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Turkiyemizde lspanyadaki go·· niilliiler Bir elde! T~z,::~,,ba:~:~~~;:k:~ :i:~i.~:~~e~:1i Vekili halka tifo 
unvam koyabJimek mek lazJm,.. 

meyvacthgm ISiahile geri a)Indigw I takdirde iki mill~~:~~deg~d~:;etb~~~~: ::~~: 1'u'~1·n temi·nat veri·yor 

bll"
• • k 01 Baltalunamnda, ya- H.- ~ 

esasla~tlrllmaSI SU" emsali gibi Ortakoydt 
'l ingilterenin General Fraco'yu muharib • ~mf rlit.,t. sultan!•, 

l·mkRnJn8 dat'r i,e evvela ·~•Ifi~olmak, ~n 
a taraf tanJyacagi anla~Ihyor ba,Ianacak Fmd1k ko-

~ unun esasen fenni bir i~ oldu
~ gunu kabul etmek lazundu. 
l Ancak her bah~tvan bir bota-

:. aliJni ve meyvactltkta miitefennin bir 
d:teha~sts olamaz. Burad~ _iJ~ ve f_en 
h~ ZJyade ameli ve tatbtkt bn mah1 • 

'" "k. 1 hsab edecektir. 
• Ankaradaki biiyiik Ziraat Enstitiimii

~u defalarla ziyaret ederek bilhassa mey
~lltga aid c;altjmalar iizerinde durmu~
d · Ahiren 1stanbul Vilayetinin Biiyiik
-'te Meyva Fidanltgmt da gezdik. Bi -
~~ · d 1· hltslll e nazari sahadan arne 1yat ve tat-
] 

1 
ata ge~ilebilmek hususundaki noksan

~~ Ve zorluklara mukabil ikincisinde da· 
.. ZtYade tatbikatm yer almtj oldugunu 

~U~diik. Birincisi tatbikatla teyid oluna· 
b lf!e daha iyidir. lkincisinde nazariya
n nisbetle sathi olmasma rai!men bu kts
~n da memleket i<;in daha muvaftk gii-

ltternesi imkam yoktur-
t liakikatte Ankaradaki biiyiik Ziraat 

nstttiimiiziin daha tekemmiil ve tevessiie 
~k ~ok muhtac oldugunu kabul etmek 
111

•cburiyetindeyiz. Bu ilim ve fen mii • 
~~~sesinin memleket i<;in ktymeti <;ok bii
~~k~iir • .Su tek 1artla ki ilmin ve fennin 

1
utun nazariyelerinden memleketi ameli 

~ 11ak filen istifade ettirebilelim. Ziraat 
~ltstitiilerimizle iki gayeyi gozoniinde 
1: !abiliriz: Biri memleketin <;e1idli zirai 
~b~liyetleri iizerindeki tetkiklerle ortaya 
4 ktkatler ve bu hakikatleri ~avray1p ic_ab
_~na gore hareket ~arelen koyan b1l • 

~tnler ~tkarmak, ikincisi bu ilmi tetkikle
~ rnemleket dahilinde ve geni~ mikyasta 

•
1Yat ve tatbikat sahalan bulmalanm te

~tn etmek. Bu tasnif memlekette ensti • 
· kun kontrol ettii!i bir takun zirat i,lerin 
~I i~fma miincer olmak zaruridir, ve 
1 hassa son gayenin temini ugrunda 

~~lllleketin muhtelif mmtakalannda ens
~iilerin ehliyetli ~ubeleri bulunacaktu: 

•se!a Akdeniz ktytlanmJztn bilhassa 
~ub mmtakalannda bilhassa portakal • 
~ t~la mejgul olan bir ~ube, hmirde 
&lull! ve incirle me§l'!ul olan bir §ube, 
dt Utsada ve biitiin Istanbul hmterlan -
~Janda, ta Edimeye vannctya kadar, bil-
1~&a ihrac meyvalarile mejgul olan bir 
d ve ilah. gibi. Heniiz bunlar olama-
1 1 

_veya iyice olamadt. Ankara enstitii -
~11lttiz heniiz daha ziyade umumi ve 
~11lezi ilim ve fen tetkikleri <;er<;evesi 
~in?e ~altityorlar. Ancak bu bizim dedi
._111tz memlekete ta1ma ve yaytlma mak
lit d1 tahakkuk etmeksizin biiyiik ve k1y -
11) 

11!i ziraat enstitiilerimiz viiciidleri hik
) •hni kafi surette ispat etmi~ saytlamt -
't~klardu. 

li; Bu bakundan 1stanbul Vilayetinin Bii
~derede tesis ettigi meyva fidanltgt, ki 
1; Zecilikle <;i<;ek.;iligi de sinesine almak 
'< 1'nnt vermi1tir, hakikatte - hi<; olmaz· 
~ .rn~nen - Ankaradaki ziraat enstitii -

11llrntze baglt bir miiessese olmah ve esa
ij n ~nkaradaki enstitiilerimizin gosterdi
& btr liizumdan dogmu1 bulunmahydt. 
tr,~ Yoktur. Fidanhkla ziraat enstitiileri
~~.1 arasmda belliba$h bir bag da yoktur. 
b Uyiikdere Fidanhgt lstanbul Valisinin 
~u llttthit i~in 1ahsi takdirinden doi!mu1 
<li~_'niiesses~dir. Cah~~aSI -~~klini g?ster
)~: Nazanyah amehyat t<;mde enterek 
4 lUten ktymetli bir miiesmedir. Bu ~ol
~ llternleket meyvacthgma biiyiik h1z • 
~ ~er yaptlabilecegine kanaat getirdik. 
l~ ~~ yalr.tz bu miiessesenin ve yalmz 
l!ti nbui Vilayetinin bu yoldaki himmet
le~· kendi ba$1anna, beklenilen semere -
de~ hepsini veremezler. Bu i1 dahil! 
lite~~- Politikasmda laytk oldugu degerh 

B·lt almak tzhranndadJr. 
tuz. llYiikdere fidanhgmda §Unu goriiyo -
Ve · Memleket meyvalannm tercih, tefrik 
J,~ lslah edilmi$ §ekillerini bularak bun -
kin •n iyi usullerle bu iklimde iiretmek 
y oJ 58&1am ve ameli bir yo I tutulmujtur. 
~~d ttn. ve usuliin intihabmda ancak bu 
da

1
-j1 lsabet olunabilirdi. Y almz bu ka -

t;dt • rnaksad hast! olmuyor. Ciinkii o • 
lon a Yeti$en genclerin oradan <;tkbktan 
y10

18 bilgilerini tatbik edecekleri muay • 
da •aha ve imkanlar yoktur. Cocuklar -
di~n ?i:inin vilayetlerimizde i1 bulmaSI, 
Ya •llntn herhangi bir evde bah~1vanhk 
l:.~;aga gitmesi, diger birinin bilgilerini 
•~d .. ; topraklannda tatbika <;ah,maSI te-

ll e tabi i§ler olmak aktbetile kar~J -
YUNUS NADI 

[Arkast Sa. 7 siltun 1 «!e) 

Ademi Miidahale komitesi cuma giinii yapacag1 
umumi toplanbda Alman· italyan; ingiliz. FransiZ 

projelerini miizakere edecek 
Londra 6 (A 

A.) - Havas a
)anstmn muhabiri 
bildiriyor: 

lspanyadaki ec -
nebi goniilliilerinin 
geri <;agmlmaSJ hak
kmda devletler ara· 
smda bir itilaf ha
st! olduiiu takdirde 
lngilterenin !span -
yadaki muhasi!D ta
raflann muharib hak 
kmt tamyacagt og
renilmi§tir. 

lngihere, goniil • 
liilerin geri <;agml -
masmt, ~imdiki bey
nelmilel ihtilaft adi 
bir dahili harb tek-
line sokacak esas!t L 
bir tedbir telakki et- 1 
mektedir. 

Diplomatik mah-

filler, F ransanm ih- Bilb brine dikilen General Mola abides! 
tilaf halinde bulu • ao §e 
nan taraflara muharib haklo verilmesine giltereye miizaheret edecegini tahmin et
itiraz etmege devam edecegini ve goniil- mektedirler. 
liilerin geri c;agmlmaSJ meselesinde de ln- [Arkast Sa. 7 ailtun 1 «!o] 
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· Benzin ihtikar1 mutlaka 

ortadan kaldiriiacak 

Diin ikbsad Vekili, kurnpanya miidiirlerinin 
ifadelerini zaptettirdi ve kendilerine hiikumetin 

kat'i kararm1 teblig etti 
$ehrimizde bulunan lkttsad Vekili Ce

lal Bayar diin sa bah I 0,5 ta Ticaret 0-
dasma gelerek kendisine aynlan dairede 
derhal benzin ve petrol meselesile me~gul 
olmaga ba~lamJ§IIr. Vekil evvela bu hu
susta haznlanan raporun miitebaki kJsmJ
m tetkik etmi§ ve sonra s1rasile benzin 
kumpanyalan direktorlerini birer birer 
kabul ederek gotii§mii§tiir. 

Ogrendigimize gore Vekille beraber 

Oda Tetkikat ~ubesi miidiiriiniin de bu
lundugu bu konu§malarda kumpanyalar 
direktorlerine bizzat Celal Bayar tara • 
fmdan sualler sorulmu1 ve verilen cevab
lar bir zab1t halinde tesbit edilmi~tir. Bu 
arada Vekilin, benzin ihtikanm beheme -
hal izale etmek hususunda hiikumetin tut
tugu kat'i yolu sarih olarak kumpanya • 
lar direktorlerine bildirdigi tahmin edil • 
mektedir. [Arkas• Sa. 7 sutun 2 «!e] 

s·~~~ik; .............. s;·~;~km .......... v;~ 
Zeeland Briiksele dondii 

«Amerikadan ne bir mukavele, ne bir proje 
getirdim. Sadece A vrupamn hiisnii niyet sahibi 

adamlarma biiyiik te~vikler getiriyorum» 

Almanya ile 

itiltihna 

italyaya 

girmeleri 

ii~ taraflt para 

teklif edilmi§ 

[Arkast sa. 3 siltun 1 «!e) 

operatiflt.' · ..: ) te,kil 
eddiyor 

lkhsad Vekaleti yeni ihrac mevsimi 
yakla§ltgt mada en miihim ihrac mad • 
delerimizden ba~hcalannm tek elden ih
ractnt temin edecek tedbirleri alm1~ bu
hmmaktadJr. 
Ya~ meyvalanmmn haricdeki siirii -

miiniin behemehal iyi se<;ilmi~ ve i§lenmi~ 
olmasma bagh oldugunu goren 1khsad 
Vekaleti elmalanmiZdan ba§hyarak bu 
i1in ba~anlmasma karar vererek bunun 
i~n de bir §irket kurulmasmt temin etmi§, 
ve lt ve Ziraat Bankalanmn i1tirakile 
bir tirket kurulmu§tur. Bu ~irkete merkez 
olarak Pazar (eski Atina) nahiyesi se
<;ilmi~tir. ,Sirket miidiirliigiine Ziraat 
miitehasmlanndan ve evvelce ya§ mey
valaruntz iizerinde geni~ tetkikler yapan 
Rahmi tayin edilmi1tir. Y eni miidiir iki 
giine kadar Ankaradan Pazara gidecek 
ve tirket merkezini kuracakhr. 

[Ark<ut sa. 7 ailtun 3 tel 

Maarif Vekili 

T etkiklerini tamamla
istanbula mak •• uzere 

geliyor 
Maarif Vekili Saffet Ankan, bugiin 

,ehrimize gelecektir. Maarif Vekili bun
dan on giin evvel §ehrimizde iken lstan· 
bulun gerek orta tahsil vaziyetini, gerek
se oniimiizdeki den senesi ba1mda yeni
den a~tlmast icab eden ortamekteb ve li
seler hakkmda tetkikat yapm1~, vaziyeti 
bir defa da alakadar umumi miidiirler 
ve T a lim ve T erbiye erkanile gorii~mek 
iizere Ankaraya donmii§tiir. Saffet An
kan, buradan ald•i!J notlar iizerine ala • 
kadar miidiirlerle gorii,mii§tiir. 

Vekil ,imdi hem bu kararla':'n tatbi
lum kolayla~ltrmak, hem de Oniversite 
ve diger yiiksek mektebler hakkmdaki 
tetkikahnt tekemmiil ettirmek i~in ~eh • 
rimize gelmektedir. Saffet Ankan ls • 
tanbulda bulundugu miiddet zarfmda 
aynca, Dolmabah<;e saraymda a<;J!acak 
olan sergi i,lerile de me,gul olacakhr, ............................................................ 

Balkan· Antanb 

«Aradaki miitekabil em· 
niyet hisleri giinden giine 

kuvvet bulmaktadir» 
Belgrad 6 (A.A.) - Samouprava 

gazetesi Stoyadinovi~ hiikumetinin ikin
ci y1ldoniimii miinasebetile Ba~vekilin vii
cude getirdigi eserlere birka~ makale 
tahsis etmektedir. 

Bugiin ~tkan «Balkan milletleri ara
smda Yugoslavya» isimli makalede Sto
yadinovi<; Hariciye N ezareti makamm1 
i§gal ettigi giinden bugiine kadar Bal
kan Antantmm vaziyetini tetkik etmekte
dir. 

Gazete he~eyden evvel Stoyadino • 
vi<;'in Yugoslavyamn harici siyasetinin e
sas prensiplerine sadtk ka!dJgmJ tebariiz 
ettirerek bu prensiplerin Kii~iik lti!H ve 
Balkan Antantile ittifak etmek ve dost
~ ge<;inmekten ibaret oldugunu ilave 
etmektedir, 

[Arlca.n Sa. 7 siltun 2 de] 

' Dag Riizgarlarini 

okuyor musunuz? 

Maruf romancumz Mahmud Ye
sarinin bu ~ok kuvvetli ve cazib 
romanmt ne§re diln ba§lad.Jk. Be
§inci sahifede bulacaksmtz. 

Konyanm tarihi 
tl'stad M. Turban Tamn vaki o

lan hususi davet iizerine, Konya 
Halkevinde verdigi milhim iki 
konferansm bir hulasastm yarmki 
sayuruzda ne§redecegiz. 

«Biiyiik bir tehlike yoktur, icab eden 

biitiin tedbirler de ahnacakbr>> 

~ehir sularinin temiz oldugunu soyliyen Vali 
vekili «~imdi Belediye ile halk elele 

~ah~mahdrr» demektedir 
Diin sabah Ankaradan §ehrimize ge • 

len Vali ve Belediye Reisi vekili ,Siikrii 
oiileden evvel Vilayette, ogleden sonra 
da Belediyed~ me~gul olmu~tur, Vekil, 
1ube miidiirlerile ayn ayn temas ederek 
kendilerinden §ubelerine aid i1ler hakkm
da izahat alm1~, ge<; vakit gazetecileri ka
bul ederek tifo hastahgt i<;in §unlan soy
lemi§tir: 

«- Bugiine kadar yap1lan tetkikat 
neticesi gostenni~tir ki; evvelce soylenen 
derecede biiyiik bir tehlike yoktur. H1f • 
msthha Dairesi reisi Asmun riyasetinde 
toplanan ve bir ecnebi miitehasstsm da ;,. 
tirak ettigi komisyon bu hususta icab eden 
tedbirleri almaktachr. Komisyon diinkii 
toplanhsmda bazt kararlar vermi,tir, bun
Jan tatbik edecegiz. Esasen verilen ka • 
rarlar tatbikt gii<; olan ~eyler degildir. 
,Siiphesiz kanalizasyon in~aatt gibi biiyiik 
i1ler miistesna .. 

T ehlikenin biiyiik olmadtgmt soyle • 
mi~tim, Ciinkii ilk i~ olarak hastahgm 
mikrobunu sularda arad1k ve sulann te
miz oldugunu gordiik. Biitiin sular temiz 
olmakla beraber bilhassa §unu kaydede
rim; T erkos suyu .;ok temizdir. Zira bu 

Vall ve Belediye Reisi vekili Siikril. 

suyun memba1 ilaclanmaktadtr. Sular te
miz olunca Belediyenin vazifesi bir de • 
receye kadar hafiflemi~tir. Eger sular pis 
olsaydt; ilk i, olarak bunun oniine ge~e
cektik. Fa kat ~imdi hastaltgt yenmek i<;in 
Belediye ile halkm elele ~h§maSJ laztm 
gelmektedir. Bunun i~in de temizlige ria· 
yet ilk ~arthr. Binaenaleyh altjveri~ ya • 
pthrken temiz yerlerden; temiz ellerden 
yap1lmasma ve temiz ~eyler ahnmasma 
dikkat olunma!tdtr. 

[Ark<ut Sa. 7 aUtun s tel 
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Kay1b kad1n tayyareci 

hala bulunamadi 

Amelia Earhardt'dan en son alman haber ~u: 
«Daha fazla su iizerinde duratmyacagim .. » 

San Francisco 6 (A.A.) - Amelia 
Earhardt'm akibeti hakkmdaki end~e
ler artmaktad1r. Tayyareciden son ha
ber, diln ogleden sonra altnmt§ttr. 

Tokio'dan gelen haberlere gore, Ka
moi ismindeki tayyare gemisi biltiin tay 
yareleri ve deniz tayyarelerile birlikte 
ara§ttrmalara ~tirak etmek emrini al
mt§hr. 

Howland adasmm cenubunda da a
ra§ttrmalar yaptlacakttr . 

Earhardt'm Pahoenix adalart mm -
takasmda bulunmast ihtimali oldugu da t 
soylenilmektedir. 

Son altnan ifaretler 
Honolulu 6 (A.A.) - Bahriye telsiz -

cileri tayyareci Amelia Earhardt tua
fmdan verildigi zannedilen ~aretlerden 
bir ktsrmm alabilm~lerdir. Bunlarda 
§Oyle denilmektedir: 

cDaha uzun miiddet suyun iistiinde 
kalam1yacagim.• 

Bir kotramn taharriyall 
San Francisco 6 (A.A.) - !tasca kot

rasile Swan ismindeki may·in tarak ge
misi Honolulu adastmn 300 mil §imaline 
Amelia Earhardt't bulacaklarmt iimid 
ettikleri mmtakaya gelm~lerdir. 

Bu mmtakanm 100 mil ilerisinde bu
lunan Mooby ismindeki !ngiliz gemisi 
de arllittrmalara ~tirak etmektedir, 

Goriinen r,rklar 
H~nolulu 6 (A.A.) - itasca kotrast u

zakta ate§Ier gordilgiinil bildirmektedir. 
San Francisco 6 (A.A.) - itasca ge • 

Kadm tayyuednin hareketindcn blra1 
evvel aim~ resimlerlnden 

m!sinden gonedirlen blr haberde How
land adasmdan da gokte bir takrm ~tk
lar goriildilgii tasrih edilmektedir. Bun
larm fi§ek veya §lrn~ek I§tklan dekll, 
alaimi cevviye oldugu zannedilmekte • 
dir. 

l,rklar •erab imi,! 
V!!iington 6 (A.A.) - !tasca vapuru· 

nun gonderdigi bir habere gore, evvela 
gorillen ve Amelia Earhardt'm tayya • 
resinin fenerleri zannedilen l§tklum 
hararetin dogurdugu §Ualar olmast ih· 
timali vardtr. 

Japonlann taharriyah 
Tokio 6 (A.A.) - Bilyiik Okyanusta 

birka~ Japon gemisi dol3imakta ve tay. 
yareci Amelia Earhardt't bulmak i~in 
adalart dikkatle uamaktadrrlar. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllll 

Fener stad1ndaki muharebe! 

Paznr giinii Fenerbah~e stadmda Galatasnray - Gilne~ taknnlan arasmdaki 
kQvgadan bir inhba [Yaztst 6 net sahifede] 
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Koyler 
Dun Agucezada 

Bir katil 20 sene hapse 
mahkum oldu 

Yerli Dokuzuncu 
MaiJar Sergisi . --------

lkbsad Vekili vaziyeti 
tetki~diyor 

Akdenizde yeni gergmd 

D
a spanya i1lerinde biiyiik devletl 

.ikiye aynlarak bir taraftan lngil. 
tie Fransanm biitiin 1spanya sah 

rinin keodi donanmalan tarafmdan 

Yazan : Bahrl Turgud OkaygUn Diin abah 1 0,30 da Kopriiniin 

Ce~;en sene <;atalcanm Cok~eli ko • 
yiinde Ali admda bir rencber. 15 ya • 
tmdaki ktzlartm kendi karde1i lbrahime 
vermeyip bir tofore nitanlac:llklartndan 
mugber olarak Astm ve kanst Nefiseyi 
oldiirmiittii. Ali o strada belinde taban· 
ca ve hsatura oldugu halde koy yolun· 
da giderken, <;atalcadan merl:eblere bin
mil olarak don en N uriyenin babaSJ A -
stm ve anast N efiseye tesadiif etrni1 ve 
aralartnda k1zt ba~kastna vermek mese· 
lesinden ~tkan kavgada ktzm babast A· 
stmm kiifiir ettikten sonra tabanca ~ek • 
mesi iizerine Ali kasatura ile evvela A • 
SJmt sonra da ka~makta olan kanst N e
fiseyi oldiirmii§tii. 

27 temmuzda Calatasaray lisesin • 
de a~tlacak olan Dokuzuncu Y erli 
Mallar Sergisi hamhklarile fkttsad 
Vekili Celal Sayar yakmdan ala • 
kadar olmu, ve Sergi Komiseri Ha
lid Ciileryiizden sergi hakkmda uzun • 
boylu izahat alm1~hr. Celal Sayar Do • 
kuzuncu Y erli Mallar Sergisinin kii,adt
m bizzat yapmagt vadetmi1tir. 

trol edilmesinde ayak diremeleri ve di' 
taraftan Almanya ile ltalyanm biisbii~ 
bahri kontrolun ilga edilerek Genet' 
Franco· nun miistakil ve muharib bir d 
let olarak tamnmasmt istemekte mar II 
meleri netice itibarile Akdenizde !-Ia~ 
Harbinde oldugu gibi gayet vahim ~ 
gerginlik dogurdu. 

Tarihi magaralarda bulunan a~ ~ar 
Hasan Kifin tarihi surlarmm kapdart gecelert 
hala bir bu~uk metre uzunlugunda muaz

zam bir anahtarla kilidlenir 
ile miitemayiz bir insana dokunmtyan 
cinslerinin mevcud olduklanm bilmedik • 
Jeri i~in. 

Halic trafmda,·,balarm yan10da de
nizde bi erkek c -:li bulunmu§tur. 

Hildisden ha dar edilen polis me· 
murlan de'rnl K•iye gelerek cesedi 

• denizden ~tka 'j':ve tahkikata ba1 • 
l~....,mt~lardtr. -

Smaatler baktmmdan burada yaptla • 
cak vaktfane tetkikler, bin akademi tah
siline bedeldir. Orada mimari usullerin 
gerek «Academique Style» ve gerekse 
Yunan, Roma fevkinde 1aheserlerini go· 
rebilirsiniz. Anla§tltyor ki kadim fiituhat 
bu 1ehrin smaati iizerinde pek miiessir 
olamamt§. lbadethanelerinde golge ve zi
yamn mahirane taksimini gormek ister • 
seniz hemen Hasankife ko1unuz. Kerner, 
ma kemerler, istinad kemerleri sanki bu 
1ehirden dogmu§IU. Cidari nakt§lann friz 
ve 11va nakt§lanmn en miiteHmilini bu
rada goriirsiiniiz. San' atkarlannm miimtaz 
,ahsiyetlerini, ali hiiviyetlerini eserlerinde· 
ki belagatle mukayese edebilirsiniz. N aktl" 
larda, tezyinlerde en marur ve dahi na· 
kt§lann renk ve golge ile ibda ettikleri 
canltltk ve emsalsizlige meftun olursunuz. 

T arihin istili silindiri; bi~ok medeni
yetleri serniigun ettigi halde Hasankifin 
toprak seviyesinde goziiken ihti§amlt to
noz ve kubbelerinin mukavemetlerini ih
tirash bir hayranltk i~inde selamhyarak 
ge~ip gitrniflir. Sana burayt tamtmakta 
biiyiik rehberlik eden Cumhuriyet ogret
meni Cani; Hasankifin ilim ve fikir diin
yasmdan saklanarak magara hayahm ya
tamakla ecdadmm eserine sadtk kalan 
ve Diyojen'in ft~tsmt magarasile mu • 
kayese ederek dort kulplu bir kazanla 
toprak bir ~anak arasmdaki farka le1bih 
eden filozof Osmaru da tantth. Onun 
magarasmdaki asan nefise, binazir te'li • 
fat bugiin en kiiltiirlii miinevverlerimizin 
bile kiitiibhanelerinde yoktur. Mtmda 
arabi ilimler tahsil etmi1 olan bu zat 65 
senelilc omriiniin 45 ytlmt fastlastz bir 
cellld ve gayretle felsefenin muglak ha -
disattna, ruha, maddeye, cisme ve hulisa 
metafizige vermittir. El yaztsile bir~k 
kitablar yazmif, nazariyeler vazetmi§tir. 
Maalesef hepsi arabcadtr. Ve bu biiyiik 
Tiirk fifozofu tiirk~eyi az bildigi i~in 
eseflenmektedir. T efekkiir hayal! o ka· 
dar hududsuz ve vasidir ki konutmayt hir 
azab, siikuhl bir istirahati kamile addet
mektedir. Onun hayahnda en ~ok tezlil 
ve tahkir edilen nesne sada ve lcelimdtr. 
0 uzun diitiiniir az yazar. Hem oyle ki 
Camiiilezherle beraber 47 sene okumuf, 
diitiinmiit ve 20 den fazla felsefi eser 
yazm!Jitr. Fuzuli Ana dili i~in: Lisam 
Tiirki miisaid olsaydt da diitiindiigiim gi
hi yazsaydtm ve ara~a ile ferse gitmesey· 
dim diye tikayet ederken Molla Osman 
bell<i diitiinmiye bile liizum gormeden 
ancak i~ini ~ekmektedir. Fa kat unutma -
malt ki Arab kliltiirile yeti1tigi ve Arab 
edebiyal!ntn Tiirk iistadt oldugu gibi mii
temadiyen bir Tiirk kafa olarak hikmet 
i~in ve ~ok miitekimil bir muhibbi hikmet 
«filozofu» olmu§tur. 

Hasan Kif halkt halen tarihi k1ymet 
ve himaye kabiliyetini bozmam11 olan ka
ledeki magaralarda sakindirler ve tarihi 
kale kaptSinm anahtan 1imdi bile takri • 
ben bir bu~uk metro uzunlugunda olup 
halkm elindedir. Sabahlan bununla mu· 
azzam kapt a~1hr, ak§aml~n ayni vazi • 
yette kaptyt kaparlar. Kalenin kaptst 
kapandt mt mutlak bir emniyet vardtr. 
Tek tehlike filozoftan gayrisi i~in teh • 
like olan akreblerdir. Bunlar bir defa 
insam zehirlediler mi, tedavi, tedbir lii
zumsuz bir kiilfetten ibarettir. Halk a • 
mlarca bunu tecriibe ettigi i~in akreb 
sokunca telc ~are tenO§irin haztrlanmast, 
suyun mttlmast ve dini ayin i~in imamtn 
~agmlmaundan ibarettir. Bu haztrhklt 
matem i~inde mevt beklenir ve oliim Ia· 
haklculc edince tedfin ve tekfin merasimi 
yaptlarak bu facia topragtn miiteham -
mil sinesindeki mahremiyete tevdi edil -
mekle sona erer. 

