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~lege Durieux'nUn ffiUhabirimize sOyledikleri Uzak,arkta vaziyet vehamet kesbediyor 

Hataydaki tahrik3ti Sancak 30,000 Japon askeri 9ine 
Muhaftzi idare ediyor mii.leveccihen go/a f;Zktz 

Sab1k delege, Hataym miistakbel mukadde- Tokyo hiikiimeti de (:ine 24 sa at 
rabm elinde tutmak mes'uliyetini kabul miihletli bir nota verdi 

etmediginden istifa etmi~! • 

liataydaki yeni rejim ilan 
........... tertib etmek istemi~, ................................................. 

MuhafiZi 
muvaffak 

edilirken Sancak 
fakat arzusuna 

bir niimayi~ 
olamam1~br 

MecburT is 
hizmeti bizde de 

tatbik edilemez mi ? 
A -l~anyada mecburi ;, hizmeti 
~ dtye bir miikellefiyet vardtr ki 
d~Ya . Yirmi ya~ma basan gender, or· 
~ hi 8'11l_>~den evvel, alb ay miiddetle 
1,1,rla zrnett tfa eder ve i~ boliiklerinde ~a
~nin k Almanyaya gidenler, ;, bi:iliikle
ollllu I amplanna ve faaliyetlerine ~ahid 
"'kerlea~d,.r; gitmiyenler de, bu kiirekli 
lllU!I ~ sme~alarda ve gazetelerde gor· 
lalll;{ tr. h bi:iliiklerindeki gender, 
1:!;1 t arda askeri bir i1 hayah ge~irirler. 
Ve te ab~ftan bed en terbiyesi, askeri talim 
~er ,: lye ile askerlige hamlamrken di-
1 • ~rafta d b.. ·· k b' · ~tb;~ n a uyu tr unar projesinin 
~~Ill •na ~h~trlar. Bu imar projesi, ku
~ld ~ •ulama, orman yeti~tirme, denizi 
1;tihd7'> toprak kazanma gibi gayeleri 
Ia, V· etmektedir. Memleketin Bavye
~iraat Urtemberg geni1ligmde bir lusmt 
<le Sak •alih bir hale getirilecek, denizler· 
~~ iJn •onya kadar yer doldurulacakhr. 
Allll ar Proiesi tahakkuk ettigi zaman, 
lllily anya, bugiinkii niifusundan 20 • 30 
bir hoi fazla insam daha ge~indirebilecek 

1v1:~ ge.l~i~ ~laca~h.r. 
~illet . ~n I! h•zmehnm ii~ esast vardtr: 
lilihye 1~1~ faydah olmak, menafii umu· 
laha,. htzmet etmek ve memlekette i1 

• 

Kont de Martel ycni rejimi ilan 
eden nutku soyliiyor ve Belediye 

dairesinden ~tkarken 

Martel'e ka~ defa: «Ya muhaflz, ya 
ben» demek zaruretinde kaldtgmt, fa . 
kat muhaflzm da pek yakmda geri ah · 
nacagtm s&yledi. 
Yeni rejim ilan edilirlten Sancall 
Muhal r:rnrn yaptri r fla yretk,..lik 

Antakya 18 (Sureti m .. h,.oada gi -
den arkada,muzdan) - Hataym yeni 
rejiminin ilan merasimini Suriyenin San
cak Valisi ve MuhafiZI Hiisnii Berazi 
idare etti. DUne kadar <<Suriye bayra · 
gmt Cemiyeti Akvam bile Sancaktan u· 
zakla~tuamaz» diye baguan, Sancakta
ki tahriHtm kahramani muhaftZ ve va
li, son gayretke,ligini de yiiziine goziine 
bulajbmtljhr. 

KANDEMIR 
[Ark<IS1 Sa. 5 &iitun 4 tel Ji •nt daraltmamak. 

ltlan er altt ayhk devrede 200,000 Al-~~!~:~\~e~~::~nv:ektrr:~ v~.ii~:: ..... M .......... a ...... d ...... r ..... ~~·d ........... o~~·n ...... u.~~ .. n ...... d ...... e .......... b ...... u·:~·y ....... ~~·k ........... . 
b~l .~)ada mecburi askerlik hizmeti ka- U 

Antakya 18 (Sureti mahsusada giden 
arkada!Jmlzdan) - Delej~e Durieux bu
radan aynldt. Bana verdiiii uzun bir mi.i
liikatta. Tiirkiye Hariciye Vekaleti Si -
yasi Miislejart Numan Menemencioglu • 
nun ISrarile kabul edilen yeni rejimin Ha
taya uymtyacagmt, bu sebeble Hataytn 
miistakbel mukadderabnl elinde tutmak 
mes' uliyetini kabul edemiyerek is • 
tifa ettigini, buradaki tahrikah Su
nye Muhaf1zmm, yani valisinin i • 
dare ettigini, son muahedenin bir • 
~ok salahiyetleri delegeden ala • 
rak muhaftza vermi~ olmasmdan dolaYJ 
birjey yapamad18tm, hatta Kont de 

llltt; ~~ lllt?en yaptlm11 olan bu i1 hiz- k I I 
btie as~k~ah .. ecneb~ tebaast. Almanlan uvvet er tap anJyor 
lllay1, 1 

~1 mukellef•yete tabi tutan 21 
labul" 35 tarihli askerlik kanununun 

\:unk~n~·n •onra d· ipka edilmi,tir. Esk1' 1·ng1'11·z amele l1'der1·n1·n so"zler·l 
ah.t(j ' once, bir taraftan Versailles mu-
" •names,· . '". b • h' "'•ti b mn menethgt mec un tz-
larait a,ka isim a!tmda ·;hya etmek. diiier «italya ve Almanya ispanyaya asker 
lllanlaan da kafa ve kol i~isi biitiin Al
tir ,.r.Janyana memleket i~in disiplinli gonderiyorlar. Fakat bu miidahalenin 

ve sillih 

nihayet 
l Utu]a~' be ~·h,hrmak gibi maksadlarla b l ~ a ve I'spal•yol 1tarbt'1ll·,. bz'r 
~llllnd u te,kilatm. sonradan imar ba- ll aca gut ~ ~ Avrupa 
lllu

11 
.. an da ~ok faydah oldugu goriil- • ~ • • A't harbi intac etmiyecegme emzn ve kani olunuz» 

~er te~~~ann mecburi i1 hizmetine ben- - -- - -
1\Vust 1 at daha kii~iik ~apta olarak 
leketteur.Yada da vard1r. Orada da, mem· 
llluhteli?; sahasmt daraltm~mak ,arti.~e 
leiJef !lerde c;ah,an Umfonnah mu
~•Ya a arnjle vardtr ki bunlar Hfi i~i 
lerde ~e e bulunmJyao yerlerde ve ;,. 

Bu]~a '!hrtltyorlar. 
•kin "gahnstandan g~erken de tarlalarda 
f e •rm · I ·1 k • ·· · 0 lntalt an 11 en e mejgul as en um· 
~llllan] &en~ler gordiik. Bulgarlar da, 
n, lllen ~r &•hi, mecburi askerlik hizmeti
t••ine \en Neuilly (Noyi) muahedeoa-

