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ztm olan ~ok 
faydab bir eserdir. 

Telefon: Bafmuharrlr ve evt: 22366. Tahrlr beyetl: 24298. idare ve matbaa klsml 24299 • 24290 

Uzak$arkta 
ihtilaf• 

Rus - Japon 
halledildi 

• 

Sovyetler Amur nehrindeki 
geri ~ekmege muvafakat 

f~;ki~~-~·s·~·ry~ii~; r 

gambotlart 
ettiler 

dostlugu 
Sovyetlerle do1tlugumuz ilk za· 
l'll<lnlarda oldugu gibi bugiin de 
:~ni kuvvetle ve belki miitezayid 
·IT kudretle devam ediyor. lfte 
~~-ni Tiirkiye ile yeni Ru1yantn 

011kii, bugiinkii ve yar1nki mii
""aebetlerinin iladesi budur 

~ a§bakan lsmet lnonli alb ytl 
~ once Rusyayt ziyaret ettigi 

jj•· esnada Leningrad'da irad el· 
l ~~ &a yet samimi bir nutkunda yeni TUr· 
1Y•nin Sovyetler Rusyasma kar§t takib 

~IIJgj Piiriizsiiz surette doslane siyaseti 
ll~h. etmek j~in §U meaJde sozJer soy]e
flll!ti : 

t- Milletlerarau miinasebetlerimizde 
~~ ntz Rusya ile temas halinde degiliz. 
a'Yasetimizin diiriist/iigiindeki kuvvete 

1 
ayanarak bugiin burada hi~bir taraftan 
.~;~ib o/unm1yacagtmtn kat'i §iiphesizli
g1." a~rk soy/erim ki biz diger millet/erie 
~orii!melerimizde Sovyetler hakkrnda 
ostluktan aykrn olarak hatta tek keli

le cl<lhi konu§mamr§tzdtr. Biz bunu boy· t Yaparken giiniin birinde Rusyada biiy· 
a· ~ir lisan kullanacagtml as/a d~iinmii§ 
. eg,[dik. Y alnrz diiriistliigiimiiziin neti • 
b~•i olarak bu hakikati bugiin buradan 
b~1~n diinya oniinde (llenen i/ade elmek 

rzrrn i~in bir bahtiyarlrkhr.1i 
'\radan bu kadar zaman g~tikten 

'}nra yaktnda Moskovada bulunacak 
0 an Hariciye ve Dahiliye Vekillerimiz 
?ni hakikati ayni piiruzsuz kat'iyetle 
t•ltrar edebilirler. Sovyetler Rusyasma 
\: ar11 dostlugumuz bu kadar berrak ve 
~\>Vetlidir. Diinya i§lerinin ge~innekte 

0

1dugu a~tkhktan ari zorluklar i~inde ne l ursa olsun buyuk kom§u memlekete 
•ii1

'' ~esledii!imiz hi~ degi§mez, asia ek
ln llleytp daima artar dostluk duygulan· 
t 'liiJ bu kadar sarahat ve kat'iyetle tek
t ar tebariiz ettirilmesi bizim i~in hakika
tn rniistesna bir zevktir. 

1 BiiyUk Rus ihtilalini takib eden gun· 
.~~~': Sovyetler haricin te§vik ve teyid 
b 

11
&1 dahili aksulamellerle ~arpt§trken 

1 u :Oemlekete kar§t belki yegane ve ~ok 
b~trni bir ~empati gosteren memleket 
b~l?ik. Gizli ka!lilkh bir§ey degildir lci 
Iltrn b . .. ·~c.· k n • u sempahmtzm o zaman 1 1 ay-
ag1 Vardt: 

rn·)l: Sarhih deviren ihtilal biiyiik Rus 
ta~ •h_nt bize dii1man olmaktan ~tkara -
bet... ~~~~kis dost olacak bir safhaya kal-

·•nt!h. 

Ya :2: Emperyalist alemin Sovyetler Rus
ay 'Ina tevcih etmi1 oldugu husumetin 
Yo tudna biz Tiirkler de maruz bulunu • 

t uk. 

Ye~o!luklarla dolu o karanltk giinlerde 
Uti k tgerini seven ve birbirlerine dayanan 
•on orn!u milletin o zorluldan yendikten 
tinda dostluklanm art1rarak yUriimele • 
lne •r daha tabii ne olabilirdi? Her iki 
].1.rn _eket harici husumetlere kar§l ke~e
' 'tn . So Ill sudan c;tkardtktan sonra ayni 
rnu~etler Rusyasile kendi kendimizin 
•ulh afazast ba1ta olmak iizere diinya 
ittjf knun ayakta tutulmast idealinde de 
la a etmi, buluouyorduk. Bu maksad
lnakl'ttrtlz~u~ olan kuvvetlerimiz ayni 
v,,. •adt tstihdaf etmekte birbirine mu • 
'<I " 

~t b Yuriiyordu. Dunya sulhunun §urada 
bul~ ~~a~a maruz bulunabildigi ve maruz 
~bi nab1lecegj tehlikeler stkt bir tahlile 
'turk' tut~lursa vaziyetlerin i~yiiziinde 
~Ury ~~~ 1le Sovyetleri yekdigerlerine en 
ltya t\1 sempati ve dostluk baglarile bag· 
la11~ 1 k zamanlano milletlerarast ihtiras· 
ibatet ~.Yalmz yer ve 1ekil degi~tirmeden 
ll'Oti.j .. 1r devam ve istimrar bulundugunu 
ile111~:z:. ~iinya o diinya, ilem o 
)etJ r, B1naenaleyh Tiirkiye • Sov· 
Itt.~ doatluiunun hergiin arlan bir 
lift. e~e devamt geli§igiizel hiaai bir 
ba1ta~ !baret degildir. Bu dostluk ilk 
lite[ •. 11&

1 zamanlanndaki sebebleri ve ne-
•tt e k d llttkti aya ta uruyor ve duracak de-r. 

b'k 
11 bu

1
1t.kate laytkhr ki yekdigerlerine kar-

Yetler ~ar li~vvetli dost olmak i~io Sov
Usyastle yeni :rurlciye arasmda, 

...._...., 

Amur nehrinde Man~uko gambot. filosu 

I 
I 

japonyada askeri tah§i· 
dat devam etmiyecek 
Bir Japon kumandammn soyledikleri 

«Evvela Ruslar tecaviiz etmi, ve meydan 
okumu,Iardir, 'imdi de evvela onlarm ~ekilmesi 

lazrmdtr. Sonra da biz ~ekiliriz» 

Moskova 2 (A.A.) - Japonya sefiri d1g1 mevzuu bahsolamaz.> 
9iginitsu, Havas ajansmm muhabirine Japan ordu•u namzna 1oylenen 
a§agldaki beyanatta bulunmu~tur: sozler 

•- Hadiseyi halletmenin yegane <;a- Tokio 2 (A.A.) - Ordu namma soz 
~esi, Sovyetler Birliginin ~an~u~~ye a- soylemege salahiyettar bir zat Amur 
1d olan Amur adalart~a gond~r?tgt ktt·l nehri Mdiseleri hakkmda beyanatta bu· 
alan ve vapurlart gert .<;ekmestdtr.. . lunarak dem~tir ki: 

.Japonlann Sovyet fhkalann1 top atet> c- Kendimizi mildafaa etmek mecbu
altma ald•klarma dalr Lltvinof tarafm- riyetinde kalmazsak, Sovyetler Birlil!i· 
da~ vuku bul~n be?'a~at hakkmda da ne iJ§m harb etmiyecegiz. Vaziyet, Sov
seftr ~unlan soylemt~ttr: yetlerin tarzt hareketine baghdtr. Sov-

c- Kanun haricinde yaptlan bir hUcu- yetler bize meydan okuduklar• i~in ev
mu geri pUskUrtmek icab ettigi zaman vela onlarm ~ekilmeleri lazimdtr. Son-
tUfek mi, top mu, tayyare mi kullaml • [~rkast Sa. 3 autun 1 de) .......................................................................................................................... 

Bitarafl1k Komitesinde 
ihtilaf devam ediyor 

Almanya ile italya tara· ingiltere ile Fransa, 
fmdan; General 

hakkmda 
Franco'nun muharib tanmmas1 
yaptlan teklifi reddetti 

ilttiltilciler Santander hududunda 

Valansiya bombardunanmdan sonra §ehir sokaklarmdan bir manzara 

Salamanca 2 (A.A.) - Biskaye lander eyaletlerinin hududuna gelmi,ler· 
cephesinde Fran co kuvvetleri, ileri hare· dir. 
ketlerine devam ederek Biscaye ve San· [Arkast Sa. 4 sutun 4 tel 
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biitun dunyanm zanm hilafma, herhangi I nun her mulahaza fevkinde bir hakikat 
bir ittifak muahedesi mevcud degildir. oldugunu tebarUz ettirmi§izdir. Dostluk
F a kat bu dostluk o kadar kuvvetlidir ki taki bu dUrUstlUgun kuvvetiledir ki 1smet 
hi~bir ittifak muahedesi hi~bir millette 1niinU alit yt] once Leningrad' da o a~1k 
onun mislini yaratamazdt. Sovyet· ifadesini biitun diinyamn tenkidine arzet· 
ler • Tiirkiye dostlugu herhangi bir mekten ~ekinmemi§ti. Simdi dost Mos • 
muahedenin miinaka§a edilmit tart· kovayt bir heyet halinde ziyaret etmek 
Ianndan degil, belki hi!;bir miinaka· i~in biri bugun buradan, digeri yann 
§aya 81gm1yan hadiaelerin derinlikle- T ahrandan hareket edecek iki V ekilimi
rinden dogmu§tur. Onun i!;in bi!;bir zin bu defaki ifadeleri de ayni sebebler· 
muahede hiikiimlerile k1yas olunamt· den dolayt ba1ka tiirlii olacak degildir. 
yacak kadar kuvvetlidir. lki b~yu~ ideologini_n. b~~~~ Avrupa· 

Derece derece biitun milletlerle mii • yr yekdtgenne muanz tkr buyuk cepheye 
nasebetlerimiz normaldir ve dostanedir. aylrdtiitm iddia edenler var. Kimsenin 
Fakat bu mUnasebetlerin hepsinde mast YUNUS NADI 
du1tuk~e herkese Rus • :rurk dostlugu • [Arkasl Sa. 5 siitun 3 tel 

Atatiirkiin 
tefekkiirleri 

!stanbul 2 (A.A.) - Cumhur Ba~
kanhg-t Gene! Sekreterliginden: 

Reisicumhur Atatiirk, kabotaj 
hakkmm TUrk bayrag-tna g~tigi 
gUnUn )'lldonUmUnde, yurdun her 
tarafmdan vatanda~larm samimi 
duygu ve yUksek sevinclerini bil • 
diren bir~ok telgraflar almi~Iardtr. 
Bundan pek mUtehassis olan Ata
tUrk, memnuniyet ve te~ekkUrle -
rinin iblagma Anadolu Ajansm1 
memur etmi~lerdir. 

Buyuk manevralar 
lrak ve iran Erkant· 
harbiye Reisleri de 
haz~r bulunacak 

:Ankara 2 (T elefonla) - 16 a gus • 
tosta T rakyada yap1lacak biiyiik ordu 
maoevralarmda bazt devletlerin biiyiik er
kamharbiye reislerinin de mu§ahid stfatile 
bulunacaklanm yazmt§hk. 

Manevralarda bulunmalan ~ok muh· 
temel olanlar arasmda lrak, Iran, Ro • 
manya, Yugoslavya ve Y unan bUyUk 
erkamharbiye reisleri de vardtr. Misafir· 
lerimiz merasimle kar§tlanacaklardlr ve 
§ereflerine mUteaddid ziyafetler verile • 
cektir. ======= 

Taksi fiatlari 
tenzil edildi 

~oforlere, aletin yazdt· 
gmdan % 15 noksan 

para vereceksnuz 
Benzin fiatlarmm indirilmesile taksi 

fiatlarmm da indirilmesine karar veri! • 
mi§ti. Karann diinden itibaren tatbikma 
ba§lanmt~hr. Evvelce ~; yazdtgtmtz gibi 
taksiler antrede 26 yerine 20 kuru§, yUz 
metro yerine de yiiz elli metro i~in iki 
kuru§ yazacaklardtr. 

T aksi aletlerinin bu §ekilde tadili i~in 
otomobil sahiblerine U<; ayhk bir miihlet 
verilmi§tir. T e1rnievvel iptidasmda butiin 
otomobillerin taksileri yeni tarifeyi kay
dedecek 1ekilde tadil edilmi1 bulunacak
ttr. 0 zamana kadar otomobile binecek 
olan kimseler bugUnkU taksi aletlerioin 
kaydeyledigi ucretin yiizde on be1 nok
samm vereceklerdir. 

Diinden itibaren tatbik edilen 1ekil de 
budur. Sayed buna itiraz edecek §ofiirler 
bulunursa bunlar hakkmda Belediye za
btta memurlan derhal takibat yapacak· 
lardtr. 

Diger taraftan Belediye ikttsad mu -
raktblan diinden itibaren faaliyete ge~e
rek benzin fiatlanm kontrola ba§lamtl • 
lardtr. ............................................................ 
Fransada ihtikara 

kars1 miicadele 
' 

Fiatlar1 gayrime,ru •e· 
kilde yiikseltenler cezaya 

~rpbrtlacaklar 

TUrk -lrak i~birliOi 
Bagdadda miihim iktt
sadi esaslar haztrlantyor 
Diyarbekir • Cenevre iltisak hath in~ edilecek, 

petrola mukabil lraka ihracat yapacagtz 

Tahrana vm·di lrak llariciye Naztn 

Hariciye ve :lkbsad Vekillerimiz, Bai;
dadda Kral Faysalm tiirbesinden ve 
Tiirk mezarhgmdan ~rkarlarken (Vekil
lerin Irak seyahatine aid hususi mek· 
tub ve resimlerimiz 6 net sahifededir) 

Maliye Vekili Fuad Agra!I ile Ma!iye I kanun bu iltisak hattmm in§ast i<;in be§ 
Siyasi MUste~ar1 Faik, Ankaraya git • m_ll~on l~a sarfma veya bono ihracma 
mi§lerdir. Orada, evvelki gUn Bagdad hukumeti mezun lulmaktadtr. 
seyahatinden Ankaraya donen !khsad Ankaradaki temaslar bu hattm in§a• 
Vekili Celal Bayarla baz1 mali husus • atma hemen giri~ilmesini temine aid o· 
Jan da gorU~ecekleri anla~tlmaktadtr. lacakttr. ~aat ~ok lma bir zamanda 
Haber aldlgtmiZa gore, Celal Bayarm ikmal edilecektir. Diger taraftan Irak 
Bagdad seyahatinde TUrk - Irak ikbsa- petro!U mukabilinde Iraka memleketi • 
di i~ birligi etrafmda mUhim kararlar miz emtia ve ihracat e~yas1 gonderile • 
verilmi~tir. Bu kararlarm ba§mda ikb- cektir. 
sad! temaslarm kola la~aSI iq!n eVYe' Maliye Vekili Ankarada 
lemirde Diyarbekir • Cezre §imendife • Ankara 2 (Telefonla) - Ma!iye Ve· 
rinin birle§tirilmesi vardtr. kili Fuad Agrah bu sa bah §ehrimize gel· 

BUyUk Millet Meclisinden ~tkan bir [Arkast sa. 5 satun 5 tel 
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Filistin Miiftisi Samda 
Emin 

• • 
1~1n 

Elhiiseyni Arab ittihadt 
gorii,meler yaptyor 

Mufti nutuklarmda arbk «Filistim> kelimesi 
yerine «Cenubi Suriye» tabirini kullamyor 

~am (Hususi) - Filistindeki Arab 
hareketlerinio lideri M iifti Elhac Emin· 
elhiiseyni buraya gelmi1 ve biiyiik te • 
zahuratla kar§tlanmt§hr. Mufti, Suriye 
liderlerile • onlarm daveti Uzerine - go • 
rii1iip Arab ittihadmt temine c;alt§mak 
i~in gelmi§tir. Bunlar Maverayi Erdiin 
Emiri Altes Abdullaha kar11 cephe al • 
maktadtrlar. Arllk MUfti nutuklanoda 

bile «Filistin» degil (Cenubi Suriye) de
mektedir. 

Bir Suriye gazefesinin 
hayzllanmas1 

~am 2 (Hususi) - Samda ~tkmakta 
olan Elkabes gazetesi Hataym istiklali 
aleyhinde bermutad hezeyanlar savur • 
makta ve men fi propagandasma devall\ 

[Arkast Sa. 5 siltun 4 te] 

DAG ROZGARLARI 
Yazan: 

Mahmud Yesari 

Maruf romanctmtz uzun aylar • 
danberi ~ekildigi istirahat kotesin
de «Cumhuriyeb ic;in bu biiyiik e· 
debi ve hisai romam hazlrlamlttlr. 
Eaerin hemen her tefrikas1 ayr1 bir 
heyecan ve tahassiis mevzuudur. 

Bu romanda biiyiik bir atk, son
suz bir ihtiras, hasret ve gozyaft, 
bir kelime ile hulasa etmek laztm 
gelirse hakiki hayat ve hakiki &f· 
kt bulacakatniZ. 

Romam okumaga batladlgtmz 
zaman aiz de onun bu sihirli hava 
sma girecek, ayni biiyiik duygu • 
lar1, ayni kuvvetli heyecant hisse
deceksiniz. 

Salt 

l 
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8arkt Anadoluda 
·=============== 
Koyler ve 

Biiyiik memleket roportaj1 : 11 

Yazan : Bahri Turgud OkaygUn 

~ark koylerinde Somer tipleri 
0 Sumer tipi bir ~oband1. Fakat cihangir, cen
gaver, asaletile biitiin insanbgm medeni varbgma 

ata olmu~j bir tarihin bakir ~ocugu idi 
Bu ad eta Y eni~erilerin ve Sipahilerin: 

«lsteriik I 1sterneziik I» nagmelerine don
dii. 

- Ger~i aglarn1yan ~ocuga a§ vermez
ler. lsterizle olmaz bu i§ler, ben bu i§leri 
hep berabcr vc birden yaprnamizi isterim. 
Biz ~ok verdik, ~ok veriyoruz, verecegiz 
de, hem ister, hem veririz. 

- Neyi? 
- Millet i~in devlet i~in laztm olan 

her jeyi. 
Galiba babada hararet k1rka yakla§II. 
- Sizde basta olanlara kom§ular yar

dtm ederler roD 
- Sorarlar, ba,ka kom§u koylerde 

yard101 daha ~ok. Koyiimiizde birlik ~
h§ma yok. Baz1 koylerde fakir bulunma
masmm sebebi yekdigerlerine yard1m et· 
meleridir. Birisinin okiizleri yoksa giinde 
be1 on ~ift gider, onun tarlalanm ekive-
nr. 

- Koyiiniizde mekteb var IDl? 
- 50 evlidir kiiyiimiiz, ne vakit mek-

teb a~Ilacak, sen a~Ikgiiz bir §eye ben • 
ziyonun, bir haber var rot acaba? 

Saffet Ankanm ernniyetbah1 faaliyeti
ni dii1iinerek fiitursuz cevab verdim: 

- Baba oniimiizdeki sene koyiiniizde 
ii~ s1mfh bir mekteb a~Ilacak. Hem bilir 
rnisin Padi1ahlar zamamnda nekadar, 
Cumhuriyet dcvrinde ka~ mekteb a~Ild1. 
Gii~ gide, gide diizelir. 

- Bilirim, ~ok mekteb a~tldi ve a~l· 
hyor, fakat daha ~buk olmah bu i§, hem 
bizim kiiyde olmad1ktan sonra. 

Baba ~ok dogru siiy]iiyordu, eksiksiz 
~ah§Ihm§ olrnakla beraber bo1una ge~en 
zamaru yanyolda yakala)'lp ayagimizm 
alhnda ~ignemek i~io maarif biit~esini 
kiiltiir terakkisine emniyetle, h1zla yar -
dl!D edebilecek bir seviyeyey c;tkarma • 
hd1r. 

Baba ile konu§mam bitti ve onun bana 
verdii!i fikirlerle ba§ha§a kald101. $arkta 
yekdigerlerine candan muavenet eden iki 
belde giirdiim. Bunlann biri Bitlis, digcri 
Ei!indir, Bitlisliler Biiyiik Harbdeki rnu
haceret dola)'lsile hemen Anadolunun 
her tarafma dagilmi§ bir vaziyettedirler. 
Ve hila istisna hangi §ehre gitseniz en iin 
Simfta ticaret yapam Bitlisli olarak gii -
riirsiiniiz. 

Sebebine gelince: Y er yilziinde ticaret 
ve ikl!sada birinci derecede ehernmiyet ve
rerek muvaffak olan insanlar kadar muk
tasid ve yekdigerlerine maddi, manevi 
yarchmda bulunu§landir. Fakir bir Bitlis
liyi zcnginler aralanna ahr ve sermaye 
verdikten sonra kontrollu bir ~ah§tirma 
usulile onu zorla diledikleri Iicari seviyeye 
~tkanrlar. 

Eginlilere gelince; bunlar da ikt!Sadi 
sahada Bitlislilerden geri kalmaz ve belki 
ileri giderler. Hatta me§hurdur, bir Ei!inli 
bir 1i1eye pekmez koymu§ da ekmegini 
§i§enin di§Ina siirerek all! ay idare etmi§ 
v~ kazancm1 bir tarafa al!ni§. Muavenet 
usullerine gelince: Diger ad! Kemaliye 
olan Eginliler ekseriyetle !stanbulda i§ 
sahibidirler. Bir zamanlar odacthk bun
lann inhisannda imi1 ve hatta stlaya gel· 
mek istiyen Kemaliyeli odac1 evvela 
memleketine mektub yazar ve yerine 
vekil vcya asil olarak b1rakacag, Kema -
liyeliyi getirip ijba§I yapl!ktan sonra ay
nhmu§. Bu inhisarh arneliye 1imdi bile 
devam ediyormu§. 

!htiyar kiiylii Torunla konujmamm 
verdig; miisbet kanaatle anlad101 ki 1arki 
Anadolu koyliisiiniin ya§aYJ§!Da miiessir 
olan hailer: 

I - Kollektif ~ah1ma zihniyetinin 
mahdud koylerde teessiis el!ni§ olmasJ 
ve dairesi geni§lenmemi§ bulunmasi. 

2 - Kiiylerde taaviin mefhumunun 
ferd! olup i~timai manasile ve taarnmiirn 
edecek 1ekilde yerlejmemi§ olmas1. 

3 - Fikir hayatmm gorenege ve te
variis edilegelen telakkiyata istinad ede
rek muam medeniyetc hasret kalmaSI, 

4 - S1hhat 1artlanmn kat'i ve ~abuk 
bir teceddiid ve inblab devresine rnuhtac 
~lmas1. 

5 - Maarifin pratik rnanasile ve yeni 
harflerin ~ok kolay iigrenilmesi keyfiye
tinden istifade ederek siiratle ne§ri ~are
lerinin ve pek umumi olarak tatbik im -
kanlannm heniiz istenilen siiratli inki1afa 
mazhar olamami§ olmaS!diT. 

En dar bir ~er~eve i~inde tetkik ve 
riiporte ettigim bu vaziyetler, §arki Ana
dolu koyliilerinin umumi ya§a)'l§ ve ha • 

Sark kiiylerinde stk s1k tesadiif edilcu 
Sumerli tiplerden biri 

yatlanna miiessir olan en miihim amillcrin 
birka~ tanecigi ve rnuhte§em bir goriinii
§iin basil bir tablusudur. 

$arki Anadoluda koylii unsurlar 
iizerinde bir tetkik 

$arid Anadolu koyliilerinin tip ve ka
rekterleri arasmda tarn ve sihhatli bir i§ti· 
rake delalet eden bir~ok misaller buldum. 
Yurdun bu havalisini hangi noktai na • 
zardan tetkik edersek edelim, miitecanis 
bir Tiirk 1rkmm mevcudiyetine canh bir 
surette muttali oluruz. Bir dalgabran ha
lindc muhtelif ihtiras ve savletlcre sahnc 
olup gogiis gcren bu havalinin koylii tip
lerinde Siirnerin, Akatm, Alasm, Etile
rin biitiin tarihi ~izgilerini, tekmil karak
teristik taraflanm goriiriiz. 