~~~-esedin iile koyu fJ'nk elbiseler ve 
ayakk'a"vu'at 1 vardtr. Ba§t ~iiriimii,, viicu
diiniin muhtelif yerleri bahklar tarafm • 
dan didiklenmi~tir. Magrukun cebleri a
ranmt~sa da hiiviyetiml tesbite medar ola
cak bir vesika bulun~mamt§llr. Cesed:n 
ellerinin bagh bulunmast i1in bir cinayet 
eseri oldugu zannmt vermektedir. 

Diin Emniyet ikinci 1ubesinde cesedin 
hiiviyetioi tesbit etmek iizere kaytblar 
dosyast iizerinde tetkikat yaptlmt§sa da 
buradan da hi~bir netice elde edileme· 
mi1tir. Tahkikattn sonu bugiin belli o
lacakttr. Ce<ed Morll:a kaldmlmt~hr. 

ECNEBI MEHAFILDE 

M. Veyl oldii 
Eski Reji direkti:irii olup memleke • 

timizde ecnebi sermayesile i§liyen bir 
,ok §irketlerin !dare meclislerinde re
islik yapmt§ olan M. VeyJ'in Pariste ve
fat ettigi haber verilmektedir. 

MiaJr, 1atanbula Tiirk doatu 

Alinin devam eden muhakemesi diin 
Ag~rcezada bitrnit ve kii~iik Nuriye da
vacJ stfatile mahkemede hazJT bulunmu1· 
tur. Y aptian durutma eonunda A linin 
bu eu~u tasarhyarak itlemedigi neticesi
ne vanlmt§ oldugundan taammiid iddiast 
reddedilmit ve N efiseyi oldiirmekten 17 
sene, Astmt oldiirmekten de 7,5 1ene 
agtr hapse konulmastna karar verilmit . • 
tir. Ancak su9lar tecemmii etmit oldu
gundan 7,5 senelik ceza tenzil edilmit 
ve 17 seneye ilave olunarak ceman 20 
sene 9 ay hapse mahkum edilmittir. Ali 
oksiiz kalmt§ olan 15 yatmdaki kii~lik 
Nuriyeye de aynca 2,000 lira tazminat 
vermege mahkum edilmi,tir. 

Sergi Komiseri Halid Ciileryiiz diin 
1, Bankast fabrikalarmm sergiye i~tirak
leri hakktnda h Bankast Umum Miidii
rii .. Muammer Eri~le goriitmlijliir. fpekit. 
Yum, ve Pa1abah9e Si1e ve Cam fabri
kasile Zonguldak Somikok fabrikast ve 
bankamn iflirak ettigi Siireyya Pa,amn 
sergide standlan bulunacakttr. 
. ~iimer Bank fabrikalanntn da sergiye 
111tr.ak edecelderi diin bildirilmi,tir. .$u 
vaztyete gore F eshane, Hereke, Baktr • 
koy, Beykoz Kudura, Kayseri Bez 1z • 
mit Kagtd, lsparta Giilyagt, Kedborlu 
Kiikiird, Nazilli Basma ve <;eltik fabri
kalarile Siingercilik 1irketini sergide go • 
recegiz demektir. 

Bu seneki serginin en biiyiik standla • 
rmdan ikisi de .$eker fabrikalan ve lnhi· 
sarlar. taraft~dan yaptlacakttr. Sergide 
yerlenn tevztatma devam edilmektedir 
.Simdiye kadar 72 miiessese sergiye kay~ 
dolunmu,tur. 

1ngiltere tekrar en kuvvetli saffth 
ztrhhlanm Akdenizde topluyor. AhiJtl 
herbiri iki bu~uk milyon fngiliz lirasr si 
file modern bir hale konulan Worshi 
Molaya ve Royal Oak siiper drednal 
lart Akdenizdeki daimi fngiliz dortaJII"I 
Slru takviye i~;in emir almt§lardtr. 
siiper dretnotu Malta battal oklui'iuncl:'l 
beri Akdenizde Cebeliittanktan sonra 
gil~erenin en miihim bahri istinadgaht 
lmt alan ve Filistin sahilindeki 
petrollanm Akdenize abtan boru haiU 
mn miintehasmda bulunan Hayfa 
ntna gitmek iizere emir almt§br. 

Habet Harbi esnasmda ltalyantn 
gazi ve Trablusgarbde tah1id 
motorlii ftrkalartn Mtma vc SiiveYI 
nalma hiicumlanm men i~in u"'""""-'; 
Akdenizin cenub sahilindeki Mersa 
ruh !imam olan Mtsmn garb hucludull:'] 
biitiin diinyadaki fngiliz askeri Kuv-.•· 
rinin yansmdan fazlast tahkimat ---··"'' 
miidafaa vaziyeti almt§h. fngiltere 

Biitiin tehir harabeleri ve ekseriyetle 
saraylann, muhte§em bina ve abidelerin 
iist klsmt }'lkllmlj, ikinci kat ve alt taraf 
saglamdtr. Bir koylii izinsiz bir ev yap
hrmak istemi§, bet on kazma darbesin· 
den sonra bir kubbeye rastlamt§ ve de • 
lerek i~eri girmit. burada temin edildigine 
gore bir soba cesametinde biiyiik bir in
san kafasma rasgelinmi§. lskelet miiba
lagah bir biiyiikliikte ve tsrarla iddia e
dildigine bakthrsa boyu ii~ metroyu ge
~!yormu§. Koylii bir hayaletle karttla • 
ttnca kahramanhk yapa}'lm diye o bu
lunmaz kafay1 kazma ile lurmaga bat -
lamt§, sonra farktna vanlrrut. par~alar 
toplattmlarak bacalc kemiklerile beraber 
Maarif Vekaletine gonderilmi1tir. 

T arih, asart atika ve miistehaseler fas
hnda bir etine daha tesadiif edilmiyen 
bu devasa insan iskeletinin aktbetini tah
kik ve tamik Ankaradalci arhdatlara 
aiddir. Bu koyliiniin kazJSmda bir hayli 
de ktymetli e1ya bulunmUJiur. Yer mii· 
said olsaydt size bu hususta bazt actkh 
minller verebilirdim. 
$arki Anadoluda tarihi harabeler 

Ahlat kitabeleri hakkmdaki eserin 
verdigi ehemmiyetli malumattan batka 
Van, Melazkird ve havalisinde, Erzu • 
rum, Bingo( taraflannda, Dicle ve Fira
tm tim a I havzastnda, Elaziz, T unceli 
cihetlerinde ve Tiirklerin tarihteki aluh 
yollartm tetkil eden Murad, Peri - Kigi, 
Kemah, Karasu gibi nehir ve trmak va· 
dilerinde kurganlara, hoyiiklere stk stk 
raslamak nasib olur. Bi~im ve duru1la • 
nndan hirer medeniyet sakladtklanna, 
hirer tarihi mra maske olduklanna ka • 
naat getirirsiniz. Koylerle bu harabeler, 
kurganlar, hoyiikler ve mezarhklar ara • 
smda bir mukayese yaphoJZ mt derhal 
kendi kendinize Yunan miiverrihi Di • 
odor gibi: 

«- Kendi evlerine yahud ~dtrlanna 
muvakkat bir giizergah ve mezarlanna 
sabit birer penah nazarile bakmttlardtr.:& 

bir batkonaoloa gonderdi 
Kahire (Hususi) - !stanbul MtSll' 

Ba§konsolosluguna tayin olunan Awad 
El Bahrawy Bey, 4 temmuzda !skende
riyeden Romanya vapurile yeni vazife. 
sine hareketle aytn 9 unda !stanbula 
varacakttr. 

Bahrawy Bey memleketimizin yaban
CISI degildir, dost ve takdirkandtr. Bii
yiik Harbde Kana! cephesinde ordumu
za iltihak eden gene MlstrhJar meya • 
nmda o da vardt. Harbden sonra Kahi
rede bir miiddet avukatl!k yapmt§ ve 
bilahare Hariciyeye intis&bla 928 de 
Berlin konsoloslugunu, son defa da Ha
be§ harbi esnastnda Adisababa konso • 
Joslugunu yapmt§hr. 

B8§konsolos pek sevdigi Tiirklyeye 
tayininden dolayt memnuniyetinl izhar 
etmektedlr. 

Nitanla taltif 
Holantse Bank • Uni N. V. nin !stan

bul ikinci direkti:irii ve memleketimizde 
cok sevilm~ blr sima oJan M. Ogiist 
Pervitic'in YugosJavya Krall S. M. 
II nci Piyer tarafmdan cSaint • Sava. 
ni§anile taltif edildigini biiyiik bir mem 
nuniyetle haber aJdtk. Kendisine saml
m! tebriklerimizi sunanz. 

~ehrimize Alman talebeleri 
geldi 

Alman UniversiteJt!ll'ine mensub bir 
talebe grupu diin profesi:irlerile §ehri • 
mize gelmi§lerdir. Bugiin de Viyana tj. 
niversitesine mensub bir grup §ehrimize 
gelecektir. 

DENIZ ISLER/ 

Komiir depolarJ projeai 
Ki:imiir depolarile istanbul Limam 

rthtJmJarmm esas!J bir §ekilde tslah ve 
tevsii ~Jeri iizerinde uzun miiddetten -
beri tetklkatJa m~guJ bulunan !ngiliz 
Alis miiessese&i miihendisleri hazt.rla -
dtklan projeyi Liman !§Jetme idaresi
nc tevdi ederek Londraya di:inm~Jer • 
dir. 

Liman 41etme ldaresinde miihendis
Jerin harekctinden evvel yaptlan blr 
toplanhda bu projeJer iizerinde gi:irii§· 
meier olmu§tur. Kat'i projeler Londra· 
dan ii9 ay sonra gi:inderilecektir. 

Bogaza liika aeferler 

Deniz banyolar1 i~in llk defa olarak bugiin bando ko,kile 
ser11ide ineaata baslanacakttr. 

T ehJikeli yerlere Beledi
ye i~retler koyacak 
A~tkta denize girilmesinin menedilece· 

gi hakkmdaki bazt rivayetler iizerine Be
lediyenin salahiyettar makamah fU rna • 
lumatt vermektlldir: 

«- Boyle bir memnuiyet yoktur. Ce
~en senelerde oldugu gibi umumi adaba 
riayet etmek tartile a~tkta denize girmek 
yasak edilmi1 degildir. Ancak akmtth ve 
girdabh yerlerde denize girmek ve bilhas
sa _Jiittp aji1zlart tifo vllk' alartmo ~oiial -
d1g1 fU mada tehlikeli goriilmii§tiir. Bi -
naeq¥ h bu gibi yerlerde halktn denize 
girmemesi lizund~r. Esasen Belediye bu 
gibi can ve saghk baktmmdan tehlikeli 
yerleri tesbit ederek i1aretliyecektir. Bu 
i!aretli yerlerde halk denize giremiyecek
hr.:& 

MALIYEDE 
Y eni bir hazine vekili 

!stanbul Hazine vekillerinden Safi 
Sirmen, Bursa Tetkiki ttiraz komisyonu 
reisligine nakledilm~. onun yerine de 
~a.liye Vekilleti Varidat hukuk mii§a • 
vtn Recal Atay tayin edilml§tir. 

Hazine avukatlanmn terfihi 
i~in kanun 

Bilfunum hazine vekiJierinin istik • 
ballerini temin edecek, sarfettikleri mu
vaffakiyetli mesailerini miikll.fatlandl
racak, vazife strasmda hasta olduklart 
takdirde tazminat verecek usullerl ve 
hiikiimlcrl muhtevi haZll'lanan bir lAyl
hanm Maliye VekiUeti tarafmdan tet • 
kik edilmekte oldugu haber almmt§hr. 
Bu JAyihanm esaslart haklanda ilk ih· 
zari miitalealar istanbul Maliye Muha· 
kemat miidiiriiniin riyasetinde toplanan 
ve !stanl)l.rt hazine avukatlarmdan mii
te§ekkil hukuk heyetince yap!lmt§lll'. 

Y ardrm •andrgr projeai 
istanbul hazine vekilleri aral~~J'mda 

bir yardtm sandtgl yapmak iizere bazt 
esaslan muhtevi bir proje haz1rlan -
mt§hr. 

M aliye avukatlarrnrn krr eglenceai 

ONIVERSITEDE 
Profeaor Fuad Kopriiliiye bir 
fahri doktorluk daha verildi 

Ge9enJerde Atina Universitesi 100 iin
cii senei devriyesini tes'id ederken A • 
tina !Jim Akademisi de bir topJantt ya
parak beynelmilel ilm! bir §Ohret ve o
toriteye sahib baz1 ecnebi profesi:irlere 
f~hr! .doktorluk llllVaruru tevcih etmi§· 
h. Atma !hm Akademisi bu meyanda 
t):niversite profesi:irlerimizden saylav 
Mehmed Fuad Ki:iriiliiye de fahri dok • 
torluk unvanmt tevcih elmi§ ve men • 
§Urunu kendisine gonderml§tir. Meh • 
med Fuad Ki:ipri.ilii bujldan evvel de 
Haydelberg tl'niversitesinden fahri dok
torluk almt~h. 

Talebe kamp1 
Harbiye mektebinde acJ!an Universi

telllere mahsus birinci kamp diin hitam 
bu!mll§tur. Yarmdan ltibaren ikincl ka
filenin kamp1 ba~ltyacaktll'. 

Lise kamplar1 
OlgunJuk imtihanlart da ikmal edil • 

mi' oldugundan lise kamplan bugiin • 
den itlbaren ba§lamt§hr. 

GOMROKLERDE 

Y eni ithal kararnameai 
Bu aym on be§inden ltibaren tatbikt 

muhtemel alan yeni ithalat kararname
sinde giimriik rejiminde esas!J tadiller 
yapllml§ltr. Yeni kararnamede evvelce 
ithalleri tahdid edilml!j olan bircok e~ • 
yanm ithali serbest btrak!lmt§, yalmz 
giimriik resimJerinde tadi!At icra edil
mi§tir. 

Yalmz bu e§yalar arasmda pamuklu 
mensucatm istisna ed.iJm~ olmast muh· 
temeldir. 

Kararnamede yerli endiistrinin reka
betten miiteessir olmamast i9in de e
sash baz1 ted bir ler aJmmt§ltr. 

Giimriiklerde yeni tayinler 
Giimriikler tstanbul Ba§Miidiirlii~iine 

tayin edilen Mustafa Nuriden lnhiliil 
eden Ekonomik !§Jer miidiirliigiine Giim 
riik !§Jeri miidiir muavini Celadet, yeri
ne de kiSim amiri Emin tayin edilmi§ -
lerdir. 

INHISARLARDA 

1nhiaar V ekilinin tetkikleri 

talya arastnda Akdenize aid 
(Gentlmen's agreement) 
sonra bu miistahkem hattaki 
su geri ~ekilmi1ti. 

.$imdi bu miistahkem hath tekrar 
ederek ltalyan ordulanmn Nil nehri 
Siiveyt kaoah iizerine muhtemel 
larma mukavemet etmek i~in Inl!ilt•erell'] 
siyasi ve askeri miittefiki stfatile 
ordusu hareket emrini almt~hr. 

ftalya dahi alelicele Akdenizi orll 
smdan keserek biitiin denize hakim ol 
male i<:in haztrlamyor. Bingaz~ 
ve Onikiada gibi mevkiler miistakil 
hava kumandanhgt haline getirildiJI• 
sonra timdi de T rablusgarb bir dona~ 
rna amirahnm idaresi altmda gene roUt 
ta~i~ bir bahri kumaodanltga tahvi! edi 
mtthr. 

ftalya, tadil edilerek modem bir 
k~nulan 1ngiliz siiper dretnotlah gibi ~ 
htren modern bir hale koydugu kendi~ 
nin eski safftharb Zlfhhlanm T rablu! 

far?. Amiralhgt emrine vermi1tir. ftslf 
ngthz fmparatorlugunun ba1hca mU"'. 

sala yollartm tamamile tehdid etmekteM 
Bu tehdid kar§tsmda Maltamn asJ1(o 

ve bahri ktymeti kalmadtgm1 ltalyanlJ 
kadar fngilizler dahi kabul ve tasdik ej 
yorlar. 

Biitiin Akdenizin ftalyantn ve miittf 
fiki Almanyamn faik ve hakim kuV\'et' 
leri ve mevkileri taraftndan tehdid edil ' 
mesinden 1ngiltere kadar F ransa da~ 
son derece endite etmektedir. Fran!fl 
devlet adamlan bu tehlikeden cidd11 

korkuyorlar. Sir senedenberj Fransl,jt 
i§ ba§tnda bulunan sosyalist partisinin ,Ill 
ren devlet dizginini elinden btrakmal¢' 
ba,hca uik Akdenizde F ransantn 1ef 
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kulcey1 yollannm tehlikede bulunrna~' 
dtr. Eski Ba,vekil Leon Blum bu haki~' 
ti sosyalistler kongresinde a~tk~ soy!e<l' 

Bu miitebahhar insanm asar ve naza· 
riyabnt havi te'lifatt, birinci umumi mii
fetti,Jik miitavirlerinden bir zat tarafm • 
dan tesbit edildigini anlaytnca emsalsiz 
bir huzur duyar gibi oldum. Demek eser
lerini arabca yazan biiyiik bir Turk 
filozof ve miitefekkirinin te'lifall emniyet 
altma almmttll. Belki de Einstein, Dar· 
win, Shopenhawr ve muamlanm tattr· 
tacak yeni bir Tiirk dehast bugiin Ha· 
sankifin mebzul akrebleri arasmdan bir 
giin gibi parhyacak ve ilim diinyasma 
yeni nazariyeler verecektir. 

N e garib bir diyardtr Rabbim; bunca 
medeniyetlerin betiiii olmuf, tat devrin • 
den bugiine kadar biitiin tarihi sinesinde 
aaklamtt olan bu biiyiik 1ehir hdavraSI 
biiyiik akreblerle dolu. Biiyiik bir ilim 
adamt yetittirdigi emniyetle iddia edile
bilen bu beldenin el biiyiikliigiindeki ak· 
rebleri de her halde ilme ve tefekltiire 
.ittk ki Molla Osmana dokunmamltlar, 
insiyaki ve kor ktmtldamtlarile bir file • 
zofun zulmetleri aydtnlatmalc ugrunda
ki Patpatatonluklanm taklide yeltenen 
bu agulu hayvanctklar filozofun aksine 
olacak lflgt goriince «buldum 1:& sayhasile 
~tldmru1• donmezler. ltiktan ka~ar ve 

Diye diitiinmek istersiniz. Ve haki • 
katen bu havalinin kadim halkt olan 
Tiirkler her Tiirk gibi koye, eve ve ~adt· 
ra ehemmiyet vermezlerdi. <;iinkii akmdan 
akma giden bu necib insanlar ya§tyant de
gil olen kahramam daha ~ok takdis ede
rek iilkii i~in olenlerin dirilerden daha 
1erefli olduklartm telkin ederlerdi. Ve 
onlar muharib, cengaver olduklan i~in 
meskene degil mezara kiymet verirlerdi. 
Halbuki tarih agtr, agtr yiiriirken sey
yar vaziyet yerine siikuneti, akm ve istila 
yerine akmla istila edilen yerlerin imar 
ve temdinini emrediyordu, bu kahn ve 
ktn11k dudaklann agtr ve temkinli ba1· 
hyarak otomatik bir ktmtldam,Ja dok • 
tiikleri sozler yerini buldu ... 

:;llrketlhayrlye, temmuz ve a~stos 
ayJanna mahsus olmak iizere her hafta 
cumartesl giinleri i9in Jiiks bir tenezziih 
seleri tertib etmi§tir. 