Yiece a;!• .. ~i.r i1 hizmeti yapm1~lar, 
~11ia1 h g nchgt hem askerlige hazula
~~~aat' i t~ de memleketin imar, nafta ve 
~lerq{ ennde bu te1kilattan istifade et· 

So r. 
~~ n def T <l '~abn<) a.. rakyadan g~erken yo! 
Ill~ 'necb a • &?rdiigiimiiz manzara, bizim 
J• 1~ ~~~ un 1~ hizmetinden istifade etme-
1 ~a 'Ill ge]d·"· f'k · · H ~ .. 'nan<) t~t 1 nm uyandud1. ay· 
t~~ hitrn· an ben yap,]dJgi i~in dortte ii~ii
'<l·· 'l'lle 't' oldugunu tahmin ettig"imiz 

> • st b 
S 

lite b· . an ul asfalt yolunun ancak 
ili . trt Ya I b'l . . 1 b Vrtye k PI a 1 rnljhr. stan uldan 

~a,t . adar ol k L·· •• k b' i' 'n~st an JSim, "u~u 1r par· 
•llla] esna ol k .. f I I k k'l e<)j] . rna uzere, as at o ara 
1 01netrodlllt~ olup Silivriden sonra, on 

an fazla bir ktSJm in1a halin-

A BIDIN DAVER 
[Arkasl sa. 6 siltun 4 te] 

Sima! cephcsinde Bask'lann ~ckilirken berhava ettikleri bir kopr!l 

Saragosse 1 ~. (~·~·) - .. H·~~· A- I fed~ bulunan ~~ilerin mevzilerine hiicum 
jansmm muhabm, ~ukum.et md,~lermm A- etrnJ!ler~tr. Mtlts kuvvetleri, harb hattt
ragon cephesindekt tazytkl~nmn ar~ak- na I 0 bmden fazla asker sokmuj]ar, 20 
ta oldugunu ve bu hareketm cumhunyet- kadar tank, mhh otomobil ve bir~ok mit-
'lerin kumanda heyetinin asilerin Mad- ralyozler kullanmlj]ardu. 

;;d cephesine takviye k•t~all gonde!"'e- . Madrid 1.8. (A.A.) - Havas A
]erine mani olmak i~in ast kuvvetlen A- J8DSI muhabmnden: 
ragan cephesinde tutmak niyeti~de old~- Hii~umet "kuvvet.leri, Boadilla Del • 
guna delalet etmekte bulundug~nu btl- monte ye. dogru tlen hareketlerine devam 
dirmektedir. Diin milis kuvvetlen, Hu • etmektednler. 
e~>ca' mn 1arkmda birka~ kilometro mesa-

[Arka81 Sa. 7 si!tun 1 ae] 

Eger olursa 
biitiin 

miidaltale etmiyecek 
§imali {:ini fetlwdecekmi§ 

............................................................ 
iran ile lrak 

aras1nda 

Diin Tahranda bir dost
luk muahedesi imzaland1 

T ahran I 8 (A.A.) - Pars Ajanst 
bildiriyor: 

!ran Hariciye Veziri Samyi ve lrak 
Hariciye Veziri Naci Elasil bu sabah sa
at II de iki memleket arasmda bir dost
luk muahedesi imzalamJ*lardJr. 
~u muahede, 1913 !stanbul protokol

lanle 1914 hudud tahdidi komisyonu za
bttlanm muteber tammakta ve bu suretle 
iki memleket arasmdaki hudud ihtilafla
n.?a nihayet vennektedir. ~attiilarab, bil
cumle memleketler ticaret gemilerile !ran, 
ve lrak hiikumetleri barb gemilerioe sey
~anen a~1k bulunacakhr. Seyrisefaine sa
lth su yolunun idaresi ve tslahile bu hu
.•us~aki maddi miikellefiyetler hakkmda 
tlende ba1kaca bir mulcavelename imza
lanacakhr. 

·········· ·················································· 
iktisad V ekili 

lzmirden geldikten sonra 
Karabiike gidecek 

Ege havzasmda tetkikler yapao !ktJ
sad Vekili Celal Bayar yann lzmirden 
~hrimize gelecektir. Celal Bayarla bir
ltkte h Bankast Umum Miidiirii Muam· 
mer Eri1 ve Ziraat BankaSI Umum Mii
diirii Kemal Zaim de lstanbula gelecek
tir. 

lkhsad Vekili burada tetkiklerine de
vam edecek, bilhassa benzin ve petrol fi
atlarmm tesbiti i>ile me§gul olarak bu i1e 
kat'i bir sekil verecektir. 

[ArkaSI sa. S siitun S te] 

halinde bulunan Biitiin kom,ularile ihtilaf 
Suriye ~ok mii~kiil bir vaziyete diistii 

• 

Suriye •. ~arki Erdiin • Filistin Kralhgma namzed gosterilenler· !)arki E d .. 
Emm Alles Abdullah, ibni Suudun biiyiik og·lu E · · F I r uu 

F.l. t• B iif' t• • E nur aysa 
1 ts m ~m tSI sscyid Bact Emin Elhiiseyni ' 

~am, temmu: 937 5 · F I I . . . . unye ranSJz ar a akdethgi muahe • 
Kun~e. mkar edemez ki bugiin Suriye de ile istiklaline kavu1uyor. 

de, F1ltstm de en buhranlt giinlerini ya • Fakat ortada b ]]'b ] ·k· ·· ·· 
I 

e 1 •1 1 1 1 puruz var: 
!tyor ar. H t I . B d d I T·· 

B 
. a ay mese est. un an o ay1 ur-

u buhrandan Lubnam, ~arki Erdii· k1'ye ·1 h ]' 'ht']•ft d ·· h H' d . . 1 e a 1 1 1 a a 1r. 
nu, atta Jcazt a ISIBna etmemek da- 5 · · b' k ebebl ] b'Ih 
h d 

" 1 unyenm, m;o s er e, 1 a"a 
a ogru o ur. L''b d T bl . d... . 

N
.h d b 1 (Y h d' h" • u nan an ra usjamt ISle 1g1 J~ID 
1 ayet a 101 u an a u 1 uku- k L''b h · 'I d 

t
.) d · b h . . d d' V . om1usu u nan cum unyetJ e e arast 

me 1 e ayn1 u ramo t<;m e 1r. aZJ • ~Jkttr 

yeti §'iiyle bir gozden g~irelim: 
8 

• (Ark<%81 Sa. 7 siltun 1 del 
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Miilayim pehlivan Ame
rikaliyi magliih etti 

Miisabaka 
dakikada 

~ok ~etin oldu, Miilayim, 36 nc1 
Amerikabrun s1rtim mindere serdi 

t1te :Miila_yim, diin au gotiirmez tu~unu boyle kazandt 
[Yaz1s1 altmc1 sahifemizdedir) 
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Sarki Anadoluda 
~ 

I 
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Koyler ve Koyliiler 
1'=-

Biiyiik memleket roportaj1 : 25 
Yazan : Bahri Turgud OkaygUn 

~ark koylerinde ziraat mes'elesi 
Bu havalide her ,eyden evvel ucsuz bucaksiZ 

miimbit topraklardan tam manasile istifade 
etmenin yoluna bakmak lazundtr 

Diyarbekirin umumi goriinii~ti 

0 vakte kadar miitea1Sib miictehidin, zm1n §ark! Anadolu koyiinde miitevaz1 
lcendisine taraftar yapmaga muvaffak ol· bir modeli. 
dugu insanlan en muglak oofiyyun hadi - - Bizim Atatiirkii naSI I biliyorsun} 
aelerle kanaatlerine baghyan imamm, - Onu kan~hrma. Allah omriimii o-
bu zarif yumurtaSim ve teklini bilmi • na vere. Bu hdar paditah geldi ge~ti, o 
yordum. T ekrar dii§iindilin, imam $a • hepsini g~ti. 
fiinin bir kanaati iizerine kiifiirle kefa • - Fakat o padi~ah degil ki. halkm 
reti, abdestle maksacb tabareti tefrik e- ~inden ~1krm~ ve bir halk reisidir. 
demiyecek hdar aciz ve bah! kanaatli - Belli paditah deiiil amma padi -
olan kadma ac1dmt ve bu inbbak tesir • tahlardan iisttiir. 
lerini aradllii. - N eden biliyorsun? 

Buna mukabil hanefileri hep biliriz, - Ben Sultan Hamid devrini de bi-
bunu tarif ve izah biliizumdur, bekta~ler liyorum. 0 itler nerede, bu i~ler nerede. 
ise ayinlerden, niiktelerinden ve §amaniz- - N aS! I.. Y ani. 
min amcazadesi olmaSI itibarile mahiyet - Ben sana kurban. 0 zaman her • 
ve hususiyetlerinden pek iyi tanmz. Bu kes kendi ba~ma bir zorbaydt. Padi1a -
li~ mezhebden ilk ikisine salik olan ~ok hm vilayetlerde bir beyi, beylerin aga • 
daha taassuba tevecciih etmit ve bu iki Ian, agalann ka.hyalan vardJ. Y ol yok • 
mezbebin nak1ilerle manevi imtizac1ndan tu, mekteb yoktu, hi~bir ~ey yoktu. Ya 
bir tak1m §CYh, ye~ayih, sadat ve ulema ~imdi, mtzrak hi~ ~vala girer mi. Biz 
meydana gelmittir ki i~te ~ark vilayetlerin· k<;yde aktam otururken birbirimize: 
de masum ve kahraman Tiirk halkm1 din - Bakalnn yann ne yenilikler ola -
bayrag1 alhnda irticaa sevkedenler bu cak, diye hep •abmizhkla bekleriz. $eyh
bat ve muz1r unsurlar olmu~tur. lerin oniinde diz~okerdik. lnsafs1zlar ra-

Rejimin sistematik icraah ve ink1labm hat, oturun, demezlerdi. Simdi iandarma 
terhib kudretine malik otoritesi nihayet kumandam bizim koye geliyor, canciger 
gerek z1mnen ve hareketlerin manasile ve §akala§lyoruz. 
gerekse halktn ttblatna va!tl olabilecek Demek oluyor ki mekteblerin taad -
vas1talarla dincilerin menfur ve me1'um diidii suretile koyliiniin fikir seviyesini 
maksadlanm anlahm! ve bu itibarla 1ark biraz aydmlabr ve radyo, gazete va11 • 
viJayetJerimizde vasi bir fikir sabaSIOlD tasiJe biraz daha teJkinatta buJunursak 
a~1lmasma yard1m etmijlir. Bunu iyice ~ok zeki, hass~ ve uyamk olan bu ha • 
anlamak i<;in bir tafii ile kon\IITila&l ve vali halkmdan bir yerine be~ randllllan 
gene koylii agzmdan hakikati dinlemegi alabilecegiz. 
faydah buldum: Bir hadise bir ag1zdan 1;1kh m1 bir 

- 1mam $afiiyi .,ak sever misin} tim,ek seyyalesi gibi yiiz;bir koyii dol a -
S d. §Iyor. 0 havalide iki koylii bir araya - ever un. 

- $imdi? gel eli mi derhal: 
- $imdi eskisi g~bi degil. - Ne var, ne yok. Teze «aynen» bir 
Bu, Varto kazasma tabi Hasenan ve- havadis? diye miitekabilen havadis tea

ya Cibiran aab1k a~iretlerinden birine tisinden sonra yekdigerlerinin hal ve ha· 
mensubdu. brlanm sorarlar. Bu itibarla koyliiniin 

- Eskisi g~bi sevmeyi~inizin sebebi fikri uyamkhg1 bugiin ve yann i~in biz-
nedir? de emniyetli bir huzur tesis etmege kafi 

- Art1k bize bu diinyada ~efaat~i Ja. gelecek kadar itminanbah§br. 
Zltll. $arlri Anadoluda ziraat sistemi 

- Kim tefaat ede? ve ~ilt~iler 
- Bizi okutacak, ilerletecek her kim· 600,000 doniimliik miimbit toprag1 

a e. 
- Imam $afiiyi severken okuyamaz 

m1ydm? 
- Oglumu dort sene bir mollada o

kuttwn. Guy a Kur' am azimii~~am hat -
meyledigi balde gene feiilaike dedigi za
man meddin ka~ elif miktan oldugunu 
bilmiyordu. T orunumu g~en sene mek
tebe verdim, imtihana ii~ ay kala bana 
mektub yazmaga, selam edip hatmmt 
sonnaga ba~lacb. 

Evvelce Erzuruma iki bu~uk giinde 
zor gittigim halde ~imdi bir otomobile 
athyor ve birka~ saatte gidiyorum. Ev • 
velce gece silahh giindiiz kiilahh oldu -
gum halde ~imdi ne silah ve ne de kii
lah giydirmek var. Hannek ajiretile ~r
pl§trdtk. $imdi jandarmalarda silah go -
riince ne bi~im §ey diye hayretle baktyo-
rum. 

- Diinyada olup bitenlerden hi~ ha
beriniz olur mu? 

- Almanlar Caponlarla bir olup 
Frans1zlan titretmege, Ruslara di~ s1k • 
maga batlamt~lar. lspanya Y ahudileri de 
birbirine girmi1ler. lngiliz Krah Ata • 
tiirke misafir olmuj. Bu ho1uma gitti. 
Seferberlikte bir olsayd1k iistiin ~1kar • 
d1k. c;unkii logilizler kumaz adamlar, 
diinyayt parmaklannda oynahyorlar. 
Zaten ata soziidiir. Aki! istersen F rcn -
gistan, giizel istersen Giircistan, er oglu 
er istersen Tiirkistan. 

Bakhm olacak gibi degil. biitiin diin· 
ya mil!etlerinin vaSif!anm say1p doke -
cek ve in1iab eden Anglo-Saksonlan bir 
aitan ilavesile tamamhyor. Miikemmel 
aiyasi bir icmal. Ostad Muharrem Fey· 

ihtiva eden Elaziz ovas1, bunun birka~ 
misli feyyaz araziyi te§kil eden M u1 o
vaSI, diyarbekir, Urfanm Heran ovaSI, 
Mardin, Siird, Van, Bitlis, Beyaz1d ve 
biitiin bu emsalsiz topraklann senelik 
rand1mamm ve sarfedilen emegi hesab 
edersek memnuniyet uyandnacak bir ne· 
tice elde edemeyiz. 

Anadolumuzun ve Tiirkiyemizin her 
yerinde oldugu gibi ~arki ve cenubi A
nadoluda da ziraat ve ~ft~ilik ilk planda 
tetkik edilecek bir mesele oldugu halde 
biz sonuna yakm bir yetde mevzuu bah
setmege karar verdik. Bu fikre miiessir 
olan sebebse tudur: 

$arki Anadoluyu iyice tamd1ktan son· 
ra belkemigini, kiSkanc ve dakik bir tah
lile tabi tutmak lazimdn. 

$arki ve cenubi Anadoluda tam rna· 
nasile bir ziraat meselesi etrahnda bilgi 
toplamaga ve niifus kesafetile zirai mmta· 
kalann tasnifi 1eklini basil ve umumi 
manada izaha gayret edecegiz. 

Filhakika mevcud niifusla vasi arazi 
arasmda saymakla bitmiyecek kadar 
farklar vardtr. Bundan ba~ka barb do • 
lay!Sile niifusu inhitata ugrami§ ~ok ge
nii ve mahsuldar topraklan da hal!rla • 
mak laz1mdn. Bu arada Vanm miihim 
bir kiSmiDI, Mu1un yammdan fazlasm1, 
k!Smen Bitlisi, Karakiiseyi ve Erzurumu 
zikretmek miimkiindiir. Bu havalide nii
fus zayiahnm naSI! insafSizca vukua gel· 
digini, Kafkaslarda, cenubda ve sahiller
deki mukaddes kemiklenn y1g10 halinde
ki heybetli durutlarile, hastahklann ve 
harb sonu a~hgmm niifus iizerindeki ha
iievi akislerini hep biliriz. 

cmmURiYET 

( ~ehir ve 
Gaz ve benzin 

ucuzlad1ktan sonra 
Eski fiatlar iizerine 
yapdan mukaveleler 

degi,tirilecek 
Maliye Vekaletinden vilayete ~u ta • 

mim gonderilmi,tir: 
Gaz ve benzin fiatlannda haSII olan 

tenezziil tabii bir netice olmay1p ne1re -
dilen kanunlardan dogma bir keyfiyet 
oldugundan vukuundaki illet ve sebeb 
itibarile tabii ahval ve jerait i~inde on -
ceden diitiiniilerek mukaveleye dercedil
mesi mutad olm1yan bu kabil yeni vazi • 
yetlerde mukavelelerin mali hiikiimlerine 
yapacagi tesirleri akidlerin maksad ve 
menfaatlerine en uygun olan 1ekilde tak
dir ve takbik etmek icab eder. 

Aksi takdirde bir tarafm ivaz!IZ istifa
desiz, mukabil diger taraf1n zarara ma
ruz kalmas1 tecviz edilmi~ olur ki boy
le bir netice adalet ve hakkaniyet pren -
siplerile telif olunamaz. Akidden sonra 
evvelce derpi1 edilmiyen bir sebeble fiah 
dii,miii olan gaz ve benzinin mukavelc -
Jerde tayin edilen fiatlarla ahnmaSI i~in 
akid daireye bir mecburiyetin tahmili 
hakkaniyete uygun dii~miyecegi gibi bu 
kabil miicbir sebebler mukavelelerin ta
dili zaruretini husule getirir. 

Bu sebeble gaz ve benzine aid muka
velelerin yeni ahval ve 1art1Ara gore ta· 
dili hususunun miiteahhidlere teklif olun
maSI 1ayed bu tadile muvafakat etmez • 
lcrse kat'i teminatlannm iadesi tartile 
mukavelelerin feshile ihtiyacm yeniden 
eksiltmci!e konulmas1 icab edeceginden 
bu dairede muamele ifasile beraber key
fiyetin alakadarlara da tamimen tebligini 
rica ederim. 

MVTEFERRIK 
Y erli MaHar aergisinde 

faaliyet 
Dokuzuncu Yerli Mallar serg1smm 

in§aah ilerleml,\;, Siimer, 4 Bankast pa
viyonlarile !nhisarlar idaresi paviyonu 
meydana ~Ikmt§III. 

lktlsad Vekaleti istanbul sergis!nin 
yalmz bir yerli mallar ve mill! sanayi 
sergisi degil, Tiirkliige mahsus olan her 
§eyi propaganda eden bir sergi haline 
gelmeslni tensib etml§tir. Bunull I~ 
Tiirk sigortacthgmm da sergide tebariiz 
ettirilmesi i~in !Aztm gelen direktifler 
verilml,\;tir. Ankara ve Anadolu sigor '
talart sergide yer alacaklardtr. 

Y alova Kapltca!art idaresinin de ser
gide bir stand kuracai!t haber verllmek
tedir. 

Y arm §ehrimize gelecek olan lkbsad 
Vekili Celiil Bayar sergiyi tetkik ede -
cektir. 

Plajlara akm 
Rasadhaneden aldti!tm1z malfunata 

gore, diin siihunet en ~k 29,5, en az 
18 di. Ge~en hafta siihunet 36 dereceye 
kadar ~;tktl~na gore diinkii havayi bir 
hayli serin telakkl etmek lazrmdrr. 

Diin Floryaya tehaciim .,ak olro~ ve 
trenler 40,000 e yakm insan nakletml,\;
tir. Akay idaresi de Adaya sabahleyin 
saat 7 de birbiri arkasma b~ vapur 
kaldll'mi§III. 

Bogaza ra~bet de diin son zamanlar
da goriilmemi§ bir ~ekil alrnt§III. 

Vilayet Umumi Meclisi ve 
Belediye Meclisi azalar1 

Dahiliye Vekaletinin yap!t~ bir is -
tatistige nazaran memlekette 3000 vi!A
yet umumi meclisi azast ve 8000 belediye 
meclisi azast vardrr ki, bunlarm yeku
nu 11,000 etmektedir. 

Tarife komisyonunun 
tetkikab 

Llman tarife komisyonu bugiin ikinci 
toplantism1 yapacak ve Jiman tahmil ve 
tahliye, antrepo ve sair liman iicretle -
rinin tetkikine devam edecektir. 

Liman idaresinin 35 muhtelii §ekilde 
bulunan gelir kaynagmm 25 §ekli iize
rinde §imdiye kadar tadilat yapllmt§trr. 
Bu meyanda alelfunum asker! mensub
larm e§yalarmm ytizde elli tenzilatla 
tahmil ve tahliyesi, erat e§yasmm bir 
par~asmm yalmz be§ kuru§la nakli, an
Ire iicretlerinin tenzili takarriir etmi§tir. 
Bugiinkti i~;timada geri kalan on tiirlii 
gelir kayna{(t tetklk edilecektir. Bu se
ne ik!lsad VekA!elinin de tensibile u
mumi liman hizmetlerinde tenzilat ya
pilmaktadlr. 

Bundan sonra komisyon, Akaym bile! 
iicretlerini tetkik edecektir. Ge~;en dev
redeki komisyon tetkikatl esnasmda A
kay idaresi tenzilath bir tarife ile ko -
misyona geleceginl bildirmi§ti. Akaym 
boyle bir tarife haztrladigt soylenmek -
tedir. 

Bir plaj hus1z1 daha 
yakaland1 

Florya p!ajmda, banyo yapmak iizere 
denize girenlerin kabinelerine girerek 
elbiselerinin ceblerindem para ~;alan 
Kadri isminde bir plaj htrs1z1 diin ciir • 
mii me§hud halinde yakalanarak mah· 
kemeye verilml,\;tir. 

Memleket Haberleri ) 
Mekteblerimizin 
tedris levazimi 

iki san'atkar Bursada 
giizel i,Ier yap1yor 

~ 

Ada vapurunda 
pkan giiriiltii 

Bir Universite talebesi 
ciirmii me.hud mahke

mesine verildi 
Diin ciirmii me~hud mahkemesine ga· 

rib bir dava intikal etmi1tir. Davada su~
lu me·rkiinde Oniversite Hukuk fakiilte
sinde talebe oldugunu wyliyen 4S yatla· 
nnda Hikmet isminde bir zat bulunu -
yordu. Davac1 mevkiinde de Biiyiikada 
polis komiserile Davidoglu Eli Hayon is
minde bir Musevi bulunuyordu. Vak'a 
tun dan ibarettir: 

Biraz asabi olan Hikmet, ak~amlan 
vapurla Adaya giderken etrafmda ecne· 
bi bir lisanla konu~ulmasma tahammiil e• 
demiyor, hemen her ak~am vapurda bir 

Bursada mektcblcrimiz i~in vticudti· kavga ~Ikartyormu§. Evvelki ak1am da 
be$er imal eden san'atkiirlar gene Biiyiikadaya giderken arkada~ile 

ispanyolca konu1an Eli Hayon isminde Bursa (Hususi muhabirimizden ) -
bir mu,evi ile kavga etmi§tir. Bu mada Hakiki bir terbiyeci varhgile Bursanm 

kiiltiir mekanizmaSim idarede kuvvetli ve Hikmet milliyete dokunur haz1 sozler 
"k h 1 1 d b 1 ·1· siiyleyince Eli Hayon da «Milliyetime ne enerJI am e er e u unan VI ayet rna • 1 

arif miidiirii Fakir Erdem; Bursadaki dokunuyorsun. ,in i~yiiziine bakihrsa 

k bl · d · 1 b k d sen de Y ahudisin, kendini miisliiman ol· me te en te ns vaSita an a umn an 
· 1 1· • k I" 1 1 b mut gosteriyorsun» demi§. Bir arahk i~ zengm e1 nmey1 ve ~o uzum u o an u 

ihtiyacm biran evvel ikmalini temin mak- biiyiim'i1, fakat vapur da Biiyiikadaya 
sadile Sedbaii mektebinde bir it atolyesi gelmi§tir. Bunun iizerine Hikmei polise 
a~tirml§br. Maarif miifetti,lerinden lh • miiracaat etmi1, Musevi gencinin karako· 

K d ·1 1· It d Ia sevkini istemijtir. Karakolda da Iii -san azan 10g unun nezare 1 a m a a-
~Ilmlf bulunan bu atolyede, timdiye ka • zumsuz olarak ileri geri baz1 sozler soy

!iyen ve nihayet hem Musevi gencini, hem dar, avuclar dolusu paray1 Avrupaya a-
kitarak satin aldigimlz viicudii hC§er imal de polis komiserini tahkir eden Hikmet 

hakkmda zab1t varakas1 tanzim edilerek edilmektedir. Mevsimin ~ok Slcak ve ted-
ciirmii me1hud mahkemesine sevkedilmijrisatln d~ tatil edilmi1 olmasma raiimen 

san'atkar ruhlu muallimlerimizi burada tir. Mahkemede vaziyeti tetkik edilen 
miitevazl bir it hayab i~inde metgul bul- Hikmetin 1imdiye kadar iki defa bu gibi 

vak' alar yiiziinden ciirmii me1hud mah • 
dum. kemesine dii,tiigii anla,Ilml§hr. lddia rna· 

Bilhassa viicudii be~erin tetrihine aid 
kam1 da herkesin hiirriyetine kan,hii;m • al~1 modeller, resimde de goriilecegi ve~-
dan dolay1 Hikmetin tecziyesini istemit • bile Avrupadan ahnanlara nisbeten san· 
tir. Karar bugiin tefhim edilecektir. 

at noktai nazanndan ~ok daha miikem • ------------·--
m,! ve maliyet itibarile daha ucuzdur. 

Atiilyenin tefi miifetti1 1hsan diyor ki: 
- Gayemiz; alacaiiJ bilgiler iizerinde 

tetkik ve mii~ahedeyi bizzat yapan, ha
diselerin, mevzulann sebeb ve neticeleri
ni kendi kendine bulan, yaparak ogrenen 
faa! talebe ziimresinin ~ah§malanm ko -
layla$brmaktn. Buradaki i1ler timdilik 
tabiat tetkiki mevzulannda yardunc1hk 
yapacaJc V&SitaJar uzerinde ilerlemekte • 
dir. Bilahare daha ba1ka i1ler de meyda· 
na getirilecektir.» 

Maarif miidiirii Fakir Erdem; bura -
daki faaliyetin daha ilmi ve tecriibi esas· 
lara is tin ad etmesi i~in; atolyede ~h~an 
ogretmenlere teflik yapmakta bulunan 
Nedim Kurah lstanbulda a~1lan resim it 
kursuna gondermege karar vermi1tir. 

HALKEVINDE 
§ehremini Halkevinin tertib 

ettigi geceler 
§lehremini Halkevi, memleket kiiltii -

rilniln ve edebiyatmm lnki§af ve yiik -
selmesinde payt olan biiytiklerimizin ha
trralannt lhya etmek ve memleket mah
sulatmt, mamul!tmt muhite tamttirmak 
maksadile birer gece tahsis etmi§, bu 
hususta bir program hazrrltyarak Parti 
Umum! Sekreterligine vermi§ti. Sekre
terlik programt aynen kabul ederek 
§lehremini Halkevine iade etmi§tir. 

Programa gore oniimiizdeki haftalar
da ilk evvel bir Ahmed Rasim gecesi 
tertib edilecektir. 0 gece Ahmed Rasi
min Tiirk tarihine, Tiirk edebiyatma, 
Tiirk miizigine ve nihayet Tiirk mlzah 
hayahna hizmetleri yadedi!ecektir. 

Bunun i~in o ak§am Ali Karol, Re§ad 
Ekrem K~u, Baha siiz soyliyecekler, 
Ahmed Rasimin hizmetlerini tebariiz 
ettireceklerdir. 

Aynca Tanburl Salahaddin ve arka· 
da§larmdan miirekkeb bir ince saz he· 
yeti de miinhastran o gece Ahmed Ra
simin giiftelerinden par~;alar ~;alacak -
lard1r. 

$EHIR 1$LERI 
T aksim • Be§ikta§ otobiis iic· 

retleri indirilecek 
N aft a §lirketler Miifetti§li~i, Tram • 

vay §irketinin Taksimle Be§ikla§ arasm
da i§lettigi otobiislerin bile! iicreti me
selesini ehemmiyetle ele alrnt§hr. Bu 
hatta Tramvay §irketi en yiiksek iicreti 
almaktadrr. Taksimle Be§ikt~ arasm
daki k1sa mesafeden alman iicret 14 ku
l'U§tur. Halbuki Balmkoy otobiislerinde 
Sirkeciden Balmkoye kadar olan mesa
fe !~in 14 kuru§ almmaktad1r. 

Tramvay §irketi son zamanlarda bu 
hatta bir otobiisii mazutla i§letmej!e ba§· 
laml§hr. Mazut, benzine nazaran loyas 
kabul etmiyecek kadar ucuz oldugu hal
de gene ayni licret ahnmaktadrr. 

§lirketler B~iifettl,\;ligi biitiin bu 
noktalan gozoniinde tutarak tetkikat 
yapmaktadrr. 

Y eni afitaj tarifesi 
Belediye yeni bir afi§aj tarlfesi ha -

ztrlatmaktadrr. Bu tarife §lehir Meclisi
nin oniimiizdeki toplantt devresinde 
Meclise sevkedilecektir. 

Yeni tarifede yerli mallarm siiriimii 
ve hayatm ucuzlamasmda afi§lerin bii
yiik bir rolii olacagmt gozoniine alan 
Belediye, yerli e§yanm reklammt ya -
pan aft§lerden daha az iicret almaga ka
rar verml,\;tir. 

GVMROKLERDE 

Giimriik antrepolarmda hu· 
lunan sahibsiz e§ya 

Giimriiklerden limana devredilen am
bar ve antrepolarda yap1lan taramada 
muhtelif cinslerden ve biiyiik bir loy • 
mete balig olan bir~ok sahibsiz e§ya 
meydana ~;tkanlrni§IIr. Bu e§yamn sa
l!lmast i~in lkhsad Vekiiletile Giimri.ik
ler Vekaleti mutab1k kalmi§Iard1r. E§ya 
yarm Kuru~;e§me antreposunda sahla -
cakhr. 

Samsun Bi~ki Yurdunun a~bgt sergi 

Samsun (Hususi) - Diirduncii ders 
y1hm muvaffakiyetle ikmal etmit bulu -
nan «Uzel» bi~ki yurdu, bu sene mezun 
verdigi ve birinci simftan ikinci Slmfa ter
fi eden talebelerin, ders senesi zarfmda 
yaphklan giizel eserleri gostermek mak
sadile lstiklal ilk okulu salonlarmda bir 

sergi a~ml§hr. Serginin kiitad resmi va • 
i!miz tarafmdan yapilmijhr. Sergide ~ok 

giizel ve bymetli i~ler vardn. Gonderdi

gim resim yurd talebelerini vali, vali mu· 

avini ve davetliler arasmda Rostermekte
dir, 

Kii~iik devletler 
A vrupa sulhu 

~ vrupa sulhunda, kii~iik 
~ lerin art1k miiessir bir rol 

d1klan 27 devletin i1tirak 
ademi miidahale komitesinin, 
1eklinde akdettigi son i~timalarda 
yan eden miizakereler ve ittihaz 
kararlarla bir kat daha sabit oldu. 
~iik devletler biiyiik bir devletin 
biiyiik devletlerden miite,ekkil 
den birinin koriikoriine aleti olmak 
mediklcri gibi Milletler 
bel baglamiyorlar. 

Habel meselesi Milletler 
ve mii1terek emniyet ve par~alanrnat 
umdelerine kar~I kii~iik milletlerin 
dm1 temelinden sarshih gibi biiyiik 
letlerle ittifak baglanhlannm, kii~iik 
letlerin selameti i~in, biiyiik bir 
olmadigl da son hadiselerle 
~lkmtjiir . .Simdi kii~iik devletler 
mertebe sulhun muhafazasma kendi 
ltk ve kudretlerile yard1m etmege ve 
yiik devletlere biisbiitiin 
ve bunlardan §U veya bu tarafi 
ga ~ahjiyorlar. 

Haricdeki devletlerin miidahale 
yardimmin devam1 yiiziinden 
i1lerinin Avrupa sulhunu bozmamaSI 
konulan kontrol sisteminin, nlrluau 
muhafazaSinda, bir taraftan tDl!lll'"-1 
Fransa, diger taraftan Almanya 
ltalya arasmda ihtilaf ~1khg1 
her iki tarahn teklifleri ademi miida'l 
komitesinin, daha dogrusu, burada 
riyeti te§kil eden kii~iik devletlerin 
ve karanna btrakilmiih. 

Eiier kii~iik devletlerde eski 
devam etmi1 olsayd1 komitenin 
smda ii~ azasmdan her biri F ransa 
ayn ayn ittifak muahedelerile bagh 
lunan Kii~iik ltilaf devletleri ve ayni 
ziyette bulunan Lehistan ve Sovyet 
ya ile bagh bulunan diger devletler, 
hesiz Sovyet Rusyanm da hot 
lngiliz • Frans1z teklifini biliikaydu 
kabul ve miidafaa edeceklerdi. 
yukanda soyledigimiz sebeblerden 
Yl siyasi zihniyet degi§mit 
bu devletler ve !spanyada bogu~n 
lardan birine yahud otekisine t~v·ec':lll 
ve sempatisi bulunan diger kii~iik 
ler, 1ngiliz • F ranSiz teklifini red!de~llj 
lerdi. Bunlar, ayni zamanda 
ltalyan teklifini de kabul etmemi~llf 
her .iki noktai nazan telif edecek yeni 
tekltf hazulanmasmt lngiletreye 
mljlardt. 

lngilterenin, daha ziyade, 
ltalyan teklifindeki gibi iki muharib 
raf1n da hukuku diivel ahk8m1 iizere 
harib hirer ayn devlet olarak 
csaSI iizere haznladtgl yeni teklif 
mn hi~ ho§una gitmedigi ve .~,.,II"! 
Birlig; tarafmdan miihim tadilat 
yan etmek bakk1 muhafaza eaiiiOJg• 
de, gene hatta Lebistan oldugu 
Kii~iik ltilaf, Balkan Antanb ve 
dinavya bloku devletleri lngiliz 
tamamile kabul etmi1lerdir. 

Almanya ile ltalya, lngiliz 
miizakere esaSI olarak kabul 
sonra biran evvel tatbik1 i~in 
1n~~:iliz murabhasmm riyaseti albnda 
tali komiteye bnaktlmaSim ileri 
lerdi. Bu miizakere usulii de kii~iik 
letler tarafmdan tasvib edilmittir. 
sa, goniilliilerin daha evvel ~ekilmesi 
1spanyol limanlarma miitabidler 
edilmesi, kaydile lngiliz teklifini _;;•JJI 

reye esas olarak kabul eylemittir. Bu 
retle !ngiliz teldifi, teferruahmn 
~in I 3 kitilik yeni bir tali komiteye 
ritmi1tir. 

Biiyiik devletlerin yans1 
ve dii(er yariSI da General F ranco'ytl 
panyamn yegane metru hiikumeti 
tantrnll olduklanndan aralannda 
bir z1ddiyet vard1. lngiliz teklifile 
yada iki me1ru devlet tanmm11 
Ayni zamanda yalmz Avrupadaki 
letler degil; lspanyay1 anavatan ve 
memba1 sayan cenubi ve orta ""'"'v 
nm ispanyolca konujan irili ufakh 
milletleri f,panyaya kar11 bitara.fhl'l"'! 
ilan edeceklerdir. Bu suretle lspan:Y• 
lerine diinya devletlerinin miidahale 
yard1mda bulunmalan ihtimali son 
cede azalm11 olacak ve sulh mahfut 
lacakhr. Boyle miihim bir neticenin 
tihsalinde ba,hca ami! Avrupa 
devletlerinin 1imdi miistakil bir 
takib etmekte olmalandn. B 
aa ile ittifak bagm1 ve !vi~re de 
Cemiyeti karanna baglanhSim -"•"' .... 
bu iki ii~iik devletin Avrupanm 
d~~er k~~iik devletlerine selamet. . fll 
gostermi§ olduklan lspanya ;,Ienn!D 
d1ii;1 netice ile sabit olmujtur. f 

M .,,,.,., ..... _, J: ,..,,.; Tnr.:,.:,; 

Cumhuriyet./ 
NUshas1 5 kumstur. 

Aobne ~eraltl { T~~~~ye ~~~· 
Senelik 1400 Kr. 2700 ~ 
AltJ ayhk 750 • 1450 : 
0~ ayhk 400 • 800 ~• 
Bir ayllk 150 • 'f ok•"" 
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Uza:k§arkta vaziyet ve
hamet kesbediyor 

~ 30,000 Japon askeri c;ine miiteveccihen yola ~tkb, 
Japonya <;ine 24 saat miihletli bir nota verdi ~· 

I 
~ I BaBtaratt 1 tncl sa.httede I pon milletinin vermi1 oldugu hiikiim ii • 
Ill z~nn1n di.in saat 23,30 da (:in hiiku- niinde de serfiiru etmiyen askeri fnkamn 
rik~lDe bir nota tevdi ederek her tiirlii tah- emrine tamamile muti oldugu miitaleasm
disat~ n•hayet vermesini, L:mkouchiao ha· dadlr. 
Ill hstn~ mi.iteallik alan itilaf ahkammm M. Varenne, ilave ediyor: . 

• k·~ a!h memurlar tarafmdan icrasml i§· «] apon diplomasisinin miilhimi askeri 
~ v a •tmekten feragat eylemesini istemi§ hrkadiT. J aponya ile A! many a arasmda
~· e~} ce~ab io;in 24 saatlik hir miihlet tayin ki muahede, diploma liar larafmdan de • 
~ 'tn1! oldugunu bildirmektedir. gil, bu hrkanm Be_rlinde~i aja?lan tar~.-

~ine hareket eden Japon fmdan akdedilmi&llr. -5tmdlkl vakayun 

k l izah1 matlub ise bunun io;in (:inde akis • 
~ uvvet eri B I' d 1 

le yhanghay 18 (A.A.) _ Kore'den ge· Jeri duyulmu§ olan topun er m en all-
n aberl · · · J f k mt• 0 }up olmachgt sualini irad etmek kii-11 ere gore, yummc1 apon u a- ' 

~· t~ olarak, Seul' den Cine hareket et- fidir.» 
Ia~tJ!t, Halen (:ine dogru yiiriimekte o- Makale muharriri, yaZISmtn sonunda 
3Q b~Pon kuvvetlerinin miktan bu sure tic J aponyanm (in de tiikenmek ?ilmiyen 

'" ki< her nevi membalan ve bundan bukac; se-Ci ,1ye vannl§tlr. 
11 • Japon harbi hakkmda 1ayanz ne evvelkilere asia k1yas edilmiyecek olan 

d 'kk k l hareket ve icraat vesaiti sebebile ciddi hir 
p . • at bir ma a e . . .• 

v 
1
. ~tls 18 (A.A.) _ Eski Hmd1c;m1 mukavemete maruz kalm11 oldugunu 

a 151 M AI d y p · S · ehemmivetle kaydetmektedir. ., · exan re arenne, ans mr · d 
.. zetesind · · . I h' M. Yarenne, miiteaktben <;:in or usu • et"d" e IDtl§ar elml• o an uzun u ~ Und r · J 1 nun dikkate •ayan olan terakkiyall bah-!,1· , . e ;-1n - apon ihtila 1010 men1e - ' 
ll!i;n

1
1 IZah etmekte ve hu ihtilafm beynel- sin de 1srar etmekte ve !iiyle demektedir: 

ll!ek cephesini tebariiz ettirerek 1oyle de· «Japonya, uzun, pahahya mal olacak 
led,r · ve mii~kiil bir harbe girmi~ olacakhr. J a-

le «h;o~ya, nekadar aksini iddia eder- ponya, talim giirmii~. iyi teslih e~ilmi! ve 
etSin t 'I AI - harbculuk kabiliyeti artml$ 1k1 m1lyondan dij .. • amam1 e manyanm tuzagma 

l>o!~~!<iit. _Yeni ittifakl miis~lleste. Ja : fazla insam yekdigerini velyeden dalga -
ihti}'fyl a du~en rol, Avrupa Slyasetlndekl lar halinde hatll harbe sevketmek kudre
bi} a •nn umumi bir harb fusahm vere- tine malik 400 milyondan fazla niifuslu 
l,,•ceg; bir saatte Rus ordulannm bir bir millerin hakkmdan kolay kolay gele
lnek".nJ Uzak§arkta tutmak, me§gul et - miyecegini kendi zaranna olarak iigrene • 

ht.)) cektir.» 
clu~· Yarenne, ..Sovyet - Mans:uri hudu- ~in hiikiimetinin noktai nazarl 
sele .• son zamanlarda vukua gelen hadi- Peiping 18 (A.A.) - Tientsin'rleki 

i diy:~:hatnlathktan sonra joyle devam e- giitii:jl!Ileler esnasmda (:in miimessilleri, 
«B c;ok ihtiyath bir vaziyet almaga ba1la -

bas u. tarafta havale edilmi§ alan darbe ml~lard!f. <;:inliler askeri meselelerde da
Y<k' gttmi, oldugundan J aponya, (:in in hi her nevi uzla•mayl reddeylemekte ve 
So~''na yapl§maga ugra§lyor. -5ayed Japonya ~imali <;:ini Nankin (:in cum • 
•a~ •t Rusya, arhede meydamna atlla- huriyetinin idaresi altmda <;:inin aynlmaz. 
l;jijdolursa Avrupa da zafa diijecektir. bir parc;aSl olarak tammadlk~a siyasi gii
ise 1:haleden imtina etmesi takdirinde rii•melere ginneg"i istememektedir. Cinli-
Ve Ponya biitiin ~imali (:ini fethedecek ' 
h,~umi bir harbde Sovyet Rusyaya ler, yalmz mesela demiryolu ve giimriil..
t !1 1 ler meselelerinde, ekonomik imtiyazlar 