Bu mevzu etrafmda aziz okurlanma 
verecegim birka~ rnisal, payans1z bir de· 
niZin hududsuz dalgalanndan birka~ 
damladir ve inantniZ ki hissiyal!ma yer 
vermeden, tarih ilminin cihan§iirnul ve 
derin kavrayi§IDa ihtimarnh bir hiirmet 
besliyerek tetkikaiimi inki1afa dogru sii
riikledim. Irk ve insanhk nazariyeleri 
hakkmdaki kanaatlerimi muglak adde -
dilebilen bir terkib i~inde erittim ve ar· 
zedebilecegirn ve~hile en dogruyu, en bi
tarafi ve en ~ok rniisbet olam tesbit ettim ~ 

Yiiksek dagm zirvesine yakm bir ~j • 
~ekli yama~ta oturmu§tu. Ke~eden aha· 
s1, hem do§ek, hem yorgand1. 1ki dizini 
hirer mahrut haline koymu§ sag kolunun 
dirsegini mahrutun zirvesine elini iri ke
mikli 1akagma dayarni§h. A§agJda ka • 
Ian ufak tepeciklere, vadilere bir dag im· 
paratoru azametile bakJYordu: 

- Giiniin aydm ola ... 
Gi:ike bakii, 1hk bir giine§, bulutsuz bir 

gok vard1. Bu sefer: 
- Merhaba dedim. Cevab verdi: 
- Merhaba arnca oglu. 
Bu asil saffeti ihlal etmemek ve kendisi 

gibi konu§mak lazirnd•: 
- N1dmm~ 
- Davarlara bahmm. 
- Adm nedir? 
- Temo. (Timurdan galat) 
Bu geni§ omuzlu delikanh ~oban, Kiir

kan ailesinin cihangir oglu Timur degil
di. Filhakika Kiirkanlann Timur, insan 
siiriilerine hiikmediyordu. F akat bu Ti • 
mur da hayvan siiriilerinin hakimiydi. 
Ve he§ yiizii miitecaviz bir koyun siirii
sii, onun kavalmdan ~1kan yamk tempo
sunda resmige~id yap1yordu. Koyunlann 
daima ba§lan yerlerde olmasma ragmen 
kar§IIIk hakimlerinin ba§I bulutsuz gok • 
Jerde bir §eyler anyordu. Manzarada bu 
hissi tamamhyan bir azamet vard1. c;:un
kii ufka yakm oturmu§tu. Bu oturu§, o 
ufuk ve §U heybetli varhk birbirlerini ta
mamlamakta iiyle bir mutabakat gaster • 
mi§lerdi ki boyle bir levha)'l tahayyii] bi
le imkansizdn. Knma Karadag tabanca
smm fildi§inden sapmdaki kizii ipek kay· 
tam elinde biikiiyor ve benimle bir siirli 
sahibi gibi konu§uyordu. Biyiklan yeni 
terlemi§ti. A~1k gogsii giine§ altmda tunc
la§rni§h. Bu et ve kemik olan tuncun rcn
ginde bir halavet, teninde metanetli ve 
kanh bir taravet vard1, yiizii miidevverdi. 
Giizleri siyahla mat aras1 ve biiyiiktii, 
~enes i yanrn hila! §eklinde ve ~ukur idi 
ve yiizii Mezopotemyamn ilk ba~langiCI 
olan Dicleye kar§I idi. Bakn madeni dag
lanmn birinde bulunuyordu ve sanki o 
kizilhktan renk almi§h. Baki§lan klZII 

CUMHURiYET 

( f!iehir ve 
iplik buhran1 gene 

ba,gosterdi 
Alakadarlar, ya narktn 
kalkmas1m, yahud da 

tatbiktni istiyorlar 
Memlekette iplik buhram i§i 1khsad 

Vekaletinin iplige nark koymu§ olrnasma 
ragmen gene halledilememi§tir. lkhsad 
Vekaleti ge~enlerde bu i1i tetkik ettir • 
mi§, ve ipligin paketine 461 kuru1 nark 
koymu~tu. Bir iki giindenberi gene va • 
ziyet degi§mi§, iplik tiiccarlan ellerindeki 
iplikleri 565 kuru§a kadar ~·karmi§lardir. 
Bunlar konan nark1 kabul etmemekte ve 
miiracaat edenlere narkm kanun! rnahi • 
yeti olmadlgmi siiylemekteyrni§ler. 

Diin rnatbaamiza Dokumacilar Es • 
naf1 cerniyetinden bir heyet gelmi§, iplik 
satanlann bu hareketleri kar§Ismda ima
Jathanelerini kapamak mecburiyetinde 
kaldiklaTIDI, bu i§le ge~inen yiizlerce a
rnelenin ipliksizlikten ~ah§arnadtgl i~in 
yevmiye alarnamak mecburiyetinde kal -
dtklanm siiylemi§lerdir. 

Dokumadar Baivekalete, lkhsad Ve
kaletine ve diger baz1 makarnata telgraf 
~ekerek ya piyasaya iplik ~Ikarl!lmasmm 
teminini ve yahud konulan narkm k~ldi
nlarak serbest sal!§ suretile rekabet temi
nine irnkan bJrakilmasmJ istemi1lerdir. Bu 
vaziyet dola)'lsile son giinlerde piyauda 
dokuma imala.l! durrnu§ gibidir. 

DENIZ ISLER/ 

Y olcu salonu i~in karar 
veriliyor 

Kat'i projesi ve buradaki tetkikleri 
biten Galata yolcu salonu projesi An • 
karaya giinderilrni§tir. 

Liman i§Ietmesi miidiirii Raufi, Giim
riik Ba§miidiirii Mustafa Nuri, Giimriik 
Muhafaza Ba§miidiirii Hasan bu i§ i~in, 
Ankaraya gitmi§lerdir. fi~ miidiir, An -
karada, yolcu salonu projesi tetkik edi
lirken, kendi daireleri bak1mlarmdan 
miitalealanru soyliyeceklerdir. 

Mirnar Prost tarafmdan da esas itiba
rile tasvib edilmi§ olan proje, Ankarada 
ala.kadar makamlarca da begenilirse, 
i§in in§aat k1smma derhal g~ilecektir. 
Bunun i~in bir miinakasa §artnamesi ha
Zirlanarak ilan o!unacaktlr. 

Yo!cu salonunun kurulaca)l:i saha iize
rindeki sondajlarm hepsi muvaffakiyet
Ie neticelenmi§tir. 

Trabzon Liman tirketi satin 
ahnd1 

Trabzon Lirnan §irketinin satm ahn
masl i§i i~in Trabzona gitmi§ olan is -
tanbul Lirnan !§letme miidiir muavini 
Hamid Saracoglu bugiin §ehrirnize do -
necektir. 

Aldtglmtz malfunata gore, Trabzon 
Liman §irketi hissedarlan hisselerini 
karnilen satm•§lard!r. Biitiin hisseler 
50,000 lira ile satm almmt§hr. Te§ekkiil 
eden tasfiye heyeti §irket mevcudat ve 
vesaitini, hesab vaziyetini tesbite ba§ -
larni§hr. Eski §irket miidiiriiniin de da
hil bulundugu tasfiye heyeti i§letmeye 
muvakkaten devam edecektir. 

f:?irket yeni vaziyetinde 1stanbullirnan 
i§letmesine bagh bir §Ube halinde !dare 
edilecektir. f:?irketin memurlar1 i~inde 
kabiliyetli ve i§e yarar olan ekseriyeti 
yeni idarede de .istihdam olunacaklardrr. 

F ener ve sis diidiiklerinin 
• muayenes1 

Tahlisiye Umum miidiirliigii. sahilleri
mizde fenerlerle sis diidiiklerini Sikl bir 
muayeneden g~irmektedir. Bunlarm 
i~inde tamire muhtac olanlan veya ye
ni tesisatla takv·iyesi lazrm gelenleri 
hakkmda derhal icab1 yap1lacaktrr. 

Karadeniz BogaZI a\(lklarmda bulu -
nan ziyah §amandrralardan birisi eski
digi i~in diin degi§tirilmi§ ve buraya ye
ni bir §amand1ra k~nmu§tur. Diger es
kiyen §amandiralar da peyderpey degi§· 
tirilecektir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Bel~ikah muharrir Akade· 
miyi gezdi 

~ehrimizde bulunan Bel,ikah muhar· 
rir Henri Liebrecht diin ogleden sonra 
Giizel San'atlar Akademisini ziyaret et
mi§ ve Akademiyi seramik profesorii is
m ail Hakkmm delaletile gezmi~tir. 

daglann ilstiinden sisli Diyarbekir ova • 
sma indi ve Dicle ile Firat vadisinde ve 
Tello 1ehrinin harabelerindeki atasm1 a
rar gibi dalgm, dalgm bakt1 ve hasre • 
tine bir 1efaat~i bulrnu§ gibi bana: 

- Buradan nekadar yakm giiziikiiyor, 
ke§ke insan da giiz kadar ~abuk yeti§ • 
seydi dedi. Giizel degil rni, o seyyaleden, 
elcktrikten ve rnevceden habersizdi. 1n • 
sandaki bataetle dimag ve nazar siirati 
arasmda yaphgi mukayeseleri rnanalan • 
dirmami§ ve ancak muvasalal!n nazar ka· 
dar seri ve zahrnetsiz §eklinde giizel duy
gulanm izhar etmi§ti. Bir~ok §eylere u
la§rnasmi istiyordu. $iiphesiz ki bu giizel 
bulu§ ISSIZ daglann, gunlerce dii1iiniil -
mii§ bir fikrin, rnesafe mefhurnile aklen 
milcadele etmi§ bir dimagm mahsulii idi. 

Memleket Haberlerl ) 
Vali Vekili diin 

baalad1 • 
ISe 

' ' •• 
Ustiindag da vapurla 
Avrupaya hareket etti 
Istanbul Vali vekaletine tayin edilen 

emniyet i1leri umum miidiirii ,Siikrii evvel
ki ak§arn Vilayet ve Belediye i§lerini 
Muhiddin Ostiindagdan teselliirn ettik -
ten sonra diin Filoryaya giderek orada 
Dahiliye Vekili Siikrii Kaya ve diin An
karadan gelen Dahiliye Vekaleti siyasi 
miisle§atl Muttalible gorii§mii§ ve icab e• 
den direktifi ald1ktan sonra diin ak1am 
ge~ vakit Vilayette i1e ba,lami§I!r. Vali 
vekili bir miiddet Vilayette kalmi§, Vali 
muavini Hiidaiden Vilayet i~leri hak -
kmda rnalumat almi§, miiteakiben Bele
diyeye giderek Belediye i1leri hakkmda 
Belediye rnuavinlerile goru§mii§, sonra 
Cumhuriyet Halk Partisi Istanbul mer• 
kezinde parti ijlerilc de alakadar olmu§· 
tur. 

V ali vekili Ankaraya gidiyor 
Vali vekili $iikrii bu ak§amki trenle 

Ankaraya gidecek, emniyet umurn mii -
diirliigiine aid i§leri oradaki vekiline hi· 
rakl!ktan sonra ailesini ahp 1ehrirnize dii
necektir. 

Vali gitti 
Bogazmdan rahats1z oldugu i~in te

davi maksadile mezuniyet alan Vali ve 
Belediye Reisi Muhiddin Ostiindag diin 
sabah saat I 0 da italyan banduah (:el
yo vapurile ve !talya tarikile Parise git
mek iizere §ehrimizden aynlrni§ ve te§yi 
olunmu§tur. 

SEHIR ISLER/ 
Pazar ruhsatiyesi almJyanlar 

Yeni seneden iki ay kadar bir zaman 
ge~tigi halde baz1 esnafm heniiz pazar 
r;thsatiyesi almadiklan anla§Ilmt§hr. A
lakadar Belediye memurlarile zab1tanm 
i§tiraki!e bu pazar giinii tarama sure
t~e bir kontrol yapilacakhr. Ruhsatiye
stz olanlar ciirmii me§hud mahkemeleri
ne verileceklerdir. 

Siite dair karar 
Belediye ikhsad miidiirliigii. siit me

selesi etrafmdaki tetkiklerine devam et
mektedir. Bilhassa resmi ve hususi has
tanelerin siit ihtiyacile, siit istihsal mm
takalannm istihsal miktarlan tesbit e
dilmek iizere ~ail§1lmaktadrr. Btmun ne
ticesi almd1ktan sonra §ehrin siit sarfi
yah da giizoniinde tutularak icab eden 
yeni kararlar verilecektir. 

MALIYEDE 
Kazanc vergisinin ikinci 

taksiti 
Ka.zanc vergisinin iki taksitte tahsil 

edildigi ve bu iki taksitte borclariru ver
miyen miikelleflerden bu pararun yiiz
de on zamla tahsil edildigi malfundur. 
Verginin ikinci taksit mi.iddeti diin ni
hayet bulmu§ oldugundan bu parayt 
vermiyenlerden vergi diinden it!baren 
yiizde on zamla tahsil edilmege ba§la
mlmt§hr. 

Adliyeye intikal 
eden garib bir dava 

Maarifin 
fuzulen 

iddia 

bir binay1 
i~gal ettigi 
olunuyor 

T okathyan arkasmda Sakizagaci rnev
kiinde eskiden Ermeni katolik mektebiy
ken birka~ }'lldanberi Maarifin bir ilk -
mektebi haline sokulmu~ olan binamn 
miilkiyeti iizerinde bir ihtilaf ~1kmi§ ve 
fuzulen i~gal iddiasile ikinci asliye ceza 
mahkemesine intikal etmi§tir. Mesele iU· 
dur: _ 

Bundan diirt yii kadar evvel mektebi 
idare etmekte olan Ermeni miitevelli he
yeti all! imzah bir mazbata ile Partiye 
miiracaat ederek mektebin kendisini ida
re cdemedigini, biiylece kapanmaktansa 
Maarife devretmege haz1r bulunduklanm 
bildirmi,Ier ve teselliim etmek iizere bir 
heyet gonderilmesini istemi,Ierdir. 0 sJ
rada Maariften rn~ktebe iki miifettii git
rnio fakat mazbataya imza koyan ve o si· 
rada mektebde haz1r bulunan miitevelli 
heyetinden iki zat: 

«- Biz mektebi teslim ederneyiz. 
Ciinkii mekteb kiliseye aiddir. Biz ~er~i 
bu mazbataya imza koyduk. F akat bu
nu zorla yapt!k» demi§ler ve Maarif mii
fetti§leri de cevaben: 

«- Bizim, sizin mektebinize ihtiya -
cimiz yok, gelin ve aim diyen ve bu maz
bata}'l bize yolhyan sizsiniz» demi1Ier ve 
raporlanm da Vekalete yazmJ§lardi. N e
den sonra yap1lan ikinci bir anla1rna ile 
mekteb Maarife teslim edilmii ve Maa
rif de derhal burasim bir ilkmekteb hali
ne koyarak civann biitiin ~ocuklanm 
meccanen okutrnaga ba,lami§hr. Fa kat 
her nedense mekteb binasmm miilkiyeti 
iizerindeki ihtilaf son ~iinlerde alevlen • 
mii ve kilise ile rniitevelli heyeti arasmda 
dedikoduyu mucib bir hal almi§ ve hatta 
Maarifin de bu binay1 fuzulen i§ga] et
tii(i iddia olunmu§ ve bu suretle ikinci 
asli~e mahkemesine miiracaat edilmi§tir. 
Ashye ceza mahkemesi yakmda bu de • 
dikodulu davaya bakma~a basiiyacaktir. 

SACLIK ISLER/ 
Tifo ile miicadele 

. f:?ehir~eki tifo hastal•gmm oniine ge
~ilmek uzere Belediyece t edbirler alm
masma devam edilmektedir. Bu arada 
bekar odalarile hanlarm ve kahvehane
lerin de ne dereceye kadar temizlige ri
ayet ettiklerinin her zamankinden daha 
ci~di bir §ekilde kontrol edilmesi i~in 
alakadarlara emir verilmi§tir. 

Seyyar sucu ve 1erbetgiler de ayni §e
kilde kontrola tabi tutularak kan§tk su 
ve kart§tk su ile yap1lm1§ §erbet satan
Jar hakkmda takibat yapilacakllr. 

Bir vapurda yangm ~1kti 
Evvelki gece saat 4,10 da Kalafat ye

rinde bagl! duran <;akicizadelere aid va
purda yangm ~Ikmi§hr. 

Ate§ biiyiimeden siindiiriHmii§Wr. 
Zab1ta yangmm sebebi hakkmda tah -
kikata ba§laml§hr. 

Kiziiay haftast devam ediyor 

Klzilay ~iili nahiyesi tiyeleri Taksim Cumlmriyet 
abidesine ~elenk koyduktan sonra 

Kizilay Haftasmm en canh giinleri I ra K1Z1lay Beyoglu kazasi ba1kam Ge • 
bugiin ve yari? olacak_II:. Bugiin saat neral Ali tarafmdan Si,Ii nahiye ba1kam 
15,30 da F ahh §ubesmm hamladigi a- Bay an E1ref Cevadm halka takdimile 
lay kamyon ve otomobillerle Sirkecide ba§lanmii ve Sayan E1ref Cevad k1sa, 
Kizilay merkezine ugrad1ktan sonra sa· fakat veciz ve miiessir bir hitabe irad et
at 17 de T aksime ~1kacak ve abideye bir mi1tir. 
<;elenk koyacaktu. Y ann da Oskiidarda Bunu rniiteakib kii~iikler tarafmdan 
Dogandar parkmda bir tiiren yap1la • siiylenilen miiteaddid vatani 0arkilar, 
cak,F enerbah~ede Car11 esnaf1 top! amp halkm co§kun tezahiirlerile kar11Ianmii ve 
eglenecek, Kii~iikpazar §ubesinde, Alay- burada rnerasime nihayet verilerek mer • 
kii§kiinde ve Beyaz1dda miisamereler ve- keze avdet edilmi,tir. 
rilecektir. 

Evvelki giin de Kizilay Haftasmm Tefekkiir 
ha§lamaSI miinasebetile ;!i,Ii K1Z!lay na- KlzJlay $i§li nahiyesinden: 
hiye oubesi KIZllaya mensub yavrularla Biiyiik keder ve elemine ragmen KI-
birlikte Si1linin yiiksek sosyetesinden ve zdaya candan baghhgmi ve vazife hissi
K1Z1lay iiyelerinden baz1 giizide bayan - nin her0eyin fevkinde bulundugunu, bu 
lar, baylar ve nahiye heyeti idare azas1, merasim dolayisile, bir daha gosteren 
Taksim abidesine giderek, abideye ~elenk Sayan E§ref Cevada K1Z1lay namma te
koyrnu§lardir. 1ekkiir etmegi bir bore bildigimizin, mu • 

Merasime, minimini K1zday yavrula - teber gazetenizde yer bulmas1m hiirmet
nmn siiyledikleri istiklal mar1mdan son· lerimizle dileriz. 
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Siyasi icmal 
Sovyetler - Japonya 
n aponya 1931 senesi sonlannd 

t::d) Manguri'nin cenubunu ve dah 
sonra Portsmouth rnuahedesll 

Rusyamn nilfuz mmtakas1 bulunan 1iros 
lini zapt ve i§gal ederek burada yeni b' 
imparatorluk kurdugundanberi Sovyet 
lerle daima z1ddiyet ve miinaferet i~ind 
ya§amakta bulunuyor. Japonyanm as 
keri istilas1 ve siyas! niifuzu garb istika 
metinde ilerledikge aradaki gerginlik d 
bir kat daha §iddet bulmu§tu. 

F akat bu gerginlik §imdiye kad.u muh 
tel if sebeblerden dolay1 J aponya ile Sof' 
yeller Birligi arasmda bir harbe rniincel 
olrnami~IJ. Bu sebeblerden biri Sovyet ' 
lerin dairna J aponlara kar§I sulhpervel 
davranmi§ olrnasJdu. Ancak J aponlanP 
Almanya ile Sovyetlere kat§! ittifak1 Bel' 
Iinde imzalanan muahede ile belli olduk• 
tan sonra Sovyetler daha az miisaade~ 
davranrni§lardn. 

Diger bir sebeb, J aponyamn Sovyel 
Rusyaya taraftar ~Ikmasi muhtemel def' 
letlerin denizden taarruzvna ugramasl 
kolay olan deniz muvasala yollanm k1 • 
saltrnakla me§gul olmasJdir. Man~uri'niP 
cenubundaki Port Arthur ve Dairen li ' 
man! an yerine Kore' nin 1imalinde ~e 
Sovyetlerin ba,hca iissiilharekesi ve harb 
!imam Vladivostok'un yamba11nda Ra• 
1in limamnm askeri ihrac rnerkezi haline 
getirilrnesi hayli uzun siirmii§ ve yakm ' 
larda ikrnal edilmi§tir. 

O~iincii bir sebeb de Japonyamn Ra• 
§in'den Man~uko hududlarma yelpaze 
gibi sevkiilcey§ demiryolu hatlarmi te!D' 
did edi1idir. J aponya bu hamhklaruu ik• 
mal ettikten sonra ordusunu yeni ba§tan 
tcchiz ve takviye etmek ve memleketin 
istihsalahm uzun bir harbe dayanmaga 
kifayet edecek kadar artumakla me§gul 
olmu§tur. 

F akat bu i§te ordu ile serrnayedarlar. 
sanayi patronlan ve bunlan temsil edeJI 
siyasi partiler arasmda ihtilaf t<Ikmi§Il• 
Bu yiizden kabine s1k s1k degi1ti. Nihayet 
ordunun ve donanmanm ve biitiin siyasi 
partilerin birle§rnesile rnilli bir kabine 
te§kil edildi. Bu kabinenin ilk i§i mem • 
leketin istihsalatmi iit< misline t<Ikarmalc 
i~in 56i milyon !ngiliz lirahk yani takri• 
ben ii~ bu~uk milyar Tiirk lirahk tahsisal 
alrnak olmu§tur. 

Arllk ] aponya her suretle harbe hazu• 
lanmi§ bulunmakla bu devletin hareket~ 
geymesi bekleniyordu. Bu tahrninin bol 
olmadigmt son hadiseler teyid ediyor. 

Japonyamn Moskova biiyiik. el9sl 
Sovyet Hariciye Korniser]igine verdigi 
yirmi dart saatlik bir iiltimatornla Amur 
nehrinin cenub sahillerindeki adalann v• 
kanallann tahliyesini isterni§tir. Son tel " 
graflarda bildirlidigi ve~hile Sovyetlet 
Birligi hiikumeti Sovyet askeri kuvvet • 
lerinin bu yerlerden geri ahnacagml te • 
min eylediginden iiltimatom ilamharb• 
miincer olmarni§hr. · 

Son giinlerde Amur nehrinde iki tara
fm bahri kuvvetleri ve askeri k1t'alan a• 
rasmda kanh muharebeler yap!lmt§h. s~ 
nehir diinyamn en biiyiik nehirlerindeP 
olup uzunlugu 4,377 kilometro yani 
T unamn iki misli olup ad eta bir umman• 
d1r.Burada tayyare gemilefi dahil oldu• 
gu halde Rusya kuvvetli bir donaruna 
bulundurmaktadir. On be§er santimet • 
relik toplarla rniisellah monitorlar hirer 
gambol degil adeta hirer zirhhdir. 

J aponya da Amur'un Man~uri'nin 
i~inden ge~en Sungari nehrinde kuvvetli 
bir filotilla viicude getirmi§tir. Man~uko• 
nun ba§tanba§a §imal hududunu te§kil 
eden Amur nehrinin cenub •ahillerinill 
muhafazaS!, sularmm idaresi ve burada• 
ki adalar yiiz sene evvel c;:in hakanhgile 
Rusya c;:arhgi arasmda miin'akid bir 
muahede ile Sovyetlere aid bulunuyordu
Japonlar bunu tammami§lar ve ahireJI 
nehrin Aigun civarmdaki adalara yerle • 
§en Sovyet harb gernileri ve askeri kuY ' 
vetleri iizerine sudan ve karadan hiicUlll 
etmi§lerdir. Sovyet harb gemilerinden biri 
batmi§ ve digeri hasara ugrami§IIr. Ayni 
zarnanda ]aponya malum ~~'llatorn~ 
Moskovaya giindermi1tir. 

Multarrem Feyzi TOGAY 
·--··=" 

Akhm m1 bozmut? 
Diin, Tophanede Kthcali camisinde 

garib bir vak'a olmu§tur. 
Ogle namaZI i~in caminln miiezzinl 

~aruk ezan okumaga ba§larken Hail~ 
Ibrahim admda bir adam, miiezzine: 

•- Ezam arabca okuyacaksm!. diye 
bag•rmt§ ve siiziini.\n dinlenmedigini go• 
riince muezzin Faruga hiicum etmi§tit• 
Haftz !brahim poliBe teslim edilmi§tit• 
AdamcaglZln deli oldugu zannedilmek • 
tedir. 

Cumhuriyet 
Ni.\shas1 5 kurui!ur. 

Aob ne ~eraiti { Tih·kiye Harle 
Y if;in if;in 

Senelik 
Alb ayhk 
'0~ ayltk 
Bir ayl.tk 

1400 Kr. 2700 Kr, 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • ~oktur 



CUMHURIYEl 

HAdlse!er aratnnda 

Deniz ~iiri ve deniz sporu 

T iirkiye ktyllanndan Avru-

Uzak~arkta Rus- japon . furk7r:;t~·~:vu~!!e~~r~:~ 
~ mz hasreble vatana doner ve latan-

«Capo Pino» nun kaptan1 
kazay1 aniat1yor 

Kabahat lspanyol gemisinin manevrasmda 
ihtiiaf• h II d •I d • bula girdigi zarnan, ausarnt§ bir ciiier a e 1 1 g~~i yan~n. gozlerinin hararetini •<>n· 

durrnek tt;m, trendeyse pencereye, 
va.purdaysa giiverteye kendini ata

<;anakkalede ba~ka bir ispanyol gemisi de 
vapurumuza (j;arpiyordu Sovyetler, Amur 

~ekmege 

nehrindeki gambotlar1 
ettiler muvafakat • ger1 

ra d . 1Ba$tarata I lnd sahtledel 
a b1z <;ekiliriz.> 

HJap_on horiciyesinin istediii 
llJ arJcJye N ezareti namma soz soyle · 

t . ege salahiyettar bir kimse de demi~ · 
1r ki. 

a •- Moskovada Litvinof'la ~iginitsu 
d~35lndaki konu~malar devam etmekte-r., 

r, B~ zat, _Japonya i<;in ba§hca noktala • d: 0 hazll"an tarihinde adalarm i~galin
d n evvelki askeri statiikonun yeni · 
tae\ tesisi oldugunu ilave etmi§ ve bu 
d r, e kadar adalarm ne Sovyetler, ne 

vam edilmi~tir. 
Japon Harbiye Nazm da gazetecilerc 

beyanatta bulunarak cher §CY Sovyet • 
lerin hath harcketine baghdlr> demi§tir. 