Bu sefer cumartesi giinleri Ki:ipriiden 
saat 14,15 te kalkacak. Uskiidar, Bebek, 
Anadoluhisan, Emirgan, Yeniki:iy, Bey
koz, Biiyiikdere, Sanyer, Altmkum Is -
keleJerine u{:rtyacakttr. 

Muhakemat miidiriyeti hazine vekil· 
Jeri her sene yaptJkJan lur e{:Jencesini 
bu sene Yakactkta ve 10 temmuza mu • 
sadif cumartesi giinii yapmaga karar 
vermi§lerdir. Bu eglentide k1rk kadar 
hazine vekili haztr bulunacaktll'. 

:;lehrimizde bulunan Giimriik ve in • 
hisarlar Veki!i Ali Rana, diin sabah ln
hisarlar ldaresine geJerek i:igJeye kadar 
kalm!§, idar<!nin muhtelif sahalardaki 
faaliyeti hakkmda Umum miidiir Mit
hat Yenelden izahat almt§hr. 

Maahaza Akdenizdeki gerginligin rfll 
!aka bir harbi intac edecegine 1imdirJII 
hiikmedilemez. <;iinkii iki taraf da ul 

1 

latma kaptlanm &<:tk tutmaktadtrlar. I' 
talya Akdenize dair fngiltere ile eV\'el~ 
akdettigi anla§madaki taahhiidlerini 11, 

yide haztr bul undugunu ihsas etmi~~~ 
Y eni 1ngiliz Batvekili de son nutkuncll 
1ngiltere hiikumeti politikasmm biritt" 
gayesinin oulhu korumak oldugunu ebefl' 
miyetle kaydetti. lngiliz Hariciye N stY 
Eden da~i. evvel~i. giin soyledigi bir ~t 
tukta lngthz pohttkasmm gayesi h1 

tehlikesinin tahdidi ve lspanyamn mii~ 
tamamiyetinin muhafazast olduiiunu ~ 
dirdi: yani bir giin General Fran co pii' 
tiin lspanyaya hikim oluroa lngiltere ~ 
e~rivaki.i kabul ederek kendisile iyi .~e.~ 
~mecekttr. Fa kat Eden bu miinaseb"' 
Akdenizin, 1ngilterenin tahdamart old{ 
iiunu tekrar kaydetmi1tir. 

kor olduklan halde karanhgtn emin ku • 
cagmda bulunduklanm gene insiyal<i bir 
duyutla idrak ederler. Hikmete sevgileri, 
tuurlanndan, takdir hissine malikiyetle 
rinden degil koriikoriine filozofa dokun
mamak prensipini senelerdenberi tatbik 
etrni1 olmalarmdandtr. Sir insanm fena· 
hiimt tasvir ve tarif ederken eberiyetle yt· 
lan veya akrebe benzetirler, her halde ze
hirlerini i~lerine akttarak insanlann bil -
mediklerini ketfe ~alt§an faztl ve kemal 

KOLTOR ISLER/ 
Leyli k1z talebe Kandilli 

liaeainde kalacak 
Maarif VekAieti, §ehrimizdeki leyli 

ktz ve erkek talebenin, tali! zamanlan
n~ nerede gecirecekJeri hakkmda yent 
btr k~rar vermi§tir. Karara gore, Ktz 
Mualhm mektebi de dahil olmak iizere 
tstanbuldaki biitiin leyli ktz talebe ta
til esnasmda Kandilli lisesinde kala'cak
!ardir. Erkek muallim mektebi talebesi 
ve Haydarpa§a lisesi leyli talebesi de ta
til miiddetlerini Edirne lisesinde gee! -
receklerdlr. 

Vapur avdette de ayni iskeleJere u{: -
rtyacakttr. 

Bu liiks selerler i9in vapurda orkestra 
ve blr de ucuz biife bulunacaktt.r. 

ADLIYEDE 

Bet aene hapiaten aonra 
beraet 

932 ythnda <;atalcada l!jlenmi§ bir ci
nayetin muhakemesi diin bitmi§ ve <;a
ban Halil, tbrahimi oldiirmekten maz • 
nun olarak 5 ytldanberi yatmakta olan 
Arif, Mehmed ve Uzeyir admda iic ki§l· 
nin 9obam i:ildiirdiiklerine dalr topJa • 
nan deJiller bunlarm mahkfuniyetine 
kati bulunnuyarak beraet ettirilmi§ler· 
dir. 

Bir beraet karan 
Telliil Pozant tarafmdan Hrant Pa· 

pazyan ve Cemil aleyhine Agtrcezada 
a9llmt§ olan sahtekarl!k davasmm Pa
pazyan ve Cemilin beraetlerile netice • 
lendi{:i bildirilmi§tir. 

LimanJmiZa. gelecek Japon • • gem1sl 

Amiral Koga kumandastnda olan lvate isimli Japon mekteb gemisinin yakm
da limanuntza ugnyacagm1 yazmt§hk. Resmimiz kruvazorle Amiralt gostermek
tedir. 

Multarrem Fevzi TOG~ 

-SACLIK ISL~ 
24 aaatte 12 tifo vak'at' 

~ 
~on ylrmi dart saat zarflnda ys~. 

bin <;ataJcada olmak iizere on ikl 1 

vukuah gi:iriilmii~tiir. 
,I 

Cumhuriyet ../ 
NilshasJ 5 kuru$hlr. 

Aobne l!eraiti ( Tiirkiye Harl' 
Y icin iclo 

Senelik 1400 Kr. 2700 ~· 
Alh ayltk 750 • 1450 ' 
tl"c ayhk 400 • 800 • 
BU ayhk 150 • Yoktut 
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SARAYve OTESi 
Giinef gene 
~rktan doguyor 

Bel~ika 
Zeeland 

ra ve yuvalara dair I 
B k•l• v "---==-~~-==-~-=-- Halld Zlya u,akhgll =--=-=-., a§ve I I an ~?::!!. iiniin kelimesi at•du. Habr 

~ sorulurken bile, «nasilsi - D d ~ h • A 

Avrupamn vaziyeti karanhk orta za
mam andmrken Tahrandan, Bagdaddan 
kalblerimizi gurur ve sevincle dolduran 
berrak haberler geliyor: mz?» yerine «&§IlandmiZ ama I e rlyari Briiksele dondii :i:::diye soze b&§hyanlar var. Dun 

Hatta biraz daha jatafla: Damadtl Damad1 Sehriyari tabirinin mutlaka 
Hazreti Sehriyari. Sizden bahsedilirken tahta cali! olan padi1ahm k1zlanna koca 
bu suretle amlmak, imzaniZI atarken ii- olanlara verilen bir unvan olmad1gmt bil
zerine bu mutantan unvam koyabilmek mek laz1mdn. Hanedam Mhanat klzla
elbette pek ziyade ho1a gidecek bir1ey! nndan sulben gelenlerin kocalan hep za
Y almz bu kuru !listen de ibaret degil. mamn padi1ahma damad addolunurdu. 
Me,hur damad gibi Baltalimanmda, ya- Hanedan azasmtn mali vaziyetleri Mec
hud diger bir~ok emsali gibi Ortakoyde, lisi Meb'usan tarafmdan tesbit edilmit 
Kuru~ejmede, <;:emberlitajta sultanla be- olmakla beraber yeni padisahm yeni izdi
raber birer saraya malik olmak, altmiZ- vaclara kart! tamamile yabanct kalmas•
da yepyeni, pml pml parhyan, yazm bir na da imkan yoktu. f1te bunun i~indir ki 
fayton, k.1m bir kupa, iri, nallan !stan- Sultan Re1ad zamanmda vukua gelen 
bulun harab sokaklannm bozuk kald1- biitiin sultan izdivaclan Dolmabah~e sa
nmlanna ~arpllk~a etraftan ka~tjan fakir raymda, Hiinkarm riyasetinde, mabeyn 
halkm yiizlerine kiVIlctmlar sa~an, Macar erkan1 ve Sadnazamla Seyhiilislamm hu
hayvanlarla, mes'ud ve miiteazztm ge~e- zurunda icra edilir; diigiin masran Ha
ceksiniz. Mir' de yap1lmt! elbiseleriniz, zinei Hmadan goriiliir; hatta yeni ~ift
Collaro'dan almmlj ipek ~amajnlanmz ler i~in hiikiimet~e tedarik olunan konak
olacak, cebinizde bo! para, hele onu dii- lar Mefru~at ldare!ince tefri1 ve ihzar o
sunmiyeceksiniz... Daha? Daha?.. Bel- lunurdu. Bu zeminde Herekenin biiyiik 
ki de vezaretle paja olacakSJmz, ayan bir hizmeti olurdu. Zaten saraylann hah 
azasmdan olacaksmtz, milletin ba1ma ve kuma1 ihtiyaclanm tesviye eden bu 
tiirlii belalar getirdikten sonra nihayet on- miiessese evlenecek sultanlann da bu ne
lann en piiskiilliisiinii Sevres' de ormeden vi den istihzarallnt tekeffiil etmi1 bulu
evvel orada hoi bol oreceksiniz, Siiray1 nurdu. Hazinei Ha!sa miiesseseye borc
Devlete, bir nezaret sandalyesine ge~e - lamr ve yava1 yava1 fmat zuhur ettik~e 
ceksiniz... Daha? Daha?.. Bilirmiyim bu borcu itfa edecek tediyatta bulunur-

fran - Irak hudud ihtilan halledildi. 
Sark misak1 imza ediliyor. 

«Atnerikadan ne bir mukavele, ne bir proje 
getirdim. Sadece A vrupamn hiisnii niyet sahibi 

adamlarma biiyiik te~vikler getiriyorum>> 
y IBQJtaraf1 1 met 1ahttedel 

II an Zeeland bundan !onra Amerika-

t~ktn kredi istedigi hakkmdaki haberi 
le t .~derek Amerikanm ikhsadi engel
i~ne 8~rnriik. manialannm dii~mam oldu-

tiyorlar. Bir kelime ile yeni Amerikaya 
eski k•t' am1zm simdi evrensel harb ha -
mhklan yerine umumi sulh aletleri ika
me etmi~ oldui>;unu gosterecek bir hale 
gelmeklil(imiz laztmdn .» B aoylem•stir. 

ttl!\· asvekil beyanahm 1u sozlerle hulasa 
•stir: 

Gazetecilerden biri muhavereyi lspan
ya islerine, !onra hava silahlannt terket· 
me meselesine intikal ettirmek istemi1se 

~.~(- ElYamm arasmda ne bir muka - de Van Zeeland cevab vermemi1tir. 
• •

1 
e, ne haznlanm11 bir proje, ne de yerti 0 

t r d V ~n Zeeland'zn bir teklili 
n1n ha~ e.~. vard~r. Fakat, eski Avrupa -

Us h b' 1 d 1 Londra 6 (A.A.) - Dola§an bir la-bij .. ,_ numvet !a i 1 o an a am anna I .
1 

AI 
It~· te1vikler getiriyorum. Y aptlacak yiaya gore van Zeeland, talya 1 e -
:,:~ tabii gii~ olacaktn. Amerikahlar ti- manyantn ii~ tarafh para itilafma i~tirak 

ttn ve istih!alatm mbest olmasm1 i!- etmelerini teklif etmistir. 

Porteki;- ~uikasdi .uuT;:~~tl~~tik hava 
kitnlerin eseri 

Zabita birka~ ki~iyi 
te\1kif etti. Yeni tev-
kifler de bekleniyor 

J:-1 Pari~ 6 (A.A.) - Figaro ve Action 
s.jn~a15e gazeteleri, Portekiz Ba1vekili 
Yol akar'a. k.ar11 yaptlan !uikasdin, 1span
P0 t 0.rnumstlerile miinasebette bulunan 
d1g: kk,~ ih~ilalcileri taranndan hamlan-

anaahm gostermektednler. 
l' Lizbonda tevkiller 

~ap llbon 6 (A.A.) - Polis Salazar' a 
djj

1 
an suikasde i1tirak ettikleri zanne -

tin~n birka~ ki~iyi tevkif etmi~tir. kle
d~d \ecnebiler de bulunan miktan mah
d1~l •~• kimselerin' bu !uikasdi ham Ia-

! a~ 2annedilmektedir. 
lan ~!laktan !onra topalhyarak uzakla -
~ lah,. aramlmaktadn. 

'"lazin bir kaza 
1\nkarada iki amele 
toprak altmda kaldt 

A.~nkara 6 (Telefonla) - Bugiin 
tele atada iki vatanda~m oliimile neti • 
tiva nen c;ok feci bir kaza oldu. Belediye 
in1a ~nda harita yarbayt Cemale aid 
b;1tta teme] kaz•ld1g1 mada iki amele 
~nl •nbire iizerlerine dii1en toprak yt -
b;,i ~~~n altmda olmii!tiir. Bunlardan 
S,id••ka_n edilmi~ muhacirlerden Mustafa 

ft! ~18eri S~ndng1l1 Hasa~ Ce".'aldi. 
ltlil llye ve ]andarma vak a yerme gel
ola~ ~l.d!ri diri mezara girmi1 vaziyette 
lon1 

1 1 "~iyi ~1karmaga ~ah~m11, daha 
dok: lvtuddeiumumi ve nihayet belediye 
bij oru gelerek kazaya ugnyanlan tes-

tlltJi!lerdir. 

Dr. Aras, iran Meclisi 
I' ~eisini ziyaret etti 

di~y•hran 6 (A.A.) - Pan ajanSI bil
or. D . 

lran oktor Riijtii Aras diin saat 11 de 
~•ret Parlamentosu reisi Esfandiariyi zi -
~d~ Ve Esfendiari bu ziyareti bu sabah 
S elltJi1tir. 

~"Yet kadm tayyarecileri 
~rtifa rokorunu klrdllar 

biidi ?•kova 1 (A.A.) - T as ajan!l 

2~·~or: 
ile 20 Ya11nda Bayan Irina Vi1neskaya 
t~lrlnt Ya1:nda Bayan Katia Menikova 4 
lll~tr Uzda bir spor tayyaresile 6,518 
~~lnt?{a kadar yiik!elerek bugiinkii bey-

S I e! kadm rokorunu klrml§lardtr. 
t~~ Uki gene k•z. Sovyetler Birl.igi M~r
~•nl ava kuliibii muallimlenndendtr. 
~k, 1 

ova ayni zamanda Moskova fab -
111• ''~a tomac1 olarak ~ah~maktadtr. 

r • .. kk Ur U§u filoaunun u~u§U 
k~nkara 6 (T elefonla) - TiirkkujU 
''nd •ndant yiizba§t Zekinin kumanda -
iki .;. .. 1•Yyareci Vecihinin de bulundugu 
lij0 d~·tkku1u tayyare!inden miirekkeb bir 
~on Un Ankaradan hareketle Divrik, 
t~•rin8Uldak, Ere(!li, Adapazan, Geyve 
•abah den ucarak fnoniine gitmi1 ve bu 
lilt da lnoniinden Ankaraya donmii§-
S' 0

"Yetler Amur adalarm1 ta
l' tnamile tahliye ettiler 

41ll ~~~0 . 6 (A.A.) - Domei AjanSJ
Qille a .~hlyettar bir membadan ogrendi
~~1!\ kgore Senfua ve Sanamubu'yu i§ga] 
4 1: te olan Sovyet k1t' alan bu adalan 
lerd·nunuz ak1am1 kamilen tahliye etmi§· 

IT, 

:Sirka 5o 
1ar1 a k~ vyet gambotu Amur ada -
tedirJ~1 

armda dola1maga devam etmeker, 

ticaret seferleri 
ingiltere ile Amerika 
arasmda dogru tayya
re seferleri ba~ladt 

New-York 6 (A.A.) - Garbden 
~arka ilk ticari transatlantik hava seferine 
~1kan Panamerican Airways'a aid Clip
per ismindeki deniz tayyaresi diin ak1am 
T erre-N euve' den lrlanda'ya hareket et-
mi1tir. 

Londra 6 (A.A.) - Imperial Air • 
ways'in Caledonia ismindeki devc~sse 
deniz tayyaresi diin ak1am F oynes - Ir -
Ianda - dan hareketle 1arktan garbe At
lantik iizerinden ilk ticari hava seferine 
batlamtjhr. 

Y old a karf•lafma 
New-York 6 (A.A.) - Bu sabah 

erkenden Caledonia ile Clipper tayya -
releri Atlantik demzinin ortasmda kar~l
la!mtslardn. T ayyarelerin arasmda 100 
kilometroluk bir mesafe vard1. 

Saat 4 e dogru aralannda tehiz tel -
graf muhaberesi tesis ederek birbirlerini 
ugurlam111ar ve hava biiltenleri teati et • 
mi1lerdir. 

Tayyarelerin muvaralatz 
Botwoods «Terre Neuve» 6 (A. 

A.) - Imperial Airways'm Caledomia 
ismindeki tayyaresi saat 6,06 da - mahalli 
!aat - buraya gelmi1tir. 

Londra 6 (A.A.) - Panamerican 
Airways'm Clipper deniz tayyaresi At • 
lantik denizini 12 saat 40 dakikada g~
tikten sonra sa at 10,4 7 de F oynes adaSI 
a~•klanna konmu~tur. 

Tiirk • Alman klering 
miizakereleri ilerliyor 
Berlin 6 (A.A.) - Anadolu ajanSJ

nm hususi muhabiri bildiriyor: 
Turk - Alman klering muzakerelerine 

diin Hariciye Nezaretinde ba,lanml!hr. 
!Ik ag1zda aryere i1lerinin halli karar al
tma almarak iki komite te§kil olundu. 

Ankara Hukuk mektebine 
dair bir karar 

Ankara 6 (Telefonla) - Ankara Hu
kuk mektebinde iki sene bir stmfta ka
lanlarm haklanm kaybetmeleri ve an -
cak birinci stmftan tekrar okumaga 
ba§lamalan hakkmdaki karara vaki o
Jan itirazlar iizerine iki sene kalanlarm 
ayni szmfta dersleri takib edebilecekleri 
§eklinde bir karar verilmi§lir. 

Paris Ticaret Boraaa1 komite
ainin bir karar1 

Paris 6 (A.A.) - Pari! Ticaret 
BorsaSI komitesince kabul edilen bir ka
rar sureti mucibince piyasalann tekrar a
~·ld•g• tarihten i1' an ahara kadar anca~ 
mii~terilerin mesleki ihtiyaclan dolaym
le muhakkak goriilebilecek muameleleri 
kabul edilebilecektir. 
F ranru; Bafvekilinin goriifmeleri 

Paris 6 (A.A.) - Chautemps, Ma
]iye Miistetan Rene Brunet ile mali mu
vazene projeleri hakkmda gorii§miijtiir. 

Meb'usan ve ayan meclisleri sah gii
niinii ~ar1ambaya baghyan gece i~inde 
tatil devresine gireceklerdir. F akat son 
hiikiimet projelerinin tasdiki i~in iki mec
lis arasmda daha bir~ok gidip gelmel.or 
olacagl tahmin edilmektedir. 

Londra fatiat tezahiirabnda 
tecziye edilenler 

Londra 6 (A.A.) -Trafalgar Squ
are iizerine yap1lan fa1ist yiiriiyii1ii neti· 
cesinde 25 erkek ve bir kadm Londra 
mahkemeleri huzuruna ~lkanlm•§lardu. 

Mahkemeler yollan t1kama ve darb 
ciiriimlerile 12 ki1iye muhtelif para ce· 
zalan vermi1lerdir. 

- Ah, diyordu, §U s•caklara kart• 
da bir &§I olsa ve sonbahara kadar hi~ 
terlemeden, silolmadan, gev§emeden, 
baytlmadan gitsek ... 

B&Jka biri: 
- Benim ~ocuk a§Iya dayanamaz

mi§, dedi, tifo haplari arad1m. Bit -
mit. Giimruge gelen haplar da piya
Aaya pkabilmek i~in on gundiir An
karadan emir bekliyormu§. Nedir 
bu? Dudak boyas1 m•, t1rnak cilasi 
m1 ki gumriige talohp kalmasmda 
mahzur gorulmuyor? 

Bir muallim dedi ki: 
- Tifoyu unutturan bir felaket 

var: lmtihanlarm neticesi. Dun siz 
yazdmtz. Mubalaga yok. Cok fena. 
Fakat sayd1gmtz on bir sebeb arasm
da duzineyi tamamhyacak bir tanesi
ni unutmu§sunuz. Bu felaketin bir 
sebebi de tatillerin lj:oklugudur. ltte, 
bir ak§am gazetesi de yaznu§. Bak1 -
mz: Talebenin den gordiikleri gun -
lerin sayisl senede yuz elliyi gelj:mi • 
yor. Yani tam 215 giin tatil! .. lmti -
hanlarda talebenin ~ogu sap1r sapu 
dokiildu. Bu illet tifodan da beter, 
~unkii &J••• yok. 

Muallim soylerken, odadan io;:eriye 
muharrir arkad&Jiardan biri girdi ve 
Istanbul Belediyesinin festivaller io;in 
netrettigi resimli bro§urii gostererek: 

- Miisaade et. dedi, sana bunun 
i~inde iki sabr yaz1 gosterecegim. 

Parmagmm itaret ettigi §U sabrlan 
okudum: 

«Guzel lstanbulda her yer, her ge
~id, her meydan, her ev, her agac di
bi, her koltuk hirer &§k yuvasidlr.» 

Arkada§, kahkahamm bitmesini 
bekledikten sonra, ilave etti: 

- Tertib hatas1 var galiba... Son 
iki kelime, ashnda «tifo yuvasi» olsa 
gerek. 

PEYAMI SAFA 

Charles Maurras 
Meshur· Kral taraftart 

' 
diin hapisten ~1ktJ 

Charles Maurras 
Paris 6 (A.A.) - Krab «Action 

F ran~aise» gazetesinin sekiz aydanberi 
mahpus bulunan miidiirii Charles Maur
ras, bu sabah tahliye olunmujtur. 

¥¥¥ 

Charles Maurras Fransada kraliyet 
taraftarlanmn liderleriRden ve en kuvvet
li miicahidlerinden biridir. Blum mevkii 
iktidara geldigi zaman ~ok kuvvetli ya -
z1lar yazmt~ ve bilhassa bunlann bir ta
nesinde umumiyetle «Halk Cephesi» 
meb'uslanm ve hukiimetini ltalya - Ha -
be1istan davastnda F ransayt hi~ menfaa
ti olm1yacak bir harbe siiriiklemekle it -
ham ederek bu adamlara «ekmek b1~ • 
gile» hiicum edilmesi laz1m geldigini kay
detmi,ti. 

Miiddeiumumilik tarafmdan mahke -
meye verilen Charles Maurras'm muha -
kemesi o zamanlar biiyiik bir alaka ve 
heyecan uyandnmljh. Mahkumun fikir 
ve edebiyat saha!mda mevkti itibarile bir
~ok muharrirler ve meb' uslar affedilmesi 
i~in makaleler yazarak, takrirler vererek 
~ahsmljlarsa da Action F ran~ai!e miidii
riinii kurtarmaga muvaffak olamamljlar
dl. 

Siivarilerimiz salt giinii 
~ehrimizde olacak 

Marsilya 6 (Hususi) - Cok muvaf
fakiyetli ge~en bir Avrupa turnesinden 
!Onra Turk siivari ekipi yarm (bugiin) 
Providance vapurile M arsilyadan hare
ket edecek, 13 temmuz sah giinii saat 18 
de fstanbulda bulunacakhr. 

Miinih iizerinde u~mak 
memnu 

Miinih 6 (A.A.) - Miinih'le civar 
mmtaka iizerinden u~mak 16 temmuz -
dan 26 temmuza kadar yasak edilmit -
tir. 

neler... du. 