qar.L era .. edecegi hare. kat i~in saglam bir 

'< t vermege amade goziikmektedir. 1\1 e ussii elde etm1~ olacaktlt.» 
):>•ki · Yare~~·· es~i Ja~n. hiikilmetinin Hadi11eler karfllllnda farki Hopei 
lin· n havallsmdek1 ask en !~gal mesele- Peiping 18 (A.A.) - ~arki Ho -
G}d ~ostane bir surette halletmege amade pei hiikiimeti miimessiljerinden bir za!, 
leteuR~n~, fakat ,imdiki kabinenin dev - §arki Hopei _hii~umetinin b~giinkii an • 
~e haktm olmak daiyesinde bulunan ve lajmazllkla htc;b~r suretle alakadar olma
Jni'>en ilkbaharda diyeti zorla feshettir • dtibnt bildirmi,tir. Bu hiikumet, ancak, 
int:h olan ve fazla olarak 30 nisan tarihli kendi arazisi dahilinde, siikiinu. ve sulhu 

abatta -ki oldukGa manidardu- J a • muhafazaya gayret eylemektedtr. 
MOM""""" '""""""""'"IIIllllllll!llllttllltlllltiiiiiiiiiJUIIUIIIUIIIIIIIIIIIJit!/IHUIIIIIIUIUtlllti"IU'"""""""''"' .. "'''''"'~ 

Cenubda bir ~ete Eski Ba~vekil Leon 
imha edildi 

~etenin reisligini yapan 
Seyh Sa.idin karde~i de 

gebertildi 
D· tah . 'Yarbekir 1 7 - Halk arasmda 
'•kat k • · · I'k k k ~a . Yapma ve asayl~SIZ 1 c;• arma Yes1} • 1. Sen b' e cenub hududumuzu g1z 1ce ge· 
~ '' ~ete imha edilmi§tir. 

hi
111

.•Yh Saidin karde~i Seyh Abdurra
"' 10 reisliginde hareket eden bu c;etede 
''Rr1 · 
tetn· 15Yanmda tepelenen $eyh Muhar· 
ll!i!'n karde~i $eyh Misbah, Ki:ir Ce
Ve leyda, Savurlu Hiiseyin, Sofu Said 
~ord:ha birkac; anh haydud h~lunu
lanu · Bunlar daha evvel Samda hu top· 
hud Yaphktan sonra aym 9 unda gizlice 
'. udu g . I d "I k .. t -~•b eo;m•l er ve ag 1 araz1y1 a 
b en B' 'I h' . a'J "'"' kazasmm Sinan na 1yesme 
lt!i:I• ~~agiSa!at ki:iyii civanna kadar gel

erd1t 
' <::eten: h · I ld ~'nd -'" arekeh bu esnada an a§l •· 
keb i," Jandarma ve koyliilerden miirek· 
lid<letl~ &tup kendile~ine ba~km yapml§, 
clan ve muvaffabyeth biT c;arp•~ma· 
A.b-'usonra Seyh Saidin karde~i $eyh 

~ tr h' H . 
~· Kor a •m,. Misbah, Savurlu iis:~m 
~<; !ak' Cem1l gehertilmi,Ierdir. D1ger 
1af1n<l 1 k~o;m,~larsa da jandarmalar Ia· s()" an Sldd.t!e takih edilmektedirler. 

~;t hukiimetinin Leh hii· 
V ar Ullletinden bir tale hi 

!Qilha~o~a 18 (A.A.) - Havas ajans1 
:So •rlnden: 

h·· "Yet h" h~lt~lll 
1
. ukumeti, son giinlerde Leh 

l Ult41!! e :n• miiracaat ederek mezkilr 
l:l]';lnln ·~·. Sovyet Rusyadaki konsolos -
le 1~lir. Lelktanm azaltmaga davet et -

1 
n be§t' h konsoloslannm miktari ha
·~da y ~· Sovyet Rusyamn ise Lehis -

Nlz iki konsolosu vard!r. 
d ~.l>oJ· apolide zelzele 
o~\lllellli~ 18

1 
(A.A.) - Heniiz kontrol e

d g ~d~n s 0 an b~r habere nazaran diin 
d •vall! ~~~n.ra kaydedilen ve yedi saniye 
k ~Orrell! l§ bulunan zelzele neticesin -

1 '§llr, agglore'de bir tak1m evler y1-

Blum'un bir nutku 
FransiZ sosyalistleri yeni 

hiikumete neden i$ti· 
rak etmisler 

' 
Tours 18 (A.A.) - cHukuku be§er 

birligi> nin ziyafetinde bir nutuk soy -
Jiyen M. Leon Blum, ezcUmle demi§ -
tir ki: 
,- Eger sosyalist f1tkas1, Chautemps 

kabinesine i§tiraki memleketin yiiksek 
menfaatlerinin amir olduguna kail ol
maml§ olsayd1 bu i§!irake karar vermez
di. Mademki sosyalist f1rkas1, bir kere 
bu karan vermi~tir, bu karan tatbtk e
decektir ve biz bunu samimiyet ve ih
Jasla yapacag1z. Bu siizlerimi tekrar et
mekte oldugum §U sir adaM. Chautemps
mn yamba§mda bulunmad1g•ma miite
essifim. Mii~terek rakiblerimiz, buhran
dan bekledikleri istifadeyi edemedikle
rinden dolay1 tesliyete muhtac bir hal
dedirler. Onlarm bekledikleri halk<;llar 
toplanhsmm inhilali ve siyasi ekseriye
tin devrilmesi, §imdi bu rakibler ge<;en
lerde Marsilyada ahnml§ olan karan, 
sonunun yakm oldugu tahmininde bu
lunduklari hiikumetin ba§l i.izerinde a
deta bir tehdid yumrugu addediyor gii
riinmektedirler. Ben bu tarZJ tefsiri bir 
bakaret addediyorum. 

HiikC!metin sosyalist erkam, zaruri 
oldugu meb'usan meclisinin ekseriyeti 
taraftndan tasvib ve prensipleri gene bu 
meclis tarafmdan tesbit ed~mi§ _ola_n 
mali 1slahat ve kalkmma i§mde h1<;h1r 
muzmerleri olmakstzm hUkumetle me
sai birliginde bulunmaktadtrlar. Sos -
ya!istler, Marsilya kongresmm de tas -
vib etmi~ oldugu bu hatt1 harekette de-

m ve sebat edeceklerdtr.• 
va S , 

Munih Alman an at ev1 
ac;tldt 

M 
.. 'h 18 (A.A.)- Hitlerin huzu-um S , .. 

•1 b .. hurada Alman an at evmm r1 e, ugun B . 6 kii>ad resmi yapllml•l!r. u yem ev, 

h 
. 193 1 de yanmi> olan Glaspa • 

az~ran . I · 
last'm yerini tutmaktad!t. ~~ 11 er, ~~"'. za
manda, 1937 Alman san at sergiSinl de 

a~mljtlt. 

F rans1z Basvekili 
' 

ve otelciler grevi 
«Hiikumet bu yiiz ktzar· 
tacak ahvale nihayet 
vermege azmetmi~tir» 

Paris 18 (A.A.) - Otelciler grevi 
hakkmda Havas aianSl muhabirine be • 
yanatta bulunan M. Chautemps, ezciim· 
le demi§tir ki: 

«- ~imdiye kadar grevi hitama er -
dirmemiz mi.imki.in olmaml§llr. Simdi 
mademki bana f~tsat verdiniz, alakadar
lara yeniden JSrarla hitab ve kendilerini 
grev hareketinin memleketi sokmakta ol
dugu azim zaran arllk anlamaga dave! 
ediyorum. Sergi jenlikleri esnasmda ve 
beynelmilel bir ~uri§ hiikiim si.innekte o
lan bu saatte F ransanm her zamandan 
ziyade kuvvetli ve muttehid gorunmesi 
icah ediyor. N eticesi a kim hertiirlii tah • 
riH.t, memleketi c;ok geni1 mikyasta zafa 
ugrallr. Bu sebeblerden dolay1 artlk faz
la uzam11 alan hu ihtilafa bir nihayet 
vermek is:in biiyiik bir taaliyetle ~ah§ -
maga devam edecegim. 

Diger taraftan payitahtm muhtelif 
noktalannda bir .tabm karga§ahklar c;tk
mlj, 1iddet hareketleri giiri.ilmiijtiir. Bu 
gibi §eyler, asia kabul edilemez. Polis, 
daha §imdiden §iddetle miidahalede bu
lunmu§ ve mahkemeler bir taklm mahkfi
miyet kararlan vermi§tir. 

Hi.ikfunet, bu yiiz k1zartacak ahvale 
nih aye! vennege azmetmi§tir. F aillerine 
hitab ediyorum ki vandalizm harekatma 
koyulacak alan kimsoler, hemen tevkif 
edilecek ve haklannda §iddetli takibat 
yapdacakt1r. Herkesin anlamaSl lanmd~r 
ki hiikumet her nekadar mesleki mahi
yetteki miinaka,alarda tam bir bitaraf -
hga riayet etmek niyetindeyse de kanu
na ve milli menfaate kar§l yapdacak su.i
kasdler iiniinde zerre kadar zaf giister
mesine imkan mutasavver degildir.» 

Danzing demiryolu memur
lart Alman selam1 

alamtyacaklar 
Dantzig 18 (A.A.) - Dantzig'deki Po

lonya demiryollan idaresi, kendi me · 
murlanmn cala Hitler• selam verme -
lerini menetmi§tir. Bu tedbir, nasyonal 
sosyalist demiryolu i.~c;ileri aras1nda in~ 
fiale sebebiyet vermi§tir. 

Romanya ve Yugoslavya 
erkamharbiye reisleri 

Verdun' de 
Verdun 18 (A.A.) - Yugoslavya ve 

Romanya erkamharbiye reisleri di.in bu
raya gelmijler ve Douaumont mezarli -
gma <;elenk koyduktan sonra Metz'e ha
reket etmi§lerdir. 

Bonnet'nin istifa edecegi 
dogru degil 

Paris 18 (A.A.) - Yabanc1 memleket
lerde, Bonnet'nin Maliye Naz1rhgmdan 
istifa edecegine dair baz1 §ayialar <;tk • 
ml§tlr. Havas ajans1, hu haberlerin asll
stz bulundugunu ve hiikUmet azalan a
rasmda, mali kalkmma siyasetine 
Bonnet'nin idaresi altmda devam hu -
susunda bir anla§ma mevcud oldugunu 
bildirmektedir. 

Bel~ika Haribye Naztri 
Pariste 

Paris 18 (A.A.) - Bel<;ika Harbiye 
Nazm, diin akjam buraya gelmijtir. 

Ali <;etinkayamn 
isve~te tetkikleri 

I Ba~tarat• 1 fnCj sah.ttedel 

Tiirkiye N aft a Vekilinin 1sve~i ziya· 
reti, Yekaletin, bilhassa elektrik!e,tiril
me ve miinakalat sahalarmda, progra· 
mmda mevcud hiiyiik nafta i§lerile ala
kadar olarak tetkik ve haber alma rna· 
hiyetlerini haiz hulunmaktadlt. Ali <;:e
tinkaya, lsve~te bir hafta siirecek o!an 
bu seyahatinde, elektrik makineleri ya
pan biiyiik Asea fabrikalarml, lokomotif. 
tiirhin ve saire imal eden Nydqvist and 
Holm fabrikalanm, Gothembourg liman1 
m ve muhtemel olarak Bofors'da harb le
vaztml fahrikalatml gezecektir. -· ... ~ 

ikhsad Vekili 
lBa,tarat• I tncl sah.ltedel 

Celal Bayar bundan sonra Kastamoni 
havalisinde bir tetkik seyahatine c;1kacak, 
bu arada Karabiike de ugnyarak yeni de
mir ve ~elik fabrikaSl in§aaltm giizden ge· 
~irecektir. 

Harieiye ve Dahiliye Vekilleri 
geliyor 

Moskovadan aynlmt> olan Hariciye 
Vekilimiz Dr. Tevfik Rii.tii Arasla Da
hiliye Yekilimiz Siikrii Kaya yann Ode
sa tarikile •ehrimize geleceklerdir. lki 
Vekilimiz diirt giin kadar 1ehrimizde kal
dJktan sonra Ankaraya gideceklerdir. 

Halid Ziya U!fakhgil 

lki Veliahd 
Hakikatte iki mi idiler? Her tarahm I kalanlar hep az~ok garabetle maliildii, 

kurd yemij, <;Okmege miiheyya bir tahta, ve ~·~id G••id tezahiirleri olan bu gara
her Ia!! paslamp sislenmij, her incisi iii - betleri eger bir umumi ziimre altmda 
mii§, siinmii• hir taca giizlerini dikerek, toplamak icab etseydi onun ismini hu\
onlara tevariis etmek ic;in hulul edecek mak is:in Lombroso'ya, Max Nordau'a, 
miada, iki elile gogsiiniin sab~tSlZIIk hale- Charcot'ya miiracaat edilmeliydi. 
canlanm basllra hasllra muntam olan Yusuf izzettinde bu vehim kendisinin 
kimbilit ka~ veliahd vardt. Bunlann sa- veliahdlikten azledilecegi, Vahidettinin, 
YlSlnl hazineden c;1kacak tahsisall tesbit biraderi padijahl ve onun vaSltasile hiikfi
ederken aS! I Maliye N a ziTI (kimbilir meti ikna ederek kendi yerine ge~mege 
naSI} i§mizazlarla) bulup <;lkanrdt. Biz muvaffak olacag1 tamnda idi. llkiince, 
mabeynde efendi hazretleri diye unvan uykuda bir y1lan gibi uyu§uk duran hu 
verdigimiz hu zevall Sultan Mahmudun vehim yavaj yava~ uyanarak, dilini ~ 1kar
iki koldan, Abdiilmecid ve Abdiiliiziz- mlj, ve yuvasmdan ba!IDI kald~rarak ar
den, gelen GOcuklan, o c;ocuklann c;ocuk- uk saklanmaga IUzum giirmiyen bir per
Ian ve torunlan olarak tamrdtk, ve bilir- vaS!zhkla, fijtursuzlukla etrah yoklama
dik ki bunlann hepsi gece yataklanna ga ba,Iaml§b. Kimleri yoklamad1? Ka
girince tavanda irtisam eden .ihtimallere ranhklarda me~hul oriimcekler tarahn -
bakarak kendilerinden evvel gelenleri dan kendi hakkml avlamak ic;in oriilen 
sayarlar, ve sabahleyin gozlerini giine1in aglara kimler vak1fllr diye dii§iindiiyse 
ipek kuma! perdeler arasmdan SlZan zi- hirer vesile ile onlan davet ederek istin
yalanm yokhyarak onlardan «acaba bu takla ba§lad1, kendi zumunca mahirane 
gece kac; tanesi eksildi ?» diye sorujtu- tuzaklar kurarak onlardan esran anla
rurlardl. maga ~ah§ll. Daha sonralan, maraz ile-

Vesika ekmegi ahr gibi ... 
(E)} iiyiik Harhde ekmek vesika ile 
lg) ahmrdt. Herkes fmnlann 

oniinde elinde bir kagld, i~in· 
de siipiirge tohumu, degirmen kazmt!SJ, 
miSlt koc;am gihi gayet midevi §eyler de 
bulunan ~1t1r <;tilt bir ekmegi almak ic;in 
saatlerce beklejir dururdu. Bu defa 
Viyanada Avusturya Milli Bankasmm 
Tiirkiye ile klering muamelesi yapan gi• 
Jesi oniinde, Biiyiik Harbin fmn iiniin· 
de bekleme hal!ralanm ya§ad1m. 

Viyanada nekadar Turk varsa he • 
men hepsi, sabah ve ogle vakti, hu gi§e• 
nin oniinde birbirlerine rendez-vous (ran· 
devu) vermi§ gihi toplamrlar. Banka • 
dan para - kendi paraSlm - dilenenler a• 
rasmda, benim gihi ge~ici turistler, tah· 
silde bulunan talebemiz, staj yapan me· 
murlanm1z, sanatoryomlarda tedavi go· 
ren Tiirkiyeli hastalar, memleketimizde • 
ki hizmetlerine mukabil ald!klan parala· 
t1 Yiyanaya havale ettiren Avusturyah· 
lar da vard!t. 

Bankanm memurlan, birs:ogunu he • 
men hemen her sabah, her ogle vakti 
giirdiikleri i~in tamdtklan ve dost olduk
lan bu Tiirklere, bizim gibi, yenilerinin 
iltihakm1 gordiik~e yiizlerini ek§itiyorlar· 
d1. 1Jk soz}eri §U o}uyordu: 

- Tiirkiye hesabtna hirikmi1 para 
yok. Saat on ikide tekrar geliniz. 0 vak· 
te kadar Tiirkiye hesabma para gelirse 
vennz. 

Saat on ikide gidiyoruz. Memurlann 
bir tanesi pek naziktir. Mahcuh bir va • 
ziyetle ve ezber ders okur gibi §Qyle di· 
yordu: 

- Maalesef para yok, saat birle iki 
arasm da bir daha geliniz. 

Saat bir bu~ukta gene gi§enin iiniin • 
deyiz. 

Adamcagtzm yiizii giilmiiyor. Anla • 
§t!dt gene para yak I 

- Lutfen, yann sabah geliniz. 
Ertesi sabah erkenden gidiyor ve gi§e· 

nin iiniinde, oraya birikmi§ vatanda§larla 
hasbJhal ederek bekliyoruz. Biraz para 
gelirse, hissemize dii§en be§ on liray1 ah· 
yoruz. 

Buradan yola c;tkarken Cumhuri • 
yet Merkez Bankasma Yiyanada almak 
iizere be§ yiiz Avusturya ~linine yakm 
para yallrml§hm. Bankadaki dostlanm: 

- Yiyanada paray1 hemen alamaz • 
smtz. Bir, bir bu~uk ay beklemek laz1m· 
d!t; on a gore hareket tdiniz, demi~lerdi. 

Bunun iizerine donii§te Viyanaya ug· 
ramaga karar verdim ve tstanbulda pa -
raYJ bankaya teslim ettigim tarihten tam 
bir ay sonra, Yiyanaya gittim. Bin rica 
ve minnetle ve hirka~ defa gidip gelmek, 
frenk tabirile kuyruk beklemtk •uretile 
nihayet I 00 1lincik alabildim. 500 ~lini 
alahilmek ic;in be1 hafta oturmak lilZim 
gelecegini anhyarak param1 kamilen a! • 
madan Avusturya Milli Bankasmm gi • 
§esine ve Yiyanaya veda etmek mecbu
riyetinde ka!dtm. 

Her fenahg10 bir iyiligi oldugu gibi 
bunun da bir iyi taraf1 vardu ki o da Yi· 
yanada tamdtk tammadtk birc;ok vatan· 
dajlarm gije oniinde her sabah birbirleri
ni gormeleri ve seyyahlarm da alamad1k· 
Ian paralan Yiyanada yiyemiyerek Ti.ir· 
kiyeye iade etmeleridir. Tiirkiyeden ge
lecek paralarla Avusturyada ya§lyanlar 
ic;inse vaziyet elimdir. 

Avusturya Milli Bankasmm miitera • 
kim param1z olmadtgl ic;in Tiirklere pa· 
ra veremeyi§i, herkesin hesab ve kitabtm 
altiist etmektedir. Onun is:in Yiyanaya 
gideceklere ihtiyath davranmalanm tav· 
siye ederim. 

V eliahd olmak ve zamam hulul edince riledikc;e, i1i azttarak, bu miilakatlara 
padi.ah s1fatile biitiin memleketi ayakla- adeta hir istintak hakimi s1fatile yemin 
rmm altmda gormek ic;in iki jart lanm- ettirmekle ba,Iar oldu. Maheyne geldik
dt: Ekber ve erled olmak. Bunlardan hi- c;e bu Slkt imtihandan, misafirleri kar1da
rincisi o kadar hoj olmamakla beraber l'I'ak ve onlarla mejgul olmak ha1I.ca va
pek kolayd1 ve ancak gec;irilmij olmak zifelerinden biri olan Ba§mabeyuci Lutfi 
'.c~b ~?en y11lann tekeffiilii altmda idi. Simavi ge~erdi, ve soluya soluya, terliye 
lkmc!Sme gehnce: Eger hunun maksud terliye onun yamndan kurtuldukc;a solu
o~an manaSl ekmeli demek idiyse bu pek gu benim odamda ahr, ve uzun uzun hi
z.lyade miilahazaya deger, tabiri mahsu- kaye ederdi. 0 zaman ikimiz de giiler
Sl!e su gotiiriir bir §artll. Gozoniinde iki dik, gulmekten ziyade amd1k, ac1maktan 
ekber vard1: Abdiilaziz oglu Yusuf lz- ziyade bu marazm ve bu davamn memle
zettin ve Abdiilmecid oglu Vahidettin. ket io;in ak1betlerini d~iinerek korkard1k. 
Kaideten, resmen tek bir veliahd olmak Bu imtihandan ben de bil'l;ok defalar 
laz1m g_elird_i: Bu ikinin en biiyiigii olan geo;tim. Arama, galiba ha1mabeyncinin 
Yusuf lzettm. 0 da boyle dii§iiniiyordu, birer vesile ile itizanna mebni, ona aid 
fakat Yahidettin bu fikirde degildi. 0- vazifelerin bana tahmil edilmesine rna
nun hususi ve ~ahsi i~tihadma gore veli- ruz kaldlUI. Bunlan hirer hirer anlatmak 
ahd iki ?lacakl!. Bir!_ncisi. (c;aresi yok, k~l~l.i mucib olur: Yalmz umumi bir c;iz
mademb. ya1 maS! oyled~r, k_aza~a. "7~ g1 51nd~ icmal etmek laztm gelirse diye
gostermeh) Yusuf lzzetlln 1se 1kmclSl cegtm k1 Yusuf lzzettin rakihini kiio;iik 
ke~di~i ~lmak icab ederdi: . bu iiyle ?i~ dii&iirmek miimkiin olan hi~bir vesileyi 
f1k~rd1 . kt onu yalmz kendtSl lajlmak ~ali ka~n·:n~makta inad eder, kiio;i.ik dii§mek 
deg1ld1, onunla beraber zamanm padl!a- f1trat1 tcabmdan olm1yan Vahidettin de 
hmdan, hiikfimetinden ba§hyarak en mii- onun marazi tohumuna su verip onu bes
tevazt ferde kadar herkes bilmeli, tam· lemek fmatlanm asia kac;1nnazd1. Bu 
mah tidi; hususile veliahd olan zat ciimleden olarak ikisinin de ham bulun
bunu kabul etmeliydi. Veliahdin hu maSJ icab eden gidiller alaylar, rasimeler, 
iddiay1 ilk gliniinden one siirdii; ve ilk ziyafetler, seyahatler zikrolunahilir. Bu 
giiniinden itibaren as1l veliahdin sinirli, vesilelerden biri zuhur edince Yahidettin 
buhranh, tehevviirlii muhalefetile ~arptj· mutlaka i~tirak hakkm1 one siirer, Yusuf 
II. Bu iddiaYJ neye istinad ettirirdi? Bel- lzzettin derhal kibirlenerek, biitUn diken
ki er~ed olmak jartma ... 0 da veliahdin lerini dikerek infialini izhar ederdi. Ara
herkes tarafmdan giiriiliip bilinen garib larmda bOyle ihtila! mevzulan ~tkllkc;a, 
hallerine vaktfll, bunlar giize s:arpacak her§eyden ziyade saraym harem hayatm
kadar a~ikardt, onun fazla olarak hususi da ve hanedan azaS! miinasebatmda kur
istihbar vaS!talarile, gizli ve miiretteb nazhk kabiliyeti inki&af ehni~ olan hiin • 
zavahirle ortiilii garabetlerine de vukufu kar i1in i~inden kendi kendisine 51ynlmak 
vardt. Pek ince bir ruh miidekkiki olan ~aresini bulamaymca meselenin zor tara
hu zat hiikmetmekte gecikmemiJti ki or- fm1, yani ikisi or!aSl bir tesviye imkamm 
taya yalmz bir veliahdi sani iddiaSl at1- bizden beklerdi. T ahattur ediyorum: 
vermekle oniinde gidenin zihnine giinden Bir kadir gecesi alay1 miinasehetile Va
giine biiyiiyecek, her dakika bir zehir hidettin ikinci veliahd stfatile (kendi ken
damlasl akttarak, nihayet biitiin mevcu- disine yapljllrdtgJ bu unvam her vesile ile 
diyetini karmakan•1k hir vehim halitaSI once siirerdi) Yusuf izzettinle beraber hir 
haline getirecek hir marazm mayaSlm arabada bulunmak fikrini telkin etmi~ti. 
koymak miimkiindiir. Zaten zemin bu Belki de bu iki hasm1 biraz daha ~arp11• 
maraz tohumunun ne~viinemasma pek hrmak io;in bu fikir hiinkann kendisinde 
miisaiddi. Abdiilaziz bir nevi deli degil dogmu§IU. Her ne ise, bu maksad1n te
miydi? Biitiin salta nail o deliligin o;e•id mini ban a b~rakJldl. «Eyvah! dedim, 
c;e~id tezahiiratile dolmamtl m1yd1? Ni- Yusuf lzzettin kopiirecek. Yahidettin 
hayet abbeti, hakikate en yaktn faraziye pekala bilir ki bu teklifi kabul ettirmek 
olarak intihar kabul edilince, o da malum miimkiin degil. 0 halde ni~in reddedil
marazmm bir zaruri neticesi olmuyor mek zilletini ihtiyar ediyor? Belki de 
muydu? Hayalimde, Vahidettini hu mu- hiinkann arzusuna inklyad etmemek tiih
hakeme si!silesini yiiriitiirken ve neticeyi metini rakibine yiikletmek i~in ... y ahud 
tahmin ederek gozlerinin i~inde bir itmi- fikir hiinkann bir oyunudur, birini k1z. d Iii fij:. 
nan manasile giiliimserken goriiyorum. dumak, otekini k1nnak i~in... «(:ekicle ___ ,..._....,==="""====-

Biz saraya girer girmez bu davanm ors arasmda kalan ben oluyotum. Ezil
en yakm ~ahidleri olduk. Yusuf izzettini memenin bir yolunu hulmah. F ranstzlann 
nadir vesilelerle saraya geldik~e goriirdiik. dedigi gibi lahna ile keo;iyi idare etmel.i. 
Yiicudiiniin kii>;iiciik k1t' asma nekadar Kim lahna, kim ke~i. bunu halletmek 
kihir, azamet ve nahvet Slgdtrmak miim- mevzuu.bahis degil...» Bu dii~iince ile 
kiinse onlarla dolu olarak, fakat her1ey- Yusuf Izzettinin yanma girdim. «Efendi
den ziyade giizliiklerinin altmda kendi- miz, selam ediyorlar ... » diye ba~ladtm. 
sinden saklanmtj esran arar hir merakla Her gelen haberin arkasmdan ne c;1kacak 
b_ulantk akan nazanndan ba1hyarak, se- diye iirperen bu hasta adam derhal aya
lam veren pannaklanna, merdivenlerden ga kalkarak a~agiS!ni bekledi: 
<;lkan adtmlanna, kendisine mahsus ada- «Kadir gecesi alaymm pek uzun ol
da huzura kabul zamanma intizaren eni- mamaSlm dii~iindiiler. Acaba zall fahi
ne boyuna dola~an bacaklarma kadar, maneleri Vahidettin Efendi biraderinizle 
hatta kesik kesik, tutuk tutuk, hafakana bir arabada bulunurlar m1? diye soruyor
tutulmu~asma klsa cumlelerle soyleyijine Jar.» 
kadar her hal in de farkederdik ki vehim Ah I Bu birader tabiri.. Elisabeth'l'e 
giinden giine biiyiimekte ve arttk sarih Marie Stuart'da birihirlerine sevgili hem
bir cinnet mahiyetini aln:ak ic;in vesile &ire derlerdi ve bu tabir birini di~eri aley
bekliyen bit sabit fikir olmaktadlt. Bunu hine suikasd tertib ehnekte iitekini dige
anlamak io;in ruh miitehass!Sl olmak icab rinin kellesini uc;urtmaktan menedeme
etmezdi. Ona kahvesini, ~erbetini gotiiriip mi~ti. 
de, zehirlenmek korkusile reddedildigini Yusuf lzzettin bajtan •1agt sar51ld1, 
gorerek geri donen Enderun efendisine titredi, yutkundu ve zorla nutka gelmi!
kadar hep goriiyorduk ki bir hasta karw ~esine: - by!e ise beni affetsinler, alay
llndaylz. da bulunamlyacagtm. 0 zatla yanyana 

Bizler, tarihe •>ina olanlar, biraz da hulunmak hence miimkiin degildir, de
gordiiklerini anlamak io;in zahmet ihriyar di. 
eden I e.- zaten bilirdik ki yalmz o degil, Kendi kendime: «Onu o da bilir am
daima kiihne kamna gene ve dine <;:erkez rna ayni kitahm iki cildi gibi sizin hemen 
klZlanmn laze kam kan~masma ra~men yammzda bulunmak hakktm herkese 
batmlarm arasmdan hep tereddi asarile gostermek istiyorl» diye dii,iindiikten 
devam eden bu aile efradmdan ortada sonra iirsle c;ekicin arasmda iislfibu haki-

mane ile c;ekilmek ~aresini §U tesviye tar
zmda arad1m: 

«ZatJ fahimaneniz bu rasimenin bajh
ca bit uzvusunuz. Miisaade buyurulursa 
&evketmeah efendimize arzedeyim: Bir 
arabadan, fazla bir uzunluk ~tkmaz; 
Vahidettin Efendi biraderiniz (gene hu 
tabir! ... Hayatm ne tuhaf istihzalan var- . 
du! .. ) ayn hir arabada bulunurlar.» 

Oturdu. Bu tesviye usulii ona da mii
nasih giiriinmii& oluyordu. Ben bu tara
f, ikna ettikten sonra neticeyi hiinkara 
arzetmeliydim. Ona da kullamlacak lisan 
~oyie olmak laz1m geliyordu: «Bir ara
bada ikimiz de biribirimizi belki Slkanz. 
Efendimiz miisaade buyururlarsa ayn 
ayn arabalarda i~tirak edelim.» dediler. 

Hii~kar belki de hu neticeyi bekliyor• 
du: «Oyle ise Vahidettin Efendiye ma
liimat veriniz. Sonra ayn ayn buraya da· 
vet edersiniz !..» 

Yahidettine miilaki olunca onu da 
oda•mda geziniyor buldum. lhtiraslanm 
oturdugu yerde teskine muvaffak olamJ· 
yan bu adam mutlaka gezinir, yahud ora
dan oraya segirtirdi. KiSaca: «!;ievket
meab efendimiz, zah fahimanelerinin ka
dir gecesi alaymda bulunmalanm arzu 
huyuruyorlar. Riikubu devletinize mah • 
sus Istabbam!reden bir lando ihzar olu • 
nacak.» ded1m. «Arz1 i.ikran ederim» 

[L1ltfen sahlfeyf cevlrlnfz] 
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ses ... II ~~~~~~ Radyodaki 
~========~ 

Gece yakla§Iyor, atolyenin carnian Ia- ~. giizelle§tirdigi, methettigi seyahate ra· 
civerdlejiyordu. Fa kat N mm elektrigi z1 oldu .. 
yakmag1 bile dii§linmedi. Tahayyiilii giic - Peki, kabul ediyorum. Hareket e-
bir sessizlik kii~iik sokakta hiikiim siirii- de lim, dedi ... 
yordu .. Avlunun yegane agacmm tepesi 0 zaman erkek sesindeki kendine mah
pencereye kadar uzamyor, boylece fena sus niifuz eden ahengi buakh. Onu elde 
kesilmi§ otlu bir cayua benziyordu. etmek, yalmz kendine hasretmek sevinci-

Bu, Neclanm evine ilk defa geldigi bir le, varhgmda erkek tahakkiimiinii duy
giin degildi. Fa kat geftc adam, hi<;bir za- du, tahammiiliin arzulanm duydu .. 
man, gene var!.klanmn birbirini ~eki§ini _ Bavullanmz? 

bugiinkii kadar kuvvetle duymamijh. Her _ Fa kat yammda bif§OY yok ... 

zamanki uzun konujmalan ekseriyetle _ Ehemmiyeti yok .. y old a size giy-
aanki soylemek istedikleri kelimelerin du- dirilecek bazl §eyler bulabiliriz .. Zira bu 
daklanna kadar inmesini bile dii1iinmek 

ak§am hareket edecegiz. Otomobilim 
giicmii§ gibi, uzun siikutlarla kesiliyordu. ,_ 

kap1da. Kaybedecek zamamm1z yo .... 
Necla, ha!.lan, kii~iik divanlarile o 

N ereye gidecegiz, cenubi F ransaya m1, 
kadar s1cak gozuken bu odanm garib ca- t 

'be 'nd h I talyaya m1? ••• ZI Sl en Oj amyor, macerasmm gay-
rihakikiligini biraz daha arhran lo§luiiu Necla: 
seviyordu. - N as1l, bu ak§am mt} diye mml • 

Kac;makl -Kendi kendine boyle dii • dand1. Sonra kendine geldi.. Evet bu 
thnmll~tii- Her giiniin monoton hayatm· aktam olma!l daha iyi, dedi. 
dan uzaklatmak, nihayet gonliiniizde si- Erkek acele ile birka~ elbisesini valize 
:ti yapmaga it•liyen bir his olmadan va- yerlettirdi. Bir c;ekmecede bulunan ev • 
zife kaf§ISmda boyun eiimek mecburiyeti rakm1 intizama koydu. Sevgilisinin §ap
duymadan ya§amak... kas1m, mantosunu giymesine, kiirkiinii 

Kocasi! .. Onun, ltansmm bu kacama· koymasma yard 1m ederek kaptya dogru 
gmm farkma varacagm1, hatta biisbiitiin c;ekti ... Bu esnada Neda: 
~ekilip gittigi takdirde iiziilecegioi bile - Radyoyu unuttunuz, dedi. 

bir dakika dii1iinmemi§ti. Hakikaten §imdi karanhk salonda 
0 itile o k_!ldar me§gul, san'ah tara • radyonun ;,,kh hdram parhyor, uzak 

fmdan o kadar hapsedilmitti ki ufak bir bir musiki ititiliyordu. 
protesto itareti bile yapam1yacagmdan e· Nazun gibnek, commutadeur'u kapat· 
min olarak korkmadan onu terkedebilir· mak istiyordu ... 

di... - Siz pardesiiniizii ahrken ben gidip 
Nazun yanmdayd1 .. S1cak sesi bekle· kapatay1m, diye Necla yeniden salona 

dig; aozleri tekrarhyordu. Oh l Muhak- girdi, cihaza yakla1u. Beceriksiz bir c;e· 
kak daha bir~oklan gibi ... Fa kat bunlar virme ile sesi alc;altacagi yerde yiikselt • 
zamanmda, masmda soyleniyor, matlub ti. Kesafet fazlala1h.. Bir erkek se$t 
tesiri yaraliyorlardi. Sonra N azun daha .. ,_ 1 • h' yuue mi§ ... 
gencdi, hemen hemen ayni ya§ta gibiy • Necla birdenbire dondu. Bu ses Ha-

diler. utparleur'iin deKittirmesine ragmen tam-
Bir giin N eclaya: rni§h .. Vaktile bu ses onu ~ekmit. ifade· 
- Geliniz, buradan ~ok uzakta de • sine gayrihakiki bir genitlik veren bu ol

gil.. Giiriiltiisiiz romantik bir hc;Irma gun ahenk Siiheyle kar11 temayiiliiniin se
hadisesi olmadan ... Sonra, hie; ac1tma • bebi olmu§, onunla evlenmek arzusunu 
dan, §ehrin iizerine inen, sizi de kalbini· vermitti. Zira, gene N az1mm a to lye • 
ze kadar donduran soiiuktan kac;mdigun sinde yiikselen bu ses kocasmm sesiydi. 
ko§eye geliniz. Size yalmz a§kimi takdim Hakikaten o ak§am kocasimn bir haytr 
etmiyorum. Fa kat daha ba1ka birtey... konseri ic;in soyliyecegini hahrladt. t1te 
!Sitan, lath bir ~fkat, birbirinin yanmda §imdi birdenbire bu ses tesadiifen N azun 
olmak zevki, hatta konujmadan, yalmz ile kendi arasma dikiliyor. Saadet yolu· 
birbirimizi gormek, varhgtmlzl sezmek i- na a<;mak istedikleri kapmm e§igini ge~-
c;in... demi!ti. melerine mani oluyordu ... 

Kadm timdiye kadar birkac; kere gel· Gayriihtiyari dinledi. Sonra yava~a 
mi§ti .. Nasii, c;ok hafif esen bir riizgar yakm bir yashgm kenanna ili§ti. Karan· 
yapraklara dokuna, dokuna, otlan dii • IIkh. Kiic;iilc bir aya benziyen bir c;ocuk 
tiiriirse onun da kocast ic;in olan duygu- resmi gibi san radyonun I§Ikh kadram zi· 
Jan farkma varmadan boylece ruhundan ya .lag1hyordu. Sesi yiikseliyor, piiriiz • 
silinmi§ti. siiz oday1 istila ediyordu. Durdu. Sonra 

Atkm itiyadla kaybolacagmdan kor· Nedamn ayaklan ucunda yava~a son • 
k'ulur. F azla temas a1Iu oldiiriir. derler.. mek iizere yenide, yiikseldi. ~imdi ko -
Halbuki sevgi, yolunuza ~1kan bir in- casmm aan'ahndaki rneharetini tahayyiil 
sand a itiyadlar yaratrnak te~bbiisiinden etmiyordu. N e de geni§ bir in san kiitlesi 
b&!ka bir~y midir}... tarafmdan sevilen c;ok tantnmt§ bir ar • 

Simdi Necla, eve girerken kaptmn e- tistin kami olamama~ degil. vaktile pek 
4;g;nde biraz durmaSint aeviyordu. c;un· ~ok haz duydugu, fakat bugiin ge~icili • 
kii daha ilk geldigi giinde Nazim ona, iiine inandli1;1 bu aarhotluktan da bir§ey 
daha kapmm e§iginden g~meden: beklemiyordu.. Sadece gece kocasmm, 

kendini dinliyenlerin alki§ tufam kulak· 
- Aman kimildamiytniZ. l§Iklar ara- lannda, eve doniince kendi kapiSIDI ara

stnda, koyu elbiseniz iizerinde a~1k bir }1yarak biraz ~oouk~a bir sesle, uyuyor 
I eke gibi duran kollanmzdaki ~ic;eklerle musun} diye soracagml dii§iiniiyordu .. 
o kadar giizelsiniz ki .. • demi1ti. Ve 0 , orada olrmyacakh. 

------------ ---- -- - ------

cmmURIYET 

Para cezasma 
~rpdanlar 

Belediye, ciddi ve esash 
bir faaliyete ge~ti 

Zab1tai Belediye talimatnamesine mu· 
halif hareket edenleri tecziye etrnek iizere 
Belediye tarafmdan tramvay yollanna, 
vapur iskelelerine ve tren istasyonlanna 
miiteaddid polis memurlan ikame edil • 
mittir. Son 24 saat i~inde muhtelif mm
takalarda tramvaydan atlwan 95 ki1iye 
para cezas1 kesilmi1tir. Bunlardan 90 ki
!inin para cezaSI derhal tahsil edilmi§, 5 
kiti hakkmda da zab1t varaka!l tanzim 
edilmi1tir. Muhtelif iskelelerde vapurlar 
yana§madan ve yahud hareket etmek ii • 
zereyken athyan 12 ki1i yakalanmi!, pa
ra cezasma ~arptmlmi§lardu. Sokaga tii· 
kiiren 14 kiti. diikkanlannm ve evlerinin 
oniindeki caddeye c;op atan 53 ki1i. fii· 
zuli olarak caddeyi i1gal eden 29 ki1i 
yakalanmi!, bunlara da para cezas1 ke
silmi§tir. Muhtelif semtlerde ~ocuk bah
~eleri olmasma ragmen bu bahc;elere git
meyip de sokalclarda serseriyane dolatan 
ve tramvaylara as1lan 16 ~ocuk yaka
lanmi!, tekerriirii vukuunda para cezasma 
~arphnlmak iizere velilerine teslim edil
mi,lerdir. C:ah,abilecek bir vaziyette ol • 
malanna ragmen sokaklarda dilendilcleri 
goriilen 6 ki§i de yakalanarak Dariilace
zeye sevkedilmi,lerdir. 

Liiks ve ihti§am 
niimunesi bir kad1n 

Bugiiniin modas1 
miisaade ettigi 

her~eyde biraz 
halde Dolores 

ihmalkarhga 
del Rio 

ona bir tiirlii 
Oturdugu evi gorseniz.. Duvarlan I 

camdan, kapilan krom madeninden, ye· 
rin do1eme tahtalan siyah laktan. 10m.i • 
neler knmtzl somakiden .. Salonlar na • 
dir hahlar, bah~e k1ymettar ~i~ekler, ca· 
mekanlar paha bi~ilmez biblolarla dolu .. 
Biitiin bunlann arasmda Dolores del Rio 
krepsatenden ve yahud Briiksel dante • 
linden upuzun etekli ak§am elbiselerile 
dola§U .. 

Halbulci diger artistlerin resimlerine 
bak1mz .. Nerede o cicili bicili elbiseler, 
muhtetem mantolar ve kiirkler.. Eller 
cebde, aa~lar riizgann istikametine ser • 
bes~e terkolunmu1. sade bir tayor, ya
hud triko bir etelc cake!, ham bir §apka 
en biiyiik siislerini te§kil ediyor. 

Esmerler Krali~esi Meksikah, bunla· 
rm araSinda bir istisnadu. Daima sac;lan 
muntazam, yuzu rnakiyajh, hrnaklan 

lzmirde !;Ocuklar i!rin a!rdan manikiirlii, elbiseleri itina ile sec;ilmi§tir. 