Rusya milli miidolaa dahili 
istikrazt 

Moskova 2 (A.A.) - Mcrkezi icra ko
mitesi ve Halk icra komiserleri heyeti 
Sovyet i~<;ilerinin muteaddid talebleri
ni is'af ederek milli mudafaanm takvi
yesi z1mmnda 4 milyarhk dahili istikraz 
akdine karar vermi§tir. tstikraz 20 se -
nede itfa olunacakhr. Ylizde 4 faizlidir. 

lhtila/ halledildi 
al•tM:an<;uko"lular tarafmdan askeri i§gal 

1n 1 Londra 2 (Hususi) - Gece ge<; vakit 
1~ k a a '~mamJ~ oldugunu ehemmiyet· ahnan haberlere gore Sovyet • Man<;u-

3Ydetmi~tir. 
ko hudud ihtilaf1 halledilmi§lir. Mosko-

Sovyetler yeni gambotlar vadaki Japon el<;isile Litvinof arasmda 
gonderdiler cereyan eden 20 dakikahk bir mlilakat-

g Londra 2 (Hususi) - Buglin 5 Sovyet tan sonra ihtilafm halledildigi resmen 
h •rnbotu daha Amur nehrinde Man<;uko ilan edilmi~tir. Sovyet hlikfuneti A • 
rn~d~duna gelmi~tir. Man<;uko hliku • mour nehri mmtakasmdaki miinazilin
d 11• Sovyet gambotlannm tah§idatma fih arazide bulunan garnbotlan geri 
a~"am edildigi takdirde cez* tedbirler <;ekmegi kabul etmi~tir. Japon hliku • 
r ~cag1m resmen bildirmi~tir. Oiger ta- meti de mevzuubahs mmtakalarda as
~· .tan Moskovada Litvinof'la Japan el- keri kuvvet muhafaza edilmiyecegine 

181 arasmda mlizakerelere buglin de • dair teminat vermi~tir. 
fl· - - - tU 'filii Ill Ill! Ill llli111111JII'WIU1'11!1JIIU'TIIIt!Htt"•nnu• "'""""""-"" ...... 

Amerikada polisle 
issizler 

' ~arp1~tl ----
Neticede ii~ ki~i yara· 
land., yiiz otuz ki~i de 

tevkif edildi 

Paris otelciler 
ihtilaf1 bitiyor 

---
FransiZ Ba~vekili diin 
patron ve i~~i murah· 

haslarile gorii~tii 
h" New-York 2 (A.A.) - BUyiik ~e - Paris 2 (A.A.) - BaZJ malumata go • 
/lerdeki i~c;ilere yard1m etmek maksa • re masai haftas1 meselesi hakkmda mu· 
II~ lesis edilen Works Progress mUesse· vakkat bir formiil prensipi bulunmu§· 

:••1 tarafmdan ge<;enlerde <;Ikanlan bir • tur. Buna gore suratle bir anla~ma im· 
<a<; ·· 1 1 d k b 1 zas1 miimklin olacakhr. Anla§manm e • 
b. Yuz i1siz e po is arasm a vu u u an 

rak, Tiirk denizlerinin serin rnavisini 
bir bakt§fa i .. er. Avrupa ortalartnda 
bu hasreti duyrntyan ktyt .. ocugu 
yoktur. 

Tiirk sulanndan ayrtlsm, ayrtlrna
sm, vatan sahillerinde Yll§tyan her • 
kes denizi sever: Edebiyahrntz buna 
§ahiddir. En giizel tiirlerini deniz i .. in 
yazrnanu§ bir §airirniz yok gibidir. 

Fakat bu sevginin cinsini tayin 
edelim. Tamamile bedii ve ruhi bir
feydir o. Denizin io;ine §airane bir 
hasretle ve yalmz gozlerle dalartz. 
Islanan ve serinliyen yalmz baltttla
rirntzdtr. Nedimden Yahya Kemale 
kadar hernen hi .. bir Tiirk §&iri ve ya
ltlarmm pencerelerinde Bogazi<;ini 
rnahmur gozlerle seyreden eski ls • 
tanbul efendilerinden hemen hi .. biri, 
yan bellerine kadar bile denize gir
megi itiyad haline getirmemi§lerdir. 

Deniz §iirini deniz sporuna daima 
tercih etmi§ bir rnilletiz. Son ytllarda, 
§iiphesiz, denize kar§t sevgimiz ki • 
tablardan plajlara dogru sirayete 
batlamt§Sa da, heniiz bir ktyt mille • 
tine yar&Jacak kadar umurniletmi§ 
degildir. Ben sporun hio;bir tiirliisile 
me§gul olmadtgtrn halde, insan vii • 
cudiiniin au io;indeki hareketlerinde, 
adalenin alelade hazlarmdan ve CO§· 

kunluklarmdan o;ok iistiin, estetik 
cevherlerle dolu bir keyif olduguna 
inamyorum. lki ayrt diinyamn, rub 
ve beden alemlerinin birbirine ya • 
banct egzersizleri gibi goriinen tiir ve 
spor, ancak denizin io;inde bulu§uyor
lar ve dt§artdaki ayrtltgm rnanaSizh
gmt insana kabul ettiriyorlar. 

Deniz aporlarmt da deniz tiirleri 
kadar sevelim. Adaleden zekaya gi
den en giizel yolu denizde bulacagtz. 
Y okaa bunlar, inaan denilen biitiiniin 
iki yiizii degilmi§ gibi, birbirlerine 
hep uzaktan ve yan bakacaklardtr. 

Konya 

l\tagruk Capo Pino italyan gemisi ~il'ldi bu vaziyet!e bulunuyor 
<;:anakkalede Nara bumunda vukua m kurtarrnakla miikellefim. Evvela on • 

gelen vapur kaza51 hakkmda <;:anakkale lan kurtard1m. Sonra da e~yalanm: .. 
Miiddeiumurniligince tahkikata devam [CUMHUR1YET - ~ehnm!Ze 
edilmektedir. gelen yolcularm bavullan ve kly • 

Dun sabah limamm1za gelen Deniz • metli ejyalannm kurtanlmam11 ol • 
yollanmn Konya vapurile, Capo Pino dugunu evvelce yazmJjiik. Nitekim 
vapurunun siivarisi Perfetti ile ikinci vapur acentaSJ da bu zarar ve zi
kaptam F rankleil, ~arkc;1 Kamo ve be1 yam tasdik ederek tazmini 1~10 icab 
tayfa ~ehrimize gelmi§tir. edeni yapmaga hamlanm11 bulunuyor.) 

Mevkuf bulunan ve kazaYJ yapan ls- <;:anakkaleden Avrupaya giden yol • 
panyol Magallanos gemJSmm siivans1 culanmlZln hic;bir 1eyi eksilmemi&ti. Yal
Buyona da ayni vapurla limamm1za gel· mz iic; yolcunun e§yasi zarar gormii§tiir. 
mi~tir. lspanyol kaptam Konya vapu · Kendimi Tiirk adaletine emniyet edi
runda seyahati esnasmda kamarasmdan yorum. Tiirk kanunlan hakk1m1 verecek-
<;IkmamJ§ ve kimse ile gorii,memi&tir. tir.» 

Copo Pino siivarisi kazayt Muhakeme nerede olacak? 
anlattyor Limantmizda bulunan lspanyol gemi· 

Diin kendisile goriijen bir muharriri • sine l 00,000 lngiliz lirasma haciz kon· 
mize Capo PiRo siivarisi Perfetti hadise· mu1tur. Haciz iic; ay miiddetlidir. 
yi ~oyle anlatmijhr: lspanyol kaptam muhakemenin Lon • 
«- <;:anakka!eden c;1kmak iizere Na· dradaki beynelmilel mahkemede cereyan 

ra oniinde ilerliyorduk. Nara bumundaki etmesini, italyan kaptam ise Tiirkiyede 
1amand~ra oniinde de ispanyol vapuru muhakeme edilmelerini istemektedirler. 
yol ahyordu. Gemi birden bize dogru so- ltalyan gemisinin kaplan ve tayfalan 
Ia dondii ve iki diidiik c;ald1. lki kere gerek <;:anakkalede, gerekse Konya va • 
diidiik c;almak «sola geliyorum» demek· purunda gordUkleri rnuameleden ~ok 
tir. <;:ok yakmla&hgmdan ben de bir ke- memnun kaldiklanni, kendilerini asia ya· 
re dUdUk c;ald,m. Bu da «saga gitmek is- banc1 bir yerde gibi hissetmediklerini soy
tiyorum» demektir. lemekte, tekrar tekrar lejekkiirler etmek· 

Fa kat lspanyol gemisi iistiimUze gel- tedirler. 

Konya vapuruna bir lspanyol 
gemisi ~arptyordu Ir arbede neticesinde 3 ki§i yaralanmi§ sast ~unlardJr: 

Ve 130 Mutfaklarda 50 saat mesai ve diger PEYAMI SAFA ki~i tevkif edilmi~tir. ..,.,,.... ___________ ..,.._ 

mekte devam ediyordu. Ben de dUmeni 
sola k1rd1m. Gemi, dUdUgiime cevab ver· 
medi. Ve sol taraftan bir numarah am • 
bara bindirdi. <;:arphgl yerde 6 metro u· 
zunlugunda ve 4 metro geni1liginde bir 
yara ac;Jidi. 

Konya vapuru <;:anakkaledeyken bir 
fspanyo] gemisi Ustiine dogru gelmi!, bir 
facia olmasma ramak kalm1§ken Konya 
vapurunun rnahirane manevras1 sayestn· 
de kaza savu~turulmu~tur. 

1; s1mf rnlistahdemler i~in be§ bu<;uk gli- ~ 
I iikumet, bu mUessese ile yap1lmak ne taksim edilmek lizere 56 saat mesal. 
stenilen tecrUbenin iyi netice verrnedigi· Bu esastan yalmz sergi mliddetince 
~." Ve pahahya malolduguna kanaat ge· dJ§art <;Ikllabilecektir. Oteller hakkmda 
Irerek bu i~sizlerin mUesseseden c;Ikanl· tahkikat yap1lacak ve bu tahkikat on 
rnhs~na karar vermilti. Yalmz New-York ·be~ agustosta tamamlanm1~ olacakttr. 
le llnde bu miiessesede 160,000 kadm Anla~manm bu ak§am imzast muh • 
Ve erkek memur c;ahjmaktadJT. temeldir. 

d IS/101937 tarihinden evvel bunlar • Framrz Ba,vekili otelcilerle 
an 130 000 in in vazifesine nihayet ve· •· ·· t ·· rilec . ' goruf u 
1 •_khr. Paris 2 (A.A.) - Ba~vekil Chautemps, 

k k, gun evvel 11 ,800 memur ~ten <;l· dun otel patron ve i~o;ilerinin murahhas-
alllm,shr. larm1 kabul etmi~tir. Muzakereler bu 
C, H. Parti biiroau geliyor sabah tekrar ba~hyacakhr. 
1\nkar 2 (T 1 f 1 ) "' fl . 1 Fevrier, iki tarafa bir uzla§ma tekli -

lanbulct."b 1 e e 1°
0 

a -T.,.~heKrm 5

1 
• finde bulunmu~tur. i§~iler, bu teklifi 

t u unma an ve ar1 uru - . 
1 

d 1 1 b 
ay, haz 1 kl d 1 -1 C H p kabul etmi§ erse e pa ron ar unu gay-It 1r 1 an o ay1s1 e . . . mer- . • . .. k kt · 1 d 
ez biirosu sahdan itibaren !stanbulda nkafl go~ere no aJ nazar ann a tsrar 

~ah§mag"a b 1 kt etmi~lerdJr. Bununla beraber Chau • 
a~ 1yaca 1r. ·· · b h l'arti . . temps'nm tsran uzenne cuma sa a 1 

l"llt Gene! Sekreter veki11 Safiet A- .. k Jere devam etmege muvafakat 
.... ,_an da bugiinlerde !stanbula gide • mtuz_a

1 
erde·r 

·<~tir e m1~ er 1 . 
\> . • . , Yarm kapanmasJ kararla§tmlmi~ olan 

ent vahler l§e bathyorlar otel ve restoranlarm bugiinkii mlizake
~~nk~ra 2 (Telefonla) - Birinci Umu- reler neticesin_de kapalllmiyacagJ kuv
e,j· 1\rufetti~lik Ba§mli~avirligine tayin vetle limid edJlmektedir. 

Ye~~n <;orum Valisi Ziya bugiinlerde Babkesir Belediyesinin 
B va~Jfesine ba~hyacakllr. 

llob ~mu§avir Naci K1cmar Sinob ve Si- yerinde bir kararl 
ta~· Va!ISJ Siireyya da <;orum Valiligine 

' 1n ediJm~tir. Bahkesir 2 (Hususi muhabirimiz • 
A.nkarada &lcaklar den) - Petrol ve benzin fiahm ucuzla· 

1\ tan kanunun tatbikatmda ugramlan miil· 
dar nkara 2 (Telefonla) - ~imdiye ka- kUiah iktiham i<;in Belediye benzioin lit· 
ilti m_ute~i] ve hatta serin giden havalar resine 15 ve petrohin litresine de 13 ku· 
bo~Und~r sJcakla~ti. Bugiin §ehirde ruz azami nark koymu§sa da petrol ve 
ras cu b~r hararet hlikumferma idi. A· 
~e tra Yagmur alaimi goriilmesine rag • benzin sahcJian bu fiata raz1 olmaml§ • 

'fin •uhunet · 37 ye kadar ~Jkmt~llr. lard1r. 

ransada i§aizlerin miktarJ Belediye bunun iizerine "petrol depo • 
P · sunda mevcud bUtUn mallan ilan ettigi fi. 

hin/n.s 2 (A.A.) - 26 haziran tari- allan sal!1a c;1karmak suretile halkm ih-
le.bi; ~~~~~~ri? miktan. 321,725 olarak tiyacmi onlemiltir. Bu yerinde karar 
bu e ' miiiir. Bu miktar gec;en sene halki ~ok memnun etmi~tir. 
h. ~aman 419,887 ye balig olmaktayd1. 
Otr Bu suretle fakir halk petrolsuz, kam· 

L tnadende 20 amele oldii yon ve otomobil sahibleri de benzinsiz 
~~n~ndra 2 (Hususi) - Chestertown kalmak tehlikesini savu§lurrnujlardlf. 
~u •k_asJnda bir madende infilak ol • 
bi ~/~rrni i§~i olmu§tur. Kazarun sebe- Alman Harbiye Naz1r1 Ma-

nuz anla~JlamamJ~I!r. cariatandan ayrdd1 
A.tlantik havai ticaret Budape1te 2 (A.A.) - Mare§al von 

aeferleri Blomberg, bu sabah hususi bir tayyare 
ha~~w.-York 2 (A.A.) - Atlantik ile dort gUndenberi ikamet ettigi Maca· 
gil a, IIcaret servisinin jlk tecrUbesi bu • ristamn hiikumet merkezinden aynlm11 • 
d/ rap,lacakhr. Biri New-York'tan, 11r. Marelal Milli MUdafaa ve Hariciye 
bug~~~ Southampton"dan olmak Uzere Namlarile bir~ok zevat tarafmdan lejyi 

Run "k· · 
cekf 1 1 demz tayyaresi hareket ede edilmi1tir. 

.<\Ilr. PARiS BORSASI 
rnanyada bir nazi aleyhtar1 
B tevkif edildi 

riiesaerlin 2 (A.A.) - Alman kilisesi 
B SJndan Niemoller tevkif edilmijtir. 

Rern·u. ~apaz BUyUk Harbde bir denizalt1 
. ISinin k d b I d1ai Uman am u unuyordu. Ken· 

bu! .. ~~Yonal sosyalist aleyhtan faaliyette 
- .. ualda mUttehemdir, 

Paris 2 (Hususi) - Paris borsasmm 
bugunku kapam§ fiatlan ~unlard1r: 

Londra 128,84, Nevyork 26,06 3/4, Ber 
lin 1049, Briiksel 439,25, Amsterdam 
1433,25, Roma 137,15, Lizbon 117,12, Ce
nevre 596,25, bak1r 62 • 64, kalay 258,2,6, 
altm 140,08, gumu~ 19,7,8, kur§un 
23,15,7 1/2, ~inko 21,15,7 1/2. 

Buraa giizel bir kaphca 
kazand1 

Bursa (Hususi) - Eski ad1 Asri Kap
hca olan <;:elikpalas, bu sene bizzat Kap
hcalar §irketi tarafmdan i§letilmektedir. 
Otel ve hamamm miidiirliigune Yalova 
kaphcalarmdan birini idare eden mlite
hassis bir zat getirilm~tir. Hamam ve 
otel a~1lmJ~ ve otelin butun odalan ban
yoculara tahsis edilmi§ olmakla beraber 
gene de ihtiyaca kafi gelmemektedir. 
Odalar hemcn tamamen dolu bulun • 
maktad1r. 

Bu sene de Palasm bah<;esinde bir caz 
~almaktad1r. Bu bah<;eye otel rnu~terisi 
olsun olmasm her istiyen girebilmekte
dir. Ayni zamanda bah<;ye her hafta, 
Ankara ve !stanbuldan muhtelif varyete 
heyetleri getirilmektedir. Hamam k1sm1 
<;ok temizdir. Burada masaj yapan miite
hassJslar da bulunmaktadtr. 

Kopriideydim. Hemen vapura, biz · 
den 1200 metro mesafede bulunan sahi
le dogru yol verdim. Gemi sahile gider· 
ken saga dogru yat1yordu. Alabora ol • 
mak ihtimali ba§gosterrni1ti. Hemen sag 
taraftaki iki sandah denize indirdim, yol
culan bunlara yerle1tirerek sahile ~1kart· 
tim. 

Gemi oturduktan sonra tamamen sa· 
ga yath. lspanyol gemisi de durmu1 ve 
imdad1m1za iki flika yollamljh. Son ka
lan iki yolcu ve bir tayfa ile ispanyol ge· 
misinin flikalanna binerek sahile c;1khk. 
Kaza 8,5 te oldu. Capo Pino 8,50 de 
bath. 

Ben 11 mille seyrediyordurn. fspanyol 
gemisi ise 14 milden fazla yolla hareket 
ediyordu. 

Y olculammza yarrum etmedigimiz, 
sandallanmizm fena oldugu iddia edildi. 
Boyle hallerde ben yolculanmm hayatJ· 

Dahiliye Vekili bugiin 
hareket ediyor 

Dahiliye Vekili ~Ukrii Kaya refaka • 
Iinde Parti gene! merkezinden meb'us 
Rahmi ve ~UkrU Ozanla hariciye me • 
murlanndan Nizameddin oldugu halde 
bugUn saat birde hareket edecek olan Ro
manya vapurile Kostenceye, oradan 
Prag yolile Moskovaya gidecektir. -----Almanyada demir atoklar1 

teabit ediliyor 
Berlin 2 (A.A.) - Goring tarafm· 

dan verilen bir emir mucibince on tonu 
tecaviiz eden bUtUn demir ve ~elik stok
lan ic;in demir ve ~elik ofisine beyanna
me verilecektir. 
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Yeni Polisler diin abideye ~elenk koydular 

Yeni polislerin abideye ~elenk koyma merasiminden inhbalar: 1 - (:elenk Taksim abidesine gotiiriiliiyor, 2 - Hep 
bir ag,zdan istiklal mar~t soylenirken, 3 - Motosikletli, 4 - Siivari polisleri miz merasime gelirlerken 

Polis mektebinin ellinci devre mezun- mJ§Iardll". Ath polis bolligile motosik • ve ileri esaslara gore kurup bize emanet 
!an dlin, ogleden sonra Taksimdeki Cum letli polis rnlifrezesi de merasimde ha- ettigi Curnhuriyet kanunlarma sad1k 
huriyet abidesine merasimle ~elenk koy- ztr bulunmu§tur. kalmayt ve bu ugurda icab ederse ol • 
mu~lard1r. Saat tam 17 de abidenin yamndaki meyi namus ve vicdan borcu bilecegi-

Merasimde Polis mektebi idare ve Ia- direge bayrak <;ekilirken ttfaiye ban • mize Bliylik _Tli~k Ulusu huzurunda hep 
lim heyetile Emniyet miidlirliigli erkam, dosu tarafmdan tstiklal mar~t ~ahnm1~, birden and 5er1Z:> 
Beyoglu Kaymakam1 Oani§ hazll" bu - sonra mezun talebelerden bir heyet ta- Bu son cumley1 tekrarhyan gene po-
lunmu~lardJr. rafmdan sureti mahsusada haz1r!anan lislerin seslerile meydan ~mlaml§hr. 

Saat 17 den evvel Taksim meydamnm muazza~ ~elenk abideye konmu§tur. Hitabeyi miiteak1b abidenin habra 
kaldmrnlan kalabahk bir halk klitlesile Mezunlardan Lutfi Korkut bugiinli defteri mekteb mudiiru Mehmed Ali ta-
dolmu~tu. ya~amaktan duyduklan sevinci tebarliz rafmdan imza edilmi§ ve yap1lan bir 

Mektebden mezun olan polisler man- ettirerek demi~tir ki: resmi ge<;idle merasime son verilmi~ • 
galar halinde temiz k1yafetleri ve dliz· c- Kalbi, yurdseverlik hissi ve vazi- tir. 
gun yuruyli~lerile, onlerinde itfaiye fe a~kile ~arpan biz rnezunlar buyuk in· Mekteb mudurile idare ve talirn he -
bandosu oldugu halde, lstiklal cadde • k1IabimJzl ba~aran yarahc1larm mukad- yeti, yeti§tirdikleri talebelerle neka • 
sinden geo;ip abidenin etrafmda yer a!- des amtt onlinde Ulu Atanuzm en iistiin dar iftihar etseler azd1r. Tebrik ederiz. 

3 

Muallimler i~in 
kurslar a~11Iyor 

Muallimler tatil aylarin
da mesleki bilgilerini 

arbracaklar 
Maarif idaresi tatil aylanna mahsus 

olmak Uzere mesleki kurslar ac;maga ka· 
rar verrni1ti. Kurslara, tarih, cografya, 
yurd bilgisi, okuma, tahrir, resim ve eli1i 
kollanna devam etmek iizere, 1imdiye 
kadar 400 muallim yazilml§hr. Bunlar • 
dan 282 si tarih, cografya ve yurd bil· 
gisi, 203 ii okuma, 155 i tahrir, 249 u 
resim ve eli~i. 153 ii de mUzik kurslanna 
yazJimi§lardlf. MUfredatta yekunun <;ok 
olmasJ, baz1 muallimlerin miiteaddid 
kurslara yazilmi! olmasmdandir. Bunla· 
ran muamelesi tamamile ikmal edilmi$, 
kadro da dolmul oldugundan ge~en se· 
neki resim ve eli1i kurslanna devam edip 
de bu seneki kurslara da devam etmek 
iizere mUracaat edenlerin miiracaatleri 
kabul edilememi1tir. 

MUzik kurslanndan da azami derece· 
de istifade temin etmek i~in muayyen bir 
bilgi seviyesine ihtiyac oldugu i~in bu 
bilgiyi temin maksadile iptidai bir kurs a• 
<;Ilm11 ve miizik kursuna yaz!lm11 olanlar 
bu iki kursa taksim edilmillerdir. Tarih, 
cografya ve yurd bilgisi kursu da ikiye 
aynlmi§hr. Bu kursa kaydolanlardan bir 
k1smi gezi koluna tefrik edilmijlerdir, 
Gtzi kolu haftamn muayyen giinlerinde 
lehirde ve 1ehir civannda gezintiler ter• 
tib edecek ve bu arada camiler, tiirbe
ler, diger tarihi eserler, fabrikalar goz • 
den gec;irilecektir. 

Kurslann umumi vaziyeti hakkmd& 
Maarif idaresi bir de bro1Ur hamlamak· 
tad1r. ------

Ayakkabiiannt 
~ald1ran adam 

Ender tesadiif edilen bir 
lursiZbk vak' as1 

Havanm s1cakhgmdan bunalan Ziy& 
admda biri biraz serinlemek iizere Giil • 
hane parlona gitmi~ ve ~imenlerin iizerini 
pek yumu1ak bularak biraz uzanmJJl 
fakat biraz sonra da derin bir uykuya 
dalrni§hr. Bu mada k1smetini aramag& 
~1km1~ olan sabikahlardan Mehmed, Zi· 
yanm yamna yakla!mi! ve onu biraz evi· 
rip ~evirdikten sonra uyanmadigJnl go • 
riince derhal faaliyete ge<;erek ceblerini 
ara§hrrn11 fakat 50 kuru~tan fazla bir 
para bulamamljhr. 

Mehmedin buna cam SJkilml! ve bu 
miikemmel fmah kac;mnaktan dogan bir 
elemle dii1iiniirken derhal akhna Ziya • 
nm pabudanm almak gelmi1 ve park! o
tel sanan Ziyamn ayakkab1lanm be~ da· 
kika ic;erisinde ~1kararak savu~mu§lur. 
Neden sonra uyanan Ziya ayagmda pa· 
hue ve cebinde de har~hk kalmadJgmt 
gorUnce yalmayak yiiriime~e ballarnll ve 
Galataya kadar boylece geldikten sonra 
birdenbire pabuclanm ba1ka birisinin a • 
yag1nda gorerek hemen yakasma san! • 
m1~ ve bu adam1n da sab1kah Mehmed 
oldugu anlajJlmllhr . 

Ziya, pabuclann kendisine aid oldu • 
gunu ispat hususunda <;lrp!runakta, Meh· 
medse «bunlar, benimdir» demektedir. 
DUn bu vak' a cUrrnii me1hud MUddei· 
urnumiligine aksetmi1 ve oradan mahke
meye verilmi,tir. 

17 ya§mdaki a§lk katilin 
muhakemeaine batlandJ 

Fatihte Receb admda 17 ya§mda bir 
gene Nureddin admda 45 ya~mda bir a
damt evinde oldiirmli~tu. 0 zaman ya· 
p1lan haz1rltk tahkikal! s1rasmda Nu • 
reddinin kans1 trfan ve kaYJnvalidesi 
ifakat, eve hars1z geldigini ve hirstzm 
Nureddini oldiirdligiinu siiylemek su • 
retile zab1layt ~a~Jrtmak istemi~ler, fa· 
kat bilahare yap!lan sorgu ve ara§llrma
larda trfamn katil gencle sevi~tigi ve bu 
cinayetin beraberce hazJr!andigi netice
sine var!lm1~ ve Receb, 1rfan ve ifakat 
Nureddini taammuden iildlirmek su~ile 
Ag1rceza mahkemesine verilmi~lerdi. 