Bir sultanla evlenmek l Bu hulya be- Burada habra olarak kaydetmeliyim 
1ikten basl•yarak, ninnilerin arasmdan, ki bu izdivaclarda ekseriyet iizere ba!
daha !onra masallann i~inden siiziile sii- mabeynci sultanlann, ba,katib de damad
ziile butiin me!amattan ruha i,lemistir; I ann vekili olurlarch, ve Hiinkar onlann 
onun i~in vezir ve mii1ir ogullanndan bu zahmetine mukabil kendilerine a! atlas 
Dariillafakamn yetim ~ocuklanna kadar keselerle, velev o zamana gore kii~iik, 
hep Damad1 Hazreti Sehriyari olmak fakat beklenmiyen bir atiyye olmak iti
ve onun arkasmdan gelen biitiin nirnetlere barile biiyiik denebilecek bir ihsanda bu
konmak ve hususile onlann arasmda gii- lunurdu. 
zel olmasa bile bir hayal halesile siisle- Diger bir noktay1 kaydetmek isterim: 
meniz pek kolay olan bir !ultanln etek- lki kardetin, Abdiilmecidle Abdiila • 
lerine ermek zihinlerde hakirn olan bir zizin arasmda mevcud olan z1ddiyet ya
emeldir. vas yavat bir derin hummel ve adavet 

Me,rutiyet, !8YISI belli olm1yan hane· 1iddetini alarak onlarm evladma intikal 
dan azasile bir~ok damadlara tevariis etmitti. Abdiilhamid, Sultan Retad, ve, 
etti, ve bunlann padi,ahla, onun kesesile Vahideddinle karde,leri Abdiilazizin o
irtibatlannt keserek herkesin mevkiini, 51- gullan olan Yusuf lzzeddin, Mecid ve 
mfm1, muhtelif bak•mlardan, tesbit ede- Seyfeddin Efendilori hi~ sevmezlerdi. 
rek o e!aslara gore muvazene!inde ~thza- Bunu, birbirini !everlerdi manasma alan 
delere, kadmlara, !ultanlarla kocalanna elbette bulunmaz. Karde1ler sevi,meyin
derecelere gore tahsisat baglad1; damad- ce onlarm ~ocuklanmn da !evi1ememe -
lara ayda otuz lirayt pek kafi bir para lerine intizar etmelidir. 
olarak kabul etti. Onlann bet para bir Abdiilhamid boyle aile araSinda mev
masraf• olmamakla beraber, her ihtiyac- cud alan ve !talya tarihinde Capuletti ve 
Ian mltanlann umumi tahsisatl arasmda Montecchi ailelerile Fran sa tarihinde 
tesviye edilm.okle beraber bugiiniin pa- Valoi! ve Bourbon, yahud Guize ve 
ra!ile ii~ yiiz lira demek olan bu para ken- Cande hanedant ara!mda amlarla !iiren 
dilerine kafi goriinmedi, elbette. Somur- miinaferete mii1abih beynuneti izale et
tanlar pek ~oktu, hele daima aczinden, mek i~in amca ~ocuklan arasmda izdi -
zaruretinden 1ikayet ederek hi~ olmazsa vaclar tertibini siyasete muvaftk addetmi1 
bir vilayet istiyerek zamanm padi§ahmdan irni§. llkonce, ~ocuklugunda pek giizel 
hiikiimetin ricaline kadar miitevali mii- olan Re§ad Efendinin biiyiik oglu Ziya
racaatlerde bulunanlar da ehik degildi; eddin Efendi ile kendi sultanlanndan hi
ve bittabi matlablarmm tervicine imkan rinin izdivacm1 dii1iiniirken biraderinin bu
bulunamaymca biitiin o payeyi ihraz et- na meyil gostermemt!i iizerine o ta!avvur 
mi§ olanlar yeni padi,ahm !altanahna akim kalm11, ve daha !onra ogullanndan 
kiiskiin durdular. Bunlardan saraya ge- Abdurrahim Efendi ile Abdiilmecid ev
len ve yeni hiinkara tazim borcunu odi- ladmdan Siileyman Efendinin, hane -
yen olduguna vak1f degilim, tek bir miis- dan k•zlan arasmda giizelligile tamlan 
le!na vard1: Me§hur damad Ferid. ktz1, Naciye Sultanm izdivacm1 tasmim 

0 da lttihad ve Terakkinin, sonmek etmi1. 
bilmiyen bir husumet ate,ile dii,mam ve Bu !On la!avvur oylece yeni Hiinkarm 
o zeminde refiki olan ha! eni1tesi Vahi- !altanat devre!ine de intikal etti. Fa
deddinin !iyaset dolablannda ortag1 ol- kat..· 

Hakikaten Sehin1ah Pehlevi Hazret
lerinin devri sulh !ahasmda nekadar te
refli muzafferiyetlerle dolu. 

Bagdadda, 19 haziranda, Iran • Irak 
ihtilafmm halledilmesinden biitiin lran
hlar biiyiik bir !evinc duydular. 

fhtilaf, 29 eyliil 1934 te, Irak hiiku
meti tarafmdan, Milletler Cemiyeti mi
sak•nm 11 inci maddesi 2 nci paragraft
na istinaden, Milletler Cemiyetine arze
dildi. 

Komeyin 84 iincii i~timatnda, taraflar 
noktai nazarlannt bildirdiler ve o celsede 
!talya murahhast Baron Aloi!i raportor 
tayin edildi. 

25 / 5/ 35 tarihind.o Baron Aloisi, 
kat'i bir hal ~ami bulunmad1gtnt bildir
di ve meselenin tetkikinin gene tehir echl
mesini teldif etti v.o taraflar bunu kabul 
ettiler. 

Fa kat !ran ve Irak murahhaslan 27, 
nisan 1936 v.o 4 may" 1936 tarihli mek
tublarile taraflann bilavastta miizakereye 
giri§tiklerini, dogrudan dogruya anla,ma 
yo]u arad1klanm ve binaenaleyh mt!ele
nin konseyde miizakere edilmesini bildir
diler. Ve Konsey de 21 ikincikanun 
193 7 de ihtilaftn tetkikini tehir .otti. 

0 tarihtenberi iki kom1u memleket 
B" ·, •killeri vaSJtuile dost bir hava i~in· 
de samirniyetle tetkik edilen ihtilaf rtiha
yet diiriist, Mmimi v.o kat'! bir M~rette 
halledilmi1 bulunuyor. 

Ne garib, fakat ne giizel bir tesadiif
tiir ki bu ihtilaf, tam do!! Tiirkiyenin 
kudretli ve sevgili Hariciye Vekili Dr. 
Rii1tii Arasm Bagdada muva!alabnm 
arifesinde hallediliyor. 

Sulhu, !ram ve Irakt seven Vekile 
bundan temiz ve kJYmetli bir hediye ola
bilir mi? 

Art1k biitiin ihtilaflar halledilmi!ti. 
Simdi Iran taraf1ndan teklif edilip iki •e· 
ne evvel Cenevrede dart kom1u ve kardet 
memleket delegeleri tarafmdan parafe 
olunan Sark mi!akma engel olacak hi~
bir mesde kalmanu!l!. 

Bu anla!ffia ile ,arkm dart do!t devle· 
ti Tiirkiye - Iran - lrak • Efgani!taD 
tarihte ilk defa olarak stkt, saglam ve sa
mimi baglarla baglanaeaklar. 

Siiphesiz ki bu anla~ma, beynelmilel 
hukukun mmtakavi misaklar bah!inin en 
kuvvetli bir misali, en temiz bir niimune
si olacakhr: (iinkii !evgi, !amimiyet ve 
mii1terek menfaatler iizerine kurulmut • 
tur. 

Bugiin, Efganistan Hariciye Nami
mn T ahrana muvasalahndan sonra, irn
za .odilecek olan bu ademi tecaviiz mi
sakile ~arkm tarihi, sulh ve refahla dolu 
bir yola giriyor. 

Diinya, ehemmiyetle nazan dikkate 
almak mecburiyetinde kald1g1 bir kuv
vet kar§l!mda ka!.yor ve sulhta kendi!ini 
miidafaa edecek ~elik bir bilek goriiyor. 

M. Taheri 

Van civarmda bulunan 
petrol ve mazut 

mak itibarile !arayla miinasebetlerini de- Fa kat, bir giin Sultan Re~d harem
vam ettirmege liizum gordiigiinden ikide- den mutad olan !aatten ~ok evvel ~tkh 
birde vesile icad ederek ziiliiflerini Dol- ve hemen beni istetti. Onu elinde bir H- Ankara 6 (Telefonla) - Van civann
mabah~ede go!termehen ve yum1ak gtdla, ayakta, pek !inirli buldum. Kag1- da Muradiye kazasmm Be§pannak ve 
Suhan Resadt ~ileden ~·karark sinirl.on- d1 bana uzattl. Bu fena bir kag1da kotii Giirziit koylerinde bulunan petrol ve 
dirmekten bali degildi. Bu miihim da- bir yazt ile yazt!m11 imzastz bir mektub- mazut rnadenleri iizerinde tetkiklerde 
mad, Aliosmana damad olanlann tarih- du ki Naciye Sultanm biraderi olan ve bulunuluyordu. Bu kiiyledeki madenle-

k rin 3 §Ubat 1328 tarihli fermanla Emil 
te i sergiize§tlerini, ikballerini k!Skan- o zaman Harbiye mektebinin zadegan Mayel isrninde bir FranSIZa devredilmi~ 

madenleri 

maktan bali degildi. lcabmda kelleleri- smlfma devam eden Abdiilhalim Efen- oldugu anla§tlrnt§, fakat adresinde dahi 
nin u~urulmasma kadar varan idbarlan - diye hitaben yaz1lml§h. Meali: «Siz, na- bulunmtyan bu adama aid imtiyaz fes
nt da diijiiniir miiydii? 0 kendi idbanm SJl oluyor da• miistebid, zalirn, hunhar hedilmi§tir. 
kendi tertib etmis oldu. padi1ahm ogluna k1zkarde1inizi vermege 1 ,_,..,.,=,.,...,..,..,....-...,.....,==,......,==-=s=~ 

Me§rutiyete bir~ok damadlar intikal muvafakat ediyorsunuz» dan ibaretti. Bu 
etmi~ti, demi1tim. Bunlar arasmda Pilev- meali tiirlii ilavelerle geni,letir!eniz mek
ne kahramant Gazi Osman Pa1amn, tubu okumu1 olur!unuz. Hiinkar benden 
Dervi1 Pa1amn, Germqanogullarmdan rey sordu. «Harbiye Nazmna veriniz, 
muhterem Abdurrahman Pa1anm ogul- tahkik etsin l» demekten ba1ka bir ~are 
Ian oldugu gibi, Kamil Pa1anm arkasm- yoktu. <Jylece yap!]d,, fakat bir netice 
da onun bir golgesi gibi dola1arak elbette ~1kmad1. K.imse de arka!ml aramad1, 
kendisinin de bir nezarete ge~mesi miadmt yalmz Abdiirrahim Efendi ile N aciye 
bekliyen (nitekirn bu miad !ttihad ve Te- Sultamn izdivac1 bah!i de bir daha a~zl
rakki Cemiyetinin muvakkat sukutundan mamak iizere kapanm11 oldu. 
sonra te,ekkiil eden mahud buyiik heyete Derken ... 
dahil olmak !uretile huliil etti) Serif Pa- Evet, masallarda oldugu gibi derken, 
§a vard1. Bunlann i~inde Damad1 ~ehri- bir giin !aray1 ba,tanba§a hayretle istila 
yari SJfatile asude bir izdivac hayall eden bir haber almd~: Naciye Sultana 
ge~irdikleri mervi olanlar yok degildi: Enver Bey talib oluyordu. 0 zaman ga
Misal olarak Abdurrahman Pa§azade liba daha Pa1a olmaml§ll. Ona da ~o
Arif Hikmet Pa,ayt zikredecegirn. 0- cuklugunda «sultan ahrsm !..» diy.o nin
nun talihine Abdiilhamidin pek vakur, ni soylemi1 olacaklard•. «Benirn oglum 
pek ciddi bir ntrat sahibi olan biiyiik kiZI paja olacak !..» kehaneti de hakikat ol
N aile Sultan is abet etmi§ti. Kendi!i de maml§!& bile olmaga pek yakla§ml§b. 
mensub oldugu ailenin a!aletinden, ve ba- Ona Kahramam Hiirrivet unvam ka
basmm mevrus nezahetinden bir nebze fi deiiildi, nitekim wnra Damadt Hazre
kaybetmemi§ oldugu i~in bu izdivaclar ti Sehriyari olmak, Mii1ir payesine yiik
i~inde onlannkine pek iyi bir niimune ola- selmek, Harbiye N az1rhgma ~tkmak, Ci
rak bakmak miimkiindiir. han Harbini keyfine gore idareye kal -

Me1rutiyete bir~ok damad intikal etti- k11mak, nihayet Sankaml§la biitiin mari
g; gibi yeni hiinkara da bir~ok evlendiri- fetini gostermek lcafi gelmemi~ti. Hiikiim 
lecek sultan ve se~ilecek miistakbel damad vermek bana aid degil. Tarih hiikmiinii 
intikal etmi1 oldu. vermi~tir ve ·,erecektir. Onun bugiin ha-

yali memleketi dola1!a belki kendi hak· 
kmda kendisi de bir hiikiim verir. 

1Ik ~oriinii1te pek halirn, hatta pek 
mahctob !evimli bir gene olan bu adam 
bir soze muhatab olunca derhal k•zanr, 
!imaSIDI pembe bir renk kaplard~: 0 ka
dar utangacd1. Ekseriyet iizere utangac
hk, ~ekingenlik hadden &!In kibre, lama• 
ha ve hnM de]aJet ettigine vakJf oJanJar 
bu pembele1en mahcub !imamn alhnda 
acaba neler Mkhdn diye soruttururlarch. 

Siileyman Efendinin vefatmdan son
ra olduk~a biiyiik fakat pek kan§lk bir 
miru1 ~1kh. Bunu idare etmek ve aytk
lamak lawn geldi. Her mii,kiile cebinde 
bir ~are getiren Sadnazam Hiiseyin Hi!· 
mi Pa1a bir gun huzura bu i1 ~in de bir 
~are ile girdi. Siileyman Efendi ~a -
cuklann1n islerini tesviye etmek iizere Se
lanikten tan•d•i!• ve i,bilirligini gordiigu 
Ismail Bey isminde bir zah tavsiye edi
yordu. Bu zat benimle temasa geldi ve 
derhal, gorii1tiikten sonra anladtm ki, 
Hii!eyin ·Hilmi Pa,anm bu defa intiha
bmda isabel vardn. Ismail Beyin idare
sinde bu kanaatimi degi~tirmege !ebeb o
lacak bir emareye hi~ tesaduf etmedim. 

Bir giin bu zat ban a N aciye Sultan 
[LfJtten sahffeuf 'etirlnl.l<] 

• 
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Davud Dindan belki tanmmtz .. Onu 

tammtyorsamz, muhakkak ki ahbablan -
ntz, yahud da mahalle komjulanmz ara
smda bun a yakm bir tip vardtr. F arze -
delim ki boyle bir tesadi.ife mazhar ol -
mak ~erefinden de mahrumsunuz!. Ozi.il
meyin .. Bizde yinni senedir hikaye ya -
zanlar, bir~ok defalar bu ~e1id §ahsiyet
leri kahraman olarak kullanmaktan geri 
kalmamtjlardtr. Amma, Davud Dindar 
bunlann zamanla birlikte tekil.mi.il etmi1 

meveudiyetinden bile haberdar olmadtgt 
bu 1irin mahlukla yapayalmz ve kar§t 
karjtya kendi evinde oldugunu ri.iyada 
bile gorse hayra yormazdt. Fa kat ha -
yalta yapttgt ilk ytrttkhgt ve arstzhgt biis
biitiin ileri gi:iti.irmege karar verdi. lc;in
den «adam ne olursa olsun l» diye omuz
lanm silkti. Sanki onu senelerdenberi 
tamyormu§ gibi: 

Bugiinkii Tiirkiye 
Dev!et Bastmevi - 1 stanbul 1937 

Fiatt yaztlt degll 
VIII inci Eduarda isnad edilen filim ISTANBUL: 

12,30 plakla TUrk mtlll!k!s! • 12,50 
dis - 13,05 muhtellf plak nefrlyati -Matbuat Umum mi.idi.irliigi.iniin tiirkc;e 

olarak ne~rettigi cAym Tarihi> ve fran
stzca olarak neFettigi cLa Turquie Ka
maliste. gibi degcrleri muhtelif baktm
dan birbirile boy olc;ii§en mevkut ne§· 
riyah yanmda boyle eserlere de bir yer 
a}'lrmasr c;ok yerinde bir harekettir. 

Fernand Cravey ile Joan Blondell'in ~evirdigi 
son - 18.30 plAkla dans mus!kl.sl • 
konferans: Beyo~lu Halkev1 namm• 
Kaztm ismall <Giine§ banyosul - 20,00 
zlhe ve arkada~lati tarafmdan TUrk 
slkls! ve balk §arkrlarr - 20,30 omer 
tarafmdan arabca sOylev - 20,45 .,..,.,~_.. 

ve arkada§lan tarafmdan TUrk 

«Kral ve Figiiran Klz» kordelas1 

bir niimunesidir. 
Kalemde oldugu kadar evinde de 

ciddi.. Kuk be1 ya~lannda kadar.. Es
mer ve za}'lf yi.izli.i, lath bakt!h fakat 
dudaklan gi.ilmege degil, tebessiime bile 
pek az miisaid .. K.tltk ktyafetinin ucuza 
mal oldugu belli .. Lakin sahibinin temiz 
ve titizligine de ba§tan a§agt bir deli! .. 

Yenikaptdan Aksaraya gelen biiyiik 
caddenin iizerindeki kii~iik evi yapttr -
dtktan sonra hayatta en biiyiik emeline 
hvu!ffil!1 insanlann hissettigi hazzt duy
muj, kansma ve c;ocuklanna daha ziya
de baglanmtjlt. On dan evvel; «aman, 
b01 para israf olmasm !» diye ic;i ic;ini 
yerken son senelerde biraz kesenin ag
z:nt a~ar gihi olmu§lu. Hatta iki yazdtr, 
ailesini, memleketi Cideye gi:inderiyor, 
kansmm biraz muhit degi!tirmesini, kii • 
<;iiklerin de hava ahp, mekteb yorguo -
luklanm c;tkarmalannt temin ediyordu. 

• Ogle yemeklerini zaten i:itedenberi da-
irede abureuburla gec;irmege ahjmt!h. 
Y almz kaldti!J zamanlar ic;in ancak ak -
§am yemeklerini diijiinmek ihtiyaet vardt. 
Golan Lalelideki kii~i.ik lokantada yi -
yor, biraz ko1edeki kahvede oturuyor, sa
at onda da muntazaman yatagma giri -
yordu. .... 

Ge<;en haftadanberi Davud Dindar 
ic;in ii~iincii defa olarak ayni yaz hayatJ 
ba,!amtjb. Bir sabah mutaddan erken 
kalkmtj, elcegizile pi1irdigi kahvesini 
ve gazetesini ahp pencereye kurulmuj • 
tu. Saat, hemen hemen alt1 olmamtjh 
bile.. Bo1 ve ISSIZ sokakta bol bol geri
nen ve bir yiyecek bulmak iimidile ote
yi beriyi kokhya kokhya dola1an ko -
peklerden ba~ka kimse yoktu. 

Bir araltk uzaktao ince ve ~alak bir 
hayalet gi:iziine ili1ince Davud Dindar 
gazete!ini btraktp pencereden dt1an sark-
11. Bari 1imdiye kadar boyle 1eyler yap
tti!J olsa .. Hayahnda, kansmdan ba1ka 
hic;bir kadmla alakadar olmak 1oyle dur
sun, onlardan birine i~ bile gec;irmedigi
ni gene kendi!i iftiharla soyler dunndu. 

Fakat na!ll!sa bu gene ktza gi:izii kay
mt§h. Hayal gittik<;e vazthla§tyordu. En
sesinin yanSina kadar dii1mii~ liile liile 
sac;lan, beyaz ve taze yiizii, parlak siyah 
gozleri, ince yiinden elbiminin i~inde bii
tiin inhinalan gi:iri.inen viicudile olmn§ bir 
meyva gibi i§taht kam~thyao bir mah -
luktu. Bu, bir daktilodan ziyade bir i§<;i 
ktz olabilirdi. <;:iinkii §apkast yoktu, a • 
yaklan c;orabstzdt. 

0 maheub ve ciddi adama bilinmez 
neden birdenbire bir ytrttkltk, bir arstzhk 
anz oldu. Tam evin oniinden gec;erken: 

- Kii<;iik hamm, kiic;iik hamm, diye 
seslendi, yukan gelsene I 

- Ey, nastlsmiz bakahm, dedi, ki.i
c;iik hamm l Affedminiz, belki sizi i§i • 
nizden ahkoydum. 

Gene ktz patiska ortiilii sedirlere, bo
yast ka~mt§ iskemlelere iirkek iirkek ba
karak ayakta duruyordu. 

- Otursamza efendim l. 
Bir gi:imlek, bir pantolonla Q}ma!tna 

ragmen bu ya§h adam klZin iizerinde c;ok 
emin bir tesir btrakmtf olacak ki yava§ 
yava~ siikunet buldu. Davudu haytr se· 
ven bekar bir adam zannetmi§ti: 

- Ah, dedi, bu tesadiif nekadar iyi 
oldu. lki buc;uk ay var ki i1siz kaldtm .. 
Vicdanstz patronlar bazan benim gibi 
ii<; senelik emektarlan bile ansmn ftrla • 
!tp !okaga atmaktan ~ekinmiyorlardt. 0 
zaman i1 kanunu ~tkmt~ olsaydt, ona 
gi:isterirdim ya.. Benim gibi Allahtan 
ba1ka kimsesi olmtYan bir luz ne yapar, 
ne ile gec;inir .. Haydi ac;hga sabredeyim .. 
Sokakta yatamam ya.. lki aydtr kii~ii
ciik odamtn kirasmt veremedigim ic;in bu 
sa bah evsahibi beni kapt dtjan etti. N ey
se Allah razt olsun, ejyamt her zaman 
ah~veri1 ettiii;im bakkala bnakhm. Ken
dime bir i~, bir ktsmet aramaya ~tkhm .. 
Siz tekrar tekrar c;ai!Jnp da tsrar edince 
dayanamaytp girdim .. 

K!Z anlattrken Davud Dindar bir 
bukalemon gibi renk deiii1tiriyor, boyle 
bir neticeye miineer olaeagtm hi<; de tah
min etmedigi densizliginin feciligini ya
vaj yavaj anhyordu. Ya bu ktz ba~ma 
musallat olur da mahalleye onu rezil e
derse .. Y a kanst, c;olugu c;ocugu haber 
altr da aile ocagr ba§tna ytkthrsa .. 

0 vakit Davud Dindar sade kalem -
deki miimeyyizlik ciddiyetini degil, aile 
reisligi hakimiyetini de takmarak: 

- Affedersiniz kiic;iik hantm, dedi 
ben bir 1aka yapmak istedim.. Sizin bu 
latifeyi ciddi telakki edip de ic;eri gire -
ceginize kat'iyyen iimidim yoktu. Y oksa 
ben evli, <;oluk ~ocuk sahibi bir adamtm. 
Yaz miinasebetile onlan memlekete gon
dermi!tim .. 

