilimin ucuna geliveren ismi soyliiyo-

rum: 
- Berlin. 
Dokundugu di.igme tutU§IDU§ gibi hiz· 

la elini c;ekiyor. ve: 
- Dahilek... diyor, ba§ka bir yer is

te I 
- Neden, radyon orasm1 alm1yor 

mu? 
Pml pml makinesinin §erefini koru -

mak tel~§ile nefes nefese cevab yeti§tiri· 
yor: 

- Diinyanm her ko~esini ahr ... Am
rna, or alan a~m1yacag1ma Ra§el' e yemin 
verdim. 

-Kim Ra§el? 
ic;ini ~ekerek, dalgm say1khyor: 
- Y a ruhl, ya habibi, ya ayni... 
V e kendine gelerek anlahyor: 
- Ra§el.. yeni gel en Y ahudilerdrn 

degildir. Yerlisidir buramn. Kom§umuz
dur da. Onlar da bizim gibi, §imdi akm 
akm gelen ba§ belalarma di.i§mand,rlar. 
Yoksa .. 

- Yoksa? 
- Gorsem ki, onun da otekiler gibi, 

kalbinde; Filistin Y ahudilerindir sevda
SI belirmi§tir, Allah §ahiddir ki, bir lahza 
yiizi.ine bakmam ... 

Elini tekrar di.igmeye uzatJyor. Simdi 
saTS!la sars1la ko§an otomobil, bir seyyar 
gramofon makinesi halinde ortahga ya
mk, baygm bir yaaaa ... ley!... yay1yor. 

De; dort kath binalan, sinemalan, ka
zinolan, biiyiik magazalarile, VIZJT VIZll 
i§liyen otomobilleri, otobiislerile, insan 
dalgalarile kayna§an di.imdi.iz, aydmhk 
sokaklarile buras1 yeni Kudi.istiir. Bura
da fes yoktur, ciibbe yoktur, arabca yok
tur. Buras1 bir ucdan bir uca bir Y ahudi 
§ehridir. 

- Kudiisiin niifusu yiiz yirmi bini 

(O.Smanlllar zamanmdan kalma cAy-Yll· 
dJZ, el'an goriinuyor) 

bulmu§tur. 1statistiklere gore bunun yet • 
mi~ bini Y ahudidir. 

- 0 halde Arablar yany1 bulam1 -
yorlar. 

- Hay1r .. Ancak dortte bir. <";iinkii 
geriye kalan elli binin biiyiik bir k1smm1 
da muhtelif Hklara mensub hHistiyanlar 
te§kil ediyorlar. 

3 

HEM NALINA 
MIHINA 

Acaba babr1rlar mt 
dersiniz? 

D talya, biraz nazland1ktan sonra, kor· 0 san denizalt1 gemilerine kar~1 Akde-
nizi kontrol eden ingiltere ile Fran· 

saya iltihak etti. Pariste toplanan miite• 
hass1slar, italyan filosuna da Akdeniz• 
de bir saha ay1rd1lar. Bu saha ii~e aynl• 
IDI§ht: 

1 - Sima! mmtakas1: Tireniyen de• 
nizi, Adriyatik denizi, Yunan denizi, 

2 - Cenub mmtakas1: Sicilyadan 
Si.iven kanalma kadar clan kiSlm, 

3 - htibat yolu: ,Sima! ve cen•1b 
mmtakalan arasmdct 60 mil geni~liginde 
bir saha. 

Fakat korsan gemiler, daha Nyon 
konferans1 toplamr toplanmaz, ortada11 
kaybolduklan ic;in ltalyan filosunun, in
giliz ve F rans1z donanmalanna yard1· 
mmdan hi~bir fayda beklenemez. Biz 
diplomat degil, gazeteci oldugumuz l~Jn 
a~Jk~a soyliyebiliriz ki italyanm bu kon• 
trola i§tirakinden fayda degil, belki za· 
rar gelebilir. 

Malum ya, korsanhk yapan denizalti 
gemilerinin, !talyan oldugu hakkmda, 
Avrupada, umumi bir kanaat has1l ol· 
mu§tur. Bu gemilerin miirettebatsiz, 
hatta miirettebatile beraber -tabii bilabe· 
del- Fran co 'ya kiraya verildigini soyli
yenler oldugu gibi, sadece F ranconun 
bayragm1 ~ektiklerini, fakat hakikatte 
halis muhlis 1talyan olduklanm iddia e• 
denier de var. 

Bu vaziyette, Akdenizin kontrolu 1-
talyan donanmasma verilen k1smmda, 
hele o darac1k Sicilya • Afrika sahilleri 
arasmdaki mmtakada, bu denizalt1 gemi· 
leri faaliyete ba§ladtklan takdirde, ltal· 
yan muhriblerinin ve tayyarelerinin ta· 
arruz sahasma yeti§mek hususunda dai· 
rna ge~ kalacaklanm §imdiden haber ver• 
mek hie; de kehanet olmaz. Hem efen• 
dim, bir denizaltJ gemisinin, bir ticarel 
vapurunu denizin yiiziine ~1karak topla 
bahrmas1 be§ on dakikahk, dalml§ oldu· 
gu halde torpille denizin dibine gander· 
mesi ise bir iki dakikahk bir i§tir. italyan 
filosu, hi.icuma ugnyan vapurun tam za· 
mamnda imdadma yeti§emezse ve i§ini 
gordiikten sonra dahp giden denizaltt 
gemisini bulamazsa mazur goriilmelidir, 

degil mi? Eger, korsanhk yapan deniz· 
alti gemileri iddia edildigi gibi, ltalyansa 
italyan harb gemilerinin bunlara yardnn 
edeceklerini ve ftalyan mmtakalarmdan 
gec;tiklerini gordiikleri gemileri onlara 
haber vereceklerini soyliyenler de c;lka
cakhr. Biz, bi.itiin bunlan bir resmi teb· 
lig agzile <<ftalyaya dii§man olanlarm 
tahdi§i ezhan maksadile ortaya att!klan 
bedhahane §ayialar ve menfur dedikodu
lardan ibareb> telakki ederek korsan de· 
nizaltl gemilerinin halis !spanyol ve 
Franco'ya aid olduklanm kabul edelim. 

Acaba, italyan muhribleri bunlardan 
birini goriirlerse, y1ldmm si.iratile i.istiine 
saldmp su bombalarile haklamaga c;ah• 
§lrlar m1 dersiniz? 

- Gecelerimiz ~ok gi.izeldir bizim ya 
seydi ... Onun ic;indir ki dilimizden ad1 
di.i§mez. Amma, ke§ke bitse de bu gece
ler, biz de biraz l§lga, bir par~a nura ka
VU§sak, arhk rahat yiizii gorsek .. 

<";ekirdekten yeti§mi§ bir 
muhatab1ma doni.iyorum: 

Bu mukadder sualin cevabm1, §U ha· 
diseyi hat1rlad1ktan sonra, siz venmz. 
Franco ordusu, ispanyol hi.ikO.metioin 
kuvvetlerini maglub edip Santander'i 
zaptettiginin ertesi giinii, 27 agustos•a, 
ltalyan hiikumeti, Franco ile hararetli 
tebri~ telgraflan teati etmi§ti. Bu telgraf· 
lar, ltalyanm lspanya dahili harbine fi· 
len i§tirakinin resmi ve ac;1k bir itiraft idi. 
Daha ertesi giin, Franco ordusundaki 
ltalyan kit' alanmn bir mi.iddet evvel, 
Guadalajara' da ugrad1klan hezimetin 
tamiri demek clan Santander muvaffa • 
kiyetine i§tirak eden 12 !talyan generali· 

nin isimleri italyada, milli emriyevmiler• 
de iftiharla zikredildi. !talyan gazetele .. 
ri, alene!! ve sistematik bir tarzda !span • 

siyonist clan yadaki Italy an k1t' a ve silahlanmn zafe· 

Kurak tepelerde aim teri gormedrn, 
kendi kendilerine bitivermi§ vehmini ve
ren toprak rengi yap1lar farkediliyor, 
sonra ~ehir, mukaddes belde, temeli :it;; 
bin yll once ahlml§ Kudi.isi Serif beliri
yor. 

Tepelerinde Allaha bakan Meryem -
Jerin, U~U§an meJekJerin, diz c;okmi.i§ a
bidJerin duaya dald1klan kubbeler, hac;
h kubbeler, yeryiizi.ini.in c;e§id c;e§id i.is -
lublarma biiri.inmii§ renk renk kubb .. Jer, 
c;an kuleleri ... Ve diblerinde k1Vf1la klv
nla uzanan asfalt yolu yer yer benekli
yen kiilahh, takkeli, §apkah papazlar, 
beyaz §emsiyelerinin altmda, bembe.vaz 
byafetlerile ag1r ag1r ilerliyen rahibeler .. 

Zeytinlikler bile giine§in altmda bu • 
hurdanlar gibi kokuyor ve ortahga bir 
glinli.ik kokusu yay1hyor gibi geliyor in
sana .. 

Bir §ehre degil, sanki bir mabede giri
yoruz. 

Mesafeleri yutan motor, bu muazzam 
mabed dehlizlerini de silip siipiirerek bir 
anda bamba§ka insanlarm kayna§tJg1 
asfalt bir meydanda duruyor. 

- Demek ki bu §ehirde hakim olan 
SIZSITIIZ .. 

- Hay1r, diyor, bizim boyle bir id&
amJz yoktur. Ne hakimiz, ne de mah • 
k_um. Hakim olmak ic;in mi.icadeleye gi
n~rnek laZ!m. Biz sakin kalmag1 tercih e
d1yoruz ve sadece yerle§mege c;ah§IYO • 
r~z .. Kar§l taraf ise miitemadiyen yerlinin 
hlsslye t~n~ aleyhimize tahrikle me§guldiir 
ve yerlmm ba§mda bugi.inki.i liderler bll
lundukc;a ne Kudiisiin ne de b··c F" • r 0 0 • u un 1 
lshmn rahat yiizii gormesine j, kan yok
tur. 

fngiliz F evkalade Komiserinin otur • 
dugu saray1 i§aret ederek: 

- Bunu onlar da bilirler. Biz bu bil
giye dayanarak bekliyebiliriz. 

Sonra kendi kendine sayler gibi, mi
nldamyor: 

-Kudi.is.. Otuz asnn tepesinden bak
hgt bir mukaddes §ehirdir. 

- F akat otuz asnn bur ada gorece -
gi ne olsa gerek? 

- Boyle giderse, yaztk ki bir hailel 
- Neden? 
- Bu yol ona gidiyor, ondan geldigi 

ri hakkmda destanlar yazd1lar. 

Nihayet, diin gelen ve bugi.inkli Cum· 
huriyet'te c;1kan Ajans haberleri arasm· 
da okuyacaksmJZ ki Sinyor Mussolini, 
Fran co' ya gonderdigi tebrik telgrafmda, 
Franco' nun zaferi ic;in temenniler izhar 
etmektedir. 

Simdi. Franco'nun san k1rmJZJ bayra· 
gm1 ta§lyan denizalh gemilerinin ftalyan 
muhribleri tarafmdan goriildi.ikleri Z:l • 

man nas1l bir muameleye tabi tutulacak• 
Ian 'hakkmdaki mukadder suale rabat 
rahat ve kolay kolay cevab verebilirsiniz. 

~ 

gibi! 
V e birden bir korkulu riiyadan uyan;t 

gibi tela§h, sinirli, sonra kuvvetli ve elll ' 
niyetle devam ediyor: 

Me\'• - F akat ne olursa olsun .. Arz1 I 
uda kavu§mak ic;in i§kencelerin, zuliirn e-
rin, hakaretlerin ve azablann e?vaJn:. 
katlanarak iki bin sene bekliyen brz;,.~ 

.., yUil,. 
tJk buraday!Z ve burada kalacagJ~~- bit 
kii Filistin bize Allahm vadettJgl 
yurddur, 



,. 
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ihtiyar doktor, koltuga oturdu, elleri

ni iistiiste koyup bastonuna dayand1: 
- Hammefendi, dedi, size canmlZI 

s1kacak bir haber verecegim. 
- Sizi dinliyorum, doktor. 
Bayan Seza, c;ehresinin derin ~izgile

rinde, gozlerinin biraz sert bakt§mda 
asil bir ciddiyet okunan, k1r sac;h bir ka
dmdl, Sade ve kibar k1yafeti, hali, du • 
ru~u yiiksek bir aileye mensub oldugunu 
ac;1k<;a gosteren Bayan Sezanm yiiziin
de, biiyiik badireler atlatrnl§ ve bunlara 
biiyiikliiklerile miitenasib bir metanetle 
gogiis germi§ oldugunu gosteren bir ifa
de vard1. 

Doktor, ilk sozii lizerine bakl§lan da
ha ciddile§en Bayan Sezaya, o can sJklCI 
haberi anlatmaga ba§lad1: 

- Diin, hastanede bir gene kadnn 
muayene ettim. Sefaletten ve veremden 
oliim haline gelmi§ bir gene kadm. Yak
tile giizelmi§, §imdi degil. Dul, kimsesiz, 
yoksullugun son derecesinde bir zavalh I 
Bu gene kadm bana ismini soyledi. Zeh
ra Halim. Y ani gelininiz! 

Bayan Sezamn ~ehresi, asabi bir ta -
kallusla buru§tu, elini, oturdugu koltu • 
gun tahtasma §iddetle vurdu: 

- Doktor, dedi, rica ederim bu bahsi 
kapatahm! 

1htiyar doktor, nazik fakat azimkar 
bir eda ile soziine devam etti: 

- Affm1za magruren kapatamtyaca
gJm. Buraya, bundan bahsetmege gel ~ 
dim. Gelininiz, olmeden evvel sizi gor • 
mek istiyor, Diinyada sizden ba§ka 
kimsesi yok. Sizin affmlll istihsal etme
den olmek istemiyor. Ben onun yerinde 
olsam buna hi~bir k1ymet vermem; c;iin
kii size kar§l hic;bir kusur i§lemi~ degildir. 
Fa kat kimbilir elhet onun da ken dine 
gore bir dii§iindiigii var. Olen onun ko
casJ ise sizin de oglunuzdur. Artlk fazla 
inad1 b1rak1p son giinlerini ya§Jyan bu 
bi~are kadm1 gormege gitmelisiniz. 

Bayan Seza dii§iinceye dalmJ§tJ. 
Oglu Halim, on sene evvel seviyecc: 

pek yiiksek olm1yan Zehray1 delice sev
mi§, ve annesinin itirazlanna ragmen ev
lenmi§ti. Bu vak' a iizerine, oglunun yii
ziinii gormek istemiyen Bayan Seza, bir 
torunu diinyaya gelince dargmhg1 unut -
maga raz1 olmu§, fakat gelininin, kat'iy
yen adm1 anmamasm1 ve semtine ugra
mamasJm §art ko§mU§tu. Halim, annesi
nin bu kah yiirekli karanm kabule mec
bur olmu§tu. Ciinkii, yarahlt§ta esasen 
zaylf ruhlu olduktan ba§ka, paraya da 
ihtiyac1 vard1. Annesile dargm durmak, 
yeni kurdugu aile yuvas1111 zarurete mah
kum etmek demekti. 

T orununun sevgisi, yiireginde tedricen 
daha fazla yer eden Bayan Seza, eski 
ofkesini de azar azar unutuyordu. Fa • 
kat, giiniin birinde, torunu hirdenbire 
hastalanarak kuk sekiz saat i~inde ol -
mii§, tam o suada cepheye sevkedilen 
Halim de, bir siingii hiicumunda §ehid 
olmu§tu. 

~imdi, Bayan Seza, biitiin bu eski 
ac1lan hirer hirer hat!rhyordu. Oglunun 
§ehid oldugu haberini aldigJ giindenberi 
gelininin mevcudiyetini biishiitiin unut
mu§ gibiydi. Bir hafta ic;inde, hem oglu -
nu hem ~ok sevdigi torununu kaybetmesi 
onu c;ok §iddetle sarsmi§, esasen pek az 
giilen yiiziinU btisbiitiin giilmez bir hale 
getirmi§, hayata kar§J, muhitine kar§l 
kiiskiin, somurtkan, ha§in yapml§h. 

Doktor, onun ikinci bir itirazma mey
Cian vermeden, ertesi giin ogleden sonra 
hastaneye gotiirmek tizere gelip kendisi
ni alacagml soyliyerek ayaga kalkhgl 

zaman, Bayan Seza esasen ilk fikrin ~ 
den vazge~mi§ bulunuyordu. 

Ertesi giin, Bayan Seza, hastanenin 
kocaman kogu~unda, kemikleri say1la ~ 
cak kadar zay1f, can ~eki~en bir hasta 
ile kar~Jla~tJgl zaman, kendisini bu yok
sullar kogu§unda hasta ziyaretine mec ~ 
bur eden ogluna kar§l, yiireginde son bir 
igbirar hissinin kip!rdadJgml duydu. 

Hasta, zaylf dirseklerine dayamp ya
tagmda dogrulmaga ~abahyarak ona: 

- Miisaade eder misiniz, size, anne 
diye hitab edeyim? Halim, sizden bah
sederken hep bu kelimeyi kullamrd1. 

Dedigi zaman, Bayan Sezanm gozle
rinin oniinde bir hayal canland1. Oglu • 
nun kiic;iikliigii, sonra delikanhhg1, daha 
sonra, onun §ehid haberini getiren kanun 
neferi, ku§palazmdan olen minimini to ~ 
runu, biiti.in bunlar, kafasmm ic;inde kar
makan§Ik, bir Hbus gibi dola§tJ. 0 za -
mana kadar merhametsiz, katJ yiirekli 
davram§l, ilk defa olarak i~inde bir ez; ~ 
ginlik yarattl. Gelininin, hastane yatagm· 
daki ~u haline kendisi sebebiyet verdigini 
dii§iindii ve igildi, onun ate~ler i~inde 
yanan almndan optii. 

0 giinden sonra, Bayan Seza, basta· 
nm ziyaretine hergiin gelmege ba§lad1. 
Gelinine, ~i~ek, portakal, losyon gibi he
diyeler getiriyordu. Y ataktaki hasta ka
dmla, senelerden sonra onu ilk defa zi
yarete gelen bu ihtiyar kaynana, orada, 
saatlerce oturuyorlar, mii§terek hatlrala
rmdan bahsediyorlard1. Ve Bayan Se
za, arbk ~1k1p gidecegi zaman gelini, her 
defasmda ana: 

-Anne I Y ann gene geleceksiniz 
degil mi? diye soruyordu. 

Bu suale liizum yoktu. Ciinkii Bayan 
Seza ic;in bu hasta ziyareti arhk bir ihti
yac olmu§tu. Gelinini hergi.in ziyaret et
mek sayesinde hayatma bir mana vermi~ 
oluyordu. Oglunun matemini, bu suret
le, daha az ag1r hissediyor, ahlakmda 
has1l alan hu~uneti yava§ yava1 kaybedi
yordu. 

F akat, gene hdm, gittikc;e ag1rla§J ~ 
yordu. Bir ak~am, ihtiyar doktor, Bayan 
Sezaya, ertesi giinii hastaneye gitmeme
sini, hastay1 yormamak ic;in, ziyaretlere 
faslla vermesini soylemi§ti. 

Y e hasta, o gece, gozlerini ebediyen 
yumdu. 

Ertesi sabah, ihtiyar doktor, Bayan 
Sezaya bu oliim haberini verdigi Zaman, 
hu magrur, ha§in ve lakayid kadmm, yii· 
ziinii elleri ic;ine alarak, birdenhire agla
maga ba§ladigml hayretle gordii. ihtiyar 
kadm, hir ~ocuk gibi, h1c;kua h1c;kua ag
hyor: 

- Zavalh yavrucak! Zavalh yavru
cak! 

Diye inliyordu. 
Doktor, onu teselli etmege c;ali§tl: 
- Kendinize gelin, hammefendi. Bi

raz metin olunuz. Hem bu kadar fazla 
miiteessir olmaniZI ben abes goriiyorum. 
On sene yiiziinii gormek istemediginiz 
gelininizi tamyah §Unun §Urasmda sekiz 
giin ancak oldu I 

Bayan Seza, ellerini yiiziinden c;ekti, 
ya§h gozlerile doktora bakarak dedi ki: 

- Cok kat! yiireklisiniz doktorl Ben 
aglamJyaylm da kim aglasm? Evet, eski
den, gelinime bir yabanc1, bir dii§man 
gozile bak1yordum, dogru. Fakat §imdi 
o, bana oglumun yadiganyd1. Nas1l ol
du da ben bunu daha evvel dii§iinme -
dim ... Bugiin, evlad1m ikinci defa olmii§ 
gibi geliyor bana! Bu ikinci ac1, yiiregi
mi, birincisinden daha fazla yaktil 

Nakleden: 
HAMDI VAROGLU 

Bursa muallimleri • • bir kurs 1~1n 

Kursa devam eden muallimler 
Bursa (Hususi) - Buradaki ilk ted- ihsan Kazandioglunun anlattlgma gore, 

risat miifetti§leri bir y1lhk faaliyetin ana bu mesai yann c;ocuklar iizerinde tatbik 
hatlan iizerinde mesailerini sistemlendir ~ edi!dikten sonra ~ok iyi neticeler vere
mek, yeni y,J ic;in ogretim i§lerinde daha cektir. Muallimlerimiz anlat!lan yenilik -

miispet neticeler almak ve muallimlerin Jeri kavramada, ~?cuk psikolojisine gore 
yeni sistemlere gore yeti§tirilmelerini te • yaptmlacak ~ey~en tam manasile benim
emmiil etmek iizere bir haftahk bir to • siyerek kendlle.:me mal~tmek. hususunda 

p h" "k b' r)J sarfetml§lerd )anti yapm!§lardlf. Bu toplant!lardan uyu IT ene
11

• I . d lr.b" 
.. . k b . . Bursa mua 1m en arasm a oyle ge-

tonra yuzlerce 1lkme te mualhmt 1~m k I k. k 'lev·1 toplul kl · · . 1 B re mes e 1 gere a1 u ar ya-
,.ehnmtzde bn kurs a<;l rni§tlr. u kuD;ta ratmak ve kiiltiir mekanizmasJm idare 
,,,ualli~leri;nize yeni miifredat progr~m1- etmek yolunda Maarif miidiirlimiiz Fa
tm res1m, 1§, miizik ve yaz1 derslennde kir Erdemin k1ymetli mesaisini ve terbi
l~tenilen ve beklenilen yenilikler ogretil - yeci zihniyetini takdir etmemek miimkiin 
mi§tir. Kursun idaresine memur miifetti§ degildir. 

lzmitte ev kiralar1 

~ok pahab 

Memur srmf1 bu yiizden 
sikmt1 ~ekiyor 

lzmit (Husust) - Bugiin fzmitte 
memurlann en biiyiik derdi nedir? diye 
soracak olsamz, alacagmiZ cevab ~u ola
caktir: 

- Ev derdi ... 

Bu derd fzmitte pek biiyiik ve pek 
miithi§tir. Zira, izmitte, iki, ii<; odah bir 
evin kiras1 20 • 25 • 30 - 40 lirad1r. 

1zmit, memurlar, zabitler ve bekarlar 
~ehridir. Kag1d ve karton fabrikalarmm 
bulunu§u, i.issiibahrinin olu§u. askeri 
gamizonlann c;oklugu, lzmitte ev kira • 
lanm fazlasile arhran sebebler arasmda
dir, Halbuki biitc;esi 40 ~ 50 ve nihayet 
vasati olarak 60 lira olan bir memurun, 

her ay bu paranm yarJSJm ev kiras1 ola
rak vermesini gozoniinde bulundurursa • 
mz varacagm1z netice pek ho§ olmaz, sa-

nmm. fzmitte, ev kiralanmn inmesine ve 
ihtikann oniiniin ahnmasma imkan ta ~ 
savvur edilemez. Burada in§aat, ba§ka 
hic;bir §ehirde goriilmemi~ geni§ bir h1zla 

devam etmesine ve iki sene zarfmda 2270 
yeni ev yap1lmJ§ olmasma ragmen ev ki
ralan inmerni§ ve bilakis artmJ§tlr. Bu 
vaziyet tizerine, biitiin biitiin mii§kiil bir 

hal kar§Ismda kalan memurlar hiiku • 
metten mesken bedeli olarak ayn bir pa· 
ra taleb edecek dii§iincelere dalml§lar ~ 
d1r. 

lzmitte §iddetle hiikiim siiren bu mes ~ 
ken buhramna ~are bulmak iizere, biiyiik 
in§aat §irketlerinin lzmitte memurlara 
mahsus ev yapmalanm teklif etmek isti • 
yoruz. Bilhassa Zingal §irketinin nazan 
dikkatini ehemmiyetle celbe liizum gor
diik.. 

lzmitte memurlara mahsus ev yap1l • 
makla memurlann bugiin dii§tligii elim 
vaziyet ortadan kalkacak, ve kira bedeli 
olarak verdigi para 5, 10 sene sonra, 
kendisini yeni ve s1cak bir yuva sahibi e
decektir. 

Paris Operaa1nda yangin 
Ge~en hafta Paris Operasmda §ayam 

dikkat bir vak'a olmu§tur. Temsilin en 
merakh bir yerinde bir §ahts (yang111 
var, imdad) diye ba~rrmt§, bunu mii -
teakib dl§anya Cilkmak i~in kap1lara 
hi.icum eden balk arasmda miithi§ bir 
panik olmu§tur. Yeti§en itfaiye ise son
di.irecek bir yangm bulamamt§, hal -
Io. teskinle ugra§mi§hr. Epey telA§tan 
sonra vak'anm o esnada Operada bu -
lunmakta olan slnema ylld!Zl Lilian 
Harvey'i kaprmak i~in tertib edildi~i 

ve hakikaten de ylld1zm kat;mld1g1 an
la§Ilmt§hr. Giizel ve san§m Lilian'r pek 
yakmda Tiirk sinemasmda c<;!iFTE 
KUMRULAR) filminde vak'amn kah • 
ramam (Henry Garat) la tekrar bula-

cagJz. Ve g~irdigi maceradan dolay1 
kendisini taziye degil tebrik edecegiz. 
f;iinkii bu pek ne§eli ve zevkli bir a§k 
mevzuudur. 

Nit an 
Doktor Mehmed Ali Ozkanm kiZl ve 

Be§erlerin yegeni $etvanla gene nisa
iyecilerimizden doktor Sedad Belegenin 
ni§an merasimi iki taraf aile dostlar1 
huzurunda yaptlmt§hr. Tarafeyne saa -
detler dileriz. 

Tetekkiir 
Refikamm mi.i§kiil ve mi.ihlik bir va

;~:iyet alan dogumunu biiyiik bir haza -
kat ve meharetle ba§ararak kendisini 
muhakkak bir oHimden kurtaran ve be
ni bir evlad sah!bi yapan muhterem Us
tad Mahmud Ataya borclu oldugum 
§iikran ve imtinam ve k1ymetli hizmet· 
te bulunan kabile Bayan Fahire ve Hu
riyeye alenen te§ekkiir ederim. 

tlskiidarda Kaptagasmda 453 
numarah evde ihsan Pekin 

sa~lar1 
Bazt artistler uzun sa~ taraftar olmakla 

beraber ekseriyet lasa sa~1 tercih ediyor 

K1sa sa~ her memlekette heniiz haki
miyetini kaybetmekten c;ok uzak olmak
la beraber muhakkak ki kadmlar arasm
da bir aksiilamel ba§lamt§ ve Havva klZ
Iarmm c;ogu yeniden sa~lanm uzatmaga 
koyulmu§lard1r. Bir Amerikah muharrir 
Holivud sakinlerinin bu hususta ne dii
§iinmekte olduklanm merak etmi§ ve bir 
anket yaprru§tlr. 

Sac;lanm kesmekte en gee; kalan Sil
via Sidney: 

- Nihayet ben 
de herkesin glth
gi yola dogrulmak 
mecburiyetinde kal
d~m, demi§tir. Ne 
yapay1m, biz, artist
ler ic;in k1sa sac; da
ha pratik.. Ciin ~ 
kii deruhde etti • 
gimiz muhtelif rol· 
!ere gore sac;lar1m1 - Silvia Sidnev 

Zl degi§tirmek mecburiyetindeyiz. V a ~ 
zife icab1 insan sevmedigi modaya da ta~ 
bi oluyor. 

Joan Blondell ise tamamile uzun sac;a 
muanzd1r: 

- Aman, uzun 
sac;lardan kurtuldu -
gum ic;in ne kadar 
memnunum bilseniz, 
diyor.. 0 ne te • 
kelliiftii.. lgneler, 
firketeler, filan .. 
Sim di ise sac;lan -
m1 tath riiz.gara 
kar§l tuttum mu, 
miikemmel hava • Joan Blondell 

landmyorum, hem sa~lanm istifade edi • 
yor, hem ic;im ferahl1yor. ,Sayed, uzun 
sac; modasJ yeniden ortaya c;1kacak olsa 
bile, ben gene onlan uzatmiyacaglrn .• 

Kay Francis §U fikri dermeyan edi • 
yor: 

- K1sa sac;1 se -
verim. Ciinkii bir ke
re son modad1r. As
nmmn icabatma uy
gundur. Sonra pra
tiktir, sl'hhidir. ilk 
zamanlar, k1sa sa -
~m kadmhkla kabili 
telif olmadigmi ile -
ri siirdiiler. Hie; ,iip-
hesiz alagarson sac;- Kay Francts 

ta ensenin erkeklerinki gibi kazmma -

s1 ho$ goriinmiiyor, fakat bugiinkii moda 
bukleler ne zarif duruyor. 