Olin bu meraklt davantn rnuhakeme· 
sine Ag1rcezada balolmt§hr. Ounkii ~el· 
sede ~ahid olarak dinlenen polis Suley• 
manla komiser Fahri dikkate ~ayan ifa· 
deler vermi§lerdir. Zab1ta rnemurlan 
verdikleri ifadelerde cinayetin mli~te • 
rek hazJrlandJi:tm ifade eder rnanzara· 
larla kar§lla~hklarml ve karakolda ya. 
p1lan sorgularda maznunlann bunu te • 
yid eder beyanatta bulunduklarml soy· 
lemi~lerdir. -..• 

Tramvay teli koptu 
Olin ak§am saat 18,25 te Beyaz1d civa• 

nnda bir agac dah devrilerek tramvay 
hathm koparmi§ ve bu yiizden tramvay· 
lar on dakika kadar i~liyemern~tir. 

Ktztlaya iiye dev,irme haftast 

ba,Iamtttlr. Yaztltntz! 
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3 Tenunuz 1113'1 

F azd Ahmedle bir miilakat 

Sal8haddin RefiOin ince sanat1 
Ustad «0, bugiin steak bir ideale baglanrm~br: 
Atatiirk devri iislubu denilecek milli ve orijinal 

bir iislubu viicudlendirmek» 
b ~aztl Ahmed Aykac;1 kiitiibhanesinde I 
0~ d.~O:· Yal~.IZ ba~ma ~a!t~tyordu. Be· 

d. kgorunce gulerek elim uzath ve de -
1 I: 

y; Beni tam cciirmii me§hUd> halinde 
alad1mz. Ko~elere bucaklara sakla

~arak gizli sigara ic;en ~ocuklar gibi ben 
~ ekibu:~z. okumak, yazmak i~in buraya 
ke_ hnl§ttm. Ve kimse gormeden!.. La-
~ gazetecilerden sak!t ne yapilabilir? 

oktorlarm hayli vakittir okuyup yaz
:•ktan .~stadJ menettiklerini biliyor -
k:""· D1ger i~tehalarmda gayet perhiz
s ar olan Faztl Ahmedin okumak husu
du:~a kendi tabirince nekadar obur oi
l 11t~unu bi!irdirn. Lakin arhk biraz us
Yand,g.na inanmak istiyordum!. Meger 
~lnn~~m! Laktrd1ya gene o ba~IadJ: 

oku Salahaddin Refikle miilakatmJzl 
ll /~rn. Ve pek sevindim. Salahaddin 
~ 1g1 senelerdenberi memleketimizde 
y >el Yllrd ve giizel i~ sevgisile bilgisi 
h~atrnak i~in durmadan c;a!t~an miica
k 

1 
Iorden en kahramam diye tamr ve 

~ endisine imrenirdim. 0 nas1! yJ!maz, 
~!>rarnaz enerjidir birader! 
s· l1n Irka~ dakika durdu ve sonra ka~la -

k 1 ~atarak, ~ok ciddi ve samimi bir 
d anaatini anlatmaga karar vermi§ bir a-

atn halile soziine devam etti: 
d ""-: Azizim, bilirsiniz ki (Spritizm) 

1 E!l!tlen ruh ~ag.rma i~ile me~gul adam
._ax•n Medium dedikleri bazt adamlar 
1\ flJ:d~r; bun!ar (celbi ervah) ilmine i
a ananiarm kavlince ruhlarla, insanlar 
;•s•nda muhabere memurlugu ederler. 
A en, spritizme inananlardan degilim. 
/cak kani oldugum bir ~ey varsa, o da 

0
11Zel!ik, duygu, san'at ve ideal alemiie 

t~'rn aramJZda !rtibat zabitlij!i eden bir 
, 1fl"l s~e yarad1h~lar mevcud oldu
!~~ur. Biiyiik artistleri, filozoflan, san-

flJ:!ar ve idealistleri iljte bu boliik in
sanlartn ba~mda goriiriim. 
'J'·Salfthaddin Refik, Tiirk dekorasyonu, 
bollrk ~vas1 ve Tiirk bucag1 i~in daima 

• Yle 1~ten ta~an bir baghhkla ~ali§ an 
f?Diil sahiblerindendir. Maliunatt, zev
d 1• tecriibesi giinden giine biiyiidii. Tiirk 
bekorasyonu vaktile onun i~in sevgili 
d Jr di!ekti. 1;jimdi zengin bir ih!Jsas ol-
1.11·b~u sebeble ana toprak onu bu verim
i \ ilgisinden nekadar istifade etmek 
: ese hakhdtr ve ona bu gayesinde yar
halfl"l edecek her Tiirk miite~ebbisi hence 
Ill Ytrh bir mil!i davada cehd sarfetmi~ 

Utlu yurdda~lardan saytlabilir. 
g lrrnurni Sav&§tn en ~etin ~artlar i~inde 
1 !!<;en senelerini hatirlanm. Ve o sene -
g,"'de Sa!ahaddin Refigin nas1! ugra§II-
11\ 01 hi~ unutmam. ilk miitarekenin 
hue~:~rn )'lllarJ gene bana bu arkada~m 
~~k SJkJntJiarml hatJrlatJr. Fakat o 
1 az adam bugiin en s1cak ideale ba(i
~~fl"ll§tJr: Atatiirk devri iislubu denile-
11\ mill! ve orijinal, sonra da bugiinkii 
t ~ern cemiyetin biitiin ileri zevk ve 
be""1k hususiyetlerine malik bir iislu-

11 Viicudlendirmek emeli. 
fa Arkad&§tmmn bu dilek yanmda ~ok 
._~dab ve ~ok ciddi bir faaliyeti daha 
(~ dlr. 0 da frenk memleketlerinde 
.._:rk koleksiyonu adt altmda tarulan 
"e btnde dokuz yiiz doksam siipriintii 
Ill &dtbkten ibaret olan ~ya)'l miimkiin 
Si~rtehe Tiirk piyasasmdan kovmak! .. 
lllu hJhyor musunuz. bu ne gii~ ye ne 
itir azzarn i~tir. Biiyiik esef ve teessiirle 
le at _edeyim; memleketimizde ticaret
'l'U:~Inen birc;ok anaSJr bir~ak ahvalde 
liar 'Yenin estetik zevkine ve ~erefine 
~ .. ~~ adeta gizl! bir hiyanet ~ebekesi 
lluy U etrnilj denilebilecek halde bulu -
l'ar or. lialktan her bahane ile yalmz 
llle!a koparmak gayesi i~inde biitiin e
......:_ tekasiif eden zevk ve nefaset ka-

Ustad Faztl Ahmed 
tilL Para, para ve gene para doymazt 
nice tiiccar ve esnaf mevcud oldugunu 
i~imiz yanarak itiraf etmeliyiz .. Bunlar 
her giin buramn, Anadolunun, has1h 
biitiin yurdun masum halkma, en ~iiriik, 
en miiptezel, en bayag.mn a~agtst e~ya
)'1, zerre kadar stk.tlmadan siiriip dur -
maktadtrlar. Zannetmeyiniz ki mesele 
ucuzluk, paha!Jhk meselesidir. Kat'iy
yen, ha)'lr! .. Mesele - maalesef - zevk -
sizlik, bilgisizlik, yurdda~a kaqt alaka -
stzhk ve adi manasile kazanc ihtirast 
meselesinden ibaret bulunuyor. 

Sadelik, kibarltk, vakarltltk ve temiz
lik ol~iisii yalmz para olan bir keyfiyet
tir zannetmemeli!. Boyle su~lu bir goz 
baghhg.na, gozlerimizi her tiirlii mede
niyet t~tgma a~hg.rmz bir zamanda da 
dii§ersek mazur goriilemeyiz! 

Faztl Ahmed, soy!edik~e CO§Uyordu. 
Kendisine sordum: 

- tlstad, siz vaktile Giizel San'atlar 
Akademisinde ( estetik) hocast idiniz. 
Memleketimizin bedii terbiyesi hakkm
da ne fikirdesiniz? 

- Bu babda dii~iindiigiim §eyleri 
muhtelif zamanlarda §Urada burada 
yazdtm. Ger~ekten mes'ud olarak gor
diigiim hadise §Udur: Bugiin toprag.mt
zm iistiinde bu baktmdan da bir kalkm· 
rna hareketi seziliyor. Medeni ve ileri 
kiiltiirden nasibi olmtyan baZt iimranstz 
ba§lar bu meseleyi bir nevi siis ve !ilks 
mevzuu gibi goriirler. Halbuki vaziyete, 
psikolog ve terbiyeci gozile baktldtgt za
man i§in en hazin taraft bu anla)'l§ ~ar
ptkhgmdan oldugu hissedilir. Zira ter
biyecinin goziinde estetik terbiye, bir 
insana medeni kemalin en miihimmir.i 
temin eden vas1talarm ta ba~n'lda gelir. 
Bir~ok filozoflar, ahlakt bile insanlarm 
ef'al ve harekat estetigi olarak goriiyor 
ve ancak o baktmdan saygtya lliytk bu
luyorlar .. Hayatm her faaliyetinde, te
mizligi, iyiligi, giizelligi, kibarltg•, ne
faseti, intizamt sevmek ve bu unsurlart 
temine ~ah§mak sayesindedir ki iler1 
ve miitekamil insan dedigimiz tipi gorii
riiz .. Yemeden, i~meden tutunuz da, gi
yinmesinde, gezmesinde, dii§iinmesinde, 
duvmasmda, soylemesinde ilah .. miite
rakki bir mevcudiyetin nekadar miim -
taziyeti vard1r!. Aile ocag., yatagile, 
sofrasile, iskemlesile, koltugile ve her 
die-er unsurile de ~ocugun iizerinde §U 
veya bu tesirleri tesbit eden, §U veya bu 
all§ktnhkian perkle§tiren bir muhit+ir. 
Onun i~in Tiirk familya yuvasma, her
kesin kudretine gore basi!, fakat zevkii 
tern iz ve asil bir estetik havast getirme
ge ~ah§mak ne haytrh ve ne liizumlu 
bir i!jtir, elbette kolayca tahmin eder
siniz .. Bu alanda ~ah§an her §Uurlu ve 
gayretli vatanda~• hiirmetle selamla -
run.• 

••••• 

ISh· Gecell"illn CoD(golfDDogu 
............... --===--=- Biiyiik Hikiye 

Yazan: 
Vicki Baum 
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«;evireDI 
Cemil Fikrer 

bir~trinde yalmz mavi elbise ve uzun I viieudiinde zevkli titremeler uyand1rmi1-
b~ltn ~P ~ardt. Anita elbiseye i1tiha ile b. Anita hissediyordu, biliyordu ki bu el
R•n 'b h~taz uzalda1h, geri dondii ve biseyi almahydt? 
<l~:e B alth. _Heyecandan kalbi ~arp1yor- - Fiab nekadar? 
0 a u elbtseye malik olmagt hayatta - Diirt yiiz tilin. 
istiynad kadar arzu ettigi her&eyden fazla Anita aynamn kar11smda hareketsiz 
h "or u. Yeniden birka~ ad1m uzaldaj- kald1. Aglamarnak i~in kendini gii~ zap
dab e ~ene geri diindii. Vitrine bir defa tediyordu. Cantastndaki sekiz yiiz 1ilm 
lra ;. d~lr.tl, !apkasmt diizeltti ve magaza- ic;ini hrmahyordu. Fa kat Karl. 0 1imdi 
lQzi.•r h ~eride herjey sessizdi: Sabel bir !renin hareket i§aretini veriyor olma-

r, ahlar ve IBlklar. Sek G d b" -.. V" · hyd!. Thaya.. iz yiiz 1ilin.. ar a 1T 
Otu ttrindeki robu gorebilir miyim? biife .. Y ahud hi!; degilse bira miisaade -

Yatro ~a51~1 rica ettiler. Anita bir ti -
Vi elb~a ~esmde oturur gibi oturdu. Ma- namesJ .. 

I 
"•Y• g"y · 1 b" k - Anita biraz dii§iineyim de, dedi, 

8• di. S -
1 

mil 
0 

an 
53

"
110 IT 

12 
ve acele hareketlerle giizel elbiseyi ~tkar-

8ib; biik~ga sola kJvnldt, bir c;i~ek sap• 
$1thnl ouldii,. kapt ~·kararak yan ~·plak d!. 
<li. A ~ sterdt, tekrar omuzlanna ge~ir- - Sizi yalmz bu elbise fevkalade gii-
rincl n~~~ elbiseyi giymek ve kendi iize- zelle1tirir, diyorlardi. 
~ab:l :t~llnek istiyordu. Memnuniyetle «Biliyorum .. Biliyorum .. » diye dii -
elb;._ .. ler. Prova odasmda Anita o dar siindii. Anita, kuma§J bir rniiddet daha 

...:stntn · · d d k tuJ 11, "b• 1~1D en, bir hapisaneden kur- ellerinde tullu ve sonra magaza an ~~ ll. 
8' 1• ~Jk!J. Mavi elbisenin kadifesi Tren saati gelmi1ti. Anita 1imdi insan 

C0111HURfiE"t 

Yerli MaHar Filistin Miiftisi ~amda 1937 
• • sergiSI 

Bu sene daha 
eser meydana 

• 
gem~ 

Emin bir Arab Elhiiseyni 
gorii,meler 

ittihad1 
konacak 

Bu sene 27 temmuzda a~tlacak ve 12 
agustosta kapanaeak olan dokuzuncu 
Y erli Mallar sergisinin kurulmasma onii
miizdeki per~embe giinii ba,lanaeakhr. 
Sergi komitesi 1imdi yap1lan miiraeaatlere 
plan iizerinden yer vermektedir. 

Serginin biitiin devarn1 miiddetince ta
kib edilecek program diin hamlanmJ~llr. 
Bu seneki sergi Galatasaray lisesinin 24 
alt kat salonu ile ortadaki Ienis bah~e -
sini ve mektebin etraftndaki diger biitiin 
bahc;eleri i1gal edeeektir. 

Simdiye kadar yaptlan Yerli Malt 
sergileri hi~bir zaman bu kadar geni1 bir 
sahaYJ i~gal etrnemi§ti. Bunun ba§hea se
bebi bu seneki serginin miihim bir k1sm1-
nm hi~ sahi yapmadan sergiye i1tirak e
deeek miiesseselere aynlmJ§ olrnaSJdtr. 

Milli Sanayi Birligi, bu sene kurulu -
§Unun onuneu ytldoniimii oldugu i~in, ser
ginin bir k1sm1m tamamen milli sanayiin 
bu y1l ve biitiin Cumhuriyet devri zarfm· 
daki inki1afm• gosteren istatistik ve gra -
fiklerle sanayi fotograflanna tahsis et -
mi§tir. Sergi biirosu Jimdiden bu vesika
lan hamlamaktadtr. 

Serginin on k•sm• kazino olaeak ve 
burada her ak1am deniz veya tehir ban
dolan ~alaeakhr. 

fstanbul festivalinde bir gece de sergi 
gecesi yap1lacak ve o geee i~in hususi bir 
program hamlanacakhr. Aynea bir ak
l•rn. Milli Sanayi Birliginin kurulu§u -
nun onuneu y1ldoniimii kutlulanacakttr. 

Tiirkiye - Sovyetler 
dostlugu 

[Ba§makaleden devam] 
fikrine gem vurmak iddiasmda olmakSJ
zm biz bu i1te zoraki bir mubalaga ya -
ptldtgmt zannediyoruz. Mutlak surette 
en iyi rejim hangisidir suali milletler ara
smda degil, miitefekkirler araSJnda dahi 
tek cevaba miintehi olarnaz. Kaldt ki 
milletlerarasJ miinasebetlerinde dahili re
jimlerin miinakap. mevzuu olrnaSJ asia 
dogru degildir, hatta adet degildir. 

Miitekabil dostluklanmtzJ kag1d iize -
rine koyarken biz bu rneseleyi daha ilk 
giinlerde Sovyetlerle §oyle hallettik: Her 
iki taraf yekdigerinin dahili idarelerine 
hiirrnet edeeelderdir. 0 giin bugiin iki 
kom1u memleket arasmda diisturiilamel 
olan bu kaide dostluk rniiftasebetlerimizin 
hertiirlii halelden masun kalmasma en 
saglam bir temel tetkil etrni1ti. Sovyetler 
Rusyasile miinasebetlerinde biitiin diin
yanm ayni tabii kaideyi kabul ve tatbik 
etmesine ne mini vardn? 

Ba,kalan ne dii&iiniirse dii1iinsiin, biz 
kom§U memleketin biiyiik ve dost bir mil
letle rneskiin oldugunu ve bu geni1 diya
nn diinya sulhunda behemehal dikkate 
ahnmaSJ l.iztm hem biiyiik bir saha, hem 
biiyiik bir camia bulundugunu pek iyi 
biliyoruz. Onunla dostlugumuz ilk za -
manlannda oldugu gibi bugiin de ayni 
kuvvetle ve belki miitezayid bir kudretle 
devam ediyor. l1te yeni Tiirkiye ile yeni 
Rusyamn diinkii, bugiinkii ve yannki 
miinasebetlerinin ifadesi budur . 

YUNUS NADI 

Bir cesed bulundu 
Diin, Haydarp&§a a~tklarmda bir er

kek cesedi goriilmii§, polisler tarafmdan 
cesed sahile ~•karthnl§hr. 

Cesed iizerinde yap!lan tetkikatta a
damm hiiviyetini ve nasi! oldiigiinii tes
bit edecek bir emare bulunmadtgmdan 
Morga kaldmlmasma liizum goriihnii§
tiir. 

Emniyet ikinci ~ube miidiirliigii tara
fmdan tahkikata ba~lanmJ~ttr. 

• • 
1~10 yap1yor 

Miifti nutuklarmda arbk «Filistin» kelimesi 
tabirini kullamyor yerine «Cenubi Suriye» 

[Ba§to.rat• 1 lnct •ahltede] I 
etrnektedir. Bu gazete Saneagm istiklal 
ve hukukuna hiirrnet eden Arab mehafi
linin ve bilhassa Irakm dostluk ve kar -
de,lik tezahiirlerinden bahsederek yazdt
gl bir batmakalede §oyle demektedir: 

«Sancak meselesinde Suriyenin Arab 
aleminde yalmz olmadtgJDJ sanJrken ken
di derdile ba,ba,a b1rakild1gml goriiyo -
ruz. Arablann Hatay zaferini tebrik et
tilr.lerini ititiyoruz. Halbulr.i biz fskende
runu Suriyenin olduii;u kadar diger Arab 
iillr.elerinin de bir ko1esi addediyorduk. 
Meger onlar i~in buraSJ bir Cin ve ya -
hud Mogol d1yanym1f. Ne yapahm ki 
kader ve talihimiz bize her tarafta yiiz 
~eviriyor.» 

Suriyenin tayin ettiii tabancalz 
muallimler 

Antakya 2 (Hususi) - Suriye hii -
kiimetince Hatay Arablann1 okutmak 
iizere 120 tane Arab muallim tayin edil
mittir. Bu muallimlere ayda 20 lira tah
sis edilmi1 ve herbirine hirer de tabanca 
verilmi1tir. 

Bir Liibnanlz gaz;eteciye Jayak 
atrlJz 

Haleb 2 (Hususi} - Liibnanh bir 
gazeteei Vatanilerin aleyhinde bulundu
i(undan dolayt sopa ile sokak ortasmda 

Filistin ~liiftisi Emin Elhiiseyni 

Vataniler tarafmdan dogiilmii,tiir. 
SuriyeJe iki radyo ista1yonu 

kuruluyor 
Sam 2 (Hususi) -Sam ve Trablusla 

iki radyo istasyonu kurulmaktadtr. 
lki Tiirk daha tahliye edildi 

Antakya 2 (Hususi} - Tiirk pro -
pagandas1 yaphklan iddiasile Halebde 
tevkif edilmi1 olan Sevketle Mehmed 
tahliye edilmi1lerdir. 

Ankarada bu hafta yapdacak mac ... 

Ankaranm Genclerbirligi 

Ankara 2 (Hususi) - Ankararun iki 
giizide kuliibii, cEnerjik taktm1> diye 
amlan Gencler Birligile, hemen her git
tigi yerde cCentilmenler tak.tm1> ismini 
alan Ankaragiicii, bu pazar, milli kiime 
i~in, son ma~lanm, birbirlerile kar§tla~a
rak yapacaklardn. Ma~m. Ankaragiicii 
sahasmda olacagt anla~!lJyor. $ehir stad1, 
Ye~il sahadaki ~imenlerin tertib ve tan
zimi ve icab eden kJSJm!armm da ihti
yat c;imenlerle tebdili i~in gelecek mev
sime kadar kapanmt§tlr. 

Ankaradaki bu son ma~m, derece nok
tasmdan ehemmiyeti, hemen hemen pek 
yok gibidir, daha dogrusu, !stanbuldaki, 
son, mil!i kiime kar~J!Bimalarmm ala -
cagt §ekle bagh iimidlerden ibarettir. 
Eger pazar giinii, Ankaragiicii, Gencler 
Birligini yener, Giine§liler de, hem Ga
latasaraya, hem de Fenerbah~eye mag
lub olursa, ii~ kuliibiin de puvanlan be
raber olacagmt §imdiden hesabltyanlar 
var. Gencler Birligi galib geldigi tak
dirde, gene Giine§in, hem Galatasaraya, 
hem Fenerbah~eye yenilmesi 1arti!e, 
dordiinciiliik bir Ankara kuliibiine ge
~ebilecektir. 

Oniimiizdeki ma~m, ayn bir hususi
yeti de, 1ehrin Fenerbah~e ve Galata -
sara)'l mahiyetinde olan ve oyilll tarzlar1 
kadar formalar1 dahi bu iki kuliibiimiizii 
and1ran, Ankarah rakib tak1mlarm, tek-

' 

oyunculanndan bir k1sm.t 

rar kar§Ila~acak olmastd1r. Bu mac; l~in 
!stanbul hakemlerinden Nuri Bosut 
celbedilmi§tir. 

Tiirkiye - lrak i~birlig& 
[BtLJtarafl 1 lnct 1!1h!tede1 

di. Maliye Vekili bir iki giin sonra !s
tanbula gidecektir. Fuad Agrahmn bir 
Avrupa seyahatine ~tktp ~Jkmtyacafl• 
heniiz maliun degildir. 

• If.¥ .. 

lrak Hariciye Nazir1 
Tahranda 

Tahran 2 (A.A.) - Irak Hariciye Na
Zlrl Naci Elasil ve maivetindeki zevat 
diin sabah saat 10 da T~hrana gelmilj -
ler ve iran Hariciye Naztn Samly ile 
Hariciye Nezaretl erkam tarafmdan 
kar§Ilanarak kendilerine tahsis edilen 
ikametgaha kadar te§yi edilmi~lerdir. 

T erfi eden muallimlere zam· 
lar1 veriliyor 

Terfi eden muallimlerin 936 senesi 
ktdem zamlart i~in biit~eye tahsisat ko
nulmu~tur. Biit~e tasdikten gelir gelmez 
istihkak sahiblerine zamlan veri!ecek -
tir. 937 senesi zarnlart i~in de biit~ede 
para bu!Ullmadtj1tndan ~imdilik verile
miyecektir. 

5 

<;ignenen ~ohretler 
D stanbullular, tenezziih ve teferrii<; ih-0 tiyadanm kendi belediyeleri hududu 

i<;inde tatmin etmegi itiyad edinmi1· 
lerdir. Avrupayt dola§an bahtiyarlar bir 
yana bJTak1hrsa bu halk Ye1ilkoyle Ka
vaklar, Moda ile Bostanct arumda do
ner durur, ger<;i bu <;er~evede dar degil
dir, hele ihtiva ettigi giizelliklerin bollugu 
insanda ba ka yerlere imrenmege imkan 
blfakmaz. F akat fstanbulun pek yaktnla
nnda oy le Iatif ka~eler var ki gidip gor
memek ger~ekten bir eksiklik sayJ!abilir. 
Onlardan, o zarif buk'alardan biri de 
Gebzedir. Trenin htanbul Belediyesi 
hududunu a§lp da Gebzeye dogru yo! 
a!.11 bile •iirdir. Bu yolda deniz, rnavi 
bir eteklik gibidir, 11ra ma tepelerin diz
lerini orter. Fakat o tepeler de ihtiyar hi
rer miirebbiyeye benzerler, denizin iize
rine . efkatli bir egili§le kapamr gibi go
riinerek riizgarlann besteledigi sonsuz 
ninniler terenniim ederler. 

Ge<;enlerde bu kJVrak tiiri seyir i~in 
Gebzeye kadar gittim. Y almzdtm'Ve yal
ntz olarak dola§tyordum. Biiyiik koprii
niin dogu tarafma dii~en eephesinde bir 
tepeeik gordiim. D<; be~ yorgun servi 
bu ~tplak tepede dardagan bir peroka 
gibi uzamp sallamyordu· yiiriidiim ve 
Anibal'in mezanna ula~hm. 

Eve!, orada, o servilerin altmda Kar• 
taeah biiyiik askerin yatt1g1 rivayet olu
nuyordu. Tessin'de, Trebie'de, Trasi
mene'de, Cannes'te Romahlan -gelecek 
amlarm kumandanlanna da ders olacak 
kadar ustahkla- yenen bu ·~kin Ceri, 
kendi arkada~larmdan birinin dedigi gibi 
yalntz galebe etmegi bilip galebeden isti
fade etrnegi beeeremedii!i i~in sonunda 
Gebzeye gelrnit. miinzevi bir omiir g~ir
mege ba§lamJ§h. Maglub Roma galib 
Kartaca!.yt orada diplomatik teqbirlerle 
stk,tJrdt ve olmege icbar etti. 

Ben Anibal'in mezan denilen yerde 
bu me~hur tarih hahralanm anarken ibret 
gozile de dort yamma bakmdtm. Alplar· 
dan filler ge~iren, Roma lejyonlanm at
lara ~igneten ve Roma kaptlannda or
dugah kuran biiyiik askerden bir iz, onun 
benliginden kii<;iik bir zerre aradtm. Fa
kat bir sahr yazt, bir tek kelime bile bu
lamadtm. Onun oliirniindenberi gec;ea 
2 I 20 y1l, insafstz bir siinger gibi her 1eyi 
silmi~ ve Anibal, biitiin tarihile o servi
lere sinmit 1.. 