Gene ktz sarardt, iskemleden kalkar • 
ken dizleri titriyor gibiydi 

Davud Dindar onu kap1ya kadar gO
tiirdii. Pantolonunun arka cebinde da • 
ima ne olur ne olmaz insan hali bu, diye 
ihtiyat bulundurdugu iki kagrd lirayt <;1 • 
kanp klZin avcuna sJktjbrdt: 

- Kusura bakma yavrucugum, dedi, 
ticaret ve sanayi alemile alakadar degi • 
lim ki sana bir i~ bulabileyim .. Onun ic;in 
1u kii~iik hediyemi rica ederim kabul et I 
Yalntz, dur, evvela ben dt1anya baka • 
YJm .. Buradan c;tkhgtm kimse gormesin, 
herkes i1in ashm bilmez, elaleme kepa
ze olurum ! .. 

Sokak hala sessiz ve tSilzdt. K.tz te • 
~ekkiir makammda yalntz ya§h gi:izleril~ 
bu iyi kalbli adamm yiiziine minnetta -
rane baktt. Sonra kapmtn arahgmdan 
yava~a stynldt. 

Kitabm miiellifi Dr. Stephan Ronart, 
mUtercirni de Dr. B. T. ~amandrr. 

Eserin onsi:izi.indeki ~u giizel sa!Irlarr 
birlikte okuyahm: cDr. Stephan Ro • 
nart'm kitabr bir anlayr~m ve hayran 
kah§m ifadesidir. Hem de giizel bir ifa
desi.. Bugiinkii TUrkiyeyi anla}'I§In, bu
gUnki.i TUrkiyeye hayran kah~m ...• 

BugiinkU Tiirkiyeyi gezen, goren ve 
gezdigi, gordUgii i<;in seven miiellif faz
la Q]arak bugiinkii Ti.irkiyeyi anlamr~ • 
ttr da ... 

Tiirkiyeyi gezm~, gormii§ olanlar ~ok
tur ve belki de anlamr~ olanlar bulunur. 
Fakat Tiirkiyeyi hakkile tammr~ ve an
lami§ olanlar her halde azdrr. 

Bunlardan biri olan Stephan Ronar
t'm eserini okumak bizirn i<;in bUyi.ik bir 
kazanc olacak!Ir. 

Eser iki bO!Ume ayrtlml§hr. Birinc! -
sinde: cTUrk uluslarma ve TUrk illerlne 
dair kuvvetler - TUrkliik ve !slam!Ik. 
TUrk kuvvet muhassalalar1 - Anadolu -
Osmanh sultanlarh ba~hkh bahisler 
var. 

VIII inei Eduard'tn tahttan ~ekildigi 
giinlerde bazt gazetelerde bir taktm ha • 
vadisler ve resimler ~tk!t. Guya, Holi -
vud' da 1imdi «Vindsor» Diikii olan za • 
tm bugiinkii zevcesi alan kadmla giri1tigi 
macerayt tasvir eden bir filim yaptltyor -
mu1!. Biitiin diinyadaki sin em a hareket
lerini az<;ok yakmdan takib etmekte ol • 
dugumuz i~in biz buna ihtimal vermemi§· 
tik. Ciinkii elimizdeki meveud biiltenler, 
mecmualar ve sairede boyle bir filmin 
<;evrilmekte olduguna degil, hatta boyle 
bir tasavvurun mevcudiyetine dair bile bir 
kayid ve haber yoktu. Nitekim mesele 
biraz sonra anla,t!dt. Bahsedilen filmin 
mevzuu; iizerinde gi.inejin hie; batmadtgt 
bir memleketin eski kralma degil, meger
se hi~ giioe§ yi.izii gi:irmemi§ ve gormesi 
ihtimali olmtyan bir devletin sabtk Krah 
VH nei Alfred'e aidmi§. 

Alfred tahttan c;ekilip de hiikilmet ij· 
lerinin dagdagastndan uzak i§siz, gii~siiz 
kalmca vaktini sade uyumakla ve ic;mekle 
ge~irirken bir figiiran ktza tesadiif ediyor 
ve bu ktztn sevgisi ona tekrar diinyayt 
sevdiriyor ve hayat miicadelesine ahlma
stm temin ediyor. 

!kinci boliimde: cTiirkiyeye ve TUrk 
halkma dair Kamal AtatUrk - Ankara -
Ekonomi - Kamalizm• ba§hkh bahisler 

Gi:iriiliiyor ki mevzuun ima yolile dahi var. 
Bu tafsilat eserln umuml manzarasmr VIII inei Eduard'm son gec;irdigi mace

<;izmekte lse de onu daha iyi anlatmi§ ra ile hic;bir alakast yoktur. Anlajtltyor 
olmak i<;in miitercirnin kitabm on so - ki o bir iki ay evvelki rivayetler ya filim 
ziinii bitiren ~u sa!Irlarrm da buraya kumpanyast tarafmdan propaganda ola
ilave edelim: cDr. Stephan Ronart, rak, yahud da bazt ac;tkgoz gazeteeiler 
~Uphe yok ki, cBugUnkU TUrk!ye• sinde tarafmdan alay olsun diye c;tkanlmtjhr. 
Ti.irk tarihinin • dagdan daga athyarak Filmin senaryi:isiinii me,hur dart komik 
lnt'alar kap!Iyan - dUnkii canllhk ozil-
nU yakmdan sezmi~; bu varhk selin!n karde1 (Marks Biraderler) yazml§lar ve 
yannki aln§ml evvelden belirtmi~tir. rejiyi Melvy Le Roy idare etmi§tir. Pa-

Fakat ne de olsa, bu !ki eseri k!ta - ris gazeteleri, ilk temsil miinasebetile yaz
bmda anmi§ ve kutlulami§ olmak lsti- dtklan tenkidlerde kral roliinii oymyan 
yecekti. Elbette ... cBugilnkU Ti1rkiye• Fernand Gravey'le figi.iran klZI temsil e
sini tamamlamak i~in. - ~u sa!Irlarla, 1~- den Joan Blondell'i c;ok begeniyorlar. 
te, kitabma ve kendisine kar§t, bu yi.ik- Beyaz perdenin yeni trifti 
sek borcu lidi.iyorum. Seve seve, sevine Holivud' da yeni bir ji:inpri:imiye mey-
sevlne ... Bir miitercim ve bir tercUman 

dana c;tk!t: Tyrone Power, Bu gene ilk 
!tfatile.- • 

Hazin bir oliim 
Topkap1 Sarayt 

MUzesi miidiir mu
avini 1zzet Kumba
racrlar diinkU sah 
gUnil hayata gozle
rini kapamr§ttr. 

Topkapt MUze • 
sinin kurulu~unda 
!zzetin emek ve 
hizmeti her ti.irli.i 
takdirin i.istUnde -
dir. Filhakika, Ci-

Merhum 1zzet han Harbinde MUt-
Kumbaractlar tefikler!n Bo(:aza Tyrone Power 

iki filmi alan «Seven kadmlar» Ia «A1k 
Havadisleri» ni Loretta Young'la ~evir
mit, bunu bir iic;iincii filim «Metropol 
Kahvesi» takib etmi1ti. Simdi ayni ~ift 
dordiineii bir kordela c;eviriyorlar: lkinci 
Balaytl .. 

Errol Flyn'in yeni filmi 
Errol Flyn'in lspanyadaki dahili mu

harebeyi yakmdan gi:irmek iizere oraya 

·--
ve hatk §arktlarr (Saat ayartl -
KESTRA - 22,15 Ajans ve Borsa 
ve ertesl gUniin programr • 22,30 
sololar, opera ve operet par~alarr • 
son. 

viYANA: 
18,20 MUStKl: - 19,20 kari~tk va:vrn-~'1 

SENFONiK KONSER • 21,45 muslldlll. 
' yes - 22,45 t;!AN KONSER.i: • 23,15 

haberler - 23,25 ECLENCELi KONSEII· 

Fernand Grnvey ve Joan Blondell 
•Kral ve Figiiran• filminde 

gidip bir<;ok oliim tehlikeleri atlatmlj ol
dugunu bir hafta evvel yazmttltk. Meger 
artist, bu seyahati c;evirmekte oldugu fil
mi yanda btrakarak yapmt§. Simdi tek
rar Holivud' a di:inmii§ oldugu i~in adt 
«Mi.ikemmel Bir Niimune» olan korde -
layt tamamlamak i~in c;ah§maga ba,la -
mt,hr. Filmin mevzuu bir kadmm yiiz 
erkek arasmda bir erkegi se~ip onunla ev
lenmesi maceraSI etrafmda cereyan et -
mekte ve bu kadmt da Miriam Hopkins 
temsil eylemektedir. 

«hham ediyorum!» 
Biiyi.ik harbin miitarekesini takib eden 

giinlerde me1hur Franstz reiisorii Abel 
Gance «ftham Ediyorum !» ismi alttnda 
harblerin sebebiyet verdigi s~faletleri ve 
faeialan gosteren sessiz bir filim yapmtj· 
h. Abel Gance, bugiinlerde «1 tham Edi
ymum I» u sesli olarak kii<;iik bir degi,ik
likle yeniden ~evirmege ba~ltyacak!tr. 

«Zenda Mahpusu» 
Vaktile sessiz olarak yaptlmt~ alan 

«Zenda Mahpusu» filmi yeniden sesli o
larak ~evrilmektedir. Ba,rolii Ronald 
Colman oynamaktadtr. 

Joan ve Franchot 

BERLiN: 
18,05 MUSiKi - 18,30 karlfii< yaym • 

OPERET PARQALARI - 21,05 
2! ,05 haberler - 21,15 MUSiKi VE 
HAVALARI- 22,05 komed!- 23,05 hava, 
berler, spar - 23,35 DANS HAVALARL 
PE~TE: ~~•I' 
18,05 KONSER, Pi:YANO MUSi:Ju.o' 

19,30 roportaj - 20,05 MACAR t;!A~ 
RI - 21,05 Qin edeb!yatr, haberler - Z;' 
CAZBAND TAKIMI - 23,10 KONSER • S•· 
transrzca ve !talyanca haberler, gra.motca 
son haberler. 
BUKR~: , 
19,05 ECLENCELi KONSER - 21,25 

ferans • 21,40 PiY ANO KONSERi • 
t;;AN KONSERi - 22,35 hava, "•1"rl'• ' 
spar - 22,50 GECE KONSER.i: - 23,50 tra~ 
sJZca ve almanca haberler, aon haberJef· 

LONDRA: , 
19,05 ORKESTRA KONSER.i: - 20,05 IIJ, 

berler, hava ve sa!re - 20,35 mus!ldll ~., 
"'''' portal - 21,05 konu~malar - 21,25 p",,..IP' 

KONSERI - 22,05 MUSIKI - 22,50 kon~ , 
haberler, hava ve sa!re - 23,30 DANS oll, 
KESTRASI - 24,35 haberler, hava, gral1l0 
fon. 

PARiS [P.T.T.]; 
18,35 gramo!on, trbbl kon!erans~ k_o_~~,: 

rna - 19,05 PIYANO KONSERI, §AR.KlJ.>"', 
19,35 bir mulAkat, haberler, 11ramotonFC 
21,35 SAKSOFON KONSERi • 22,05 KO ~· 
KONSERi - 22,35 ODA MUSIKisi VE fi/o 
KILAR - 23,35 haberler, hava. 

ROMA: ~ 
18,05 haberler, ODA MUSiKisi - 19': 

kart§tk yaym ~ 21,45 KARI§IK MUsi:Jd,. 
22,05 SENFONIK KONBER • 23,20 kQIII;. 

NOBETCi ECZANEID 
Bu ak§am ,ehrln muhtel!t •emt!er!J1dl 

nObel~! olan eczaneler §unlardir : 
istanbul c!hetlndekller : 
Emlnoniinde (A. Mlnasyanl, B4!yastd~ 

(Cemlll, Kii~iikpazarda (Yori!l, EyilbS':; 
tanda (Hikmet Atlamaz), §ehreminln,, 
(Nii.Zlltl Sadtkl, Kara11ilrnriikte (Kelll"" 
Samatyada. (Ero!!!o•), §ehzadebatmda. (J.i' 

mall Hal<kll , Ak.sar~da. (Sarunl, Fenet<l 
<Vitam, Alemdarda <~rei Ne~·etl, BaiiJT' 
koyde <HllAll. 

Beyotlu clhetinctekller: 
Oalatasara.yda (A. Cevadl, Bo.!ltanbll$1~; 

da (Garihl, Galatada. To~>~;ularda (}i!d• ,, 
yet), Tak.s!mde (Kemal Rebull, KurtuJU·

1 ta (O<>lopulo), ~ifllde Macka caddeall16, 
(Ma~kal, Ka.sunp~ada (Vasrtl, Hask61, 

Dort haftadanberi Kalifomiya sahil • de (Barbutl, Be~!kta§ta. (NaU Halldl, 5' 
lerinde istirahat etmekte alan Joan Craw- rryerde (Asafl. 
ford'la kocast F rancho! Tone Holivud'a {jakiidar, Kadtkoy ve Adalardakller: ,., 

UskUdarda <SeUm!yel, KadrkoyUnde "", 
donmii§lerdir. Franchot Tone, senrayosii ~Udliiye§mede <Arman Hulilsll, BUyiikad~ 
Eric von Stroheim tarafmdan yaztlmt~ 0 • da <Halkl, Heybellde (Tana§l. 

Bet cerh vak' as1 
Ian «Umumi Hastane» filmini, Joan -
Crawford da asri bir komedi alan «Cen· 
nette 0~ Ko,k» filmini ~evirmege ba1 • Diin §ehrirnizde muhtelif cerh vak'B' 

Jan olmu§tur. Bunlan sirasile yazryo ' 
ruz: 

lamtjlardtr, , 

A§kta get< kalanlar 
«Romeo ve Juliette» filminin kahra -

mam Leslie Howard, Bette Davis'le bir
likte yeni bir filim ~evirmektedir. Filmin 
adt «A1kta gee; kalanlar» dtr. 

1 - Pa§abahgede Nattr soka(:mda 0' 
luran Ali, karlSl S• :bka ile SultanteP' 
c;aymndan ge<;erlerken civardakl tu~11 

fabrikas1 amelesinden 20 ya§larmda Jlf 
Iii, Srdtkaya laf atmr§hr. 

Ktz evvela aldtrmadt. Yiiri.iyi.ip git -
mek istedi. Fa kat sonra birdenbire durdu. 
Davud, daveti tekrar edince bajml kal
dtnp zoraki gi.iliimsecli. 0 vakil adam 
biisbiitiin }'lh§h. Hemen ko~up kaptyt 
a~!t. Gene ktz bir iki saniyelik bir tered
'diidden sonra di:indii ve hllla i<;eri girdi. 

T ekrar pencereye donen Davud Din
dar, sendeleye sendeleye mec;hul ve bel
ki de tehlikeli bir aleme dogru giden yav
rucagtn arkasmdan kalbi ~arparak, ruhu 
ezilerek baka kaldt. Fa kat ne yapabilirdi) 
Onu bu uc;uruma dii§mekten korumaya 
ne serveti, ne de vaziyeti miisaid degildi 
ki!. 

hiicumlarmm en tehlikeli anlarmda 
Hazinenin 1stanbuldan Anadoluya nakll 
mevzuu bahsoldu~ zaman hUk<lmet 
bu i~e kendisini memur etm~, o da, yo
rulmak bilmez bir <;ah§ma ve ~8§Ilacak 
bir itina ile bir zerrenin bile kmlma 
veya ztyama meydan vermeksizin Ha
zineyi ve diger klymetli e§yayr tophya
rak KQnyaya gotiirmU§ ve iki sene mUd
detle orada muhafaza etmi§ti. !stan -
bulun i§gali srrasmdakl en kari§Ik dev
relerde ayni hizmet gene kendisine ha
vale editml~, bu defa da Haz!neyl An
karaya nakletm~ti. Topkap1 Sara}'lnm 
MUze yaprlmasma karar verildigi za -
man, Miizenin kuru!U§ ve tanzirninde 
onun bilgi ve zevkinden ~ok istifade e
dilmi§tir. 1zzet Kumbaracrlar, bi.i • 
tiin hayatmr resm! vazifesi haricinde 
Tiirk tarihine vakfetmi§ ve <;ok yorucu 
ara§!Irmalar neticesinde lnymetll eser
ler meydana getirmi~tir. Bunlardan ba-

Romanya Veliahdinin tahsili 
Ali, Halile ~tkt§mi§ ve iki erkek at~ 

stnda kavga ba§lamt§hr. Kavgada I>, 
yUziinden yaralanmt~, tedavi altma 1 

!tnmt§!tr. Halil yakalanmt~trr. 

Davud, «ya kom1ular gi:irdiiyse, y: ~u 
anda kanm ve c;ocuklanm <;tkagelirler -
se !» diye diijiindii, viicudiinden bir iir
perme gesti. 

fki ii~ dakika evvel yeryiiziindeki Ahmed Hidayet 
---,---~--..,._,-~-====--------....,-.,--------.,_ zrlan §Unlardtr: 
tarafmdan verilmi1 bir cihaz defterile I vaclarmda Hiinkann ne yapabildigini 1 - Sebillerimiz, 
geldi: «Ya, oyle mi~ dedim: Enver soyledim: fazla izaha liizum da kalma- 2- Medreselerimiz, 

• Beyle Sultamn izdivact takarriir etti dt, bu zeki adam zaten hakikati tahmin 3 - Kavuklarm tarihi, (Ti.irk 
mi ~» etmi~ti. 4 - Otc;uluk ve Otc;ulanmlz 

G 1 Eczacrhi!Jnm Tarihi), 
ii iimsiyerek «evetl» makammda ba- «Sultan efendi bunu bilemez. Ben ar- 5 _ Yedikulenin Tarihi, 

!tnt egdi. Belki pek ~ocultc;a bir saffet zederim, fakat miimkiin olandan fazla 6 _ Topkapi Saraymda tlk Eczane. 
esel'i olarak bu izdivaG beode hayret bir i1 goriilemiyecegini siz bilirsiniz.» de- !nti§arlan masmda, gazetemizde vu-
uyandtrmaktan bali kalmtyordu. Kahra- dim. 0 gene «evetl» makammda bajtnt kuflu kalemler tarafmdan krymetler! 
mam Hiirriyeti Damadt Hazreti ,Sehri - egdi. Ve aneak miimkiin alan yaptlabil- tebarUz ettirilen bu eserler Tiirk mede
yari gormekten nastlsa bir his duyuyor - di. Hie; zannetmek istemem ki Enver bu nivetinin klymetli vesikalartndandtr. 
dum. Diger Kahramant Hiirriyet Niya- cihaz defterini gormii1 olsun. Fa kat ne· tzzet Kumbaracrlar, ikinci Muradm 
zi de yeni Hiinkara gelmi~. tazima!tm tieenin deftere hie; uygun olmamaSI mes- akmcrlarmdan olup Ti.irk tarihinde iin 
arzetmqti. Bir giin Hiinkar onu Si:igiid- uliyetini Sultan elbette Ba~katibe ham • sa!mi§ alan Kumbaraci Gazi !sa Bey 
liide refakatine alarak bir<;ok iltifatlara letmi~tir. Diger bir vesile iizerine Hakkt ahfadmdan Ibrahim Beyin ortanca og
bogmuttu. Ben de bir arahk onunla gO- Pa1anm pek zeki giilii1lerinden birinin ludur. 

Memlekete, tarihe hizmetle dolu alan 
ri4mii1tiim. 0 da maheub, o da miic;tenib refakatile dedigi gibi: «Ba1katib, ah! 0 60 kiisur senelik hayatmda nezaket, te-
bir gencdi. Ona da bir soz si:iylenince ne fena adamdtr! .. » vazu ve iyilikseverligile bilaistisna her-
ktplurmiZl olurdu. F akat o kadar ... Son- En verden sonra Damadr Hazreti Seh- kese kendisini <;ok sevdirmi§ti. 
ra ortadan silindi, Kahramam Hiirriyet riyari olmak maSI Ismail Hakktya gel- Krymetli babalanm kaybeden !GZI 
unvamm kafi gorerek, «Enverle Niyazi>> di. 0 da Hiirriyet kahramanlanndao bi- Bayan DiirrUsafla ogullarmd&n, doktor 
tiirkiilerinde admm amlmasma kanaat riydi, Enver damad olunca onun da da- Sedad, Berlin - Hamburg (Doy<; - Tiir
edilocek bir miikafat nazarile bakarak madhga hevesini tabii gormeliydi. lttihad ki§) kumpanyasmm miiessisi M. Kema
yerine p;itti. ve Terakki azaSI onu pek severlerdi zan- led din ve Ti.irkiye miimessili N ecdet ve 

Cihaz defterine bir goz atttm. Neier nmdaytm, ona Haftz Hakk1 derlerdi. Memduhla yegeni Vefa Lisesi edebiyat 
yoktu, neler L lnci ile i1lenmi1 gel in yor- NiGin severlerdi, ned en Haftz derlerdi, muallimi Samihe .b,"!~a£hi:I dileriz. 

p:amndan, yatakhgm iizerinde som mma b~~~ .~~l~iyorum, zaten on~nla. ~ulu,up Te§ekkiir 
kaph oyadan tutu!.un da miicevherler, gorustugume Ve hakktnda btr ftktr hast! O~lumtJ? H~ I·;~ 1"1·-~m;n fprf nlihnii 

giimu1 taktmlan ... Biitiin Hazinei Hassa e~iii;ime de vaktf d~~ilim •. ta ki, Halas - dola;,site bizi si:izle ve yaz1 ile teselliye 
siiriiklenip gidiyordu. karan ftrkast te~ekkul edtp de .. • l ~ah~mi§ bulunan dostlara te§ekkiir e-

lsmail Beye Hazinei Hassanm ne Bu ba1ka bir hikayedir. deriz. 
halde oldugunu, diger !ultanlann iztli - Halid Ziya U$AKLIGIL Mu§ saylavr H. Kihco(:lu ve e§i 

Romanyanm 15 ya~mdaki Veliahdi Prens Mi~el Biikre~te hususi b!r mek
teb2 devam etmektedir. Kral Karolun emrile bu mckteb Romanya hallu • 
nm her tebaasrm temsil eden 12 talebe kabul edilmi~tir. Bunlar arasmda 
Romanyadaki eknlliyetlerin de miimessilleri vardrr. Mektebde Prens Mi~elin 
iiG aziz arkad.a~I vardiT. Her zaman beraber gezdigi bu arkada§lardan biri 
Besarabyah bir kovliinUn oglu, digeri Alman ekalliyetine mensub bir mek • 
teb hocasmm oglu, iic;iinciisii de Romanyanm Var§ova el~isinin ogludur. 