Dans Kralic;esi Eleanor Powell: 
- Uzun sa~a 

taraftar olmamm 
imkam var m!dlr, 
diyor. lki yandan 
sarkan orgiilerle, ya
hud ba§lnJzda ko -
caman bir topuzla 
istediginiz gibi s1c; -
ray1p hophyabilir 
misiniz, hi<;! 

Uzun sac;1 mt, k1 - / 
sa sa<;1m1 tercih et-
tigi sualine kar~1 Eleanor P,owell 

Carol Lombard omuzlarm1 silkmi~. 
Myrna Loy giilmii~. Loretta Young goz
lerini havaya kaldirml~hr. 

Erkeklerden biitiin aktorler k1sa sa~a 

taraftar goriinmii,ler, yalmz komik 

Oliver Hardy §U beklenilmiyen cevab1 
vermi§tir: 

- Elbette kadmlarm uzun sac;l1 ol -

malarma taraftanm, c;iinkii k1zmca insan 

~eker de h1rs1m ahr. 

( _______ B_i_r __ ik __ i_s_a_t_•_r_l_a ______ ) 
Ku~iik Shirley J"emple hasta 

Holivud' dan 1 te§rinievvel tarihile bil
dirildigine gore Shirley Temple gripe 
tutulmu§ ve yataktan ~1kmamak mecbu
riyetinde kalml§hr. Annesi gazetecilere 
«Shirley'in hastahg1 ag1r degildir, fakat 
doktorlar iic;, dort giinden evvel kat'i bir 
te§his konamiyacagml soyliiyorlar» de ~ 
mi§tir. * Fred Astaire'in daimi partoneri 
Ginger Rogers'ten ayn olarak c;evirece
gi «ihtiyac 1~inde Kalan Bir KlZ>> fil
minde kendisine me§hur komedi artisti 
Charley Ohase arkada~hk edecektir. * 1937 senesinin en c;ok para har -
canm1~ filmi «Ormandaki Deli» olacak· 
t1r. Bu kordela renkli olarak viicude ge· 
tirilmi$ ve 1 ,600,000 dolara mal olmu§ ~ 
tur. Ba§rolii Errol Flynn oynamJ§tlr. * Pierre Frondaie'nin eserinden ikti
basen viicude getirilen «Kadm Hm1z ~ 
lam> filmini Abel Gance idare etmekte
dir. Ba§rolleri jules Berry, Suzanne 
Despres, Jean Max oynamaktadular. Bu 
kordelanm bir k1smt ltalyada ~evrilecek~ 
tir. Diger miihim bir k1sm1 da Paristeki 
«Giizel Y1ldm> barmda almacakt1r. * Belc;ikahlar «Can Siivarileri» is • 
minde bir filim yapacaklard1r. Bekikall 
artistlerden maada ba§rolde F rans1z fi
limlerinde c;ok goriilmii§ alan Simone 
Cerdan da Alice Tissot da oyn1yacakt1r. 
Diger taraftan miihim bir Bel~ika sine
rna kumpanyas1 da Umumi Harbde Bel
c;ikanm vaziyetini tasvir eden bir kordela 
viicude ~retirecektir. 

Amerikaya vi.sd olanlar 
«Normandie» vapuru te§rinievvelin 

birinci cuma giinli Nevyark'a vasii olmu§ 
ve biiyiik bir kalabahk tarafmdan kar§I· 
lanml§tlr. Ciinkii vapurda Danielle Da

rieux, Douglas Fairbanks Junior, Fer ~ 
nand Cravey, Jack Buchanan, Ramon 
Navarro, Jean Renoir gibi miiteaddid 

yJld1z. vard1. 85 gazeteci ve fotograf~I 
vapura c;1karak miilakatlar yapm1~lar ve 
resimler almi,lardlr, 

* Mussolini'nin oglu Vittoria Mus
solini Nevyark'ta rejisorliik tahsil etmek
teydi. T ahsilini bitirerek Holivud'a gi -
den Vittorio'nun 21 ya§lnl bitirmesi do -
laYJsile sinema p.ayitahtmda 350 ki,ilik 
bir ziyafet verilmi~tir. Vittorio «Rigolet

to» operasmdan iktibas edilecek filmini 
c;evirmege haz1rlanmakta ve bunun i~in 
bir senaryo viicude getirmektedir. 

Fa kat baz1 Holivud gazeteleri Duc;e
nin oglunun aleyhinde yaz1 yazmakta, 

Amerika sinema mehafilinin kendisinden 
pek de ho~lanmadJgml ileri siirmektedir
ler. 

* <<Miiltefit Tamara>> filminin bir 
sahnesi i~in Fransadaki Gaumont stiidyo
sunda Sibery.a 'daki me§h ur Ak§a kiirk 
pazarmm kii~iik bir niimunesi viicude ge· 

tirilmi~tir. Figiiran olarak bu sahneye iki 
yiiz kadar Rus ve Mogol i§tirak etmi§
tir. 

* Harry Baur'la Mistinguett «Los 
Biffins» ismindeki filimde ba§rolleri oy
myacaklardir. 

!ien • !iuh • Sevimli '" GUzel • !?akrak ve tath 

r 

DANIELLE 
DARRIEUX 

zevkine ve gUzelliiUne doyamayacafi•n•z nefis blr flllmde 

LI LIAN HARVEY 
HENRI GARAT 

c • 
I c • 

I ANNE 
MEL E K sinemasmda 

Numarah biletleri evvelden ald1nmz. Tel. 40868 

CiFTE KUMRULAR 
1000 kahkaha • 1000 zevk • 1000 sevh1me 

VARIN AK!iAM 

.Simdiden haztrlan! 

Yakanda 

TURK 
Sinf'masmda 

De~il yaln1z lstanbulun, hatta Tiirkiyenin birieik birinei stnlf Sine • Loka li haline getirilen 

ALEMDAR SiNEMASI BiR SUVARE 
iLE ACILIYOR -1 

1 
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RADYO 
( Bu ak$amki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk mus1k.ls1 - 12,50 hava• 

dis - 13,05 muhtellf plak ne~r1yat1 - 14,00 
SON - 18,30 plakla dans mus1k1s1 - 19,00 
armonik solo - 19,30 konferans: Eminonii 
Halkevi namma: Dr. Baki Piregok tarafln• 
dan (Meslek intlhabiJ - 20,00 Tiirk mu • 
siki heyeti - 20,30 Orner RIZa tarafmdan 
arabca .sOylev - 20,45 Vedia Rtza ve arka• 
dal1lan tarafmdan Tiirk musikisi ve halk 
~ark1lan, (Saat ayanJ - 21,15 ORKES ~ 
TRA - 22,15 Ajans ve Borsa haberler! ve 
ertesl gfuliin progranu - 22,30 plakia so " 
lolar, opera ve operet par~a1an - 23,00 
SON. 

viYANA: 
18,05 konu§ma - 18,30 MUSiKi - 19 

karJ.l1lk yaym - 20,55 r;!AN VE ORKESTRA• 
21,45 kan§tk yaym - 23,35 ~AN VE MU " 
si:Ki. 

BERLiN: 
17,35 i:KiNDi KONSERi • 18,35 ropor • 

taj - 19,05 KARI~IK MELODiLER - 20,05 
haberler - 20,15 MUSi:Ki - 21 karJ.l1lk ya .. 
ym - 23,35 eglencell musiki ve dans hava• 
Ian. 

PE§TE: 
18,35 KORO KONSER.i - 19,20 a.mele ya· 

ym1 - 19,50 KONSER - 20,35 piyes - 21,55 
ORKESTRA KONSERi: - 23,20 haberler, 
hava, gramofon - 24,25 CAZBAND TAKIMl 
VE ~AN - 1,10 son haberler. 
BUKRE~: 
19,05 gramofon, konteran.s - 20,35 MAN• 

DOLiN KONSERi, ~AN KONSERi: - 21,35 
SENFONiK KONSER, istlrahatlerde hava, 
haberler, spar ve saire - 23,20 E<:'rLENCE .. 
L:i KONSER. 

BELGRAD: 
17,50 ~arktlar, ~ocuk hlkayeler!, halk 

~ark1lan, gramofon - 19,55 halk melod!leri, 
ulusal yaym, haberler, gramofon - 21,35 
SENFONiK KONSER - 23,05 ha.berler. 

LONDRA: 
17,05 ORKESTRA KONSERi - 18,05 MU• 

Si:Ki - 18,35 gramofon, konu§ma, ~ocukla• 
rm zamam - 20,05 BALALAYKA KONSE~ 
Ri - 20,35 Org konseri - 21,35 BUYtlK 
KONSER - 22,40 konll§ma - 23,05 DANS 
ORKESTRASI - 24,05 kar~J:k yaym - 24,30 
DANS ORKESTRASI - 1,35 haberler, ha • 
va ve salre - 1,45 gramofon. 

PARiS [P.T.T.]: 
_18,20 k1raat, ~ark1lar - 18,50 MANDO '" 

LIN KONSERi - 19,05 OKESTRA KONSE -
Ri: - 20,50 konu§ma - 20 05 ORKESTRA 
KONSERi - 20,50 PiY ANO KONSER.i - 21,05 
haberler, eglence - 22,35 SENFONi:K KON• 
SER - 24,35 haberler, gramofon, 

ROMA: 
18,20 DANS MUSiKisi - 18,55 kart$1k 

yaym - 21,45 KARI~IK MUSOO - 22,05 
OPERA: ROMEO VE JULYET • 24,05 ha~ 
berler, hava, sonra, DANS MUSiKisi. 

Nitan 
Merilum kaymakam Bay Raif k1zt 

Bayan Muazzez Ayy1ldtzla Ordu Ma -
lulleri Birligi ikinci ba kam Bay Sad· 
ri Antaym oglu Emniyet Sand1g1 ro • 
vizorlerinden Bay Sinan Antay'm ni§an 
torenleri 2 te§rinievvel cumartesi giinii 
Balmkiiydeki hanelerinde tarafeynin 
akraba ve dostlar1 arasmda yapilmllihr. 
Saadetler dileriz. 

Bah~e Mimar1 
Mevliid Baysal 

D1irduncii Valnf Han dorduncll 
kat. 18 numara. Telefon: 23426 ......................................................... 
Bilyilk ~ehir ve kasaba parklan; 

An1t, meydan, l;Ocuk parklan ve 
villa bah'<eleri i~in modem proje 
ve plinlar haZU'lar; ke~ifnameler 

tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikat.uu deruhde ve taahhiid 
eder, 

Biiket, ni$BD sepeti ve c;elenkler 
l~;ln yapllan slpari~ler siir'atle ha· 
zulamr. 

<;!it;ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; si.is, meyva a~ac;: ve a~a~ 
ciklan; baht;e alat ve edevatt ve 
ehliyetu Bahclvanlar g6nderlr. 

Katalogu (50) kuru~tur. 

Alakadarlara par.!I.SIZ g1inde~ 

Goz kama!ibuct ve mubte~em bir 
muhitte biiyiik bir film .•• • 

nin ihtirash a~k roman• 
Sevgil i •••• Kadtn .... Valide ••. 

ve bUyUk ma, uka .... 
Ba~ rollerde: 

Olga Tchekova 
ve IV aria Andergast 

Pek yakmda 

SUMER sinemas1 
Bu ~aheserle biiyiik siiperfilmler 

seriaine bafhyor. 

ERTUGRUL SAD! TEK 

Bu gece 
(SUADiYE) plaj 

(kapah) lo.§hk 
ktsmmda 

(Erkekler 40 mdan 
sonra azarlarl 
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55 milyon asker 
harbe haz1r 

Amerikada yapdan bir istatistige gore 48 memle
kette 55 milyon talim ve 
terbiye gormii~ asker var 

iNCiiLlERE 
I 

Amerika askeri makamlan taraiin -j Resmin izahz 
d~n yap1lan tetkikattan anla§lldtgma Yukar1daki resim talim ve terbiye 
gor: 48 milletin ilk i§arette harbe sev - gormi.i§ efrad itibarile devletlerin as -
~edilmek iizere haz1rlami§ olduklan ta- keri kuvvetlerini mukayeseli olarak 
lt~ ve terbiye gormii§ efrad en az 55 gostermektedir. ilk be§ numaradaki 
Intlyon ki§i tutuyor. devletlerle 10 ve 18 numarah devletle-

48 devletin nizamiye ordulan, ihti - rin biitiin talim ve terbiye gormii§ ef -
:Vat kuvvetleri ve talim ve terbiye gor- radi mevcudlan asll resimde gosteril -
Ini.i§ efradt mevcudii 54,412,628 ki§idir. mi~tir. . 
Bu hesaba c;in dahil degildir. Milyon - Resimdeki 6 numara, Romanyaya aid 
larca insam bulunan bu devletin en olup Rumen ordusunun biiti.in mevcu -
rr:.uhafazakar ve ihtiyatll bir tahmine di.i 2 065 600 ki§idir. Diger numaralarm 
g.ore, talim ve terbiye gormii§ efrad1 aid bulu~dugu devletlerle bunlarm bii
laakal 1 milyon ki§idir. tun harbde ~Ikaracaklart ordulann 

Amerika Miittehid Hiikfunetleri dev- mevcudlan asag1da gosterilmi~tir: 
leti askeri kuvvetc;e 48 millet i~inde 7 - <;ekoslovakya 1,875,000 
18. i~ci derecededir. Nizamiye ordusu, 8 - Lehistan 1,825,085 
Intlh muhaf1zlar ve talim terbiye gor - 9 - Yugoslavya 1,671,027 
Inii§ ihtiyat efradmm mevcudu 473,378 11 - isve<; 876,879 
kisidir. 12 _ Belc;ika 761,441 

Fakat Amerika devleti §imdi as'keri 13 - Tiirkiye 665,800 
k_uvvetini arhrmakla me~guldiir. Arne- 14 - isvic;re 600,000 
rtka Biiyiik Erkamharbiye reisi Gene- 15 - Yunanistan 588,046 
ral Malin Craig tarafmdan kongreye 16 - Portekiz 521,190 
verilen raporda bildirildigi ve~hile, A- 17 - Arjantin 496,285 
n:erikamn nizamiye ordusu mevcudii Cumhuriyet - Yukanki rakamlardan 
atd bulundugu kanunun gosterdigi son Tiirkiyeye aid olamnm yanh~hgt mey· 
had olmak i.izere 165,000 ki§iye g1km1~- dandad1r. c;unkii 1935 te yap1lan 
: 1:· Bu hesaba gore nizamiye ordusu son tahrirde, nlifusu 16 buc;uk mil
Ibbarile Amerika 48 devletin onuncu - yona yakm clan Tiirkiyenin, sefer 
sudur. Kendisine faik clan devletler ordusu 665,800 ki§iden ibaret kalamaz. 
Almanya, Fransa, italya, Japonya, Sov· Gene Amerikahlarm hesabile bu yan
Yet Rusya, Lehistan, Romanya ve is - h§l gosterebiliriz. Tam bir sim~a ya -
J?anyadJr. nm bir smifm efradmdan murekkeb 

Amerikamn askeri makamlarmm tet- hazar ordumuz, Amerikan hesablanna 
kikahndan alman neticelere gore dun- gore, 133,000 ki~idir. 15 smlf1 !~ni 36 
:vanm efrad ~oklugu itibarile en biiyiik ya~ma kadar olan ihtiyatlan stlah al
ordusu Sovyet Rusvamnd1r. Nizamiye bna ahrsak c;1kan yekun 1,330,000 ki~i 
ordusunun mevcudU 1545 000 kisi olup eder. Demek ki seferi ordumuz ic;in bul
biiti.in ihtiyatlarile b~rab,er 19 490 000 duklan 665,800 rakam1 yanh~br. 
kisi tutar. ' ' 

1kinci devlet 6,294,394 ki.J?i ile italya
dir. Bu ordunun hazari mevcudii 
1,331,200 ki§idir. Bu yekunda silah al -
tina almml§ 878,200 ihtiyat efrad1 var -
dtr. 

Nizamive ordusu mevcudli itibarile 
en ki.iqiik devlet isvic;re ile Costa Rica
dJr. 1svic;re ordusunun mevcudii 309 ve 
Kosta Rica'nmki 730 ki§idir. ~u kadar 
var ki isvicrenin talim ve terbiye gor
Inii§ 600,000 ihtiyat askeri vard1r. 

Amerika nizamiye ordusunun mev • 
Cudu 165,000 ki§i hesab edilmesine kt
Yasen diger devletlerin nizamiye ordu
l~nnm mevcudlan a§agtda g1isterilmi§
ttr: 
Franaa 658,777 Holanda 24,302 
tlrnanva 650,000 Letonya 21,320 
ngilix lmpa· Litvanya 20,235 

ratorlugu 384,780 Peru 15,273 
Lehlstan 332.427 Kiiba 15,042 
~aponva 282,000 Kolombiya 14,74!1 
I ornanya 22' 000 ' "'IIi 14,652 apanya 19~'546 'i 

(Bo d.lbill h~rbdon mt'kl 1111~dlr) Norve~ 14,200 
C::ekoslovakya 164 000 Estonya 11,122 
!Urkiye 133•000 Danimarka 11,000 
Bugoslavya 131•509 Uruguay 8,~14 
yelc;ika 91• 141 Ekvator(H1111IIIIYJ)7,535 

unanistan 79'796 Venezuela 6,000 
Brexilya 66' 072 Guatemala 5,980 
Porteklt 60•690 Bolivia 5,000 
Mekslka s7 376 Paraguay 5,000 
Macarlatan 43' 813 Salvador 3,370 
B I ' u garlstan 43,700 Dominik Cum· 
A.vusturya huriyet' A j ~8,000 1 
t r antin 36,902 Nicaragua 
svec; 34,1791 Haiti 

Finland!ya 30,337 Honduras 

3,094 
2,750 
2,715 
1,932 

Di§tabibleri kursu devam 
ediyor 

T1b Fakiiltesi Di§tabab~ti .mekt~b!~. :. 
de 1 te§rinievvelden itibaren ac;llan te
kamiil kursu yerli ve ecnebi di!?tabible
ri tarafmdan biiyiik bir alaka ile takib 
edilmektedir. 

Anadolu ve Trakyadan gelen ktrk 
be~. Bulgaristandan da i§tirak eden yir· 
mi di~tabibile kurs miidavimlerinin a -
dedi altm1~ be§i bulmu~tur. 

Kursta fennin en son terakkiyah bii
tiin tefarruatile nazari ve ameli bir su
rette gosterilmektedir. Tekamiil kursu 
8 te§rinievvelde kapanacakhr. --Samsun Ticaret orta okulu 

Samsun (Hususi) - Memleketimizin 
ticaret sahasmdaki miihim mevkiile 
miitenasib olarak, Ticaret orta okulu
nun talebesi giinden giine artmaga ba§
ladigmdan, okul i~in daha geni§ bir bi
naya ihtiyac gori.ilmii§ ve bu ihtiyac da 
memleket biiyiikleri tarafmdan takdir 
edilerek, Ticaret orta okulu §ehrimizin 
en giizel binalarmdan birine nakledilip 
resmi kii§adt da valimiz ve ktymetli bir 
davetli huzurunda yap1lmi§hr. 

~···----Vorl Ribbentrop Berline gitti 
Londra 4 (A.A.) - Almanya biiyi.ik 

el~isi von Ribbentrop bu ~a~ah tayya
re ile Berline hareket etmt§hr. 

I'• Ed~bi tefrika: 85 • ' 

DAG IRll:JJZ~ARLARD I 
Yazan: Mahmud Yesari •' 

Ergec; eve donecekti. Peki, eve gidince ba~ka. ayn bir insan olrnu§tU. Melik~, 
ne yapacaktl i Hizmetc;i deli Huriye k _ kendindeki degi§ikligi, yuvanm sa adell, 
zmj kendince manalt, arSIZ, yih§Ik Sir!~- selameti i~in hayirh buluyordu. Koca • 
m.~ artm garmemezlikten gelebi'lecek mt'y- kl k . k k k d , K smdaki degi§i i 1se, yuvay1 Yl aca a-
-~. ayn~na~mm, «temiz niyetli>> go - dar korkuncdu. 

runerek lki manalt konu§m I b 
ku~ gozlerinin gizli sevincle;l;nna, ld ay- .Sekib, ned en degi~mi~ti? Bu, sadece 
YI~Ianna, isyan etmeden na I ~a;I a - bir anamn te§vikile; bir hizmetc;i klZin 
caktl? 

51 
at ana • uzvi zaflara vasitahgl, yard1mile ol • 

C~.n~. kadm, eve donmegi ist:yordu. E- mazdt. ,Sekibin de buna «dispoze» olma· 
ve donuncc, kararsizhktan kurtulmu _ s~ lhtmd!. Kocasi, onu hi« rni sevmemi§· 
lacaktl. Ciinkii, kendisi uzaktayken, §a~- h? .Simdiye kadar gosterdigi §efkat, onun 
c~k hayal halinde vii cud verebildigi ha- hast:..h~ma duydugu bir actyi~ rn1yd1? 
k1kat; biitiin ~1plakl1gil<' meydana <;IkJ _ Bu, Melikeyi bir hastahk sanclst gibi 
verecekti. kivrandmyordu. Bunu, kocasma a<(lk a-

Acaba, boyle ~ir hakikat var rnwdt? <;lk soramazdt da. Bu, c;ok tehlikeli bir 
~u,. uzun bir aynhgm goniile verdigi bez- ko~u~ma olurdu. sevmemi~. yahud sevme· 
&mhklerden dog~ rna bir vehim miydi? mege ba~lami~ bir insana kar§I, boyle §CY· 

ler sorularnaLdt. 
Melike, kocasmm sw;suzluguna inan - .S k'b b 

~~k istiyordu; bu inam§a, yalmz ganlii- l'k e. 
1 

' ir sinir buhramna tutulur, Me-
nu . . I b I enm yiiziine kar•J: 

n, smu erinin, iitiin varhgmm ihtiyaCI H • 
vard F k k d · - astaydm, sana actyordum! 
1 I. a at ocas1 egt§mi~ti; bunda Diyebilirdi. 

a danm1yordu. 
D ~ · 1 Gene kadm, kocasmdan bu kadar ter-

d 
eg1~en ya mz kocas1 miydt? Kendi b' · l'k ' 

e d ~· Iyestz 1 • nezaketsizlik ummuyordu. 
l 'k egi§memi~ miydi? Viicudiinden, ah- Bu d" ·· .. k 
a ma kadar, hemen hemen biisbiitiin nu U§Unur en aci act giildii. Koca-

smdan, bu kadar terbiyesizlik, nezaket • 

CUMHURIYET II -
iktlSadi hareketler 

istanbulda yapdacak 
daimi sergi binas1 

fstanbulda daimi bir sergi binas1 yapl
lacagt arl!k tahakkuk etti. Vakta binay1 
hangi makamm yapacag1 heniiz malum 
degil aroma, i§e onayak olan fk11sad Ve
kaleti bulunduguna gore i§in ciddiyetin
den ~iiphe edilemez. 

Yalmz, boyle yeni bir bina yapthrken 
ortaya, garib baz1 miitalealann siiriildii
gii goriiliiyor. Belediye mehafilinde, bi
namn T aksim stadyomunun yerinde ya
ptlmasmm dii§iiniilmekte olu~u da bu me
yandadir. Zahiren T aksim stadyomunun 

§ehrin merkezi bir yerinde bulunu§u iti
barile bu fikir akla miilayim gelirse de 
sergicilik baktmmdan birc;ok kusurlan ol
dugu da goze c;arpar. Kezalik ismi ge -
c;en Siirpagob mezarhg1 ve daha Beyog
lu yakasmdaki diger yerler de boyledir. 

Daimi sergi binasmm nerede yaptlma
SI laz1m geldigi hakkmda bir fikir ileri 
siirecek degiliz. Y almz diinyadaki misal

lerini gozoniine koyarak, boyle bir bina
nm ya deniz kenarmda veya ~imendifer 
giizergahmda, tercihan hem deniz kena
n, hem de ~imendifer giizergah1 bir yer

de olmas1 laztmdir, diyebiliriz. Bundan 
sonra bu yerin miimkiin oldugu kadar 
§ehrin kalabahk muhitine yakmhg1 ara
mr. 

T aksim kt§lasmda ve yahud Siirpa
gobda bugiinkii Y erli Mallar sergisin -
den farkh sergiler kurulamaz. Boyle de

gil de enternasyonal veya hi~ degilse Tiirk 
mamulat ve masnuallm, ticari hareketle
ri temsil edecek bir sergi kurulmak dile
nirse o vakit o sergiye biiyiik kiic;:iik tesi
sat ve makinelerin hangi vasitalarla go
ti.iriilecegi de elbet dii~iiniiliir. 

Daimi sergi binast iizerinde c;ok dii -
~iiniilmezse sergiciligi ger<(ekten kurtara· 
hm derken sergi binasm1 g~ebe vaziyete 
sokmak gibi bir ak1bete ugramak muhak
kakllr. 

F. G. 

Gaib Rus generali hakkinda· 
ki tahkikat devam ediyor 
Eski Rus Muharibleri Birligi reisi 

General Miller'in esrarengiz tagayyiibii 
etrafmda Paris adliyesi tarafmdan ya
ptlan tahkikat, muammayr aydmlata -
bilecek bir yenilik getirmeden devam 
etmektedir. 

Diger taraftan Moskovada 91kan 
Pravda gazetesi, ispanyadaki nasyona
list topc;u kuvvetlerine kumanda eden 
beyaz Ruslardan General Fock'un, Ge
neral Miller'e bir mektub yazarak es • 
ki Muharibler Birliginin tamamen inhi
laline sebebiyet vermemek iqin vazife
sini terketmesini ve bu mevkii, kendi • 
sinden daha kabiliyetli bir kimseye bt
rakmasml istedigini yazmaktad1r. 

Ayni gazete, General Fock'un evrak1 
arasmda Miller tarafmdan yaztlmt~ bir 
mektub bulundugunu ve Miller'in, ken
di riyaseti altmdaki birlik aleyhinde 
hareket eden diger bir te~ekkliliin ba -
~mda bulunan General Turkul'a mu -
zaheret etmesinden dolay1 General 
Fock'a bu mektubla tariz ettigini ilave 
eylemektedir. -···_. 

lrtihal 
Mlilga Meclisi Maliye azasmdan B. 

Ahmed Nesib Gatay diin gece vefat et
mi§tir. Cenazesi bugiin ~i§lide Giizel • 
bahc;e sokagmdaki Me§rutiyet aparhma 
mndan kaldmlarak namaz1 ogleyin 
Te§vikiye camisinde k1lmdtktan sonra 
metfeni mG~hsusuna defnedilecektir. 
Merhuma rahmet diler ve kederdide a
ilesine taziyetlerimizi sunanz. 

sizlik ummuyordu I Fa kat ummadigi in -
san, eski kocas1, eski ,Sekibdi. Eski ko ~ 
casmdan, eski Sekibden, yalam da urn -
mami~Il. 

- Hastaydm, sana ac1yordum I 
Melike, bunu korasma dedirtmiyecek

ti. Madero ki kuvvetliydi; biitiin saga -
naklara, ba~m1 egmeden gogiis gerecek· 

ti I 
-20-

- Y arm, !stanbula inmek istiyorum, 

doktorcugurn. 
Doktor, her zamanki nezaketi, ~efka -

ti, mi.isamahasile giiliimsiiyordu: 
- Ak§ama donecek misiniz? 
Melike de giiliiyordu: 
- Danmek istiyorum. T erzime ugn-

racagJm. 
Doktor ellerini ugu. turuyordu: 
- Fir~r hamhklan ba§hyor galiba? 
-. HayJr! Miisaade edeceksiniz, dok-

torcugum. 
Ertesi giin Melike, erkenden giym -

mi~ti; kaplciya otobi.isii sordu. 
Kapici Mehmed Efendi: 
- Otobiisler, pek nazhd1r. Hele ~im

di. Mevsim ba~ladt, sanatoryorna ugra -
mazlar. T elefon edelim, bir otomobil ge· 

tirtelim, dedi. 
- Cok iyi olur. 
Y anm saat sonra Melike, otomobille 

Kartala inmi§ti; trene binerken, kendi 

Turkiyede cocuk meselesi 
Dogu vilayetlerinde niifus 

% 2,5 nisbetinde arttyor Ciimlenin maksudu 
bir amma .... 