If. If. If. 

Biraz sonra ka.abadayd1m, sokak so
kak geziyordum. Yolum bir arahk Co
ban Mustafapa§a eamisine diiilii. Orada 
harab bir tiirbe gordiim, sorup ara1brdun, 
Malk~oglunun ebedi uykuya yatltgl 
yer oldugunu ogrendim. 

Malkoc; oglu ?.. Bu, Kartacamn A
nibal' den bizim i~in daha rniihim bir 
sima idi. Ciinkii Sel<;ukilerden sonra bai
!Jyan Tiirk istila devrinde pek onemli 
bir merhale te1kil eden Kosova muhare
besinin en Ee~kin kahramanlanndan bi
ri Malk~'tu. Eski tarih<;ilerden biri par
lak bir zaferle biten o sava11 -sag kol ok
~ulanmn kumandam stfatile- Malk~'un 
a~hgm1 soyler. Daha sonralan bu yigit 
Tiirkiin ogullan, torunlan saymz Tiirk 
akmlannda ba~bugluk yapblar, muhd
des bayragt Maear illerinden• N emse iil
kesinden g~irdiler, ta Alman diyanmn 
boi(riine ve bagnna gotiirdiiler. 

Demek ki 1imdi oniinde bulundugum 
olgiin mezar o Malk~ ogullanndan bi· 
rinindi ve Anibal gibi o da amlann 
toza kalbedip gelip ge<;enlerin ~ignettigi 
zavalh bir §iihretti! 

M. TURHAN TAN 

seline kar11 yiiziiyordu. 64 numarah I mag a bailadtlar; elbisesini, sa~lannt, \ M. Osten: 
tramvay1 bulmak istedi. Fa kat bu i1 ~ok hatta makiyajtm diizelttiler. Anita ~tkar- - Peki, dedi· ben sizi I ve hi~birini giizel bulmuyordu. Bunlar • 

gelip otelden dan biri gencdi. Bir ressam, rniitemadi • 
zordu. Bir kilisenin saati ~almaga ba1- ken sattel ktzlardan biri: almm. 
lamt~tJ. Anita korku ile rasgele bir du- - Eski elbisenizi nereye gondere- Anita, M. Osten'i beldedigi yanm saat 
var saatine bakt1: Alhya ~eyrek var. Bir yim? diye sormu~tu. zarfmda etrafmda uyanan alakaya ah§-
taksiye i~aret etti ve §ofore: - Bana verin.. m11h. Biiyiik otelin salonunda diger ka-

- Alttdan evvel eenub gannda ola- Magazada nezaketle susuldu. Anita- d:nlar miitemadiyen onu siiziiyorlard1. 
bilirsek ~ok bah~i1 alaealmmz, diye ba- nm eski elbisesini san bir kutuya koydu- Anita bir~oklanndan daha giizeldi ve 
gtrdt. lar: Kii~iik istasyonu ve 1ef do gan ile ba1ka hi~ir kadmda onun elbisesi lea-

F a kat gan buldugu zaman vaktin ge~ biitiin Thaya bu kutuya gorniilmiiitii. dar 11k bir elbise yoktu. 
oldugunu biliyordu. Filhakika tren be- Anita rnagazadan ~·kmca kararstz a- M. Osten AnitayJ birdenbire tamya· 
yaz buharlar f11klftarak uzaklaimi§b bi- dunlarla bir ko§eba§ma kadar gitti. Ora- mamt§, ve tamymca hayretten biran agz1 
le. Arkadaki son vagonlann da J§Iklan da gordiigii bir eezaneye girdi; telefonu a~1k kalmtlh. Kendi•ine gelinee de otel
kayboluyordu. Anita bu koca 10hirde eline aldt. de bulunan diger erkeklerle ktyas edil -
son dostunu, son tamd1gm1 da kaybetrni! M. Osten evdeydi. Ve telefonda A- digi zaman ikinci derecede ve alelade ka
gibi hndini yapayalmz hissediyordu. Ak- nitamn sesini tanumyor «Kim .. Kim .. ?» hyordu. 
&amm saat altJsmda Viyanada ..• Simdi diye soruyordu. Anita bir sigara istedi. M. Osten: 
biitiin 111klar par!.yordu ve Anita eebin- - Ben, Anita.. - Miikemmel bir geee g~irecegiz, 
deki sekiz yiiz ~ilinle Viyana sokakla - - Thayadan rn1? diye soyleniyor ve yaptlabileeek 1eyleri 
nnda yalmz kalmi§b. Anita: sayJyordu. 

* * * - Evet, diye mmldand1, bana Viya- - Ve evvela, dedi, Catherine hanna .. 
Hi~ dii1iinmeden, hie; karar vermeden nay1 gostermek istiyordunuz.. Bar, tiyatro, perde aralan. lsiklar, ko· 

yaphgt ilk sey Kaerntner sokagma don- - Miikemmel. Nereye gitrnek isti- kular, i~kiler ... M. Osten bir mal sahibi 
mek oldu. Bir~ok diikkanlar kapanmaga yorsunuz? tavrile AnitaYJ bir siirii dostlarma takdim 
ba§lamJ§h bile ve Anita «mavi elbim> li - Her yere.. ediyordu. 
magazanm daha ac;1k bulunrnasma dua T elefon bir an tereddiidden sonra Tiyatrodan sonra bir lo.kantaya gidil-
ediyordu. Masalann iistiine beyaz ortii- sordu: di. Anita ve Osten ile beraber dort adam 
ler konurken yetijebildi ve sa bet kJZlar- - Nerede oturuyorsunuz? daha vardt. fkisi smokin giymi&lerdi. 
dan rna vi elbiseyi istedi. Dort yiiz 1ilini - Grand Hotelde... - Fa kat. .. Ben sarhoi oldum, diye 
pesin verdigi zaman magazada itiban Bu yalan Anitamn agzmdaa kolayca mmldandt Anita. 
artrnl§h. Gene k1zlar Anita ile me§gu\ ol- <;tkml§tJ. Etrafmdaki adamlan dikkatle siiziiyor 

• 

yen komik laflar soyliiyordu. Bir digeri 
ihtiyard1. Fa kat ~ok zengin goriiniiyor • 
du. Anitaya: 

- Osten'de ho1unuza giden ne var? 
diye sordu. 

Ressam tnnaklarile sofra ortiisiine bir 
1eyler yazm1~h. Anita okudu: «Beni ~t!
dlrhyorsun» Hepsi onu Osten'in metreti 
zannediyorlardt ve Anita ses pkarm1yor· 
du. Masadakilerden biri: 

- Neredeyse geceyamt oluyor, dedi. 
Bir saniye Anita Thaya'yJ dii1iindii: 
~encerenin yanmda ayakta duruyor, 

trenm ge(i~ini seyrediyordu. 
- Dans edelim .. 
M. Osten: 

- 0 halde kuliibe .. diye emretti. 
Kuliibde, Anita tuvaletini diizeltmek 

i~in gittigi yerden ~1karken kaptda zengin 
ihhyann kendisini bekledigini gordii. 

- Osten'den aynlmahstmz .. 0 size la
ztm olan !eyleri kafi derecede verernez .. 

Gene kadm hayrette idi. Cevab ver
medi. Duvarlannda bir tak1m ne~'eli re
simler bulunan salona girdikleri zaman 
gene bir adam Anitaya yakla$11 ve dans 
t•klif etti. Dans yeri o kadar dolu idi ki 
ancak lr.ii~iik lr.ii~iik adunlar yapabiliyor -
lardt. (Arka.n var> 



lrak mektubu 

Tiirk V ekilleri Gergiikte 
nas1l kar§Ilandilar 

Hariciye 
iki 

Vekilimiz Dr. 
yiizden fazla 

Riistii Aras serefine • • 
kurban kesildi 

Gergiikte, Tiirk Vekillerini istikbal i~in ko~u~an balk kiitleleri; a~agtda 
Tiirk Vekilleri Gergiike ayak hasmca kurbanlar kesiliyor 

Gergiik (Hususi) - Tiirkiye Ha· bulunan degerli Tiirk ~airi iistad Hicri 
riciye Vekili T evfik Rii§tii Arasla 1ku· Dede de irticalen §U beyti okumu§lur: 
sad Vekili Celal Bayar ve maiyetlerinde cTevfikimizi> retik eden hak 
bulunan heyet Bagdada giderken ugra· Elbette eder biz! muvaflak 

IDI§ olduklan GergUkte cidden fevkalade Halkm tarif edilemez CO§kunlugu ara· 
ve emsalsiz tezahUratla istikbal ve te§yi smda yoluna devam eden TUrkiye Ha· 
edilmi§lerdir. riciye ve ikhsad Vekilleri kendilerini 

iki TUrk Vekilinin gelecegi haberi ii~ yUze yakm otomobil takib ettigi hal
GergUkU gUnlerce evvelinden derin bir se· de GergUke vanm§lardu. Burada ba§la 
vince garketmi§tir. Yalmz ziyaret gUnii· TUrkiyenin Bagdad el~isi Tahir Lutfi. 
niin ancak bir giin evvel kat'i olarak ta- Gergiik Belediye Reisi oldugu halde 
hakkuk etmesi GergUkliileri istedikleri giizide bir kalabahk ve bUtUn Gergiik 
§ekilde hamlanamamak bahts1zhgma ug- halk1 tarafmdan kar§liaoml§lardn. Bii· 
ratml§h. Buna ragmen halk derhal arala· tUn ~ar§Jlar kapanml§ ve halk kadmh er
nnda para toplam11, bUyiik bir faaliyet- kekli yollarm giizergahma dizilmi§ti. 
le TUrk bayraklan yap1lmaga, evler, RU!tii Aras otomobilden indikten son
diikkanlar ve otomobiller sUslenmege ra askeri bandonun ~ahhg1 TUrk ve Irak 
ba~lanm11u. mil!i mar~lannm nagmeleri arasmda selam 

Ertesi sa bah saat 10 da Tevfik RU~· duran bir k1t' a askeri tefti~ ve kendilerini 

A C arabca olarak: tii ras, eial Bayar ve maiyeti erkam 
Gergiik mutasarnfl Hiisameddin, F1rka «- Merhaba eyyUhelcunudl» ciim· 
Kumandam Ahmed Ru1ru ve kendilerini lesile selamlamiilir. 
kar§Ihyan diger hiikumet erkanile beraber Biraz daha ilerliyen Tiirkiye Harici
Gergiik hududunda Daramana muvasa· ye Vekili halk saflarma varml§ ve bura
lat etmi~ler ve burada Gergiikiin ileri ge· da §erefine kesilen 200 den ziyade kur
lenleri ve co1kun bir halk kiitlesi tarafm· banm arasmdan ge<;erek §imendifer is -
dan hararetle kaT§Jlanml§lardn. tasyonuna gitmi§tir. Burada Tiirk misa-

Rii§tii Aras burada otomobilinden in- firlerine tahsis edilen Dariizziyafede i:ig
mi§, otomobili saran halb ~ok samimi le yemegi yenmi§tir. !stirahati miiteak1b 
bir §ekilde selamlamJ§lJT. Bu esnada her iki Vekil neft kuyulanm ziyaret etmi§
taraftan «Ya§asm Tiirkiye! Ya§asm ler ve gece saat 9 da hususi trenle Bag
Atatiirk! Y a§asm Rii§tii Aras !» ses!eri dada hareket etmi§lerdir. 
yiikseliyordu. Bu meyanda orada haZJT Tiirk Vekilleri giderlerken de ~ok 

Vekillerimizin otomobilini sararak kendilerini a!kJ~I!yan Gergiikliiler , __ 

HAC I RA$iD- l 
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- Leylayt nereden tamrsm1z ~ 
Babasmm yakm dostuyum. 
Babasmm m1 ~ Babas1 i:ilmii§ ga-

liba .• 
Evet, ~oktan i:ildii. Bu k1zcag1Z 

kimsesiz kald1. 
- Oyleymi§. <;:ok ac1yorum; iyi bir 

k1za benziyor. 
- Ah, onun hayatmt bilmezsiniz. 

<;:Unkii muhakkak evinizde sekiz on giin· 
liik bir kiracJd!r; degil mi? N eler ~ek
mi§tir, neler ba§ma gelmi§tir bu klzcag1· 
zm!.. 

- Bilmiyorum, amma halinden an -
la!Jhyor. Ben onlara kan!mam, yalmz 
kiray1 nas1l verecek, onu merak ediyo
rum. 

- Merak etmeyiniz, elbet bir ~aresi 
bulunur. 

Madam Roza hararetlendi ve biraz ev
velki iltifahn tesiri altmda cilveli bir eda 
ile: 

- Siz pek nazik bir efendiye benzi -

yorsunuz. Babasm1n yakm dastu mu yak· 
sa kendisinin yakm dostu musunuz? Bil
mem. Ama elbette ona yarchm edersiniz. 

- Y anh1 anlamaymiz. Ben babasmm 
mektebden arkada11 idim. Senelerdenberi 
la§ralarda dola§tyordum. Babasile mek -
tubla1arak dostlugumuza devam ediyor· 
duk. Tam Istanbula geldim, adamcagl
zm i:ildiigiinii, kiZinm peri1an ve sefil kal
dlglnl i:igrendim. KIZI aramaya karar ver
dim; yoksa Leyla beni tan!DlaZ bile. Bel
ki yalmz ismimi i§itmi~tir ... , 

- Peki buraya la§mdJgJDI nas1l i:ig -
rendiniz? 

- Evet, bu mesele oldu. Evini kapa
mlj, konuya kom§uya bir §ey si:iylemeden 
kaybolmu§; gitmi§. Ben onu mektebden 
arad1m. Mektebe ugramad1gmJ da ogre· 
nince en yakm arkada§lanm mektebde 
bularak onlardan sordum. 1~lerinden bi
risi Leylamn buraya la§mdJglDI kendisin
den ogrenmi§, benden gizlemedi. 

Madam Roza bu izahattan pek mUte-

• 
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Ecnebi vapurlar 
Dogruca Marmara liman

larma gidebilecekler 
T aze yemi~. sebze ve bahk gibi deniz 

mahsulahmlZI satm almak Uzere gelen 
ecnebi band1rah vapurlar limamnnzda 
bekliyerek bu mallan buradan almakta
dirlar. 

Bu vaziyet iki noktadan mahzurlu go
riilmii§tiir. 

T aze sebze, yemi§ ve bahklar istihsal 
merkezlerinden istanbula gelinciye kadar 
vakit kaybolmaktad1r: 

Bu mallar i<;in bu yerlerden transit !i
mam olan istanbula nakli i~ verilen iio
retler mahsullerimizin maliyetine tesir et
mektedir. 

l1te bu sebeblerden dolayi, Marmara 
adalarile bu civarda istihsal olunan mal· 
lanmiZl almak iizere memleketimize ge -
len ecnebi vapurlann dogrudan dogruya 
bu iskelelere giderek mal yiik)emelerine 
II!iisaade edilmi§tir. Bu karar bilhassa 
Marmara havzasmm en miihim istihsal 
maddesi alan bahklanmiZin daha iyi §art
larla sahlmasmda miiessir olacaktu. 

Bir lngiliz tak1m1 Amerikada 
lngiltere lik §ampiyonasmda ikinci a

lan Karlton At!etik tak1m1 Florida 
muhtelitile yaphg1 ma,t 4 - 1 gibi biiyiik 
bir farkla kazanmt§hr. tngiliz taktmt 
Amerikada daha dokuz rna~ yapacakhr. 

Galatasaray - Halkevi bas
ketbol miisabakasi 

Galatasaray kuliibiiniin otuz ikinci 
y1ldoniimii miinasebetile Galatasarayla 
Beyoglu Halkevi taktmlart arasmda bir 
basketbol miisabakas1 yap1lacakbr. Mii
sabaka Taksim stadmda olacakttr. 

Bu hafta ~eref stadmda 
giiret yapilmiyacak 

Be§ikta§ ~eref stadyomundaki giire§ 
sahasmm in§as1 dolayJSile yalmz bu haf
ta i~in milli giire§lere devam edilmiye -
cektir. ····-Beynelmilel sigorta prodiik

torleri kongresi 
Temmuzun sekizinde Pariste toplana

cak clan beynelmilel sigorta prodiik -
torler·i umumi kongresine Tiirk sigorta
cihgmm da davet edildigini evvelce yaz
ffil§hk. Bu kongrede bulunmak iizere 
Sej;ilen murahhaslar diin ak§arnki eks
presle Parise miiteveccihen hareket et
mi>jlerdir. 

Heyetimize Milli Reasiirans umum 
miidiirii Refi Bayar riyaset etmekte ve 
heyette Said R1za Sozsart ile Tiirkiye 
sigorta prodiiktorleri birligi idare heye
tinden Kemal Ba§aran ve Kemal Sumer 
bulunmaktad1r. 

~ 

candan bir alaka ile ugurlanmi§lardir. 
Gergiik bugiiniin §erefine tam manasile 
bir bayram havas1 ya§aiDI§, giindiiz her 
taraf Tiirk bayraklarile siislenmi§ oldu
gu gibi gece de §ehir elektriklerle tenvir 
edilmi§tir. 

M. SIDDIK 

lrak matbuatinda do&tane 
ne§riyat 

Bagdad 1 (Hususi) - Hariciye Ve· 
kilimiz Tevfik Rii!tii Arasla ikllsad Ve
kilimiz Celal Bayann Bagdad! ziyaret • 
Jeri miinasebetile lrak matbuatt Tiirkiye 
Cumhuriyeti hakkmda ~ok dostane ya • 
z1lar ne§retmektedir. 

Bagdadda '1kmakta olan Elalemiil 
Arabi, Tiirk Vekillerinin Bagdad! ziya· 
retinden bahisle ne§rettigi bir ba§maka
lede: 

«Her sahada zafer ve muvaffaki • 
yet kazanan Biiyiik Tiirk Dahisi Ata· 
tiirk, yalmz Tiirklerin degil biitiin §ark 
aleminin Atas1dn. Refaha kavu1mak i.;in 
hep Ondan ilham alacagJZ, Onun izin· 
den yiiriiyecegiz» demekte ve yaZISIDI 
«Ya§asm Turk ve Arab dostlugu>> keli· 
melerile bitirmektedir. 

hassis oldu. Ba§ml salhyarak: 
- Diinyada sizin gibi ne Jyt kalbli 

insanlar var ... Babasm1 tamrsmtz, diye 
k1zmJ arayrp tanyorsunuz. T ek yard1m 
edesiniz diye ... Degil mi? 

- Tabii, yoksa ben ne beklerim bu 
gene k1zdan? .. 

Y a11 asia belli olmJYan ve k1yafeti, 
zarafeti bir gene, elleri ve yiiziiniin baz1 
~izgileri ya§JDI ba§ml ~oktan alm1§ oldu· 
gunu gosteren yabanc1 adam Madam 
Rozayl onun da farkedecegi bir dikkatle 
siiziiyor, viicudiiniin hatlanm elbisesinin 
iistiinden hayalinde ,izmege ~ah§Iyordu. 
Aralannda ka<;amak bakJ~larla bir an -
]ajma imkam ara§tmyor gibiydiler. Y a -
banc1 zat yumu§ak bir sesle: 

- Evli misiniz Madam Roza? 
Diye sordu. Madam Roza gi:izlerini 

ba1ka tarafa ~evirip giiliimsiyerek: 
- Hay1r, efendiml 
Cevabm1 verdi. 
- Demek ki yalmz bekar kirac1 ahr • 

sm1z. Ka~ kiracm1z var? 

- 1ki erkek, bir kadm. F akat erkek
lerin ikisi de pinpondur. 

- N e yaz1k!. .. Bunlardan biri ~lka
cak. Bari yerine bir gene gelseydi .. , 

Madam Roza civelek bir kahkaha at-

SARAY- BOSNA FACiASINDAN SONRA 
Biigiik Harb felilkelini 

kimler hazzrlam~tz ? 
Bunda ikinci derecede amil olan Kayzer i~in bir 
dayanacagmi tahmin etmiyordu, maksad1 S1rbistam 

ve Avusturyay1 kendisine kar~I bir kere daha minnettar 
Winston Churchill, «Le Journal» da 

Harbi Umuminin i'yiiziine ve mes'ul -
lerine clair ne§rettigi bir makalede, 23 
sene evvel patlak veren ve biitiin diin • 
yay1 sarsan bu umumi facianm ilk per -
desini te§kil eden Saray Bosna cinayetini 
herkes~e malum olan tafsilatile anlathk • 
tan sonra, buna tekaddiim eden baZJ te
ferriiah da mevzuu bahsetmekte ve bil • 
hassa, Ar§idiik F ran~ois Ferdinand' m 
Imparatorun nzas1 hilafma Kontes Cho
tek'le evlenmesinin, !mparatorla arasm1 
a~ml§ oldugunu anlatmaktad1r. Chur -
chill"in makalesinde §ayam dikkat nokta, 
Ar§idiikle zevcesinin Saray Bosna'ya se
yahat ettikleri giin, orada alman inz1batl 
tedbirin, Avusturya • Macar hiikumetinin 
Ar1idiikiin hayatma pek fazla ehemmi
yet vermedigi kanaatini uyandtracak ka -
dar gev§ek oldugu ve alay belediye da
iresine gelmeden evvel ahlan ilk bomba
dan sonra, Ar~idiikiin, bombaYJ alan sui
kasdcJ hakkmda si:iy]edigi §U SozJerdir: 
«Onu kabil oldugu kadar ~abuk as1mz; 
zira, Viyananm kendisine m§an vermesi 
ihtimali vard1r.» 

Winston Churchill'in Saray Bosna 
faciasmdan sonraki hadisata tahsis ettigi 
ikinci makalesi, Harbi Umumi miisebbib
leri hakkmda §ayam dikkat ithamlan ih
tiva ettiginden onu aynen ahyoruz: 

«Saray Sosna faciasm1 miiteaktb, ge
ni§ lmparatorluk arazisi dahilinde ya§Jyan 
muhtelif nklara mensub ziimreler, mii§te· 

Eski Alman irnparatoru Vilhelm 
rek biiyiik bir kin ve nefret dalgasile Slr· 
bistamn iistiine ahldilar. 

Maamafih, ihtiyar tmparator, tebaa • 
smm hiddetine i§tirak etmiyordu. Kont 
de Paar, miithi§ haberi kendisine bildir
digi zaman, lmparatorun ilk si:izii §U ol
mu§tu: 
«- Miithi§ bir§ey; Al!ah, kendisile is

tihza edilmesine miisaade etmez ... Benim, 
maalesef, hiirmet ettirmege muvaffak o -
lamadJglm an' anevi nizam1, daha biiyiik 
bir kuvvet tekrar tesis etmi§ oldu ... » 

Fakat. Fran~ois Josepf, UZUD omriiniin 
son felaketlerini miitevekkilane kar§Ila -
makla, hatta bunlan Allah tarafmdan ge
l en bir himaye telakki etmekle beraber, 
eline ge~en flrsattan istifadeyi de ihmal 
etmiyordu. Hadisaun arllk siiratle inki • 
§af etmesi mukadderdi ve bunun i:iniine 
hi~ kimse ge<;emezdi. 

Avusturya Macaristan Hariciye N a-

u. 
- Goriiyorum ki beni pek dii§iinUyor

sunuz. Gelecek efendi gene degi] midir~ 
- Sana gene diyebilirseniz ne ala ... 
Madam Roza bir kahkaha daha hr -

lath ve bu musahabeden pek memnun o
larak ayaga kalkh. Y andaki odaya ge~
ti. 

Buras1 yemek odasiydt. Biifeden tath 
~1kard1, bir tepsiye koyarak misafirine 
ikram etti. Art1k aralan pek tathlajml§h. 
Madam Roza vakit ge,tigi halde Ley
lamn donmedigini gorerek: 

- $a§Jlacak §ey; dedi. Leylamn bu 
kadar sokakta kaldJgl hi~ olmaml§hr. 
Hele sa bah saba h ..•. 

- Demek pek az sokaga ~1byor. Hi<; 
geleni, gideni, e1i dostu yak mu ~ Onu 
sinemaya, gezmege gotiiren ? .• 

- Bugiine kadar ne erkek, ne kadm 
bir tamd1g1m gi:irmedim. 

Y abanc1 adam 1iipheli bir baki§ia: 
- Hele hele ..• dedi. On sekiz, yirmi 

ya§mda bir k1z... Beyoglunun gi:ibegin
de, yapayalmz otursun da e1i dostu ol
masm. Benden saklamaym1z Madam 
Roza ... 

- HayJT efendim, ne sakhyaytm. llk 
defa ziyaretine gelen SIZSIDIZ. Ba1ka 

Aqidiik Fransuva Ferdinandla zcvcesinin 
katlinden biraz evvlc ahnmt~ resimleri 

zm olup, yiiksek mevki i§gal eden insan- caristana tam bir muzaherette bu.lun~ 
lar arasmda nadir gi:iriiliir derecede aciz gm1, lmparatora yazd1g1 bir 
bir adam olan Kant Berchtold, erkam • §oy]e vadetmi§ti: 
harbiye reisi General Conrad von Hoet· «Sulha merbutiyeti malum ve 
zendorf'un niifuzu altmda idi. !em olan zall hiikiimdarileri i~in 

Askerden ziyade diplomat ve sevkiil- iizerine yiiriimenin nekadar elim 
cey§~iden ziyade siyaset adam1 clan Con- nu anhyorum. F akat, §ayed 
rad, dahili ihtilaflarla zafa dii§en Avus- kar§t harb a~mak liizumuna kanaat 
turya - Macirastan lmparatorlugunu kuv- tirdinizse, halihazmn, tamamen 
vetli ve yJrhcl dii§manlarla muhat zan • oldugunu nazan itibara almazsamz 
nediyordu. Biitiin bu dii§manlar ittihad 1ayam esef olur.» 
etti~i takdirde Kralhgm mahvolacagl Avusturya el~isi, kendi 
muhakkakt1. Bu itibarla, erkamharbiye bu yolda rapor vermi§ ve Kayzer, 
reisi, bu dii§manlan ayn ayn tepelemek nm Ba1vekil Bethmann-Holweg' e ve 
iizere, silsile halinde bir vikaye ha,rbi kan1harbiye reisine teblig ettikten 
tasarhyordu. Norve<; sulannda seyahate ~Jkml§ll. 