2 - Fenerde bir kahvede All, Ba1 ' 
ram, Mustafa admda U~ ki§i oyun o1' 
narlarken aralarmda kavga <;Ikmi§Il1'· 

Kavgada Bayram, Aliyi omuzWld~ 
Mustafay1 ayaklanndan yaralamt~ ', 
ka<;mt§hr. iki yarah da tedavi altma J 

lmmt§, firarl tevkif edilm~tir. , 
3 - Cibalide Tiitiin fabrikaSI ark' 

smda oturan Bayram, eskidenberi se~ 
digi Fikr!ye admdaki klza diin soka~~. 
rasgelmi§ ve beraber ya§amagr tekli! e 
ml§tir. _,1 

Fikriye aldrrma}'lnca Bayram kiZII": 
ve bt<;akla klzcagiZl kiirek kemikleri 1, 
rasmdan ve belinden agtr surette yal'8 

!ami§hr. Fikriye hastaneye kaldmlJTI'~ 
Bayram yakalanmr§hr. , 

4 - tJskUdarda oturan General I>~ 
hm lnzr Sabiha, ak§am iizeri vapur:;, 
kelesinden c;rkrp evine gitmek Uz. 
yiirUrken ayn ya§adtgl kocas1 !bralt~ 
birdenbire i.istUne ahlmt§ ve kadtrtCJf· 
/itzt muhtelif yerlerinden yaralami~ (• 
Polisler derhal !brahimi yakalatnljl~. 
Sabihay1 da hastaneye sevketm!§le!d 0 

5 - tJskUdarda Sultantepede otu!~0 
ve tiitUn deposunda c;ah§an Huriye, ~~· 
ak§am i.izeri evine giderken kocaSI ,1 
seyin bt<;akla iistUne hiicum etm~ ' 
zaval!tyr be§ yerinden yaralami§ttr. , 

Yarah hastaneye kald.ITllmt§, Hiise 
yin yakalanmt§!tr. ./ 

H A L K ' 0 P E R E T t 
· BU A K $A !A 

1/!11,. A ESKi HAMAI\f . ~ 
~~- ESKt T~ 

Operet 3 perde 
Orkestra • Bale flll 

8/7/937 per$embe akS& 
Besiktas Aile Bah~csinde 

9/7/937 cum a ak§&DU 
Kadtkoy HMe bah~csinde 



'7 Temmuz 1937 CUMHURIYET 

SAGLIK i~LERiMiZ ikusadi hareketler / ((Turk - Yunan elbirligi>) 

Tifo neden olur ve 
nelerle ge~er ? 

Barsak tica-::;

1

-illUZI-. -.n- T ii r k i y e n in y a rat t I g I 
Mem~:~:::lik;:::~e~:edi mii- §ayanJ hayret mucize 

Ge~irilen bir~ok tecriibeler ve ahnma
Sina ihtiyac olan muhtelif tedbirler 

tecaviz koyun barsag1, ona yakm bir 
miktarda da kuzu. ke~i ve "g" barsag1 Tiirkiye her cihetten oldugu gibi mali baktmdan 
istihsal edilir. l stihsal ettigimiz bu bar-
saklarm hepsi de, sucuk i~ in kullamlan da parlak bir istikbale namzed bulunmaktadtr 

ciiz'i bir kJSJm istisna edilecek olursa, Yazan: L. Kanakaris Rufas 
Tifo Eb th . . d L b' fi dan k er . 1smm el<J 1r zat tara n-

h e!fed1lrn1! olan mikrobun yapllii;• 
astahkt B . 

Iar tr. u mtkroblarla bula)m1! su· 
Ye • .renecek ve i~ileceklerin soguk olarak 
Ve n

1 
enle_ri. dlerle temaslar, karasinekler 

IerJ'"sak hastabg1 nakle vaSJta olan jey· 
Ya 

1 ~· T 1fo mikrobunu iizerlerinde ta11· 
tat- Insanlar da vardn. Bah usus tifo has-

tg1nda . 'I k bir h .0 1y1 e~re kalkm11 insanlann 
&e . ~h miiddet ba1kalanna hastahk 
aa:r• 11meleri muhakkakllr. Boyle ;n · 
de~ a:a. P<>rtor denir. Mikrob la!1Yittian ... ,," 
be~u h;stahgm lstanbulda olmasma se

! ned~r? 

lardan gelmedigi ,0yleniyor ve daha ~ok ihrac edilir. Barsak ihracabndan senede 

d I memlekete 1,5 milyon lira girer. En fazla Atinada ~Ikan ve ~eylerden de bahse i iyor. Acaba ne yap· 
barsak ihrac ettig"imiz memleketler AI· bundan evvel de, dost mahy1z? 
manya, Amerika, rekoslovakya ve A- Yunanistanla aramtz-En miihim ihtivacumz SJhhi te,kilatm '>" 

tamamlanmasmdadu. Koca 1stanbulda vusturyadu. daki yakmhgm samimi 

t Barsaklarrmrz kalite itibarile Balkan· manaSJm tebariiz ettire-hala evlerin Saghk Kiitugii daresi yok. 
larda birincidir ve diinya piyasalannda cek mahiyetteki yaz1lan, Garb memleketlerinde otuz bin niifusu 
Avustralya ve Rus barsaklanndan son- taraf1m1zdan iktibas edi-olan her ~hir i.;in evlerin saghk 

) ra gelir. len «Turk - Yunan Ti-kiitugii idaresi (Sihhi sicil miidiriyeti 
Bununla beraber barsak ticaretimizin caret Ofisi Ekonomik easier sanitaire des maisons yapmak mec

daha fazla inki•af edebilmesi irin •u nok- mecmuaSJ» nisan ve ma-buridir. Bizim ise her koyde buna ihtiya- ' • • 
k talarm nazan itibara ahnmast fayda!t o- y1s aylanna aid niishaCim1Z vardu. Hepsini birden yapamasa 

lacaktu: smda. eski Yunan Hari-
da ulkii bu olmahdu. Zira bu olmad1k-

1 - Barsaklanrruz harice standardize ciye N azm L. Kanaka<;a ne hastahklar vakit ve zamanile haber 
edilmi• bir halde ihrac edilmemektedir. ris Rufos'un «Turk-Yu-ahnabilir, ne de hakkile ~arelerine bak1- • 
Koyun barsaklan kec;i barsaklarile kan§· nan elbirligi» ba,hk!t 

giiriiltiisiinden ba~ka bir
jey i~itilmiyor; biit~e a
~1gi da varidat fazlasma 
tahavviil etmi~tir. 

ni hstanbuida bu hastahk beledidir. Y a-
er val<t k d y . lllind • 1 az~o var Jr. az mevSJ· 

labilir. Atel sa~aga sarar, karsJSmda sa
1alamr kahmr; nihayet soner amma ocak

tmlmaktadrr. Bu kanjbrma ise fiall dii- bir makalesini ne§ret - L. Kanakarb Rufos 

F akat benim fikrimce, 
Tiirkiyenin gosterdigi 
mucize, biitiin digerlerini 
geride b~takm1~hr. Kom· 
~u memleketlerin her sa
hada tahakkuk ettirdik • 
leri terakkilere uymak 
ic;in sarfedilen himmetle
re a~tlmaz hirer engel 
te1kil eden derin surette 
kiikle,mil geri an'anele
rin ortadan kaldmlmaSI 
metodlu ve yorulmak 

dah e boguk ve <;ig yemeler, ic;meler ve 
hast a! k 8 Z1 sebebler ziyade oldugundan N 1 daha c;ok olur. 
Ve d ahtahgm c;ogalmasmda Terkosun 

I( a a ba1ka sui arm tesirleri nedir? 
<!Jr. ~Panya sulan en teh!ikesiz olanlar
ihliJn r"· haslanndan mikrob kanjmasl 
de1/ 

1 az oldugu gibi 1ehir ic;inde de 
lllik \ borularla geldiklerinden i~lerine 
Ye ko Jar giremez. Bir de 1ehre gelinci
lllikt biar suyun hareketi ve temaslar 

B 0

1 
an hayli telef ederler. 

~11111 a tan Harbin de Terkos goliine a
koie I koleral1 asker oliilerinden 1stanbula 
edii~~ ~elmesi meselesini tetkike memu~ 
hem ~ll[n. Hem yerinde tetkikat yaphk. 
l'erk e suda mikrob arad1k. 0 vakil 
kanj 

0~ suyundan hastahgm gelmedigine 
Ot 0 lllu! ve o yolda raper vermi1tik. 

Yeti Suh ~e! y1l kadar evve] Beyrut Vila-
111tta 

1
. h1Ye miifellijiydim. Bir sene Bey

~~ et lifo fazlaca goriildii. Daha dogru
fa~j nebilerden de tutulanlar oldugu ic;in 
\, a t j• 
·~eh ··t 8 ! oldu. Beyrutun ba1hca suyu 
lngjj~ keibden gelir. 0 vakit bu su bir 
<li!i/~ kumpanyas1 tarafindan idare e
YUk! ordu. F ranSJZ!ar kabahati bu suya 
•uyu etecek oldular. Kumpanya derhal 
Sud n ~uayene raporlanm ne1re ba,Iad1. 
hak: tifo mikrobunun bulunmad1g1 ta -
d1g1 uk etti. Eger herkesin i~tigi. kull an
~allt 'u_la!Ia sirayet ederse tifo birden ~o
liy..,:. llhla 1eklini ahr. Bir misalini soy-

"'lll'J· 

k;lll~rk. Yll evvel lneboluda hastane he· 
t~J~ll'J. Abana nahiyesinin Yenibeyler 
1\.,, n e biitiin ahali oluyormuj diye 
~kt lll'Jonuya haber gitmi§. Vilayetten 
lane ~r &onderilinciye kadar lnebolu has
Citt't doktoru gitsin baksm, emri geldi. 
l.ln 

1~' ~iic;iik bir koyde elliden fazla in
birl: 

0 
ll1us. Bir odada, hatta bir yatakta 

dUI!la<; tifolunun yatmakta oldugunu gor
~ ,; tetkik ettim. Koyliilerin su ald1kla
Cl t'hll'Je koyiin alt kJSminda bulunuyor. 
~~ k et]e koyun biitiin kirlilikleri sulan· 

f; '"l'Yor. 

~·l~n·~~-trnda ka!dtgma gore lstanbuldan 
airlll· 0 Ylii bir gemici ile hasta!tk koye 
lobt~'· hastamn kirlileri y1kanmca mik
~etlt 1b~e-~menin •uyuna kan~m1~, bu !U
l<;eCet btun koye sirayet etmi§. «Sizin 
lor~u a,ka suyunuz yok mu ?» diye 
l)Jtletill1. Koyiin biraz otesinde bir c;e1-
l)J'~af daha varm1~, gordiim. Onu ~ok 
•u a] 1k buidum. Art1k oteki ~e,meden 
llatllr~all'Jalanm soyledim ve <;e§meyi ka
~lld, t!J1. Daha ba~ka tedbirler de ya

El~ ~ok gecmedi hastahk sondii. 
•efer lstanbuldaki tifonun da su-

§urmektedir. Standardize ederek mf kalar sondiirdiikten sonra soner. 
(Evlerin saghk kiitiigii} idaresinde raman barsagr ihrac edersek barsaklan -

her binanm temellerinden tavanlanna ka- miz dunyada birinci dereceyi kazana· 
caktu. 

dar terciimeihalleri yaz1hdu. Kuyulan, 
lag1mlan ve daha neleri varsa sicilde ka- 2 - Barsakc;Ihkta en muhim rolii tuz 

dl d Y ! '~" d k d her oynar. Ciinkii barsaklar tuzla i1lenir ve y1 1 Ir. apt wom an sonuna ·a ar 
., harice salamura halinde tuzlu ihrac edi-

evde ne gibi hastal1klar olmu§? Bu has· 
lir. Temiz tuz kullamlmad1g1 takdirde 

tahklann olmasmda evin ve mii§temilal!-
barsaklarda !eke peyda olur. Bu paslar 

mn lesiri var mid It? Kusurlardan han - barsag1 mahveder. Bunun i~in de gayet 
gileri duzeltilmi§? Ve daha diizeltilnoe- temiz deniz tuzu istimal etmek laz1md1r. 
leri lazrm olanlar hangileridir? Hep ya· !nhisarlar 1daresi barsak sanayii ic;in fev
z1hdir. E v almak veya tutmak istiyenler 

kaliide temiz ve ince olmamak §attile 
on ian kolayca ogrenebilirler. Fa kat on- biraz iri hususi barsak tozu hazrrlarsa 
ian en ziyade ve ~ok ehemmiyetle gozo-

d k I I hh I c;ok buyiik hizmetler gormu§ olacaktu. 
nun e tutaca o an ar SJ at memur an· 3 - Barsak ticaretimiz bugiin biiyiik 

dtrBen bu "hhi sicil meselesi hakkmda bir karamzltk iGerisindedir. <;:unkii piya
sam1zda ii~ ecnebi firma hakimdir ve 

Me•rutiyet zamanmda 27 y1! kadar ev- b 
• unlar aralannda trost yapmi§Ilr. Fiatlan 

Vel Yazml•tJm. 0 zamanlar devlet kinini 
• hakiki surette krrmaktadrrlar. Bahusus 

ve sttma mucadelesi yapumaSI i~in de ug-
§imdi Almanyaya barsak ihracahmiZ du

ra•1yordum. 0 vakil Sehremanetinin 
' runca piyasa da tamamen rakibsiz kai-

S,hhiye Miidurii olan doktor R1za Nuri 
ffi1§hr. Bu vaziyet kar§1smda barsak 

bana: ticaretimizde ve fiatlarda kat'iyyen bir 
«- Bu teklifinizi devlet kinini ve SJI· 

istikrar yoktur. Biiyiik bir kararsJzhk 
rna miicadelesi teklifinizden daha tatbiki 

hiikiim siirmektedir. Barsak~1hg1mtzm 
kolay bir i~ buluyorum. Mahallenin hi - inki§afr i<; in istikrar elzemdir. Bu ise an· 
risinden ha§lamr ve gitgide tamamlamr» cak bir barsakc;1l1k kooperatifile miim -

demi1ti. kun olacaktn. Kooperatife tabii hiiku -
Evet guc degildir. Bilgi ile vatan a§ki met i:inayak olmak lallmd1r. Barsak miis· 

ve vazife sevgisi birle§irse her hayirh i§ tahsillerinin kuracajfl kooperatif fiatlarda 
kolay olur. istikran temin edecek ve kiic;iik miistah-

Esasen lstanbulda hiitiin binalann nu· silleri koruyacakllr. Bugiin Anadoluda 
maralan var. Maliye ve Belediyelerce mf bu i1Ie ge~inen binlerce aile vardu. 
vergi miinasebetile bir<rok halleri daima M. TEZEL 
gozoniinde tutuluyor, sthhat cihetinden __ .,.... ______ .....,,..... ___ _ 

clan halleri neden aranmasm? Garb dil
lerinde buna dair yazilrru~ miikemmel e
serler var. Y ap1lmasma karar verilince 
onlara bak1hr, halimize en uygun olan 
1ekilde i§e ba,lamr, az vakitte teessiis 
eder. 

M uhakkakllr ki biz! ere ~ok mutlu ba
ri§Ikhk yiilan ya~atan ve daha ya§atmak 
ic;in t§tkh varhgile durmadan ~ah~an ve 
her faydah le§ebbiisleri himaye buyuran 
Cumhuriyet hukumetimiz zamanmda c;ok 
jeyler yap1labilir. S1hhat te~kiliitt i<rin ve
rilen paralar hie; <;ok say1lamaz. Onlar 
en c;ok kazanc getiren paralardtr. Albert 
N athien: «Bir milletin medeniyet derece
sini ticaret muamelelerinden, smaat mii
esseselerinden ziyade SJhhi te~kilatt gos
terir>> demi~tir. Ben de on a ilave olarak: 
«Milletleri iktJSadca yiikselten amiller 
arasmda SJhhat i1lerine itina edilmesi bi
rinci mada yer tutar>> diyorum. 

Serve! ancak S!hhatle olur. Halkm 
SJhhati iyi olmad,kc;a milletin zengin ol
masma imkan var mtdu? (1). HaSJh her 
tiirlii hastahklan azaltmak, ulusumuzun 

sthhatini, servetini arbrmak ic;in (evlerin 
saghk kiitiigii} idare;inin bir an evvel 
kurulmaSI ~artllr. 

Kolayca yapilabilen, millete kan ve 
can verici pek c;ok tedbirler vardJr. Nile
kim 1925 ile 1929 arasmda Canakkale 
Vilayetinin baz1 nahiyelerinde boyle tes
c;illi saghk bakimi ornekleri yap1ldi, fev
kalade biiyiik faydalan goriildii. lstatis
tikleri hala mahfuzdur. 

HaSIIr tifodan ve daha ba1ka nekadar 
hastahklar varsa hepsinden rnilletimizi 
hakkile korumak ic;in en kOtii dii§mammtz 
olan saghk bak1mstzhgma kar§t bilgi ile, 
vatan ve vazife sevgisile, milliyet ve me
deniyet ruhile ~alr~mak ve adamakiih ug
ra,mak pek gerekli bir i1imizdir. 

Doktor 
ISMAIL HAKKI MILA.SLI 

(1) Blr vakltler Terkos nahtyeslnln bazt 
kcylerlnde tatblk edllmlt slcllll slhhl te~
klliit tecriibestnde lkl sene t~lnde koylii
ler hem Blhhat, hem servet kazanm1~lar ve 
bunu kendllerl §iikranla tasdlk etml$lerdl. 
CMalarya hakkmda ktmler neler bilmell 
rlsalcsl. Sahlte: 8.) 

!:.debt tefrika : 2 • 

1 bA~ RC~~ARILARD 
Yazan: Mahmud Yesarl J 

sanh ince kordela ile oymyabiliyordu. 
Gene kadm, saga sola bakiy&r, ve 

ikide bir, kocastm kolundan ~ekiyordu: 
- Bak, rna vi ko1k de tutulmu§ ..• 
Sekib, kansmm gosterdil!i yerleri gor-

f§e~c· nunku kiSrmn huHisas~: 
tb, kar>sl Melike ve arkadll§!an 

01 "-"falt yolun iizerinde hiZla giden 
"'nobilde bu!unuyorlar. v~. diirt 

evli clan ~ekib!e Melike 
~ok sevmektedir!er. Ziya, 

~ ll§kla alay ediyor.) 

~nc kadm, mendilini dudaklanna 
I; kuru kuru oksiirdii: 

ayul Size, evlenmenizi tavsiye 

fli~vle~yim mi? A11k olmak ic;in 
tolu ~ hrldigimiz, evlenince, sevginin 

......_ Iter. 
Bu niy tl . . . . . lb ......_ B e e Ite gm11rsemz, e ette. 

en evlendigim zaman, benim de, 
karlDlla sevi1ecegimizi garanti 

&ene dayanamami~. soze kan,. 

Bu, bir kabiliyet meselesidir, Ziya

' D. 
b ogrudur, ,Sekibcigim. Ben, ken -

\ kabiliyeti goremiyorum. 
ansm1n omuzlanndan tuttu, 

&eriye ~ekti: 

- Duydun ya, artJk bo§una nefes tii
ketip yorulma ... Caddeye bak ... Sen, as
falh <;ok seversin, Melike! 
Gen~ kadm, tekrar kocasmtn koluna sa

nlmr§b: 
- Eger sen de bOyle hain olsaydm, 

seni sevemezdim I 
Ziya, keyifli bir kahkaha ile elini di

zine vurarak giiliiyordu: 
- Bu ta1, banal 
S•kib, tekrar hahrlatmaga mecbur ol-

du: 
- Cadde kalabahk. oniine bak. 
Melike de yalvaran bir sesle: 
- <;:ok h1zh gidiyoruz! dedi. 
- Korkuyor musunuz? 
- Cadde .;ok kalabahk ... Biraz ya • 

vat gitsek ... Etraft gormek istiyorum. 
Ziya, ha§mt online egdi: 
- Peki ... Peki ..• Yalmz, sizi gelin 

arabaSJ gibi sallana sallana gotiiremem. 
Kalabahk yerlerde, fazla agu gitmenin 
de tehlikeleri vardn. 

Otomobil, gemleri kaSI!mi§ bir yan§ ah 
gibi, agJrla§mi§Ir; riizgar, radyator kapa
gmdaki kii~iik nikel heykelin bacaklanna 

mek i~in egilip dogruluyordu: 
- Coktan ... 
- N e zaman gel din? 
- Gec;ende ko1kiin taksiti i~in gelme-

mi~ miydim? 
- Bana soylememi,tin. 
- Unutmu~ olacagtm, sevgilim. 
- Bu yeni evi, Cemil Beyler tutmu§-

lar, degil mi? 

- HayJr, Cemil Beylerin tuttugu ko,k, 
ara caddede ... 

- ,Sekib, benim sevdigim kotke bak ... 
Bu sene, bahc;eyi diizeltmemi~ler. 

- Oldumolast, bah~e baktmSJzdtr. 
- Yaztk ... Bu kotk. bizim olsayd1, 

bahc;eyi ne giizel siislerdik, degil mi? 
- Bir kere, hoi ~am dikerdik... , . , 
- Ko1kun dart yantna ve arkalara 

c;am ... On tarafta da giiller yeli§tirirdik. 
Bizim ko1kiin darac1k bahc;esinde, hi~ bir
sey yeti§miyor ki ... 

Otomobil, orta htzla gittigi i~in, direk
siyondaki gene;, yolu pek fazla bir dik -
katie gozetlemiyordu; ba§IDJ yan don 
diirerek •ordu: 

- Siz, ne vakit tatin1yorsunuz) 
Gene kadm, gozlerini caddeden ay1-

mi~tir. 
Rufos'un bu makalesini, Turk - Yu

nan dostlugunu takviyeye yard1m eden 
degerli amillerden biri olmas1 ve eski 
Yunan ricalinden olan makale sahibinin 
memleketimiz ve rejimimiz hakkmdaki 
kanaatlerini tebariiz ettirmesi itibarile ay
nen iktibas ediyoruz: 

«Tiirkiye ile aramrzdaki miinasebatn 
hakim olan samimi dostluktan derin bir 
memnuniyet duydugumdan, iki memle
ketin mali sahada yapttklan elbirliginin 
geni~ mikyasta inki§afmm her iki memle· 
ket i~in arzettigi biiyiik ehemmiyeti, a1a
g1daki sahrlarda izah etmek istiyorum. 

1ki memleket arasmdaki uzun miica
dele devrinin biriktirdigi sayiSJZ miijkul
leri kat'i suretle izale etmek kolay bir i§ 
olmamt~hr. Tiirkiye ile kat'i bir anla1ma 
yapmag1 istiyen Yunan naz1rlan meya
nrnda bulunmakhg1m itibarile, her iki ta
rafm himmetile hiisnii neticeye ulaj8n, bu 
faa! oldugu kadar faydah te§ehbusiin e
hemmiyetini takdir edecek mevkide bu
lunuyorum. 

Bu gibi biiyiik himmetlerin, tahsi ve
ya mii1terek aksiilamellerle ~arp1§hgi ve 
iciz parlmanter hiikumetlerin, bu aksii
lamellere meydan okumak cesaretini gos
teretnedikleri ic;in, menfaatlerin bundan 
~ok mutazamr oldugu, milletler tarihin 
de daima goriilegelmi~tir. 

Tiirkiye, mesai arkada,Iannt milleti
nin en giizideleri arasmdan se.;megi ~ok 
iyi bilen Dahi Reisicumhuru Atatiirkiin 
himayesi altmda, dahili faaliyetinin her 
sahasmda terakki yolunda siiratle ilerli
yor. 

Siizde hiirriyet giine§i altmda ya11yan, 
fakat hakikatte anarti ve igti~a§ yiikii al
tmda ~trpman iki memleketi yakmdan 
gormii,tiim. Bu iki memleketi, sonra tek
rar ziyarete gittim. Bu ikinci ziyaretim
de, o iki memleket, Tiirkiye hiikfuneti 
gibi, miinevver ve enerjik teflerin elinde 
bir hiikumete kavujmu§tu. Nizam ve te
rakki noktai nazanndan, bu memleket
lerde muazzam bir fark mevcud oldugu
nu gordiim. 

1922 de, inhitata dii§mesine remk kal
mtl olan ve bugunkii 1ayant takdir terak
kiyah hepimizce malum bulunan 1talya· 
dan ve Portekizden bahsetmek istiyo
rum. 