Fakat koylerdeki fazla ~ocuk dogumuna mukabil 
vefiyabn fazlabg1 matlub neticeyi veremiyor 

t?::! ec;enlerde izinle fstanbula gel~~ 
~ muhterem elc;ilerimizden bm 

vapurda yt!lardanberi hepimizin 
fikrini, c;ogumuzun da kalemini i§gal e· 
dip duran niifus meselesine temas edece• 
gini zarifane hissettirerek sordu: 

O~iincii Miifetti§lik mmtakasJna da. 
hi! ve muhtelif vilayetlere merbut 200 
kiisur dogu koyiindeki tetkiklerim bana 
~unu gostenni§tir ki; ink1lab Tiirkiyesin
de biiyiik bir ehemmiyetle ele almmasJ i
cab eden biiyiik mevzulardan birisi de 
<;ocuk meselesidir. 

Ka<; giindiir; ugradtgJm koylerdeki a
hirlardan ftrlJyan; tezek kuleleri arka -

smdan seyirten <;amurlu ve tozlu koy so
kaklannda karmca gibi kaymyan ve et

raftmtzl alan kirli, siimiiklii, yalmayak, 
yan <;tplak, fakat tombul ve klVTak koy 

c;ocuklarmm sevimli hayallerini bir tiir
lii kafamdan silemiyorum. Diyebilirim ki, 

bugiin gene Tiirkiyenin birc;ok yerleri gi
bi dogu bolgesi de bir c;ocuk fabrikast va
ziyetindedir. 

1927 ve 1935 istatistiklerine gore, 
Oc;iincii Miifetti§lik mmtakasmda niifus 

ar1Im1 % 32 dir. Yeknazarda imkans1z 
gibi gori.inen bu miibalagah rakamm 
% 7 sini azami bir nisbet olarak gizli 

niifus itibar edersek dogu vilayetlerinde
ki niifus tezayiid nisbetinin % 25 oldu
gunu goriiriiz ki bu, gogiis!eri iftiharla ka

bartacak ve diinya istatistikleri i~inde bi· 
rincilik §erefini bize bagl§hyacak c;ok de
gerli bir rakamdtr. 

Niifus siyasetinde rne§hur iki formiil 
vard1r: 

A - Dogurmayr te§vik 

B - Oliimleri tevkif 

Bugiin birc;ok garb memleketlerinde 
dogurmay1 te§Vik ic;in binbir c;areye ba§ -

vuruluyor. Ana, babaya cazib goriinen 
c;e§idli avantajlarla bol c;ocuk yapmalan 
tavsiye olunuyor. 

Konferansc;1lar, kitablar, bro§iirler, 
hatta kanun maddeleri c;ocuktan iirken e· 
beveynin inadlanm c;ozmek ic;in seferber 
halindedir. 

Buna ragmen ald1klan netice hie; de 
yiirek ferahlatJcJ degildir. Cemiyetlerin 
istikbalini ni.ifus hareketlerinden sezmege 

ve ol<;mege c;ah§an birc;ok sosyoloji alim
leri bu sebeble endi§e ic;indedirler. Garb 
kadmmm dogurucu hassast zaylflJYor, 
dejenere oluyor. 

Oviinerek sevinebiliriz ki Tiirk sosye
tesi heniiz bu tehlikeden c;ok uzakllr. 
Tiirkiyede bir dogum k1S1rhg1 bugiin ic;in 
mevzuubahs degildir. 

Bizde do gum; oliimiin ve kiSirhgm iis
tiinde, birc;ok bolgelerimizde % 25 gibi 
kahir bir rakamla zaferini haykumakta -

d1r. Ancak bu kahir ve tath nisbetin bii
tiin §erefi Tiirk koyiiniindiir. 

,Sehirde c;ocuk yeti§tirmede daha zi -
yade fantezik hisler miihim derecede rol 
oynamaktad1r. Sehir ebeveyni fazla iir -

kek ve korkak oldugu gibi c;ok c;ocuk ya
parak rahatlanmn da samlrnasmdan ho§· 
lanmaz. Buna mukabil koy ailesi c;ocu

gu degerli bir sennaye telakki eder. 
Bayburd Hart ovas1, Sankami§ ve Ka· 

g1zman Tiirkmen koylerinde be§ten a§a· 

g1 c;ocuga sahib kan kocay1 parmakla 

gasteriyorlar. 

Kay kadm1 muhakkak ki c;ok velud -
dur. 

Su halde niifus siyasetinin me§hur bi

rinci formiiliiniin gayesi bizde kendiligin-

kendine giiliiyordu. 0 giin, fstanbula in
mege karar vermi§ti o kadar. Nereye gi
decegini, ne yapacagm1 bilmiyordu. Bel
ki terzisine de ugrard1. 0, bir iki ahba
bJ garmek, kocasJ hakkmda bir §eyler og
renmek istiyordu. Ne ogrenecekti? 

Mad em ki kocasmdan ~iipheleniyordu; 
biitiin tamd1klan ve bilhassa en yakm. 
dostlan, soylemek istemiyormu~ gibi yap
rnactklarla olam ve olmiyam soyliyecek
lerdi. 

Melike, tesadiife bel baghyarak yola 
c;tkmi~ olmakla beraber, tesadiiften ziya
de dostlarm «dostluklan» na giiveniyor
du. 

Trende, yolun iki tarafmdaki yeni ye
§ermis k1rlara, ovalara, bostanlara, bag
lara, bahc;:elere bakarken ic;i kabanyor, 
~ozleri yamyordu. Evlendigindenberi, 
tlk defa olarak kocasmdan ayn, kocasm
dan habersiz, yalmz ba§Ina uzun bir yol
culuga ~1ktyordu. 

V apurda, bir ahbaba raslami§b • 0 
zaman, garib bir korku ile titredi. Koca
smdan habersiz, lstanbula iniyordu. bu 
ileride kendi aleyhine donebilirdi. Koca~ 
smdan siiphe ettigi ic;in, ondan gizli do _ 
l~§t~gm1 kime, nas1l anlatlr, nasi! dinle
hrdt? 

Hakh i~en, haksiz ~evkie di.i§ecekti. 
F akat Mehke, her§eyr goziine alrni§h 
Kendisi a§kmda ve gururunda 0 kada; 

den ve en geni§ mikyasta temin edilmi§ 
bulunmaktadtr. 

Bizim ugra§acagtmlz daha ziyade ikin· 
ci formiildiir. y ani c;ocuk aliimlerini lev
kif. 

Biraz yukanda % 25 artlm nisbetinin 
biiyiik §erefi koyiindiir demi§tim. Fa kat 
hemen ilave edivermeliyim ki koydeki c;o
cuk ol iimleri grafigi de miihim bir irtifaa 
<;tkmaktadtr. 

.Sehir c;ocugu kay ~ocugundan daha 
bahthdtr. Kre§ler, poliklinikler, siit dam
lalan, c;ocuk sthhat istasyonlan, bahc;ele
ri, mektebleri hep nazh ve c;elimsiz §e· 
hir c;ocugunun hakk1d1r. Vakta §ehirdeki 
kesafet ve muhtelif smai miiesseseler ta
rafmdan kirletilen hava ve c;ocuk gtda 
maddelerinin kan§tkhgi §ehir c;ocugunun 
aleyhinedir. 

F akat koy c;ocugu; tarlada doven ba
§tnda doguyor, tezekler ve fi§ktlar ara -
smda emeklemege ve hecelemege ba§h -
yor ve her tiirlii saghk ve ic;timai yar -
dtmdan mutlak surette uzak bir §ekilde 
boy atmaga c;abahyor. 

5 - 6 ya~ma varmca koyde bir §ahsi -
yet oluyor. Y a kuzulan giidiiyor, biraz 
daha biiyiicekse koy davarlarmm mes'u
liyetini zay1f omuzlarma ahyor. 

Mevsi:ninde harman yap1yor, mevsi
minde orak ve tirpan tutmtyan seyrek ve 
bodur ba~kh tagi!lan yumuk ve naSIT
Ia§an ellerile s<>kmege c;abahyor. 

Halbuki bu ya~ta §ehir c;ocugu; ~Ima
nkhk ic;inde kucaktan kucaga bir tebes
siimii ic;in binbir §aklabanhk yap1lan bir 
matad1r. 

*** 
fklim kifayetsizligi i~inde c;abuk ye • 

§ermege mecbur bodur kalmJ§ bir bugday 
tarlas1 gibi koy c;ocugunun ruhu ve fiziyo
lojik ne§Viinemasi erken ve acele oluyor. 

8-10 ya§mdaki koy ~ocugu vakur, dii
§iinceli, km§Ik almh ve ciddi bir ~ehre ta· 
~1yor. 

Her tiirli.i kontroldan ve her ti.irlii s1h· 
hi yard1mdan uzak oldugu ic;:in kay c;o· 
cuklan arasmda esecek bir hastahk riiz· 
gan onlarm yiizlercesini aramtzdan ahp 
gotiiriiyor. 

Bir yaz ishali; bir bogmaca oksiiriigii, 
bir k1zam1k ftrtmast, sert ve soguk ikli • 
min zatiirrie; bron§it, zatiilcenb gibi so
mk ve korkunc; §akalart istilai bir hastahk 
gibi koy <;ocuklarmt tlrpanhyor. 

Dola~ltgJm 5 dogu vilayetinin 200 
kiisur koyiiniin niifus hareketlerini tet -
kik ettim. Nahiye merkezlerindeki nii -
fus kiitiik defterlerinde oli.im sebebleri ha

nesine hep ( ecelile) diye kayid i§lenmi§. 
Bundan dolay1 oliim sebeblerini hakiki bir 
rakam halinde tasnif etmege muvaffak o
lamadtm. Niifus katiblerine soruyordum. 

- 8 ya§mda, 5 yasmda, II ya§mda, 
4 ya~mda aldiigii kaydedilen bu c;ocukla
ra ecel denebilir rni i Bana: 

- Bizde oliime ecel derler ... diye 
kar§lhk verdiler. Bir bak1mdan onlar da 
hakh idiler. 

Ktsaca diyecegim ~udur: Tiirkiyede 
iireme §erefi ve yiikii koyiindiir. 

Biiyiik neticelere ula§mak istiyorsak 
bu mevzu etrafmda biraz daha derin 
me~gul olmak lazimd1r. 

Doktor Riikneddin Fethi 

hakh idi ki kar§Isma biitiin bir cemiyet di
kilse, gene o, aldirmiyacaktt. 

Kopriiye c;tkmca, ,Sekibin yazthanesi
ne ugray~,p ugramamag1 dii§i.indii. Bu, 
sevgilisine. ol~n tahte§~uuruna i§lemi~ bag
llhk. sevg1yd1. Tramvay durak yerine ka
dar yiiriidii. Bir karar verrnek laztmd1• 

Durak yerinde. fazla di.i§i.inmedi, kar§l 
kaldmma g~ll. Tiinelin oniinde, gene 
karanm degi§tirdi, geri dondii bir oto _ 
mobile atlad1: ' 

- Galatasaraya ~ekiniz. 
Otomobilde bi.iziilerek otunnu•tu. .. 

"I k • ' go-
ru ~e ten korkmaga ba§lamt§h. Cadde-
l~n~ ~abah tenhahg1, onun ~lrpman kal
bmt btraz ferahlath. 

- Kac; c;ocugunuz var bay an? 
- Utanarak cevab verecegim: AltJ I 
0 biiyiik meselenin halli miijdesini al· 

mi§ kadar sevinen ve terdid dedigimiz 
edebiyat oyunlanndan en giizel bir ni.i
mune ile kar§Ila§mak hazzile de giiliim
semege ba§hyan saym elc;i parlak birkac; 
tebrik kelimesi sunduktan sonra bahtiyar• 
hgm1 utanarak terenniim edebilen muba
rek kadma bir soru daha yaph: 

- Eli hiirmetle opiilecek ve birc;oK 
kadmlara ornek diye gosterilecek say:n 
bir bayanstmz. Serefli durumunuzu nic;in 
utanarak rniijdeliyorsunuz? 

- Ciinkii yurduma yalmz altt c;oculi 
verebildim. Onlann saytsJ hie; olrnazsa on 
olmahydt. 

Bu muhavereyi dinlerken gaziirn ya • 
§ardi, yiiregim kabardt. T ek kitab usu• 
liinii taklid etmek ister gibi tek c;ocuk 
iizerinde 1srar eden kadmlan unutmu§• 
tum, niifusumuzun yekununu derece de· 
rece kabartmay1 bore tamyan analan dii· 
§iiniip k1vanc duyuyordum, 

*** 
Diin bizim mahallenin bekc;1sl evime 

geldi, oglumun gec;:en yd okudugu mek· 
teb kitablanmn -eger elden c;Ikmami§Sa• 
kendi c;ocuguna verilrnesini istedi. Uyku 
saatlerimizdeki her miisterih nefeste onun 
uykusuz g~en dakikalanna bir §iikran 
borcu bulundugunu habrhyarak hemen 
«hay hay» dedim ve sordum: 

- Kac;: c;:ocugunuz var? 
1nler gibi cevab verdi: 
- Altd .• 
- T ebrik ederim, altt c;ocuk sahibi 

olmak memlekete all! hayat kaynag1 ar· 
magan etmek demektir, Sen bu hizme • 
tinle iftihar edebilirsin. 

Bekc;:i, sozlerimin samimi oldugunu 
sezdigi ic;in bilhassa hayret gosteriyordu, 
boyuna yutkunuyordu. Onun dili albnda 
bir bakla bulundugunu ben de sezmekte 
gecikmedim, anlamak istedim: 

- Ne o, §a§km gori.ini.iyorsun. Yoksn 
altJ c;:ocuk babas1 olmak sana ag1r rru 
geliyor! 

Tikaci c;ekilmi§ bir pmar muslugu gibi 
bo§andt: 

- Ne diyorsun bay, benimle egleni· 
yor musun? Ayhk kazanc1m otuz kag1d· 
dtr. Sekiz ba§ «kiilfet>> giinde be§ kilo 
ekmek ister. Demek ki oluzun yans1 
her ay fmncJYa gidiyor, Geri kalan on 
be§ kag1dla kiil dokene ( e§ demek isti· 
yor) entari mi, alt1 c;ocuga don rnu ahr· 
sm? .. 0 yamayla hangi deligi kaparsm?, 
Her c;:ocuk k1smetini beraber getirir der• 
ler, amenna aroma onlann getirdigi kts• 
met gene babalarm kesesinden c;IkiYor. 

Goziim ya~ard1, yurt>gm1 kabardt, 
mahzun mahzun so1dum: 

- Demek memnun degilsin ?, 
- Hayu, oyle demedim. Gec;:im dar· 

hgm1 soylemek istedim. Y oksa T ann 
~enim omriimden alsm, onlann omi.irll':• 
nne katsm. ClVIlti!anm yuvamdan ehik 
etmesin. «Koyunun az1, c;ocugun c;ogu 
~arardm> diyenler haltetmi§. Ben §U ha· 
hmde alt1 kere daha baba olsam sevini· 
rim. Yalmz elim biraz geni§lese? 

0 bayanla bu bekc;:inin sozleri bana 
«ciimlenin maksudu bir aroma rivayet 
muhtelif>> soziinii hatulattJ. ikisi de ayni 
hazzt duyuyordu. Fa kat biri, hazzma 
elem kan~tmyordu. Ben, bu eleme hur• 
met etmek isterim. 

M. TURHAN TAN 

Operator F ahri Arel 
Giizide ve hazik operatorlerimizden. 

~ahri Arel Avrupadaki tetkik seyaha • 
tmden donmii§ ve memleketteki mes • 
leki vazifelerini ifaya ba~lamt§br. 

Doktor Hulusi Beh~et geldi 
Profesor doktor Hulusi Beh~et mes • 

leki tetkikat ic;in gitmi§ oldugu Avru • 
padan ~ehrimize avdet etmi§tir. -···----

Calatasarayda, otornobilden inemedi: 
- Si§liye <;ekiniz. 

Bir ara, hi<;bir yere ugrarnadan sana -
toryoma donmegi dii§iindii. Otomobil, 
T a kstme yakla§Jrken Melike, titrek bir 
sesle: 

Holantse Bank- Uni N. V. 
Mezkur bankanm umumi heyetinin 

bu aym 20 sinde Amsterdam'da topla • 
nacag1 haber almmt~hr. 

Son muamele senesine aid rapordall• 
bu devre ic;indeki muamelelerin son de
rece memnuniyetbah~ addedilecegi an· 
la§tlmaktadtr. Munasebet adedleri ge • 
ne bliyiik mikyasta c;ogalhlabilmi~ ve 
bu sayede butlin §ubelerdeki muarnele· 
lerin hacmi ~ok mlihim bir ~ekilde te
zayud etmi§tir. . de 

Pardon, dedi. Parmakkap!da bir 
yere ugnyacag1rn. 

Sofor, ba§IDJ c;evirmi~ti. hafifc;e giiliim
sedi: 

- Ernredin, saym bayan I Y almz, 
geri donmemiz biraz uzun siirer de! 

.Soforiin rnanal1 giiliimseyi§i gene ka
dmt sinirlendirmi§ti: 

- Durun, inecegirn. 
<Arkcm var> 

Bu inki~af, elde edilen net1celere rf· 
in'ikas etmekten geri kalmami~tir. 1 

tekim Genel Direktorliik, gec;en rnu; ; 
mele senesi ic;in verilmi~ olan % .. ni 
mukabil bu sene % 6 dividand tevzu 
teklif edecektir. 
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IP*B' ~~~d 
Istanbul sporuna miispet 
bir veche nastl verilir? 
Bu, herfeyden 

ve terbiye 
ziyade bir irfad 

Artik itiraf etmek zamam gelmi§ ol
mak itibarile miinaka§asmda bir mah
zur olmasa gerektir ki istanbul spo -
runda senelerdenberi devam edegelen 
gayritabii vaziyetin izalesine, bu vazi
yetin idamesinden mes'ul olanlan ya 
bu i§lerden uzakla§brmak, yahud da 
onlara tek durmalanm tenbihle ba§ -
lanmak tizeredir. 

istanbul sporculanm pek yakmdan 
tammak itibarile diyebiliriz ki bunla -
rm ayr1 ve ha§an bir ziimre olarak ta
mnmasl r;ok yanh§ bir telakkidir. Bu 
gender, Ankaranm, izmirin, yahud 
da Konyanm genclerinden farkh de -
gildirler. ic;lerinde birkar; fazla §lmar -
mi§ varsa bunun mes'ulii evvela onlarm 
mensub olduklar1 kulubler, sonra da 
tatbik edilen cezalann birkac; ay sonra 
affedilmesi keyfiyetidir. 

istanbul sporundaki gayritabiiligin 
§ekil ve mahiyeti §U suretle hulasa edi
lebilir: 

1 - Kuliiblerde disiplinsizlik, 
2 - Sporcular arasmda disiplinsizlik, 
3 - Muhtelif spor §Ubelerinde ve bil-

hassa futbolda her sene degi~ik tarzla
rm muayyen bir programa tabi olmak
SIZ1n tatbik1, 

4 - Kuliibciiliik hislerinln liertiirlii 
mtilahazalardan ileri gotiiriilerek bu u
gurda sporun yiiksek menafiinin ayak 
albna ahnmaSJ, 

5 - Yiiksek murakabeye kar§l kafa 
tutmak istiyen ziimrenin menfi faali -
yetleri, 

6 - Sporcularimiza spor terbiyesi 
yerine arkada§lan arasmda dii§manhk 
hislerinin a~1lanm1§ olmas1, 

7- Sporda hakkma raz1 olmak yerine 
tiirlii tiirlu kombinezonlarla iiste r;1k -
mak arzulan. 

Kotiiliiklerin esaslarm1 yukanya §oy
le s1ralad1ktan sonra bunlan §imdi te
ker teker inciliyelim. 

1 ve 2 - Kuliiblerde ve sporcularda 
disiplinsizlik meselesi, sporda ba§hba -
§Ina tetkik edilecek bir derddir. Hangi 
memlekette t~lursa olsun o memleketin 
karakterine gore bir disiplin yaratmak 
§art olduguna gore bizde yaratilmas1 
icab eden disiplinin §ekli tesbit edilmek 
ve bundan inhiraf etmemek laz1rnd1r. 
Halbuki derecelerine gore bizdeki ku -
liibler ve sporcular, (bazan sporcu -
lar disiplinsizlige kuliibleri tara -
fmdan dogrudan dogruya degilse 
bile z1mnen te~vik olunmaktad1rlar.) 
disiplinsiz hareket etmeyi iftihar e -
dilecek bir i§ telakki etmektedirler. 
B3.§ta gelen kuliiblere bakarak onlan 
taklide yeltenmek suretile spor disip
linini ihlal eden ikinci kategori kuliib
leri bu i§te biraz mazur gormek icab 
eder. Ba§taki kuliibler kendilerinde, 
mevcud nizamlan ihial kudretini bu • 
lurken, ikinci derecedeki kulublerin bu 
ihlal l§ine yeltenmeleri tabii goriilmek 
lazlmdlr. Disiplinsizlik i§inin online 
ger;mek biiyiik bir mticadeleyi istilzam 
edecek mahiyette bir i§ telakki edilme
melidir. Hiisnii niyetle ~ah§acak anasm 
bir araya toplamak ve mevcud ni -
zamlan kat'iyetle ve biiyiik kiir;iik bii
tiin kuliib ve efrada seyyanen tatbik §ar
tile disiplin i§i tir; be§ ayda ba§anlacak 
mahiyettedir. Esasen disiplini bozan 
ekseriyet degil, ekallikalil ve ug be§ ki
§iye inhisar eden bir zumre oldugun -
dan bunlann menfi faaliyetlerinin onli
ne ger;ilmelk, maksadm husuliine kifa
yet edecektir. 

3 - Muhtelif spor §Ubelerinde ve bil
liassa futbolda her sene degi§ik ve ek
seriya gene baz1 kuliiblerin arzularm -
e 

SEHER 
Yazan: 

meselesidir 
dan miilhem olarak tatbik edilen prog
ramlar gerek tatbik, gerekse verim ba
kimmdan mahzurlan ihtiva etmekte • 
dir. Mesela, milli kiime yapay1m der • 
ken istanbulun r;ok eski kuliiblerinin 
magduriyetine sebeb olmak ve ger;en 
sene kararla§tlnlan esaslan bu sene 
tatbik etmemek suretile ekseri kuliib -
lerin hakh olarak memnuniyetsizligini 
celbetmek gibi hatalar iyi bir program 
r;izememekten ileri gelmektedir. Ge -
Gen sene milli kiime yap1hrken, geride 
kalan sekiz kuliib arasmda, en biiyiik 
te§vik merkezi s1kletini te§kil edecek 
bir karar verilmi~ti. Bu karara gore, is
tanbulun milli kiime sonuncusile sekiz 
kuliib birincisi arasmda otomatik su -
rette yer degi~tirilecekti. Bu kararm 
tatbikt bu sene tehir edilecegine dair 
duydugumuz haber dogruysa bir hata 
i§lenmi§ olacakhr. <;iinkii gelecek sene 
ne gibi bir karar verilecegi hakkmda 
§i.ipheler uyanmasmt mucibdir. S1k s1k 
degi~mek ihtimali olan gayrimuayyen 
ve programs1z hareketlerin de istanbul 
sporundaki gayritabiilikte amil oldugu 
muhakkakhr. 

4 - Miifrit kuliibciiliik hislerinin a • 
leyhine nekadar soz soylense yeridir. 
Biz bunu gerek haricde, gerekse te§ki -
latta vazife gordiigiimuz giinler pek ya
kmdan tecrube ettik. Dunyada goziinii 
kulubciiliik hisleri biirumii~, korletmi§ 
sir insanla, degil miinaka§a etmek ko
DU§mak dahi zordur. 0 her§eyi kuliibii
niin gozliigile gordiigii ir;in ne istekle -
rinde, ne de itirazlarmda manhkla ha -
reket edemez. Bu itibarla mufrit ku • 
liibciiler i§e kan§tmlmadiktan ba§ka, 
Turk sporu iizerinde menfi tesirler vi.i
cude getiren bu halin onune gec;mek de 
farzd1r. Bunun da bizce en kestirme 
yolu her~eyden evvel ir§ad ve duriist i§ 
goren heyetleri i§ ba§ma getirmektir. 

5 - Yiiksek murakabeye kaq1 kafa 
tutmak istiyen zumrenin i§ ba§mdan 
uzakla§hnlmalan prensip noktasmdan 
hal ve tatbik mevkiine konmu§ olmak 
itibarile bu vadide fazla soz soylemegi 
zaid gormekteyiz. Ancak bu zi.imrenin 
Ttirk ve istanbul sporuna zarar vermi§ 
olduklanm da burada tekrardan kendi
mizi alam1yoruz. 

6 - Sporcularlmiza spor terbiyesi a
§llamak meselesi de kuliib disiplini ve 
miifrit kuliibciiliik hisleri ta§1yanlarm 
faaliyetlerine, meydan verilmiyerek bu 
faaliyetlere kat'iyetle nihayet vermek 
suretile halledilecek bir meseledir. Spor 
meydam bir er meydamd1r. Orada ra
kiblerle c;arpl§lldigl zaman bu rakibleri 
hakiki dii§man telakki etmek ahlak 
dii§gunliigunden ba§ka bir§ey ifade et
mez. Ancak sporculanm1za bu hissi 
3.§Ilamak istiyenler gene o muayyen 
ziimre olduguna gore, onlarm i§ten el 
Gektirilmek suretile bu i~in de halledi
lecegi muhakkakhr. Sporculanm1za, 
rekabetin gayriahlaki hadlere kadar 
gotiiriilmesindeki mahzurlar1 goster • 
mek uzun bir i§ degildir. Hem ondeki 
suimisaller kalkmca tabii hale avdet 
bir giin veya ay meselesidir. Zannedil
digi gibi senelerce miicadele meselesi 
degildir. 

7 - Spor meydanlarmda halli laz1m 
gelen i§lerin masa ba§ma intikah hep 
hakkma raz1 olmamak hasta.hgmdan 
dogan bir i§tir. Bu derdi de kat'iyyen 
eminiz ki sporculardan ziyade kuliib -
ciiliik hastalan koruklemekte ve yarat
maktad!rlar. Bunlarm faaliyetleri ber • 
taraf edilir edilmez, masa ba§l munaka
§alarl da bertaraf edilecek ve heyetler 

' V ~m~Ti I 
- Maurice Dekobra - 38- Hamdi Varoglu rJ 
_ Oyle mi? Ak§amtmz hayu olsun 

binba§ll11· Bir§ey soracaktJm .... Bu ak • 
§am, miralaym ko§kiine gondenlen Pa • 
lasotel metrdoteli hal a ko§kte mi acaba? 

- Hay1r, gitti. Bu mi.inase?e~le, ben 
de size bir§ey haber verm_e~ tsh~oru~. 
T ehiz telgraf muhaberah 1\In tertlb edt
len yeni §ifre anahtanm bu ak§am ~alma
ga te§ebbiis ettiler. Miralay, bu gece ko§· 
ke, hizmet etmege gelen Palasotel metr • 
dotelini derhal tarassud altma almaniZI 

sizden rica ediyor. Bu adam1 gozden ka
~Jrmamak ~ok faydahd1r. <;iinkii iizerinde 

el'an muhim evrak bulunmasl ihtimali var

d!r. ,Sayed bir haber olur~a. bize Belve -
derestrasse'ye lutfen telefon edersiniz. 

- Hay, hay binba§lm. Ben de bu a -

dam1 takib ettirmege haztrlamyordum za

ten... ,Siiphelerimi takviye ettiniz.. Der • 

hal icabma baktlacagma emin olabilirsi -

mz. 

XIII 
Y eni bir oyun 

Polis Miidiirii Herr doktor Sigmund 
Frank!, telefonu elinden b1rakt1. Kar§l· 
smdaki masada, A vusturya • Alman hu
dudu hususi komiseri Schlesinger oturu
yordu. Arkasmda, ye§il bir yiin parde
sii, ayagmda kahn kunduralar vard1. 
Ehpresle, biraz evvel, Pragdan Viya -
naya gelmi~ ve derhal amirini ziyarete 
ko§mU§tu. T opladtgi baz1 malumatt ona 
bildirmek istiyordu. 

- Getirdigim malumah c;;ok kuvvetli 
bir membadan toplad1m, dedi... Alman 
gizli zab1tasma mensub Hiisgen'le diin 
sabah gorii§tiim ... Berlindeki arkada§lar, 
Palace oteldeki metrdotel Groener'in, 
lngiltere hesabma Viyanada c;ah§an en 
tehlikeli casuslardan biri oldugunu tesbit 
etmi§ler ... Bu adamt tarassud etmek la
Zim. 

Frank!, adamlarina derhal talimat 

CUMHURIYET 

Daimi sergi binas1 

meselesi 

i,i tetkik eden komisyon, 
ilk ve son toplantt

SJDI yapb 
istanbulda bir dairn1 sergi binas1 ya

pumasmm dogru olup olmad1g1 hak • 
kmda sorulan sualler iizerine Ticaret 
Odasmda te§ekkiil eden komisyon dun 
sabah ilk t'OplantlSlm yapmi§tlr. 