Berchtold'un yard!Dlile, lmparatorun 7 temmuz sabah1, !mparatorun 
da fikrini ~elmege muvaffak oldu. Fa kat henzol!em yah, i~inde, milyonlarca 
Macar Ba§vekili KontTisza, Conard ile mn hayatm1 elinde tutan adam bu!un1~ 
Berchtold'un Sirbistanla hesab gi:irmek gu halde, ii~ hafta miidde'!le seyahat 
tabir ettikleri hu harblere 1iddetle mua • mek iizere Norve<;'e dogru yo] a11·vmu 

rJZdt. F elaketi tahrik ettikten sonra, ikinci 
lmparator miiteTeddid llaume. egleniyordu. 

Fran~ois Joseph tereddiid ediyordu. Hakikatte Kayzer, i§in bir 
Snbistana taarruz eder ve Rusya, Avus- harbine kadar dayanacagm1 tahmin 
luryaYJ geriden bir tecaviize maruz btra· yordu. Maksad1, S1rbistam 
kma, Almanyaya giivenebilecek miydi ~ vas1tasile cezaland1rmak ve A '""tnrvl 
Viyanadaki Prusya el.;isi Baron Tschurs- y1, kendisine kar11, bir kere 
chky, §iddetten tevakki etmesini si:iyle - nettar k1lmakli. 
mi§ti. Fa kat bu tereddiidler ~abuk zail F ransa ile lngiltere, harbden 
oldu. tuklan, yahud sulha lQerbutiyetleri, 

Kayser, kendi sefirinin muslihane tam sadece maddi ve manevi haz1rhktan 
hal aramak hususunda yapllg1 te§ebbiis - rum bulunmalan dolaYJsile, Rusyay1, 
!ere clair clan dosyaYJ okuduktan sonra, <;1kta durmaga ikna i~in ellerinden 
evrakm iistiine §U me§hur derkenan yaz- yaphlar. Rusya, ittifakl Miisellesin 
ml§h: zumsuzluguna kani oldugu i<;in, 

«Tschurschky'ye, boyle hareket etme· tan aynlmak iizereydi. Merkezi 1m.par! 
si i~in kim salahiyet verdi? Ba§tanba§a torluklann tek ba§ma kalan S1rbistanm 
sa~ma bir hareket!Bu onun vazifesi de- zerine elbirligile allhp onu mag]ub 
gildir. Bu i§te ancak Avusturya bir ka- leri ihtimali kuvvetliydi. 
rar verebilir. Te§ebbiislerine nihayet ver- Ve, Viyanada toplanan viikela 
sin. Manas1z §ey. S1rplara kar§J harekete lisinde: «Harbin tevakkisi imkans1z 
ge~ilmelidir, hem de pek yakmda ... » hale getirilmesi i~in» S1rbistandan, 

Birkas: giin sonra Prusya els:isi, Fran- edilemiyecek kadar agtr taleblerde 
<;ois Joseph'in huzuruna ~1km1§ ve ona nulmasma karar verildi. 
§U cevab1 gi:itiirmii§tii: «1mparatorum, A- Avusturya Hariciye Nezaretinin giz 
vusturya • Macaristanm verecegi her tiir· ]j dosyalarmda, ii~ sene evvel haznlan 
Iii kat'i karara muzaheret gosterecektir.» ml§ bir vesika vard1. Kullamlmas1 

Esasen son derece miiteheyyic bir hale m arllk gelmi§ alan bu vesika bir · 
gelmi§ clan miittefik bir milleti tahrik tomdu. Bu iiltimatomda, Avustuiya, 
i~in bundan daha a~1k bir teklif tasavvur mamna kar§l duydugu biitiin kini 
edilemezdi. ediyor ve o zamana kadar soylemege 

Kayzer, 5 temmuzda, Avusturya • saret edemedigi §eyleri yiiksekten 
Macar el~isini Potsdam' a ogle yemegine yordu. Bu iiltimatomda bir iki ufak 
dave! etti. El.;i kendisine, Fran~ois 1iklik yaptldJ, zemin ve zamana muva 
Joseph'in §ahsi bir mektubile Viyananm ftk bir §ekle konuldu. 
planlanna clair bir tak1m izahat verdi. Viyana saraymm karan, Belgrada 
Buna mukabil, Kayser, Avusturya Ma- temmuzda teblig edildi. Makinede 

kimse gi:irmedim. 

- Mekteb arkada§lanndan kimse de 
gelmedi mi} 

Ian bu birka~ sahife yazt, hi~ 
tahmin edemedigi bir§eyi daha 
ediyordu ki, o da Habsburg 1m1oarawn 
]ugunun, Biiyiik Petro Rusyasmm 

- Hay!T ... Sarunm 
gizliyor da. 

oturdugu yeri Bismark Almanyasmm idam karanydt. 

Kap1 ~almd1. Madam Roza misafi -
rinden miisaade istiyerek gitti, kap1y1 a~-
u. Gelen Leylad1. 

Gene k1z, beyaz bir bluz iistiine laci
verd kostiim tayyi:irile son derece sade 
bir k1yafet, fakat tazeliginin ve giizelli -
ginin verdigi itinah bir tuvalet i~indeydi. 
Madam Roza ana giilerek: 

- Havadisim var!. .~. 
Diye yukanda bekliyen baba dostunu 

haber verecegi snada kap1 tekrar <;almdt. 
Leyla heniiz ta§hkta ve Madam Roza
nm si:iziinii bekliyordu. Kap1 a<;JldJgl Sl· 
rada biraz geri <;ekilerek bekledi. Ancak 
yiiziinii gi:irmedigi birisinin Madam Ro-
zaya: 

- Ley Ia Hanimi gormek istiyorum 1 
Dedigini i1itince hayretle ortaya ~1kh 

ve kapiYJ ~;alan gencle kar§l kar§Jya 
geldi. Bu lrfand1. Onu gi:iriince Leyla 
donmu& kalmJ§tl: 

- lrfan! 
(Arkast var>. 

Harbi Umumi feliiketinin hakiki 
beblerini izah ve isbat i~in, yirmi ii~ 
nedenberi bir~ok sozler soylendi. 

Bir tek klVIIc!mla tutu1acak bir 
fi~ISI haline gelen Avrupamn 
na sebeb alan hadiseleri ve bu hiic~ise:Ie1 
rin miisebbiblerini ara§tmrsak §unlan 
.~.. . 

ruruz. 
Evvela, Saray Bosnada Arpdiikii 

diiren adam gelir. 
Sonra, bir diinya harbi tehlikesini, 

le bile gi:ize ahp, Almanyanm 
yaya muzaheret edecegini si:iy]iyen 
ve nihayet, Snbistana hitaben yazlian 
timatomu kaleme alan ve gi:inderen adato• 

i§te Biiyiik Harb faciasmm ba1hca §•-' 
h1slan bunlard1r. F akat, bunlann 
smda, yiizlerce yiiksek memur, ayoi ciir• 
miin tahakkuku i~in, azim ve imanla ~a:' 
h§m~lardn. 

Fa kat, Rom a !mparatorlugunun inkl' 
razmdanberi, diinya yiiziinde goriilen b~ 
en biiyiik faciamn asll mes'ulleri, harb1 

intac eden harekete §ahsan i§tirak etrnif 
olanlardir.». 
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VOLKANLARIN ALLAHI 
Bir izlanda efsanesi 
Ill - Periler 

~ [ Cc>en de/a ~~ • 
0

" kurmlarrn hula -
tasr• s,· k .. a·· . n 0 on u~ on 
/" Ya§larrnda ye • 
'" ue iiksiiz bir 

~ocuk B·· .. k ··• uyu an -
n • L' esr rnka ile oluru-

lU eclisinde .•• 

Yor, Hem yanar dag 
lar, hem de bu=lar 
~emleketi olan J z • 
tdanrn biitiin fa· 
. .''leri gibi yabani 
ordek liiyii toplayrp 
1~1mak ue ke,ilerinin 
~~liinii ifmekle i•fi• 
"'Yorlar. Bir giin Sirrk k 'I . . u.. ________ __:::=::_...=~~~-..:::=~~ 
I o e'' ertm ot • 
atmrya gidiyor. Y olda frrtrnaya yakala· 
"~Y.or, yolunu kaybederek bir magaraya 
r'11Yor, orada topraiitn altrndan gelen bir 
okrm sesler i§ilerek korkudan oldugu ye· 

re dii§iip kalryor.] 
d'•~.i.nko'nun o heyecan i~inde bile dii!iin
Zgu en .m~him D?kta b~yiik annesi idi. 

avail, 1ht1yar Linka yuksek daglann 
htasrndaki harab k~liibede kendisin_i. bey
k~d_e yere bekleyrp duracaktl. Oliim. 
~b~uk yavrunun gozlerinde bir 1im1ek ., ' 

0 1 ~akryordu. Art!k ondan kurtula -
~1Yacagr muhakkak gibiydi. F akat 

1 rrka~ dakika sonra yava1 yava1 ak • 
kiJJr _bal'.?" .. top~ryabildigini hayretle far -
ttti, Buyuk b1r deh1etle yere dii1mii1 ol

~asrna ragmen topragm iistiinde birikmi1 
0 .an kahn kiil tabakast uzuvlanndan biri
\:'" kmlmasma mani olmu§IU. Kollanm 

acaklanm muayene edip te onlarda faz-

la bir agn ve SIZI duymaymca tarif kabul 
b~ez bir derecede sevindi. Fa kat birden 
hlte ayaga kalkmamn ihtiyatkarane bir 

1
-areket olmJyacagrm anlad1. Evvela bu-

1undugu yeri a1aiirh, yukanl1 ve sagh, sol
u tetkike ba,Iadr. 0 anda dudaklan ara· 

'',ndan bir hayret feryadJ ,,kmasma mani 
0 tnad I, 

r Ba!miD hizasmda topragm dibine dog
b~ ac;rlm,, delikten bakmca ajag1da Reni1 
~~ salon gordii. Ortada kayadan yontul
etul genii ve uzun bir masa, bu masanm 
~ raf,nda yine biiyiik ta1lardan iskemleler 
bard,. Bu iskemlelerin iizerinde bir tak1m 
r ~aller oturmu,lardr. Ko1elerdeki top • 
~a ardan h!kllm11 hissini veren k1rm1Z1 
r::•lar bu salonu a1ag1dan yukanya dog-

aydmlatlyordu. 
d Masamn bir ba1mda yiiksek~e bir yer
,.~ durmul clan acaib k1yafetli ve zebani 
•tat! b' · 1' d k' bo d 1 m e m e 1 ynuz borudan akan 
a~lllanh kaynar suyu yanmdaki kazana 
llt.'hYor, fakat kazan bir tiirlii dolmak bil-

1Yordu. 
D·· fu b~~r iskemlelerde oturan hayallerin 

bic; h 111 ne bir kehme soyliiyorlar, ne de 
f!ib· are~et yapryorlard1. Hepsi hirer put 
bu 1 sakrn ve sakit duruyorlardr. Sinko'yu 

10 cehennemi sessizlik ve hareketsizlik 
nsuz bir korku ve deh1ete dii1iirdii: 

bakk A~an yarabbi, dedi, bunlar mu -
ola akk ugursuz 1atonun perileri, cinleri 

ca ! 

p a~ vakit birden korkup kac;mak istedi. 
inc ~- viicudii anide akrcl bir mayi Ribi 
tin\ 1 ve uzad1, delikten &1ag1ya perile
Ve b oplandtgl salona dogru kayd1. Sessiz 
tu. orek.t~~ ~~rilerde gene ses sada yok
lijy tu gormuyorlar m1ydr? Y oksa go-

}{ ar da aldlrmlyorlar m1ydr? 
kurt i olursa olsun, art1k i1 i1ten ge~mi1 ti. 

u Up gitmenin ihtimali yoktu. Hi~ 

1iiphesiz viicudiiniin mayi haline gelmesi 
de bu perilerin marifeti idi. Oradaki mev
cudiyetinden haberdar degillermi1 gibi 
Roriindiikleri halde bu i1i nas1l yapmt!lar
dt, hayret! 

Sinko, 1imdi korkuyu ve heyecam k!s
men unutmu1 goziiniin oniinde cereyan 
eden i1lere derin bir alaka ve tecessiisle 
bakryordu. 

Yiiksek yerde oturan peri kazanm dol
mamasma railroen oraya doktiigii suyu 
kafi gormii1 ve kazanm manivelasml ~evi
rerek i~indekini ko1edeki ,ukurlardan bi
rinin i~ine bo,altml$11. Su orada derin bir 
giiriiltii ile kopiirmege ba,lam!itl. Bu, 
kulaklan sag1r edecek derecede kuvvetli 
bir homurtu viicude getiriyordu. Sinko 
demin yukanda iken duydugu giiriiltiiniin 
ne oldugunun o anda farkma vard1. 

Masamn etrafmdakiler, yiizleri o tara· 
fa ~evrilmi1 ha.I.i ktp!ldanmadan, ag!zla
nm a~madan oturuyorlar, biitiin bu i,Ier
le zerre kadar alakadar olmuyorlard1. 
Yiiksek yerde oturan peri durup dinlen
meden bu hareketi miitemadiyen tekrar e
diyordu. C:ocuk ayni 1eyi seyretmekten 
yoruldu ve salonun obiir ko,elerinde aca
ba ne var, diye dolajmlya koyuldu. An
la§!lan kendisine bazt masallardaki gibi 
sade insanlara degi], perilere bile goriin
memek hassas1 gelmi1ti. Kimse, onun o
rada bulundugunun farkmda degildi. 

Ko,elerden birinde kendisinin ge~ebi
lecegi kadar bir yank gordii. Kocaman 
kaya nasrl olmu1 ta boyle ,atlamlfh, 1a
,tlacak 1•Y dogrusu I Y ava~a yang1 ge~
ti. Kar§!Sma d1varlan kojesiz bir oda ,,k-
11 .. <;:ep~evre raflarda ic;leri bir takrm ec
zalar dolu kavanozlar, !i1eler ma ma di
zilmi,lerdi. F akat, Sinko li§elerin ve ka
vanozlann iizerindeki etiketleri okuyunca 
bunlarm ecza degil, diinyamn muhtelif 
taraflanndan getirilmi1 su niimuneleri ol
dugunu anladr. <;:iinkii bu etiketlerden ba
Zilannda «Evyan maden suyu» «Vi1i 
maden suyu», <<Karakulak suyu», «Ta!
delen suyu», «Afyon Karahisar maden 
suyu» yazrh idi. 

Oh, ne giizel tesadiif... <;:unkii Sinko 
hararetten cay11 caytr yamyordu. $iveler
den birini kapll ve trpasm1 a~1p dudak -
!anna gotiirerek i~indeki berrak suyu ba
!lndan a1ag1 dikmek istedi. Hey hat... $i
!e birden hire parmaklannm arasmdan ka
Y'P yere dii,tii. Miithil bir giiriiltii ile bin 
par~a oldu. Sinko korkudan yere kapan
dr, goz ucile salondakilerin 1ang!lllya ko
sup ko,mad,klanm tetkik ediyor .. Ne ise .. 
<;:ok 1iikiir, orada ayni siikut ve hareket
sizlik devam ediyordu. 

<;:ocuk dogrulup kalkmak ic;in ellerini 
yere dayad! ve ba!llll obiir tarafa ~evi -

FAYDAU B~LGiLER 
Tuhaf bir teklif 

Amerikamn en me~hur konserve fab
rikalanndan birinin sahibi olan Mister 
Evans, Birle~ik Amerika devletlerine 
garib bir teklifte bulunmu§tur. Bugiin 
fabrikasmm imal etmekte oldu~u biitiin 
konserve <;e~idlerinden yiizer kutu bir 
beton kuliibenin i<;ine konulup her ta
rafl kapanacak ve s1vanacak, iizerine 
tarih ahlacak, ancak be~ yiiz sene son
ra 3'illmasma miisaade verildigi de na
ve olunacakhr. Mister Evans'm bu tek
lifinden maksad1, be~ asl.l' sonra gelecek 
insan evladlannm, ecdadlarmm vaktile 
neler yemekte olduklarim bilip ogren
melerine ve tadlanna bakarak anlama
larma vas1ta olmakhr. Hiiktimet teklifi 
tetk.ik etmekte oldll#u i<;in heniiz ce
vet!• veya cha)'lr!. cevabt veremem~! 

Dikenai.z: giil 
~tedenberi me~hur atalar soziidiir; 

dikensiz giil olmaz derler amma, zaman 
bunun yanh§ oldugunu meydana <;Ikar· 
d1. Bulgaristanda T!rnova §ehrindeki bir 

Bulgar <;i<;ek<;isi dikensiz giil yeti~tir -
mege muvaffak olmu~tur. Yalmz ne var 
ki pek nazik ve hassas oldugu i<;in omrii 
ancak birka<; saat siiriiyor, sonra solup 
gidiyormu§. Maamafih Bulgar 'ii'iek<;is: 
pek yakmda dij!er giiller kadar dayJnan 
ctikensiz gilller de yeti§lirec~inden e
min bulunmakta imi§! 

rince ba§ka bir siirprizle kar§tla,h. Si1enin 
dii1tiigii yerde beyaz sisler i'iinde ye,il 
gozlii, san sa~IJ bir gen'i krz hayali peyda 
olmu1tu: 

- Te§ekkiir ederim benim kurtanc1m 
Sinko, dedi, ben, kii~iik, saf ve berrak bir 
pmardrm. Arama kopiiriir, co1ar. lakin 
~ok zaman da sakin sakin akar, y1ldrzlan 
ve ~i~ekleri bir ayna gibi sinemde akset
tirirdim. Volkanlann allahr, diger mem -
balar, sular ve pmarlar gibi bana da mu
sallat oldu, beni de onlar gibi hapsetti. 
S~ram gelince ben de digerlerinin akibeti
ne ugnyacak, yerin dibine arzm merkezi· 
ne dokiilecektim. Senin sayende esirlikten 
kurtulup hiirriyetime kavu,tum. Tekrar 
yatag1ma donecegim. Zannetme ki, ben 
nankor bir kiZim, hayrr, yaphgm iyilige 
mukabil seni de buradan kurtanp ~lkara
caglm. 

Gen., k!Z boyle soyliyerek raftan bir !i
,e ahp ~ocuga uzath: 

- hte saf su, dedi, istedigin kadar ic; .. 
Kalamm da salona gidib orada toplanml§ 
perilerin iistiine serp! boyle yaparsan vol
kanlann allahr senin buradan ~1kmana 
miisaade eder, aksi takdirde oliinciye ka
dar kapamp kahrsm I 

Sinko 1i1eyi tela§la ald1, gen~ kiZ!n e· 
lini operek: 

- T e1ekkiir ederim, sevimli peri k1z1l 
dedi. 

K1z giilerek ilave etti: 

- Our daha bitmedi ... AI sana ko
caman bir fare ...... lcabmda sana yardr
ml dokunur ... 

- Fare mi} Ne tuhaf bir hediye ve
riyorsun peri k1z1... Ben fareyi ne yapa
ca8Im .. , 

- Daha fazla izahat veremem, Sinko
cugum ... Verdigimi al ... Beni uzun uza
d!ya sorguya ~ekmekten vazge~ ... Eger 
iyi du,uniir, ihtiyath hareket edersen, bu 
fareyi nasrl ve ne i~in kullanacagrm ze -
kanla kendin de bulursun! Yalmz, ne o
lursa olsun, ba§tna bir felaket gelirse gel
sin, sakm korkma I Akrlhca davrand1gm 
takdirde sade kolayhkla evine donmekle 
kalmaz, ayni zamanda hem de zengin 
olursun I 

Bu lakndrlan soylerken gene k1z, sara
nyor, soluyor ve yava1 yava1 ortadan 
kayboluyordu. Biraz sonra hayalin etra
fmdaki beyaz duman koyula1a koyula1a 
siyahla§h, krzdan da ortada eser kalmadi. 
Tekrar yalmzhga mahkum olan Sinko'nun 
ruhunu da derin bir keder ve yeis kap
ladr. 

- Arkas1 gelecek haftaya -

1ngilterede biiyiik ailelerin diigunle rinde gelinin etegini kii c; iik c;ocuklarm 
tutmalan idettir. Gelin etegi tutan ~u iki yavruya bakm; iiniformalarile ne 
§irin duruyorlar! 
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Bilmeceyi ~ozenler 

Bilmeceyi dogru 'iOZenlerden bize fo-j 12 - Konya Ereglisi Dumlupmar oku
tograf gonderenlerin resimlerini basm1- lu 365 Ahmed. 
ya devam ediyoruz. Fakat burada resmi 
~1kmak mutlaka hediye kazanm1~ ol -
makhga delalet etmez. MiikAfat kaza -
nanlarm isimleri her aym ilk haftasmda 
ne§rolunan biiyiik listeye bas1hr. Sol -
dan saga s1ra ile: 

1 - Bursa A tpazan Mustafa Ylld1z. 
2 - Boziiyiik Osman Zeki lokantasm

da Hiiseyin <;abuk. 
3 - Orhangazide bakkal Ahmed oglu 

1brahim tl'nlii. 
4 - Elaziz, Emin oglu Ya~ar Mutlu. 
5 - Bursa Arif Budak loz1 Mukaddes 

Budak. 
6 - Emed Garib oglu R1za Tan. 
7 - Boziiyiik Eski~ehir caddesi KAZim 
8 - Urfa Vatan ilk okulu 141 Silrey-

ya Onay. 
9 - <;orlu ilk okulu 352 Sabiha <;in. 
10- Aydm orta okulu No. 752 Or han. 
11 - Vize i}k okulunda 264 ~arik. 

13 - istanbul Kad1koy ilkmektebi A. 
Melikyan. 

14 - Gedikpa~a 24 No. h diikklnda 
Hamdi ~ahlan. 

15 - Sanyer <;ardakllhamam 43 nu
marada N ebahet. 

16 - KJZJltoprak 1stasyon sokaj!1 No. 
29 Selami Avuncan . 

17 - Eski~ehir lisesi No. 1209 Haydar. 
18 - 1zmit Ulu Gazi okulu 696 Sii • 

leyman. -·---
lnaafh takaim 

Oglum, sana verdigim 'ikolatay1 
karde§inle giizel gilzel pay edip oyle 
yediniz de gil mi? 

- Tabii annecigim! 
- Ne yaptm, ikiye m! par10aladm? 
- Ha)'lr annecigim, yald1zh ka[:!dile 

resimlerini ona verdim, !lOin! ben yedim. .......................................................................................................................... 

YAZISIZ HiKAYE 

lmeraklt ~eylerf 
El arkmamn meydana 
~lkardr~ hakikatler! 

Polonyah bir doktor muhtelif insan• 
larm e! s1kmalan iizerinde uzun tetkik· 
ler yapttktan sonra ~u neticeye varmt§· 
ur: Sthhatli adamlar, a~1k samimt ve 
olduk~a ku•!Vetli surette el stkarlar. 

Hastalar ise, kendilerine uzahlan elleri 
liikaydane kavrarlarm1~! 

Sinirliler, kar~1larmdakinin ellerini 
hiZh, tela§h ve titreterek sikarlarmi§. 
Doktor, bu meseleye dair yaZ!dij!t kitab
da el &kma tarzmdan insanm i~yiiziine 
dair anla~tlan diger bir\;Ok hakikat:eri 
daha saytp dokiiyormu§. Bu kitabt oku
duktan sonra baz1 tecriibeler yap1p i§in 
hakikate uygun olup olmad1gtnl anla -
mal!, eger dogru lse muvaffakiyetl.nden 
dolaYI gidip alolh doktorun elini hara-
retle Slkmal!! ' 

Esneme illeti! 
Ei!nemenin sari oldugunu biliriz, bir 

mecliste biri esnemege batladt m1, di • 
gerleri de onu takib etmekten ged kal
mazlar. Fakat esnemenin bir illet oldu
gunu bilmiyorduk. Cenubl Afrikada 
cDiirban• kasabasmda oturan Austen 

Swanson isminde bir kadm dort sene -
denberi miitemadiyen esnemekte h1~bir 
doktor buna 10are bulamamakta, hi'bir 
ilac buna iyi gelmemekte imi§. 

Zavalh kadm esnemekten ba~alama -
d1~ i10in bir ~ey de yeyip i,ememekted!r. 
l§in daha garibi, kadmt muayeneye ge
len doktorlarm ekserisi de hastanrn es
nemelerinin kendilerine sirayeti dolayr
sile vazifelerini hakkile ifa edemeden 
geri d6niip gitmektelermi§! !ster inan, 
ister inanma! 

___. ... --
A~rk mektubla§ma: 
Beyoglu, Sipahifmm sokagmda 67 

numarada Bayan Nihal Olcaya: 
Nisan bulmacasmda miikiifat kaza.,an

larm li.stesi 2 may1s 1937 tarihll sa)'l • 
miZda ~tkrnl§hr. 

( T emmuz bulmacas1 ) 

Yukandaki giizel bah10eyi zeki filler 
suluyor amma, onlara kumanda eden 
bah\;IVandir. Fakat bah,Ivan birdcnbire 
giiriinecek bir noktada del:ildir. B1r ye
re gizlenmi§tir. Onu bulup renkli bir ka
lemle l~aret ederek bize gonderiniz! 

Bu bulmaca)'l dojp"u halledenlerden 
birinciye be~ lira, ikinciye lki lira, ii10iln· 
ciiye milnasib k1ymetli blr hedlye tak· 
dim olunacak ve diJ!er yiiz kl~iye de 
muhtelif miikAfatlar verilecektir. Ce • 
vablarm temmuz sonuna kadar cCum • 
huriyet Gazetesi <;acuk Sahife.si• adre· 
sine gonderilmesi laz1mdll'. G~ kalan
lar hediye alamazlar. Bilmeceyi dojp"u 
'ozenlerden bize fotoAraf gonderenlerin 
resimleri de sualar1 geldigi vaklt gaze
teye bas1hr. 