kamplar En yak1n dostlan, hatta kocas1 bile onu 

tzmir (Hususi) _ Vilayet, biri Boz- l!aginik bir vaziyette, ihmal edilmi1 bir 
da~nda, digeri de F~a sahillerinde ve- k1yafette gormemi§tir. 
ya daha miisaid bir deniz kly1smda o! • Plajlarda bile herkes kumlarda ve 
mak iizere iki ~ocuk kamp1 a~a- denizde yuvarlamrken o kemali itina ile 
Ita karar vermi§ ve fakir ailelerin uzamr ve kulac; alar. Kabinenin oniine 
bakimSIZ, Siska kalm1~ veya hastahk ge- geldigi vakit de cins kediler gibi iizerin· 
~irmi§ ~ocuklarim toplamalta ba~laml§- de tek bir kum ve tek su damlas1 buak
tlr. <;:oeuklar burada doktor ve mual - mamak i~in miikemrnel silkinir. 
limlerin nezaretleri altmda 1,5 - 2 ay Teninin rengi, altm klZllhgile, hal sa· 
ge~ireceklerdir. mi, giine§ pembeliiii ve bulut esmerligi 

Obalara llizirn olan biitiin vas1talar ve bir araya kanfhnhp viicude getirilmi1 
~ocuklarm g~dalart ve diger ihtiyaclar1 zannedersiniz. Onun ic;in bilhassa beyaz 
kamilen Vilayet~e temin edilecektir. ve a~Ik renk klllTla!lan tercih eder: l_j. 

Diger taraftan (}ksiiz <;:ocuklara Yar- ' 

Dolores del Rio 

diinyanm en ince bilekli ve topuklu, en 
kiic;iik elli ve ayalch kadinlanndandtr. 
Buna ragmen hic;bir tarafmda tek bir 
kemik ve adale <;Ikmi!SI goriinmez. 

Biitiin bu hassalannt ve meziyetlerini 
lcendisi de bildigi ic;in Holivud' un en de· 
corative kadm1 olmak istemi~ ve sinema 
aleminin biiyiik decorateur'ii Cedric Gib· 
bonne'la evlenmi,tir. Onun i~in evinin ve 
k1yafetinin ihtitammda erlceginin de bii· 
yiik bir san' at ve zevk hissesi vardu. Bo§ 
zamanlarmda kammm patlican rengi ka
difeden aktam tuvaletlerinin modelini 
c;izen. e&ki kirmizt krepdo1inden divan 
ortiisiiniin ortiilme tarzm! tayin eden hep 
odur. 

d1m cemiyeti, §ehir dahilinde be§ kre~te mon, krem, ananas renkleri. 
Bu hamhklar ikmal olununca Dolores 

del Rio bir~k davetiyeler imzalar, Melc
sika yemekleri pi1irtir, altm tabaklar ve 
kristal takimlarla siislii sofrada sevgili 
dostlann1 toplamaktan biiyiik bir zevk 

besleyip biiyilttiigii kii<;iik yavrularm Fa kat koyu kadife ak§am elbiseleri ve 
hava degi§tirme ihtiyaclarm1 dii~iinerek muhte§em kiirkler i~inde de bir batka 
Bocada, ~ok miisaid bir mevklde bulu • glizellik, bir ba1ka cazibe kazamr. Vii· 
nan llkmektebi bir ay i~in temine mu • cudii yiiksek cinsten bir biskiivi hamu · 
vaffak olrnu~ ve buraya kre§lerden iki rundan, en asil fillerin di1lerinin tozun· 
yilz <;ocuk gi:indermi§tir. Yavrularm ba- dan yugurulmut gibidir. D enilebilir ki, 
§IDda miirebbiyeleri de vard~r. S1hhat ) 
~lerinl, Boca Belediye hekimi d eruhde. c D • • ,.. • I • b k 
etmi§tir. t;ocuklar, Sihhi ve terbiyevl unya lm er•ne a ., 
blr program altmda ya~amaktadtr~. , 
Bu meyanda pek yakm olan geni§ <;am- '-""""---- --------- --------------

duyar .. Mea'ud kadml 

hktan da istifade etmektedirler. Ma!;a loz1 $ehrin en §lk k1z1 
Anadoluda tarihi bir define Frans1z filmidir. Pariste gosteriliyor. Amerikan filmidir. Nevyork'ta goste· 

aran1yor 
Bursa (Hususl) - Armudluda bir 

hafriyat yapilmaktadir, Yunanistandan 
gelen iki Yunanh lie Konyadan bir mil
badilin miisaade alarak yaptlrmakta ol
duklan bu hafriyat Armudludan lki sa
at u~akta Kaleda~ mevkiindedir. Bu -
rada bir define aranmaktad~r. Bu defi
ne, Sultan Aziz devrinde Serdar Ali 
Pa§a ordusundan e§kiya Manolun gas
bettigi bazine lie Sultan Mahmud dev
rinde diger e§kiyalarm gi:imdiikleri vur
gunlar ·imi§. Taharriyatm kuvvetli de -
!ail ve haritalara istinad ettirildigi si:iy· 
lenmektedir. Hafriyata Miize muhaftzt 
Avni nezaret ehnekte bulunuyor. Sonra Nallmm, onu o vaziyette biraz NeclaYI iizen bu hisse &§k denemez • 

<!aha fazla gormek, ve kollan arasma al- di. Daha ziyade bir anne §efkati ki her ( YENi ESERLER ) 
mak arzusu arasmda miitereddid kendi· kadtn bunu benliiiinde !&§If, ve gayriih- "--------------
sine kadar yiiriimesini bekliyordu. tiyari sarfeder .. Ses susmUjtu. Birdenbire Oamanh • Rua ve Rumen aavatl 

Mevzuu Pu,kin' in bir eserinden ve mu· rilmelctedir. Mevzuu bir~ok Amerikan 
sikisi c;aykovski'nin ayni isimdeki ope · komedileri gibi hayattan ahnm11 olmakla 
rasmdan altnml!hr. F ranstzlar son za - beraber kordela hareketli ve ho§a gide • 
manlarda Rus edebiyatmdan fazla ikti· cek 1ekildedir. Rejisorlin giildiirmegi te· 
basta bulunuyorlar. Bu hikayede Her • min icin bayag1hga dii1medigi biitiin mii
mann isminde kumarbaz, sefih bir zabi- nekkidler tarafmdan kabul edilmekted!f. 
tin evvela goniil eglendirmek ~in bir ki• Cookie giizel bir k1zdu. F azla tatafat 
za kur yaparken ona a11k oldugu goste- dii1kiiniidiir. Bu hmm1 ancak zengin bir 
riliyor. Halbuki Liza en iyi arkada!I adamla evlenerek tatrnin edebilecegine 
!rdezki'nin ni§anhstdu. Ne olacak.. 0 kanidir. Bir fotog-raf~1ya modellik edi • 
zamanm adetine gore diiello .. Neticede yor. Agu elbiseler giyerek, k1ymettar 
lrdezki ni1anltslndan vazg~er, Her • miicevherler takarak resimler ~Ikanyor. 
mann'la Liza evlenirler. Batrolleri Pi • Tabii biitiin bu ejyada resimler almd1k • 
erre Blancher, Andre Luguet, Made • tan sonra magaza sahiblerine geri veri • 
Iaine Ozeray ve Marguerite Moreno liyor. F akat zengin koca ararken fakir 
oynuyorlar. Miineklcidler, orta bir filim zannettigi bir delikanh ile sevi1iyor .. 
oldugunu .Oyliiyorlar. Bizde de goste - Halbuki neticede delikanh bir milyarde-
rilmesi 1ayam temennidir. rin oglu ~ tkm1yor mu? 

Naz1m onu atolyenin ortasma kadar atolyedelci elektrik yandi. K apinm y.a- Emekll Oi!neral i. Hall! Sede. tarafmdan 
gotiiriiyor, orad a biiyiik bir ~i~eg" in tii • d N 1 netredllmekte olan cl875 - 1878 Osmanh 

' ' nm a az1m pa tosunu giymi§, §apkaS1 e· ordusu sava1Iart• serl.slnden <1877 • 1878 
veyc;lerini a)'lnr gibi ~apkasmi, kiirkleri- Iinde, valizi yanmda bekliyordu.. o.manll - Ru.. ve Rumen sava§I 4 Uncli 
ni, mantosunu ~Ikanyordu .. Bu hie; de· Necla yava~a kalkh. Kii~iik adw • clld> Asker! Mecrnuarun 105 Inc! sayt.Sma 
Ki§Miyen bir hareketti. fkisi tarafmdan i- 1 1 d . N d b ' llhlka olarak lntl~ar etml§tlr. Ru.s<;uk ve 

ar a 0 a)'l ge~h. &Zlm!D oniin e If Dobruca cephelerlndekl harekAttan Nly-
cad edilmi~. her ikisi de bundan ayn bir dakika durdu. Naz1m hmildamad1, bir bolu muharebeler!le Blrlnct P!levne muha-
zevk duyuyorlard1. hareket bile yapmadi .. Sevgisi, yapaca· rebelerlnden ve Rumenler tarafmda cere-

- Necla I Kokunuzdan, bab•lann1z. " b' 'k• · b' · · b yan eden hAdL,elerden bah.>eden bu c!ldl, 
' gi If f> ayelm veya If serzent!ID O§ • biitiin barb tarlhl merakiiiarma tavs!ye e-

dan, varhg1mzdan asia vazge~emiyecegi- lugunu ona hissettiriyordu. Gene kadm derlz. 

;id~\t~~~nd.~n-~z ~~? fBeni dinleyini~l me:venlere Jogru atJldi. K apida bir o- c;;.=-A-S_IC_F-.R-L...,I""K-:-:iS:-L-E-R ....... i --) 
e 1. e 1 yuzuncu e a onun yanm a tom il ~glf 1. ---:--:----::---:---::--

ya~amagt, nekadar kuvvetle arzuladigmi Safiyetle: T • 
k I d 0 iitiin ikram1yeai te rar a 1. nun arhk tekrarlamag1 iti· _ ln,alla!J benden evvel eve gelme-

yad edindigi bu sozleri miitemadiyen i•ite mittir, diye dii,iiniiyordu .. 
i1ite kad1mn kafasmda yer ehnijti. Niha
yet NaZimm bu lcadar kuvvetle inand1 • 

lzmirden Selanige karpuz 
gonderiliyor 

!zmir (Hususl) - !khsad VekA!etl 
standardizasyon miitehasSisl doktor 
Bade, Se!anige gitmi~, orada, !zmirden 
aevkedilen bir vapur karpuzun tahliye
sine nezaret edecek, sevkiyat ve sah~I 
matlilb §ekilde g~erse, yeniden miihim 
miktarda ihracat yapiiacaktir. Liman 
idaresi karpuz ve kavun ihracal!m te~
\'ik i~in, yilklemede ahnan ton ba~ma 
100 lruru~u 50 ye indirmi~tir. 

dedi ve bu i~ de bu suretle bitti. Bu ga
rib davamn oniimiizde daha nice halle
dilecek zorluklan vard1. 

Bu Vahidettin meselesi bizler i~in 
hem eglendirici, hem iiziicii bir mudhike 
idi ki her yerde a~Ild1k<;a yeni yeni sah· 
neler irae ederdi. 

Bunlardan biri Seyidler ge~id resmi ve 
onu takib eden Edirne seyahati oldu. 

Halid Ziya U$AKLIGIL 

Nakleden: 
BEDRIYE YECINSOY 

Bergamanm miihim bir derdi 
hallediliyor 

Bergama (Hususi) - Bergamanm 
belliba~II derdi halinde, el'an ayakta 
durmakta olan Bak~r ~ay1 da yakmda 
1slah edilerek kazay1 ~evreliyen miin -
?i~ araziden eskiden oldugu gibi her yii 
1k1 mahsul almaga ba~lanacakhr. 
K~rkagac ve Soma kazalarmdan K1mk 

nahiyesine giden ve Bergamadan ge~e
rek <;andarhda denize di:ikiilen bu su 
siiriikledigi ta§larla mecralar doldurup 
yatak degi§tirmekle iin salmi§IIr, Su 
miihendisi Cevadm idaresindekl bir 
teknik heyet <;:andarhya gelerek ~ay 
yatagmm temizlenmesi ve Islah1 !~in 
projeleri haz1rlamaga ba~larni§ttr. 

Bergama i~in biiyiik faydalar temin 
edecek olan bu hadiseden dolay1 balk 
~ok sevinmi~ ve bunun meydana gel -
mesi hususunda gi:isterdigi yiiksek ala
kadan dolay1 Ba§vekilimiz tsmet !ni:i • 
nline kar§I minnet ve §iikran hislerini 
!zhar etmi§tir. 

Baklfkiiy A.!kerlik !?ubeslnden: 
§ubem!:ode kay!dlt buJunan maiO! aubay, 

erat ve tehld yetlmlerln!n 937 seneslne aid 
tUtlin lkram!ye.sl verlleceR!nden al~ka • 
darantn 19 temmuz 937 giintinden lt!baren 
tubeye miiracaat etmelerl 11An olunur. 

SON--• 
Paris Sergisi 

SEYAHATi 
10 eyliil cuma 

QEl YO vapurPe Venedlk yolundan 
Ayr~ca 

Venedik, Prag, Viyana, 
Pe§te, Biikre§te 
Otel ve yemekler 

~imdiden 17 yer kapat1ld1 
A cele kaydolunuz. 

Beyoalunde 

NATTA 
Te'efon : 44914 

Biitlin gazeteler filmi begeniyorlar, 
Balbk meb'uau ba1rolii oymyan Ann Sthern'in gittik~e 

Rus filmidir. Paris sergisindeki _Rus yiikselmekte oldugunu yaz1yorlar. Filim 
paviyonunda gi>steriliyor. Sovyet rejisor· bizde de gosterilmelidir. 
leri timdiye kadar daima gencligi mevzu Son model 
ittihaz ettikleri halde bunda ihtiyarlan Avusturya filmidir. Viyanada goste • 
ele almi§lardn. Vak' a, 191 7 senesindeki riliyor. Musikisi boldur. ]onpromiyenin 
ihtilalde hizmet etmi1 emektar bir adam, ~o.k fazla 1•rk1 soylemesine mukabil, ba1 
doktor Poleyayef'in etrafmda cereyan kadm roliinii oymyan Camilla Horn hi~ 
ediyor. Tabii kordelada bugiinkii Rus terenniim ehnemektedir. Mevzuu tabii 
rejimi hakkmda bolca propaganda var · bir &§lc maceras1dtr. Sevgililer binbir 
du. Miinekkidler, filmin fazla k1ymetli mii1kiilata ugrad1ktan sonra nihayet yek· 
olmamakla beraber, insam alakadar ede- digerlerine kavu1uyorlar. Miinekkidler 
cek ve eglendirecek tarzda oldugu fik · jonpromiye Alexander Sved'in c;ok gii· 
rindedirler. Bizde duble edilirse belki zel sesli bir aktor oldugunu, Camilla 
gosterilir. Yoksa rus~aya diger diller ka- Horn'un da roliinii miikemmel oynadigi• 
dar ah11k olmadigtmtz ic;in zevk alama· m yaz1yorlar. Bizde de gosterilmesi muh-
YIZ. temeldir. 

Hindistanda futbol ma~lar1 nasd seyredilir? 

Son z&manlarda Hindistanda da futbol oyunlanna kar~1 biiyiik bir alit· 
ka ve ragbet ba~gi:istermi§tir. Yukanki resim bunun bir delilidir. Kalkiita 
~ehrinde, diihuliyeyi verip mac1 triblinlerden seyredemiyenler, sahanm bir 
tarafnu tahdid eden suya girmekte ve yapliklan bir nevi periskoflarla saat
lerce suyun i<;inde kalrnaga katlamp ma~1 bedava seyretmektedirlcr: 

~----------------~ ( Bu aksamki p~ogra!V 
IST t\NBUL: fl' 
12,30 p!Akla TUrk muslklsl • 12,50 b:l.~ 

dl& • 13,05 muhtell! p!Ak ne~rlyatl • p· 
SON • 18,30 p!Akla dans muslklsl - 19,30 , 
r!ka av hatualari: s. Salihaddin Clb-;, 
og!u tara!tndan - 20,00 R!!at ve ar~• .,r 
Iar1 tara!mdan TUrk mus!kls! ve hal~ ,, 
kilar! - 20,30 Orner Rtza tarafmdan ar ll' 
ca saylev - 20,45 Saflye ve arkada~Ja~. 
rahndan Tilrk: mus!kl.sl ve balk f31 

2
, 

(Saat ayarl) - 2!,15 ORKESTRA • • 
Ajan.s ve Borsa haberlerl ve ertesl gDl' ~ 
program! • 22,30 p!Akla. sololar, opera 
operet par~alart - 23,00 SON. 

viYANA: 1 

18,05 kari§ik :t•l'ID • 18,45 YENi oP~ 
PARQALARI - 19 KEMAN KONSER1·1 sJ: 
kar1~1k yaym - 20,40 TUNA HAF'l'~jtl
BUYliK KONSER • 22,45 DANS MlJSl Jl' 
si, lstlrahat zamanlarmda haberler •• 
Ire. 

BERLiN: 
18,05 MUSiK:i • 18,35 krraat, radyo st;' 

g!sl - 19,05 SEQME MELODILER • 2 ,• 
kari~Ik yaym. gramo!on • 22,05 p/J. 
MUsiKisi - 23,05 haberler, spor ve .1"11~ 
mo!on • 23,55 EC.LENCELi MUSi:Kl 
DANS HAVALARI. 
PE~TE: , 
18,35 CAZBAND TAKIMI • 19,35 1:;onf~~ 

ran.s • 20 QINOENE ORKESTRASI • '~•· 
kon!eranslar - 2!,45 OPERA QRXES'I'~"', 
SI - 23,05 haberler. gramofon ve satrf 
24,35 Macar ~arkilari, son haberler. 

BUKRE:;l: ~ 
19,05 EGLENCELi MUSiK:i • 21,30 kl~, 

Jar ve mecmualar • 21,40 Pi:YANO KO~<' 1 
RI • 22,15 isk~ya §arkilarJ • 22,35 ~~'-1 , 
haberler, hava • 22,50 OECE KONSEll 
23,50 haberler. 
s~arum: ~n 
18,25 HALK ~ARKILARI, MUHP":. 

:;lARKILAR - 20,35 ulusal yal'ID. balk t"1j 
lod!lerl. haberler - 22,05 KONBER • )!.,, 
haberler - 23,25 PIYANO KONSERi • 2!,7 
DANS MUSiKISi. 

LONDRA: 
19,05 ASKER! BANDO • 20,05 1:~ 

yaym - 21,05 plyes - 22,15 ORKEs'l' 1 
KONSERi • 23,05 kart§Ik ya)lln • 23·, 
DANS ORKESTRASI • 24,35 haberler. ~· 
va. gramofon ve salre. 

PARIS [P.T.T.J: • 
18,20 ~llrler, gramo!on • 19,05 tartcV~ 

p!yano. keman konserl - 19,50 konu,ma. ~, 
berler, spor, gramo!on • 21,35 kome<l1 
23,35 haberler, gramo!on, haV&, 

ROMA: 
18,20 KARII;IIK MUSiK:i - 19 kti~ 

yay1n • _21,45 KARI~IK MUSIKi • 22!l-1 
SENFONIK KONSER - 22.20 ORKES'I' , 
KONSERi • 23,50 DANS MUSiK:iSi. tstl 
rahat zamanlarmda haberler ve oa!re. 

NOBETCi ECZANEL~~ 
Bu ak,am tehrln muhtel!! semtJetfll 

nii_be~l olan eczaneler §Unlardlt: 
Istanbul cthetindekller: ~~ 
Emlnonilnde (A. MlnasyanJ, Beyattd 

(Cemi!J, Kil~iikpazarda (Yorgl), Eyii!J.S~ 
tanda (Hikmet Atlamaz), l;!ehremtni~11 , 
(Nlzim Sadikl, Karagiimrilkte (Kelll .. ., 
Samatyada (Ero!llosl, l;!ehzadeba§mda ~~ 
mall Hakkil, Ak.sarayda CSariml, Fen•ljl 
(VItal!), Alemdarda (EsadJ, Bak!fkOY 
(HI! AU. 

Beyoj!'lu c!hetlndekller· 
ist!klld caddeslnde (Matkovt~J, yUJ<sl~ 

kaldmmda (VIngopulol, Oa.latada ct-111, 
kez), Tak.slmde CKemal Rebull, ~!~11 o;j: 
manbeyde (!;lark Merkezl, Ka.simpaf!.r 
CMUeyyedl, Ha.skiiyde (BarbutJ, Be1lk,. 
ta CNa!! Halidl, Sanyerde CAsa!l. 

Uskudar. Kad1koy ve Ada!ardakller: . 
thkiidarda CSellmlyel, Kadikoyiinde ",. 

!Iyol a!\?;mda (Merkezl, Biiyiikad• 
CHalk), Heybellde CTanl!.jJ. 

Gaib aramyor 
Edirnede Gazl • 

mihalde kahvec' 
berber !smail vasi
tasile Mustafapa -
§a muhacirlerinden 
Miiveddet imzasile 
aldigimtz mektub
da deniliyor ki: 

cFotografiDl gi:in
derdigim klz1m on 
yedi ya~mdaki Fik
riye bundan iki se-
ne' evvel kayboldu. Gaib Fikrlye 
Kendisinin halen Ayvahkta bulundll~ 
nu duydum. Goren ve tamyanlar1n _).el 
kanki adresime bildirmelerini insan1l 
namtna rica ederim,,. ~ 

-----------------~ OLOM 
Kadtki:iyilnde Os

managa mahalle -
sinde Na!lbey so
ka~nda 34 numa -
rah hanede oturan 
sab1k polis komi -
serlerinden Bay Fa
ik Altmhoglunun 
ktZI 19 ya§mda Me
lahat du~ar oldugu 
hastahktan kurtu -
Iam1yarak temmu - 6' 
zun 17 nci cumartesi giinii saat 11 ;r 
vefat etmi§ ve cenazesi Edirnekapt ~~ 
ristamna defnedilmi§tir. Mevla rs 
met eyliye. _./. 

ot' HALK OPE R J: 

20/7/937 sah ak~a~~ 
Anadoluhisart !d,j 

Yurdu bahcesin e 1 
Eski Hamam Eski 

19 

Opere! 3 perde 
21/7/937 Car~amba akoa!TI1 

Biiviikada !skcle tiyatrosunda 
22/7/937 per~embe ak~amt 
Be~ikta~ Aile bahcesindc 

P tPi(:A 
Operet 3 perde 



19 Temmuz 1937 

lzmir mektublar• 

Biitiin memlekette hep 
ayni derd: Hayat pahal1 

ktnirde be~ ki,ilik bir aile bu s1cak giinlerde 
bir kazinoya giderse en az on be~ lirayi gozden 
~Ikarmahdir, bu gezinti degil, bir facia oluyor 

-

f izmirdcn bir manzara: $ehir kazinosu . . . • 
den feci bir 1ekil ahr .. Sehuhlenn vasati 
kazanc1 nedir; malum!. Bir aile bUt~e
sinin buna tahammiilU olabilecegini ?ii-
1;;runek bile gUIUnc .. En ucuzu Re13d1ye 
ve Kar11yaka banyolandu. F akat bu u
cuzlugu temin i~in de yalmz •.~a dal~~ 
~1kmak ve her §eyinizi berabenmzde go
tUrmek mecburiyetindesiniz. Unuttum, 

. . Zlllir (Hususi) - lzmir heyeti umu-
llllye · · ·b k I • .. 'I 111 arile temizdir . .';)eytan u agma 
r-Ile: tifo da yok biz de. Bir ayda ancak 
~.rt _rnusab kaydedilmij. Fa kat SJcak, 

~uthl§, bogucu bir SJcak, 1ehri yakasm
~:n. lut~p ter tulumunun i(ine f~rlat~•l· 
· h~r, b~r yangmdan heniiz ~1km1j g1b1, 
'?. Anadoludan esen 51cak ve yak1c1 bir 
l'tizg· .. 

ar u;mde bvramyor. 
&oll;erkes sahile, banyolara, plajlar~, 

&ehk ve agachklara can allyor. Bll 
~a1zar ak1ammm 1ehir i~inde uyandlldlgl 

d
e Vele ve goriilen insan akm1, tasavvur 

e Ile · h' · B.. lruyecek kadar kesif ve miit 11t1r. 
• ut

1
iin nakil vaSJtalan, gecenin zifiri ka-

•an • b h 1&mda, han! han!, gazinolardan, ,t ~elerden, banyo, plaj ve sair yerler-
ef ta!manlan evlerine aktanyor. . 

•kat 1unu itiraf edeyim ki, bu dem
~e, Razino ve bahc;elere akm, bir itiya· 

1 
1~ \'e Ucuzlugun mahsulii degil, bir zaru

~ijn eseridir. Deniz, onUnde bUyUk ve 
n·8'1Davi bir havuz halinde yahp gogsii
~}<;hgl halde, son haddine gelmeden ve 
, 

1
&ucu Slcaklar yakasmdan tutup onu 

~ 811n i~ine f~rlatmadan yerinden klmll-
lllaz. Bunun iki sebebi vardll: 
ritincisi itiyad. ikincisi paahhhk .. 

111
• 
1
tiyad, bir veraset halinde geliyor. !z

h.'t 1 tanmm ki, ii~ batmdanberi bu §e· 
~~t<le oturdugu halde, bir kere olsun d•
~~l~ girmemi§tir. Yalmz yenilerde biraz 
ilitd var. 

1 IItinci sebeb, hakikaten iistiinde duru
~cak bir sebebdir. hmirin, lnciralll na • 

1 ]. altmda bir plaj1 vard1r. Bur ada muh· 
~ 1: Razinolar i§ler. Plaim arkas1, ta 

1 
a ~ova kaphcalanna dayanan hoi vc l':1

Z bir ye§illi~le doludu:·. ~hr~ de ~"k 
v ln. Fa kat §Oy]e bet k1~1hk b1r grup 
~ha aile halinde oraya gitmegi bir tec
ol e ediniz. Otobiis ve tramvay paraSJ 

arak her nUfus i~in asgari 50 - 60 ku
l"llt d b' . k' b" Vereceksiniz. Y amhp a naz ~~ I. 

~~ral meze almca onUniize ~1kacak liste
~~ rnuhte~yah 15 lirada_n .•l•iilYa. -~ii~

z Ve bmaenaleyh, gezmh, kend1hgm· 

iliive edeyim: . . . . 
lnciraltma gidince, gazmo sah1b1 SJZ· 

den «toprak bast1» naml altmda bir para 
da ahr. Bir nevi harac ki hangi kanun, 
hangi teamUI ve manhga dayand1gml an· 
lamaga imkan yoktur. 

<;:iroz gibi iki kU~Uk bahk paT(aSI ve 
bir par~ac1k ekmek, 80 • 1 00 kuru~. ln
san, garsonla hesabla§llken, hayrebnden 
smm smm terliyor .. · . 

,Sehir dahilinde esasen ii~ dort gazmo 
vardu. Bunlardan bir ikisine devam eden· 
ler, gazino tarifesine cesaretle ciizdan 
gostermege muktedir olanlardu. Orta· 
halli bir insan veya aile, o gazinolan kar· 

11dan seyreder. G1d~ maddelerinin .. bu 
kadar bol oldugu bu memlekette boyle 
bir pahahhgm getirdigi netice, sadece 

1ehir halkmm hi~ eglenememesi, medeni, 
i~timai haklardan mahrum kalmaSJ olu· 
yor ..• 

Ecnebilere gelince, onlar hem ya§a· 
maSim biliyor, hem de bu imHnlara ma
lik bulunuyorlar. Sehirden ~e1me plaj
lanna hi~ durmadan i1liyen otobiis ve 
hususi otomobillerde goreceginiz simala
nn yiizde doksam ecnebidirler. Ce1me 
plajlannm vaziyeti de bunu isbat eder. 
Plai civannda, son senelerde gerek ec • 
nebiler, gerekse tehrin zenginleri tarafm
dan kii!kler yaptmlm1111r. Hulasa: l_z • 
mir halk1, kendi kazanc ve hayat sevtye: 
sine uymad1g1 i<;in, tehir ve civarmdakt 
dinlenme, banyo alma, eglenme ve yata· 
rna haklarmdan hie; de istifade edeme
mektedir. Halbuki, bugiinUn miinaka~a 
edilen ve yUriitiilmek istenen davaSJ, hi~ 
de bu degildir, samnm. 

** --

CUl'tiHURJYET 

ikttsadi hareketler -
Tiftik ihracabmm 

artbrma ~areleri 
Tiirk tiftikleri diinyanm her yerinde 

~ok be~enilen miihim bir ihra~ e~yamtz
dir. 

1936 senesinde memleketimizde 6,284 
ton tiftik lstihsal edilmi§tir. 1935 sene
sine nazaran bu istihsalat yiizde 16 faz
ladlr. Son be§ sene zarfmda tiftik istih
salatlmlz §Oy!e cereyan etmi§lir: 1932 
senesinde 6,6000 ton, 1933 te 6,162 ton, 
1934 te 5,500 t<:>n, 1935 te 5,500 ton ve 
1936 da 6,284 ton. 

Bizden tiftik sahn alan ba§hca mem
leketler Almanya, Fransa ve Sovyet 
Rusyad1r. 1936 senesinde Almanya biz
den 4,903,448 lira klymetinde 5,141,264 
kilo, Fransa 1,010,545 lira klymetinde 
1,061,185 kilo ve Rusya da 753,584 lira 
k1ymetinde 856,917 kilo tiftik satm a! • 
m1~1r. 1936 senesinde umum tiftik ih
racahmtz 7,071,000 lira k1ymetinde 
7,462,000 kilodur. 1935 senesine nazaran 
tiftik ihracatumzda miktarca yiizde 257 
ve k1ymet<;e de yiizde 230 artt~ var -
d1r ki, bu suretle 1936 daki tiftik ih~a • 
cahm1z bir rokor te§kil etmektedir. 

Diinya tiftik piyasasmda bizim ba§· 
hca rakibimiz cenub! Afrikad1r. Cenub! 
Afrika tiftikleri harice temizlenmi§ ve 
standardize edilmi§ bir halde ihrac e
dildikleri i~in her zaman tiftiklerimiz • 
den daha iyi fiatlar bulmakta ve bunun
la beraber en lyi piyasalan tutmaktad1r. 

Tiftiklerimiz de harice daha iyi temiz· 
lenmi§ ve standardize edilmi§ bir halde 
ihrac edilirse haricde daha iyi fiatlar 
bulacajp gibi ayn! zamanda lngiltere, 
Felemenk, §imali Amerika gibi bize do
viz veren piyasalan da tutmu§ olacak • 
hr. «;iinkii tiftiklerimiz kalite itibarile 
cenubl Afrika tiftiklerinden daha yiik
sektir ve her zaman bu tiftiklere tercih 
edi!ecektir. 

Tiftik piyasamlZln di~er blr derdl de 
fiat !stikrarstzhg1d1r. Tiftik borsa mah 
oldu~ i~in her zaman ihtikara maruz
dur. 

Bunun i~in de fiatlarmda b!r lstikrar 
yoktur. Bu vaziyet miistahsillerimizi 
<;ok zararlara sokmakta ve onlarm ce
saretlerini kumaktadir. Eger hiikfune -
timiz di~er sat~ kooperatifleri meyamn
da tiftik kooperatifleri de tesis ederse 
miistahsillerimize ~k biiyiik hizmet 
yapml§ olacak ve ayni zamanda mem
leketimizde tiftik kalitesini de 1slahta 
bir ami! olacakhr. 

M. Tez.el 

Erzurumda imar i§leri 
Erzurum (Hususl) - tklim itibarile 

buradaki in§aat i§lerin! ~k dar zama· 
na s1gd1rmak zarureti bulundu~dan 
§ehirde ~ok hummah bir in§a faaliyeti 
b~lamt§IIr. Noksanlarmm ikmali iki 
yiiz kiisur bin !iraya miiteahhidine ve
rilmi§ olan biiyiik muallim okulu bina
smm bu sene tamamlattmlmasma son 
derece gayret edilmekte oldujpl gibi 
Cumhuriyet caddesinde dort daireli bir 
aparllmanla aynca bir niirnune evinin 
birinci ve ikinci katlarmm in~aat1 bit
mi§tir. Bunlarm da bu in§aat mevsimin
de tamamlanmasma ~ah§1hyor. Dil!er 
taraftan ziihrevi hastahklar i~in modern 
bir hastanenin in§aahna bir aydanberi 
ba§lanmt§tir. -···-Sopa ile ba§tndan yaralamJ§ 

Delege Durieux'niin mu-1 
habirimize soyledikleri 

Hataydaki tahrikab Sancak 
Muhafizi idare edivor 

Tiirk heyeti Belediye binasma giderken 

!Bartaraf1 1 !net sahlledel llan iddia edilenlerin bil(oklan arabca 
Ellerinde Suriye bayragile ~1karmagt nutku anhyamad1klanm soyliyerek bir • 

kararlathrdlj!t niimayi~ilere, ciddi ted • birlerine bak111Yorlard1 . 
birler almarak mani olunmujtu. Yalmz Durieux, yanmdaki Arablara hazin 
belediye, polis ve delegasyon binalann- bir sesle: 
da F ranstz ve Suriye bayraklan vard1. 
Fa kat belediyedeki kabul merasimine, 
Tiirkler ekalliyette goriinsiinler diye 
koylerden, kasabalardan toplad1g1 enta -
rili, eiibbeli, talvarh, majlahh, fesli, sa
nkh, takkeli, kU!ahh, kefiyeli sozde A
rab miimessilleri kiimesini YJi!ml!lt. 

Birbirini itekaka salona hiieum eden 
pa~alan dU1iik, sa~1 sakahna kan1m1! 
300 kitilik kafile ortaSJnda Kont de Mar
tel bunalarak Sancak Muhaf121na hita· 
ben: 

- Siz bir merasim idare etmekten bi
le acizrni§siniz? demi,tir. 

}andarma kumandam giicliikle yo! 
a(arak Tiirk heyetini salona almljllr. 
Ellerinde melon oapkalarile, siyahlar gi
yinmit tertemiz valeur heyetimiz gorii • 
niince Kontun yiizii giilmii1 ve samimi
yetle miimessillerin ellerini SJkml§hr. 
T akdim merasiminden sonra Belediye 
bah~esine inildi. Burada Kootun nutku 
dinlendi. Yiiksek sesle ve selis bir ifade 
ile okunan tiirk~e tereiimesi, gayriihtiyari 
Arablar tarafmdan bile alk1$lamyordu. 
N utkun arabca terciimesini okuyamn sesi 
kl!llml§b. Kont birka~ de fa: 

- H1zh okuyunuz I ihtannda bulun • 
du. 

Eski delege Durieux ile bazi Arab 
Iiderlerinin elleri titriyordu. Arab olduk-

- N ereye gitsem sizi unulamiyaca • 
g1m, diyordu. 

Diizme meb'uslardan Adah Mehmed, 
Kontun yanma sokulmasma miisaade e -
dilmedigi i~n sakahm titreterek ~1kh. 

Belediye meydamna ~1kan sokaklar 
tahrik(ilerin, bir hadisesine meydan ver
memek i~in Tiirk balk polisleri tarafm • 
dan tutulmujlu. 

Kont ve maiyetindekiler, bilhassa 1ima· 
li Suriye kumandam General T utvaret, 
bugiinkii idarenin gosterdigi beceriksizli
ge hiddetlendii!i kadar, gelecek idarenin 
1imdiden gosterdigi intizam ve asalete 
hayranhklanm hissettiriyordu. 

Bu halden miitehassis olan gayritiirk 
riiesadan dcserisi: 
«- Hatay Tiirktiir, burada Tiirk 

degilim diyenlerin bile tiirk~e riiya gor -
diiklerinden 1Uphe ebneyiniz. Ancak ara
mJZdaki tahrik~ilerin bir an evvel defolup 
gibneleri, bizi kendi halimize b~rakmalan 
elzemdir.» diyorlard1. 
Reyhaniye hadisesi mevkullarr 

tahliye edildi 
Antakya 18 (Sureti mahsusada goo • 

derdigimiz arkada~mnzdan) - Af ka
ranmn il8.n edilmesi iizerine Reyhaniye 
hadi~esi mevkuflan tahliye edilmi,Ierdir. 

KANDEMIR 

Develide giizel bir • serg1 

Kad•koyiiode Miihiirdar bah~esinde 
bir kuliibede oturan seyyar sahCl Mus
tafa, Bagdad caddesinde Muhtar Pa~a
mn ko§kiinde amelelik eden Tevfi~i, 
kansma takild•~ml bahane ederek dov- Develi (Hususi) - ,Sehrimiz Orta- de miikemm~l olmujlur. 
mii~, sopa ile ba§mdan ajpr surette ya- mektebinde a~1lan dikit ve bi~ki sergi;i, Gonderdigim resim eserlerini te1hir e
ralam•~hr. Suqlu ciirmii me§hud mah- halk•m•z tarafmdan giinlerce gezildigi den gene kizlanmlZI serginin bir kojesin-

Kii~iik ziihuller 

M iilkiye mektebinin ilk kurulu1 
}'lllanndaki degerli hocalann· 
dan Hekimba!l Salih Efendi 

bir giin talebeye ders verirkeo <;etrefil ot 
isimlerinden birini hattrhyamad1gmdan 
d~iinmege dalar ve teneffiis zili ~ahmn· 
c1ya kadar kafaSJm yordugu halde gene 
o ad1 bulamad1g1ndan «affedersiniz efen· 
diler» diyip dershaneden ~1lcmak zorunda 
kahr. Fa kat koprUye inip de 1irket va• 
purlanndan birine girince o ad hahrma 
geldiginden hemen k()priiye fular, bir 
arabaya atlar, mektebe gehr, dershaneye 
girer, kiirsUdeki muallimden mUsaade a· 
larak talebeye haber verir: 

- Demin adm1 bulamad1g1m nebata 
Latinler 1iiyle, Arablar bOyle derler. 
Bizdeki ad1 da 1udur. 

Bu. mektebler aleminde eli duyulma· 
m11 bir hadi!e oldugu i(in ertesi giin ar• 
kada,lan titiz hocaya sorarlar: 

- <Jbiir derste unutkanhgm1z1 telafi 
edebilirdiniz. Kopriiden donmege ne lii
zum vard1? 

Salih Efendi cevab verir: 
- 0 vakit talebe, kitaba bak1p og• 

rendii(ime hiikmederlerdi, beni lcii~Uk gii
riirlerdi I 

Biz yaz1c1lar da -elimizden geldigi, 
gUciimiiziin yettigi kadar- yanht yapma• 
mag a, ziihul ebnemege <;ah1mz. F akat 
SJk Slk gene hataya dii~eriz. <;:UnkU siikun 
i~inde (ah~mak saadetine ekseriya nail 
olamay1z. <;:ok defa miMfirlerimizle, ar
kadallanmlzla konu1a konu1a yaz1m1zi 
~iziktiririz. 

Nitekim diin, kiVTak iislub sahibi mes· 
leklajlardan birinin yammda goziime 
jiiyle iki ciimle <;arpb: 

1 - Abdiilazizin ve birka~ }'II da 
AbdUihamidin hizmetinde bulunan Ke
~ecizade F uad Pal•· 

2 - Kiiltiirii kuvvetli vezirlerden 
Mahmud Celaleddln Pa,a. 

Malum oldugu iizere Ke<;ecizade Fu· 
ad Pa,a, me1hur Avrupa seyahatinde 
Abdiilazize arkada1hk etmi1. giizel niik· 
telerile ve fran"zcadaki kudretile bilhas
sa O~iincii Napolyon'u, kans1 Ojeni'yi 
hayran bllakm11 ve fakat hastaland1gm• 
dan vatanma donemiyerek Niste vefat 
ebni1tir. 0 seyahat ve bu oliim 1868 YJ· 
hna tesadiif eder. Abdiilazizin vefab ise 
1876 olduguna gore F uad Pa,amn on• 
dan geri kalma!lnl, Be1inci Murada ve 
Abdiilhamide hizmet eylemesini kabulc 
imkan yoktur. 

Mahmud Celaleddin Patamn kiiltiirii 
kuvvetli bir adam olmaSJ da hayli soz 
gotiiriir. 0, ger~i tairdi, Bab1ali Htible
ri arasmda miin1i say1l1ld1, Mir'ab Haki· 
kat adh bir tarih(esi de vard1. F akat ~air 
Andelib, kendisini 1ark1cl vezir, diye a• 
nard1, k1ymetsiz bir 1air sayard1. T arih9· 
ligini ise me~hur Kii(iik Said Pa~a. dal· 
kavukluktan ve jurnale~hktan ibaret gor· 
mektedir. 

Devrinde .';)apur <;elebi diye anllage
len ve Osmanh devletinde Sadllazam o
lan otuz diizineye yakm vezirin hepsin• 
den alim oldugunda jiiphe edilmek iniH· 
m bulunm1yan Said Pa§a, kendinden ba§
ka hi(bir Osmanh diplomah tarafmdan 
e1i kaleme ahnm1yan hahrahnda Mah· 
mud Celaleddin Pa1ay1 agiT surette t~· 
hi! etmekten ~ekinmemi!tir. 

Hakikat de boyledir. <;iinkii Mahmud 
Celaleddin Pa,a, ne kuvvetli dil, ne de 
kuvvetli bilp;i sahibi olup sadece zeki ve 
ho~•ohbet bir adamd1. Bunw ak!ini ka· 
bul etmek, kii(iik mikyasta ziihule dii!" 
mek demektir. 

kemesine verilmi§tir. halde, giizelligine doyulam•yacak derece- de muallimelerile birlikte gostermektedir. M. TURHAN TAN 

;~~::~~~--=~:-:K~a~r~;IY;.•:k;a;;;b;an;~;·o;l;~;;::::::::::::::::::::~~;;~~~~~~~~;;~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;:~~~~~j:~:i~~~~~~::~~~~-::. ....., ' iizerine isterseniz, temin edebilirim. du: hatta tabii p;ordiigii anla!Ilan doktor, agiT rini ugujluruyordu: 
Edebi tefrika : 14 • ~ Gencsiniz, biinyeniz yard1m edecek. Evet, sanatoryoma girmege karar bir sesle sordu: - Boyle bir meselede, bizim ne file-

-. IE5) IL ~ IE5) n Bunlan soylemege, kendimi mecbur ad- verenler i~in, siiylediginiz ~ok dogru... - Ne vakit~ rimiz olabilir, doktorcugum. Siz, ne de ... 0 .fi ~?!::!. jR lb:1J ~ ~ A R A ~ U dediyorum. Beni, hem bir doktor, hem Melike, biraz almgandiT da... Melike, doktorun 1srarla bak111 karjl- seniz o, olacak ..• Biz, sizin fikrinizi al· 
~ ~ bir dostunuz, bir kardetiniz gibi dinleyin. Gene kadm, soylenenleri duymuyor smda, yash dalgmhktan silkindi: mag a geldik. 

Yazan : Mahmud Yesarl ,Sekib, i~inin biitiin minnetile, kalkb, gibi duruyordu. Doktor, Melikenin bo- _ Bu p;ece. Doktor, i<;inden dargm bir giiliitle ba· 