Belediye komisyondan, daimi bir ser
ginin hangi makam tarafmdan idare 
edilmesi Iaz1m geldigi, serginin ne §e
kilde idare edilebilecegi ve ne kadar 
bir masrafla idare edilebilecegini sor -
mu§tu. Komisyon, bu sualler kar§lSln -
da hi<;bir miizakerede bulunmaga Iii -
zum gormemi§ ve sergi binasmm nere
de, kimin tarafmdan, varidab nereden 
temin edilerek yap1lacag1 bilinmedikr;e 
bunlara cevab verilemiyecegini tesbit 
ederek dagilrnl§hr. Bu suretle bu ilk 
i~tima ayni zamanda son ic;tima da ol
mu§tur. 

Diger taraftan istanbulda biitiin vi • 
layetlerin i§tirakile daimi bir sergi bi
nasl yapllmas1 hakkmda ikhsad Veka • 
letinin yaphrd1g1 tetkikler ilerlemekte
dir. 

T1b Fakiiltesinde tayinler 
T1b Fakiiltesi ikinci dahiliye hasta -

hklan klinigi rontgen miitehasS1Shgma 
doktor Hekmann ve gec;en sene olen 
Fen Fakiiltesi zooloji profesorii Na -
vil'in yerine de profesor Kosswig ge -
tirilmi~tir. 

kagtd iizerinde degil, miispet sahalar ii
zerinde r;ah§ma imkanlarm1 bulacak • 
lard1r. 

Hulasa, istanbul sporunun hayrma o
larak ahnmakta olan tedbirleri yalmz 
kuliibler ve sporcular degil, biitiin is • 
tanbullular caniigoniilden alki§lamak -
tad1rlar. Seneler var ki istanbul sporu 
kombinezonlara, ztimrevi menfaatlere 
kurban edilmi§ ve arada ne olduysa 
spora olmu§tur. Bilhassa futbolda boca
lamaktan kurtulamayl§lmlzm ba§hca 
sebeblerini bu kombinezonlarda arar -
sak gtic;liik Gekmeden, buluruz. 

Sporu yiikseltmek ic;in alman ve ah
nacak biittin tedbirler ihtiyacdan dog • 
duguna gore, bunlarm muvaffaktyetini 
temin it;in hepimizin elbirligile r;ah§ • 
mam1z bir vazifedir. 

NtlZHET ABBAS 
Eski§ehire gidecek giire§~iler 

Eski§ehir Demirspor kuliibii tarafm • 
dan davet edilen Galatasaray giire§ ta
klml yedi s1klet tizerinden tesbit edil • 
mi§tir. Te§rinievvelin onunda Eski~e • 
hirde miisabaka yapacak olan Galata -
saray giire§ tak1m1 ir;in a§ag1da isimleri 
yaz1h giire§c;iler ser;ilmi§lerdir. 

56 kilo <;ak1r Ahmed, 61 kilo Kenan, 
66 kilo ~evket, 72 kilo Faik, 79 kilo Hii
seyin, 87 kilo Adnan, ag1r s1klete de 
<;oban Mehmed. 

Mevsimin son yiizme 
miisabakas1 . 

Beyoglu Halkevi tarafmdan tertib 
edilen mevsimin son yiizme miisabaka
lan pazar gtinii Heybeliadada yaplla
cakhr. 

Mevsimin son yiizme musabakalarma 
istanbulun bu sporla alakadar biitun 
kuliibleri davet edilmi§tiT. Miisabaka -
lara pazar giinii saat ikide ba§Ianacak
hr. 

Hakem kursu a~1hyor 
T. S. K. Giire§ Federasyonu Hakem 

kursu ba§kanhgmdan: 
Glire§ hakemi yeti~tirmek mak -

sadile !stanbulda 1 ikincite§rin 937 
den itibaren bir ay devam etmek uzere 
ac;llacak olan hakem kursuna her mii • 
seccel sporcu i§tirak edebil~ceginden 
bugiinden itibaren kursa devam ede -
ceklerin Cagaloglunda C. H. Partisi 
merkezindeki Giire§ Federasyonuna 
miiracaat ederek keydolunmalan teb • 
lig olunur. 

verdi. Otel kaplcJsma telefon edildi ve 
Palace'da, hakikaten Greener isminde bir 
metrdotelin bulundugu anla§!ldi. Bu a
damm, miralay Pennwitz'in evine, biz
met etmek ic;in kendi arzusile gidi~i 
Frankl' m ~iiphelerini takviye ediyordu. 
Binba§l Herzenin telefonda soyledigi 
si:izler i§i biisbiitiin vahimle§tirmi§ti. 

Polis Miidlirii: 

- Azizim Schlesinger, dedi. Zanne
derim ki kaybedilecek vaktimiz yok. 
Greener denilen bu adam1 tarassudla va
kit gec;innek tehlikeli bir i§ olur. Ben, me
murlanmt yamma ahp otele gidecegim ve 
herif orada degilse, odasmda bir ara§tir
ma yapacag1m. $iipheli bir§ey goriirsem 
derhal tevkif ettiririm; aksi takdirde stkt 
bir tarassudla, kat'iyen eminim ki, herifi 
brk sekiz saate kalmaz ele gec;iririz. 

Bir ~eyrek saat sonra, Polis Miidiirii
niin otomobili Palace otelin online gel • 
mi§ti. Frank!, kap1c1ya sordu: 

- Metrdotel Greener nerede ',) 

- Arzettigim gibi, bu ak§am miralay 
Von Pennwitz'in evine ak~am yemegi 

67 ay 

gene 

uyuyan 

bir kiZ 
Amerikab bir daktilo 

67 ay uyuduktan 
sonra oldii 

67 ay siiren u -
zun bir hastahktan 
sonra eyluliin sonun
cu gecesi olen Si -
kago'lu Mis Pat -
ricia, bu hazin a -
k1betile biitiin Ame
rikayi derin surette 
miiteessir etmi§tir. 

Mis Patricia Mac 
Guire, Amerikanm 
biitiin ruhiyat mute -
hasSJSlanm ~a§Jrtan Mis 

ve Amerika efkan 

Patricia Mac 
Guire 

umumiyesini heyecana dii§iiren bu misli 
goriilmemi~ derecede uzun uykuya 15 
§Ubat 1932 ak§amJ, i§inden avdet ettik· 
ten sonra yatmJ§tJ. 

Patricia, 25 ya§mda, uzun boylu, in
ce, esmer, ~;ok giizel bir k1zd1. Bir tica
rethanede daktilograf olarak c;;ah~1yor, 
Sikago 'nun tenha bir mahallesinde, gii • 
zel bir ko§kte, annesi ve ktzkarde§ile bir· 
likte oturuyordu. 

0 ak§am, i§inden yorgun donen gene 
ktz, biraz istirahat etmek iizere hemen ya· 
tagma uzanml§, ertesi saba:h saat doku

za geldigi halde uyanmad1g1m goriip me
raka dii§en annesmm biitiin gayretine 
ragmen gozlerini a~maml§tlr. 

Bu hal 3 ay siirmii§tiir. Bir oliiden 
farki, yalmz kalbinin r;arpmasmdan iba· 
ret olan giizel Patricia, bu iic; ay zarfmda 

en ufak bir hareket yapmadan, bir tek 
soz si:iylemeden, gozleri kapah, miitema

diyen yatm1~ uyumu~tur. Or;iincii ay ni· 
hayetinde, bir ak§am birdenbire gozlerini 

a~an Patricia, annesile ktzkarde§inin 
sozJerini anladJgJUI, fakat konU§maga, 

cevab vermege kudreti olmad!gim par -
maklanm hafifr;e oynatarak anlatml§br. 

Giizel km tedavi eden doktor, bu u
yam§I bir iyile§me alameti olarak kar11· 
lam!§ ve !;likago'nun en me§hur ruhiyat 
miitehass1slanm c;;agtrarak hastasm1 mu
ayene ettirmi§tir. F akat, bu me§hur iis

tadlar da, Patricia'mn hastahgim, mes -
lekta§lan gibi, son derece ~ayam hayret 
bir uyku hastahgt olarak te§his etmekten 
ba§ka bir§ey yapamamt§lardJr. 

1§, matbuata aksetmi§, me§hur Fre~ 
ud'un bir ~akirdi, hastay1, iistadmm tat
bik ettigi tedavi usulii ile iyi etmege ~al~

ml§ ve hastanm, miithi§ bir buhran netice· 
sinde, tamamile hususi mahiyette bir 
nevroz haline miiptela oldugunu s<>yle • 
mi§tir. 

Bunun iizerine yaptlan tahkikat i§in 
esasm1 meydana ~Ikannt§br. Hastahgm 
sebebi, Patricia'nm, 15 §Ubat 1932 de, 
ni§anhsile c;;ok §iddetli bir miinaka~ada 

bulunduktan sonra, <<Arhk aramtzda her 
§ey bitmi§tir» diyerek ondan ebediyyen 
aynlml§ olmasldir. 

Hastahgm, sebebi ke§fedilmi§ olmasi
na ragmen ilac1 bulunamamt§ ve Patri • 
cia, tam 67 ay uyanmadan uyumu§tur. 

Bu miiddet zarfmda, bir defa zatiirrie
ye, bir defa da dimag uru hastahgma ya

kalanan Patricia, iki ameliyat ger;inni§ 
ve ikinci ameliyattan sonra olmii§tiir. 

Giizel Patricia'nm bu harikulade rna -
cerastm gazetelerde okuyanlar ve resmi
ni gorenler arasmda pek c;ok kimseler o
nun vaziyetile alakadar olmu§lard1r. 

Patricia'ya g1yaben a§lk olanlann gon -
derdigi irili ufakh hediyeler saylSizdJr. 
Zavalh hasta ktzm, bir tanesini bile ac;;1p 

okumad1g1 ilama§k mektublan yirmi be§ 
bini bulmu~tur. 

- Dii~ oniime! 
Metrdotelin odasmda ara§brma ba~ -

lad1. F akat hic;bir netice almamad1. 
Frankl ve memurlan odadan <;Ikacaklan 
mada, bir arahk a$agl inmi§ olan kapl
cmm ko§a ko§a geldigini gordiiler. Metr
dotelin avdet ettigini haber vermege gel
mi§ti. Miralaym evinde kullandigl sofra 
ve mutfak taktmlanm a&agJya buakmt§, 
odasma <;tkmaga hazulamyordu. 

Frankl: 
- Bekliyelim, gelsin 1 dedi. 
Birka<; dakika sonra, 24 numarah a

jan, odasma giden koridora ginni§, iler
lemi§, oda kapismJ a~mca polis memurla
rile burun buruna gelmi§ti. Memurlar • 
dan ikisi onun kollanm yakalamt§lar, 
Frank!. ala yet bir tav1rla: 

- Groener, hap! yuttun! demi§ti. 
24 numarah ajan, siikunetini muhafaza 

ederek cevab verdi: 

- Anlamtyorum ... Beni tevkif mi e
diyorsunuz L Sebebi nedir? 

- Sebebi, Avusturyamn dii§mam o
lan devletler hesabma casusluk I 

vermege gitti. 
- Odas1 nerede ~ 
- Be§inci katta, avluya 

numarah oda. 
bakan 

- Aldamyorsunuz, mosyo ... Ben ca· 
sus degil, Palace otelde alt1 aydanberi 

46 ~ah§an bir metrdotelim. Hi~bir zaman, 
hakkrmda en ufak bir §ikayette bulunul· 

• S Birincite§rin 1937 

ANSIZLI 
N6rasteni, 

zafiyet ve 

Chlorose 

benlzs!zlik 1c1n yeglne deva kanl ihya eden SIROP DESCHIE-NS 
En mnntahip etibba taraf md:m tertip edilmi~tir. f P ARJS 

~ifteler Harast Direktorliigiinden: 
. 1 - Hara iGin 32862 kilo bakla ile 45 bin kilo m1s1r 25 eylul 937 den 

ihbaren 15 giin miiddetle aGik eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Baklanm muhammen bedeli 3286 lira 20 kuru~ olup muvakkat te

minatl 246,5 liradrr. M1s1rm muhammen bedeli 2700 lira olup muvakkat te-o 
minatl 202 lira 50 kuru~tur. 

3 - !hale 11 te~rinievvel 937 pazartesi giinii saat 14 te Eski§ehir Ve• 
teriner Direktorliii!tinde yapllacaktrr. 

4 - isteklilerin 2490 say1h kanunun 2 ve 3 uncii maddelerindeki §art
Ian haiz olmalan ve teminatlanm keza bu kanunun 17 nci maddesine gore ver· 
meleri laz1md1r. 

5 - Bu i~lere aid ~artnameleri gormek istiyen isteklilerin pazardan 
maada hergiin istanbul ve Eski~ehir Veteriner Mahmudiye~ Hara Direk • 
torliiklerine miiracaatleri Han olunur. (6485) 

I 

BERLITZ 
373 lstlkiAI caddesl 

Ak~am lisan kurlart 
FRANISCA • INGiliZCE v. s. 

Haftada 3 den 
Ayda 4 lirad1r. 

Profesor K. KomUrcan'm 
Amell ve c.atbiki kamblyo 
Yen1 munasebe usulii 
Tlcarl n.alftmat ve bankac1hk 
iktlSad ilm1 

Kr. 35 
122,50 
105 
87,50 

iht~u muhasebeleri (§irket, sanay1, 
zlraat, banka) 175 
Ticari ve mall hesab 1 tncJ klSun '10 
Zlhnt hesab ka!delerl 20 
Logaritma cetvelleri (yent ralkam) 56 
Yen! hesab1 t1cari (mufa.s.sal eser> 200 
Malt cebir (istikraz ve s!gorta he-
sablarr) 100 

B~hca sat~ yerl: ikbal K1tabev1 

Arabkir ~arbayhg1ndan: 
1 - Kasabaya alb kilometre mesafeden getirilecek ic;me suyuna aid ke• 

:iif ve projenin yapllmas1 13/9/937 gtiniinden itibaren aradaki tatil gtinlerl 
sayllmamak iizere yirmi giin miiddetle eksiltmiye kont'lmu~tur. 

2 - Yapllacak proje ve ke~if iGme sular1 projelerin.in ne suretle hazu
l~macsgma dair olan talimatnamenin 6 nc1 maddesinin biitiin f1kralarma 
gore ihza1 ve ikmal edilecektir. 

3 - Gene bu talimatname mucibince yap1lmas1 icab eden diger hu • 
susat dahi tamamlanacaktlr. 

4 - Bu i§i yapmak istiyenler tekliflerini birincite§rin aymm altmcJ 
~ar:iamba giinti saat 16 ya kad.ar Arabkir Belediyesine bildirP.ceklerdir. 

5 - Edilen teklif Komisyonca muvaf1k goriildiigii tak~irde istekliye 
melilmat verilecek ve icab eden teminat ahnd1ktan sonra kat't ihalesi ya • 
p!lacakbr. Bu i~i yapacaklann ehliyet kag1d1 ibraz etmeleri mecburidir. 

6 - Eksiltme kapah zarflad1r. Teklif mektublarmm ihale saatinden bir 
saat evvel yeti~mesi lanmd1r. 

7 - Bu hususta fazla izahat almak istiyenlerin Belediyemiza miiracaat 
etmeleri ilan olunur. (6375) 

Di,lerine tabli beyazhei• vermek lqln 

BA YAN AYTEN, 
ARKADA$LARININ NELER 

YAPTIKLARINI oGRENIYOR. 

Nihad, arbk 
beni sevmi
yor. Dltle
rim ~Irk in vo 
a~arpufbr• 

Dl!llfl111 II ,..,..~ 

'"~ flbll d~tihllr. 
KOLYNOS' 

Di§lerinize tabii gtizelligi vermek 
it;in yeni ve emin bir usul vard1r. Bu 
usul, donuk ve sararm1~ di~leri he
men bir lahzada beyazlatlr. Eski di§ 
macunlanm kullanan binlerce ki~i, 
KOLYNOS nam1 verdikleri bu yeni 
ve mtiessir di~ macununu kullan
maga ba~lami&lardir. Onun ~ayam 
hayret tesiri, tamamen ba~ka 
fenni bir nazariyeye miisteniddir. 
KOLYNOS vakit kaybetmeksizin 
di~leri ~irkinle~tiren san tabaka-

maml§tlr. B~ casus ha? Bunda bir yan· 
h,hk varl 

- Hakikati §imdi anlam. Ostiinii a
rayml 

Polis memurlan, metrdotelin elbise -
sini inceden inceye muayene ettiler. ;liip
heyi celbedecek bir kag1d c;1kmadJ. 24 
numarah ajan, karyolasmm kenanna o • 
turmu~; kendisinden emin bir adam tavri
le onlara bak1yordu. Frankl, adamlan • 
na, metrdotelin esvablanm iade etmele -
rini soyledi ve kendisine: 

- Giyin bakahm! dedi. 

- Te~ekkiir ederim, efendim ... ls -
terseniz odamt da ba§tanba§a araytmz, 
gizliyecek hi~bir ~eyim yoktur. 

- E vet, vak1a burada bir§ey bulama· 
d1k... Fa kat daha i§imiz bitmedi... Bu 
ak§am, Palace otel tarafmdan gonderi • 
len ak~am yemegini vermek iizere mira
lay Von Pennwitz'in evine gittiniz degi) 
mi? 

- Evet efendim. 
- Pekala... Su adamm ellerine ke-

le~e vurun... T amam.. Simdi, bir de 
mutfaga inelim I 

Frankl onde, hepsi beraber a§agJ ka· 
ta indiler. Ahc;;1 yamaklan, bula§Iklann 

daha 

y1 giderir. KOLYNOS terkmmae 
klymetli mad.deler mevcuddur. Te· 
siri seridir. KOLYNOS kullanarak 
tabii beyazhga kavu§~n di§ler sa• 
yesinde cazib ve sehhar bir tebes• 
sum temin edilmi~ ve arkada§la• 
rm1zm takdir nazarlarm1 celbetmi~ 
olursunuz.KOLYNOS'u kullanmlZ. 

Hayrette kalacaksm1z. 

KObYNOS 
CREME DENTIFRICE •••N 

ortasmda iskambil oynamakla me~uldii• 
ler. 

Frank! naykirdt: 
- Herkes ayaga kalksm 1.. Ben Po• 

lis Miidiiriiyiim ... Ahc;;Iba11 nerede? 
;li§man, k1rmtz1 yiizlii bir adam, as• 

kerlik ettigi zamandan kalma bir itiyad• 
Ia, Frankl'in kar§tsmda esas vaziyeti al• 
d1 ve cevab verdi: 

- Ah~1ba§I benim efendim. 
- Bu ak§am miralaym evinde kuJla• 

mlan mutfak tak1mlanm goster bana I . 
Ahc;Jba§J, metrdotelin getirdigi kirb 

taktmlan gosterdi. Frank! masaya yak ' 
la§h ve memurlarla birlikte, tabaklarh 
tencereleri muayeneden ge~irdi. Birden• 
bire, memurlardan biri, giimii§ bir salat~ 
tabagmm altmda, iizeri rakamlarla dolll 
bir iki yaprak beyaz kag1d gordii. !<~' 
g1dlan F rank'la gosterdi. Polis Miidiir~ 
yiiziinde memnuniyet alameti belirerek 2 
numarah ajana dondii: 

- Bunlar ne? 
- Hie;;.. Oyle bir rakam... Y eni bir 

Rulet oyunu tertib ediyorum da... . 
Frank!, onun lakJrdiSim yanda kestl• 
- Kafi ... , dedi. Anla§tldl, yiirii ba' 

kahm. 
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[)oy kalk1nmas1 meselesi ) 
Koylii say giinlerinin azl1gi yiiziin
den bugday ziraatin.e dii~mii~tiir 

Yazan: Y. Mazhar Aren 
-2 *)-

Ziraatte kullamlan makineleri ii~e 
ayirrnahdir: 

. .Birincisi - lnsan ve hayvan kuvve -
tinm yerini tutan mihaniki kuvvet vas1 • 
tal an. 

lkincisi - Mevcud ziraat alat ve ede
vatmm yapllgi i~i daha iyi, daha c;abuk 
yapan §eyler, 

. Oc;tinciisii - Ziraat arneliyelerini, 
Zlraat i§lerini yepyeni §ekillerde yapan 
fenni muhteriat. 

Egret ve Sincanhda birinci kata • 
gorideki makinelerin yer bulamlyacagml 
arzetmi§tik ... 

lkinci nevi makineler • pulluklar, mib
zerler, tlrm1klar, orak makineleri, tmas 
makineleri... ilah • gibi §eylerdir. Pul • 
luklar bu mmtakada siiratle taammum 
etmektedir. 1934 senesinde !zmir Em -
lak ve Eytam bankasmm elindeki hafif 
pulluklardan yiizlercesi burada kapl§ll • 
ffil§hr. 

~eker pancan te§kilah da bunlarm ta· 
ammumiinde fazlasile yardJm ediyor: 

Pulluklann birdenbire kabul edile • 
rnemesinin sebebi ikidir: 

I - Fiath olmalan, tamirlerinin mas
rafi miistelzem bulunmast. 

2 - Kuvvetli hayvan istemeleridir. 

'd Biz, her koyliintin pulluk sahibi olmak 
b ealini ta§Jdigmt biliyoruz. Binaenaleyh 

I 
u.mesele hallolunmu§ demektir. Mibzer· 
enn dort faydast vard1r: 

I - T ohumdan yiizde yirmi tasar • 
ruf temin eyler. 

2 - T ohumlan istenilen derinlige b!· 
raklr. Bu mmtakada giizliik zer'iyat • 
t~ tohum 6 • 7 santimetre derinlige gomii· 
!ursa en btiytik tehlike clan dondan kur· 
tulmu§ olur ... Zira don 5 santimetreden 
fazla derinlige i§lemiyor. 

.. ~ - ~uruya ekimde topragm altm1 
ustune gehrip kurumasma meydan b1rak· 
m1yor .. , 

4 - F azla i§ gortiyor ..• ve tarlanm 
ha~van ayagile az c;ignenmesini te'min 
eyhyor ... 

F akat bunlara mukabil u~ mu~kiil ta
rafl var: 

l - Her tavda ekime miisaid ol -
muyor ... 

2 - Kuvvetli hayvana ihtiya~ goste· 
riyor, 

3 - Pahahd1r, tamiri masrafhd1r, 

. ~u mii~kilat ihtiyacm yaptlgt tazyikle 
Ikbham edilebilecektir ... Bu i§te koylii • 
~re g~renek kafi ve rehberlik lazimd1r. 

en h1r mibzere malik olmak emeli oldu
&unu soyliyen c;iftc;iler gordiim ... Bu ka
~agorideki alat c;iftc;ilerimizin kolayca 

ullanacag1 §i.iphesiz olan seylerdir ki za
maknln icablan bunlann · istimalini c;ok 
Ya mla~hrmi§hr. 

k ~c;iincii katagorideki makineler hak • 
.1.n I a bu mmtaka ic;in §imdiden bir~ey 
(0~ emek ve ~i.i§iinmek s1ras1 degildir. 

I undan sek1z sene evvel hi.ikumet koy· 
ere bedav t . .. . b b a nyor vermt~ ve e§ sene son· 

ral unlan kmlm1~, bozulmu~ olarak geri 
a ffii§hr ~. d' D f d 1 b · ~tm I e ter arhiJn elinde o· 
jn ~u makineleri koyli.iler para ile satm 
h rnaga c;ab§Iyorlar. Bu, k1sa zamanda 

as1l clan inkllabm bu"y"kl" ~.. .. .. t 
rir). u ugunu gos e • 

C 
Tam ve miikemmel afhhat 

anh bir k' d b k y · rna me en a§ a §ey olm1 • 
an lnsamn ral k k d . . . 

S f d b
. .. l§ma u ret ve kabtbyeb 

ar e e !lee ~. k I . 'I • 
B .. .. eg1 a on I e mi.itenasibdir 

utun g1d b ~d · • k asm1 ug aydan alan • yag~ ,e er m • 
hud kA .ey~a, et, yumurta yemiyen, ya-
. . .aft m.Iktarda bulamtyan • bir c;ift • 

<;mm 1~ venmi azd1r ... 
Eg~ er bu fazla · .. .. .. d k . . : I§ gorurse vucu ca ti.i-

em~ epuise olur. Nitekim biz koyl d 
vaktmden 1 'h . er e 

.. .. . ~vve t hyarlami§ gencler ve 
c;okm.u~ Ihtlyarlar goriiyoruz ... 

Dikkat edilirse koylerd f k' 'I 1 d 11· b e a IT a1 e • 
er e e I e~ ya~mdan fazla 
adama az tesadiif d'J' ya§lanmi§ 

· e 1 Ir ... Bunlar da ek 
senya, c;oban yahud SIK•rtm k I -
sindendirler. ac; rna u e -

Camm kurtarabilenler fa 71 
I k k I . a yorgun • 
u tan ac;an ard!r ... Ve tabiatl'l h' 

1 . d k' f I' e, mu !t-
erm e I aa Iyete bakihrsa b I 
( b I) d . • un ara 
~m e emek 1cab eyliyor y . 

koytin efkan firakasJd•rlar... ·" am 

Lakin insaf ile dii§iiniili.irse bu tern • 
beller hayatlanna k1ymet verebilenler ol
duklarmdan mazur goriilmelidirler. 
~encler vard1r ki ne~vtinema devrinde 
Iken sabahlan s1cak s11da aritilmi~ bir a
v~c; tarhana hamuru bel' ettikten sonra 

kgir toprak i§lerinin yorgunlugundan kor-
arlar ... 

Bunlar ailelerinin manevi tazyiki al
t~n~a iistiinkorii i§lerler... Bilakis mide
~m1 yagh tath §eylerle doldurabilenler da 
a ne§' elidirler ... Koyde ikinciler mer • 

gub, birinciler maglubdur ... V elhasil iyi 
mtistahsil s1hhati tam ve rniikemmel olan 
kimsedir. (:ah§an insanm s1hhatinin tam 
ve mi.ikemmel olmas1 da etle, yagla hie; 
olmazsa pekme;de, iiziimle beslenmesi 
sayesinde rntimkiin olur ... 

Kafi zaman 
Egret ve Sincanh mmtakalannda 

koyliiniin en ozlii i§ giinleri giizde o~z 
ve ki§ sonunda yirrni giindiir. Sen~n~n 
diger faaliyetleri bu elli giinliik mesamm 
kadrosunda kahr ... Bu elli giinii bazan 
mevsimin miisaadesizligi, bazt resmi ve 
ic;timai me§guliyetler, azaltir... Eski re· 
jimlerin hi.ikiim siirdiigi.i zamanlan tahat· 
tiir edenlerimiz hala berhayattir. 

Onlardan bir koylii ile konu§anlarm 
ilk muhatab olduklan sua!: - N as1l e
fendi l !.. Muharebe filan var m1 ?... Y e· 
mendeki Arablar, Arnavudlar, Bulgar • 
Jar ... , Diirziiler... Ermeniler ... ilah ... 
ayaklamyorlar m1? gibi §eylerdi... ~im· 
di boyle sualler sorulmuyor... Koylii 
{yann) dan korkmuyor ... Eski devirler· 
de TUrk rnilleri askerlikten degil, fakat 
bo§una '<akrnak c;akmaktan, hududlarda, 
yahud asi unsurlann mmtakalannda, bii· 
tiin korpelik zamanmda siiriinmekten ytl· 
ffiJ§tl .... 

Askerligin uzun siirrnesi, ihtiyat ve 
rediflikte tekrar tekrar silah altma gi • 
dilmesi koylerde bugdaydan ba§ka ekin· 
Jere ehemmiyet verilmemesini intac etmi§ 
ve kadmlan tarlaya siiri.iklemi§tir... Bu 
hal koylii kadmmt kabala§tlrmaktan, 
sertle§tirmekten, tiiketmekten ibaret te • 
sirlerile kalmayip: 

I - Ev idaresini ihmal ~tmege, 

2 - Zevk ve i§tiha hislerini az ~ok 
oldiirmege· 

Varmt§tlr ... Bu halin ~ok devami koy· 
Iii hayatmda bi.iti.in faaliyetin nebati bir 
hayat idamesine inhisar etmesine dayan· 
mt§hr. Bugiin oyle rni L Bugiin koylerde 
kadm yava§ yava§ ocak ve be§ik ba§ma 
donmektedir ... - Lakin bugi.inlerimiz o 
mazinin hala mabadidir ... Vf! c;irkinligi 
her gun azalarak devam edip durrnakta 
ise de bizi hiila tedhi1 eyliyor ••• 

K1z ka'rtrmak idetinin azalmas1 ve 
medeni kanun hUkmtince on sekiz ya • 
§tndan evvel evlenmenin memnu olmas1 
koylerde • insanlann behimi ternayi.ille· 
rinin online c;ektigi sedle - tath ve ince 
heyecanlann, ho§ ve mahrern a§k macera 
larmm vukuuna ve ruh kabahklanmn 
bertaraf olmasma yard 1m eyliyor... Ka• 
dm yiikseliyor. . • Erkek inceliyor ••• 

Koyli.i, say giinlerinin azhg1 ve buna 
da sahib olduguna kani olmamas1 hase • 
bile hayat emniyeti yiizi.inden bugday 
ziraatine dii~mti§ttir. Bugday oyle bir 
§eydir ki az emek de verse, az da olsa 
gene bir§ey verir ve ba§ka hic;bir §ey ol· 
masa da koyliiniin hayat idamesine ye • 
ti§ir ... 