Portekizi heniiz bundan birka~ ay ev
vel ziyaret ettim ve 192 I de gordiigiim 
16 ihtilalli ve 43 hiikumetli memleketle 
bugiinkii Portekiz arasmda ak11lara hay
ret veren bir fark gordum. Simdi, orada, 
kalkrnma sahasmdaki mesainin muntazam 

ramiyordu: 
- Kocama sorunl 
,Sekibin yiizii bir an bulutlamvermi§ti, 

cevab vermedi. 
Ziya, kar11dan gelen bir ~ek~ek ara

baya yo! verdi, sualini tel:rarlad1: 
- Sahi, ne vakil lajintyorsunuz? 

Mevsim, gec;iyor degil, ge~ti say1hr. T em
muzda gelip eylulde gideceksiniz, yor
gunluga ve masrafa yaz1k ... Y oksa, bu 
sene, ko1ke gelmek niyetinde degil misi
niz? 

Sekib, kansmln yere dii1en eldiven te
kini aldt; temizliyor mu, oyalamyor mu, 
pek belli olmiyan dalgm el hareketlerile 
dizine ~ruyordu: 

- Ko1ku. kiraya verdik. 
- Her sene kiraya veriyorsunuz. 
- Fa kat bu sene, yansm1 degil, tek-

milini kiraya verdik. 
- Bunu bilmiyordum. Sizin ki:itke ge

len kiraetlar, gene her seneki gibi ko1kiin 
yansm1 tulmutlar, samyordum. Oyle ise, 
bu sene gelmiyeceksiniz, demek! 

- HayJr... Ba1ka bir ko1k anyoruz. 
- Cok ge~ kaldmrz gibi geliyor ama ... 
Gen.; kadm, titriyerek doniivermi1ti: 
- Siz bilirsiniz, kirahk ko§k, hie; kal-

madr m1? 
- Aramrsa bulunur ... lsterseniz, ben 

sorup ara~ttray1m. 
Melike, ellerini ona uzatmt§h: 

bilmez bir ~ah1ma sayesinde mumkiin ol-
mu~tur. 

F akat, Tiirk milletinin, entelektiiel ve 
manevi sahadaki bu yeni te§ekkiilile be
raber, hukumetin sarstlmaz vaziyeti, de
mir gibi saglam dahili bir disiplin, bitmez 
tiikenmez siyasi dedikodulann izalesi sa
yesinde, onbe1 sene gibi az bir zaman 
i~inde, jayanr takdir bir yarahCI mesai· 
nin sag1am temellerinin at1lmasma mu· 
vaffakiyet has1l olmu§tur. 

Tiirkiyede, ziraat, hayvan yeti1tirme 
ve endiistri hergiin inki1af etmekte ve 
1ayanr hayret bir terakki gostermektedir. 

Tiirkiye, ihrac ettigi zirai mahsullerin 
piyasaya arz ve ihzan bakrmlanndan bizi 
geride buakmaktadu. Bu memleketten, 
pek ~ok 1ey ogrenebiliriz. Aram1zdaki bu 
farki, Nevyork piyasasma arzedilen mal
larrm1z araSinda mii1ahede ettim. 

l:!u hal, bugiinkii Tiirkiyenin iftihar 
ettigi hiikumetin faaliyetine, elle tutulur 
bir misal deiiil midir? 

Y eni ihdas edilen demir sanayii de da
hil oldugu halde endiistriyel terakkiyahn 
hi~bir noktaSI yoktur ki, Tiirkiyeyi, cid
diyet ve metod dahilinde .;ah§an devlet· 
lerin birinci smtfma dahil etmesin. 

Arazisinin niifus bakrmmdan her turlii 
tehlikeyi bertaraf eden son derece ge
ni,ligi, topragmrn verimliligi, zirai mah
sullerinin tenevviiii nazan itibara ahnu 
ve buna, Tiirkiyenin endustriyelle§me ha
reketinin inzimam ettigi de dii1iinulune, 
bu memleketin mali bakimdan ~ok parlak 
bir istikbale namzed oldugu kolayca an
la11hr. 

Bu kom1u memleketle, s1kt bir mali 
elbirli~i yapmak bizim ic;in ~ok faydah 
olacag1 gibi, onunla aramtzda mevcud 
siyasi mesai birliginin en miikemmel ga
rantisini te1kil edecektir. 

Mali sahada ciddiyetle i1 birligi yapa
bilmek i<rin, meselenin tekmil cephelerini 
inceden inceye tetkikten gec;irmek gerek
tir. 

Bu i§ ancak ba,anci insanlann elinde 
olursa iyi bir neticeye ulal8bilir. Saglam 
temeller iizerine kurulabilmesi de oldukc;a 
uzun zamana mutevakkifhr. 

Yunanistanm, dahili nizam, devamh 
bir hiikumet, ciddi bir kalkmma mesaisi 
devri ya§amakta oldugu §U strada, mii~
terek biitiin meselelerin bagh bulunduk
lan §eraiti kar§thkh tetkikten ge~irdikten 
sonra, iki dost devlet · arasmda S!k1 ve 
samimi bir elbirligine le§ebbiis ve bunu 
hiisnii neticeye isal etmenin tam zamanr
chr kanaatindeyim.» 

L. Kanakario Rufoo 

- Siz, diinyamn en miikemmel insa
nlSintZ I 

Ziya, gene kadmm uzatbg1 ellerin par
mak uclanna dudaklannt dokundurdu, 
dofiruldu: 

- Demek ban§hk I 
Melike, giilmek istiyordu; fakat bir 

gtc1k bogazmi hrmahyordu; genzini ka -
ZIT gibi oksiirdii: 

- Zaten dargm degildik ... 
Ve mendilile agzrn1 kuruladiktan son

ra, kocastnm omzuna dokundu: 
- Gitmege, aramaga vakit bulamt -

yorum, bahanesinden kurtuldum! 
Ziya, gozlerini k1Sm11 ileriyi gozetli -

yordu: 
- Dikka t ediyor musunuz, yo ida oto· 

mobiller SJkla~aga ba1lad1. 
Gene kadm da merakla egilmitti: 
- Neden? 
- Bu geceki halo, c;ok kalabahk de-

mek ... 
- Ba~ka birc;ok plajlarda var. 
-En hamhkhSI bu ... Cok reklam ya-

p1ld1 ... Ben, Kad1koyiine, birka<; abba
hi almak iGin gelmi§tim. Sizin !&nS!mz a· 
G1km1~. 

$ekib, caddenin kenanndan p;iden ku
c;iik guruplara gormeden babyordu: 

- Dostlanm beklemedin, ay1b olmaz 
mt? 

Ziya, omuzlanm kald~tdt, sag elile 
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~ingenelikten feyiz 

alan artist 

inema y1ld1zlanndan Eva 
Barcinska'nm musikiyi, 13rkt 
trlamayt, dans etmej!i ve yiik

sek bir artiste gerekli olan her inceligi 
<;:ingenelerden ogrendigini bizim gazete 
yazd1. Bu mevzu iizerinde verilen malu
mata gore Eva'ya heniiz minimini bir ci
velekken evi dar geliyor ve ku§ ruhlu 
yavru Eva bir giin yuvadan uc;up Cin • 
gene <rergelerine konuyor. U~u§, o u~u1· 
tur ve Eva bugiin y1ld1zlar arasmda ka
r.ad oynahp durmaktadu. 

Acaba Eva <;:ingeneligin nesine ve ne
resine meclub oldu?.. Onun evden ka~ • 
llgl strada ya11 pek kiitiik olduguna gore 
Cingenelerdeki serbest hayata ve serse • 
rilik 1eklinde I&§Id1klan - kayidsiz, tart
SIZ - hurriyet a1kma kap1lmt~ olmaSI ha
bra gelmez. Gene o ya~ta bir <;ocuk Cin
geneler hakkmdaki tarihi rivayet ve hi • 
kayetlerin birbirine uymad1gm1 dii~iine -
rek yerinde ve <;:ingeneler i~inde etiidler 
yapmak hevesine de kaptlamaz. Malum 
oldugu iizere §ark efsanelerinde Cingene
lerin ash tok garib surette tesbit olunur: 

Babil hiikiimdan N emrud, Azerin og
lu !brahimi ale§e atmak isteyince bu i1te 
kullaniiacak mane~nrk -meleklerin manive
lii iizerine oturmalan yiiziinden - gliya 
i~lememi1 ve insan k1hgma giren ,Seyta • 
n1n tavsiyesile Cin ve Cine adh - biri 
k1z, biri oglan - iki karde1in nikahSiz ev
lendirilmeleri iizerine melekler utan1p 
ka~bklanndan mancm1k hareket etmi,se 
de o yakr,rkstz izdivacdan yurdsuz bir 
millet olan Cingeneler uremi1mi~. Ag1r -
ba1h tarihtiler, daha dun denileeek bir 
devirde ve mesela Batlamyus'lar zama • 
mnda karde,lerin nikahlanageldiklerini 
bildilderinden bu rivayete k1ymet venmi• 
yorlar, <;:ingenelerin Timurlenk tarafin -
dan maglub ve yurdlanndan hicrete mee
bur edilmi1 bir takun Hindliler oldugunu 
soyliiyorlar. Bir k1mn tarih~ilerse kiirenin 
her taraf1nda Timurlenkten evvel de 
Cingene bulundugunu gozoniine getirerek 
onlann Hindistan kattltDI daha eski de
virlerde vuku bulmu1 bir hadi!e say1yor
lar. 

Eva, yuvadan katarken bunlan elbet
te bilmezdi. Hatta kendilerinin F araon 
veya Ktpti diye amlmasmda gurur duyan 
Cingenelere Rumlann - M!Slrh mana -
sma olarak - Yifti, lspanyollann gene 
o manada Citano, lngilizlerin gene o mef
humu kasdederek <;:ipsi dediklerini, fa • 
kat Hindistandan Hazar denizi yolile 
Avrupaya gec;en <;ingenelerin Rusya, 
Almanya, Polonya, lsvet taraflarmda 
<;igan ve onlan <;:ehistan'dan gelmif sa
narak F ranmlann Bohemyen, ltalyan -
!ann da <;incaz diye and1klann1 da belki 

duymamtth. Eger bir milletin boyle muh· 
telif adlarla amld1g1nr ititmi~ olsayd1 c;o· 
cuk~a bir meraka kap1ld1gma ve sekiz on 
adlr bir milletin ne te~id $ey oldui!unu 
ogrenmek istedigine hiikmederdik. F akat, 
dedigimiz gibi, bu 1ekilde bir merakm on· 
da viicud bulmasma imkan yoktur. 

0 halde Eva kuc;iik ya1tayken yuva • 
srm neden hirakip da <;:ingeneler ar.asma 
kath?.. Bunun eevab1 tek bir kelimeyi 
diizeltmekle verilebilir: Eva ka.;madt, 

katmld1. Ciinkii Cingenelerce ~oeuk ka
ttnnak milli bir san'at saYJhr. Ne yaz1k 
ki bu san 'attan be;eriyet her vakit Eva 
gibi san' atki.rlar kazanmJyor !.. 

M. TURHAN TAN 

volanm kenarrna vurdu: 
-Ben biraz geciktim. Onlar, beni faz• 

Ia beklememi§, bir taksiye atlamljlar. E
ger, onlan baloda bulamazsam, araba 
ile tekrar Kad1koyiin• inerim. Siz de ha• 
loy a gelmiyor muydunuz? 

Melike. pencereden bakan kocastnt ko
lundan ,ekti: 

- 0 niyetle evden ,tkmt~llk ..• 
Ve giilerek onun yiiziine bakb, sustu. 

$ekib, kammm si:iziinu tamamladr: 
- Bir tiirlu hamlanamami§Ilk ... V.a• 

purda, ikimizin de havesi katmi§b. Cun
kii ancak iki saat sonra bir vapur var, o 
kadar. Bir ahbaba gidip bir •aat oturmayt 
daha muvaf1k buluyoruz ... Sen. bizi cay
dtrdm, arhk iyi mi ettik, fena m1 ettik, o
rasr. sonra anla§1lacak! 

Gene kadm kocasmm elim ald1, dudali
lanna p;otiirdii: 

- Dii1unme arhk ... Kendimizi, tesa
diife birakahm ... Bu gece, eglenmek is
tiyorum. Cilgmlar gibi eglenmek istiyo • 
rum. 

Sekib, kansm1 incitmekten korkan, ii
zerine titriyen bir 'tsle: 

-·- Sabaha kadar oturacak miytz? de
di. 

Ziya, geni~ vucudiiniin biitiin kaytdstz
h~m1. fiitursuzlugunu dolduran bir cev&b 
verdi: 

(Arkas• var) 



• 

Pazar giinkii kavgal1 
rna~ tan kim mes'uldiir? 

8az1 gizli eller iki kuliib ve dolayisile iki genclik 
kiitlesi arasmda derin bir kin ve dii~manhk 

u~urumu a~maga ~ah,Iyorlar 

Pazar giinii F enerbah~e stad1nda ya
pllan Galatasaray - Giine§ diigii~lii mii
sabakasmdan sonra her gazetede bir ta • 
k•m miitalealar ve iddiah yaz1lar ~·kma
ga ba,ladi. Kimi kabahati Giine§ futbol
culanna, kimi de Galatasarayhlara at • 
makta ve netice olarak mutad: 

«Bu gibi hadiselere ari:Jk bir nihayet 
verilmesi zamam gelmi§tir.» teranesi sav
rulmaktadiT. 

Evet, hakikaten bu nevi ~irkin doi!ii!
lerin $poT meydanlanm1zdan kalkmas1 
zamam gelmijtir. Fa kat bu i1 «kalkma • 
],d,r! Hadiseye sebebiyet veren falan, 
filan oyuncular tecziye edilmelidir! » 
1eklinde temenniler ve uluorta kararlarla 
olmaz. Her 1eyden evvel spor ve spor
culuk bak1mmdan yiiziimiizii k1zartacak 
mahiyette olan bu gibi hadiselerin haki
ki sebeblerini bulmak ve hastahg1 kokiin
den temizlemek laZimdiT. 

NaSI] ki bir tifo salg•nmda a11 gayri 
kafi de o hastahg1 ortadan kaldmnak 
i~in daha geni1 tedbirler almak laz1msa 
bu i§te de ayni 1ekilde cezri hareket et • 
mek icab eder. ;lunu bilmek laz•md1r ki 
falan Giine§li ile filan Galatasarayh o· 
yuncuya «sen tekme vurdun», «sen yum
ruk salladm» diye ii~er ay boykot cezaSI 
vermek, hatta bir tifo salgmmda a§l yap
mak kadar bile faide temin ei:Jnez. 

;lehrimizde Ankaragiicile yapt1g1 ma~
ta 4 go] yiyerek maglub olan Galata • 
sarayhlar ne i~in ses ~Ikarmadilar? Bi • 
rinci devrede yap1lan ~arpi§malarda Be
§ikta§a 2 - 1, F enerbah~eye 4 - 1 yenilen 
Giine§liler ne i~in sahada haSim taraf o
yunculanmn iizerioe sald•rmadilar ~ 
Bundan ba1ka kavga ~Iki:Jg1 zaman her 
iki taraf da 1 • 1 berabere vaziyet,i.ude 
bulunuyorlard1. 1ki taraftan biri hakim 
bir vaziyette degildi ki bu fark kar§I ta
rah hiddete ve galeyana getirmi§ olsun. 

Biitiin bu miilahazalar i1in i~inde bir 
tak1m baska sebebler, daha dogrusu sa • 
ikler oldugunu gostermektedir. 

Evet 1iiphe yok ki Galatasarayh Ek
rem •ahamn ortasmda Rebiiye bir sol 
kro§e yapi§tiTdigi i~in kabahatlidir. Ayni 
1ekilde !brahim de Ha1ime bariz bir §e· 
kilde kasdi §arj yapmi§hr. 

Bun dan sonra tekme, to kat, yumruk; 
birbirine giren oyunculann da hepsi ayn 
ayn kabahatlidirler. Fa kat acaba bunun 
•ebebi nedir? Perde arkasmdan oyun • 
culan dogii§e k•1k1rtan bir tak1m kotii 
kuliibciiliik zihniyetine •aplanmi§ §ahsi
yetlerin bu i§te rolleri yok mudur? 

Ben rna~ giinii !ahada haz1r bulun • 
dum ve rna~ bittikten sonra her iki taraf 
oyuncu!an ve taraftarlarile bitaraf ola • 
rak gorii§tiim. 1smini zikretmege liizum 
giirmedigim bir Giine§li •anki bir dii1 • 
mania diigii§mii§ gibi koltuklanm kabar· 
byor ve: 

«- Ban a bir§ey yapamad1lar. T ek
meyi vurdum vurdum ka~hm, vurdum 
vurdum ka~tnn» diye ogiiniiyordu. 

Ne hazin bir iigiinme! 
Ayni §ekilde saha ortasmda bir Ga • 

lata•arayh oyuncu da kavga ba1lar ba!
lamaz kendisini tui:Jnak istiyenlere ~ok 
agiT kiifiirler savurarak ve tekmeler ala· 
rak ileri fiTiadl ve ilk rasladigl Giine§li 
oyuncunun mtma bir tekme yap!§hrdJ. 

!nsao, ekseriyeti tahsil gormii§, kiil • 
tiirlii genclerin lejkil ettigi iki kuliib o
yunculanmn bu 1ekilde adeta bir dii1 -
mana saldmyormu1 gibi yekdigerine gir
me•ini gormekten biiyiik bir eza hissedi· 
yor. ;lu kadar var ki yekdigerine kuaSiya 
saldiTan iki taraf oyunculannm biiyiik 
bir kJSmJ birka~ sene evvel ayni takimm 
uzuvlanm te§kil ediyorlar ve ayni for • 
manm §erefini miidafaa ediyorlardJ. 

!nsan biitiin bu hadiseleri bitaraf bir 
gozle tetkik ettikten sonra bu genclerin 
baz1 fena kuliibcii zihniyetler tarafmdan 
zehirlendigi ve korkunc bir telkin altmda 
bulunduruldugu neticesine varmaktadiT. 
Hi~ jiiphe yok ki bunun zaran da Tiirk 
•poruna ve sporculuguna tevecciih et -
mekte ve yiiksek bir spor terbiyesi ver -
mege mecbur oldugumuz genclere feci 
suimisaller gosterilmi§ olmaktadiT. Bina
enaleyh bu zihniyetin ilerlemesi ve taam
miim ei:Jnesi memleket i~in biiyiik bir teh· 
like le§kil ei:Jnektedir. Sahada kiTaSJya 
~arp!§malardan sonra kuliiblerine donen 
iki taraf mensublan orada ba§ta idare -
cileri oldugu halde elbette yekdigerlerine 
de sogiip saymJ§Iar ve orada yeni yeti -
1en unsurlan da zehirlemi§lerdir. Diger 
taraftan gazetelerde ~1kan tarafgirane ve 
biitiin kabahati kar11 tarafa yiikleyen 
yanlar da biitiin memleket i~in bir sui 
mi•al, bir tahrik ve bir tehlike te1kil et· 
mektedir. 

N eticede ne oldu ~ 
Giine,Iilere gore 1smailin karacigeri 

kan toplaml§, Melihin bacagm1 kesmek • 
ten kurtarabilmek ancak elektrik teda • 
visi sayesinde kabil olmuj, Necdet ye -
digi tekme yiiziinden tehlikeli bir ameli
yat g~irecekmi§ ve diger oyunculann da 
kimi hastanelerde, kimi evlerinde tedavi 
alhnda bulunuyorlannJ§. 

Galatasarayhlara gore ise ayak ke -
migi ~thyan Ha1im hastanede baygm
hklar ge~iriyormu§. Salim yedigi tekme
lerden yiiriiyemiyecek hale gelmi§. 

Biitiin bu hazin iddialar iki tara£1 ve 
dolayiSile iki miinevver genclik kiitlesini 
yekdigerine biisbiitiin diitman yapacak 
tahriklerdir. 

Evet, bu kavgamn zuhurunda her hal· 
de oyunculann kabahati vardl!. Fa kat 
kabahatin en biiyiigii §iiphe yok ki iki 
taraf arasmda miithi1 bir kin ve diitman
hk u~urumu a~an bir kJSJm kotii zihni • 
yet sahiblerindedir. Spor Kurumu belki 
bir iki oyuncuyu tecziye edecektir. Fa -
kat acaba Tiirk gencligine en biiyiik fe
nahgJ yapan ve perde arkasmda bulu -
nan as1l miicrimleri kim cezalandl!acak
hr~ 

M.S. 

Miilayim pehlivan gene 
meydan okuyor 

1ki ak§am gazetesinin g~en pazar 
giinii T aksimde yap1lan serbest giire§ rna· 
~mda Miilayimle Amerikan BogaSI Bul 
Komar'm berabere kald1klanm yazma· 
Ian iizerine hakikatte ma~J kazanan Mii· 
layim diin matbaam1za gelerek junlan 
soyledi: <<Amerikalmm ortaya savurdugu 
palavralara ermeydanma ~1k1p kendisini 
yenmek suretile cevab verdim. Hakem • 
ler galibiyeti bana ittifakla verdiler. 0 
vakit sesini ~Jkann•yan Bul Komar 1im· 
di yenildiginde §upheye du§tuyse ve ikinci 
bir §ampiyonluk kemeri varsa onu da or
taya koysun, ya bana kapllrdigl hmer; 
kurtam ve yahud da benim kemerler iki
le§mi! olur. Kendisinin herhangi bir ta
rih i~in yapacag1 daveti tereddiidsiiz ka
bul edecegimi bildirmenizi rica ederim.» 

Amerikalt pazara lzmirde 
Tekirdagl1 ile giirefiyor 

Diger taraftan haber ald1gumza go
re Amerikan BogaSJ oniimiizdeki pazar 
giinii Alsancak stadyomunda Tiirkiye 
ba§pehlivam Tekirdagh Hiiseyinle gii -
re§mek iizere 1zmire hareket edecektir. 

Spor Kurumu batkam 
tehrimizde 

Aydm meb'usu ve Tiirk Spor Kuru
mu ba1kam Adnan diin sabah 1stanbula 
gelmi§tir. Sehrimizde spor itlerini tetkik 
edecek olan Spor Kurumu ba1kanmm 
son hadise ile de yakmdan alakadar ola
caih bildirilmektedir. 

lzmitte atletizm 
miiaabakalarr 

1zmit (Hususi) - Oniimiizdeki pa -
zar giinii biitiin mmtaka kuliiblerinin i1 -
tiraklerile biiyiik bir atletizm bayra!nl 
tertib edilmi1tir. ~oktandl! antrenmanla
nna devam eden sporculann bu miisaba
kalarda iyi dereceler alacaklan iimid e
dilmektedir. 

Bu sene Su aporlarr birincilik
leri lzmirde yapdacak 

Tiirk Spor Kurumu su sporlan fede
ra•yonu yiizme, kiirek ve yelken yan§ • 
Ian Tiirkiye birinciliklerini 1zmirde yap
maga karar venni§tir. 

Yiizme yantlan i~in 1zmirde bir ha· 
vuz haZI!Ianmaktadl!. Y elken mii•aba
kalan 12 eylulde yapdacakhr. Yiizme ve 
kiirek miisabakalan da 25 eylulde icra 
edilecektir. 

Bu hafta yapdacak atletizm 
miiaabakalarr 

Istanbul Atletizm Ajanhgmm seri ha
linde haZI!!dJgJ miisabakalann dordiin -
ciisii pazar giinii T aksim stadmda ya -
p1lacakbr. 

Bu hafta yap1lacak miisabakalar I 00, 
200, 400, 800, 1500, 5000 metro ko· 
§Ularla yiiksek, smkla atlama, ve disk 
atmaktan ibarettir. 