doktorun elini SJlctt: zuk renginden, ,Sekibin kekeleyi,inden, - Bir kere mi? jlnl salladt: v b' . ilt • ITden, ba,hemjire odaya gmM~ • 

di:n evv.J ba,Iad1g1 sozii hallrlam11 glbJY· 

~e- J?iin gece, baloda imi1s!n~z. Size, 
le,~•Ym, eglenmeyin, demeJ_Yn~ltm- He· 
• a\'a almaym hir dememi!IIm. Fa kat 
••ce •v d , Yanlanna kadar geceyanlann an 
0 nr ' 

C;~- gez?lek, dans etmek yasakh. 
~ ••. 

1
ozlenni Melikeye dikti; azarhyan 

&l . . . . d . 
l'ade'. tnc1tmeden danian; biT . osttan z~· 
lesJe ~sanlara yakmhgml telkm eden bn 

..._ SOy]iiyordu: 
lt\d E:rken yatacaklmtz. Yiiziiniiz, ne
•ilj k sol gun, biliyor musunuz? Bu~~· 
"'~ d orkutmak i<;in soylemiyorum. SIZI, 
~Ill kda rnuayene ettigim zaman, edindi
~- anaati, verdigim hUkmii hahrhyo • 

)• ~•kib .. -· d' ly0 rd • Yuregt ~arpa ~arpa doktoru m-
b..n,j u: lak~rd1y1 kJSa kesip, korktugu 

........ n t~llmamaSJm istiyordu: 
~ •• d . Vet, doktor bey ..• Tavsiyelerini-
b atrn . 

Una]lll a nayet ediyoruz. Fa kat, ~ok 
tOyle ~lhk. Biraz hava almak istiyordu; 
tik. Bir elhlim, dedik. Evimize donecek

a bah, bizi !;evirdi, bOylelikle 

baloya gittik. 
Onun telalma, doktor, pek ald~rml! 

p;oriinmiiyordu: .. 
_ Evet, daima, boyle olur, az1z1m. 

Evde oturmaktan SJkihmr, biraz hava al
mak istenir ve bir ahbab ~1kar, yoldan 
~eviriverir. Eger, siz de dispoze olmaml§ 
olsaydmiz, 0 ahbab, dost, ark~daf, h~r 
k. se sizi yolunuzdan .;evnemezdl. 

Jm ' ' . d . 
Hastahgm devam1 miiddehnce _emlye • 

•. tedavinin devaml miiddetmce, re· cegtm, . k 1• .. harici olan her jeyl unutma azlm· 
Jlrn . k d ··J 
dn. Yasak ed!l~n 1e~_le':. yaP.~.• egd; 

d .. ··nmiyecekSJmz. <;unku, du!unmek 
U!U • d d . • t 

azab verir. OzUimemek e te avmm t•r_-
lanndandu. Yaval yaval ah!mm, kend•
mi ah$hnnm fikri, zanm, p;ayet bo,tur. 

H I I kl Oldug" u kadar karakterle de 
as a 1 a . .. I . k 

miieadele edilecekhr. Mucade eyl, uv • 

vetli taraf kazamr. 
Doktor, Melikenin yiiziiniin soldugu-

nu farketmi1ti: d 
S . ·· dinliyen hastalar anSJnlz, 

- IZ, soz 'I ., . 
h f d. Hastah~miZ da 1 en em11 amme en 1. ~ .1 degil: biraz di,inizi slka:samz, tamaml_e 
kurtulmU! olacaksmlz. Size, bunu, neym 

- <;ok letekkiir ederim, doktorcu - vaziyeti derhal kavray1vermi!ti; sesmm - Bir kere. - Eger, hakikaten, dediginiz gibi: 
gum. ahengj dei!i1ti, sanki yanda bJTakhgl sii- - <;ok mu? ben, ne dersem, o, olacagm1, bilsem me-

Doktor, bir ~;ocuk kadar utanml§h, zii tamamhyordu: Nekadar az ve ehemmiyetsiz gosterir- sele, <;ok Imlay azizinl. Ne yaz1k ki dole· 
giilemiyordu: - Ve sanatoryoma girmegi istemi • se, tehlikeden o kadar uzakla§acagml sa- torlann fikirlerini so ran hastalar, ken eli 

- Rica ederim, vazifem ..• Hem, sa- yenlerin de balolarda sabahlamalan hi<; nan, uman biitiin basta insanlann korku fikirlerinin kabul edilmit olmasm1 istiyor• 
natoryoma girmege karar vermi1 bir has- d<>Rru degil... ve ka(Imtile ,.sini kii(iilterek: Jar. SahlStan bahsebniyorum. Bu, da • 
tamn arhk balolarda dolatmasl, hi~ dog· .';>ekib, rahat bir soluk ald1gml belli et- - Bir par~a ... dedi. <;ok az. · • ima, hep bOyle ... N e yapmak fikrinde • 
ru degil... mege ~ekiniyordu; doktora minnetle ba- Doktor, ellerini sumenin iizerine koy· •inid diye size soruyorum. <;iinkii, •izin 

Gene kadmm rengi ~uverm4ti: giiz· karak, oksiiriir gibi gUidii: mujtu; gene kadmla koca•ma ayn ayrl ne yapacagm1z1, ne yapmaga karar verdi· 
lerini a~arak, kocasma bakh; bogaZJ bir- - Evet, hakkm1z var, doktorcugum. bakh: ginizi anlad1ktan •onra, ben fikrimi aoy• 
den t1kamvermi1. kulaklan uguldamaga Bu ka(amakh konu!U!a inanm11 gorU· - Peki, 1imdi ne yapmak fikrinde - liyebilecegim. Sizin niyetinizi, kararm1zt 
ba,lamtjtl: dudaklan titriyordu, boiiuk nen gene kadm, bir1ey soylemiyordu; siniz? bilmeden, tavsiye edecegim ted a vi teldi. 
bir sesle: yUzii, hala solgundu: gozbebeklerinde Kan koca, §3§Jrarak babthlar. Bu, iki- pek ezbere, JSmarlama bir1y olur. Hal • 

- Ne~ diyebildi. Sanatoryoma gir • basta bir l!lk yamyordu. sinin de beklemedigi bir1eydi. Onlar, ac1 buki hastahgm seyri, eiddi, esash tedavi 
mege karar veren kim~ Sekib, aSJI bahse ge~erek odanm ha· duygulardan, ac1 dU,iincelerden kurtul • istiyor. 

Sumenin kenarlanna sokulmU§ kartla- vasma ~oken ag1rhg1 dagttmailt dU1Un- mak i~in doktora gelmijlerdi. Onlann ii- Gene kadmm dudaklan beyazla§lver· 
n, mektublan, parmaklanmn ucile dii • dii: midlerini, !e>inclerini, nejelerini tutan, mi,ti: 
zelterek, dudaklannda hep ayni nazik, - Konu,acaglmiz mesele miihim... baghyan, birbirine ekliyen biitUn baglar, - Tehlike mi var~ 
miisamahah gUIU,Ie, oniina baka baka Belki kans1, •oyler, diye bir an bekle· burada bitiyordu. Bu 1shrabla titriyen ses, doktorun sii· 
konujan doktor, batml kaldJTdl; o da §&· di: Onlann cevab vermedigini goren dok- kununu sarsmaml§h: 

fiTmll gibiydi: - Buraya gelmemize sebeb... tor: - Tehlike, bugUn i~in degil ki ... Ben, 
- Affedersiniz, bir•ey mi soylediniz ~ Doktor, d1'kkatle d1"nliyordu: - Evet, 1imdi ne yapmak fikrinde • hl'k · d h 'Ik ·· d , te 1 ey1, a a 1 guniin en size soyle-
Sekib, kamile gozgoze gelmekten ~e- - Evet... siniz? mi,tim. 

kiniyordu: oziir dileyen bir boyun bii • - Melikenin agzmdan kan geldi. Diye tekrar etti. _ Peki, kan gelme•iL 
kii1Ie giiliimsiyerek tiTnaklarma bak1yor • F azla l•!mayl§mdan, bunu bekledigi, Sekib, bir su~lu 1•1kmhg1 i~inde elle • (Arkast var) 
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Miilayim pehlivan Ame
rikaltyt magliib etti 

Miisabaka ~ok ~etin oldu, Miilayirn, 36 nc1 

dakikada Amerikahmn s1rtim mindere serdi 

1\liilayim • Komar ma~mdan heyecanh blr sahne 

,Sehrimtzde bulunmakta olan ve cenubi 
Amerika §ampiyonu iinvanile giiref<'n 
Komar ile alaturka ba~pehlivanlanmtz • 
dan Miilayim arasmdaki iddiah ve mii· 
naka~ah giire§ nihayet diinkii kar§tla1ma 
ile sonuna baglanmt§ oldu. 

Bundan evvelki son giire1te Amerika· 
lmm, cenubi Amerika 1ampiyonlanna 
mahsus oldugu iddia edilen kemeri, Mii· 
layimin hiikmen kazanmast iizerine Tiirk 
pehlivanmda kalmtjtl. Amerikah giire§~i 
neticenin minderde filen ahnmast laztm 
geldigini iddia ederek kemerini istemit. 
Miilayim hakem karanna istinaden iade 
etmemit. mesele de biiyiimii1tii. 

Diinkii giire1 i1te bu miinaka,ah neti· 
ceyi kat'i ~ekline soktu ve Miilayim ra· 
kibinin de kabul ettigi itiraz gotiirmez bir 
galebe kazandt. 

Stadyomda bu giire1i takib i~in 4000 
den fazla oeyirci toplanml!ll. Bu kala· 
bahk arasmda Giimriik ve fnhi•arlar Ye· 
kili Rana T arhan da gaze ~arptyordu. 

fki rakib tam saat 17 de mindere ~tk· 
!liar. fkisi de olduk~a •inirli goziikiiyor
du. Mutad merasimden sonra giire1 ba1· 
lad1. 

Ba,Iangtc;ta Komar daha faik giireti· 
yordu. Aradaki stklet farkmdan istifade 
ederek ilk dakikalarda bir netice almak 
istedii!i goziikiiyordu. Miilayim rakibi • 
nin birbirini kovahyan hiicumlanm te • 
sirsiz bnakan ~etin bir miidafaa ile ikti· 
fa ediyor, hiicum fmatlanm kovalamak
tan daima uzak kahyordu. Bu vaziyet 

Miilayimin rakibini ilk dakikalarda yor· 
mak istedigi inhbamt uyandtrdt. 

Filhakika ayakta ~etin bir miicadele 
halinde gec;en giire~ ilerledik~e Amerika
hmn yorulmaga ba,Iadti!t da goziiklii. 15 
inci dakikadan sonra Miilayim arhk vazi· 
yete bakim olmu§tu. Amerikah 1iddetle 
soluyarak gure,iyor, mhntn yere gelecegi 
dakikayt miimkiin oldugu kadar uzaklat· 
hrmtya ~ah!tyordu. Bir arahk giir01in 
1ekline itiraz eder gibi oldu. Hakemin 
kat'i k·aran herhangi bir usulsiizliige mey· 
dan buakmadt. 

20 nci dakikadan sonra giire~n mu • 
kadderah taayyiin etmi1ti. Miilayim hak 
ettigi galibiyeti elde etmek i~in acele et • 
meden ~ah,tyor, her ge~en daktka ile A· 
merikahyt biraz daha mukavemet ede • 
mez bir hale getiriyordu. 

36 nCJ dakikada Amerikah Miilayi • 
min altmda ezilmit bir halde idi. Miila· 
yim alaturka «terspa<;a» denen oyunu 
tatbik ederek Amerikahnm strhm yere ge· 
tirdi ve lie; saniye bu vaziyette btraktt. 

Curet bitmi,ti, Miilayim cenubi Arne· 
rika f&mpiyonlarma aid oldugu soylenen 
kemeri beline takmtt, halktn alkt1lan ara· 
smda omuzlarda ringten iniyordu. 

Komar'm menajeri maruf Amerikah 
organizator Zibisko Miilayimle Tekir • 
dagh Hiiseyin arasmda bir giire, tertib 
edecegini ve bu giire1in galibini diinya 
fllmpiyonasma i1tirak etmek iizere Ame
rikaya · gi)tiirecegini ilan etti. Bu giiretin 
tarihi yakmda tesbit edilecektir. 

l'lf!i!Ayimln muvaffakiyetlni alk~hyan balk 

Fttnat Hamm, butiin omrii bir a1k 
macer.,t t~inde en kuvvetli bir a1kla se • 
verek ve sevtlerek gec;mi~ oldugu i~in a
nun a•kmt tayib edecek bir kadm degil
di. Bilakit bu maceraYJ, hele Adile ka
dmtn, Leylanm annesinin, nihayet sev • 
diginin bajma gelenleri, kendi batmdan 
g~mi§ maceralar kadar heyecan ve a • 
lika ile dinledi. Leylamn gozleri ya1ar· 
dtgt zaman o aglamaga ba,Iam14h: 

-Yah ktzun, vah Leylactgtm ... Ne 
bedbaht, ne zavalh ktzmusm sen.. Ben 
!eni ned en daha evvel tam~adtm; neden 
babana kar11 bu kadar diirii1t harekel 
ettim! .. 

Diye dogiindii. 

Sonra Leylanm da aklmdan gec;ece • 
gine tiiphe etmedigi bu sualin cevabmt 
vermek i.izere: 

- Bilir misin; dedi. Ben neden ba
bam gonnekten ~ekindim? Onu ~ok, pek 
~ok sevdigim i~in ... A~kta, biiyiik a~lc • 
larda ihanet kolay kolay affedilemez. 
Ben kendimi yedim, fakat babanm an • 

nenle evlenmesini affedemedim. Ooun 
da beni, benim onu sevdigim kadar aev• 
digini bildigim balde affedemedim. 

Leyla birdenbire kendi derdini unu • 
larak gene bu ~ok Jayant dikkat a§ka 
ge~itti ... 

- Evet hammefendi; dedi. Benim 
anhyamadtgun nokta da budur. N e ga· 
rib terl .. Siz babamt nekadar sevmi~i • 
niz ki onunla konu~aktao ~ekindiginiz 
halde biitiin servetinizi ona terketmegi 
diiti.iniiyormu,sunuz. Ne garib, ne 1a • 
yam hayret I•Y ... 

- Benim, senin annene kar11 kinim 
olmadtgmt da tahmin ediyorsun, degil 
mi? hte seni kendi klllm kadar sevebili· 
yorum. Benim bir evladtm olsaydt, onu 
daha fazla sevmezdim. Biitiin bunlan 
bir tara fa bnakahm. Fa kat !U bana an· 
lathklannt eger birka~ ay evvel bilsey • 
dim, emin ol ki biitiin kinimi unutur, seni 
himaye etmege ~ah,ndun. Hele babanm 
~ektiklerini! .. Bu adam benim en kii~iik 
yardtmunt reddetmi1tir ... Halbuki o za· 
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Spor i,Ierimize yeni 
bir sekil verilecek 

' 
Bu hususta bir kanun 

projesi haz1rlamyor 
Spar i1lerimizin daha iyi bir diizene 

konulmast i1i Cumhuriyet Hallr. Parti· 
since ehemmiyetle letkik ve miitalea edt!· 
mektedir. Parti, <'as itibarile spor mese· 
lesinin bir devlet i1i olarak ele ahnmasma 
karar vermi1tir. Buna nazaran spor i1i 
devletle§tirilecek, bununla beraber pro· 
fesyonel te,kilita da mii•aade, hatta icab 
ederse yardtmlarda bulunulacakhr. Par· 
ti, bu i1in ya Ba§veka.lete bagh bir miis· 
le§arltk veya umum miidiirliikle, yahud 
da Maarif Vekaletine bagh bir miiste· 
§arltkla idaresini teklif etmi1tir. 

Ba,vekalet, k~ndisine bagh umum 
miidiirliiklerin saytsl c;ogaldtgt cihetle bu· 
na yeni bir umumi miidiirliigiin ilavesini 
!imdilik muvaftk gormemekle beraber, j. 
leride tetkik edilecegini bildirmi§, Maa· 
rif Yekaleti de Lu i1i yeni bir miiste§ar· 
hkla ele almak i~in tetkikat yaptlrmaga 
liizum gormii,tiir. 

Simdiki halde gerek Parti, gerekse 
Maarif Yekaleti bu i1i ayn, ayn tetkik 
etmektedirler. Muhtelif memleketlerin 
spar te,kilatlanna aid nizamname ve ta
limatnameler celb ve tetkik edilmi,tir. 
Y akmda bu hususa dair bir kanun projesi 
hamlanacaktu. fki ay sonra Ankarada 
toplanacak olan umumi spar kongresin· 
de bu mesele mevzuu bahsolacak ve bu 
hususta hazulanacak raporda spor te,ki
latmm devletle§tirilmesi esast tesbit edi
lecektir. Yeni •por te§kilattntn ba1ma Si· 
nob meb'usu Cevdet Kerim fncedayt· 
mn, elyevm te§kilat ikinci reisi olan Ay· 
dtn meb'u•u Adnamn ve yahud da U. 
yu1turucu Maddeler lnhisan yeni Umu
mi Miidiirii Ali Saminin getirilmesi ihti· 
malinden bahsedilmektedir. 

Viyanada heyecanh bir 
futbol ma~1 

Yiyana 18 (A.A.) - Ceteka Ajan-
11 bildiriyor: 

Bugiin biiyiilr. bir kalabahk huzu • 
runda merkezi Avrupa kupa 1 domifina
li, Yiyananm me1hur Austria taktmile 
Budape1tenin me1hur F erencvaroch takt· 
mt arasmda oynanmt1tlr. Viyanahlar ~ok 
miikemmel bir oyun ~tkararak, miikemmel 
bir vaziyette olmasma ragmen Macarla • 
rt 4 • 1 yenmi,lerdir. Birinci haftaym so· 
nunda Austria 2 . 0 galib vaziyetteydi. 

1Ik go! birinci haftaymda }erunlem 
tarafmdan 18 inci dakikada alllmtt ve 
Stroh 30 uncu dakikada 2 nci golii at • 
mtthr. 

lkinci haftaymda Andritz 18 pas ~iz· 
gisi dahilinde topa elile dolr.unduijundan 
penaltt verilmit ve Dr. Sarosi tutulmaz. bir 
tiitle Macarlann telr. saytstm kaydetmit· 
tir. Ma~ tiddetli bir gidit almtt ve bu 
esnada 12 nci dakikada gene Jerusal~m 
Avusturyahlann ii~uncii ve be1 dakika 
sonra da Sindelar dordiincii golit atm11 • 
lardtr. · 

Admira Genova diskalifye edildigin· 
den Avustria final ma~ml Lazio ile 
oyntyacak!tr. Sampiyonluk i~in Yiyana 
ekipi favoridir. 

Afyonkarahiaarda yeni 
mmtaka heyeti 

Afyonkarahisar (Hususi) - Bolge 
miz ba§kanhgoma Halkevi ba§kam Galib 
Demirer, futbol ajanbgma Hiiseyin, at
letizm ajanltgma $uayb, giire§ ajanh • 
iJna Derv~ sec;ilmi~lerdir. 

valhnm omriiniin sonunda nekadar muh· 
lac bir hale dii,tiigiinii sen soyliiyorsun ... 
Zavalh adam! .. 

Fttnat Hammla Leyla tam bir ana ktz 
muhabbet ve tefkatile derdle!iyorlardt. 
F:tnat Hamm Leylamn zalint ve kalbi • 
nin en derin kotesindeki derdi gordiigil 
u;m: 

- Kll.lm, dedi, git, Sami Beyi ara; 
bulamazsan Tevkifhanede sevdigin ada· 
mt gormege ~al11. Bu hem oanin kalbi • 
nin, hem de insanhgtnm borcudur. <;lin· 
kii goriiniiyor lei bu zavalh gene senin 
yiiziinden miithi~ bir iftiranm ve korkunc 
bir tuzagm kurbam olmak iizeredir. 

Leyla biraz evvel bir mektub daha 
gonderdigini ve Sami Beyin bu mektuba 
da cevab vermiyecek olursa o zaman 
Fttnat Hammm dedigini yaparak onlan 
aramaga te~ebbiis edecegini soyledi. 

Fttnat Hamm, Leylanm ba~mdan ge· 
~enlerle alikadar olarak zihni hep ba
basmt, sevgilisini ve annesinin aktbetini 
dii~iini.irken Leyla da kendi kendine Ftt· 
nat Hammm garib ve esrarengiz bir ha· 
va ic;inde ya~aytp ya1amadtgtnt soruyor
du. Akhndaki bu muammayt ~ozebilmek 
i~in rormaga liizum giirdii: 

- Acaba siz servetini1.i bahama ter· 
kottiginizi kimseye soylemi, miydiniz? 

Mecburi is hizmeti 
' 

bizde de tatbik 
edilemez mi? 

PARiS 
Sergisine kafile seyahatleri 

13 ve 20 Agustos 1937 

[Batmakaledtn devaml V A G 0 N L i K 0 0 K 
dedir. Bu kmmdan wnra <;orluya ve 
<;orludan on kilometre ileriye kadar, as· Ankara: (Tel. 1777) • Galata: (44063) • Beyoglu: (49480) 

fait yo! bitmi, ve a~tlmt~hr. Buradan son· ••••••••••A•c•n•e•t•a•l•a•r•'•"•a• m• U•r•a•c•a•a•t.•••••••llll'l 
ra, Liileburgaza kadar, lmlc kilometro-
dan fazla bir klSlm in,a halindedir. Liile
burgazdan Edirneye kadar olan ktstm ise 
heniiz eski harab halinde, oldugu gibi 
durmaktadtr. Havza • Babaeski arasmda 
ise yol, ge~ilmiyecek kadar berbaddn. 
Otomobiller, olobiisler ve kamyonlar, 
yagmur yagmca a1tlmaz bir hale gelen 
larlalardaki toprak patikalan takib et· 
mektedirler. fn,aat sahasmm yalmz <;:or· 
lu ile Liileburgaz arasmdaki kt•mmda, 
makinderle c;ah1tlmak surelile esash ve 
ciddi bir faaliyet gosterilmektedir. Diger 
ktSimlarda birkac; miinferid amelenin, eJ. 
lerinde ~ekic;, ta, ktrdtklan goriilmekte· 
dir. Liileburgazda kasabanm i~indeki 
parke kaldmmlan yapmaga c;ah,an arne· 
le arasmda, kadmlar da vardt. Hasad 
zamant amele bulunmadt~l i~in, koylii 
ve ka<abah kadmlann da c;ah,hnlmasma 
mecburiyet hast! oldugunu ve amel.-iz· 
likten yo! i,lerinin agtr gittigini o~rendik.. 

T rakya gibi, yurdun en miihim bir 
parc;asmdaki yo! in1aatmda -bilhassa, ha· 
yati bir ehemmiyeti haiz alan fstanbul • 
Edirne 1osesinde bu betaeti gordiikten 
ve geni1 memleketimizin binlerce kilomet· 
ro yola ve sair kurutma, sulama gibi mu· 
a1.zam imar i1lerine alan ihtiyactm naza· 
n dikkate aldtklan sonra, biitiin bu i,le
rin siiratle yaP'labilme!i ancak Alman· 
yadaki gibi mecburi bir i1 hizmetile kabil 
olabilecegini dii,iindiik. Boyle bir mii· 
kellefiyetin daha verimli olma•t kin, AI· 
manyadakinin ahine olarak bizde mu· 
vazzaf a'kerlik hizmetinin •onunda yaptl· 
mast daha muvaftk gibi gelmektedir. 
Maamafih bu teferruata aid bir nokta· 
dn ki ana fikir kabul edildikten sonra, 
kanun layihast hamlannken iizerinde 
durulabilir ve tabii, en muvaftk 1ekil ka· 
bul edilir. 

Memleketimizde, i1 miikellenyeti ka· 
bul edildijii takdirde, amele kttltgt yii· 
ziinden teahhura ugnyan imar i1leri gee; 
kalmtyacaih Ribi, bunlann daba ucuz 
yaptlmast imkam da temin edilmi1 ola
cakttr. Almanlann mecburi ;, hizmeti, 
bizim eski «amelei miikellefe» oisteminin 
daha modern, daha te1kilath .ve askerile1· 
tirilmi1 1eklinden ba1ka bir1ey olmadtgma 
gore, memleketimiz ic;in yabanct bir usul 
de degildir. Nitekim, timendifer tabur· 
larile demiryolu da yaptlmtlhr. Alman· 
ya gibi esuen ~ok mamur bir memlekette 
mecburi i1 hizmetile biiyiik imar projeleri 
tatbik olunabildii!ine ve bu IC~kilattan 
azim istifadeler elde edildi~ine gore, na
fta i1leri heniiz ba,larnll olan memleketi· 
miz i<;in, bu miikellefiyetin c;ok daha 
faydah olacagmt santyoruz. Hiikumetin 
bu meseleyi tetkik etmesini rica ederiz. 

ABIDIN DAVER 

Bir kamarotun kolu ktr1ld1 
Diin alqam saat 8,10 da Bliyilkada • 

dan hareket eden Goztepe vapuru Moda 
iskelesine vardtiJ zaman kamarot Ha • 
lid iistkattan iskele uzattrken muvaze
nesini bozarak altkata, oradan da denize 
dii§mii§tilr. Gii~;liikle denizden kurtart· 
ian Halidin kolu da kmlmt~ oldu~un • 
dan hastaneye kaldmlmt§tlr. -···-Ada ~amhklarmda yan~n 

Heybeliada ~ambklarmda diin yangtn 
~tkmt§S& da ate~ln etrafa da~lmasma 
meydan verilmedcn sondiirillmil~tUr. Ya 
ptlan tahkikat neticesinde Adaya gez· 
mege glden birka~; Musevi delikanhst· 
nm dalgmhkla kurumu~ otlarm arasma 
slinmem~ sigara atllklan ve yangmm 
bundan ~tkll~t anla~tlmt~tlr. 

Resmi bir muameleye liizum gordiiniiz 
miiydii? 

F1tnat F-lamm istifsarkar baktu 
- N eden soruyorsun klllm? 
- Bilmem ki ... Arllk her1eyden tiiP· 

helenerek tetik bulunmagt daha dogru 
buluyorum da ondan. Acaba sizin ser • 
vetinizle alakadar kimse var mt? Onu 
merak ediyorum, 

- Seni tiipheye dii,iiren bir emare 
mi var Ley Ia? 

- Belki bana evham geldi ve belki 
aldantyorwn. Fa kat zannediyorum ki ai· 
zin de etraftntzda tiiphdi hareketler var. 

- Ne gibi? .. . 
- Bilmiyorum, bunlan izah ede • 

mem. F akat dedim ya, ban a oyle geli • 
yor .. ~ 

Fttnat Hantm giildii, Leylamn ~ene • 
•ini ok!tyarak: 

- Sen benimle metgul olma; beni bt· 
rak. Fa kat ikimiz bird en oeninle ve sev
digin gencle me§gul olahm. Belki fay • 
dah oluruz. Hatta bu yolda Hact Ra· 
1idden de istifade edebiliriz. Bu ihtiyar 
adam hem emin, hem ~ok zekidir. Bize 
her hususta yardtm eder; yo! gosterir. 

Leyla, evin iki adamma kar11 daha 
onlan tamdtgt ilk giiniin fena tesiri 
altmdaydt. Hanunlan i~in doktor ~agtr· 

Milas ~arbayhgmdan: 
Milas ka•abasmm halihanr haritast 8/7/937 tarihlnden itibaren 

giin mi.iddctle kapah zarf usulile eksiltmiye konmu!;tur. 
1 - Kasabamn evli ktsmt 100 hektar, e\'Siz lnslnl 50 hektar olarak tall' 

mia edilmistir. 
2 - Evh k.tsmm hektarma 30 lira, e\·siz lnsmm hektaruta 10 Ura olar~ 

her iki k.t.<mm muhammen bedeli 3500 liradtr. 
3 - Harita Naita 1\feclisinin 29 SBYI ve 13/3/936 tarihli kararile tas 

dik edilen •artname hilkiimlerine li!Ore npt.lacakttr. 
• -l.fuhammen bedelin yfu;ce yeru buo;u)!u ild yiiz alt~ ild bu<;Uk ur 

teminat ak~esi &hnacaktrr. 
5 - !hale, arttrrma ve eksiltme kanununun hiiki.i.mlerl dairesinde Y' 

ptlacaktrr. 
6 - 1hale 28!7/937 tarihinde saat 17 de Milb Beleruye Enciilnentnd8 

yaptlacaktrr. (4126) 

Ek!ema ve en muannit cild yaralarmdan kurtulmak i~n 

EKZAMiN 
kullantntz. Blnl•ree butayt kurtarm•tbr. EcEO.nelorden iat•viniz -~ 

Bursa inhisarlar Ba,miidiirliigiinden: 
tncgol lnhisarlar ambarmda artar ve eks!lir 530.000 kilo yaprak tii ' 

tUnler denk halinde !negol ambarlanndan yiiklenerok Bursadan Mudan ' 
yaya ve oradan da vapurla !stanbula sevkedilmek iizere icab eden nakJiyal 
15/7/937 tarihindcn itibaren 15 ~(tin milddetle ktsa eksiltmiye konulmu~tur· 

!stekiiler na.lotint sartnamesini gormek iizere her is j(tinii !stanbutdt 
t~hisarlar Umum MiidUrliik 1malilt - Stok ~ubeslne, Bursada 1nhlsarlar B~t 
miidiirliigiine ve 1negolde inhisarlar Mildiirlil~ne milracaat ed~bilirler. B~ 
nakliyatm thalesi 30/7/937 cuma ~:ilnil saat 15 te yaptlacaj~mdan lateklilertll 
% 7,5 muvakkat temlnat ak~esi olan 517 lira ile Ba~miidiirliigilmiizde mi.it~ 
~ekkil Komisyona mliracaatleri ilan olunur. (43021 

ADEMi iKTiDARA 
BEL GEV$EKLiGiNE 
en teslrll blr lllq S E R V 0 i N dlr . 

Ta,raya poota lle 185 kuru•• tonderllir. Sirkeel Merke• ee~neoi. All Rl!a 

Hariciye Vekaletinden: 
1 - Cankayada Hariciye kli$k!lnde yapt!acak 10778 Ura 99 kuru, bedeiJ 

ke~ifll, ha\'UZ, kalorifer tesisi vesalre ile Harlciye kil$kii miidiir evi, eara ~ 
serlerin ka\orifer teslsah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 1 

2 - Muvakkat teminat 808 lira 45 kuru~tur. 
3 - Bu i~P. aid ~artname ve projeler Hariciye VekAletl Levazun MQdQt' 

Jil~nde ~toriilebilir. 
4 - Eksiltm~ Ankarada Harlclve Vek!letl Levuun MQdQrlOIQ odasUI' 

da 26 temmuz 1937 tarihlne musadif pazartesl gi.inU saat 16 da yap!lacakt!J',. 
c1979• (4085) 

Yozgad ~arbayhgmdan: 
Ayda yilz lin Ucretle Yozgad Belediye ~lerinde bir fe!l memuru vt!Y' 

mlmar istihdam edllecektlr. Tallb olllnlarm kanun! vesikalarile 30 temrnU: 
937 tarihine kadar Belediyeye milracaatleri i\ln olunur. (4192 

mamt§ olmalarmt bir tiirlii affetmiyordu. 
Onun i~in sesini ~tkarmadt. 

Fttnat Hantm bu siikutun manaemt 
derhal anladtgt i~in: 

- T ereddiidiiniin ve bu iki adam a 
ka111 1iipheli bir tavu ah§tntn sebebini bi· 
liyorum. Fa kat onlart stkt bir I.ontroldan 
gec;ir, aldandtgtnt anltyacaksm. fkisi de 
bana ~ok bagh insanlardtr. 

- Siz neden onlardan bu derece 
eminsiniz} 

- Cunkii Miinevver benim pek de 
yabanctm degildir. Hact Ra,idin de Mu· 
nevver tarafmdan getirildigini soylemi1 • 
tim sana degil mi? .. Miinevver babamm 
hizmet~isiymi§. Beyruttan geldi, babam 
onu pek severmi~; evladltlr. alarak bii • 
yiitmu1, oliince bana iltica etti. Mesele 
bu ... 

- Bi.itiin bunlar kendisinden mervi 
olduguna gore belki de dogru degildir. 

Fttnat Hamm giildii: 
- Nekadar vesveselisin Leyla!.. Bu 

kadtntn soziine neden inanmtyaytm ki 
senelerdenberi yalan olduguna aid en 
kii~iik bir delilini gormedim. Bahama 
dair o kadar ~ok i•Y biliyor, ki bu ancak 
onun yanmda biiyiimekle kabildir. Da· 
ha doiirusunu soyliyeyim mi Leyla? Bu 
kadm babamm odahgtymtt ... Benim, se-

nin bt.banla miinasebetimi duydugu i~ 
beni reddeden, beni servetinden .~1 .. 
mahrum edecegini siiy]iyen babam I"~ 
nevver gibi daha dort odahg1, iki karl 
olan Beyrutun zenginlerinden biriydi. 

- fyi ki servetini kadmlanna buaJ ' 
rnamtf ... 

- Haytr; <;iinlr.il hepsi, adameJ:S~ 
daha iilmeden evvel ba1ueunda J11111

t 

kavgalan yapmt§lar ve babam kendtP~ 
geldigi bir giin bunlan toptan kos•rj 
mira•mdan mahrum etmi1. Ne §&lilaC 
bir hayat degil mi?... I , 

- Biitiin bunlan Miinevver mi aP 
1 

ltyor? ~ 
- Evet, Miinevver de biliyor ve . ·~ 

lauyor. F akat ben ba,kalanndan da 11
1 

tim. 

- Ya Hact Ratid?.. . J.Ji• 
- Haet Ratid Beyruttan yent gd , 

Dikkat eder<en arada bir dilinin ~! ~~~ 
gmt da anlanm... Maamafih ~t , 1 
zaman latanbulda ya,amtt. <;:ok ze~ cl 
terbiyeli bir adam ... Kendisini goJ::,e 
ahkoydum. Sen de biraz tecriibe e 
bona hak vereceksin .. 

••:.- ,, 
Boyle bir tecriibeyi alelacele yap!fl 
sa. imlr.an ve liizum kalmach. ) 

(Arka., ~IJI' 



,, 
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Suriye ve Filistin huh
ranh giinler ya§tyorlar 
Biitiin kom,ularile ihtilaf halinde 

Suriye ~ok mii,kiil bir vaziyete 

bulunan 
dii,tii 

1Btlft4raf1 1 lncl ral!.ltedel 
. Bu iki derde bir ii~iinciisiinii ilave e • 

din: Franktn vaziyeti Suriye piyasastnl 
altust etmi~tir. 

F akat Suriyenin derdi gene bittniyor. 
Ya Filistin meselesi ne olacak? 

. G~enlerde Mtstr Niyabet Meclisi re· 
Isj Prens Mehmed Ali ortaya bir fikir 
•bnt§l!r. 

Suriye • .$arki Erdiin ve Filistin • A 
rab k1~rn1 - birle§nlelidir. /. . 

Sunyeliler Prens Mehmed Ahmn ln
gilizlerin efkanna terciiman oldugunu 
' 0Yliiyorlar. 

Ancak her tarafa miilayim gelen bu 
leklif kar§IStnda efkan bir di.i§iincedir a· 
hyor: 

Bu devletler birligine kim kral ola -
cak) 

Ortada ii~ namzed var: 
1 - .$arki Erdiin Emiri Altes Ab 

dullah. 

2 - Kral lbnissoudUn biiyiik oglu ve 
V eliahdi Emir F aysal. 

3 - Filistin MUftisi Esseyid Hac! 
E:min E!hiiseyni. 

Birinci namzedi Filistin ve Suriyenin 
•kseriyeti istiyor. F akat nedense • A~ • 
durrahman .$ehbenderden gayri • Sunye 
lJder!erile Filistin MUftisi ve taraftarlan 
E:mir Abdullahm kralhgtnt ho1 gormii -
Yorlar. 

Eger Emir Abdullah kral olursa hila
hare Hicaz ve Y emenle birle1mek mUm· 
kiin olamaz, diyorlar, ba§ka sebebler de 
'"Y•Yorlar. 

lkinci namzedi Suriye liderleri • bil • 
hassa .$ekib Asian • ileri sUriiyorlar. Ve 
t~nu yaparken biiyiik Arab ittihadma 

sa Emir Abdullahtn Kralhgma kar~I cep· 
he almaga karar verdikleri muhakkak • 

ur. 
Kendisile birkac; giin uzunuzadtya go· 

rU1tugiim Filistin mii~tisi ~udUse avde! 
etmeden ve lngilterenm kat 1 karan belh 
olmadan siyasi beyanatta bu!u!lrnamaga 
yemin ettii!ini, fakat Kudi.iste her 1eyi 
ac;1kc;a siiyliyecegini bildirdi, hatta beni 
Kudiise dave! etti. 

«- Gelin, halimizi yakmdan goriin. 
Sizi biitiin Filistinde gezdirelim, gozle· 
rinizle goreceginiz hakikatler benim soy· 
liyeceklerimden daha belig olacaktm> de· 

di. 
Emir Abdullaha kar§i cephe alanlar 

IU fikre dayamyorlar. 
- Biz, diyorlar. Filistinin Yahudi • 

Arab diye ikiye boliinmesine asia raz1 
olamaytz. Buras! bir Arab iilkesidir. 
Y ahudiler aramtzda ancak bir ekalliyet 
olarak ya§tyabilirler. 

Emir Abdullah ise lngilizlerin bu tak· 
simlerine ~oktan razi olm~ goriinUyor. 
Filistin parc;alamyor. Biz Emir Abdul
laha kar~I cephe ahrken i~te bu parc;ala • 
n11a kar§t cephe almt§ oluyoruz. 

Fa kat lngiltere diin ak~am bu parc;a • 
lanma karanm resmen ilan etmi1tir. 

Bundan dolaytd!! ki bugiinkii Suriye 
gazeteleri koca koca harflerle !U man§et· 
Jeri ta§Iyorlar: 

(Ey Arablar ... Korktugunuz ba!IDiza 
geldi. BUyUk Britanya hiikumeti siyonist
lerinin arzusunu yerine getirerek Arab 
alan Filistini parampar~a ediyor!) 

Simdi kanaat 1udur: 
Nablus merkez olmak iizere Filistinin 

Arab ktsmile $arki Erdiin birle1ecek ve 
bu hiikumete Emir Abdullah kral ola • 
cakhr. 

Suriye bu federasyona girmege raz1 ol 
mazsa biiyiik mii§kiilata maruz kalacak • 

•r ad1rn al!lml! olacagmt, ~UnkU bu sa
Y~de pek yakmda Hicazla da birle!ile -
biiecegini soy!Uyorlar. Buna kal'§l da 
1-licazla birle•mek Suri"eyi rnahveder, 

• ·- J ~~~ 
~unkii vaktile Anadolu naSI! vannl Y0 • C:iinkii bir yandan te1ekktil edecek 
gunu oraya fed a ettiyse biz de ayni va· Y ahudi hiikumeti LUbnan cumhuriyetile 
ltyete dU§eriz diyenler var. s1k1 bir ittifak yapacakt11. Hatta birle~t· 
I O~iincii namzedi Filistindeki partisi- cektir, diyenler var. Bu, Suriye i~in bir 
e gene Suriye liderleri muvaftk bulu • tehlikedir. 
Yorlar. Otetaraftan ise Filistin ve §arki Erdiin 

Bunun kin halktn iGinden ~tkmt!, se- hiikumetleri tabiatile Surlyeye kar11 ha
Qelerdenberi Arabhk i~in ~h!m11, mU • SJm bir vaziyet alacaklard~r. 
tadeie kabiliyetini gostermi§ ve herkese Zaten bir siirii dahili miitkiilata maruz 
kendini sevdirmi~ bir 1ahsiyetin i1 ba,m· bulunan Suriye hiikumeti boylece bir 
da bulunmasi daha muvahktll, diyor· dii!ffian ~emberile ku1ahhnca nas•l nefe• 
lar. alabilecektir? • 
d F'ilistin miiftisi on giindiir buraday - Bir nokta daha kal1yor: Aeaba Fran· 
1· Dun alelaeele Kudiise avdet etti. sa, Suriyenin lngiltere niifuzu altmda bu-

t C:iinkii Kudiis diindenberi kaymyan bir lunacak alan Filistin-Sarki Erdiin hiiku-
alan halindedir. me tile birle~mesine razt olur mu ~ 

I !v~Uftinin burada -bUtUn Suriye lider· hi haber alan mehafil, lngilterenin bu 
k~tJ. bilhassa kiitlei vataniyenin miitefek· hususta Fransanm muvafakatini c;oktan 

11 ba~t parlamento reisi F am Hori ile· istihsal etmi~ oldugunu temin ediyorlar. 
lleceli giindiizlii temaslannm ne netiee Eger bu da dogru ise, Suriye eidden 
~~rdigi kat'i surette tafsilatile malum de- ~ok miijkiil bir vaziyet kar§tsmda demek

f~dir .. Ancak Suriye liderler~le, hatt~ hU· tir. 
1llletile mii~tereken c;ah~maga ve b1lhas- KANDEMIR 

Madrid oniinde biiyiik kuvvetler toplamyor 
IBa1taratt I fllcl sahttedel 

Bu kuvvetler diin ogleden sonra 
Nevzilerini 1slah etmi~lerdir. Asilerin 
. avalcarnero'da mUhirn kuvvetler tah

~•d etmi~ olduklan haber verilmek • 
ledir. Madridin cenubunda milisler, Na· 
"~' de Marques kasabasma kar§t bir taz
b~k icra etmi~ler ve mUteakJben asilerin 

11 taarruzunu tardetmi1lerdir. 
I Cumhuriyet~ilerin 5 tayyaresi, diin oii· 
~den sonra Madridin yukammda asile· 
nnt · · b · . 8 YYarelerme kar~t biT muhare eye gi-
~~rnit ve bunlardan 2 tanesini dU!iirmii~
li~i C~mh~riyet~i~erin tayy~releri, ~ad· 

n IImalt garb1smde de dtger 2 aSI tay· 
Yaresini d" .. .. .. I u~urmuttur. 

htilalci tayyarelerin laaliyeti 
Madrid 18 (A.A.) - Cuma - cu · 

ll_I~:tesi gecesi asilerin tayyareleri, Mad· 
~ 10. lim ali garbisinde Villafranca del 

a•tll! . b b d tm' ve y o ctvanm om ar 1man e I~ 
80!l1n ~'karan bombalar atrnt~tlr. 

Lamrbury'nin ~tozleri 
1 londra 18 (A.A.) - Son zaman· 
~~~.• M. Hitler ve M. M ussolini ile 