Hayat emniyetinden ba§ka §ey di.i§i.in· 
medigi zamanlarda koylii bugdaydan 
ba§kil §ey yeti§tirmemi§tir ... Artik bu iti· 
yadm devamma imkan kalmami§tir ... 

Sebebler ve saikler zuhur ettikc;e koyli.i 
kendisi ic;in en karh §eyler ekmege ba§la
rni§lir ... 0, boyle §eyler aramaktad1r. (I) 
Koyli.iniin bugdaydan ba§ka yeti§tirdigi 
§eyin bir haddi vardlr ki ondan otesinde 
mti§teri bulmak rniimki.in olrnaz, yahud 
buldugu fiat emegine degmez ... 

Koylii i§ giinleri kendisme kalacagma 
ve hasilatmt satabilecegine emin olduktan 
sonra mmtaka ve rnevkiin miisaid oldugu 
her §eyi yeti§tirmekten neden c;ekinsin? 

*** 
Koyliini.in kalkmmasi meselesinde bir 

fikrimizi tekrarhyacag1z: Koyliintin kal· 
kmmas1 ic;in onun iktisadi hacminin ge • 
ni§letilmesi gerektir. 

Biz bu haemin eb'adm1 (tabiatin ve
rimi), {koyli.intin c;ah§ma haddi), {koy· 
liiniin ic;timai ve hayati saikler tarafmdan 
uyandmlan ruhi faaliyeti) olarak gos • 
termi§tik.,. 

Koylii kalkmmasmdaki te§ebbiislerde 
(t~?iatin verimini arttlrmak} yahud 
(koyltiniin c;ah§ma haddini geni§letmek} 

tar~udda dii§iiniiliip durulan §eylerin neti
~esm h pek yam bir §eKil has1l olaca • 
~m~ ilkmolunur. Bu hacmi goriiniir ve 
elh olur tarzd b" "It k · · .. .. .. b d a uyu me 1c;m uc;uncu 
u~l un~ • irtifama - daha c;ok kemrniyet 

ven mesi mantlk . b d tea I U, 

~ E~er d~una muvaffakiyet elverirse di
ger uu ar otomatik olarak geni~ler ... 

-:::-::-:-----.!.Y. Mazhar Aren 
. *] Birinci makale 3 te"rinievvel ta • nhr .. h ,. t nus amtzda <;Iknu~tlr. 

t (1) ~imend!!erlerin inki§afl bugday na.-

m~l t~ir daha kaliknuyacak .surette d~iir· 
U§ ur. 

CUMHURIYET 

Bir arabac1 feci 
sekilde can verdi 
• 

Kazaya sebeb olan 
Deniz i,Ietme Miidiirii 

tevkif edildi 
Di.in sabah Haydarpa§ada feci bir o· 

tomobil kazas! olmu§, bir arabaci olmi.i§• 
tiir. Hadise ~oyle cereyan etmi§tir: 

Denizyollan idaresi l§letme Mi.idii
rii Zekeriyyanm idare etmekte oldugu 
hususi otomobile, Haydarpa§ada, Ntimu· 
ne hastanesi oniinden Oski.idara dosru 
giderken arkadan gelen §Ofor Sadeddi
nin idaresindeki 3845 numarah kamyon 
!;arpmi§hr. 

Bu c;arp1~ma neticesinde hususi otomo· 
bilin siirati birdenbire artml§, 0 da on ta· 
rafta gitmekte clan 980 numarah yiik 
arabasma §iddetle c;arparak arabayt de
virrni§ ve par~alami§tlr. 

Arabasmm iisttinde bulunan ve rahat 
rahat yoluna devam eden arabac1 Tahir 
oglu Ibrahim, otomobilin c;arpmasile be· 
raber yere di.i§erek arabanm altmda kal· 
IDI§hr. 

ibrahimi hem kendi arabas1 ~ignemi§, 
hem de arabaya c;arpan otomobil yara • 
laml§hr. Zavalh arabaci birka~ saniye 
yerde kanlar ic;inde <;Irpmdiktan sonra ol
mi.i§tiir. Hadiseyi goren devriyeler derhal 
suc;lu miidi.ir Zekeriyya ile §Ofor Saded
dini yakalami§lar ve Miiddeiumumilige 
teslim etmi§lerdir. Oskiidar Miiddeiumu
misi facianm tahkikma el koymu§tur. 

Cizrede Atatiirk biistii 

Cizre (Hususi} - Suriye - Irak hu
duduna yakm olan ve Dicle nehri iizerin· 
de bulunan Cizre giindengiine giizelle§ • 
mektedir. Cizrede Atatiirkiin giizel bir 
biistii de dikilmi§tir. Gonderdi&im restm 
bu biistii gostermektedir. 

Komiir sergisi 
madalyalari 

ilk Enternasyonal Komiir sergimizin 
miikafatl olan madalyalar hazirlanmt§· 
hr. Biiylik olc;lide bir sergicilik muvaf
fakiyeti olan Komlir sergisine i~tirak 
eden firmalara Beynelmilel Sergiler tt
tihadmm prensiplerine gore te~kil edi· 
len jiiri heyetinin yaptl~t tecriibelere 
ve tetkiklere gore 12 rnubtelif memle -
kete mensub 119 miiesseseye verilecek 
olan bu madalyalar altm, giimii§ ve 
bronzdur. Mlinir Hayri tarafmdan ya
pilmi~ olan bu madalyalarm bir tara -
fmda Bliyiik $efimizin bir roliyefi, di
ger tarafmda da Enternasyonal Komiir 
sergisi. Ankara. 1937 yaztltdtr. Madal • 
yalarm yakmda Ankarada merasimle 
alakadarlara da~Iblaca~t o~renilmi§tir. 

ONIVERSITEDE 

Oniversite per§embeye 
a~1hyor 

"C'niversitenin 1937 - 1938 tedrisah 
te§rinievvelin yedinci per~embe giinii 
"C'niversite konferans salonunda yap1 • 
lacak ac;Ilma merasimile ba§hyacaktlr. 

Merasimde btitiin talebe ve profesor
ler haztr bulunacaklard1r. Merasimi 
miiteak1b profesi:irlerden birisi kiirsii -
ye gelerek ac;Ilt§ dersini yapacakbr, 

.-.•. .._ 
Hiikumet yeni tedbirler 

alacak 
Hlikumet, Tiirk parasmm ktymeti et

rafmda son t;Ikanlan §ayialar iizerine 
yeni bazt tedbirler almak iizeredir. Son 
tahkikat, menfaat temin etmek istiyen
lerin s1k s1k boyle f•rsatlar icadt ic;in 
muhtelif ~arelere ba§vurduklarmi mey
dana koymu§tur. Almacak tedbirler 
bu gibi hareketlerin tamamen online 
ger;ecek mahiyette olacakhr. ..-... __. 

Y akalanan kumarbazlar 
Cihangirde Giine~ sokagmda Ye§il • 

palas kahvesinde kurnar oynand1~ Em
niyet Ikinci §Ube miidiirlii~ii tarafmdan 
haber ahmru~ ve diin a~am buraya 
ani bir baskm yaptlmt§br. Bu baskmda 
Dimitri, Yorgi, Lazari, Yani ve Diya -
mandi admdaki kumarbazlar ciirmii 
me~hud halinde yakalanmt~lardtr. 

( Serbest siitun ) 

Bir farkiya dair 
Bir gazetede File mtistear adile yazi 

yazan muharrire ac;1k bektub 

$arkilarla fanteziler ba~hkh yan hi
kaye, yan yazm1z1 kemali hayretle 0 • 

kudum. 
!nsamn gozile gormedigi, kulagile 

i~itmedigi bir hadiseyi sanki gozile gor
mii§ ve kulagile i~itmi~ gibi gostermek
teki hikmeti bir tiirlii anhyamtyorum. 
Hele her §eyin dogrusunu ve oziinii yaz
mak hususunda digerlerinden c;ok ziya
de itina sahlbi olmas1 Iaztm gelen ga • 
zete muharrir leri ic;in bu ziihul c;ok fe
cidir. 

cFirkatin ald1 biitiin ne§vei tabtm bu 
gece• §arktst benim bundan on iki, on 
iic; sene evvel §ark1 olarak yazdifpm bir 
giiftedir. ~arktYI terkib eden be§ mts • 
ram ba§lannda:ki harflerden te§ekkiil 
eden .Fatma• ismi :;?i~lide oturan SeHl.
nikli bir bayanm ismidir. 0 tarihlerde, 
bu bayanm, arkadas1m bir delikanh ile 
actkh bir maceras1 iizerine kendisine it
hafen yaz1lm1~ ve gene mii~terek bir ar
kada§IIDIZ olan me§hur bestekar cBi -
men :;;en• e bestelettirilmi~ti. 

Bu beste o zaman notact me!ihur !s
kender tarafmdan bas1lmt~ ve iizerinde 
giiftesinin benim oldugu tasrih edil • 
mi§tir. 

Bu ~arkt senelerce miiddet Tiirk mu
siki alemlerinde c;alkanmt§ ve her yer
de mazhari iltifat olm~tur. Halen dahi 
biiyiik bir acmm pek §airane bir ifadesi 
olarak okunmaga devam etmektedir. Bu 
1iark1dan sonra benim yazdtgim kirk, 
elli §arkt daba vard1r. 

Bu hakikat ortada iken ve biitiin e
deb ve musiki alemlerine mensub bin -
lerce ~ahidin §ehadetile sabitken bu ~ar
kmm arkada§lartmzdan ~air Fatin Tev
fik isminde birisinin oldugunu iddia et
menizin sebeb ve manasm1 anhyama • 
dim. 

Fatinin mademki arkada§l idiniz, el
bette onun da i~inde bir iki k1t'as1 §arlo 
olarak bestelenen el yazth mecmuai 
e§'armt elinize g~irmi§ ve miitalea et
mi§seniz hi~ §iiphe yok, bu mecmuai 
e§'arm ba§mda miiellifi arkada§tm za -
valh Fatinin takriz makammda bana 
yazdird1g1 bir ktt'aml imzamla miive§· 
~ah oldugu halde gormii§siiniizdiir. 

Bu hatah ne§riyatmlZl tashih etme • 
nizi ve vicdammzda bana kaq1 bilmi -
yerek veya aldanarak bir hakstzhk et
tiginize dair bir kanaat ve yakin has1l 
oldugu takdirde itizarda bulunmanlZl 
istemek hakktm degil mi? 

Avukat Avram Naum 
Yeni adile 

Ibrahim Nom 

Atatiirk Ankarada 
(Ba§tara!t 1 tnCi sahttecte 1 

lerine gitmi§tir. 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek· 

reteri $iikrii Kay a ile Hariciye V ekili 
Dr. T evfik Rii§tii Aras da Atatiirkiin 
refakatinde §ehrimize gelmi~lerdir. 

Garda Cumhurreisimizi kar§Ihyanlar 
arasmda Meclis Reisi, biittin Vekiller, 
siyasi ve idari miiste§arlar, meb'uslar, 
Biiyiik Erkamharbiye fkinci Reisi Ge
neral As1m Giindiiz ve diger generallar· 
Ia Vali T andogan, Ankara Emniyet 
Miidiirii Sadreddin Aka, Vekaletler er· 
kam ve daha birc;ok zevat bulunmu~lar· 
d1r. 
Biiyiik lJnder iki giin sonra ma· 
nevra sahasrna hareket edecek 

Ankara 4 (Telefonla) - Ogrendi • 
&ime gore, Biiyiik Sef Atatiirk, ~ehri • 
mizde bir iki gi.in kald1ktan sonra maiyet· 
Jeri erkanile birlikte manevralara nezaret 
etmek tizere garbi Anadoluya hareket e • 
deceklerdir. lsrnet lnonii ile lcra Vekil
leri Heyeti azalan ve baz1 kumandanla· 
nmlZln da bu seyahatte Biiytik Ba§bu -
gun refakatinde bulunacaklan anla§Il • 
maktadtr, 

Askeri ve teknik bak1mdan biiyiik bir 
ehemmiyet verilen garbi Anadolu ma • 
nevralan, aym onunda ba~lay1p 15 indc; 
bitmek iizere be~ giin devam edecektir. 

M anevra hazzrlzklarz bitiyor 
lzmir 4 (Hususi muhabirimizden) -

Garbi Anadolu manevra hawhklan bi • 
tirilmek i.izeredir. Bu manevralara Ba~ • 
vekalet V ekili ba~ta olmak i.izere biitiin 
Vekillerin gelmeleri, Aziziyede Camhk 
otelinde misafir edilmeleri kuvvetle muh· 
temeldir. Aym II inde Germencikte 300 
ki§ilik bir ziyafet verilecektir. Ge'rid res
mi. fnovada yap1lacaktJr. 

Meb'uslar, gazeteciler ve manevraya 
davetli diger zevat, 9 te§rinievvel saba
ht otomobillerle lzmirden ayr1lacak ve 
manevra sahasma gideceklerdir. 

Manevrada vazife alan iki taraf kuv
vetleri de rnanevra sahasma hareket et • 
mi§ bulunmaktadJrlar. Buyiik Atatiirii.in 
te§rifleri haberi, hmirde ic;ten oelen . • 
. . b' "' sc 

vmcm artmasma IT vesile olmu§tur. 

7300 asker, 200 zabit 
Libya yolunda 

Napoli 4 (A.A.) - 7300 neferle 200 
zabit, diin ak§am Libya'ya hareket et ~ 
mi§lerdir. Bunlar piyade efradile mit
ralyoz ve fenni kltaat efradmdan' mii • 
rekkebdir. 

'1 

M ~ lhl (!( ~ lfiti1 e n ~ 1r <dl e -
Arif Orucun duru§masi 
Mahkeme, miiruru zaman yiiziinden hukuku 

amme davaSIDID sukutuna karar verdi 
ve Arif Oruc tahliye edildi 

Ceza kanununun 146 nc1 maddesine 
temas eden idam cezasile tecziyesi taleb 
edilerek Ag1rceza mahkemesine sevkedi
len mesdud Y arm gazetesi sahibi Arif 
Orucun duru§masma diin scabah Ag1r· 
ceza mahkemesinde devam edildi. 

Mahkeme, ilk celsede oldugundan bir 
kac; misli kalabahkh. 

Celse a~Ilmca, Miiddeiumumi iddia • 
namesini okum1ya ba~lad1. Bu arada A
rif Orucun, 29/1/93 7 tarihli istidasm • 
daki hususatm tetkik edildigini, matbuat 
kanununun 56 net madd~oine gore, Ag1r

ceza mahkemesinin vazifesine dair su~ • 
lardan gayrisinin iddianame ile mahke • 
meye verilecegini amir bulundugunu, bu 
su~un da Ag1rceza mahkernesinin vazi • 
fesi dahilinde oldugunu soyledi. 

II inci maddenin B f1krasile 14 iincii 
maddenin hiikmiine nazaran affm Arif 
Cruea §arnil olamiyacagml kaydeden 
Mtiddeiumumi dedi ki: 

«- Maznun hakkmda takibat yapt1 • 
g1m1z sue;, bu maddede ya:nh fiillere te • 
mas etseydi, filhakika Arif Orucun mah
kemeye sevki kanunsuz olurdu. Ancak, 

bu hiikmiin: bak1lmakta olan hadise ile 
ve suc;lu ile bir miinasebeti yoktur. <;;iin
kti, Arif Oruc hakkmdaki takibat, ceza 
kanununun ne 158 ve 159 uncu madde
lerine ve ne de, matbuat kanununda ya
Zlh suc;lara tern as eylememektedir. T a • 

kibat ceza kanununun 146 nc1 madde • 
sine gore yapiirni§ ve suc;lu mahkemeye 
bu madde hiiki.imlerine tevfikan sevke • 
dilmi§tir. » 

Mi.iddeiumumi Arif Orucun af kanu
nunun 9 uncu maddesindeki, matbuat 
kanununda yaz1h suc;lar zi.irnresile isti ~ 
dasmda yaz1h matbuat ve ne~ir su~lan 
tabirlerini bir sayd1gm1 soyledi. Firarilik 
meselesine tern as etti ve ezci.imle dedi ki: 

«- Af kanununun on dordiincii mad
desine gore, firar halinde bulunanlar, bu 
kanunun meriyete girdigi tarihten itiba • 
ren ii~ ay ic;inde hi.ikumete miiraa~tle 
teslim olmazlarsa, af kanunundan istifa
de edemezler.» 

Arif Orucun, hakkmda dava ac;!ldigl 
zaman, Tiirkiyede bulunmad!gl i~in Ha
kimiyetimilliye gazetesile vaki davete 
icabet etmedigini, bu sebeble firari sayll
dtguu soy)iyerek §Unlan iJave etti: 

«- Arif orucun, Ttirkiyeden beray1 
tedavi pasaportla Avrupaya gitmi§ ol • 
rnasmm cezai anlamda, firar halinde 
bulunrna tabirile bir miinasebet ve ala -
kast yoktur. Zaten, o tarihde hakkmda 
bu noktadan bir takib de mevcud degil
dtr. Usulii cezaiye itibarile, firar halinde 
bulunmak, Tiirkiye har.icine pasaportsuz 
kac;mak demek degildir. 

Pasaportla da gidilse, pasaportsuz da 
ka~1lsa, bu noktadan hukuki vaziyet de
gi~mez. Y eter ki suc;lu, arand1g1 zaman 
salahiyetli hakim huzurunda isbatl vii • 
cud etsin.» 

Miiddeiumumi, Arif Orucun af ka
nununun ne§rinden itibaren iic; ay ic;inde 
hiikumete miiracaat ettigi takdirde kanu

nun hiikiimlerinden istifade etmesi tabii 
bulundugunu, fakat takibat esnasmda 
firar halinde olu~ile kendisinin, bu kanun 
hiikiimlerinden istifadesine imkam kanuni 

olmad1gmt tebariiz ettirdi ve maznunun 
bir ziihul eseri olarak mahkemeye sev • 
kedilmedigini soyledi. 

Miiddeiumumi iddianamesini bitir • 
mi§ti. Mahkeme reisi, Arif Cruea: 
«- hittiniz mi ?» diye sordu. 
Arif Oruc da cevab vererek, mevzuu-

• -'"":> 

bahs suc;un, matbuat kanununun 28 inci 
maddesine temas eden ne§riyat su~u ol• 
dugunu, Hakimiyetimilliye gazetesinde 
c;•kan ilam gormedigini, lstanbuldan ay• 
nlmasmm firar degil, bir gaybubet oldu· 
gunu soy ledi .. 

Mahkeme, bunun iizerine suc;un mat " 
buat kanununa temas eden suc;lardan rna• 
dud olmamasma gore af sebebile takibat 
icrasma mahal olmad1gma dair dermeyan 
edilen iddianm da varid bulunmad1gma 
ittifakla karar verdi. 

Reis, bunu miiteak1b Arif Oruca ~~~ 
suali sordu: 

«- Bir tak1m bro§iirler hazulaml§, 
memlekete sevketmi§siniz, ne diyecek • 
siniz ?» 

Arif Oruc buna cevaben dedi ki: 

«- Herhangi bir kimse, yazd1g1 ve 
bashrdJgi bro§i.ire benim imzanu atabilir. 
~unlan .benim yazmi§ ve bashrml§ oldu· 
gurnun 1sbatJ lazimgelir. Esasen bro§iir, 
tamamile muharreftir.» 

«- Y ani sizin taraf1mzdan yazilml~ 
degil midir ?» 

«- Hayir... Benim taraf1mdan ya• 
Zllml§ ve bastmlm1§ degiidir.» 

«- Bunlardan hirer ni.isha oteye be
riye gonderilmi§ I N e diyeceksiniz ?» 
«- Bir adam, gazete ic;ine bir bro§iir 

koyup istedigi yere gonderebilir. Bunlan 
benim gonderdigim posta bandmm iize • 
rinde benim el yaz1mm bulunmasile sa • 
b~t olurdu. Acaba bu yazllar, tetkik edil· 
d1 de mi benim gonderdigime htikmedil
di ?» 

S1vas Ag1rceza mahkemesinden ve Gi
resun emniyet memurlugundan Miiddei• 
umumilige gi:inderilen kag1dlar okundu. 

Arif Oruc, burada dedi ki: 
.. «- Matbuat kanunu altt ayhk bir 

rnururu zaman hakk1 kabul eder. Bu 
bro§i.iriin hangi tarihde ve hangi senenin 
hangi aymda basiid!gl tetkik edilmelidir. 
~f kanunundan istifade etmemekligim 
l<;m ortada nas1! bir deli! vard1r? Bro -
§iiriin 933 senesinin kanunusani ve §Ubat 
aylarmda basilml§ olmast miimkiindiir. 
Bu takdirde miiruru z.~man has1l olmu§ 
oluyor.» 

Miiddeiumumi, suc;luya cevah vererelt 
dedi ki: 

<<- Ceza kanununun 146 nci mad • 
desine gore, sue;, mevzuubahs bro~iiriin 
rnemleket dahiline girmesi ve okunmasile 
vaki olmu§tur. 27 mart 933 ten sonra ge
len alh A_Y ic;inde clava ac;llml~ bulunmak• 
tad!r, Bmaenaleyh miiruru zaman yok• 
tur.» 

Arif Oro<(, §U iddiay1 ileri siirdii: 

. ~<- Matbuat davalannda ne§ir ta 4 

r~h1 es~s~1r. H~~icde yap!lan ne§riyat ne
§Ir tanhmden ttlbar edilmek lA 1. . 

M hk 
. . az1mge Ir.» 

a erne keyfJyett tetkik etm k .. .. k e uzere. 
muza ereye c;ekildi ve bir buc;uk saat sti• 
ren hararetli bir miizakereden 
karanm bildirdi: sonra. 

Bu karara gore Arif Oru~;, matbuat 
kanununun 54 iinci.i ve ceza k 
I 03 I 05 . . anununun 

ve. . mc1 maddelerindeki hiiktim• 
lerden tsbfade etmekte '·ldu~ d .. 

v gun an, mu• 
kurk z~man dolayisile aleyhine ac;llan hu· 

u u amm~ davas! sukut etmekte ve su • 
~~· ba§ka bu sebebden dolayl k f i 
gJ!se, hemen tahliyesini icab mtmevku 'd~ 

A 'f O e e te 1 1. 
n I ~c;. mahkemeyi selamhyarak, 

gene a. li )andarmamn arasmda salonli 
terketh. T ahliye karan d" k 
vakit infaz edildi A 'f Oun a §abm ge~ 
rr.k1Jd1. ' n rue ser est b1· 

Miiddeiu ·1·~· k . mum1 1gm arart temyiz et· 
mest muhtemel goriilmektedir. 

fskoc;yanm yegan.e t~k. ath arabactst asri rakibini ziyaret etmek uzere 
t~yyare m~ydanma gitffit§hr. Saatte dokuz kilometre yol alan araab ile 2~ 
kil~me~r~ yapan m.odern tayyareyi yanyana gorm<>J.. "''lr"r11ri .. .,~;mrl" ol 
dugu g1b1, !iayam d1kkat bir hadise olmu~tur. 
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Akdenizde yeni bir Arjantine bir bakt§ 
A . . C b" A "k .. f .k. . f k t tahtelbahir hiicumu rJanbn, enu 1 mer1 an1n nu us~a 1 mel, a a 

• • • • • • • • d J "d" CBartarat• 1 fnct sahttede) 
zengmhk ve donanma Jbbarde birinCI ev eb Ir ltalyaya verilen nota neleri 
r~ ihtiva ediyor 

Buenos-Aires'den bir manzara 

Limamm!Za bir Arjantin mekteb ge ~ I him bir ticaret ve borsa merkezidir. Aha
misinin gelmesi munasebetile bu uzak lisinin yiizde 30 u ecnebidir. 
cenubi Amerika memleketi, ordusu ve 
donanmasr hakkmda okuyuculanmw> 
biraz malilmat vermegi faydah buluyo ~ 
ruz. 

U mum! malUm at 
38 m-ilyon niifusu ve 8 bu~uk milyon 

murabba kilometre arazisi olan Brezil -
yadan sonra Arjantin Cenubi Amenkc.· 
nm en biiyiik devletidir. Arazisi 2 mil -
yon 797,1 I 3 murabba kilometrodur. 
Niifusu 12,393,000 ki§idir. Beher mu -
rabba kilometroya 4,4 ki§i dii§er. Kara 
hududlan 9,390 kilometro, sahilleri 
4,346 kilometrodur. Aynca 3200 kilo -
metro uzunlugunda nehir hududu da 
vard1r. Arjantindeki demiryollannm 
uzunlugu, endiistri yani fabrikalar 1~1n 
yap1lm1§ hususi hatlar haric olmak iizere, 
41,088 kilometrodur. 

Arjantin, biitun Cenubi Amerika 
memleketlerinin en zengini ve en miiref -
fehidir. Bu zenginlik, topraklarmm ~ok 
miimbit ve feyizli olmasmdan, ikliminin 
giizelliginden ileri gelmektedir. 

Arjantin iklimi, cenubi Avrupa ikli
mine benzer ve A vrupahlann ya§amasl.
na ~ok miisaiddir. 

lhracatr 
Arjantin, Birle§ik Amerika Cum -

huriyetlerinden sonra Kanada ile mii~ 
savi miktarda olmak \itere diinyamn 
ikinci derecede bugday ihrac eden mem~ 
leketidir. MISlr, iizum, §eker karnl§l, ke
ten ve tiitiin de yeti§tirir. Hayvanatl c;ok 
mebzuldiir. Memlekette, 30 milyon sJgJr, 
10 milyon at ve katu, 2 mil yon domt:7. 
ve 30 milyon koyun vard1r. Avustralya
dan sonra diinyanm en buyiik yiin istih
sal eden memleketidir ve bol miktarda 
kesilmi§ hayvanat ihrac eder. Arjantinde 
komiir yoksa da zengin petrol kaynakian 
vard1r. 

Ahali 
Memlekete ilkonce lspanyol muhac\:

leri yerle§mi§ler ve son derece cengavcr 
alan, ve «Hindli» denilen yerlileri ted :i
cen imha etmi§lerdir. 19 uncu asnn bid~
yetinde Ariantin arazisinde u~te biri 
beyaz olmak uzere 300,000 ki§i vardt. 
.Simdi bu yerlilerden. ancak 25 - 30 b~ 
ki§i kalrnl§tlr. Fa kat !span yo! serserileri 
yerli k1zlarla evlenmi§, onlann hayal!m 
kabul etmi§ ve b<iylece Go§os denilen bir 
melez nesil husule gelmi§tir. 

1852 den sonra, memlekete Avrupa
dan 5 milyon muhacir gelmi§tir. Arjan -
tin ahalisi arasmda Latinler ekseriyeti 
haizdir. (Onda dokuz) niifusun 2 milyo
~u ltalyan, bir milyonu !spanyoldur. 
Frans1zlar da 200,000 den fazladtr. 
Diger muhacirler, Alman, ingiliz, Rus 
ve §arkhlardan miirekkebdir. Fa kat bi.i -
tun bu karmakan§Ik ~nam, §~mdi, hep 
Arjaritinli ·oimu§lardJr. 

!dare merkezi 1 580 y1lmda kurul~u• 
' olan Buenos - Ayres'tir. Niifusu 2 mil-

yon 215,000 olan bu muazzam §ehir, 
geni§ ve diiz sokaklarile hem modern l)ir 
belde, hem biiyiik bir liman, hem de mU-

Kara ordusu 
Arjantin mecburi askerlik usuliinii ka

bul etmi§tir. Askerlik 20 den 45 ya§ma 
kadar 25 y1l ise de tasarruf maksadile 
20 ya§ma giren genclerin yalmz bir bsm1 
kur'a ile silah altma ahmr. Muvazzafllk 
miiddeti bir senedir. 1932 senesinde 
112,000 efraddan 4500 ii donanmaya, 
24,000 i orduya verilmi§, miitebaki 
83,560 ki§i dogrudan dogruya ihtiyat sr~ 
mfma ge~irilmi§tir. 

Muvazzaf ordu mevcudii 2000 zabit 
ve 30,000 kii~iikzabit ve nefer olmak ii
zere 32,000 ki§idir. Bu kuvvet 5 piyacle 
f1rkasile 3 siivari livasma aynlm!§hr. Pi· 
yade iki§er taburlu 19 alaydan, siivari 
1 I alaydan, topc;u be§ sahra ve obiis ala .. 
y1, 3 siivari ve 2 dag grupundan miire!..
kebdir. 