Haziran bilmecesinde kazananlarm 
isimleri yartnkl nU•hamndadu. 
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Soldan saga: 
1 - Fransamn yen! Ba,vekUI, Fransa -

nm sabtk Ba~veklll. 2 - Vatamuuzm blr 
parcaSI, al!abenin son har!lle bru; barf! blr 
arada. 3 - Blr edatm klsaltllm"i ve kaltn
laftmlm!.jt, tslm, kl.'la zaman. 4 - Arab al
tabeslnde blr hartln talAI!uzu, rurnca cba
Jtk>. 5 - Tenbelllk, e$eltln feryadt. 6 - ingt
liz al!abeslnde blr har!ln okunu$U, dliit
me ondan gecer amma o da kemlitln l~ln -
dedir, blr soru edat1. 1 - Fran.stzca ckam 
az •. 8 - Blr kadm lsml, blr clns agac. 9 -
Franstzca. cyi.in, , kiZarml.§ et. 10 - Kthcm 
mahtazast, va~i deitil. 

Yukandan a§aittya: 
1 - G<isterl$Cl ve aRzt kalabahk. 2 - Blr 

oay1, Yunanlstanda blr $0hrln vatanda~I. 
3 - KopeRln boynundakl, c!Rnlyen. 4 - Blr 
coRzafya tablrl. gemllerln stRmdtitt yer. 5-
Btr dilde chaytrl> kokulu blr ot. 6 - Uza
YIP kl.salan §ey, al!abenln lkl har!l yanya
na. 7 - Uzak§ark mllletlerinden blr~ogu -
nun mabudu, arabca c uzatmak:.. 8 - Fran-
112Ca blr emir, hAmlle. 9 - Boyu tazlala -
tan, §ere!. 10 - Mefhum, edeblyata men -
oub. 
Evvelki bulmacanm ball~dUmi~ ~ekll 

I 2 B 4 " ft 1 ~ 9 IO 

Her ak,am 

Munir Nureddin 
PANORAMA 

Bahcesinde 

tp "\ 
ist. Borsast 2/7/937 

PARALAR 
A~ 

623.-
126.-
95.-

110.-

Sterlln 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
fsvicre Fr. 
Leva 
Florin 

Sat~ 
623.-
126.-
101.-
115.-
85.-

R""'"" Cf"k 
Silin A vustury· 
Mark 
Zloti 
Penlt'o 
Lev 
Dinar 
Kron fsvec 
Altm 

80.-
18.50 

570.-
20.-
65.-
75.-
21.-
28.-
20.-
21.-
12.-
52.-
30.-

1047.-

23.-
575.-
23.-
68.-
84.-
23.-
31.-
23.-
25.-
14.-
52.-
32.-

1048.-
Ban knot 256.- 257.

CEKLER 

Londra 
New-York 
Paris 
!\filii no 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Pralt' 
Vi van a 
Madrid 
Berlin 

Ar•'•s K~nams 
624.75 625.-

0.7911 0.7890 
20.63 20.6225 
15.0460 15.04 
4.6950 4.6936 

87.475 87.44 
3.4585 3.4575 

64.0256 64.-
1.4386 1.4380 

23.2860 23.2768 
4.2112 4.2096 

14.0056 14.-
1.9725 1.9720 
4.17 4.1680 
4.0016 4.-

107.4030 107.36 
34.5738 34.56 

2.75 2.7486 
24.03 24.04 

Varsova 
"'udaneste 
lliikTes 
6ellt'Tad 
Yokohama 
Mo•kova 
Stokhnl,., 3.1044 3.1032 

ES BAM 
Arths K•nan1s 

Romonto-Nektar 9.- 9.-
Reji 1.60 1.60 
Asian Cimentn 13.25 13.30 

ISTIKRAZLAR 

Tilrk borcu I Pesin 
• • I Vad~ll 
• • D Vad~JI 

AeiiLS Kapan•• 

16.275 
15.-

Erpnl 95.-

16.05 
15.-
95.-
97.-Sivas - Erzurum I 97.-

TABVfLAT 

Anadolu I Pesin 
• I Vad~li 
• D Pesin 
• D Vadell 

Acths Kannnt~ 
40.10 40.10 
40.25 40.25 
40.10 40.10 
40.25 40.25 

..:) 

istanbul S1hhat ve i~timai 
Muavenet Miidiirliigiinden: 

Muhterem halkimiza 
Meccani Tifo a~ISI hergiin saat 9 dan 12 ve 13 ten 15 e kadar Haydarpa§a 

Niimune, Haydarpa~a Emrazt istilaiye, Haseki, Cerrahpa§a, Gureba, i;li§li <;o
cuk ve Beyoglu hastanelerinde. 

Ve saat 9 dan 12 ye, 13 ten 17,30 a kadar a~a~daki mahallerde: 
CagalolHu Merkez Hiikiunet Tababetinc!e 
Eminonii Hiikiimet ve Belediye Ba~tababetinde 
Fatih Hiikiimet ve Belediye Ba~tababetinde 
Beyoglu Hiikiunet ve Belediye Ba~tababetinde 
Besikta~ Hiikiunet ve Belediye Ba~tababetinde 
Sanyer Hiikiunet ve Belediye Ba~tababetinde 
Beykoz Hiikumet ve Belediye Ba~tababetinde 
ti skiidar Hiikiunet ve Belediye Ba~tababetinde 
Kadtkoy Hiikumet ve Belediye Ba~tababetinde 
Adalar · Hiikumet ve Belediye Ba~tababetinde 
Baktrkoy Hiikiunet ve Belediye Ba~tababetinde 
Eyiib Hiikiimet Tababetinde 

Keza a~a~1da yazth mevki hekimliklerinde: 
Eminonii Mmtakasmm: Beyaz1d, Kumkap1, Alemdar, Kii~iikpazar Mevki 

Hekimliginde. 
Fatih • ~ehremini, Karagiimriik, Eyiib, Fener, Unkapam 

Mevki Hekimliklerinde. 
Beyoglu • Karakoy, Kastmpa~a. Haskoy, i;li§li, Dolabc!ere, 

Taksim Mevki Hekimliklerinde. 
Be~ikta~ 
Sanyer 

• l- • 
Dikilita~. Arnavudkoy Mevki Hekimliklerinde 
Emirgan, Yenikoy, Biiyiikdere Mevki Hekim -
liklerinde. · 

Beykoz 
Uskiidar 

• 
• 

Pasabah~e. Anadoluhisar Mevki Hekimliklerinde. 
!mrahor, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Klstkll Mevki 
Hekimliklerinde. 

'kaihkoy • Erenkoy, KIZlltoprak Mevki Hekimliklerinde 
Adalar • Burgaz, Heybeli Mevki Hekimliklerinde 
Baktrkoy • : Ye~ilkoy, Osmaniye Mevki Hekimliklerinde. 
Edirnekap1 S1hhat Merkezinde. 
Eyiib DispansPrinde. 
Tatbik olunacagt iHin olunur. (3884) 

K1rsehir Nafta MiidiirliiP.iinden: ... 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Ktr~ehirde yaptlacak yirmi bir bin lira be-

deli ke~ifli bes dersaneli ilk okul binasmm 13010 lirahk k1smmm in§aSI i~ic:'.ir. 
2 - Bu ise aid evrak sunlard1r: 
A - Eksiltme ~artnarnesi. 
B - Mukavelename. 
C - Baymd1rhk i~leri gene! sartnarnesi. 
D - Penni ve hususi ~artname. • 
E - Ke~if metraj ve tahlili fiat cetvelleri. 
F- Pro.ie. 
3 - l:ksiltme 25/6/937 giiniinden 15/7/937 gilnilne kadar olup K1r~ehir 

iii Daimi Enciimeninde saat on be~te toplanacak Komisyon tarafmdan ya • 
p!lacakhr. 

4 - Eks;Jtme kapah zarf usulile yaptlacakbr. 
5-- Bu ise aid evraln istekliler Ktr~ehir Naf1a Miidiirliigiinden parastz 

olarak alabilirler. 
6 - Eksiltmiye girebilmek i~in istekli!erin 975 lira 75 kuru~ muvakkat 

teminat vermesi ve yazl11 vesikalan gostermesi liiz1mdtr. 
A - Ticaret Odasma kayidli olduguna dair vesika. 
B - Bu gibi i~leri yapbrdtgma dair ehliyet vesikast. 

7. -;- Teklif mektublan eksiltme tarihi olan 15/7/937 giinii saat on dort
te Da1m1 Encumene makbuz mukabilinde verilmesi laztmdtr. Bundan sonraki 
teklifler hi~bir suretle kabul edilemiyecektir. (3865) 

Heybeliada Deniz Lisesi 

Miidiirliigiinden: 
1 - Kayid i~i 7 agustos ve miisabaka da 9 agustosa uzahlmi~hr. 
2 - Orta okuldan ~1kanlarm Heybelladada Deniz Llseslne muracaatleri. 

CUMHURiYET 

Memur Aran1yor 
Ktrklareli Valiliginden: 

K1rklareli !skan Miidiiriyeti kadrosunda miinhal memuriyetlere bil'im
tih"n memur almacakhr. 

A~tk memuriyetler. 
1 - Merkez ve miilhakatta 70 lira iicretli messah. 
2 - Miilhakatta 80 lira iicretli iskiin memurlugu. 
3 - 1\ierkezde 75 lira iicretli katib. 
4 - Miilhakatta 50 lira iicretli katib. 

!~bu memuriyetlere talib olanlar 5 temmuz 937 ak~amma kadar Ktrk
lareli Vilayetine istida ve memurin kanunundaki ahkam1 d.ahilindeki ve -
saiklerile miiracaatleri ilan olunur. (3743) 

P . T. T. Levaz1m Miidiirlii2iinden: 
1 - !dare ihtivaCI i~in 140 ton 4 m/m, 10 ton 2 m/m ki ceman 150 ton 

demir tel kapah zarf usulile satm almacakl!r. 
2 - Muhammen bedeli ·30,000· muvakkat teminatt ·~.250· lira olup 

eksiltmesi 11/8/1937 ~ar~amba giinii saat •15• te Ankarada P. T. T. Satmalma 
Komisyonunda yap!lacakttr. 

3 - tstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, Tica -
ret Odast vesikasmc.an ba~ka miiteahhidlik vesikasm1 ve teklif mektubunu 
muhtevi kapal! zarflaruu o giin saat c14> e kadar mezkilr Komisyona tevdi 
eyhyeceklerdir. 

4 - ~artnameler, Ankarada P. T. T. Levaz1m, istanbul Beyoglu P. T. T. 
Ayniyat ~ube Miidiirliiklerinden •150• kuru~ iicretle verilir. c1725• (3664) 

<;iftlik, Siithane ve biitiin 
koyliilerin dikkat 

nazarlarma : 

MiELE 
"Krema makinalan, geldi 

Bu makinalar diinyanm Iter yerinde 
siit~iiliik aleminde biiyiik §ohret ka
zannu~ ve en verimli makina olarak 
taninmi$hr. 

Son sistem yeni modellerimiz gelmi~tir. 

TUrkiye umum satt, deposu 

f ahtakalede POKER Ttra~ btr;aklan deposudur. 
Tu~ra sah~ yerlcri Erzurum: Tiirbe civan No. 29 $iikrii Hasan Giiral 
Konyada: Mehmed Ka~tkc• ve biraderleri. Eski&ehir: Hasan Alanya. 

M. M. Vekaletinden: 
1485 saytlt kanuna gore sava~ sakatlarile ~ehid oksilzlerine veri!ecek ik

ramiyelerin tevziine ba~lamak i.tzere havaleleri Ziraat Bankasmca ikrn,iye 
tevzt' Komisyonlan emrine gonderilmek iizeredir. Toplanan paraya gore 191 
say!lt tefsir karanna nazaran harb malulii 2591 saytlt kanuna nazaran da barb 
malulii hiikmiinde askeri ma!U! olanlarm derecelerine ve bir §ehidin iiksiiz -
lerine dii~en hisseler a~agtda gosterilmi~tir. c93• (3831) 

v 
E 

Derece Subay Erat 
L. K. L. K. 

1 206.50 103.25 
2 185.85 82.60 
3 144.55 61.95 
4 123.90 41.30 
5 103.25 20.65 
6 82.60 20.65 

19.37 Bir §ehidin oksiizlerine. 

VERE SiYE ve PE$iN 
Hazn ve tsmarlama 

ve 

R Kostiim, Pardesii ve Pantalon P 
E 
s 
i 
y 

E 

lk i prova lie, en son moda kuma,lar ve 
r ekabetsiz fiatlarla Galatada me,hur 

EKSELSYOR 
Elbise magazasmda bulacaksmtz. 

VERES i Y E ve P E ~iN 

Zonguldak Valiliginden: 

E 

i 

N 

Zonguld.ak Viliiyeti i~inde Eregli - Devrek y,olunun 1 + 616 - 27 + 000 
kilometreleri arasmda yaptlacak yirmi ii~ bin dokuz yiiz elli alb lira lork se
kiz kuru~ ke~if bedelli ~ose esash tamirab i~i kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu~tur. Eksiltmesi 14/7/937 ~ar~amba giinii saat on be§te Zonguldak 
Vilayeti Daimi Enciimeninde yapt!acaktlr. 

Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri di)(er evrak yiiz yirmi kuru~ mu
kabilinde Zonguldak Naf1a Miidiirlilgu'nden almacaktlr. Muvakkat teminat 
bin yedi yiiz doksan yedi lirad1r. Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resml Gaze
lenin 3297 say!l1 niishasmda ~tkan talimatnameye tevfikan Nafta Vekiiletin
den almm1~ miiteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 y!lmea 
almm1~ vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublanm yuka
nda yazth giinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Daimi Enciimcn 
Reisligine vermeleri iliin olunur. (3730) 

Ankara Cezaevi Miidiirliigiinden: 
1 - Ankara Cezaevinin 1 haziran 1937 tarihinden 31 mayts 1938 tari -

hine kadar bir senelik ekmek ihtiyact i~in 21/6/1937 tarihinde a~tlan kapah 
zarf usulile miinakasastna zuhur eden taliblerin teklif eyledikleri fiat haddi 
itidalde l(oriilmediginden mezkur ekmek ayni &erait altmda ve kapah zarf 
usulile 21 giin miiddetle uzahlmasma karar verilmi~tir. 

2 - Ihale 12 temmuz 1937 tarihine rashyan pazartesi giinil saat 15 te 
Ankara Currhurivet Milddeiumumilii!inde toolanan Komisvonda yap!lacakhr. 

3 - istekliler muhammen bedelin % 7,5 u olan 2424 lira 33 kuru~luk 
muvakk~t !emmat vereceklerdir. 

4 - Eks•ltmPden miitevellid riisum, teklif ve damga resmile iliin iic -
retleri ve •ndelhace ekme)(in tahlil iicreti vesair bilcilmle masarif miiteah -
hide aiddir. · 

5 - Teklif mektublan 12 temmuz 1937 pazartesi giinii saat 14 e kadar 
stra numarah makbuz mukabilinde ikinci maddede yaz1h Komisyon Reisli
i(ine verilecektir. 

6 - ~artnameyi gormek ve fazla izahat almak istivenlerin mesai saati 
zarfmc'.a Cebecide Cezaevi Miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. 

c1716• (3645) 

r- Harbiyede B E L V 0 Bah~esinde 
Cumartesi ve Pazar giinii ak~amlan 

Sureti mahsusada Anadoludan davet edilen Kayserili B~yan 
Fahriye s oyak ve arkada§lan Zarah Halil Soyler ve 

arkada§1 S1vash omer Altug ve Nigdeli Salm 
' ve arkada~lan tarafmdan 

HALK TURKULERi 
Yaln1z iki geceye miinhas1r oldugundan bu hrsah ka~1rmamamz 

tavsiye olunur. 

Aynca M U ALL A ve 
Bayan arkada§lan 

Procrramlarma devam edeceklerd;r . 

KIZILA Y CEMiYETi 
GENEL MERKEZiNDEN: 

Cemiyetimiz tarafmdan bastmlan ve 
bebeklere nast! baktlacagml ogreten 
adl! kitab sahsa ~lkar!lmtshr. 

dogu~tan iki ya~ma kadarki 

YAVR ULARIMIZ 
Nefis ve parlak bir kag1d iizerine nnkli bir surette bas1lm1~ olan bu 

kitabda: Yeni dogan yavroya armesinin siit verme tarz1, bebegin g1da • 
lar1, yemek ve uyku zamanlan, yatak odas1, bezleri, giyeceklerl, bebej!i 
giydirme tarzlan, uyku zamanlan, di&leri, ~ocuk hastahklan, bula~ICI 

hastahklardan koruma yollan, bebege yaptmlacak hareketler, · oyunlar, 
itiyadlar. anne ve babamn ~ocuga verecekleri terbiye ve daha bir~ok hu
suslar hakkmda bol resimle mufassal izahat vardtr. 

Bu kitabdan edinmek istiyenlerin, bec!eli olan bir liray1 ANKARADA 
KIZILAY GENEL MERKEZl'ne gondermeleri ve adreslerini okunakh 
bir surette bildirmeleri liiz1mdtr. 

lstanbulda Yenipostane civannda K1ztlay Sah~ Deposunda ve kitab-

Rivasetinden: • 
Edirne Tunca nehri kenannda kain Belediye mezbahasma ilaveten 

de 5000 kilo buz istihsal kabiliyetinde fabrika tesisatile 7000 kilo et, 
kilo ka~ar. 30000 teneke peynir ve yumurta istiab edecek muhafaza vPriPrirl 
havi bir soguk hava deposunun miinakasa suretile in~as1 mutasavver 
bu tesisat• aid projenin Belediyemizden almacak mevcud ~artnameye 
ihzar tanzim ve tevdii 20 giin miiddetle a~tk eksiltmiye ~tkar!lmts olclu~:u~ 
dan projenin tanzim iicreti muhammenesi 400 lira olmakla isteklilerin 
numaralt kanunun ~evresinde eksiltmiye girebilmeleri i~in 30 lira ternir1~ 

ak~esini Edirne is Bankasma yahtarak makbuz ve <l.ij(er vesaild resmiye 
lerile birlikte eksiltme giinil olan 15/7/1937 per~embe giin(i saat 15 te 
ne Belediye Enciimenine miiracaatleri iliin olunur. 

Devlet Demiryollar. i$1elme Umum 
Metre mikiibt muhammen bedeli c45• lira olan a~agtda cins ve 

yaztl! ~am kereste 19 temmuz 1937 pazartesi giinii saat 15,30 dan itibaren 
rasile ve ayn ayrt ihale edilmek iizere Ankarada idare binasmda satm ali 
nacakttr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin her cins hizasmda yazth muvakkat teiniriatll 
kanunun tayin ettiJH vesikalan, Resml Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 
niishasmda intisar etmi~ olan talimatname C.a.iresinde abnm1~ vesika ve 
liflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri lru<m:tdllr.l 

~artnameler 152 kuru§a Ankara, Haydarpa§a, Eski~ehir, tzmir, 
veznelerinde sahlmaktad1r. 

CiNSl 
1 - Cam dilme 
2 - Cam kalas 
3 - Cam tahta 
4 - Cam vafilon tahtas1 

Metre Mikiib1 
675.220 

1414.640 
1077,200 
1757,799 

Muvakkat Teminat 
2278,87 Lira 
4432,94 • 
3635,55 • 
5205.05 • 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 

1 - idaremizin Mecidiyekoyiinde Likor fabrikasmda ~artnamesi mu 
cibince yaptmlacak 710 metre murabbat parke, 1450 metre murabbat adi 
dmm in~aatt a~tk eksiltmiye konulmu~tur. 

Il - Eksiltme 9/VII/1937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 
bata~ta fnhisarlar LevaZim ve Mubayaat i;lubesindeki Ahm 
yaptlacakttr. 

III - Ke~if bedeli •4019,25• muvakkat teminat c301,44• lirad1r. 
IV - Sartname vesair miinakasa evrak1 11 kuru~ mukabilinde hP•ca;;•l 

inhisarlar in§aat $ubesi Miidiirliigiinden ahnabilir. -I. - 1200 metre kalm ~ivili kay15 ~ift kath 
600 • ince • • • 

Yukanda yaz1h kayt~lar pazarbkla satin almacakh. 
II. - Pazarhk 16/7/1937 tarihine rashyan cuma giiniin saat 15 te Ka 

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Altm Komisyonu~tn~~d~~a~Jn~~~~~l~l 
Ill. - sartnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ge~en ~· a~l:i·~~:~j 
IV. - Isteklilerin pazarbk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 

~----·"' me paralari!p birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan oluour. 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - izmir - Aydm hath iizerinde Camltk •Eski Aziziye• istasyonu ci 

varmda yap!lacak varyant ile iizerinde takriben 1100 metre tuliinde bir 
lin ve yolcu binasile umumi halii ve Aydtn istasyonunda betonarme bir 
~idin in~aah kapah zarf usulile miinakasaya konulmu~tur. 

2 - Bu isin muhammen bedeli 570,000 ve muvakkat teminah 26550 li 
radtr. 

3 - Miinakasa 7/7/937 tarihinde saat on be§te Demiryollar !~aat 
iresindeki Komisyon odasmda yapt!acakhr. . 

4 - Bu miinakasaya aid mukavele projesi, eksiltme ~artnamesi, 
c'Jrhk i~leri gene! ~artnamesi, projeler ve diger miiteferri evrak 28,5 lira 
kabilinde Demiryollan in~aat dairesinden verilmektedir. 

5 - Miinakasava i~tirak etmek istiyenler 2490 numarah kanun muci 
bince ibrazma mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 7/5/936 tarih ve 
numarah Resmi Gazetede ilan edilmi~ olan talimatnameye gore 937 senesij 
i~in Vekaletten verilmi~ miiteahhidlik vesikalanm havi zarflartm mezkilr 
nunun taritah dairesinde haztrhyarak 7/7/937 tarihinde saat on dorde ka 
dar Demiryollar in§aat dairesindeki Komisyona makbuz mukabilinde 
mi~ olmalan laztmd1r. •1641> I JOIJlll 

Oskiidar C. 
Uskiidar Cezaevinin 15 temmuz 937 c.en 1 haziran 938 tarihine 

beher mahkilma giinde 960 gramdan yevmiye en ~ok 250 ve en az 200 ek • 
megin ikinci nevi undan imal edilmek iizere kapah zarfla miinakasas1 yapt• 
!acakhr. ihale tarihi 15 temmuz 937 per~embe giinii saat 10 da yapiimast 
karrer bulundu)(undan talibl~·;n sartnamevi ve yiizde vedi bu~uk pey akce
lerini yahrmak iizere hergiin ~skiidar Miiddeiumumiligine miiracaatleri ilan 
olunur. (3758) 

Milli Saravlar Miidiirliieiinden: 
1 - 1\hlli Saravlar miistahdemleri i~in yaptlacak yiiz on dokuz talk1n~ l 

resmi elbisenin me..;cud niimunelerine ve ~artnamesine uygun olarak 
a~1k eksiltmive konulmu~tur. .. .... 

2 - Eksiltme giiniine kadar ·Pazardan ba~ka hergun. Saraylar Muc'.ur
liigii kalemine miiracaat edecek olanlar mevcud niimu_neleri gorebilecekler 
ve ~artnameden bedelsiz olarak bir niisha alabJleceklerdtr. 

3 - Actk eksiltme temmuzun dokuzuncu cuma giinii saat on be~te 
mabah~ede Saravlar Miidiirliiiiii binasmda vap1lacakttr. 

4 - Muvakkat teminat yiiz elli liradtr. Bu paramn eksiltmenin yaptla • 
cag1 vakitten bir saat evvelinc kadar ~alsandtgma yatmlmts ve makbuzu • 
nun eksiltme heyetine vcrilmis olmas1 laztmdir. (3485) 

Zonguldak V aliliffinden: -
Zonguldak - Devrek yolunun 6 + 516 - 47 + 025 kilometreleri ara • 

smda yap1lac~k yirmi iki bin alh vilz vetmi~ iic lira c'nksan alb kuru~ ke• 
~if bedelli sose esash tamirah isi kapah zarf usulile eksiltmive konulmu~tu:· 

Eksiltme 19 temmuz 1937 pazartesi j!(inii saat on be~te Zonguldakta V1-
layet Daim: Enciimeninde yaptlacakhr. Eksiltme ~artnamesi ve buna m?. • 
teferri diger e.vrak yiiz on dort kuru~ mukabilinde Zonguldak Nafta Mu • 
diirliigilnepn almacakhr. . . . 

Muvakkat teminat bin yedi yiiz lira elli be~ kuru~tur. EksJ!tm1ye g1rmek 
istiyenlerin Resmi Gazetenin 3297 sayt! · 'ishasmda ~tkan talimatnameye 
tevfikan Nafta V~kaletinden ahnm1~ miitc ilidlik ehliyet vesikasile Ticaret 
odasmdan 1937 y!lmda ahnm1~ vesika ve muvakkat temin_atlarile birlikte 
teklif mektubJarmi vukanda yazth giinde ihale saatinc.en btr saat evvehne 
kadar Viliiyel Daimi Enciimeni Reisligine vermeleri ilan olunur. 



3 Temmuz 1937 

Ankara 

TUZO 

iNK I B A Z II 
vc ondan mUtevellid ba~ agnlarm1 de· 
feder. MiDE ve baraaklan kolayhkla 
bo~alhr. Son derece teksif edilml• blr 
toz olup M"O~tASiL M"OSTAHZAR 
LARDAN DAHA CABUK, DADA KO· 
LAY, ve DAHA KA'l"f tesir eder. Ye 
meklerden sonra ahntrsa HAZIMSIZ 
LJ(J,I, MiDE EK§tLtK ve YANl\lA -
LARINI ~rldctlr. MiDE VE BARSAK 
LARI ALI~TJRMAZ. 