ttlorulmiit alan amele fukaSJ eski lideri M. 
an b 1· I · l • ury • sulha muzaheret mec IS en • 

~ on~ra federasyonunda irad etmi1 oldu· 
leu .biT nutukta bu iki devlet adammm soz· 

tine · · · · 1-J ~llmadJ oldugunu beyan etmt§hr. 
ahb, demi1tir ki: 

~i~~....._ ftalyanlarla Almanlarm komU • 
l'a t kar11 mlicadele etmek i~in hpanya
l&h!lltlihim miktarda asker ve kuvvetli si· 
ed ~r giindermekte olduklannt kabul 
ha]'~: F akat ltalyan ve Alman miida· 
harb~10.'0 nihayet bulacagma ve lspanyol 
te~,· 1010 bir Avrupa harbi intac etmiye· 

~ ne · 
lap •mm ve kani olunuz.» 
~ QnyaJa yaralanan ltalyanlar 

rni)]•1°1lta 18 (A.A.) - Harb maiUI!eri 
tem· · t 1 l'an .. 1YetJ, •panyada yaralanan tal-
Qoniil!Uierini aza olarak kabule ka· 

rar vermi1tir. 
l•panya Miidalaa Nazrrrmn nutku 

Madrid 18 (A.A.)- Miidafaa Na
zm M. lndalgolo Prieta, diin ak~m rad
yoda deniz ve kara kuvvetlerine hitaben 
bir nutuk soylemi1tir. Mumaileyh, bu 
nutkunda demi~tir ki: 

«- Cumhuriye~iler, halihamda yal
mz asi !spanyollara kar11 degil, ayni za
manda bunlara ·~·k~a yardtm ettnekte 
olan ii~ millete kar11 mUcadele etmekte • 
dir!er. Bu ii~ millet, Portekiz, Almanya 
ve ltalyadu. HUrriyetimize kavujmak 
i~;in a~m·~ oldugumuz harb, istiklal harbi 
1eklini almt§hT. Bu da bizim i~in bir §e· 
reftir. Biz mUstakil ve serbest olmak is· 
tiyoruz. Hi~ kimsenin esiri olmJyacagiz.» 

Nam, 'miiteaktben her tiir!U istibdadm 
ve hepsinden en menfuru alan ecnebi is
tibdadmm aleyhinde bulunmu§tur. 

NazJT, siiziin sonunda cumhuriyet or
dusunun mukavemet kabiliyetine hitab 
etmi~ ve ~iiyle demi,tir: 

«- Yekviicud olarak mukavemet e -
diniz. Bizim ic;in mukavemet etmek, ga· 
lebe ~;almaga muadildir. Fa kat akan kan 
!ann seyelanma mani olmak ve ikhsa -
diya!Jmlzm tamamile harab olmasmm o • 
niine get;mek i>in istical etmek icah eder. 
Sovyet gazetelerinde tenkidler 

Moskova 18 (A.A.) - Tas ajanst 

bildiriyor: 
lngiliz planmt mevzuu bahseden lzves

tiya gazetesi diyor ki: 
«fngiltere hUkilmeti, lspanyol anla~ -

II - nm inki1ah esnasmda meydana ~~-
maz I!' I k 'b' k 
kan bUtiin tezadlan uz a§hrma ~~ 1 ~o 

k.. bt'r 1·,e kalb§mi§Ilr. Bu plan, uz -
nan or ' _ h' I · 
I eyleri uzla11!rmagl ve 1~ o maz-
a~maz § h I . . . 

.. "k" te ademi mUda a e s1yasetmm 
sa gozu U§ .. I b' 
d temin etmek uzere mese eye 11 evamtnt .. 
hal sureti bulundugu zehab1m vermeyi JS-

CUi\htlJI:.~l'ET 1 

iran bizden ipek
bocegi tohumu 

abyor 
Memleketimize 
iranb 

gel en 
miitehassis in

bbalarmi anlatiyor 
Bursa (Hususi 

muhabirimizden)
Kom~u ve dost !
ran hi.ikfuneti ta -
rafmdan ipekbiicek
~iligi i.izerinde tet
kikat yapmak ve 
bizden ipekbiicegi 
satm almak iizere 
memleketimize giin 
derilen iran Ziraat 
Bankas1 mi.ifetti~ -
Jerinden ve !pek~i- Murtaza Khooori 
lik !nhisar1 azasmdan Murtaza Khonari 
birkag giin §ehrimizde kalrnt§, tohum -
cularla ve .;pekgilerle temaslar yaparak 
tetkikatim bitirmi§tir. Ayni zamanda 
bir ziraat~i olan Murtaza Khonariden 
bu temaslarmm ve tetkikatimn netice
sine dair ald1g1 intibalan iigrenmek is· 
tedim, 

Murtaza Khonari evvela b5cek~iligi· 
mizle ipek~iligimiz iizerndeki mi.italea
stm siiyledi. 

c- !pek~iliginiz ve biicek~iliginiz 
mun tazam ve sistematik bir ~ah§ma ne
ticesi olarak ~ok biiyiik bir inki§afa 
mazhar olmu§tur. Memleketinizden kiil
liyetli miktarda ipekbiicegi tohumu ala
eagJz. Yaptlg1m tetkikler, tohumlan -
mzdan ~ok iyi randtman ahndtgm1 gos
teriyor. Bu itibarla iimid ederim ki 

' gelecek sene, buradan aldl@mtz tohum-
larm verdigi hastlat !ramn yiizi.inii giil
diirecek ve mi.ibayaat gelecek sene da
ha geni§ mikyasta ink4iaf edecektir. 
Fransadan gegen sene 40,000 lrutu bii • 
cek tohumu almt§tlk. Kuvvetle zanne -
derim ki, gelecek sene iranm biitiin l
pekbocegi ihtiyaci memleketinizren te
min olunacakttr. Bahusus yeni yaptlan 
muahede bu iimidimiz iizerinde yepyeni 
bir g1@r agmt§ bulunmaktadtr. 

Murtaza Khonariye; 
- FabrikalartrntZl nastl buldunuz? 

dedim. 
- c;:ok gi.izel, ve hepsi de modem .. 

cevabm1 verdi. 
Yeni ag1imt§ alan Ti.irkiye- iran tran

sit yolundan seyahat etm4i bulunan 
Murtaza Khonari, bu yolun iklisadi ba
klmdan ~ok mUkemmel bir yo! ve ayni 
zamanda seyahat i~in de rahat ve ~ok 
emniyetli oldugunu soyledi. Murtaza 
Khonari: 

- Bu yolun a9JlmaS1, bilhassa Tilrki-
ye - !ran arasmdaki iktisadi rni.inase -
betlerin inki§afmda pek rni.ihim rol oy
niyacak ve buna yardlrn edecektir, dedi. 

Gordi.igu rnisafirperverlikten gok 
minnettar ve miitehassis kaldt@m bana 
·~lk bir lisanla soy!iyen dostumuza c;:e
likpalasta Ticaret Odam1z tarafmdan 
bir ziyafet verilmi§tir. Bu ziyafette !k
tlsad Vekaleti Ba~mi.ifetti§i Ha!Ukla Ti
caret Odas1 reisimiz ve Oda erkaru, 1-
pekgilik Enstiti.isii miidiiri.i, bankalar 
mi.idiirleri de haztr bulunmu§lard!I'. 

Murtaza Khonariyi, §ehrimizde kal • 
d1g1 miiddetge Vekilletin ipek«ilik mii· 
tehass!SI ve Bocekgilik Enstiti.isii mii -
diirii doktor Tahir gezdirmi§tir. 

MUSA ATA~ 

800 metro di.inya rokoru 
kmldt 

Amerikamn tamnmi§ atletlerinden Ela
ri Robinson Nevyork'ta yaptlan bir mU
sabakada yanm millik mesafe alan 
804.62 metroyu 1.49.6 dakikada ko1 • 
mak suretile yeni bir dUnya riikoru elde 
etmi~tir. 

Bu mesafenin resmi rokoru 1.49.8 o
lup Amerikah atletlerden Ben Eastman 
tarafmdan yap!lmt§h. 
G~en sene Berlin Olimpiyadma gi -

den Amerika atletlerinden Glen Coning
ham Olimpiyaddan sonra lsv~te yap!lan 
bir mUsabakada 800 metro rokorunu 
1.49.7 dakikada ko1arak yenilemi§ti. 

Robinson tarafmdan yap1lan yeni diin
ya rokoru 4 metro 62 .. ntim fazla oldu
gu halde kmldigJ i~in biiyiik bir ktymeti 
haizdir. 

tihdaf eden bir te1ebbiistUr. Londra ko • 
mitesindeki mUmmiller ingiliz plamm 
miizakere esast olarak kabule amade bu -
lunduklanm bildirmi§lerdir. F akat bu, 
hi~bir zaman, bu mUmessillerin bu tezler
le tamamile mutabakat halinde bulun • 
duklan demek dei!ildir. 

Asileri muharib olarak tammak, esasen 
asiler lehine 1spanya dahili i1\erine a~1k 
bir mUdahale demektir. ingiliz plam, 
Londra komitesine, iki fa§ist hiikumetin 
talebleri iizerine asileri filen tammak cii
merdlii!inde bulunacak bir beynelmilel di
van mahiyeti vermek ister gibidir. Hie; 
kimse, Londra komitesine bu gibi tam sa
!ahiyet vermi1 degildir ve bu komite, bu
nun i~in te,kil olunmamJ§!Jr. 

Yabanct ktt' a! ann lspanyadan derhal 
geri ~ektirilmesi l.iz1m geldigi muhakkak
ttr. Fa kat bu tale be ingiliz plamnda veri
len 1ekil ile, ltalya ve Almanyanm vakil 
ll'e~irmek ve miidahaleye devam etmek •i
yasetini idameleri kolayla§tmlmaktadtr.» 

4000 senelik bir Huriler memleketinde 
kitab1n ortaya 

koydugu hakikat 
Eski Yunanhlar, ilim 
hazinelerini Babilliler-

Amerikada tek ~irkin 
kad1na rastgelinmezmi~ ! 

den tevariis etmi,Ier 
Kopenhag Oniversitesi profesorlerin -

den 0. Neugebauer, miladdan 2000 ytl 
evveline aid, mthi harflerle yazth bir 

Amerika kadmlar1 i~lerinin ba,mda kalabilmek 
i~in ihtiyarhgm kap1sma dayanmctya kadar gene 

ve giizel goriinmek mecburiyetindedirler 
Bir F ranstz mecmuas1 Amerikadaki 

Babil kitabmt okumaga muvaffak olmu1· Iatif cinsin gUzellikte pek ileri gittigine 
tur. Bu ~ok §a yam dikkat vesika, bir ~ey-
rek amdanberi, Yale Oniversitesinin §ark dair muhabirinden aldJilt IU mektubu ne§• 

r<tmektedir: 
asan kolleksiyonu ic;inde mevcud bulun· «N evyorkta biitiin kadmlar gene ve 
dugu halde, §imdiye kadar, muhteviyah- gUzeldirler. Bir transatlantikle §oyle 
m okumaga hie; kimse muvafU.k olama- birkac; gUn ic;in ~buk bir yolculuk 
mi§IJ. Kuk dort tane balc;tk levhadan yaplp donenlerin hepsi Amerikada edin
miirekkeb olan bu eser fevkalade miihim dikleri inllbalan bakmtz nastl anlal!yor • 
bir hakikati ihtiva etmektedir. 0 hakikat lar: 
1udur: «- On be! giin ic;inde bir tek bile c;ir· 

Babilliler, me§hur Yunan filozof ve kine ve yahud olgun bir yap geldigini 
riyazilerinden ~ok daha evvel riyazi ele verecek bir kadma rasgelmedim.» 
ilimler iizerinde derin tetebbUlerde bu - N e deseniz deyiniz, §U Amerikahlar 
lunmu§lar ve bir~ok riyazi kaideler ke1 • yaman ve 1ayam hayret insanlard!l. En 
fetmi§lerdir. Bunlar, bugiine kadar, Yu- kuvvetli insanlarla en ileri gitmi1 serseri· 
nan kUltUriinUn zaferleri telakki edili • lerin kayna~masmdan viicude gelen bu 
yordu. Bugiin meydana ~;tkan hakikat, insanlar ~ok pratik ve ~ok niifuzu nazar 
Babillilerin, kerrat cedvelile menfi ra - sahibi, seriUlintikal kimselerdir. Bilhana 
kamlan daima kullandiklanm; sal!h ve tabiatin her tiirlli tehlikelerile dolu olan 
hacim olc;iileri i~;in adedlerin murabbaml her giinkU miicadele hayal! bunlan kuv· 
ve mikabmt almak i~in usuller buldukla- vetlendirmi§tir. 
rmt meydana <;IkarmJ§tor. Sonra bir de perhizleri var. Kadmlar 

Babillilerin, birinci, ikinci, U<;iincii giizelliklerini daima muhafaza ic;in yeni 
dereceden mudeleleri de bildikleri ve sistemler tatbik ederler. 
lunlan, bugUnkii usullere pek yak1n ri· Meyva usaresi, taze salata, havu~. va· 
yazi hidelerle hallettikleri anla!tlm1 ~ • kit vakil hirer biskiivi. En az miktarda 
hr. bir yag baglamak korkusundan kurtul • 

Profesiir Neugebauer'in mihi hatla _ mak ic;in de barsaklann ytkanmaSI. 
nn okunmast sayesinde meydana koydu- BUtUn bunlara jimnastikler, gUzelligi 
gu bu biiyiik hakika•, Yunan tarihi mii _ muhafaza eden muhtelif kimyevi madde· 
tehasmlanmn, uzun zamandanberi ket • ler, cilde §effafhk veren pomadlarla ~ok 
fedemedikleri bir noktayt da nih aye! hal- san' atkarane yaptlrnt§ permanant ve mak
letmi1tir. Eski Yunanhlarm, riyazi ilim- yaj inz1mam edince geceleri ag1r kJYmet
lerde y11dmm sUratilo terakki etmelerin- teki kUrklerinin i~ine gomiilmiit Ameri -

kan kadmlan elektrik ziyasmtn in'ikiis • 
deki hikmet bir tiirlii anla§tlamtyordu. 
$imdi, bu cihet de halledilmil ve Yunan- Ian arasmda yeni vaziyetlerinin tabiati 

yenmek ve sinemalarda gorUlen havayt 
hlann, Babillilerden, zengin bir riyazi ilim yaratmak ic;in en miikemmel bir icad ol
hamulesine tevariis ettikleri tesbit olun - dugu hissini verirler. 
mu,tur. Bu hamulenin i<;inde me§hur Nevyorkun bize daima ~ok gUzel, 11k, 
Pythagore na',!'riyesi de dahildir. iyi giyinmi! daima gene, faa! ve tam Sib· 

Yunanhlann, bu ilimlere tevariis ettik- hatli kadm gostermesinin bat'lta bir se • 
ten sonra hangi yollan takib ettikleri he- bebi, meselenin tetkike deger ba1ka bir 
niiz malum degilse de, bu ilk esas iizerin- cephesi daha var. 
den yiiriinerek o cihetin de halledilecegl Bir kadm, ihtiyarhgm kapmna iyice 
iimid olunmaktadu. dayanmc1ya kadar gene ve giizel goriin

mek meeburiyetindedir. Hatta medan 
mai1eti clan mevkiini muhafaza edebil • 
mesi i~in de bu mecburiyet vard1r. Arne• 
rikada gUzellik enstitiilerine ko§anlann 
istedikleri de bundan ba1ka bir§ey de • 
gildir. 