Hava ordusu 
Hava ordusu kara ve deniz orduhn 

arasmda taksim edilmi§tir. Kara ordusu 
emrinde 1 06 tayyare, deniz ordusu em· 
rinde 46 tayyare vard1r. Hepsi 152 ta)
yare eder. 

Deniz ordusu 
Arjantinin donanmas1 hayli kuvvetli

dir ve Cenubi Amerika devletleri arasm
da birincidir. Beheri 27,940 tonluk 2 
biiyiik dretnotu vard1r. Bunlar 23 mil 
siiratinde ve 12 tane 305 lik, 12 tane 
152 lik, 4 lane 47lik top; 4 tane 75 lik 
hava defi topu ve 2 tane 533 liik torpicl0 
kovanile miicehhezdir. 

Bu iki dretnottan ba§ka Arjantinin 2 
tanesi 2.595 tonluk, 2 tanesi de 6,1 Oll 
tonluk olmak iizere 4 sahil muhaf z. 
z1rhhsr ve 2 tane de yeni kruvazorii var~ 
drr. Bu kruvazorler 6800 tonluk olup 32 
mil siirati haizdirler. Her biri 6 tane 
190 hk, 12 tane 1 00 liik top ve 6 tane 
de 533 luk kovanla miicehhezdirler. 

Bunlara ilaveten 5 filotilla lideri, 4 
muhrib, 3 denizalt1 gem!Sl ve aynca 
gambot, mayin gemisi ve saire olmak ii· 
zere 28 gemi daha vard1r. 

As1l muharebe filosu 1 01,049 ton ce 
sametinde 20 gemiden miirekkebdir. Bu 
gemiler 7 bu~ukluktan daha biiyiik 1 69 
top ve 86 torpido kovanile miicehhezdir
ler. 

Arjantin I 927 den 1936 ya kad-lr 
yeni bir in§aat program! kabul etmi§ olup 
bunda 3 kruvazor, 6 filotilla onderi, 6 
denizath gemisi, 1 tayyare nakliye gerri
si, 2 idrograf gemi vardrr ki bunlann Lir 
k1sm1 yap!lmi§hr. 

Arjantin donanmasmm miirettebali 
12,000 ki§idir. 

I 936 da Arjantinin milli miidafaa 
biitc;esi 193,600,000 kag1d pesos idi. 

Limamm1za gelen mekteb gemisi Pre· 
sidente Sarmiento ii~ direkli ve iki baca~ 
hd1r. Hem yelkenle, hem buharla seyre~ 
der. 2850 ton cesametinde olup makinc:
leri 2000 beygir kuvvetindedir. Siirati 
12 mildir. Miirettebah 294 ki§idir. 3 ta· 
ne 20 santimetrelik, 4 tane 47 milimetre
lik top, 2 tane kovanla miicehhezdir. 

Kastamonuda lik ma~lar1 ba~lad1 

Kastamonu (Hususi) - Yeni futbol mevsiminin lik ma«;larma ~ehrimizin 
Gazi stadyomunda ba§lanm1~t1r. ilk hafta iki ma~ yaprlmr~ttr. Kastamonu ve 
Abanaspor tak1mlan arasmda yapllan kar§lla~mayi Kastamonulular 6 • 0, 
inebolu ile Camspor takrmlan arasmdaki ma~1 da inebolu 1 • 0 kazanmt§lar -
drr. Gi:inderdigim resim mevsimlerini buyuk say1 farkll bir galibiyetle a~an 
Kastamonu spor birinci tak1m oyunculanm mac;tan evvel bir arada gi:ister • 
mektedir. · 

Londra 4 (A.A.) - ingiliz diplo • 
masi mehafilinde elde edilen malumata 
gore cumartesi giinii Roma hiikumetine 
tevdi edilmi§ olan nota, Nyon itilafna • 
mesini ileri siirmekte, Pariste yapllmi§ o~ 
ian gorii§melerin ii~ devletin te§riki mesa~ 
isinin diger meselelere ve bilhassa ispan • 
yo! meselesine de te§mil edilebilecegi ii -
midini basil etmi§ oldugu beyan edilmek~ 
tedir. 

Nota, 1talyanm yeniden goniillii gon~ 
dermiyecegini ve kendi menfaatine ol • 
mak iizere Baleares adalarmm statiisii • 
nii degi§tirmiyecegi suretinde vermi§ o1~ 
dugu teminattan malumat kaydetmekte~ 
dir. 

Nota, ecnebi miidahalesine tamamile 
nihayet verilmesi ve goniilliilerin geri 
almmas1 takdirinde vaziyetteki gerginli
gin tamamile zail olacagm1 beyan etmek
tedir. 

Nota, goniilliilerin geri almmas1 im -
kam has1l oldugu takdirde diger mese • 
lelere ve bilhassa muhariblik s1fatmm ta
nmmasJ meselesine temas etmek imkam 
has1l olacagm1 ilave etmektedir. 

Nihayet, nota, Londra komitesinde 
yap1lacak miizakereden herhalde daha 
seri ve daha miiessir olacak olan ii~ ta
rafh gorii§me usuliiniin daha dogru ola -
cagm1 kaydetmekte, yalmz bu goru§me 
netayicinin mezkur komite tarafmdan 
teyid ve tevsik edilmesi laz1m gelecegini 
ilave eylemektedir. 
Diger mii~hiiller nasrl haldrrrlrr? 

Londra 4 (A.A.) - Matbuat, hal -
yaya verilen ingiliz - Frans1z notasmm 
muhteviyatile me§gul olmaktadn. Nota · 
da, ademi miidahale komitesinde ~1kan 
zorluklara i§aret edilerek ingiltere -
F ransa ve italy a arasmda yap1lacak bir 
anla§manm bu zorluklan izale edecegi 
miitaleas1 ileri siiriilmektedir. 

Gazetelere gore, goniilliilerin geri a -
lmmas1 meselesinde daha §imdiden ol -
duk~a terakki elde edilmi§ oldugundan 
diger meseleler ve mesela muharib hak
larmm tanmmas1 hususunda da bir sureli 
tesviye bulmak guc olm!yacaklir. 

Times gazetesi, notada muspet teklif
ler bulunmadlgml, muzakereler i~in bir 
yer de tayin edilmedig-ini ve hatta kon -
feranstan degil, miinhasuan bir «miika • 
Ierne» den bahsedildigini yazmaktad1r. 

News Chronicle <<Mussolini kendi kl
taahm !spanyada b1rakmaga karar ve -
rirse Fransanm Pirene hududlan derhal 
a~!lacaktlr.» diyor. 

ltalya, notaya heniiz cevab 
vermedi 

Roma 4 (Hususl) - ftalyan hiiku
meti, ingiliz - Frans1z mii§terek notasma 
heniiz cevab vermem-i§tir. 

Mussolini ile Franco 
aras1nda telgraflar 

[Bartaratz 1 tnct sahlJedeJ 

Dii~iiriilen tayyareler 
Salamanca 4 (AA) - Eylul ay1 

i~inde, Francistler dii§manm 22 tayyare· 
sini dii§urmii§lerdir. Bunlarm ikisi bii ~ 
yiik bomb~rd1man tayyaresidir. 

F rancist'ler ise ayni muddet zarfmda 
ancak iic; avc1 tayyaresi kaybetmi§lerdir. 

Valansiya Bombard1man edildi 
V alansiya 4 (AA.) - Diin Gene~ 

ral Fran co tayyarelerinin Valansiya li • 
mamm bombardlmanlarl neticesinde 27 
ki§i olmii~ ve 60 ki§i yaralanml§tlr. 22 
ev, iki sinema, bir pazar yeri ve bir hal 
harab olmu§tur. 

Kunduz bocegi ihracab 
Roma ticaret ata§emiz, son seneler -

de, kunduz bi:iceginin tababet alemin -
deki ehemmiyetini gozoniine koyarak 
bu bocegin ihrac1 imkanlarmm faydah 
olacagmr bildirmi~tir. 

Kunduz bi:icegi memleketimizde meb
zulen bulunmaktadrr. Bilhassa cenub 
vilayetlerimizde ve garbi Anadoluda 
c;ok vard1r. Yalmz bu bi:icegin yakalamp 
ihrac1 bir meseledir. 

Verilen malumata gi:ire, tababet, kun
duz bi:iceginin genclik hisleri iizerinde
ki tahrik edici tesirini gormii§ ve bu bo· 
cekten istifade siiratle taammiim etrni~
tir. Vaktile kunduz bi:iceginin memleke
timizde de nafi tesirlerinden istifade 
edildigi bilinmektedir. -···-Oniine ge~ilen biiyiik 

bir grev 
Chicago 4 (A.A.) - Federal uzla~ma 

biirosu ~imendifer memurlan yevmi -
yelerinin senevi 35 milyon dolar yani 
giinde memur ba§ma 44 ~ent artmlmr§ 
oldugunu bildirmektedir. Bu zam, bii -
yiik §imendifer kumpanyalan arasmda 
hasrl olan bir anla§ffia neticesinde ya -
p1lmr§hr. Bu suretle 250,000 memurun 
grev yapmasmm online ger;ilmi§ oluyor. 

lrlanda Ba§vekili Pariste 
Paris 4 (A.A.) - irlimda Ba§vekili 

M. de Valera, Paris sergisini l!ezmek 
ii7.ere diin burava J!elmi!?tir. 

Londrada fasist 
' 

tezahiirat1 

30 ki,inin yaralan• 
masile neticelendi 

Londra 4 (A.A.) - Havas Ajansmm 
muhabiri bildiriyor: 

Sir Mosley tarafmdan sevkedilen fa
§ist alayr diin ak§am §iddetli arbedeler 
ve guriiltiiler arasmda Times nehri u
zunlugunca ilerlemekteydi. 

internationale ve buna miimasil ih -
tilal §arktlarma Rule Britannia gibi va
tani ~arktlarm sesleri kart§tyordu. Bir
c;ok ki§iler tevkif edilmi§tir. 

Jamaica sokagmda iki polis memuru 
yaralanrnl§tlr. Bu sokakta altr§ar ki§i • 
lik s1ralar halinde fa§ist dli§mam bir a
lay te§ekkiil ederek fa:?ist alaJ!mn hi
zasmda yiiriimekteydi. iki alay tek kol
da yiiriiyen bir polis miifrezesi tarafm
dan aynlmr§tl. 

Southward Park Road i:iniine gelince 
onar ki§ilik saflar halinde te§ekkiil et
mi§ fa§ist aleyhtarlanndan miirekkeb 
bir alay ba§ta k1z1l bir bayrakla yan 
sokaklarm birinden c;rkarak fa§istlerin 
yanma kadar sokulabilmek i~in polis -
lere hiicum etmi§tir. 

Siivari polisler bunun iizerine niima
yi§c;ilere hiicum etmi§lerdir. Niimayi§
c;iler atlarm ayaklan ara·sma kestane 
fi§ekleri atmaga ba§lam1§lard1r. Polis 
memurlarr tarafmdan etraflan ahnml§ 
olan fa§istler yamba~larmda vuku bu -
Ian arbedelere i~tirak edememislerdir. 

110 hisi tevhil edildi 
Londra 4 (A.A.) - Havas Ajansr mu

habirinden: 
Fa§istlerin Southwark • Place'daki 

toplanttlan bir buc;uk saat devam et -
mi§tir. Civardaki sokaklarda toplanml§ 
olan halk, hatibleri yuhaya tutmakta 
devam eyliyordu. Ancak polisler halkm 
hatiblerin yanma yakla§masma mani 
olmu§tur. 

!c;timam nihayetinde bir takrm kar -
ga§ahklar olmu§tur. Fa~istler, kiic;iik 
grunlar halinde daihlmrslard1r. 

110 ki§i tevkif edilmi§tir. 30 yarah 
vardrr. -------

Troncoso bir i,kence 
miitehassJSI imi, 

bes 
' li~CumhuriyetdiJ .--w .. __ lirahk Yeni 

kag1d paralar 
(Ba~taratz 1 !net sahlfede) 

Dort ko§esinde madalyalarm ic;inde ve 
ortasmdaki rozetin iizerinde k1ymeti ifade 
eden «5» rakamlan ve :.ist ko§elerde ve 
rozet uzeri~deki bu rakamlann altmda 
da yazr ile «Turk liras1» kelimeleri var~ 
du. Orta alt k1smmda biter seri ve ma 
numaralan ile banka imzalarmm bulun
dugu mahalde c;ok kii~iik yazrlarla ya· 
ZJlml§ «Tiirkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankas1 5 Turk lirasl» ibarelerinden· ter
tib edilmi§ bir fon vard:r. 

V ersosu «ark a tarafi>> : Y e§il renkte
dir· Ost 0 rtas1 da «Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasl» ibaresi ve iki iist ko~ 
§esinde yuvarlak madalyonl~r i~inde .«5» 
rakamile altlannda yan da1re §eklmde 
«Turk liras1» yaz1lan vardu. Ortasmda 
esas vinyet «resim» olar ik «Ankara gu~ 
ven ami!» mevcud olup Turk stilinde bir 
kemerle Turk tezyini san'at motiflerin -
den tertip edilmi§ bir c;er.,;eve ile ~evril~~ 
dir. Sag tarafmda yuvarlak beyaz b1r 
madalyon i~inde kag1d imalinde filigran 
olarak tertib edilmi§ Ataturkiin efijileri 
«resimleri» vard1r ki banknot aydmbga 
tutuldugu zaman her :ki tarafmda bu 
filigran goriilebilmektedir. 

Banknotun her iki h.raf1 faydus «~e
lik» tab'!dir. 

Tarih sergisini 
ziyaret giinleri 

istanbul 4 (A.A.) - Tiirk Tarih ser -
g!Sl Genel Direktorliigiinden teblig 
edilmi~tir: 

cDolmabahc;e saraymdaki Tarih ser -
gisi 7/10/937 den itibaren 10 dan 16 ya 
kadar cumartesi, ~ar§amba glinleri 
mekteblere, diger giinler de halkm zi
yaretine tahsis olunmu§tur. 

Ziyaret kartlan hergiin i:igleden ev -
vel Topkapr sarayr Miizesi ve ogleden 
sonraki ziyaretler ic;in de Asanatika ve 
Ayasofya Miizeleri kaprlarmda veril -
mektedir. 

Mekteblerin ziyareti ic;in Kiiltiir di
rekti:irlligii ayn bir program tertib et
mi~tir. Talebe kendilerine tahsis olunan 
giinde toplu olarak tarih i:igretmenleri
nin refakatinde sergiyi gezebilecekler • 
dir.• 

Havayollari Umum Miidiirii 
Konyada 

Konya 4 (Hususi muhabirimizden)
Havayollan idaresi Umum Miidlirli 
Sabriyi Mmil bulunan yolcu tayyaresi, 

In! @1 u ~ ~ lYl ~ lYI li'1l l\.:!1 
lhtiyar bir hamahn dilegi 

Ferlkoyde Krrtepe sokagmda 104 nUIIJ9." 
rada mukim Hal11 oglu Mustafa diin mat• 
baam1za gelerek ~?Unlan anlatt1: cOn be* 
sene Sirkecide, dokuz senedir de Yagkap~· 
nmda hamalllk ederek hayatlmt, viicudll• 
mii bu l§te y1pratt1m; l;iiriittiim. 

Son defa verilen blr karar iizerine yet• 
mil? be~? arkad~l ihtiyarlaidtmz diye !~tell 
!(Ikardtlar. Bizler giiniigiiniine kazamp an• 
cak gec;inebilen frukir kirnseleriz. Para bi• 
rlkt!remedig!mlz gibi tekaiidiyemiz de 
yoktur. Bu yiizden yedl niifus a!lemle pe!C 
sefil ve perl§an blr hale diil]tiik. c;:ocukiat 
okumak, evdekiler ekmek istiyorlar. 

Alakadar makamlarm merhamet nazar• 
Ianm celbederek bizlere tekrar l§ vermele
rl hususunda delaletlnizi rica ederiz.> 

Evladhk edinmek istiyenlere 
Harbiyede Ho§ apart1manda kaptcJlil' 

yapan Receb diin matbaam1za gelerek b!Ze 
~unlan soyledi: « Zeliha ad I! iiQ ya~md$ 
bir yavrucakla Ali isminde ve sekiz ya§ln' 
daki karlde§ini anas!Z ve babas1z oldukl!lrl 
i«;!n muvakikaten yamma aldim. NurtoP11 

gib! olan bu oksiizleri bakacak ve besi!ye• 
cek vaziyette degilim. Herhang! b!rin! e"'' 
lad edinmek istiyen hay1r sahiblerinin ytl• 
kank! adresime miiracaat etmeler!ni ricS 
ederim.» 

c iSlERi J 
Sevkedilecek efrad 

Be§ikta§ Askerlik l}ubes!nden: 
1 - Evvelce yapJ!mi§ olan asker toP ' 

Ianma haz~rl!k ilanmda dogumlan yaZI' 
Ian deniz erat1 15 birincite§rin 1937 Vtl j!l!l• 
darma erat1 21 birincite~rin 1937 giinund6 

miiretteb olduklan birliklere sevkedilecei>• 
Ierdir. Qagmlan giinde gelmiyenler pelt .. 11' 
grr olan 2850 say11! kanun hiikmiine gore 
askeri muhakemelere verilecek hapis ce ' 
zasile cezalandmlacaklarx.l!r. ~ 

2 - Qagmlan bu erattan bedel verme 
lstiyenlerden deniz eratmm 14 birincite~· 
rin ve jandarma eratmm 20 b!rinclte/lrjll 
1937 giinleri ak9amma kadar bedelleri ki1-l 
bul edilecek ve bugiinden sonra bedeller 
kabul edilmiyeceginden tayln edllen gun; 
ler ak§amma kadar bedellerini vermeler 
Han olunur. 

~ubeye davet 
Kadrkoy Askerlik :;?ubes!nden: • 
Mutad olan te§rin celblnde ~ag1da ya 

ztl! dogumlular ve smrflar askere alma ' 
caktrr. 

1 - Ya§Jtlan askere gittiklerl halde §illl; 
diye kadar askere gltmemi§ olan 316 - 33 
(dahl!) dogumluya kadar. Siivar!, to~lk 
lstlhkam, muhabere, demiryol, naklli'e' 
mJzlka, hava .srmflarmdan olanlar. 

2 - 316 - 332 (dahil) dogumluya kadar• 
Jandarma, giimriik, denlz smtflan. , 

3 - 316 dogumlulardan 329 (dahill gaY 
riislamlar. 

4 - Yukanda yaz1l! maddede giisteril~ 
dogum ve sm1flardan deniz erleri 15/10 
1937 giiniinde ~ubede toplanacaklar ve 0 

giin sevkedilecekler<iir. 

lspanyol hiiku -
met~ilerine aid de · 
nizaltr gemisini ka · 
~1rmaga te~ebbiis fi
linden zan altma a· 
!man Troncoso· nun, 
su<;unu itiraf ettigi -
ni haber venni§ -
tik. F ransa Emniyet 
Miidiirlugu, biitiin 
F ransa zab1tasma 
bir telgraf c;ekerek, 

I bugiin ur;u~ meydanma indi. Biraz son
ra Silifke yolile Adanaya miitevecci -
hen aynld1. Hava miisaid olursa tay -

Siivari, top«u, nakliye, lstihkam, mlz!lt'' 
muhabere, demlryol, hava s1mflarmdan O' 
lanlar 20/10/1937 giiniinde §Ubede topla ' 
nacaklar ve o giin sevkediieceklerdlr. oa 

-{) - Gayriislamlar 21/10/1937 de §Ube 
bulunacak ve o giin sevkedileceklerdlr. 1 

6 - Deniz sm1fmdan bedel verecekle 
14/10/1937 giinii ak§amma kadar. , 

Troncoso admt ta- Troncoso 
§lyan 30 ya§lannda diger bir adamm a~ 
ra§tinlmasr emrini vermi§tir. 

Bu Troncoso, eski 1run askeri valisi
nin akrabas!dir. Hatta karde§i oldugu da 
soylenmektedir. Fransaya, sahte pasa
portla girdigi tesbit edilmi§tir. Y amnda 
kiilliyetli miktarda para bulundugu. 
Brest' e gittigi, hatta, «C 2» denizalt1 ge
misi i§inde bir rol oynad1g1 kuvvetle tah
min ediliyor. 

Troncoso'ya gelince bu adamm ismi 
matbuat sahasma yeni intikal etmi§ ol
makla beraber, kendisi ispanya ihtilalinin 
faa! simalanndan birisidir. Cumhuriyet
~ilere nazaran, casusluk, mukabil casus· 
luk ve «temizlik» te§kilatmJ idare eden 
bu adam en yaman bir i§kence miitehassJ~ 
s1d1r, buyuk bir ekseriyetini kendi elite 
oldiirdiigu binlerce ki§inin canma kly -
m1§tlr. 

Franco' cular ise, Troncoso hakkmda 
soylenmi~ bu sozlerin iftiradan ibaret ol
dugunu, onun bir tek ki§iyi bile oldiirme· 
digini, bilakis bir<;ok idam mahkumlan
m olumden kurtard!glnl iddia ediyorlar. 

Endi§eye mahal yok! 
izmit (Hususi) - istanbulda s1rt ha • 

malhgmm ve kiife ile gezen esnafm kal
dmlmasr burada yemi§lerin sahlmiya
rak geri kalacagr, c;iiriiyecegi tela§mi 
dogurmu§tur. Fakat, bu tela~a mahal 
olmadt~ ve bilakis, hamallrgm kalkma
Sl, !zmit miistahsilinin lehinde oldugu 
anla~1lmt~ ve endi§eler de bertaraf edil· 
mi§tir. $imdiye kadar, 60 - 70 kiloluk 
kiifeler i~inde !stanbula sevkedilen ii
ziim kiifeleri, vilayetin ald1~ tedbir sa
yesinde yeni bir ambalaj usulii ihdas 
edilerek 8, 10, 12 kiloluk tahta kutular 
ic;inde istanbul Meyva Haline sevkedil
mege ba~lanml§hr. Bunun iizerine, bu 
§ekilde gonderilen iiziimlerin ahcrlar1 
daha fazlala§mi~ ve ayni zamanda kilo 
fiatlan da artmt§hr. Bu suretle !stan • 
bulda s1rt hamalhgmm kaldmlmast, 
her §eyden evvel 1zmit meyvac!larmm 
lehine bir hareket olmu~tu. !zmitte §im
di kiic;iik kii~iik ambalaj sandtklan ve 
malzemesi yaptlmaktadrr. Bunlarla, el
ma, armud, §eftali, kiraz, erik gibi mey
valann ambalajlanmasr da temin edi • 
lecektir. -···-Horty, Badoglio'yu 

kabul etti 
Roma 4 (Hususi) - Macaristan Naibi 

Amiral Horty bugiin Mare§al Badog -
lio'yu kabul etmi!?tir. 

yare, yarm Konyaya di:inecektir. 

Antakya konsolosumuz 
Hataya gidiyor 

Ankara 4 (Telefonla) - Antakya 
konsolosumuz Firuz, bu gece Toros 
ekspresile Hataya gitti. Konsolos, is -
tasyondaki Hatayhlar tarafmdan ugur
landl kendisine buket verildi. 

Nazilli fabrikasi pazar giinii 
a~1hyor 

!zmir 4 (Hususi muhabirimizden)' -
N azilli fabrikam1z, i:inlimiizdeki pazar 
giinii saat 15 te ac;!lacakhr. Per§embe 
giinii Siimer Bank Umum Miidiirii Nu
rullah Sumer §ehrimize gelecektir. 

Kii§ad merasimine BaFekalet Vekili 
Celal Bayarm riyaset etmesi muhte -
meldir. Montaj i§leri biten fabrika, ima
lata ba§laml§hr. 

Bir gemi karaya oturdu 
Cherburg 4 (A.A.) - 6000 ton hac • 

minde Maschaba isminde bir Amerikan 
yiik gemisi Levi burnunun §imale dog
ru iki mil ac;1~nda karaya oturmu§sa 
da 4 romorki:ir tarafmdan kurtarrlml§ · 
hr. insanca zayiat yoktur. 

Qagmlan dlger sm1flardan bedel vere 
cek islamlar 19/10/1937 giinii, gayr!islii!ll' 
Jar 20/10/1937 giinii ak9amma kaodar be ; 
dellerinl ve~ olacaklardrr. Bu tarihte 
sonra bedel kabul olunmaz. 

7 - Qagmlan erler 12/10/1937 giinii ak ' 
(lamma kadar ~;ubeye gelerek yoklama!arlpl 
yaptrrml§ olacaklardir. 

*** Fat!h Askerlik l;lubes!nden: 
1 - Plyadeler sm1f1 316 - 329 (dahi!) d0' 

gumlular. 
2 - Toplju, !stihkam, siivarl, muhabere; 

nakliye, demiryol, hava, m!Zlka, tank sl 
mflan 316 - 331 (dahil) dogumlular. tl 

3 - Deniz, jandarma, giimriik sm1fl!J. 
316 - 332 (dahil) dogumlular. rl 

4 - Birincite~rln 1937 celbinde sev!>le, 
mukarrer bulunan sm1flarla hangi do~u~ 
dan sevkedilecet!;l yukanya t;Ikanlm~t .; 
Ashabmm cezal! kalmamalan !gin gosterl 
len giinlerde I?Ubede haz1r bulunmalarl. !I 

5 - B!rincl, !kine! maddede yaz1ll ll, 
buguk ve lki senelik srmflarm ~ubede to~ 
lanma ve sevk giinii 21 birincite~rin 19 dl 
sabah saat 9 dur. Bu sm1flardan na1>1~ bedel vereceklerin bedeller! 20 birincite$1' 
1937 ak§amma kadar almacaktrr. , 

6 -Deniz, jandarma smrflannm top11111, 
rna ve sevk giinii 15 blrincite~?rin 1937 s& 
baht saat 9 d11r. Bu sJmflardan nakdi ~ 
del vereceklerin bedelleri de 14 birincltel 
rln 1937 akljamma kadar almacaktlr. / 

Haricdeki Nasyonal- Sosyalist te,kilab reisi 
-1 

M, Bohle ge .. en hafta Almanyamn ingiltere sefirile beraber 
Londraya muvasalah esnasmda , 

Berlin 4 (Hususi) - Haricdeki Nas • Son zamanlarda baZl gazeteler !ngil , 
yonal Sosyalist te§kilatlan Umum Re- teredeki te§kilatlanmmn gizli mal>di· 
isi M. Bohle bugiin Londradan buraya sadlar takib ettigini iddia etmi§ler e~ 
donmii§ ve §U beyanatta bulunmu§ - Londrada gerek M. Churchill'le, ger.c~ 
tur: diger 1ngiliz ricalile gi:irii§erek hl.lr1 

, 

c- Her memlekette oldugu gibi tn - t.e§kilatlanm1z hakkmdaki suitefelt 
gilterede de Nazi te~kilatlan vard1r. hiimleri izale ettim .• 
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5 Birineite§rin 1937 

GUNUN BULMACASI 
1 ~ 8 f II II • 1 8 9 10 

~1-F I I I I ~ 1.1 ~ 1 
8 I I 1•1 I I 
• I 1•1 I 
li 

6 

8 

Soldan sah: 
1 - Qorab1 tutan. 2 - Derunu berba<l, blr 

soru edatmm tersl. 3 - Muvafakat bir 
millet. 4 - Kalbur, kJStmlara ayira~. 5 -
Ollne~ln doi!"du~ yer, ktymetli e§ya ve pa
ranm durdugu yer. 6 - Bui!"daydan ya.ptllr, 
her§ey onun tc;lne konulur. 7 - Doi!"ru ol
mlyan sliz, alfabe<le blr harfln okunu~u. 8-
&!rl, blr edat. 9 - Fransada me§-hur bir ku
le, slnlrll. 10 - Miistesna., garez. 

Yukartdan a~a~tya: 

1 - Kiic;Uk blr hayvanl yakaltyan <mil
rekkeb keltmel. 2 - Kapanan de~ll. arabca 
cc;ekmek,.. 3 - Kalemle hat c;eken, riiz
glr. arabca cufuklao, blr emir. 5 - Kaba 
lnsanlarm kullan<hi!"t bir tlblr, bazan aym 
etrafmda hast! olur. 6 _ Ebeveyn, c;ok de
~11. 7 - Arasua ic;tlgimiz blr~y, Fransada 
bir §ehlr. 8 - Feci, blr emir. 9 - Blzans im
Paratorlc;elerlnden blrl, blr edat. 10 - Bir 
kadm Ism!, lnlltlll feryad. 

Evvelkf bulmaeanm haiJt!dilmll tekU 
1 2 8 4 II & ' 8 9 10 

11MIUIKIA1BIEILIE 1•1111 
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• A KI•IKIA RIAIMIAIN 
" R • Kl• Rl•l•l j IFIAI 
c A L IIKI8 NIAlL I liN 
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8 II~ IlK •IF It ILIAIN 
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• • • Rl t cJiltl•lsluil 
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ist. Borsas1 4/10/937 

Avrupanm bayat ve terkibi me'<hul 
t;acuk g1dalar1 yerine saf ve halis ve 
taze hububattan istihsal olunan yi.ik -
sek evsafa malik ViTAMiN ve GIDASI 

c;ok ola:n~"""""' ... ;,,---~ 

yediriniz. 