Agtzdaki koku;yu ve tat51ZhjiJ dele • 
der. MAZON isim ve HOROZ marka
sma dikkat. 
KU~iik ~i~esi ~tkmtthr, fakat buyllk 

l~esi ekonomiktir. 

V aliliginden: 
Ankara • istanbul yolunun 135 + 00 - 165 + 00 kilometreleri arasmda 

l5 ad;d menfez ile 1822 metre tuliinde :;ose in:;aah 15/7/1937 per:;embe gilnu 
f~at 15,30 da Ankara Vilayeti binasmda Daimi Enci.imeninde kapah zarf usu-
I!e eksiltmiye konulmu:;tur. · 

Ke:;if bedeli •18835• lira •64• kuru:;tur. 
Muvakkat teminatt •1412· lira c70• kuru:;tur. 

b 
.. Bu ~e aid evrak1 ke:;fiye ve :;artnameler Naf1a Miidi.ir!iigi.inde goriile • 
Ihr. 

fstcklikrin Ticaret Odnst vesikast. temlnat mektub veya makbuzlan ve 
1'\af,a Vekiiletinden ald!klan fenn! ehliyet vesikasile birlikte ihale gilnii sa
at 14,30 da Encumen Riyasetine muracaatleri. c1742• (3703) 

E T i BANK 
Eregli Komiirleri 

i,letmesinden: 
Te$kilabm1z komiir sab~lanm Istanbul mlidiirliigiimiiz nezdin

de teksif ettiginden gerek ihrakiye ve gerekse bamule olsun 
komiir sabn almak istiyenlerin lstanbulda Bah~ekapJStnda, Ta§ 

Handa, 6 1nct kattaki komiir sab~ tubesine miiracaatleri bak· 
k1nda bundan evvelki ilamm1za zeylen mezkiir §Uhemizin (Te· 

lefon 44767) bu kere I Temmuz 1937 taribinden itibaren Top· 
hanede Denizyollan i~letmesi karfiSmda nhbm iizerinde kain 

binaya nakleyledigi ve kiimiir sahn almak istiyenlerin mezkii.r 

rnaballe miiracaatleri laz1m geldigi ve alelAde ahvalde muba· 
Yaa i~in Zonguldak miimessilligimize vaki olacak miiracaatlerinin 

ifa olmtvaca tJ ilan olunur. 

TUZLA i~MELERi a~1lm••t•r 

K1rklareli lskan Miidiirliii!iinden: 
1 - Klfklareli Merke7. kasabasmda 20 aded ~ehir tip! kerpi~ go~men 

evi 4201 lira 40 kurus ve 91 aded kay tipi kargir 17328 lira 22 kuru~ ve 162 
aded kerpicten 29117 lira 88 kuru:; ki ceman yekun 273 aded evin muham • 
ll!en bedeli fi0647 lira 50 kuru:;. 

2 - Keresteden maada bilumum malzemeyi in~aiyesile beraber veya. 
hud yalmz i~Giligi 15 giin muddetle ac1k pazarhkla eksiltmiye Cikanlmi:;tlr. 

3 - 12 temmuz 937 pazartesi giinu saat 14 te ihaley! evveliyeleri yap!la • 
cakbr. Taliblerin plan ve ~artnameleri gormek ve mahallerini ogrenmek i~in 
hergun tskan Mudurlii/!une ve kazalarda 1skan Memurluklarma muracaatleri. 

4 - !hale giinu taliblerin ehliyet vesikalumm yanlarmd.a bulundu • 
ruJmast. 

5 - 2490 say1h kanunun huki.imlerine gore eksiltmiye i:;tirak edecek 
taliblerin yukanda vaz!lt saatten iic saat evvel tskan dairesine miiracaatle 
% 7,5 muvakkat teminahm yatlrml$ olmast IA.>amd1r. (3747) 

a KiRuzsArosu 
Buyukdere B E Y A Z P A R K D A 

Sabaha kadar ne,all blr gece 

l<avseri Tayyare Fabrikast 
Direktorliigiinden: 

t 1 - Kayseride Tayyare Fabrikas1 i~in teknisiyen memur ve tesviyeci, 
0l'llact, frezeci kapartac1 ahnacakbr. 

1
.. 2 - istPklilerin temmuz 937 nihayetine kadar istida ile Fabrika Direk • 
or]ilgiine rniiracaatleri. 

3 - San'at Mektebi mezunlar1 tercih edilir. !sci ve memurlarm Kayseri
lre Fabrikava gelerek imtihan vermeleri ve beraberlerinde :;ehadetname, bon
f~rvis ve Emniyet Direktorlul(iinden almm•s busnuhal vesikasm1 getirmeleri 
<IZtll!du-. 

li 
. 4 - Memurlara 75 : 126 lira ucret i§~ilere 400 kuru~a kadar yevmiye ve

hr. (3729) 

TiFODAN KORUNMAK 
SANOL iNHA'LAN 

Biitiin mikroplann ve bilhassa Tifo mikroplanmn 
en biiyiik hasmul..tr. Aktz ve burun yolile viicude gir
mesini meneder. Cebde l&$tmr, ufak $i$C i~erisinde 
bulundugu gibi giinde 2 - 3 defa mendile damlatmak 
snretile koklamr ve teneffiis edilir. Boyle kuvvetli bir 
antiseptik ilact herkese tavsiye ederiz. 

ECZANELERDEN ARAYINIZ. 

bevlet Demiryollar1 
isletme Umum 

ve Limanlart 
MiidiirliiP.iinden: -lab· Gorillen ragbet uzerine halkimizm Adapazar ve Sapancada daha fazla ka-

;\q ' 1lll~lerini temin I Gin pazar giinleri i:;lemekte olan tenezziih trenlerimizi 
ttruPazar ve Sapancadan avdetteki kalkt:; saatlerinin 3Jlaitidaki :;ekilc!e degi:;-

ll!l; olduf:unu saY!n halka bildirirlz. • 

Adapazardan 
r Saoancadan 

1Zll!itten 
Saoancadan 

1. ncl tren 2. nci tren 
Kallos saat 17.00 17.50 

......;• ___ • _____ ..;1..:..7 . ..:..45;:._ 18.34 

Kallos saat 
• • 

lzmit ):(ezinti treni 
18.47 
19,30 

bt~~AT: 
<le kS~at 17,00 de kalkan tren valmz 1. nci, 2. nci mevki arabalarla, saat 17.50 
2. 'll.c~ kan_ tr:,n 3. i.inci.i mevki uabalarla. saat 18,47 de kalkan tren de 1. nci, 1• 3. uncu rnevki arabalula te§kil edilecektir. (3791) 

CUMHURIYET 

Havalar 
1s1nmaga batladl 

El, ayak, koltuk terlerini hsen 

nabo1 kakuyu gideren yegane 

s1hhi pudrad1r. 

iNGtLiz KANZUK ECZANESt 

BEYOCLU - iSTANBUL 

Ac1k arlttrma ile Fevkalade Sab§ 
1937 temmuzun 4 iinci.i pazar gi.inu sa

bah saat 10 da Beyaglunda Ma~kadn 
Te~vikiye karakalunun ittisalinde Bas
tan sokagmda Hiimeyra aparhmammn 
2 No. h dairesinde mevcud ve Bay Ce

Denizyollari 
f$LETMESI 

Acentalan: Karakoy Kopruba~t 

Tel 42362 - Sirkecl Muhfucda;rza,del 
Han. Tel 22740 

Trabzon PostalarJ 
Pazar, Salt, Per~embe 12 de 

izrnir Siir'at PostasJ 
Cumartesl 15 te 

Mersin Postalan 
Sah. Persembe 10 da 

kalkarlat. 
oSah postalan on be~ gUnde 

blr yaptltr.• 

Diger Postalar 
BARTIN - Cumartest, 

Cal'$amba 18 de 
lZMfT - Pazar, Salt, 

Persembe 9.30 da 
MUDANYA - Cumartesl 14 te 

diJ!er .l((inler 8,30 
da, Pazar!an sa
bah postasmdan 
ba:;ka ak:;am 18 

BANDIRMA - Pazartesl, Salt, 
Caf$amba, Per· 
sem be. Cumu· 
tesl 20 de 

KARABlGA - Sah. Cuma 19 da 
A YVALIK - Salt 19 da, 

Cuma 17 de 
tMROZ - Pazar 9 da 

lai Nikrawana aid gayet temiz ev e~ - lt.iiiiiiiill 
yalan a~tk arttuma suretile sattla -
cakhr. .-- T i F 0 B i L 

7 par~adan miirekkeb miikemmel asri Dr. JHSAN SAMI 
salon taktmi, gene 3 par~adan miirek - Tifo ye paratifo basta! klanna tu· 
keb kadife kaplt salon takuru, 6 aded 

tulmamak i~in afrtzdan ahnan tifo maroken sandalyesi ve bir masasile ga-
yct zarif sam cevizden rnamul bir bi.ife, hahlandtr. Hi~ raha!staltk vermez 
12 aded hezaran sandalye, aynah ve ay- Herkea alabilir, Kutusu 50 Kr 

nastz dolablar, hayli karyolalar, perde- P•llllll!~lllll~~-~11!1~1!!1!1~-· 
ler ve siyah storlar, elektrik avizeler, JOSEPH 80 N N'tC't 
30 aded plakla mi.ikemmel bir Kolurnbia 
gramofonu, KPM ve sair markah tabak 
ve ~ay takimlar1, hayli su bardaklan, 
vazalar, biblalar ve sa ire, beheri 36 par
~adan miirekkeb ~atal b1~ak tak1mlan, 
hayli mu~ambalar, madenden hakiki 
Rus semaveri ve tepsi, Singer diki~ rna
kinesi, ~ini sobalar, hayli aynalar, siga
ra masalan, elektrik duvar saati, ceviz 
yaz1hane ve istarlu kartaniyer, san 
mangal Siileyrnaniye, yi.in §ilteler ve 
yorganlar, portmanto, mutfak takimlarl 
ve sair ev e§yalan, Blaupunkt markai1 
emsalsiz son model bir radyo, gayet za
rif Anadolu ve Acem hahlan, rni.ikern -
mel bir piyano. 

saatler!d!r. 

Her yerde araymtz. 
155 biri nci miikat at. 

Aydm asliye hukuk mahkemesinden: 

PedikUr 
lstiklal caddeai 140 No. 

Sureyyapa$& aoarhmant No. 4 
Telefan: 44436 

(Franslz Tiyalro u pasajmda) 

Zayi - Fen Fakultesinden aldtgtm 
hiiviyetimi kaybettim. Hiikmii yaktur. 

337 Mefharet 

Rumelihisar bag. 
Hayvanat Park• 
Bogazm en tahii aile parhdtr. 

600 muhtdif hayvanat, dans, mii

zik (BUZLU BlRA. RAKI) 

kahve, ~ay, limonata I 0 kuru§tur. 

Otobi.is Eminoni.inden haga hdar 

gidi~ geli~ seferleri temin 

Haricf A&kerf K1taat1 
lllnlar1 

Tiimen birlikleri ihtiyac1 1~m 24,100 
kilo sade yag, kapah zarf usulile rniina
kasaya konulmu~tur. Mi.inakasa 23/7/937 
cuma gi.ini.i saat 11 de yap1lacakhr. U
mum tahmin tutan 22895 lira olup mu
vakkat teminah 1718 lirad1r. 1steklilerin 
muayyen vaktinden bir saat evvel tek
lif mektublanm lzmir Bornovadaki As
ker! Satmaima komisyonuna vermeleri. 

(106). (3888) 

$irketi Hayriyeden: 
Bogazi~nin Say•n Halk1na 
Yeni ve fevkalade kolayhk 

1 - ~imdiye kadar fevkalade tenzilath bir ayhk ve iki ayhk 
abonman kartlarm miicerred saym balka daba ziyade 
siibuleti temin maksadile bu kere yalntz bir ayhk olmak 
iizere tertip ve sattlmasma karar verilmi~tir. 

2 - Bu bir ayhk kartlar dahi eski iki ayhklar gibi Rumeli· 
hisan ve Vanikii}iine kadar iskelelerde yiizde 25. Emir· 
gao istinye ve <;ubukluya kadar yiizde 30, Kavaklara 
kadar yiizde 35 ve bu son mmtaka k11 aylart tenzilit 
nisbeti yiizde 40 dtr. 

Bu tenzilatll karllarm bedellerl a~aQ1da gosterllml~tir : 
Birinci ikinci 

mevki mevki 
Rumelibisart, Vanikiiyiine kadar 495 393 1/2 
Emirgan, istinye ve <;ubukluya kadar 546 462 

Yenikiiy, Pa,abab~esinden Kavaklara kadar 682 1/2 585 
l~bu iicretlerde birinci mevki i~in 78. ikinci mevki i~n 65 

kuru, nakliye ve koprii resimled dahildir. 
3 - Kabata~tan Bebege kadar olan Rumeli iskeleleri i~n de 

bugiinkii gidi~ geh~ bilet fiatlarma nazaran yiizde 15 
tenz•latb birer ayhk kartlar ibdas edilmi•tir. 

Ikinci mevki 255 Birinci mevki 382,5 Kr. 
Birinci ve ikinci mevki kartlar bedelinde nakliye ve koprii 

resimleri olan 65 er kuru' bu iicretlerde dahildir. 
4 - Gerek umumi batlara ve gerek Bebek batbna mahsus 

olan i§bu kartlan hamil yolcular ayni giinde miikerrer 
gidip gelme hakkm1 haiz olacaklan gibi pazar giinleri 
Mmtaka ve k1S1m fark1 arandmaks1zm 1irketin biitiin 
iskeleleri arasmda serbestce seyahat yapabileceklerdir. 

Umum hatlarla Bebege kadar olan hususi hatta mahsus 
kartlar II Temmuz taribinden itibaren mer'i olacakbr. Arzu 
buyuranlarm §imd1den Kopriide Enspektorliik dairesine veya 
idarei Merkeziyede Kontrol Miidiriyetine miiracaatla kartlan· 
m tedarik etmeleri ilan olunur. 

M. M. V ekaletinden: 
Askeri Mekteblere Talebe Ahnacakbr 

1 - 937 - 938 ders y1.h i~in Kuleli, Maltepe, Bursa Liselerile Konya ve 
Erzincan Asker! Orta okullarm butiin smtflarma, K1nkkaledeki San'at L! • 
sesinin birinci 9. smtfma, Ankara ve Konya Gedikli Erba:; Haz~rlama mek • 
teblerinin iiaZirlama ve orta ktstmlarm ilk smtflarma talebe ahnacakhr. 

2 - Kaydi kabul :;artlan ge~en senenin ayni olup butun askerlik $U • 
belerinde ve Asker! mekteblerde vard1r. 

3 - Kaydi kabul muddeti bi.iti.in mekteblerde 1 temmuzda ba:;lar ve 10 
agustosta biter. Yalmz Ankara Gedikli rnektebinin kaydi kabul rnuddeti 30 
eyi(\J 937 ye kac.ar devam eder. 

4 - Asker! mekteblere girmek istiyenlerdcn Ankarada bulunanlar Ce· 
becideki Gedikli Erba:; Haz~rlama mektebine ve Askerl mekteblerin bulun
duklan yerlerde oturanlar dogruca mekteblere ve ba$ka yerlerde oturanlar 
da bulunduklart mahallin Askerlik $ubelerine muracaat etmelidirler. 

5 - Kaydi kabul :;artlarmt ta~Iya;n istekliler evrakmt tamamlattmp As
kerlik :;ubeleri vas1tasile ve noksanstz bir halde ginnek istedigi ve mekteb 
tarafmdan se~me imtiham i~in ~agrilmad1k~a hicbir istekli beyhude yere 
mektebe gitmemelidir. 

6 - Se~me imtiham icin ~agnla;n isteklilerin mektebe kadar gitmek ve 
bu imtiham kazanamaymca geri donmek icin yapa~aklan masraflu tama • 
men kendilerine aiddir. 

7 - Se~mc imtihanmda kazananlar kadronun miisaadesi nisbetinde 
mekteblere namzed olarak ahmrlar. Ve bunlardan talimata uygun olr.rak 
kat'i kabulleri yaptlm1yanlar hi~bir hak iddia edemezler. 

8 - !pka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir sene tahsil fas!las1 
olanlar ve mektebe girmek i~in nufus kagtdmda ya:;m1 tashih ettirenler As· 
keri mekteblere almamazlar. 

9 - Gedikli Erba:; Haz1rlama mekteblerine uc ve be; smtfh koy ilk mek· 
teb mezunlan ahmr. Ve bu koy ~ocuklarmdan iki sene tahsil fastlas1 olan • 
lu d.a mektebiere kabul edilir. (3835) 

Erzincan ~arbayhgmdan: 
Belediyemiz i~in almacak olan iki bucuk tonluk 937 model Fort markah 

yangm sondurme ve sulama tertibatm1 havi bir uazoz mubayaa edilecektir. 
IV!uhammen klymeti c4500· lirad!r. 
Trabzon iskelesinde teslim edilmek iizere eksiltrniye talib olanlar .!stan· 

bul Belediyesine miiracaatleri ve Belediyemize de telgrafla bildirmeleri llfrn 
olunur. (3786) 

Aydmm Karacaahmed mahallesinden 
Ahmed ktzt Fatma tarafmdan ayni ma
halleden Salihlili Veli aleyhine ikamet
gahi me~hul oldugundan ilanen tebligat 
yaptmlmak suretile a~1lan bo~anma da
vasmm muhakemesinde Velinin ilanen 
tebligat yaptldigi halde mahkemeye gel
mediginden ilan muddeti bir ay olmak 
i.izere Veliye Hanen g~yab karan tebli
gine karar verilm~tir. Tahkikat ve mu
hakemesi i~in 1937 senesi ey Jill aymm 
13 iincu pazartcsi giinii saat 9 a talik 
ktlmmi~ oldugundan miiddeaaleyhin 
bizzat gelmesi veya kanuni bir mumessil 
gondermesi, aksi takdirde hakkmda gi
yaben muhakemenin devamma kuar 
verilecegi teblig yerine ge~mek i.izere 

Istanbul Gayrimubadi!!er Kom:syonundan· 

ilii.n olunur. (3882) 

AYASPA~ADA 
Biitiin konforu havi, Marmara ve 
Bogaza naz1r bir aparhman yazhk 

kirahkttr. T elefon: 40292. 

Tekmil tak1mlarile beraber gayet 
miikemmel alii ki§ilik bir aile sandah 
sallhkhr. Cormek istiyen Oskiidar
da Ayazma mahallesinde K11kulesi 
park! ittisalinde 31 numarah bane-

liall10 ve n~ullaT1'1N: Yunua Nadr 

Umuml ne~11at1 tlfare e4~ Ytut ''"'" 
MacWrll: H;ftmrt Miinil 

D.No. 

279 

1299 

7384 

1351 

1692 

2249 

2774 

3355 

3548 

3661 

3878 

5098 

7019 

Semti ve mahal!esi 

Behek 

Biiyiikada Yah 

Bogazi~i Yenimaballe 

Beyoglu Emincamii 

Ortakoy 

Bi.iyiikdere 

Yetilkoy Umraniye 

Ferikoy 

Siileymaniye 

Eminonii $eyh 
Mehmedgeylani 

Haskoy T ur1ucu 

Balat Hactkasimgiinani 

Heyheliada 

Sokag1 

Dere 

E: Kaptannikola 
Y: Ciindiizbey 

E: Mercan 
Y: Yiirekyakan 

liar 

Oeginnen ve 
Zincirlikuyu 

E: Bt~ak~t 
Y: Canfes 

Btld1rcm 
ve Ci.ivercin 

E: Ayazma 
caddesi 
Kebabcthan 
yoku~u 
Arpac1lar 
caddesi 

Kumbarahane 

E: Sultan~e§mesi 
Y: Aynah
diikkan 

Yiizge~ 

Emlak No. 

E:veY:I2 
No.taj: 12 

E:S-7-9-11 
Y: I I 

Ada: I 2 
Parse!: 20 

E: 7- 8 
Y: 8 

15 

E: 33 
y: 27·1 

E: 12 

E: 46 Mii. 
mahallen: 5 

E:4Mi.i. 
Y: 32 

E:veY:4 

E :22 Y :34-36 
Ada: 406 
Parse!: 15 

mahallen :5-11 
£:25-27-29 

E: 3 defa 
miikerrer 46 

Y: I 
9 Ada: 17 
Parse!: 16 

Cinsi ve hissesi 

Maili inhidam ah~ab 
hane 
32 metro arsantn 
!12 his. 

63,50 metro arsamn 
!12 his. 
I 72,25 metro arsa 

Kargir bane ve diikkamn 
111/720 his. 
440 metro bir k1t' a 
bag arsas1 

79 metro arsa 

51,25 metro arsa 

606 metro arsa ve 
yanm masura su 
$aP<;I ham altmda bila
hava kargir diikkantn 
1728/2304 his. 

384 metro iki arsa 

163,50 metro arsa 

3 I ,50 metro arsa 

Hisseye gore 
muhammen K 

100 Ac1k 
arttmna 

100 » 

100 » 

1750 Kapah 
zarf 

250 Ac•k 
arthrma 

100 » 

100 » 

160 » 

2430 Kapah 
zarf 

1660 » 

600 Ac•k 
arttmna 

280 » 

120 » 

Yukanda evsan yaz1h gayrimenkuller on giin miiddetle satt1a ~·kanlmtihr. lhale1eri 12;7 ;937 tarihine dii~en pa

zartesi giinii saat 14 tedir. Sah~ miinhaman gayrimiibadil banisiledir. 



' 
CUMHUR:iYEl 

KARASiNEK 
FO T • 

I 
Hastahg1n1n sirayetine en biiyiik sebebdir. 

1\ 

' HASAN DI:POSU 

Adi gaz1 ve buna benzer boyah mayileri Av· 
rupa ve Amerika markah siislii kutular ve 
gaz tenekesine koyarak FAY D A yerine 
sat1yorlar ve herkesi aldat•yorlar. Fayda is· 
mine ~ok dikkat ediniz. Taklidlerinden 

sak1n1n1z. 

BEYKO!w 
I~(.IJi t~l.IJ ~~IF~ !ll - - - - -

HER FiATDA HARIKULADE 
crOCUK VE ERKEK KUNDURALARI 

.. 
5 dakika E vvel .. 

Bir Gripin almadan evvel 

fstrrabm ve agrmm en ~iddetlisi · 

ni en kolay, en ~abuk ve en ucu1 

ge~irmenin ~aresi bir ka~• 

G R i P i N almakbr. Mideyi boz 

maz, bobrekleri ve kalbi yormaz. 

SEVDiGiM 
Piliv m1 ? T ath m1 ? Mayonez mi ? Dolma m1 ? Salata m1 yapsam? 

nefis, ne lezzetli fey? Oh ne 
Tam 1·4 Litre 

1-2 
" " 

~i~e 40 Tam 2 Litre ~i~e 200 
, 60 , 1 , Tenke 90 

1 

5 dakika ~onra ... 
' 

Ald1ktan be~ dakika sonra 

" 100 " 7.112, " 550 
HASAN DEPOSU 

OPTAMiN 
Sa!;; iksiri 

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

olmu§tur. 

II 

II 
• Optamin» de ecnebi maddelerden 

ve me~hul yaglardan zerre yoktur ve 
• Vitamin• den istifade edilmek sure· 
tile yapilrr. Sa~lar onunla ogulunca 

' • 

derhal koklere niifuz ederek zaylfla· 
m1~ guddelere kuvvet a~ilar ve dokiH
meyi durdurur, cildi temizliyerek ka· 
~mtJy1 ge~irir ve kepelderi doker. 

AMERIKAN PAZARI, Galata Karakoy 1 
AMIRALI, Beyo~l u lstikh11 Caddesi 367 

1ST BAKER G. ve A . BAKER LIMITED t 
Ucuz • T esirli • Zarars1z Optamini 1srarla • • • 

ISteyiDIZ 
ANBUL'da Beyo§lu lst ikh31 Caddesl 30 · 

LASTIK SIRKETI, Istanbul 
Yeni 'Postahane kars1smda 30/ 32 

IZM IR'de HA SAN FE HMI, 
Arasta Ba~1 297;305 

EDREMIT'te SAD IK AKIN 
Yild1nm Caddesi No. 61 

ANTALYA'da MURAT BINBIR, 
HtikOmet Caddesi · 

ERE~ LJ . AKS A RA Y'l nda' 
YAKUP BACAK 

MiNE Dif macununu kullanm1z 
Dif hekimleri kontrolu 

alt1ndad1r. 
Umumi sab~ yeri: Asri di~ deposu, Ta~ Han, Istanbul 

BA$KURT 
<;AT AL KA~IK ve Bic;AKLARI 
Avruparun en yiiksek markali GATAL, KA$IK ve 
BIGAKLARINDAN farks1z ve hatta onlara faiktir. 
Alpakadan yapiian B A ~ K U R T mamulatJ en 
yiiksek sofralara sus verecek kadar zarif ve ku]. 
lam~hdrr. KARARMAZ, BOZULMAZ, ECtLMEZ, 
KIRILMAZ, PARLAKL!CI kaybetJnez. Yerli 
emek, yerli sermaye ve yerli i~'ile Be~ikta~ta iske
le yamndaki fabrikadadrr. Diinyamn en giizel 
CATAL, KA$IK ve BIGAKLARI YAPILIYOR. 

BALKANI..ARDA DAHi E$i OLMIY AN 
fabrikam1za biitiin mekteblileri grup halinde tet
kikat yapmaga davet ediyoruz. 

BA~KURT, BA~KURT, BA,KURT ... 
Bu ach unutmaym1z, yabanc1 markada ,atal, ka~lk ve b1<;ak verirlerse 

reddediniz ve 1srarla B A $ K U R T mamuhltm1 araymJZ. 

icab1nda gUnde 3 kat~e ahnabillr. 

Haydarpa~a Lisesi Direktorliigiinden: 
A skerlik kamp1 5 temmuz -1937 pazar tesi sabah1 ba§hyacakhr. 

:~~ 
J.....::."' ~t~ 

.. CQ 
t; \ 

~ 

(3863) 