Vahfiler aras1nda 
kalan beyazlar 

«Burada ya,amak me
denilerle ya,amaktan 

daha kolay» diyor 
Son yaph@ ugu§ta kaybolan tayyareci 

Amelia Earhart'! Pasifik denizinde a
ra§hrdJ@ esnada, tayyareci Lambrecht, 
garib bir ke§ifte bulunmujtur. 

Tayyareci Phoenix adalan iizerinde 
u¢ugu s1rada, bunlarm en kiigiigii alan 
Hull ada.!tru ziyaret etmek istem4itir. 
Bu adactk, otekHerden hayli uzak ve 
Pasifik denizi ortasmda kaybolmu~ bir 
vaziyettedir ve biitiin deniz yollarma o 
kadar uzakt1r ki, oradan verilecek bir 
i§aretin a~1ktan g">'en gemiler tarafm -
dan goriilmesine ihtimal yoktur. 

Tayyareci Lambrecht, kaybolan ka -
dm tayyarecinin bu adaya s1gmm~ ol
rnas• ihtimalini dii§iinerek tayyaresile 
sahile inmi§ ve kauguktan sandalma bi
nerek karaya gtkrnt§t!I'. 

GUzel sal!ct, cazibeli oyuncu, §Ik man· 
ken, miitebessim daktilo, §iihreti goklere 
kadar yiikselmi~ fakat ya§t, otuz be§e 
yakla1mt~ oldugu i~in gUzelligi sonmege 
ba,hyan ve sahneyi terkettnek istemiyen 
«ytldtZ>> kocasmdan aynlmtl fakat apar
l!mamm, arabasmt, sosyetedeki mevkiini 
muhafaza etmek istiyen dul ve muvaffa
kiyetlerini ~ah§makta anyanlann hepsi 
bu enstitUiere ko§maktadirlar. Erkegin 
uykusuzluktan, gUriiltU!erden, yannm bin 
bir endi1esinden, bozuk sthhatinden Y•P· 
ranml~ sinirlerile gii~ bela kendilerini ia§e 
edebildigi §U mU1kiil devrimizde dogan 
kadmlar giizelliklerini muhafaza edebil· 
mek i~in ald,klan tedbirler sayesinde her 
tiirlii gayrete ragmen ilerlemi§ ya1lanm 
gostermeyip daima gene kalmanm bUyiik 
lardtr. 

Avrupah kadm da elbette Amerika
hya giizellik, tazelik ve dilberlik imtiya· 
ztnl borakmtyacakhr. Bunlar da erkegi ve 
kendi mevkilerini muhafaza etmegi og -
reneceklerdir. Bir kadm, hayal!n uzviyeti 

r 

1 
Giinden giine giizelle$en Amerikalt 

kadmlardan bir tip 

tahrib eden kuvvetlerile miicadeleyi en 
birinei vazifesi olarak telakki ettnek mec• 
buriyetindedir. Bunun da birinci ~arh her 
vakil kendisine en iyi yaki§an ktyafet 1ek• 
lini bulmastdJr. lntihab edecekleri kt • 
yafetlerin birisi daha ziyade spar 
i~in yap1lmt1 olabilir. Digeri daha ziya· 
de kadm, bir digeri daha ziyade san§m 
bir ba§kast da daha fazla romantik go • 
riinmek kin olmahdtr. Biitiin bunlar ara• 
mhp bulunmahdn. 

Amerikadaki enstitiiler size liizun olan 
nasihatleri de vermektedirler. Avrupada 
ise boyle oluyor: Bunun ic;in Pariste 
Gamin Berare isminde gene ve giizel bir 
kadm bir «gUzellik mU1avir\igi» tesis et· 
mi~tir. Bu gene kadm pek ~ok ~ehre w 
killerini tetkik etmi§ ve bir bakt§ta bun • 
lardan hangisinin kendisine ba§vuran ka· 
dma daha uygun ve onu daha gene ve da· 
ha eazibeli gosterecegini tayin etmektedir. 
Bu kadm ~ehre giizelligi ressamtd!l. Her 
ktm isterse yardtmma ko1ar, c;ehresini 
iyice tetkik ettikten sonra anlatmaga ba1· 
Jar: 

«- Sac;lanntzln rengini degi1tirmeniz 
lazund!l. N e san, ne de pia tin renk size 
yaki§mtyor. Size bakan insanm dikkati 
bunlann iizerinde kahyor da narin c;eh· 
renizin giizelligini goremiyor. Onun i~in 
size ba§ka bir renk daha iyi gider.» ve 
ilah .. 

Sir sulu boya resmi yapar gibi ftr~a 
ile tecriibesini de yapar. ()ymyan ziya 
golgeleri altmda c;ah§!!. Bir sac; bi~imi 
c;izer. Bununla berberinize gidersiniz. 
Sonra size oturmamzt, ayaga kalkmamzl, 
yUrUmenizi rica eder. Siz bu hareketleri 
yaparken o da size en ziyade giden elbi
senin nev'ini tayin eder. Sizi daha cazib, 
daha dilber ve daha laze gosterecek renk· 
Jeri tesbit eder. Yani Holivudda yeni bir 
ytldlZI ortaya ~Ikarmak ic;in her ne ya• 
p1hrsa a1agt yukan biitUn bunlan yapar. 
hte boylece Amerikahlann terakkisi Av· 
rupaya da intikal etmi§ bulunuyor. 

Giizel bir sa!JCIDID daha fazla i§ ya • 
pacag1, §lk bir daktilonun i§in miisaade 
ettigi eiddiyet dairesinde daima hususi 
katib olarak kalacagmt unuttnamahdtr.» Fakat, tayyarecinin topraga ayak bas

masile beraber, etrafrm, yan g1plak, 
tung renkli bir siirii vah§i sarmi§hr. 
Bunlar, ellerinde matraklar, m1zraklar 
oldugu halde tayyarecinin iistiine gul -
lanmt§lardli'. Lambrecht, Vah§ilerin bu 
hiicumu kar§tsmda ne yapaca@ru 1• -
§trdJgt suada, bunlarm iginde beyaz de
rili iki ki§inin de bulundugunu gormii§ 
ve onlara ingilizce olarak seslenmi§tir. 
Tayyarecinin ingilizce konu§tugunu i§i
ten bu beyaz derililer derhal vah§ileri 
teskin etmi§ler ve tayyareci ile konll§
mu§lardlr. 

Misirlr bir fakirin marifetleri 

Bunlar, Lambrecht'in suallerine ceva
ben, kazazede olduklanru, gemilerinin 
Phoevig adalar1 a>Jklannda bathgm• 
soylem4!ler, fakat geminin izini ve ken
di milletlerini gizlemi§lerdir. Tayyare -
ctnin, bu adadan kurtulmak isteyip is • 
temedikleri sualine de §U cevab1 ver • 
mi§lerdir: 

•- Hay1r. Blzim rahabmiZ iyi. Bizi 
kendi halimize buaktn. Vah§ilerle ya§a· 
mak medenilerle ya§amaktan daha ko
lay .• 

Sokakta nara attyormut 
Beyoglunda Telgraf soka@nda 22 nu

marada oturan Yuhan kiZl Jorjet sar -
ho§luk saikasile Beyoglu caddesinde 
nara ataxak miirur ve uburu menedecek 
derecede halkm toplanmasma sebeb ol
dugundan yakalanarak hakkmda taki
bata ba§lanmt§llr. 

Hac~ A}i admdaki ~ir MISlrlt Londrada biiyiik bir ragbet kazanm1~ttr. 
Hac1 All agzmdan benzm ve su <;tkarmak gibi hiinerler gostererek ingillz 
alim ve doktorlanm hayrette bJrakmaktadir. 

Hac1 All evvela yiiz bardak su i<;mckte, ondan sonra da bir litre ben·· 
i<;me~t~d':.· _ J3enzin. ile suyu. ~ir. n:'i.iddet rnid~~inde sakhyan HacJ Ali resi-;: 
de ~~ruld.ugu ve<;htle evvela H;tl~t ben~mt ufurerek bir masa iizerinde yer • 
le$tml~n mukavvalan yakmaktadit. B1r litre benzin bittikten sonra MJs 1 
Hact Ali bu .. sef.~r midesi?deki yiiz bardak su ile biraz evvel tutu§turd~gu n~~: 
kavvahn sondurmektedJr. 
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Kmahada halkt a~tlanmtyor mu? 
KmalJadada Faru·k Dernlrla§ imzasile 

aldigimlz mektubda deniliyor ki: <istan
bulda tl!oya kar~l alman tedbirler arasm
da balkl meccanen a§lllyan tilo evlerl ba~
ta gelmektedlr. Fakat bu tedblrden Ada
mlZ halkl mahrumdur. Polise miiracaati
m.izde eczactya. mtiracaat ediniz o slzl pa
raslZ ~Lllyacaktlr diyorlar. Eczactya gidl
yoruz, adam ba~ma yirmi be~ kuru§ ver
mezseniz 8.$Ihyamam diyor. Bu hususta 
Slhhlye Miidiirltigliniin dikkat nazarlarmJ 
~ekmenlzl diler!m.> 

Maliye Vek8Jetinin 
nazan dikkatine 

Kara.cabeyde yumurtac1 Hiiseyin Kurd 
!mza.slle aldJglmlZ mektubda denillyor kl: 
cBundan on ild sene evvel Bulgaristandan 
blr miktar damlZIJk koyun getlrtrnl§lim. 0 
vaklt Edlrne ve Gelibolu Mallye Jdarelerl 
bunlardan saytm vergisi olarak 217 lira 
para alml~lardl, ben buna itlraz etrnl§ ve 
hak kazanml§lun. Maliye Vekaletl bu pa
ranm iadesi l:iz1m gelir yolunda blr karar 
verrnl§tl. Senelerdenberl lades! i~in tanzlm 
edilen evrak gltlk~ biiyiiyen bir tomar ha
llnde Ka.racabey Malmlidiirliil\'ile Tesvlyel 
DUyun komisyonu arasm.da mekik doku -
yup durmaktadrr. 

Toplanm.., vergilerlml Odemekten aclz 
blr hale geldim. Mallye alacag1 oldu~u za
man kabada)'l keslllyor fakat borclu oldu
gu za.man da vatanda§larl iizti.p burnun -
dan getiriyor. Alacagma aslan olan verece
glne de a.sla.n olmalldrr .> 

Gaib aramyor 
Edlrnenln Havza nahiye•lnden Ilyas Ha

bibullah nammdaki vatanda~ diin mat -
baamlZa gelerek bize ~unlan siiyledl: cOn 
dOrt ya.{ilarmdaki ktzlm Fevziyenin ~az1 -
ranm on seklzlnde otobiise binerek !stan
hula ka~tlglnl ol!;renince takiblne ~Jkllm ve 
buraya geldim. 0 vakittenberl gldebllecegl 
yerlerin hep.sinl arad1g1m halde bulama -
dun. N!hayet zab1taya miiracaat ettlm. 
BOyle bir IJuz gOrmti§ ve tanlmll? olanlarm 
insanlyet namma zabttaya haber verme
lerini rica ederim.,. 

GUNUN BULMACASI 
\ ~ 3 4 5 ~ ' ~ 9 10 

2 I I I I I 1• I 
111 I f411 ~1•11 
3 I I I I 1• 1 I I 
• I I I I 1• 1 I I I 
6 I I • I I I I I 
6 I I 1• 1• 1 I 1• 1 I I , I I I I I I I• 
s • I • I • I ., 
&I , . , 1• 1 I I 
• I j_J 1• 1.1 j_J I 

Soldan saga: 
1 - Nezaketten ve mceUkten mahrum. 

2 - Karagtiz ve orta oyununda k:ullaml~n 
bir tab!x, frans1zca c:altm». 3 - Gerekll, 
mobllya agaclanndan blr cins. 4 - Arabca 
c oburlan, diinya. 5 - Rumeli ~vesile bir 
emir, bagllllk. 6 - Ala, iran dilinde cbe,.., 
bir emir. 7 - Urpermeler ge~iren. 8 - Bir 
kU§un ya.rJSl. 8 - Yunanistanda blr !!man, 
fran.s1zca czevk:.. 10 - Benim isteme ve 
yapma kuvvetlm, bir Alman musikl§inasi. 

Yukar1dan a§agJya: 
1 - Ucuza alman mal, blr s1fat eda\l. 

2 - Mevzusuz konllij:manm mevzuu. 3 - Si.is
leniJ?, nota. 4 - Blr emir, bir ~eyin biiyiik
lligiinii ol~mek !~In lilzlm olan esaslar. 5 -
Bir Tiirk devletl ve blr bankam1zm Ism!, 
Eskljehlrde ~Jkan tas. 6 - Bagn yanamn 
tekrar ettigl kellme, benlm ~lm. 7 - Bli
yiik ve Tiirk tarihlnde blr ~ahslyet. 8 -
Iztrrab, Fran.s1z altabesinde bir hart'. 9 -
Ogretmen, ku§un agzmm yarlSl. 10 - Blr 
ll:l.c, cllvel!. 
Evvelk.i bulmacanm hall~dilrni~ ~ekll 

1 2 a • ~ ' ' 8 g to 
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toiAILIEITI• IKIAIMIIJL 

Hususi ve miinferid 
dans dersleri 

KA N ZUK 
NASH~ itACl 

DOKTOR JEMStN 

AMERiKADA UZUN TETid
~T NETiCESi OLARAK BUL
DUGU BiR FORMULDUR. KAN
ZUK NASffi iLACI en eski nasu
lan bile kokiinden ~1kar1r. Ciddi 
ve &ayani itimad bir nas1r ilacidn. 
iNGiLiz KANZUK ECZANESt 

BEYOGLU - iSTANBUL 

Dr- lhsao 
TiFO A$1SI 
Tifo ve paratifo hastahklanna tu

tulmarnak i~in tesiri kat'!, muafj. 
veti pek emin taze a~1du. Her ecza-

Soydan 
Siinnet~i Ahmed 
M~hut siinnetciba~• 

Halebli nin torunu 
Car nlka1n t ramva v durak 

21809 

L Askeri fabrikala:--1 
ilinlar1 I 

Tahmin edilen bedeli 1200 lira olan 
1000 torba >imen'to Sahpazarmda As -
ker! Fabrikalar yollarna binasmdaki sa
tmalma komisyonunca ac;1k eksiltmiye 
konulrnu§tur. ihale 3 agustos 937 sal! 
giinii saat 14 tedir. $artname her giin 
komisyonda goriilebilir. tsteklilerin 90 
lira ilk teminattn1 Beyoglu Malmiidiir
liigiine yattrarak makbuzu ve 2490 No. 

saatte komisyonda bulunmalarl. 

CUMHURiYET 

RODOS 
15 T emmuzdan itibaren 

" CASiNO DEllE ROSE , 
Gazinosunun at;•h~• 

RULET- BAKARA 
Miidiriyet 5 A i T 

( RODOS - SAN REMO -
CAMPIONE D'tT AL Y A ) 

Devlel Demiryollar1 i,lelme Umum Miidiirliigiinden 
Muhammen bedellerile miktar ve vas1flan a~ag1da yazth 3 grup malzeme 

ve e§ya her grup ayn ayn ihale ed.ilrnek iizere 26/7/937 pazartesi giinii saat 
onda Haydarpa~ada gar binas1 dahilindeki Komisyon tarafmdan a~Jk ek -
siltme ile satm almacagmdan bu i&e girmek istiyenlerin her grup hizasmda 
yazl11 muvakkat teminat ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltrne 
giinii saatine kadar Komisyona miiracaat laz1mdu. 

Bu i>c aid ~artnameler Komisyondan parasJZ olarak dagJI!lmaktadJr. 
1 - 13,000 rnetr~ muhtelif eb'adda kordon tel ile 45,000 metre muhtelif eb'ad

da bak1r izole tel, rnuhammen becleli 3870 lira ve rnuvakkat teminatJ 
290 lira 25 kuru.tur. 

2 - 22 kalemden ibaret muhtelif elektrik rnalzemesi muhammen bedeli 2110 
lira 25 kurus ve muvakkat teminal! 158 lira 27 kuru>tur. 

3 - 20 aded ~elik mesaha ~eridi 20 metrelik ve 50 aded demirden yo! a~lk
hk gabarisi, muhammen bedeli 2400 lira ve muvakkat teminal! 180 li
radu. (4101) -Muhammen bedeli •154,322• lira olan vagon cer tertibatl ve fren tec. • 

hizal! malzemesi 2/9/1937 peqembe glinii saat 15,30 da kapah zarf usulile 
Ankarada Idare binasmda satm almacakl!r. 

Bu i§e girmek istiyenlerin •8966,10• lirahk muvakkat teminatla kanu -
nun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 veya 1/ 
7/937 T. ve 3645 numarah niishasmda inti§ar etmi§ olan talimatname daire
sincle almml§ vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Kornisyon 
Reisligine vermeleri laZJmdir. 

$artnameler 772 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde sablmak -
tadrr. (4268) -Muharnmen bedeli •7700• lira olan 28 aded i§<;;i mesai kontrol saati 2/ 
9/1937 per§embe giinii saat 15 te kapah zarf usulile Ankarada idare bina • 
smda satm ahnacaktlr. 

Bu i'l€ girrnek istiyenlerin •577,50 lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 veya 1/7/1937 
giin 3645 numarah niishalannda inti§ar etmi§ olan talirnatnameler dairesin
de almm1~ vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Reisligi
ne vermeleri lazimdJr. 

$artnarneler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
pa§ada Teselliim ve Sevk $efliginclen dai5;JtllmaktadJr. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: h kanunun istedigi vesaikle o giin ve I 
.4312. ------------------··----·-~~~-~~----··--· 1 - 11 550 000 aded rain rnantan ile 1 000 000 §arab rnantarmm paza1·hgJ 

Istanbul K o mutanhgl 26/VII/937 pazartesi giinii saat 15 e tehir edilmi~tir. 
i l inlarl 2 - Pazarhk, Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Alun Ko -

misyonunda yap1lacakttr. 

33 iincii tiimen kltaatile Haydarpa§• 
hastanesi i>in 16,800 kilo ay§ekadm fa
sulye, 18,000 kilo pathcan, 6,000 kilo do
mates, 3,600 kilo bamya, 3,360 kilo sivri 
biber a!;Ik eksiltrne ile satm ahnacaktu. 
ihalesi 29 temrnuz 937 per§ernbe giinii 
saat 15,30 da yap1lacaktlr. Muharnmen 

tutan mecmuu 3375 lira 60 kuru§tur. 
$artnamesi her giin ogleden evvel ko -
misyonda g5riilebilir. 1steklilerinin 253 
lirahk ilk teminat rnakbuz veya mek
tublarile beraber ihale giinii vaktl mu
ayyeninde Fmd1kJJ.da Komutanhk Sa -
tmalma komisyonuna gelrneleri. 

c4042• -

3 - $artnameler paras1z olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden ahnabilir. 
4 - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte ro 7,5 giiven-

me p~ralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeler i ilan olunur. (~017) -I - !daremiz ir;in sahn almacak (400) aded soba ar;1k eksiltmiye konul-
rnt:§tur, 

II - Muhamrnen bedeli 4600 lira, rnuvakkat teminat 345 lirad1r. 
TII - Eksiltme 4/8/937 tarihine rashyan ~ar~amba giinii saat 14 te Ka

bata~ta !nbisarlar Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonund.a ya
p!lacakbr. 

IV - $artnameler hergiin paraslZ olarak rnezkilr §Ubeden almabilir . 
(4159) -1 - $artnarneleri mucibince 100 - 200 bin· tuz, 30000 iiziim ~uvah pa-

zarhkla satm almacaktu. 
2 - Pazarhk 30/VII/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 14 te Kaba

la§la Levazun ve Mubayaat $ubesindekl Alun Komisyonunda yapllacok!Jr. 
3 - $artnameler parastz olarak hergiin sozii ge<;en ~ubeden almabilir. 
4 - tsteklilerin pazarhk it;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

33 iincii tiim en e bagh 16 net alay ic;in .,lpi.laiir iiialiiiaiiriiiliie.ibiiiiiirliiikiitiiei.iiiaiidill ligiiielt~elinl.iKiiolimliiiisiiiyiiolinlia•giitelillimtleiiillteriiii•JIIII.ltlan .. ollllllitutlnlllu•r ·---( 4317 ) 
10,800 kilo ay§ekadm fasulye, 12,000 kl- I -· 

~o.:,~~:c:~o4~~~ ~~id~:::e:~~~o~k~~ ~ HAMBURG· AMERIKA LIN IE ~~~ 
me ile satm ahnacaktrr. tha!esi 29 tem- DONY ANIN HER TARAFINA A G 
rnuz 937 per§embe giinii saat 16 da ya- g I den · 
p!lacak!Jr. Muhammen tutan rnecrnuu 

2382 liradu. $artnamesi her giin ogle - Biiyiik yo leu vapurlan 
den evv!'l kornisyonda goriilebilir. ts - Acenta : 
teklilerinin 179 lirahk ilk teminat mak-
buz veya rnektublarile beraber ihale HANS WALTER FEUSTEL 
giinii vakti muayyeninde FmdlklJda ko- istanbul • Galata 
rnutanhk Sa!Jnalrna komisyonuna get Telefoh : 41178 Telgraf : HAPAG - Istanbul . Mektub : P. K. 1436 

Beyoglu Karlman kaq1smda eski 
cPolonya. Nur- Ziya sokak No. 3. Mil- meleri. c4043 , 
racaat saatleri pazardan maada her giin - istanbul iskan Miidiirliigiinden: 
(12 - 14) ten (17 - 21) e kadar. !stanbul Kornutanhi5;1 birlikleri ic;in 

Profesor Panosyan 35,000 kilo al'§ekadm fasulye, 35,000 ki-
lo pathcan, 15,000 kilo lnrmm domates, 

F ranstz erkek lisesinin 
ih.zart smJ.flarJ var~1r ve olgunluk 

smavm a hazular. 
Pazar giiniinden maada hergiin 
saat 9 dan 12 ye kadar kayid mua

melesi icra olunur. 
A~ii.J& tarihi: 20 ey!Uldiir. 

7000 kilo bamya, 1800 kilo sivri biber 
kapal1 zarfla satm ahnacakt1r. !halesi 
29 temmuz 937 per§ernbe giinii saat 15 
te yap1lacaktu. Muhammen tutar1 mec
muu 6633 liradrr. $artnamesi her giin 
ogleden evvel komisyonda goriilebilir. 
!steklilerin 498 !irahk ilk teminat mak
buz veya mektublarile 2490 sayih ka -
nunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yaZJh 
vesikalarile beraber teklif rnektubla -
rm1 muayyen olan giinde ihale saatin -
den en az bir saat evveline kadar Fm -
d1khda Komutanhk Satmalma kornis 
yonuna vermeleri. c404t. 

Ticaret ve Zahire Bor
sasinda intihab 

fntihab Heyetinden : 
Temmuz 937 nihayetinde miiddeti hitam bulacak olan Ticaret ve Zahire 

Borsas1 heyeti idaresinin yeniden icra edilecek intihabatmda intihab etmek ve 
intihab. ol~nmak hakklm haiz olanlarm listeleri bugiinden itibaren Oda ve 
Borsa kondorlarmda as!lml~llr . Bir itiraz1 olanlarm iiG giin zarfmda 21 tem
muz 937 ~ar§amba giinii ak0amma kadar Yazil~ !ntlhab Heyetine miiracaatleri. 

Gii~men hay,vanatJ iQin mevcud 0artnamesine tevfikan Kavak tahaffuz
hanesinde teslim edilmek iizere yirmi be§ bin kilo yeni mahsul kuru ot tem
muzun 23 iincii cuma giinii saat 15 te pazarhkla satm almacaktu. Vermek 
istiyenlerin muhammen bedel olan be~ yiiz liranm yiizde yedi buc;uk nis • 
betinde teminatlarile yukanda yaz1h giin ve saatte Sirkecide Mithatpa!ia 
hanmda !skan Miidiirliigii Satmalma Kornisyonuna gelmeleri. (4329) 

Emniyet Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Elde mevcud ornegi ve ~artnamesinde yaz1h vas1flart dairesinde 

zab1ta memurlan i~in az1 12900 ~ogu 13500 metro gri renkte kuma§ kapah 
zarfla 4/8/937 Qar~amba giinii saat 15 te satm almacaktJr. 

2 - Beher metrosuna 4 lira 50 kuru0 klymet bh;ilen bu kuma0lara aid 
~artnameyi almak ve niimunesini gormek istiyenlerin Emniyet Umum Mli
diirliigii Satmalma Komisyonuna muracaatleri. 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenler 4287 lira 50 kuru§luk teminat mak· 
buz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarm1 ve 2490 sayl11 ka

nunun 2 nci ve 3 iincii maddelerinde yaZJh belgelerle birlikte eksiltme giinii 
saat 14 e kadar Komisyona teslin1 etmi§ bulunmalan. •2102• (4308) • S1vas San'atlar Evi MuduriUgunden : 
Boyac• Ustas1 Aran1yor 
Miiessesemizde kurulacak olan hah ipi boyama &tolyesi i~in 

fenni ~ekilde sabit boyacthk i~ine vaktf ( 150 ) lira iicretle bir 
usta almacakbr. lsteklilerin bu i~e miiteallik evrakt miisbiteleri
le birer fotograf f!Ondermek suretile Stvas Vilavetine miiracaatleri . 

19 Temmuz 1937 

Harici Askeri K•t'ab ilanlar• 

Garnizor.u Miktan M. Bedeli ilk teminall 
Kilo Lira Lira K. 

Bursa 19800 19008 2851 20 
Mudanya 6000 5760 864 00 
Band.Jrma 6000 5760 864 00 

31800 
Bursa, Mudanya ve Bandtrma garnizonlan i<;in yukanda miktar, tabmin 

bedeli ve ieminatJ yazi11 sadeyag1 28 temmuz 937 .;ar~amba giinii saat 17 de 
Bursada Tiimen Satmalma Komisyonunda kapah zarfla eksiltrniye konul • 
mU§tUr. 

fiartnamesi Bursa, Bahkesir, E~ki~ehir, Konya Satmalma Komisyonla • 
rile Istanbul ve Ankara Levazrm Amirlikleri Satmalrna Komisyonunda gii· 
riilebilir. 

Eksiltrniye I(Jrecekler kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1h beige• 
!erie berabet teklif mektublarlill ihale saatinden bir saat evvel Komisyona 
verrneleri. •145> (4175) 

Tabib AIInacaktir 
Askeri Fabrikalar Umum 

Miidiirliigiinden: 
Ankara dvarmdaki rniiesseseler i~in iki tabib almacaktrr. !steklilerin 

§artlari anlamak iizere Umum Miidiirliik S1hhat ~ubesine miiracaatleri. (4124) 

• ·•n,aat 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odas1 Sa!fkanhg•ndan : 
1 - Eksiltmeye konulan i0: Bursa eski ipek ham arsasmda Ticaret 

ve Sanayi Odas1 in~as1. 
2 - 1\Iuhammen ke§if bedeli 20,398 lira 48 kuru§tur. 
3 - Bu i&e aid evrak ~unlard~r: 

A - Projeler, B - Ke0if, C - Mukavele projesi, D - Hususi 
0artname, E - Eksiltme ~artnamesi, 
istiyenler bu evrak1 Ankara, !stanbul, Bursa Ticaret Odalarmda 
gorebilirler. 

4 - Ek.,iltme 2/8/937 pazartesi giinii saat 16 da Bursa Ticaret Oda
smda miite§ekkil In0aat Komisyonunca kapah zarf usulile yap1 • 
lacaktu. 

5 - Miinakasaya girebileceklerin 2490 numarah kanundaki §artlan 
haiz bulunmalan ve diplomah mimar veya miihendis olmalari ~re 
yahud in0aat miiteahhidi olduklarma dair vesaik ibraz eylemele
ri ve muvakkat olarak 1530 lira teminat verrneleri §arttJr. 

6 - Tekli± mektublan yukanda yaz1h giin ve saatten bir saat evve -
line kadar Bursa Ticaret Odasma makbuz kar~1hgmda verilec~k
tir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet miinakasa saatin· 
den evvel gelmi~ olmas1 ve d1~ zarfm miihiir mumile iyice yapl~
tm:lm:Js olmas1 lazimd1r. 

Siimer Bank Umumi 
Miidiirliigiinden.: 

1. - Bankam1zm Kayser] Bez fabrikasJ sahas1 dahilinde yaptuacag1 rnu· 
hammen kesif bedeli 76251,37 •yetmi~ altJ bin iki yiiz elli bir % 37• 
lira olan miiteferrik i:;ler in§aatJ k1smen gotiirii ve k1smen vahidi fial 
usulile eksiltmiye konulmu~tur . 

2. - Miinakasa evrakr 4 lira rnukabilinde Siirner Bank :in0aat servisindell 
ahnabilir. 

3. - Eksiltme 28 temmuz car0amba giinii saat 15,30 d.a Ankarada Siirn~r 
Bank Umumi Miidiirliigiinde yapllacaktu. 

4. - Muvakkat teminat 5062.57 •be~ bin altrnl§ iki % 57• liradJr. 
5. - isteklilerin ihale giiniinden en az bir hafta evvel SUmer Bank !n~aa~ 

servisin~ gelerek bu kabil bir in~aatJ vapabilecek fenni ehliyetleri!l1 
is bat ve ica b eden vesikalarla mill! bankalarm birinden ahnrnl§ 40,000 
lirahk mali itibar mektubunu ibraz ile eksiltmiye girebilmek iizere 
hirer ve•ika almalan ~arthr. 

6. - Teklif :nel;tublanm havi zarflar kapah olarak ihale giinii saat 14,30 8 

kadar makbuz mukAbilinde Ankara SUmer Bank Muhaberat Servisl 
Miidiirlligiine teslim edilmis olmahdu. 

7. - Bu in,aatJ Banka diledigi miiteahhide vermek hakkm1 muhafaza edef • 
8. - 5 inci "Jladdede zikredilen vesika mevanma Naf1a Vekaletince veri! ' 

rni~ miiteahhid.lik vesikasmm da konulmas1 ~arthr. •2006• (41201 

Ke~an iskan Memurluaundan: -
1 - Ke:;an dahilinde iskan Kornisyonunca tesbit edilen koylerde 1S0 

gii.;men evi 2490 sayi11 kanunun 40 nc1 maddesine uyularak yeniden kapall 
zarf usulile miinakasaya konmu~tur. 