Yiiksek evsafa malik Hasan ozlu un
lan yavrularm giirbi.iz, tombul ve canh 
ve sthhatli olmasm1 temin eder. Bey -
nelmilel sergilerde kazand1g1 altm ma
dalyalar ve zafer ni~anlarile ve ?irin~~
likle ihraz ettigi diplomalarla cthan~u
mul ~ohret kazanmt§tlr. : aln~z. ve ~u
strren Hasan markasmJ 1steym1z. Bu -
ti.in bakkaliye ve eczanelerde bulunur. 

istanbul ikinci iflas memurl?-gundan: 
Miiflis A vunduklara aid Izmirdek1 

Bulgurca c;iftliginin kadastro i§i h~k
kmda Masa memuru tarafmdan venle: 
cek izahah tetkik ve c;iftligin muddeh 
biten kira meselesi hakkmda bir karar 
verilmek uzere alacakhlar toplanmtya 
davet edildigi gun ekseriyet tamam ol
madigmdan toplanma 15/10/937 cuma 
gunii saat 15 e talik edilmi§tir. 

Toplanmanm sebebi '<iftligin kira ve 
kadastro i§inin bitmesinden tasfiyenin 
sureti icrasi olmakla alacakhlarm bu 

toplanm1ya behemehal gelmeleri ve ge
Unmedigi takdirde !dare hit<bir mes'u -
liyet kabul etmiyerek muameleye de -
vam edecegi ilan olunur. (523) 

CUMHURIYET 

I• I K QKUL Tale be kooperatifi yard1m sandJit kdavqzu. 
.... 25 kuru§. ogretmen F uad Giiciiyener'in (A. 

nadolu Tiirk kitab deposu) nda. 
Yenl Postane kart••• MeJ'danc•k Han1. 

I._ .. E.m.Ia_k~v1111e .. E~v-t.am_B_an_k_a~s-t _ii_a_n_Ia_r_t ~~ 
Esas No. Y E R i No.s1 Nev'i 

C: 10 Beyoglu Kasunpa~a Bedre&lin 
mahallesi Orta§imal sokak 5-7 Aparbman 

Depozitosu 
T.L. 

3800.-
TafsilatJ yukanda yaz1h on bir daireli aparhman pe~in para ile veya bi

rinci taksit pe§in, geri kalam % 9 1h faizle 5 senede ve be§ miisavi taksitte 
odenmek !?artile pazarhkla sahlacaktlr. 

ihale 8 te~rinievvel cuma gi.inii saat 11 dedir. 
!steklilerin bildirilen giin ve saatte depozito parasile birlikte ~ubemize 

gelmeleri. c712· (6737) 

HAZIMSIZLIK 
Hayatm zevkinden insant mahrum eder. 

PERTEV KARBONA T komprimeteri 
(:ok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mii~kiilit 

goz oniinde tutularak yapxiDlll!tll. 

HER ECZANEDE SATILffi. 

Boluda Dikilecek AT A TURK. ANITI Projesi 
~rtlar Miisabaka ve isin ihalesine aid 

' 

Bolu ValiliP.inden: 
~ 

1 - Boluda yeniden in;~a ve tanzim edilecek Cumhuriyet meydamna bir 
Atatiirk amtl dikilecektir. 

2 - Bu amtm ve kaidesinin ve Cumhuriyet meydanile bu meydanda ni
hayetlenecek yalmz Atatiirk bulvarmm pian ve projeleri, amtm yapt.lmasm1 
iizerine alan san'atkar tarafmdan haztrlanacaktrr. 

3 - Amt mi.isbakasma ancak Giizel San'atlar Akademisinden mezun 
olan yerli san'atkarlar i~tirak edebilirler. Fakat bu san'atkarlar kendilerinin 
intihab edecegi bir yuksek mimara kaide projesini ~izdirecekler ve keza bir 
§ehir miitehassts. yiiksek miihendise de Cumhuriyet meydam ve Atatiirk bul • 
van projesini ~izdireceklerdir. 

4 - 1/25 mikyasmda maket ve projeler Giizel San'atlar Akademisinde 
cBolu• Atatiirk Amh Juri Heyetine cen gee,;• 20 birincite§rin 937 tarihine 
kadar teslim edilmi~ bulunacaklardrr. 

5 - Jiiri heyetinin begendigi maket ve projeler Dahiliye Vekileti Abi· 
deler Komisyonunca tasdik edilecektir. Bu tasdik muamelesi tamamland1k· 
tan sonra ihale i~i yapxlacak ve miisabakada birinci gelen san'atkara 450 ikln
ciye 150, u~iincuye 50 lira verilecekUr. 

6 - Fazla tafsilat almak ve fimni, hususi ~artnameyi gormek istiyenler 
!stanbulda Gi.izel San'atlar Akad.emisine, Boluda Naf1a Mi.idiirlugiine miira· 
caat etmeleri liizumu ilan olunur. (5783) 

!I 

I Emniyet Sand1g1 ilinlar• I 
~--------Emlak ahcdar1na 

sekiz taksiHe sat•• 
S E M T i 

Kuzguncukta <;:iftemeyha,.ne ve Bak
kal elyevm Derefmm sokagmda eski 
2 Mu. 9 yeni 22, 22/1, 24 numarah 
Vefada Hac1kadm mahaJlesinde eski 
Vefa yeni Katibc;elebi sokagmda eski 
30/1, 3~, 6, 8, 2 yeni 32,34 numarah 
Vefada HaCikadm mahallesinde Vefa 
cad.desinde eski 19, 19 Mii. 21, yeni 
31, 33 numarah 
<;:ar§ambada eski Beycegiz yeni Ka • 
tibmuslahaddin mahallesinde eski 
Orta yeni Telci sokagmda eski 9/2 ye
ni 11 pumarah 

Clnsi 
Muhammen 

klymeti 
Lira 

t.t'<er katta dorder odalt terkos 
ve elektrik tesisatmt havi 
bah~eli kargir 3 evin tamam1. 
Dokuz odah iki sofalt elektrik 
ve terkos tesisatmx havi bah· 
~eli kargir iki evin tamamL 
1ki kath sekiz odah elektrik 
tesisatmx havi bah~eli ah~:~ab 
bir evin tamam1. 
Bir katta iki odalt elektrik te
sisahru havi kargir bir evin 
tamamx. 

3550 

3100 

2100 

500 

Bogazi~inde Anadoluhisarmda Goksu tki kath be~ odah ah~ab bir 
mahallesinde Nillanta§I sokagmda es- evin tamamt. 250 
ki 7 Mi.i. yeni 1 numarah 

1 - Artbrm~ 3/11/937 tarihine dii~en c,;aqamba giinu saat 14 te yap1lacak 
ve gaynmenkuller en ~ok hedel verenin iistiind.e kalacaktrr. 

2 - Arthrmtya girmek iQin muhammen klymetin yiizde onu nisbetinde pey 
ak~esi yatlrmak laz1md1r. 

3 - ~.tttr~a be~eli~in d_ortte biri pe§in ve geri kalant sekiz senede sekiz 
mus~vt ta~s1tt~ o~emr. Taksitler yiizqe be~ faize tabidir. 

4 - Taks1tler odemnctye kadar gayrimenkul Sandtga birinci derecede ipo-
tekli kalrr. (672• )' 

r ' Asrt kad1n giizelligi 
VENUS Kreml 

VENUS Ruju 

VENUS Pudr••• 

VENUS Alii§• 

VENUS Brlyantlnl 

VEN(jS 
VENUS 
VENUS 

Eaans1 

Klrplk 
sUrmesl 
Kolonyas1 
90 derece 

Asri kad'n giizelliginin nmm\ oldu. 

PARALAR 

Sterlln 
Dolar 
Frank 
Llret 
Bel~ika Fr. 
Drahml 
lsviere Fr. 
Leva 
Florio 
Kron Cek 

A~t.lq 

626.-
123.-

Kapanq 
630.-
127.50 
86.-

110.-
84.-
23.-

- Biitun §tk ve kibar familyalar 

S E FALiN ~---·in-h•i•sa-r.Ia•r-•U-m_um __ .M_u.· d.ur.··-IUgun•"•"'···-d·e-n•:---• •-----llllliDiieiipios11u11: llliNiiuiiriiiiedidliiinili!Eilvlilliy~ail~il~~.! •. 
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10000 top 600X700 25 tefrikli sigara k3.gtdl Giimriik ve inhisarlar Vekt.llt. ai 

~ilin Avusfurya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron fsvee 
Altm 
Ban knot 

80.-
105.-
80.-
18.-

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

1055.-
260.-

CEKLER 
A~d~ 

Londra 627.75 
New-York 0.7894 
Paris 23.9925 
MUano 15.0140 
BrUksel 4.6875 
Atina 87.0570 
Cenevre 3.435 
Sofya 63.72 
1\Jnsterd. 1.4275 
Pra~ 22.53 
Viyana 4.1816 
Madrid 11.5492 
Berlin 1.9666 
Va~ova 4.175 
Budape!lte 3.9825 
BUkrl!$ 
Bet ..... ad 107.2082 

.... 34.3687 
Yokohama 2. 7366 
Moskova 20.3275 
Stokholm 3.0896 

580.-
23.-
70.-
84.-
23.-
31.-
22.50 
23.-
14.-
52.-
32.-

1056.-
261.-

Kap 
628.-

0.7885 
23.95 
14.995 

4.6843 
81.0225 
3.4337 

63.6942 
1.4270 

22.52 
4.18 

11.5445 
1.9657 
4.1735 
3.9810 

107.1686 
34.355 

2.7356 
20.3375 

3.0884 
lSTlKRAZLAR 

TUrk boreu J Pesin 
• • I VadPii 
• • n Varfl'li 
• • m Pe!!'in 

\_Er~anJ 

Aeili~ 

13.30 
13.075 
13.05 
96.-

KapanJ~ ~ 

13.40 
13.10 . 
13.05 
96.- ! 

j 

Biitiin agnlan ge~iren 
e~siz ilac 

S E FA L i N'dir 
SEFALiN herkesin ce· 
binde ta~•d•&"t bir ilac 

olmu~tur 
Ba~ ve di~ agriiari, maf
sal agnlan, Grip, N ezleyi 

derhal ge~irir 
Eczanelerden 1 lik ve 12 lik 

ambalajlanm isteyiniz. -Satihk bane 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

Karagomlekliler ThtiiAli 
Etriisk Vazosu 

Ayaspa~a Alman sefarethanesi .. alb 
(<;iftevav) sokagt be§ numarah ko§e -
ba~t, Hamidiye ~e§mesi k~r§l.Smda bo -
yah ve mu§ambah, kalonfer, steak su, 

' terkos, elektrik, havagazi ve telefonu 
ve bi.iti.in konforu havi sarmc, kuyu, al

lOO Kr 
1 

h oda, iki sofa, iki ta~hk, iki mut • 
fak ve ~ama§trhk ii~ alaturka, -~ ala • 
franga aptesane ve kurnah mukem -tll~in Oliimii 

Efendl tie U§ak 
' Vikontun Oliirni.i 

tkHmler 
tlk A~k 

Kii~iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
1'arih Fclsefesi 
Anarsizm 

20 a 
50 • 

40 • 
30 • 

100 • 
100 • 

1 mel hamamla meyva ve ~i~ekli bahc;e, 
iki veya u~e kabili taksim bir h_~ne 
maktuan (6000) liraya sahhktlr. Gor • 
mek ic;in Tel. 49026 

Fabrikatorlerin, -. 
Fabrika teknisiyenlerinin I 

Motorle alakadar olanlarm 
ve amatorlerin 

elinden dii~miyecek bir kitab 

DiZEL MOTOFlU ve 

r " Daktilo arantyor 

PRATiK FABRiKA 
TEKNOLOJiSi 

Miikemmel tiirk~e ve franstzca 
hilen bir daktiloya ihtivac vardtr. 
Hiiviyet, referan t ve istenecek iic 
ret miktart g-osterilerek mektubla 
Istanbul 103 numarah posta kutu· 

'-suna Daktilo rumuzile milracaat. 

Birinei hamur kigtd iizerine 
Cumhuriyet matbaasmda basd
~1$ ve resimleri papye ku~e iize
rme ahnmx~hr. 

:tk~tsad. Vekaletinin yiiksek 
takdtrlermi kazanm1~ olan kita
bm mevcudu az kalnu~ttr. 

FiATI 75 KURU~ 
Tev~i yeri: ikbal Kiitiiphanesi 
lznnrde: Endiistri Dergisidir. 

15000 top 600X700 35 tefrikli sigara kagtdl, o• 
500 top 600 X700 50 tefrik!i sigara k3.gtdl M .. f . M • z· "' . M 1 

I- Yukanda cins ve miktan yaztb 25500 top sigara kagtdl §artnamesi mu- lt etllf UaVln lgl usabaka mtihanl 
cibince pazarhkla satm almacakttr. Vekillik Tefti§ Heyetine otuz be~ lira asH maa§h iki miifetti§ muavinl 

II - Pazarbk, 21/10/937 tarihine rashyan per§embe gi.ini.i saat 14 te Ka • miisabaka ile ahnacakbr. 
ata§ta Levazun ve Mubayaat !_i)ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacak • 1 - Bu mi.isabakaya girebilmek i~in: 

tlr. A - Memurlar kanununun dordiincii madJ.:le:;inde yaz1h vaslflan hai~ 
HI - ~art:IJameler paras1z ~larWI hergiin sozii ge~en ~ubeden almabilir, bulunmak, 
IV - !steklilerin pazarhk ic,;in tayin edilen giin ve saatte ad! gec,;en Ko- B - Ya!ll otuzdan yukan olmamak, 

misyona gelmeleri ilan olunur. {6584) C - Askerlik vazifesini bitirmi§ olmak, 
- C -. Hukuk Fakiiltesi, Siyasal Bilgiler Okulu, Yi.iksek lktisad ve Ticaret 

Pa~abah'<e Miiskirat fabrikasmda mevcud 600 aded bo~ bidon 8/X/937 
tarihine rasbyan cuma guni.i saat 10 da pazarbkla sahlacaktu. 1steklilerin, 
mall hergiin mahallinde giirebilecekleri ve pazarhk i'<in de tayin olunan giin 
ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabata!lta Levaz1m ve Muba -
yaat Subesi Miidiirliigi.indeki Sah;~ Komisyonuna gelmeleri ilin olunur. - cB.a (6476) 

I - $artname ve niimunesi mucibince 71,5 X 100 eb'admda 10,000 ta· 
baka mumlu beyaz par$6men kagtdt pazarbkla satm almacakhr. 

II- Pazarhk 7/X/937 tarihine rashyan per§ernbe giinu saat 14 te Ka· 
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonuncl.a yapllacaktrr, 

III - §artnameler paraslZ olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden alabilirler. 
IV - Isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven

me paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. eM .• (6377) -1 - fl.dana Tiitiin fabrikasmda ke§ifname ve krokisine tevfikan yaptm • 
lacak marangozhane in~aah ac;tk eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Ke~if bedeli 5779,62 lira ve muvakkat teminat 358,47 liradtr. 
3 - Eksiltme, 22/X/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 14 te Kaba • 

ta$ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakttr. 
4 - S.artnameler 29 kuru~ mukabilinde hergiin !nhisarlar Umum Mii • 

diirliigii ln§aat Subesinden almabilir. 
5 - Eksiltmiye i$tirak ed.eceklerin diploinah muhendis veya Il).imar alma

Ian ve mukayyet bulunduklan Ticaret Odasmdan almm1~ iktidari malisini ve 
~imdiye kadar bu gibi in~aati yapm1~ olduklanm gosterir vesikay1 ln~aat ~u
besine ibraz ederek eksiltmiye i~tirak ic;in aynca vesik~ almalar1 laz1md1r. 

6 - 1steklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi bu
'<uk giivenme paralarile birlikte ad1 ge'<en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

cB.» (6734) 

GRAFiKLi OSTON ATLAS: ~~f~ffy~o~~~~ 
kolay ve c;abuk iigretmek ic;in Ogretmen Si.ikrii Fuad Giicuyener tarafmdan 
yaztlmi~ degerli bir yardtmct kitabdtr. Sab$ yeri: (Anadolu Ti.irk Kitab De
posu) Yenipostane kar~tsmda Meydanc1k hamnda. (40 kuru~). 

Zarf Usulile Eksiltme iiani 

Miidiirliigiinden: 
Kapab 

Bolu Naf1a 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Naf1a Vekaletinden tadilen tasdik olunan 

evrak1 ke~fiye mucibince Bolu Vilayeti Merkezinde yeniden yaptlacak has
tane binast ke$if bedeli 54,010 lira 70 kuru~tur. 

2 - Bu ille aid ~artnaMeler ve evrak [;!Unlard1r: 
A - Eksiltme :iartnamesi 
B - Mukavele projesi 
c - Baymdtrhk i$leri ge_nel fJa:t,:tnamesi • 
D _ Hastane binasma datr fenm ve husus1 llartname 
E - Ke~if hulasas1, mesahat cetvelleri 
F _ Hususi ve mali ~artname 
G - Projeler. 
tstiyenler ~artnameleri ve _evrak1 saireyi Bolu Nafta Miidi.irliigunden 2 

lira 70 kurp~ mukftbilinde alab1hrler. 
3 _ Eksiltme 6/10/937 tarihinin ~ar§amba giinii saat 15 te Boluda Hil

kttmefbinasmda Daimi Enciimende Nafta Vekaletinin kabuliine talikan he
del lay1kh had giiriildiigiinde ihalei evveliyesi yaptlacaktrr. 

4 _ Eksiltme kapah zarf usulile yapllacaktrr. 
5 _ Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 3951 lira muvakkat teminat 

vermesi bundan ba~ka a~ag1daki vesikalan haiz olup gi:istermesi lazundtr• 
1 _ Ticaret Odasmda kayidli bulunduguna dair vesika. • 
2 _ 1stekliler Nafta Vekaletinden verilmi[;! 937 tarihli ehliyet vesika. 

smt haiz olanlarL 
6 _ Teklif mektublan yukanda ii~iincii maddede yaz1h saatten bir sa

saat evveline kadar Boluda Daim1 Enciimen dairesine getirerek Eksiltme 
Komisyonu Reisligine mak~~~- m~kabilinde verilecektir. Posta ile gi:ind.eri
lecek mektublarm nihayet u<;uncu maddede yazili saate kadar gelmi~ ol • 
mast ve dt~ zarfm miihiir ~umile iyice kapatllmt~ olmas1 lazundtr. Postada 
olacak gecikmeler kabul edllmez. (6315) 

mektebmden veya bunlara mumasil aym derecedeki ecnebi bir mektebden 
mezun bulunmak, 

D - Franstzca, almanca, ingilizce lisanlanndan birini bilmek, 
E - Ahlak ve seciye itibarile kendisine giivenilir oldugu anlalfllmak, 
F ::-.. s1~hati he: tiirlii iklime ve her nevi seyahate musaid oldugu tam 

te§ekk~llu btr resmt hastaneden almacak raporla tevsik edilmek, 
gerekttr. 

2 - lstekli olanlar, nihayet onumiizdeki birinclte~rinin sonuna kadar 
Vekillik Tefti§ Heveti Reisligine dilek~e ile miiracaat edip, orac!.an verilecek 
t~rc~meihal beyannamesini eklerile birlikte ve iizerinde anlatlldtg1 gibi ek • 
s1kstz olarak dold.u.rup, en ge'< ikincite§rinin on be§inci giiniine kadar Vekillik 
Tefti~ Heyeti Reisligine ula~hrml§ bulunacaklardtr. 

3 - lsteklilerden evsaft uygun_ bulunanlar, birincikanunun yedincl sah 
giinu arzularma gore Ankara veya Istanbulda mali, ik!isadi ve hukuki mev
zular dahilinde yazth bir imtihana '<ekilecekler ve aynca bildikleri lisandan 
da imtihan edileceklerd.ir. 

4 - Tahrirt imtihanda kazananlar, birincikanunun on di:irdi.incii uh gii· 
nii Ankarada aynca bir de §ifahi imtihan vereceklerdir. 

. 5 -:- ~~~r iki. imti~an~n y~p1laca~ yerle:de ba~lang1c saatleri, Teft9~ He• 
yet1 Re1shgmce, 1stekhlerm dtlek~elermde gosterecekleri adreslere yazile bil· 
dirilecektir. c3702· (6730) 

ls1nmak i~in oldugu gibi yemeklerinizi pi§irmek 
i~in de 

TURK ANTRASiTiNi 
kullanJnJzl 

Satu; merkezi; GiLKRIST VOKER ve Ks1 LTD. 
Galata Y olcu Salonu kar§Jsmda Tahir Han S iaci kat 

Tel. 44915 

.. .. .. Muhafaza Ba,miidiirliigiinden: 
Gumruk Muhafaza Org\idi.inde izmir Url d . .. 

mek uzere 125 er lira iicr tl" . .1 "k· asm a ve Bodrumda vazife gor • 
Emekli veya sivil d.o~t 1 SlVl 1 l. dokt~rluk yeri a~lktlr. 

Giimriik Muhafaza G 1 Korlardan :stekh .?lan1arm dilekc,;elerile Ankarada 
ene omutanhgma muracaatleri, (6725) 

M?~elleri~izi kopya, bit;imi
~1Z1 takhd ediyorlar. Birin· 
ct nevi tngiliz kuma~larm • 
dan KADIN, ERKEK ve 
GOCUKLARA mahsus trent;
kotlar, mu&ambalar, kover· 
ko~lar ve .gabardin pardesii
lerm zengm t;e&idlerini ucuz 
fiat ve $eraitle takdim edi • 
yoruz. 
M'OSA vt CiNSTE tsE ..• 

DA:iMA tl'STtiNOZ. 

Baker Magazalar• 

l100~ semft'l}~ 
"'~'"' ~ ~ 

Porselen • Emay 
(Beyoglu ~ubesi - lstikl§.l cad. 326) 

Her nevi hediyelik eua, sofra 
talamlan, kristal vesalre. 

Tecrube edilmi§ ucuz ve tehlikes!S 
benzin ocaklartmlZI tavsiye ederit
y eni ~tkan taklidlerinden saklnln.IS-



.Lu 

iki liraya temizlediginiz elbise ve kadtn roplann1 yaln1z 

5 Kuru$1uk FEVA 
ile yeni bir hale koyarsm1z. Biitiin ipekli, keten ve yiinlii mensucati, f<8IDa§Irlar; fanileler, bilhassa iiniformalan, hah, ~uha ve kuma§lan, boyunbag1 ve nazik 

ipekli e§ya, cam ve madeni e~yay1 ve kirli ve pis eski mensucati 

Bir Dakika iqinde Temizler 
Almanyamn Ieui icad ettigi bu §ayam hayret ihtiradan biitiin kadmlar memnundur. Diin,yamn her tarafmda miithi§ bir ragbet kazanmi§hr. 

H A S A N D E P 0 S U 30 kuru~tur. Toptanc1lara tenzilat. 

ADEMi iKTiDARA-
ve BEL GEV,EKLiGiNE EN MuESSiR iLAC 

FORTESTiN' dir 
Vakltsiz lhtiyarhyanlara gencllk, ve dlnclik verlr. 

Karacabey Merinos Y etiftirme 
~iftligi M iidiirliigiinden: 

Karacabey Merinos Yeti~tirme (!iftligi. Hayvanati ihtiyac1 i<;in satm ah
nacak dart rnaddede zikredilen Hayvan yernleri a~ag1da yaz1h oldugu ve<;hile 
eksiltrniye konrnu~tur. 
1 - c529.500a kilo yulafm eksiltrnesi kapah zarf usuliledir. 

'A - Yulafm heber kilosu tahrnin1 fiat1 be§ kuru~ yirrni be§ santirndir. 
B - ~uvakkat terninat olarak 2085 lira almacakhr. 
C - !hale gi.inii 19 te~rinievvel 937 tarihine rnusad.if sah giinii saat on bir ola-

rak tesbit edilrni§tir. 
2 - 264.100 kilo arpanm eksiltrnesi kapah zarf usuliledir. 

'A - :Arparun beher kilosu tahrnini fiat! be~ kuru§ yirrni be~ santirndir. 
B - Muvakkat teminat olarak 1040 lira almacaktir. 
C - ihale giinii 19 te~rinievvel 937 tarihine rnusadif sah giinii saat on be§ 

olarak tesbit edilrni~tir. 
3 - 31.000 kilo rnisir ve 32.000 kilo bakla ve 4680 kilo tuz a<;Ik eksiltme usu

lile rniinakasaya konrnu~tur. 
'A - Mlsmn beher kilosu muharnrnen fiat! be§ kuru~ yirrni be~ santirn, bak

lanm be~ kuru§ yirmi be§ santirn, tuzun da beher kilosu be~ kuruii yirrni 
be~ santirndir. 

B - Muvakkat terninat olarak 267 lira almacaktir. 
C - ihale giinii 20 te~rinievvel 937 giiniine rnusadif !;ar~arnba giinii saat on 

birdedir. 
It - 64.000 kilo susarn kiispesi a~1k eksiltrne usulile rniinakasaya konrnu~tur. 

:A - Susarn kiispesinin kilosunun tahrnini fiat1 alh kuru~tur, 
B - Muvakkat terninat olarak 288 lira almacaktir. 
C - !hale giinii 20 T. Evvel 937 tarihine rnusadif ~ar~arnba giinii saat on birdir. 
5 - ihale yeri Karacabey harasmda rniite~ekkil Merinos Yeti§tirme <;ift-

ligi Miidiirliigii binasmdad1r. 
6 - isteklilerin yukanda gosterildigi giin ve saatlerd,e ve 2490 say1h ka • 

Denizyollari 
I~LETMESt 

Acentalan: Karakoy Kopriiba~1 

Tel. 42862. Sirkeci Miihiirdarzade 
Han. Tel. 22740 

KARADENiZ iLA VE 
POST ASI 

6 birincite§rinden itibaren Ka -
radeniz hattmm ilave dord.iincii 
postalan ba§hyacakhr. Bu posta -
lar !stanhuldan <;ar§amba giinleri 
saat onda kalkarak dogruca Trab· 
zona gidecek ve Trabzondan ine -
boluya ugray1p !stanbula donecek
tir. (6705) 

Zayi - Maarif Vekaletinden aldtgirn 
4018 nurnarah sicil ciizdamm1 zayi et -
tim. Yenisini <;1kartmak iizere Kiiltiir 
Bakanhgma rniiracaat edecegirn. Eski -
sinin hiikrnii olrniyacagmi ilan ederirn. 

Haydarpa~a Iisesi fizik ogretrneni 
Kenan Saner 

Operator ; 

RIZA UNVER n-un tarifati dahilinde Kornisyona rntiracaatleri ilan olunur. 
7 - i"bu istenilen hayvan yernleri evsaf1 yazl11 oldugvu ~artnamelerin is - DoOum ve kadln hastallklar• 

" '< mDtehaSSISI 
tekliler istanbul, Bursa, Bahkesir, Eski!lehir Baytar Miidiirliiklerinde Ca~alo~lu, Nuruosmaniye caddes 
gorebilirler. (6444) No. 22, Mavi yapi 

1 «Bu ;;~;;Dhi~ir vakil 

• 

BAYANLAR; BiL!YOR MUSUNUZ? 
Beynelmilel Kadmlar Cemiyeti tarafmdan adet zamanlanmzda kul

lanmak i<;in yalmz 

FE MiL VE "' BAGLARI 
kabul edilmi::~tir. Kadmhk alemini ihya eden F E M t L mevcudiyete 
blitiin cihamn asr1 Bayanlan hergiin binlerce te§ekkiir mektubu gon -
dermektedir. Bayanlan bir<;ok b1ktmc1 ve tizticii d.ertlerden kurtaran 
F E M i L gayet sthhi, yumu~ak, ufak, cildi tahri§ etmiyen ve kam hem 
emen ve hem de rnuhafaza eden hususi iki cins pamuktan yap1lm1§ bir 
tuvalet bezidir, Eczanelerde kutusu 65 kuru::~tur . 

0•• Jt, RET MEN Not defterlerinin en iyisi, Ogretrnen Fuad 
U Giiciiyener'in defterlerid.ir. 40, 60, 80 ki§ilik. 

Bez cildli. (Anadolu Tiirk Kitab Deposu) Yenipostane kar§ISlnda Meydanctk 
hanmdad1r. 

Y enifehir Belediye Riyasetinden: 
1- Musaddak projeler rnucibince 19143 lira bedeli ke§ifli Yeni§ehir kasa

basmda elektrik tesisah kapah zarf usulile eksiltmeye konulrnu§tur. 
2- Eksiltrne i\inii Hl-/11/937 !;aqarnba giinii saat 16 da Yeni§ehir Bele -

diyesi En~tirneninde yapllacaktir. 
3 - I§bu tesisata aid. ke~if evraki ve projelerin hirer kopyahm 1stanbul

da Galatada Selanik Bankas1 be::~inci katta rniihendis Hasan H~lettedir. Kop· 
yalan gorrnek ve alrnak istiyenler 225 kuru~ bedel rnukabilinde rnurnaileyh 
mtihendis Hasan Haletten alabileceklerdir. 

4 - Eksiltrneye i~tirak edecekler % 7,5 terninatlan tutan olan 1435 lira 
72 kuru~luk terninatlanm, teklif varakalarile birlikte gondermelidirler. Ek -
siltrneye gireceklerin teklif rnektublanm ihale saatinden bir saat evvel Bele
diye Reisligine gonderrneleri. 

5 - Eksiltmeye talib olanlar Tiirkiyenin birk~<; rnahallerinde yapm1~ bu
lunduklan tesisatlarda rnuvaffak old.uklarm1 rniibeyyin vesikalan ibraz ede • 
ceklerdir. 

6 - Fazla izahat alrnak istiyenler Belediyernize rniiracaat edebilirler. 
(6576) 

• •• 
Istanbul Universitesi Artbrma ve Eksiltme 

Pazarbk Komisyonu hanlan 

1 - 46360 .l~r~ 83 kuru~ ke~if bedelli lstanbulda Gureba hastanesi harici 
hastahklar anf1s1 m~aah kapah zarfla eksiltrneye konulrnu~tur. 

2 - Bu i~e aid §artnameler §Unlard1r: 
A - Eksiltrne ~artnarnesi 
B -- Mukavele projesi 
C - Baymdtrhk genel ~artnarnesi 
D - tn~~ata dair fenni §artnarne 
E - Ke~tf hulasa cetveli ve ili§ikleri 
F - Projeler · 

Istiyenler bu §artnarne ve projeleri 250 kuru~ bedelle t.Tniversite Rektor· 
lligiinden alabilirler. 

3 - Eksiltrne 18/10/1937 pazartesi gi.ini.i saat 15 te istanbul t.Tniversitesi 
Rektorliigiinde yap1lacaktir. 

4 - Eksiltrneye girebilrnek i<;in isteklilerin 3477 lira 6 kuru§ rnuvakkat 
terninat verrnesi v~ Ba~mdirhk Bakanh~mdan almrn1~ 1937 senesine aid bina 
rniiteahhid vesikasrle b1r defad.a 40,000 hrahk in§aat taahhiid ve ikrnal etrni§ 
olmas1 lazimdir. 

5- Teklif rnektublan 3 iincii rnaddede Yazth saattep bir saat evveline ka· 
dar t.Tniversite Rekti:irliigiine rnakbuz rnukabilinde verilrni§ olrnahdrr. 

6 - Posta ile gonderilecek rnektublar~.n .~ihayet 3 iincii rnaddede yaz1h 
saate kadar gelrni§ olrnas1 ve d1~ zarfmm rnuhur mumu ile iyice kapatllmt~ ol
rnasi iiarthr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6575) 

TAKSiM de 

Taksimde, Cumhuriyet Meydant yalonmda 2000 metroluk biiyiik bir 
bahc;e i~<inde, kullam~h ve icabmda birahane ve Iokanta olarak istimale 
salih kalorifer1i, alb odahk ahliah bir bane bahf<e ile birlikte ehven ~e
raitle kirahktrr. Taksimde Cumhuriyet Meydamnda ite§ hamnda istan. 
bul Tiirk Emlak ~irketine miiracaat. 

zevcime ifsa etmedim» 

~$irndi, eskisinden daha fazla sevl§I· 
yoruz. Halbuki bir rniiddet, rnuhabbeti 

ve sevgisi azalrni~ti. Sebebini de hili -
yordurn. Buru§ukluklanrn, ben-i 50 

ya§larmda ve adeta ihtiyarlarnt§ gibi 
gosteriyordu. Bugiin ise 30 dan noksan 
goriiniiyorum. Zevcirn bunun s1rnna 
vakif degildir. Fakat, bunu da yegane 

cild unsuru alan Tokalon krernine med· 
yunum. Kullanmaga ba§lad1~rn giin • 
den bir giin sonra ne kadar gene ve 
nekadar taze goriiniiyorum.,. Tokalon 
kremini, · cildin h.iiceyrelerini gencl:ik 
faaliyetine irca i<;in yegane vas1tad1r. 
Terkibinde Viyanada yapllan §ayani 

hayret fenni ke~fin cevheri olan cBio
cei. rnevcuddur. Ve cevher, gene ve 

saglarn cild hiiceyrelerini besliyerek 
ikaz ve ihya eder. 

Siz de bu kad1n1n yapt1g1n1 
yapabilirsinlz. 

Siz de yegane cild unsuru olan Toka
lon kremini kullammz. Ak§arnlan yat· 
mazdan evvel (pernbe rengindeki) To

kalon kremini ve sabahlan (beyaz ren· 
gindeki) Tokalon krernini kullammz. 

Mukavvi, besleyici ve beyazlahcidir. 

Sarnsunda 

UZEL Bi.;Ki YURDU 
Resrni belgeli k1z san'at okulu • 

dur. Fenni rnetodlarla bi!;ki, diki§, 
nakl~lar' orgiiler' !;i<;ek, ~apka, el
diven, !;anta, korsa vs ... ogretir. 
Yll sonunda yap1lan smavlarda 
muvaffak olanlara Kultiir Direk -
torltigiince onaylanrnt§ tasdikna • 
me ve diploma verilir. Yeni ogre-
tim devresi ba§lami§hr. Talebe 

kabul edilir. 

CiozHekimi 
Dr. !liikrii Ertan 

Cagalogltt Nuruosrnaniye cad No. 
30 (Cagaloglu eczanesl yamnda) 

Telefon: 22566 

Sahfb ve B~muharTirt: Yanaa Nadi 
Umumt ne§rluat1 ldare eden Yazt ltter! 

Mildilrll: Hikmet Miinil 

Cumhurtll_et matllaw 

Hasta1lk1erln menba1, ,mutbak ve banyolarda uro 
Fena kokularl 

GIDERIR 
ve mikro plan 

OLDURUR 

toplanan p1a11kler ve p1sl1kler1n yapt1g1 fena ko
kulardlr. PURO nam1ndaki Amer1kan mamulat1 fena ko
kularl g1der1r • Havayl tasf1ye ederek,m1krop1ar1 
~ldUrUr. PURO mamulat1 cok ucuz ve gUze1 kokuludur. 
S1hhat1n1 seven herkes mutlaka evinde bundan bulun• 
durma1ldlr. Taleb Uzer1ne tar1fname bedava gonder1• 
11r. Umum1 deposu iSTANBUL,Bahcekap1 1e Bankas~ ar
kas1 NQ.S • Mizrahi • Te1efon 21031 

Taera 1c1n Acenta aran1yor. 
1st. Yeni Postane arkasmda N. 47 Mazon ve Boton ecza deposu 

istiklil lisesi direktorliigiinden: 
1 - !lk, Orta -re Lise klsunlarma giindiiz ve yat1. laz ve erkek talebe kaydma devarn olunmaktadir. 
2 - Son s1mflarda nehar1 talebe i<;in yer kalrnamt§br. 
3 - 1stiyenlere mektebin kay1d §artlarrm bildiren tarifnarne paras1z gonderilir. 

Adres: Sehzadebasi Polis karakolu arkasL Telefon: 22534 

T U R K U A Z Her gece Ill 
Galatasaray istiklal caddesi 220 

ROSNAY REVU-
DUO ViLYAMS 

TRiO LiY A, KLER ve CON'un 
fevkalade, akrobatik numaralan 

Her Pazaa saat 17 de tekmil varyete programile 

buyuk M A T i N E 
Yeni Caz Orkestra - fiatlarda zam 

Mekteb ve Miiessesata Elveri,Ii Kirabk Konak 
Vefada Erkek lisesinin tarn kar§Ismda 79/81 No.h konak kirahkhr. Her 

tiirlti tesisah, biiyiik bahc;esi ve salonlan vardll'. ikiye de kabili taksirndir. 

Gormek ve gezrnek istiyenler ic;indekilere, Gedikpa~ada Konya bakkaliyesi 

sahibi Bay ~iikriiye ve (52,228 - 43627) telefonlara miiracaat edilebilir. 

HAYRETT~ 
f:{ZER 

M l\' ' I I\ 

Arsenoferratose 
i<;irir. Demir, yumurta ak1 
ve arsenikten yap1lm1~ 

bu ~urup kans1zllktan 
korur ve m u n t a z a-
m a n i <; i I d i g i tak
dirde buyumeme 
yard1m eder. 

Arsenolerralose 

Zayi - 1320 yllmda Hadikattilmaar~ 
rnektebi hususisinden ald1gtrn §ehad ' 
narneyi kaybettim. Yenisini alacagll'Xl 1 

dan eskisinin degeri yoktur. 
Abdiilkadir oglu Ali Fuad 
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5 Birincite§rin 1937 

OKSURUK 

En muannit oksiiriiklerle Bron~it, Astm, ve Bo~aca oksiirii~niin 
kat'i ilac1drr. Go~iisleri zay1f olanlara vikaye ec!.ici tesiri §ayaru 

dikkattir. Biitiin eczanelerde bulunur. 

lNGtLtZ KANZUK ECZANESl 

Beyoilu, istanbul 

Ankara Valiliginden : 
Ke~if bedeli «23685• lira c44» kurufltan ibaret ol~~ stadyom sahasu~m 

Akkoprii cihetinde yap1lacak istinad ve ihata duvan 1§1 kapah zarf u~uh~e 
e~iltmiye konmu~tur. Eksiltme: 11/10/937 tarihine rashyan pazartesi gu
nu saat 14 5 ta ViHl.yet Daimi Enciimeni odasmc:!.a yapilacakhr. 

1stekliierin teklif mektublanm, « 1776» lira c4h kurm;luk muv~kk~t te• 
tninat mektub veya makbuzu, Ticaret Odas1 vesikas1 ve Naf1a Vekale!mden 
ald1klan 937 yllma aid miiteahhidlik vesikasile birlikte saat 13 buc;uga ka-
dar Encumen Riyasetine vermeleri. .. .. .. v.. _ •• 

!stekliler ke~if ve §artnameyi hergiin Naf1a Mudurlugunde goreb!lrrler. 
c3558» (6484) 

-~--· :. ·- • ~ oz-·A· · ..... -· :);.. ' . . . . . 
"I'· '-. ·_ -.. : -· .· .. ·~~;~. .: 1-· . .· . . 

.:,._,.... . PAll 
.····- . 

Antiviriisle tedavi 
Kan ~1baalart, el ve ayak parmaklariDlD arastndaki k~Jnblar, 
dolama, meme iltihabt ve ~atlaklar, flegmoolar, yan1klar, hrq 

yaralart, ergenlikler, koltuk alb ~·baolan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temln eder. 
f?ark ispen~lyarl Liboratuvart, ISTANBUL 

l>vlet Demiryollar1 9 uncu isletme 
' 

Direktorliigiinden: 
1ki senelik kirasmm muhammen bedeli 360 lira olan Sirkecide istasyon 

arazisi dahilinde 200 metro terbiindeki 34 ~umarah arsa pazarhkla 15/10/937 
P~zar giinu saat 15,30 da Sirkecide 9 uncu l§letme Arttuma Komisyonunda 
kira:va verilecektir. . . w. • 

1 lsteklilerin 27 lirahk muvakkat te~inatla kanunun ~aym ~ttig1 ves~.ka -
arl beraber olarak ayni giin ve saatte l§letme binas•n.dakl Komisyona mura • 

caatleri !Ian olunur. . 
~artnameler P.aras1z olarak Komisyon Reisliginden verilmekted1r, 

- (6613) 

PROFiLAKSiN 
Belsoguklugu ve frengiden korur. 

Pazarhk usulile eksiltme ilan1 

Van Naf1a Miidiirliigiinden: 
ke .J b B~~~al~ kazasi HiikUmet Konagmm bodrum kahna aid 15000 lirahk 

~~ 2 edeBh ~zermden miinakasaya kon~lmu~tur 
- u 11ie aid "artnamele · A " . r ve evrak §Unlard1r: 

B - Ekslltme ~artnamesi 
C - Mukavelename Projesl 
D - tBaymdlrhk genel ~artnamesi 

- n~aata "d f • 
G M . aJ enm ve hususi "artname 

1 - etraJ k "f h.T " stiyenler bu §artna · 1 e~~ u asas1, silsi!ei fiat cetveli, plan 
bilirler. me en ve evrakt iicretsiz Naf1a Miidi.irliigund.e gore • 

3 - Eksiltme 28/9/!937 . . . 
per~ernbP gUnii saat 16 d V tanhtnden ltibaren bir ay muddetle 28/10/1937 

4 M.. k a an Nafia Miidu'"rl .. ~·· d . d 1 kt - una asa pazarhk 8 t'l 1 ugu o asm a yap1 aca 1r. 
5 7 Eksiltmeye girebilm~~e .~ : o. acak~Jr. . 

vermes1, bundan baska on be!? b_lGl~· 18
1tekhlerin 1125 lira muvakkat temmat 

kaJetinder. almm1~ fenni ehlivet m .k1r8
1

1k ~n~aat vaphklarma dair Naf1a Ve-
. vesr a ar1 lbr 

6 - Teklif meld.ublan yukarJda .. .. .. az1 sarthr. 
evveline kadar M?lsand1gma vatmla:clul~cu _maddede yaz1h saatten bir saat 
tuburu Van Naf1a Mudiirliigti maka d 5 hra.hk muvakkat teminat mek • 
vereceklercl..ir. Posta ile gonderilecek ~n k~ ~fs1Itme Komisyonu Riyasetine 
Yaz1h saatE kadar ~elmi~ olmast ve dJ~ e fu ar~.n .!lihayet ii~iincii maddede 
tn1~ olmau laz1mdrr. Postada olacak gec~:r 1~ muhur mumu ile iyice kapatll· 

1 me er kabul edilmez. (6594) 

TUC_CARLIK 

CUMHURIYE1' 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanbg1 
• 
Istanbul Satlnalma Komisyonundan: 

1 - !stanbul Giimriikleri i~in 80 ton si:imikok ve 100 ton kriple ki:imii-
riini.in 11/10/937 pazartesi ~nii saat 10 da a~1k eksiltmesi yapllacakt1r. 

2 - Tasmlanan tutan 3270 liradrr. 
3 - Sartname ve evsaf Komisyondadrr, goriilebilir. 
4 - 1steklilerin 246 lirahk ilk teminat makbuzlarile ve kanuni vesika

larile birlikte Galata eski tthalat Giimriigii binasmdaki Komisyona gel • 
mpleri. (6488) 

NEOKALMiNA 
GRiP - NEZLE - NEVRALJI 
BA!J ve Di!J agr1lar1 • ARTRiTiZM 

--------------------------~--------istanbul Ziraat Mektebi Satmalma 
Komisyonundan: 

Beber metrosunun tahmin bedeli 480 kuru~ olan mektebimiz talebesi ic;in 
satm a!tnacak 270 metro yerli laciverd kuma~m 8/10/1937 cuma giinii saat 
14 te istanbul Kiiltiir Direktorliigii binasmdaki Useler Muhasebeciligi nez· 
C.indc toplanan Komisyonda aGik eksiltmesi yap1lacaktrr. tsteklilerin ~art • 
namede yaz1h vesikalardan ba11ka kuma~ tacir veya fabrikatoni oldukla • 
rma dair Ticaret Odasmm yeni yll vesikasile miiracaatleri ve 97 lira 20 ku
ru~ ilk teminat parasm1 belli giinden evvel Liseler Muhasebecili~i veznesine 
yatlrmalan ve §artnameyi mezkO.r muhasebecilikten goriip ogrenmeleri. 

(6418) 

.JEOMETR ARANIYOR 
Zonguldak Maden Meslek mektebinden mezun veya bu derece eh· 

liyeti haiz ve maden i§lerinde c;ah§mi~ ve pratigini elde etmi~ bir jeo· 
metr'e ihtiyac varchr. Frans1zca bilenler tercih olunur. Talib olanlarm 
Galatada Giimriik salonu kar§lSlnda Tahir hanmda ikinci kata mi.ira • 
caatleri. 

PAZARLIK i LAN I 
Klnlk Belediyesi Elektrik Tesisab 

K1nik Belediye Riyasetinden: 
1 - Yapllacak 1;;: Bergama kazasma baglt K1mk nahiyesl Belediye 

elektrik tesisah. 
2 - Kmlk, tzmirden 1;35 ve Soma istasyonundan 25 kilometre mesa ill 

fede ve izmir - Soma ~osesi iizerindedir. 
3 - Pazarhk miiddeti: 21/9/937 tarihinden itibaren bir ayd1r. 
4 - Eksiltme §ekli: Pazarhk usulile ve bu i~lere miitec:!.air kanun ve ta· 

limatname hiikiim ve kaidelerine tevfikandrr, 
5 - Tesisatm ke# bedeli: •24,000• yirmi dort bin Uradrr. 
6- Tesisatm ~ekli: Naf1a Vekaletinin kuyudu ltiraziyesi nazan dikkate 

almmak suretile Vekalet~e musaddak proje, plan, ~artnamelere goredir, 
7 - Planm tedariki: Eksiltme §artnamesi, ,artname, fermi ve mukavele 

suretlerile buna dair evrakl. iki lira mukabilinde Kmlk Belediye Riyasetinden 
ahnabilir. 

8 - Pazarhk: 21/10/937 per~embe giinii saat on yedi buc;ukta Km1k Be· 
lediye dairesinde miite§ekkil Belediye Enciimeni huzurund.a yap1lacakbr. 

9 - Teminatl muvakkate cl800• Q.4l i~~ii yiiz liradJ.r, (6731) 

Polis Mektebi · Miidiirliigiinden: 
Clnsl Miktan Tahmin B. Tutan Muvakkat 

Kilo Kuru;; Lira Kr. Teminatl 
Blrincl nevt Lira Kr. 
ekmek 35000 11 3850.00 288.75 

1 - Okulumuzun 938 mayts nihayetine kadar yukanda miktan yaz1h ek
megin satm almmas1 l~in ac;tk eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Eksiltme 11 blrlncite~rin 1937 tarihine miisadif pazartesl gilnii saat 2 
de Yild1z Polis mektebl binasmda icra kthnacagmc:!.an taliblerin bu babdakl 
"artnameyi goriip okumak tlzere Mekteb Mi.idiirlii~iine mi.iracaatlerl flAn 
olur:ur. (6438) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEV!JEKLiGiNE KAR\JI 

HORMO • 
I 

Tabletlerl. Her eczanede aray1n1z. 
(Posta kutusu 1255 Horumobln) Galata, Istanbul 

~nk1r1 Vilayet Enciimeninden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: <;:ankm h Merkezinde yapllacak Hastane 

paviyonuna aiddir. Ke~if bedeli 36569 lira 80 kuru~tur. 
2 - Bu i~e aid !jartname ve evrak ~unlard1r: 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavel projesi 
C - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi 
D - Fenni ~artname 
E - Hususi ~rtname 
F - Ke~if cetveli, sllsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje ve grafik. 
1stiyenler bu evrak ve ~artnamelerl <;:ankln tli Natta Miidiirliigiinde go

rebilirler ve iki ·liz kuru$ mukabilinde hirer suret alabilirler. 
3 - Hastane in:jaat bedelinin yirmi bin liras1 937 senesi biitc;esine mev

zu tahsisattan verilecek miitebakisi 938 senesi biitl;esindeki tahsisatmdan 
tediye edilecektir. 

4 - Eksiltme 15 birincite~rin 937 cuma giinii saat 16 da <;anklr1 Vila· 
yet Daimi Enciimeninde yapJlacakti.r. 

5 - Eksiltme kapah zarf usuhle yapilacakbr. 
6 - Eksiltmiye girebilmek it;in isteklilerin 2742 lira '73 kuru~ muvak· 

kat teminat vermesi, bundan ba§ka en az on be~ bin lirahk yap1 i~i yapm1~ 
olmas1 ve Nafta Vekaletinden ahnm~ ehliyet vesikas1 ibraz etmesi ve Ti
caret Oc.asma kayidli bulunmas1 !jarttlr. 

7- Teklif mektublan yukanda 4 iincii maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadar Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verile-
cektir. . .. 

Posta ilf' gi:inderilecek mektubla~~n .. n1hayet. 4 ~n.cu maddede yazth saate 
kadar gelmi$ olmas1 ve dill zarfm muhur mum1le 1y1ce kapatllml§ olmas1 la
Zimdlr. Postada olacak ~ecikmeler kabul edilmez. (6355} 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Miilga Yenicami :jubesi miikelleflerinden Mercan <;:akmak~1lar yoku~unda 

Sabru Safa hanmda 35 - 38 numarada Dino Briti§ Lastik 9irketine: 
934 senesinde nam1m~a matru~ istihlil.k vergisi hakklndaki itiraz evrakt· 

niZl tetkik etmekte olan Ista?bul Itirazlan Tetkik Komisyonunca baz1 husu
satm tetkiki z1mnmda Kom1syona davetinize karar verilmi~ ve miiteaddid 
aramalara ra~men ticaretg~hmlZl terkeylemi§ olmamz hasebile tebligat ifasl 
miimkiin olamamt~tlr. 

!tiraz Komisyonunca son defa. ittihaz edilen 31/7/937 tarih ve 29795 sayi11 
kararda, 7/10/937 tarihin.e ,rr;usad1f per11embe giinii Komisyona davetiniz ka
rargir oldugundan ~irketm~zm a~a.smdan salahiyetli bir zatm veya ~irketini
zin vekaletnamesini haiz b1r vek1hn yevmi muayyend.e mezkur mahalde bu
Iunmasl liizumu tebligat makanuna kaim olmak iizere ilan olunur. (6736) 

F 

11 

Bah~ekap• 
SALiH NECATI 

Universiteli Bayanlara ........ 
tiniversiteye pek yakm bir TUrk ailesi nezdinde her tiirlii konforu havi 

mobilyah odalar Universiteli bayanlara kiraya verilecektir. S1hhatini, ra • 
habm istiyenlere tavsiye olunur. Temiz hava, temiz g1da, bol giine§, ge • 
ni~ bah~e. Sara~haneba111 mayiat deposu arkasmda Muhtar Pa§a kona· 

~1. Telefon: 22426. 

Devlet DemiryollarJ 9 uncu i~letme 
Direktorliigiinden: 

Muhammen bedell 2400 lira olan 12000 con iki bin» kilogram karpit 
15/X/1937 cuma giinii saat 14,30 da Sirkecide 9 uncu t~letme Mubayaa Ko • 
misyonunda ac;1k eksiltme usulile satm almacakbr. Bu i$e girmek istiyenle • 
rin 180 lira muvakkat teminat ve kanuni vesikalarile birlikte ayni giin ve 
saatte Komisyon Reisligine miiracaatleri laz1mdrr. 

~artnameler parasiZ olarak Komisyondan verilmektedir. (6630)' 

I 
YAKIMDA. ~ 
OZIPEKPALA 

p 
A A~· L'IYO~II 

ipek Dokumactst Arantyor 
Pazardan maada hergiin 9 dan 12 ye kadar Kasunpa~a Kaptanpa§a• 

.;tplagx sokak 16 No.b fabrikaya miiraacat. 

Malatya Askerlik ~ubesi 

Ba,kanhgindan : 
1 - Eksiltmiye konulan lfl: Malatyada yap1lacak sekiz aded askeri in· 

§aat binalan olup ke~if bedeli cl7534. lira c40» kuru~tur. 
Eksiltme 16/9/937 t!irihinden itibaren 15 giin miiddetle kapah zarf usu 

lile yap1lacakhr. ' • 
2 - Bu i11e aid evrak ~unlard1r: 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Fermi ~artname 
C - Mukavelename projesi 
E - Resim projesi 
S - Naf1a i~leri genel llartnamesi 
3 - !stiyenler eksiltme §artnamesile buna bagh evrakl Malatya Asker• 

lik ~ubesinde gorebilirler. 
4 - Eksiltme 22/10/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da Malat

ya Askerlik Subesinde toplanacak Komisyon huzurile yap1lacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in taliblerin 1315 lira 8 kuru§luk yiizde ye• 

dl buc;uk muvakkat teminat vermeleri ve 937 y1lma aid Naf1a Vekaletind.en 
musaddak ehliyet vesikas1 ve Ticaret Odas1 kayid vesikalanru gostermeleri 
§artbr. 

6 - Teklif mektublan yukar1da D. maddede yaz1h miiddetten bir saat 
evveline kadar in~at Komisyon Reisligtne getirilerek makbuz mukabilinde 
verecektir. Posta lle mektublarm muayyen saate gadar gelmi~ olmas1 ve dlf 
tarafm miihiirle iyice kapatilmi§ olmas1 laz1mdtr, Postadaki gecikmeden etc• 
lay1 mesuliyet kabul edilmez. (6700)' 

~vlel D&miiJOIIar• i,lehne Umam ""diirltiiinden 
Muh~tmmen be?ei.~ ~~DO lira olan 1000 Kg. yerli yaglama ic;in yiin fitil 

ll/10/1937 pazartes1 gunu saat 15 te Haydarpa~ada gar binas1 dahilind,eki Sa• 
tmalma Komisyonu tarafmdan a~1k eksiltme ile almacaktlr. 

. -~u i§e. girme.k ~stiyenle.rin 90 l~.ra.~Ik m~vakkat teminat ve kanunun tayin 
ett~gr. vesa1kle b1rlikte eks1Itme gunu saatme kadar Komisyona mi.iracaat ill 

len lazrmd1r. 
Bu i§P. aid ~artnameler Komlsyon tarafmdan parasn: aag1tllmaktaatr, (6727)' 

TOR OS 
KIZ T ALEBE YURDU 

~EHZADEBA~I CADDESi 
Memleketin her tarafmdan tlmversiteye devam i~in istanbulda to • 

lanacak talebe bayanlara mahsus resmt ruh t h · · p sa 1 a1z pans1yondur. 
Talebelerin biitiin ihtiyaclan aynca h' b" . .. 

kalmadan Yurdca temin edilir. 1<.; tr .e§ya tedarikine luzum 

Sabah kahvaltlSl dahil olm k ·· . 
$1smda istanbul Lokanta a. uzere ayda lllirad1r. Universite kar-
tenzilath fiatlarla h •51b~amile maruf lokantada Yurd talebelerine 

USUS! Ir salon tahsis edilmi§tir. 

Zon~Idak C. H. P. ilyonkurul Baskanbg1ndan: 
Turk Ocagmdan C h · ' 

burnur.da Ask I' u~ ~r1yet Halk Partisine mi.id.evver Zonguldakta Kll· 
~e berber .. :r 1 ~ ~ubesm~n oturdugu bina ve altmdaki gazino ve beton bah• 
P~rt' ku •}utun~u ve t~m diikkanlan 11/11/1937 per§embe giinii saat 15 te 
del' 1 .ragmda thale ed1lmek iizere 51 giin miiddetle. a~1k arthrma ile ve be-

d1 pef~ :f.m~ak l!artile sat1hga <;Ikanlm1~tlr. Bedeli muhammeni 25 bin li· 
ra Jr. 5 e 1.lerm l!artnameyi Parti biirosundan paras1z alabilecekleri ve ilk 
frthrm~_Ya g1receklerin 1875 lirahk teminatlarile ihale giinii Parti ilyonkuru• 
una muracaat etmeleri ilan olunur. (6578) 

Resmi miiessesata ve 
ticarethaneye elveri,li kirabk 

kaloriferli han 
Galatada Bankalar tramvay durak yerinde Heza• 

ran han• toptan veya kat kat kirahktar. Posta kll .. 
tusu 733. Emel Tac:ara mUrac:aat. Tel. 20865 
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OTOMATiGiDiR. 

yerleri • • 

sat•• yerleri : 

1938 .PHiL .iPS RADYLARI .NI 
GOrUp dinlemeden karar1n1z1 vermeyiniz. 

P II t LiPS SALONU Galata, Jeneral han, Voyvoda cad. 17 ve acentalar1: OROZDi-BAK, istanbul - BASMACIYAN, istiklal caddesi, Beyoglu • 

EKREM, Kad1koy, Muvakkithane caddesi 49 • AHMED ve HAMiD Ozgiil, Pendik . 

Ankara • Adana • Afyon • Antalya • Adapazart .. Amasya • Bordur • Bahkesir - Banduma • Bursa • Bolu • Corum • <;ankm - <;anakkale • 

Diyarbekir • Eski§ehir • Edirne • Elaziz • Gazianteb - Giresun • !sparta • 1z mir • izmit • lnebolu • Kayseri .. Konya - Kiitahya - Ku§ehir • 

Kmkkale • Kastamonu • Kuklareli • Mersin - Merzifon • Mara(~ • Malatya • Nigde - Ordu - S1vas - Samsun - Sinob - Tokad • Tekird.ag - Trabzon • 

U§ak • Urfa • Yozgad - Zonguldak. 

• 