2 - Bir evin muhammen bedeli 138 lira 34 kuru§tur. , 
3 - ihale 28 temmuz 937 ~ar~amba giinii saat 14 te Ke~anda tskan dal 

resinde isk&n Komisyonu tarafmdan yapJ!acaktJr. "!I 
4 - $artnameyi gormek istiyenlerin Ankara, istanbul. Edirne tska 

Miidiirliiklerile Kesan tskan Memurluguna miiracaat etmeleri icab eder. )( 
5 - 2490 say1h kanunun hiikiimlerine gore eksiltmive istirak etme 

istiyen taliblHin .yukanda yazth Saat\en 3 saat once tskan dairesine mUr:; 
caatle muvakkat teminatuu ya!Jrm1~ olmas1 laz1mdir. (4~ 

Denizcilere ilan 
Tahlisiye Umum Miidiir.')giinden: 

• Rumeb fenerindeki radyofar tesisatJmizm makine klsmmda husule ge 
len anzanm 1slah ve tamirine kadar radyofann r;ah§rn1yacag1 ilan olu~~Sl) 



19 Temmuz 1937 
CUMHURIYET • 

I'NKJBAZJ. HAZJMSJZLJJ',J, MJ'D£ M A Z 0 N giderir. Hi~bir zararh ve miisbil maddesi yoktur . .Seker hastahi!l olanlat bile at .. u bilirler. MtDE ve BARSAKLARI ALI.STIRMAZ. t~lmesi Iatif, teliri ko-

M E Y V A T U Z 
lay ve miilayimdir. Y erini hi~bir miimasil miistahzar tutamaz. 

EKSI,LJ'K V£ YANMALARJNJ U MAZON isim, HOROZmarkasma dikkat. Oeposu: Mazon ve Bolon ecza 
deposu. istanbul Y enipostane arkasmda No. 47 

--~====~~----------------~-----------------------=~==~~~~~~-----------

iLAGLARINIZI ~=!~~e; SALiH N ECA Ti ~::. 8!~~~; Rb~:et~:~~::.~;o:a~i~;:,~: FOSFATiN NEGATi l;ok k1Fmetll bir bebek gtdaoJdiJ'. Bunuola b
lenen yavrular tombul, kuvvetli ve nqeli olar. 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Malatyada tesis edilecek tiitii~ atoly.es 

binast ve mii§temilab kapah zarf usuhle eksdt
llleye konulmu§tur. 

II - Ke§if bedeli 360231,67 lira, muvakkat 
teminat 18160 lirad1r. 

III - Eksiltme 3- VIII- 937 tarihine rasthyan 
sah giinii saat 15 te Kabata§ta lnhisarlar Leva· 
Zim ve M ubayaat §ubesindeki Aim kumusyo-
nunda yapdacahr. . • . .. 

IV- ~artname, ke§tfname, .P.rOJe ve sa~~ mu
nakasa evrak1 18,02 lira mukabdmde hergun In
hisarlar in§aat §Ubesinden ve Ankara, Malatya 
Ba§miidiirliiklerinden ahnabilir. 

V- Miiteahhidlerin Nafia Vekaletinin 
senesi miiteahhidlik vesikasm1 ve laakal 200000 
lirahk bir binay1 taahhiid etmi§ bulunduklarma. 
ve bizzat mimar veya miihendis v~ya yukandaki 
§eraiti haiz bir mimar veya miihendisle §erik ol· 
duklarma dair noterce musaddak vesaik1 eksilt
llle giiniinden en az 3 giin evveline kadar lnhi
sarlar in§aat §Ubesine ibraz etmeleri ve eksilt
meye i§tirak f:debileceklerine dair vesika alma-
Ian laztmdu. 

VI- Miihiirlii teklif mektubu, kanuni vesaik, 
§artname, ke§ifname ve sair liizumlu evrak ile 
eksiltmeye i§tirak vesikast ve muvakkat teminat 
ak~esini ihtiva edecek olan kapah zarflar ek
siltme giinii en ge~ saat 14 de kadar yukanda 
adt gec;en ahm kumusyonu Ba§kanhg,.na makbuz 
lllukabilinde verilmi§ olmahd1r. (4158) 

M. M. V ekaletinden: 
A.skeri Mekteblere Talebe Al1nacaktir 

1 - 937 - 938 ders y!l! !cin Kulel!, Maltepe, Bursa Liselerile Konya ve 
l!:rzincan Asked Orta okullarm biitUn smtflanna, Kmkkaledeki San'at Ll • 
Sesinin birinci 9. smtfma, Ankara ve Konya Gedikli Erba~ Haztrlama mek • 
1•blerinin aazulama ve orta lnstmlarm ilk smtflarma talebe almacaktu. 
h 2 - Kaydi kabul ~artlan gec;en senenin aynl olup b!itiin askerlik ~u • 

•lerinde ve Asker! mekteblerde vardu. 
3 - Kaydl kabul m!iddeti biitiin mekteblerde 1 temmuzda ba~:,ar v~ 10 

a~stosta biter Yalntz Ankara Gedikli mektebinin kaydl kabul muddeti 30 
e 1 • :1': til 937 ye kat".ar devam eder. 

4 - Asked mekteblere girmek istiyenlerden Ankarada bulunanlar Ce· 
hecidekl Gedikli Erba~ Haztrlama mektebine ve Asker! mekteblerln bulun
dukJan yerlerde oturanlar dogruca mekteblere ve baska verler~e oturanlar 
da bulunduklar1 rnahallin Askerlik Subelerine m!iracaat etmelidtrler. . 

5 - Kabul sartlanm tasiyan istekliler evrakml ta.~arnlattmp J:skerlik 
§Ubeleri vas1tasile ve noksansiZ bir halde girmek lstediJ<I mekte~e ~o~der : 
~eli ve mekteb tarafmdan sec;me imtiham icin ca,itmlmadik<;a hl>btr lstekh 

•Yhude yere mektebe gitrnemelidir. 
h 6 - · Secme lmtihanl !<;in c;agnlan !stek!ilerln mektebe ka&r gltmek ve 

U lmtiham kazanarnaymca geri d1inmek icin yapaeaklan masraflar tama • 
lllen kendilerine aiddir. .. 1 1 b tlnd 

7 - s imt'h nmda kazananlar kadronun musaades n s e e 
~ekteblere •;r:;zed ~J:rak almirlar. Ve bunlardan talimata uygun olarak 

at•t kabulleri a t.Im1yanlar hic;bir hak lddia edemezle~. . 
8 - t ka ;ePa ikmal vaziyetinde kalan okurlarla b1r se~e taJ:Isll fasllas1 

klan]ar ve P mekte~e girrnek icin n!ifus ka)!Idmda ya~m1 tashih ettlrenler As-
err rnekteblere almamazlar. .. tfh k" ilk k-

t 
ll - Gedikli Erbas Hazirlarna mekteblerine uc ve be$ absmll f ~r ml e 

eb k" kl mdan ikl sene t s a ..... asi o an -
1 lllezunlari almtr. Ve bu oy cocu ar (383~) 
ar d.a rnekteblere kabul edilir. 

MOTORBOT ARANIYOR 
20 iJA 30 ki§i nakline elveri§li miistamel ve iyi bakdm1~ bir 

tnotorbot sahn ahnacakbr. 
Bu ft t 1 k motor sahiblerinin Galatada Voyvoda cad· 

d evsa a sa 1 1 .. t1 • 
esinde <;mar han Ali Nuri tirmastna muracaa erJ. 

Sultansuyu Haras1 Miidiirliigiinden: 
tfuesseemiz;n ihti acJ bulunan on dart bin iki yiiz l!ra ~?"deli muhan;t : 

~~~~~~ Y~z elli bin kiic, yulaf~. •:~e;n ~!~b:;!~ ~~~i 0~~~;~~e~!~! ~=P~~ 
~arf u ll k!Io saman 1_0/7 /937 'jm tur Talib ol~nlann teminatl muvakkatesi 
Olan s~ltle ek"ltrniye konu mu~k .mektubu veyahud nakid makbuzlarmm 
tekl"t •bm altm1~ be~· lirahk ban a k . d m!ite~ekkil Komisyonu rnahsu· 
•u.n~ vmektubl::rile birlik~e ~~ra ;::~ ~~:~e~lerin Hara M!idiriyetine miira • 
"•at ermelen. ve fazla Jza a a (4188) 
~meier; iHi.n olunur. 

Istanbul Defterdarbgmdan: 
Cins ve mevkii 

t~~kpazarmcl.> Ah1celebi maballesinin Liileci sokaamda 
•~< <i'bu1 Bahkhanesi mii~temilatmdan soguk havll epo-

Senelik kiras1 Kira 
Lira miiddeti 

1200 3 YJ.l 
lle~;~'lilen 19 numarah be$ kath kargir bina: d 
•et ·· ta$ <;:t.ragan caddesinde Kabala$ lisesi kar~~~m a 48 2 
~~a~ktiinde 103 numarah kargir iki odah ve bahc;eh. e~: • 
,iistu 8 Ptda Hactama mahallesinin Yenikapl caddesm e 96 2 • 
'\l'n~de odas1 bulunan 2 numarah diikkan: .. • . 48 2 • 
.1\l'ni Yerde tistUnde odas1 bulunan 16 No.h dukka:.'· • . 66 2 • 

,, Yerde ilstiinde odas1 bulunan 18, 20 No.h dukkan. "dd t 
1 < Ukar d . 'k h. 1 10daki kira ve mu e -er ·· 1 a ems ve mevkileri yaz1h emla tza ar . . . 

Uzeri d . kt' istekl!lerm ve tedtye §er811. n en ac;1k arttuma usulile kiraya venlece If. d .. !! .. d. 
tn; 0~ · .. ·· saat on or e yuz e 

Yedi b "renmek istiyenlerin 22/7/937 persembe 1n1nu K .' 
lle!l"t\e)~~~k Pey ak~eleMrile Milll Em!a.k MiidiirliigiinM toplanan om';J9°7~; 

• •• 

Pazarbkla Eksiltme ilaru 

Tunceli Naf1a Direktorliigiinden: 
1 .- Eksiltmiye. ~on ulan i$: •Tunceli Vila yeti Hozad kazasmda yaJlllR

c~.k buer ta.l;>urluk 1ki aded askeri kl$1a ve bu k~la mu~temilatmdan olan 
dort aded yuzer hayvanhk aht.r in~aalidlr.• 

Bu 1$1erln ke$if bedeli 499592 lira 16 kuru~tur 
2 - Bu i.$e aid $artnameler ve evrak ~unlardiT: 
A - Eks1ltme ~artnamesi 
B - !.fukavele projesi, ' 
C - Baymduhk i~l~ri genel $artnamesi, 
D - Tesvi:.;:eJ turabrye, §Ose ve k!rgir in§aata &ir fennJ tartname, 
E - Hususr ~artname, 
F - Si!silei fiat, ke~if. metraj cetveli 
G- Proje, ' 
H :- Devlet Demiryollan fennl $artnamesi, 
fst>yenler bu ~artnameleri ve evrala 10 lira bedel mukabilinde Tuneeli 

Naf1a M!idiirliigiinden alabilirler. 
3 -:- EksJ!tm.~ -~7 ~Y /~37 tarihinde sah giinu saat 16 ya kadar Elazizde 

Tunceh N~1~ Mudurlu~ dairesinde yaptlacaktu. 
4 - ~ks~ltm~ pazarhk usulile yap!lacakllr. 
5 - Eks1ltm1ye girebilrnek ic;in isteklinin 23750 lira 00 kuru$ muvak • 

kat te~i~at vermes! ve bundan ba~ka a~aj!1daki vesikalan haiz olull gos • 
terrnes1 lazirnd1r: 

N ana Ve~aletinden ahnnn~ miiteahhidlik ehliyet vesikaSI. 
• 6 - Tekhfler yukanda (i~iincii maddede yazth saatten bir 5aat evve· 

lme ka&r Tunceli Naf1a dairesindeki Eksiltme Kornisyonu Reisllgine ve • 
rilecektir. 

Posta i!e g.onderilecek mektublann nihayet !ic;!incii maddede yaz1h aa· 
•!e kadar gelm1~ olmas1 ve d1~ zarfm muhur mum!le iylce kapattlmt§ olmas1 
laztmdu. Postacla olacak gecikmeler kabul edilmez. (4177) 

Makinist aran1yor 
Anadoluda elektrik santrallanndan birisi i~in bir makiniat 

ahnacakbr. Taliblerin San'at mektebi veya bu mektebe muadil 
pa,ka bir mektebden mezun olmas1, su veya buhar tiirbinleriie 
i1ler santrallarda ~ah~mi§ olmast ve askerligini bitirmi§ olmas1 
1artbr. 

Tasdikli vesika suretleri ve iicret isteklerini havi bir mektubla 
(K. E.) i§aretile Istanbul posta kutusu 176 numaraya miiracaaled. 

Kapab zarf usulile eksiltme ilan1 

Edirne Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Miinakasaya konan i§! Uzunkiipril • Ke§an yolunun 4+726--51=!-000 ;nci 

kilornetrolan arasmda ve muhtelif maballerde mecmuan yapllacak 7639 met
ro tuUinde blokajh esash §OSe tamiridir. 

1 - Yaptlacak §osenin 2370 metro mikab blokaj ta§I figiire balinde Ke· 
§an civarmd;, yolun nihayetinde figiire edilrni§ olup geri kalan ta§m ~tka • 
nlma•;1. Hepsinin i$ ba§ma nakillerile yolun ikmali in§aSJ rnuteahhide o.i.d • 
dir. Ve kP<it bedeli yekUI'lu 41440 lir 48 kuru$tur. 

2 - Bu i~e aid ~artname ve ke~i.f kA~dlar1 §Un1ardu: 
A- Eblltme sartnamesi. 
B - Muksvele projesi. 
C- Baymd1rhk i~leri genel §artnamesi. 
D- Fenni ~artname. 
E- Silsilei fiat cetvel!. 
F- Metraj, ke§if, rnesafei vasatiye cetvelleri ve grafikleridir. 
3- Bu evrak istiyenlere 210 kuru§ bedel mukabilinde Edirne Nai1a Mii

diirlugiinden verilir. 
4 - Kapah zarfla eksiltmesi 27/7/937 tarihine rnusadif sah giinii saat 

15 te Edirne Hiikfunet Konag1 dahilinde ve Vilayet Enciimeni dalresinde ya· 
pdacak!Ir. 

5 - Eksiltmeve girmek istiyenlerin 3109 lira muvakkat terninat vermes! 
senei haliyeye aid Ticaret Odasma kayidli bulunmas1 ve resm! gazetenin 7/ 
5/937 tarih ve 3297 saytl1 nusbasmda y=h talirnatname abkfumna tevfikan 
937 senesine aid Nafta Veka.Jetinden ahnm1~ miiteahhidlik vesikas1 bnlun • 
mas1 ve bu gibi en az bir mukavele ile kirk bin lirahk yol ill yapm1~ olrnasJ 
§arttu. 

6 - Teklif rnektublart yukar1da d1irdiincii rnaddede yaz!lt saatten bir sa
at evveline kadar Edirne V!layeti Daiml Enciirnenindeki Eksiltme Komisyonu 
Reisligine makbuz mukabilinde verilecek veya posta ile g1inderilmi§ olacak
hr. Zar;Iarm 2490 saYih kanun ahkltnuna tevfikan haz1r1anm1~ olmasJ. ve di§ 
zarfm miihiir mumile iyice kapa!IlmiS olmas1 liizirndir. (4229) 

S1vas San'atlarevi Miidiirliigiinden: 

Sat1l1k Tezgshlar 
Miiessesemizin lagvedilen dokuma atiilyesine aid 240 santirn eninde ~oz

gii ahr ve motiirle ~altju (GROSSE N-HA!NR MEBSTOHLFABR!K 
GROSSENHATN SACHSEN - patent) markalt yeni bir kuma, tezgah1 
ve 137 santim eninde ~ozgii ahr ve kasnakla ~alt~tr. SACHA MEBSTOHL
F ABRlK. (LOU!SSCH1NHER) CHEMNtTZ markalt miistamel bir 
kuma, tezgah1 ve gene kamakla ~ah §lr 80 aantirn eninde ~ozgii ahr 
SAECHS.lSGHEMEB STUHtF ABRtK (LOUlSSGHOENHERR) 
C~EMNITZ markah hir bez tezgahr 8;7;937 tarihinden itibaren 15 giin 
m~ddet~e artbnmya konulmu§tur. 23/7/937 per§embe giinii saat 14 te S1vas 
Vtlayel! Daimi Enciimeninde ham bulunmalan. 

Trabzon Naf1a in~at Komisyonundan: 
1 - Eksiltmiye konulan i&: Trabzon • Erzurum yolunun o ~ 000 kilo

metreden 33 + 000 iincii kilometreler arasmda muhtelif maballerde anro§
man, mabmuz ve har~h duvar in~aal! olup ke~if bedelleri •45617• lira c57• 
kuru~tur. 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak ~unlarcbr: 
A - Eksiitrne ~artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymd1rhk i$leri genet ~artnamesi, 
D - ~·enn! ve hususi ~artname, 
E - Ke~if silsilel fiat ve metraj cetvellerl, 
F- ?roje. 
istiyenler bu evrak1 Trabzon, Giimii§hane Naf1a Miidiirlliklerinden 

·228• kuru$ rnukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26/7/937 pazartesi saat on be~te Trabzon ViU.yeti Naf1a 

Miidiirlii~iinde toplanacak Komisyon taraftndan yaptlacak!IT. 
4 - Eksil!me kapah zarf usulile yaptlacaktu. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin c342h lira •32• kuru§luk mu

·;akkat teminat vermes! ve a~a)!Idaki vesikalar1 giistermesi lazundiT. 
A - 937 senesine aid Ticaret Odast vesikast 
B - Naf1a Vekaletinden almmi§ 937 senesin~ aid muteabhidlik ehliyet 

vesikas1. 
6 - Teklif mektublar1 iiGiincii rnadded.e yaz1h saatten bir saat evveline 

kadar yukanda siiz(i gec;en Kornisyon Reisligine makbuz rnukabilinde ve • 
rilecektir. Posta ile 1'!1inderilecek mektublarm nihayet saat on be~e kadar 
gelrni$ olmas1 ve d1~ zarfm miihiir mumile iyice kapatilmi~ bulunmas1 Hl -
zund1r. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4125) 

~ 
~{~ 
~·~"~ 'it YUZUNU'lDE 

BiR CAliSE VAR•1 

Preventorium ve 

EverciciM: 
PERLOD£NT oi~ MAcunu 
SA'JfSiNDfDiR. 

Sanatorium 
Direktorliigiinden: 

Erzalon einsi Gok Az Tahrnin Fi. Tutart ilk teminatJ 

N1sf1 giirl(en msn ml!$1! 
odun ~eki 

Aded Kilo Aded Kilo Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

800 700 3 10 2480 
Me$e mangal kiimiiril 201 
cRumeli• 5000 4000 0 40 200 
Dal!hc koyun ve 
Kuzu e!l 405 12000 1001. 45 5400 
Sade vaii 135 2000 1500 90 1800 
Ayvahk zeytinva.i/:1 1 nci 1500 1200 70 1050 
Avvahk sabunu 1 ncl 22F 2500 2000 40 1000 
Tosya pirincl 
Birinci Edirne ka~ar1 
Birinci Edirne beyaz 

4000 
600 

3500 24 960 
500 55 330 

peyttir 54 1000 800 38 380 
Horoz kuru fasulye 
!spanya tohumu nohud 

500 
300 

400 
250 

17 85 
16 48 

Siyah rnercimek 77 300 250 17 51 
Zeytin 
Seker toz 
irmikli makarna 
frmikll tel sehriye 
Nisasta 

200 
3000 
300 
100 
200 

150 30 60 
2500 26 780 
250 25 75 

80 25 25 
150 18 36 

h~ ~ 200 150 17 34 
Ekstra ekstra un 
Pirinc unu 

2500 
200 

2000 
150 

17 425 
20 40 

Ekmek 165 20000 18000 11 .EQ9_ 
2365 

24 kalem yazhk ve kl$hk ya~ sebze ile kuru sol(an ve palates 178 
Preventorium ve Sanatorium lie Pansiyonlan icin 938 senesi maVIS ni

hayetine kadar ihtiyac1 olan ve yukanda nev'i ve miktarlan yazl11 yiyecek 
ve yakacaj!m eksiltme $artnamelerine gore ayr1 ayr1 giisterilmi~tir. Bu ihti
yaclarm ac;1k ~ksiltmiye konuldugu ve eksiltmenin 26 temmuz 937 tanhine 
musadif pazartesi giinu 1igleden sonra saat 13 te yap!lacai(l eksiltme ~artna
rnesindeki Ilk terninat rniktarlar1 yanlarmda yaz1hd1r. Eksiltme istanbul Ca
galol"lunda Cumhuriyet matbaas1 kar~1smda Yiiksek Mektebler MuhasibliJti 
dairesind.e toplanan Satmalrna Komisyonunda belli giin ve saatte yap!lacak
tu. Eksiltmiye glrecekler 937 yth Ticaret Odas1 ve 2490 numarah kanunun 2 
ve 3 iincii maddelerine gore ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namma 
i~e glreceklerin i~bu kanunda yaz1h ~artlar ic;inde noterlikten alman vekA -
letnarneler!le '£ksiltmiye girebilirler. . .. 

Taliblerin bell! giin ve saatten blr saat evvel temmatlarrm Yuksek mek
tebler rnuhasibligi veznesine ya!Irmalar1 ve eksiltme $artnamelerin! giirmek 
!izere Preventorium ve Sanatorium Direkt1irliijtiine rn!iracaatleri ilan olunur. 

(4020) 

-~ark Malt Hulasas1 
ifteha ve kuvvet i~in en 

birinci ilacdar 
~ocuklar.n ditlerinin kolayca ~lkmastna, 

kemiklerinin kuvvetlenmesine, ~ocuk 
emziren annelerin si.iti.ini.in ~o

galmastna yardtm eder 
Bilumum eczanelerde bulunur. 

istanbul T elefon Direktorliigiinden: 
Telefon ~ebekesinde yapllacak tevsiat VI! tamirat miinasebetile istanbul 

Vilayeti hududlan dahilinde 31/5/938 tarihine kadar yap1lmas1 icab edecek 
tahminen 800 m2 Pllrke, 900 rn2 adi kaldmm, 40 m2 asfalt, 100 m2 §Ose ve 20 
metro ~urabba1 ~imento ~al.dmm tam irati i~l7,ri_a~.~~ .. ek.siltmiye konulrnu§
tur. Eksrltmes& 4/8/937 tarihmde saat 15 te Mudurlugumtiz rnerkez binasm
daki Ahm Salim Komisyonun& yap!lacakllr. Muhammen bedel 800 lira 
muvakkat teminat 60 liradu. Sartnameleri Levaz1m Dairemizden hergii~ 
paras!Z olarak almabilir. isteklilerin yukanda yaz11I giin ve saatte muvakkat 
teminatlar• ve bu i~i yapabileceklerine clair Belediyece verilmi§ ehliyet ve
sikalarile miiracaatleri. (4318) 
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isvi~rede Produits Webbolite A. G. 'In 1937 ANKARA ENTERNASYONAL SERGiSiNDE AL TIN MADAL Y A kazamm,br. 

T A TLI su y APICI CIHAZLARINDAN 
( B 0 2) MODELiNi TAKDiM EDER. 

,Sehir suyu 
Evinizin, apart•man1n1z1n, 

horusuna, su deposu altJna ve tulumbaya takmakla 
imalathanenizin ve bi.iti.in su ,ebekesine bagh musluklardan 

VE TATLI SU AK BiLiRSiNiZ. 
BANYQNUZDA: Cildi ve sa~lan ipek gibi yapar, ondiilasyonu devam ettirir. 

LAVABQNUZDA: Rahat bra~, yumu~ak el ve yiiz. 
f otJr .. ·---

MA TBAHINIZD A : Nefis ve ~abuk yemek, me~rubatta rayiha ve lezzet 

<;AMA,SJRJNJZD A : Sodas1z, temiz, beyaz ~ama~1r 

lilon'd"'"'• • tort<Ha . ......... ---

istediginiz yerde istediginiz kadar tatll su. 
Bu tipin biitiin masraf1 vasat sertlikte lCOO litre tath su i~in 1 KiLO ADi TUZDUR, 

Fiat• 125 lirad1r. Tediyede kolayl1k gosterilir. 
Saatte 250 litre kuclretinde portatif 11 J ., cihaz• 25 lirad1r. 

Sanayi ve umumi ihtiya~lar i~in giinde 300 tona kadar muhtelif cihazlar. 
Produits Webbolite A. G Tiirkiye ve ~arkt Karib sahibi imtiyaz1: 

VEBOIJD LiMiTED, Galata, Voyvoda caddesi No. 40 - 42 

Vehbi Ko~ Ticaret Evi 
!;lark Merkez Ecza Deposu 
Ziyaeddin Said Vovvnrlo 40-42 Galata 
Sifa Eczanesi 

!nebolu 
S1vas 

Umumi 
Sal~haddin Celeb! 
Yusuf Ziya Unsalan ve OJ!Iu 
Ziihtii Zeren 
Mustafa Nuhoglu 

Sab, Y erleri: 
Aydm 
Bursa 
Merzifon 

Raif Giinaydm 
Behcet Yar1c1 
Larlar Karde~ler 
Hllml Faiz 

S1cak ve soguk suyun kirecini ahr 
biitii su §ebekesine tath su verir. 

Fiab 125 lirad1r. 

Ali R1Za Karagiizol!lu 
Az!z hbi!en Ankara 

Ankara 
tstanbul 
!zmlr 
Adana 
Sam sun 
Kiitahva 
Malatya 

Feyzl Dural 

Biga 
Kastamonl 
Ta~kiipril 
Elaziz 
Bahkesir -
Denizli 

Tiikmen Karde~ler 
M. Akhisar 
To~a M. Remzi DamgacJOii;!u 

Edrem!d 
Edime 
Zonj(Uidak -
Gazi Anteb 
Antalva 
Diyarbeklr -
Adapazan -

Mehmed Hilmi Giirol 
Mehmed S1rn Ozkava 
Adil A~c1oil'lu 
Celal Avylld1z 

!;ilk Terakkl Ticarethanesl 
thsan !Serif Eczanesl 
Mahmud Nedim ve Biraderl 

Salim Kule 
Hu!O.si Erdin 
Eczac1 Sabri 

Mersln 
Eski~ehir' -
Mug! a 

Halid Asral. Singer AcentaSJ 
Hikmet Ozl(iir 
Faik KazezoJ!lu 

Safranbolu -
Ayvahk 

EczacJ M. Re~ad Kiirem 
Nuri Sar1oglu 
Salih ve Necmi Kom!ll 

Anadolu, iran, lrak, Suriye ve Hataym ba~hca ~ehirlerinde sab~ yerleri ve plasye isteniyor. 

EFALiN 

inhisarlar istanbul Ba~miidiirliigiinden: 
31 may1s 938 tarihine kadar c;amaltmd.an tstanbula gelecek ~uvalh tuz

!arJ" Sirkeci ve Kas1mpa~a ambarlanna ithal vc bu ambarlardan ihrac1 ha
maliyesi ~artnamesi mucibince ac1k arthrm1ya konulmu~tur. Ihale 31/7/937 
cumartesi giinii saat 10 da yapJ!acaktlr. isteklilerin 120 lira teminat akce -

sini hamilcn Kabata~taki Ba~miidiirliik binasmda miite~ekkil Komisyona 
miiracaat etmeleri ilfm olunur. (4235) 

B&fl agr1dan 
~athyacak gibi 

NEVROZiN 
En fiddetli baf ve 

dif agrllarm1 dindirir 

NEVROZiN 
Biitiin agr•, s1z1 ve 

sarJcllar• keser 

istanbul Giimriigii Ba~miidiirliigiinden: Senelerdeoberi deoenm ' en tesirli 

Kuruce~medeki Liman lclaresinin antrepnsunda bnlunan, satl~ ambarmda ila~hr. Eczanelerde bulunur. 
bulunan ipekli. pamuklu, mensucat, rnanifatora, cam e~ya, h1rdavat, aktariye, lsmine dikkat 
demir e~ya, makmeler, tuhafiye, kokular, kantariye, eczai tlbbiye ve emsal; ~~~~A~L~G~O~~P~A~N~~~~ 
ve yenilecek e~ya 20/7/937 l(iiniinc.en itibaren herl(iin sa at 14 ten sa at 18 e "' 
kadar pazarhk v~ arthrma suretile ve pe~in para ile satllacaktlr. 

1steklilerin bu elveri~li satJ~Iardan istifade etmek iizere muayyen giin 
ve saatte Kuru~e~medeki anllan SatJ~ Komisyonuna gelmeleri ve istiyenlerin 
satllacak e~yay1 hergiin gorebilecekleri ve Satl~ Miidiirliigii diger ambar -
larmda mevcud olup sat1~1 ilan edilecek olan e~yanm da bu ambarda satlla -
caiJ ilan olunur. (4107) 

Sahib ve B~muharr1rt : Yunu• Nadr 
Umuml nep-tyat1 tdare eden Yaz1 l§lerl 

Mudilril: H ikmet Munil 

Cumhurtyet m atbaaSJ 

~. ftouaoo l KoNolorf (Oolno) •• K• ·• 
Mtrfort • l cudu otkmokttzt• tonuObO' 
t omht odor. Snlmllflno halol gllmok· 
olalo ..acot11 JUmutot~r n loc:.ltlt. 

Flyotlor : Komo ,.,or 8 ll,.dolho 
Kof'tolor (Oolno) outyu lo borobor 

2 !5 llrodu ltntoren. 

8attt r•rl raln tz • 

Fenni slinnet(:l 

Emin Fidan 
Be~ikta~ 

Erip aparhman 
Tel. kab ine 44395 

ev 40f21 

Operator - Urolog --. ... 

Dr. Mehmea· Ali 
iDRAR YOLLARI 

Haslahklar1 miitehassJsJ Kiiprii ba~J 

- Eminonii han Tel. : 21915 _ _. 

Ortadan kalkan kabus 
0 iN 

Sa~ iksiri 

Sa~ dokiilmelerinin online 
katiyetle ge~erek bu ateti 
izaleye muvaffak 

olmu§tur. 

II 

II 
• 

•Optamin• de ecncbi maddclcrden 
vc mc~hul yaglardan zerre yoktur ve 
•Vitamin• den istifade edilmck sure
tile yapdJr. Sa~lar onunla ogulunca 

derbal koklere niifuz cderek zay1fl•• 
m1s guddelere kuvvet asdar ve dokiil' 
mcyi durdurur, cildi temizliyerek ka• 
~mhy1 gc~irir ve kepcklcri doker. 

Optamini Israrla • • • Isteyimz 

Sagbk ve Sosiyal 
Y ard1m Bakanhg1ndan: 

250 lira iicretle Anadoluda liizum goriilecek vilayetlerd.e istihdam edil ' 
mek iizere iki miihendis veya mimara ihtiyac olduii;undan talib olanlarm e<~1• rak1 mlisbitelerile Slhhat Vekaletine miiracaat ctmeleri. c3901> (1887 

KARYOLA ME~HERi 
1937 senesi ~elik !ameli Ingiliz, Amcrika ve Viyana sistemi somyelerile 
son sistem muhtelif ~ekil ve renklerde karyolalar te~hir edilmi~tir. BoyalaJ 
sabit ve fmnda kurutulmu ·tur. Mallar sag lam ve somyeler guriiltiisiizdur 

1\Ie~hcrimi gormeni zi dilcrim. Sah~ mahalli fabrikada 

HALiL SEZER 
ve Madeni Fabrikasr istanbul. Dcmiryapt 

Vize il~ebayhg1ndan: 
1 - 937 yllmd.a kazam1zda vap1lacak go~men evleri icin liizumu o!atl 

kerestelerden kazam1z icin Tekirdaii;mdan C. koyii istasyonuna gonde • 
rilecek 529,600 metre mikab kerestcnin c;. koyiinden Vizeye ve insaat yer
lerine nakil isi pazarhkla miiteahhidine verileceginden talibi aramlmaktadlf· 

2 - J'azarhk 27/7/937 sal! l(iinii sa at 14 tedir. 
3 - PazDrllk Vize iskan dairesinde miite~ekkil lskan Komisvonu hU' 

zurile yap1lacaktlr. 
4 - Talibler ~artnamesini lskan dairesinden alabilirler. 
~ - Taliblerin tayin olunan giin ve saatte miiracaatleri. (4254)_ 