Miisabakalara saat iki bu~ukta ba§ 
lanacaktl!. 

25 temmuzda at yarrtlari 
bathyor 

Bu sene istanbul at ko~ulan 25 tem
muzda Veliefendi ,aymnda ba~hyacak 
ve agu~tosun son haftasma kadar devam 
edecektir. Verilecek miikiifatlann mik
tan yedi bin liradrr. Yan§lar i'in Po -

Resimleri miizeye 
konan hokkabazlar 
Y aphklari hokkabazhk
larla FransiZ miistemle-

ke siyasetine hizmet 
etmi~ler! 

Fransa hokkabazlar sendikaSJ, reis ve
kili Dr. Dhotel tarafmdan viicude geti
rilen iki madalyonu, merasimi mahsusa 
ile, miistemlekeler miizesine ihda ei:Jni§· 
tir. Bu madalyonlar, Fransanm g~en a· 
mda yeti~tirdigi en biiyiik iki hokkaLa· 
zm, Robert Houdin'le Marius Cazena
ve'in resimleridir. 

Bu haberi veren F ranSJz gazetesi, bu 
iki hokkabazm ikisinin de, g~en amda, 
F ransa hiikumeti tarafmdan, •iyasi va
zifelerle miistemlekelere giinderildikle -
rini kaydediyor. 

Robert Houdin, hokkabazhgJ, eski 
~klinden ~1kararak, fenni oyunlarla siis· 
ledii!i zarif bir salon eglencesi haline ko
yan adamdl!. Arhk i1ten ~ekilip istiraha
te karar verdigi mada, Fran sa hiikumeti 
kendisine miiracaatte bulunmu§ ve onu 
vatani bir vazife ile Cezayire yollaml§· 
Ill. 

Houdin 'in bu siyasi vazife ile tavzifi, 
1855 tarihindeki Cezayir isyam zama -
nma tesadiif ei:Jnektedir. Houdin bir 
miiddet nazland1ktan sonra bu vazifeyi 
kabul etmi§ ve Cezayirlileri, yaphgJ ma
rifetlere hayran buakmJ§hr. Bu vazife
den avdetinden sonra, maruf hokkabaz, 
lmparatorlugun Cezayiri muhafaza ede
bilmesi biraz da kendi sayesinde oldu -
gunu soylenni§. 

Marius Cazenave de, Madagaskar a
dasmda buna benzer bir vazife deruhde 
etmi1tir. Cazenave, Reunion adalannda 
hiikumet doktoru olarak bulundugu ma
da, doktorlugu b1rakip hokkabazhga sii
luk etmi1 ve 1885 senesinde T ananariv' e 
giderek, orada, hokkabazhklan sayesin -
de Krali~enin giiziine girmi1tir. Hatta, 
bir miiddet sonra, Krali~enin doktorlu -
guna ve mii§avirihasligma tayin edilen 
Cazenave'in, onun dairesine istedigi sa
aile girip ~1kmak salahiyetine sahib ol
masJ, Krali~e ile aralannda a11kane bir 
miinasebet bulundugu §ayialanna bile yol 
a~mi§IIr. 

Cazenave bir miiddet sonra Fransaya 
avdet ettigi zaman kendisini kabul eden 
Hariciye Nazmna, Madagaskar i~ileri
ne kar11 ne suretle hareket edilmesi laz1m 
geldigine dair baz1 vesayada bulunmu§· 
sa da sozlerini dinletememi§, sadece, o
radaki hizmetlerinden dolay1 letekkiirle 
mukabele gormii1tiir. 

Bu vakayiden bahseden F ranSJz ga -
zetesi §U miitaleay1 ilave ediyor: «Hii
kfunetin, bu fevkalade vazifelerle tavzif 
edilen memurlara, resimlerini miistemle -
keler miizesine asmak suretile giisterdigi 
cemilekarhk, hokkabazhk san' ahm da 
siyasi ilimler meyanma ithal ediyor. Tas
dikmda ge~ kahnm11 bir hak.» 

lonya ve Yunanistandan lnymetli baZJ 
atlar getirtilmi§tir. 

Nevyorkta yiizme 
miiaabakalarr 

N evyork'ta yap1lan yiizme miisabaka
Iannda Erna Kompa kadmlar arasmda 
200 metro mtiistii yaTI§I 2,49 8/10 da 
yiizmii§, erkekler anismda da J orj Kojak 
440 yarda mtiistiinde 5 dakika, 400 met
ro mtiistiinde 4,7 1 /I 0, 220 yard a SJrt
iistiinde 3,30 1 /I 0 gibi ii~ miikemmel de
rece yapml§br. 

Admira: 2- Cenova: 2 
Viyana 6 (Hususi) - Orta Avrupa 

kupaSJ ma,Iannda Admira, Cenova ile 
2 - 2 berabere kalmJ§br. 
Yugoalavya teniate Avuatur· 

yayr yendi 
Viyana 6 (Hususi) - Yugoslavya 

ile Avusturya tenis~ileri arasmda yap1lan 
beynelmilel tenis miisabakasmda Yu • 
goslavya AvusturyaYJ 4 • 2 maglub et
mi§tir. 

Diinya boka tampiyonlugu 
macrlarr 

Berlin 6 (A.A.) - Enternasyonal 
Boks F ederasyonunca, diinya §ampiyon
]ugu kar§Ila,maSJ olarak kabul edilmi1 a
lan Max Schmeling - Tonny F arr ara -
smdaki mac, Schmeling'in miiracaati ii -
zerine 9 agustostan 30 agustosla I eylul 
arasmdaki tarihlerden birine talik edil -
mi1tir. Bu kar§1la1ma Londrada White 
City stadmda yap•lacakhr. 

Jki bohsor arasmda ihtilcil 
Londra 6 (A.A.) - Schmeling-F arr 

kar§IIa§masmda ihtilaf ~Jkmi§hr. Daily 
Mail gazetesinin yazd1gma gore, bu ih -
tilafa, diinya §anlpiyonlugu i~in yap1la -
cak olan bu kar§Ila§mada, lngiltere a -
gil Slklet 1ampiyonu Farr'm 7500 !ngiliz 
liraSJ, Schmeling'inse 15,000 lngiliz Ii -
ras1 almak teklifi sebeb, olmu§tur. Schme
ling kendisinden yiiksek iicret ald1g1 tak
dirde, F arr, ma~1 kabul edemiyecegini 
siiylemi§tir. 

'1 Temmuz 

Arslan gibi yelcyen gene 
« Istiklali korumak i~in bir tek yiir 
bir tek kafa, bir tek beden halin 
haztrlanmak mecburiyetindeyiz. 

Riiyasm1 anlabyordu 
lerimi a~bg1m zaman 

«Siingii 
bu 

siingiiye, bmak 
riiyanm daha 

brnaga didi~tik. 
uzun siirmedigine 

Mektebin arkasmdaki geni§ spor sa -
hasmda ilk baki§ta gozlere §a§kmhk ve • 
ren bir kaynatma var. 

Bir iirnek •por kiyafetlerile, yiizlerle 
gencin doldurdugu bu meydanda, vazi • 
yeti kavnyabilmek i~in insamn 1iiyle bir 
kenara ~ekilerek bir hayli bakmaSI, dii • 
§Unmesi laz1m. 

Atletler, boksiirler, giire~iler, futbol
cular. voleybolcular, eskrimciler... Y er 
yer, birbirlerinin mevcudiyetinden bihaber 
gibi ~ah§lp duruyorlar. 

Sonra emirler veriliyor, hareketler de
gi§iyor, koca meydan bir daha, bir ba1ka 
tiirlii kayn1yor ve ne olacagm1 kestirme -
ge vakit bile kalmadan, Kuleli bandosu· 
nun - ne yalan soy]iyeyim - bizde bile, 
hemen bu gender arasma kahlarak on -
lara uymak i§tihaSI uyandllan Iatif ahen
gi duyuluyor. 

V e bu ahenge uyan bine yakm giirbiiz 
viicudiin gergin adaleleri, gozlerde Tiirk 
gencinin ~evikligini, kudret ve kuvvetini 
canlandmyor. 

Bir tek viicud gibi, bandonun perde 
perde yiikselen, kah dalga dalga dag1lan 
seslerine uyarak saga biikiiliiyorlar, •ola 
k•vr•hyorlar, one, arkaya yahyorlar ve 
bu, giizlere misli goriilmemi1 bir giizellik, 
bir Sihhat ve ne1' e ziyafeti veriyor. 

Duydugum haz yanda kahr gibi o -
luyor: 

- Acaba, diyorum, biitiin bunlan ni
~in yaphklanm iyice kavnyabilmit mi -
dirler~ 

Ve kendimi tutam1yarak birine soru -
yorum: 

- Ni~in spor yap1yorsunuz, Biitiin bu 
didinmelerin gayesi nedir ~ 

Ben beylik bir cevab beklerken, o, va
ziyet alarak anlatmaga ba,hyor: 

- Her medeni millet istiklalini koru
mak icin varhgma goz dikenlere kar11 bir 
tek yiirek, bir tek kafa ve nihayet bir tek 
beden halinde hazlllanmak mecburiyetin
dedir. 

Bize kulak misafiri olan gence donii· 
yo rum. 

- Sen ne dersin, dogru mu soylii -
yor? 

- Dogrudur bayJm .• 
- Peki bu hamhgm neticesi~ 
- Bu hamlamjm neticesi memleket 

miidafaasma vanr. ~iinkii yurd miida -
faas101 yapacak olanlar, eskisi gibi mah
dud ve muayyen bir genclik degil, her 
ya§taki biitiin bir millettir. Ve biz bura
da ogrendiklerimizi yann elimize teslim 
edilecek Mehmedciklere iigreterek ... 

En gerideki iki boksiirii ~agmyorum ve 
ni~in spor yaphklanm o~renmek istiyo -
rum: 

-Sag! am ve miitehammil bir kalb ve 
cigere sahib olm1yan genclik neye yarar? 
Ona bu hassalan verecek olan da spor • 
dan ba1ka bir1ey degildir. 

- 0 halde biitiin dava kalb ve ciger 
meselesi midir? 

- HaYJr ... Spor yapan bir gene yiiz
mesini, yiiriimesini, ko§masmt, tattmasmt, 
hrmanmasmJ, atmaSioJ... Bir kelime ile 
hayatla ve her §eyle miicadele ei:Jnesini en 
iyi bilen insan demektir.» 

DelikanhYJ biraz sinirlendirmek isle
dim galiba: 

- Boksun, yani yumruk sallamamn 
bu kadar §iimullii bir manaSJ olabilir mi, 
anhyam1yorum? .• 

Gayet ciddi izah ediyor: 
- Boks sade yumruk sallama degildir. 

Bu sporla ugra§an, bogu§ma zevkini a! • 
ffil§ demektir. 0, ahlgan, gozii pek, yum· 
ruguna giivenen, ~elik iradeli bir adam -
dl! ve bu adam. •A 

Spor yapan Kulclili genclcr 

• 

Kulelinin giirbiiz borazanlarmdan biri 
Ba1ka birine sorahm dedim ve sordum.l tuk, glltlakla§llk, siingii siingiiye, 

hte verdigi cevab: yumruk yumruga, nihayet hniaklarunt 
- Bugiiniin en yeni, en modern sava§ Ia, di,Ierimizle didi1tik. Kopard1m, 

vaSitalan, silahlan nihayet dii1manla gO- ~alad1m, kud1m, di:iktiim .. ve 
giis giigse gelmogi temin eder. ~ok bii • bir zafer ne1' esile a~hg1m zaman bu 
yiik fedakarhklarla kazamlan bu k1ymet- nm daha uzun siirmedigine yand1m.» 
li fmattan istifade ederek elindeki siin • Evet, riiyalannda bile zafer var. 
giisile kat'i zaferi temin edecek olan er Bir ba1kasma soruyorum: 
eger spor yapmaml§Sa, ham viicudile, bir - Ne zaman kahraman olmak ' 
iki ad 1m ilerisindeki dii1man askerinin ii- sm? 
zerine naSI I ahlabilir? Siingiiyii salhya - - 11k fmatta, diyor. Harbiyeden 
cak bazu 1i1kin degilse, nihayet yumrugu Iomam1 ahp 1anh ordumuzun 
saglam degilse ve bilhassa bu siingiiyii, kan§l! kan1maz ... 
bu yumrugu kullanacak ira de zay1fsa... - Ace len ne? 

Anlad1m ... Bu ~ocuklarla ba1a ~1ka - Birdenbire meram1m1 anlamaml§ 
bilmek imkanSiz. · • yiiziime babyor, sonra devam ediyor: 

Bir kiSim talebe, dersten heniiz ~Ikm11 _ lnsan, hayatmda bir defacJk 
spor yapan arkadatlanm •eyrediyorlar. kahraman olmah? .. i rken ba1Iamah 
Bunlann arasmda meger §airier de var - digerlerine vakit ve fmat bulabilsinl. 
ffil§. Babn onuncu Simftan Ba1anr, ar - ;lu san§m gence: 
kada1lanna Kuleli hakkmda yazd1g1 _ Harbde iiliim korku vermet 
par~aYJ okuyor: acaba? dedim. 
Blr gun &en de BoDazdan gecer&en fDYle 

bfr bak .. 
SaDda duran o koca oz gencllk kaynaDtna 

f~lerinden birine soruyorum: 
- Riiya goriir miisiin? 
Bu manaSiz suale giiliimsiiyor: 
- Elbette giiriiriim .. diyor. 
- Bana •on zamanlarda giirdiigiin 

en giizel riiyay1 anlahr mJSJn? 
Daha iki ay evvel gordiigii bir riiyaYJ 

anlatmaga ba,ladi. Bu, bir sava§ sahnesi 
idi. 0, en ileride gidiyordu, arkasmdaki 
Mehmedcikler de YJidmrn gibi pe1inden 
geliyorlardi, nihayet dii1man siperlerine 
girmi1lerdi. Burada, bizzat onu dinleyi -
niz: 

- Damarlanmdaki kamn tulujup a • 
levlenerek beni bambatka bir insan haline 
getirdigini seziyordum. 

Siperde birbirimize ginni§tik. Bogu§ -

- Vak1a heniiz bir harbe 
diye giiliimsedi, fakat yiizlerle harb 
k1besi dinledim ve her seferinde h1odl"' 
yokladun ve anlad1m ki, harbde 
oliimii degil, sadece oldiirmegi dii,unii 
yor. Zafer o kadar lath ki ... Ona 
yo! iistiinde her rasgelinen, hatta iiliim 
Ie giiler yiizlii, korku vermiyen bir t•'f 
dll. 

Ve kendi kendine sayler gibi: 
- Oliim mii, dedi, zafer yolunda 

jlffia ~·kacak oliirn benden korksun .• 
Hakhsm ~ocugum, bu yolun, •en 

atalann gibi, her zaman tek ve en yii~ 
sek sahibi, iiliimleri bile yiidllan ~ 
kahramam olacaksm. 

Bugiin, bunu bOyle bilmek, hudud!~ 
sevincimiz ve gururumuzdur. 

KANDEM~ 

vapurlarma radyo konuluyor 

$irketihayriye, Bogazi~inde uzun se
ferler yapan vapurlarma radyo ve he
parlor koymaga karar vermi§ ve ilk 
defa olarak 71 numarah vapurunda bu 
tesisatl yapml§trr, 

Bu suretle Bogaz yolculan, vap~: 
gidip gelirken musilti dinliyerek VV' 

g~ireceklerdir. 

Yukanki resim, 71 numarah vap~ 
Kopriide gostermektedir, 
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ls~nyadaki gOitiilliiler 
geri aiindigi takdirde 

• 

/lngjlterenin General Fraco'yu muharib 
tara£ tan1yacagt anlafihyor 

! 
s· . [Btlltaratl 1 lncl rahlfeclel l katte yalmz kendi mil!i miidafaalanmn 

bnd~yi,~' rnii1ahidler, ajagldaki tartlar a!- menfaatlerini dii1iiniiyorlar.~ 
ne~~n k lr anla1maya vanlabilec~gini zan- Tribuna gazetesi, !ngilterenin «ani ve 

1 • tedir!er. izah1 kabil olm1yan bir 1ekilde geri don-
•bne ":'" Neticed~ deniz kontrolunu idame mii1» oldugunu yazmaktad!T. 
takd~~ miimkiin oldugu tahakkuk ettigi Cephelerde muharebeler. 
nakled·j kontrol lspanyol hmanlanna Madnd 6 (A.A.) - resmi tebhg: 
l!iurJ 1 •cek ve beyn~lm1l~l nezaret me- Madrid cephesinde asilerin Lacalca 
ttalltak bu limanlarda ecnebi gemilerini mmtakas1nda yaphklan bir taarruz geri 
llu t kl" hakkma mahlc bulunacaklardn. piiskiirtiilmiilliir. 
ldand,·'h~ R~mad~ ve Berlinde iyi kar- Cuesta _de L~ Reina mmtakasmda Ca-

2 &l ogrenllm11hr. sa de MaJuelas 1 zaptettik. 
ne 111~ ~eniz kontrolunun terkedilmesi- Biscaye ve Asturie cephelerinde tii • 
g0nijj~ ab1! F r~nsa. ile 1ngiltere:. yalmz fek ~~e1i teati edilmi,tir. . 
la

111 
lenn gen <;agmlmasmJ d~g!l, aym D1ger cephelerde kayde deger bn§ey 

lllij~hda tayyareler hakkmda da ademi yoktur. 
tiye kalle ve kontrolun tatbikm11srarla is- Fran11z • l•panyol hutlud ihtilalz 

te e d' !; b r "· Bayonne 6 (A.A.) - 1spanyollann 
llle•: a . ."r ahnd1gma gore, Alman hiiku- Frans!Z hudud ta1!annJ kaldnarak bun • 
l " Ron··lJ ·· J . . • l k b e h u u enn gen ~agm masm1 a u- !ann yerine Franco bayraklan dikmele • 
gijnlal~d!r. Buna mukabil, Mussolini son rile has1! olan hadiseyi halletmek iizere 
nun•lr ~ Popolo d'!talia gazetesinde go- bu sabah Larbune dagmm tepesine bey· 

u •nn · • l k b 1 dil l!i1y •.. gen <;agm mas1 a u e e • nelmilel bir heyet gidecektir. 
llie/~eg,m yazd1gmdan ltalyan hiiku - 8' 1 'l' · • "ld" 
llt ~n~n bu hususta muvafakat cevab! ver- lr ngz zz ge.mlll ~evrl l • 

esl lhtimali ~ok §iiphelidir. Londra 6 (Husus1) - St. _An~er .h: 
,VaJ~ncia hiikumeti ·· ··Jn · · mam a~1klarmda 1spanyol multecllennJ 

~~~ I , gonu u enn gen k l b" l T . . 'h .1•1 . kotn~l tna" keyfiyeti, ademi miidahale htallbyaca 'o1 a~ IT fngd• IZ gem•.•,' •' .ti a Cl 
~ ltesi. tarafmdan teklif edildii!i zaman ar gem! en tara m an ~evn rll•§IJT. 
nt, tekJ,fi kabul etmi,ti. Buna mukabil Ademi mii.dahale lromite•inin 
~~;nalist hiikumet, ay?i. tekli!i reddet- gelecek iftimaz 
bali · Bununla beraber, IYI malumat alan Londra 6 (Hususi) - Avam Kama· 
fikrin;lnah!~ll~rd':. ~en era! F ranco'nun rasmda Hariciye N azm Eden, ademi 
Ce deg15htdlgl soylenmekted!T. miidahale umumi i~timamm cumaya ya· 

'~•red Franco goniillii.lerin geri p1lacagm' soylemi,tir. Bu i~timada Fran
p .fagrrzlmasrna taraltar sa • lngiltere, Almanya • ltalya proje

d,n ~~~ 6 (A.A.) - !yi bir memba • J~rinin miinaka1a edilecegi anla~J!mak • 
to ··t~re~ildigine gore General Franco tadn. 
llianu lulerm geri ~agmlmaS!na mani ol • Eden' in kabul ettigi aiplomatlar 

lllaktad s· IT. Londra 6 (A.A.) - Bu aabah 
tig· 'Yasi. mahfiller bu haber teeyyiid et- F rans!Z el~isile gorii1en Eden, ogled en 
lllil ;•kd,rde. 1spanya meselesinin beynel- sonra s1ra ile Portekiz ve ftalyan biiyiilc 
~tki· cephesJ hak~~n~a yakmda bir hal el9ilerini ve Yunan orta el9isini kabul 
!11 

1 
bulunabJ!ecegiDI beyan etmelctedir- etmi1tir. Bu goriilmeler hakkmda resmi 

· hi~bir malumat verilmemi1 olmakla be • 
~IIlyan gazetelerinin ne,riyatz raber, parlamento mahfilleri bunlan ln-

liy 01lla 6 (A.A.) - Gazeteler ekse - giliz hiikumetinin goniilliilerin geri alm
l~~e lta!yan • Alman mukabil teklif - mas1 hakkmdaki miiukerenin tacili i9in 
lebl,~n .. Berlindeki !ngiliz sefirinin bir te- sarfettikleri gayretlerle alakadar gorii • 
llt Usunden sonra hamland18In1 yaz • yorlar. 
J,'kt, ve lngilterenin bu mukabil teklif- Keza General Franco'nun da projeye 

0~ kar11 takmd1g1 vaziyetin kabili izah miitemayil oldugu ve Dia Rio Dasco 
ad,g,n, ilave eylemektedirler. gazetesinde son inlifar eden maka1enin 

C: Ciornale d'ltalia gazetesinde Virgino Lunu teyid ettigi bildirilmektedir. 
'Yda, ,iiyle yaziYor: Portekiz hiikumeti de goniilliilerin ge-

lli t!Cuvvetli ve miistakil bir lspanya ri ~eki!mesine taraftardu. Eden biiyiik 
)e~dana gelmesile baz1 imtiyazh vazi • el9ileri kabul ettilcten sonra uzun miid • 
tilt er tehlikeye girebilir. Fransa ile !n - clet Ba1vekille goriitmiijliir. Ba,vekil ha· 
1~ •re yiibek bir beynelmilel siyasetin rici meselelerle s1k1 bir surette alakadar 
~undan bahsediyorlar. F akat haki- olmaktad1r. 

:Urkiyemizde meyvacdt
~lll Islahile esasla~brd· 
tnas1 imkanma dair 

J [BaJmakaleclen <!evam) 

,::'Yo~uz. Hatta Meyva Fidanhgma bi
de brhar sebzecilik ve ~i9ek~ilik ilavesi 
l.ld U zaruretten ileri gelmit bulunmak -
b;1 

11• An!a,,!an buradan ~1kacak gender 
cj~h~ da o bilgilerle miicehhez olurlarsa 
tir i.t kolay i! bulacaklan hesab edilmi§· 
~ albuki gencin raagele bir i§ bul
~i!t 1 degil, istedigimiz muayyen bir 
11) ehliyetli ve kifayetli gender bul
clQa'1 li.ztmdir. Muayyen i~ malum
anr: !yi meyvac1hgm tesis ve tamimi. Bu 
)ij c~k devlet politilcasmda yer a1makla 

1\ir bir i1tir. 

cu~ijYiikdere Fidanhgmdan ~1kacak ~o
ltijd ar, her taraf1 meyvac1hk bakmundan 
'•lli edilmi! !stanbul vilayetinin muhtelif 
lliej·t

1
lerinde meyvae1hk yapmaga gidebil

liJ, 1 •r ve bunun i~in de Ziraat Banka • 
)jJdan ucuz faizli ufak sennayelerle te
<lir k-e takviye olunmahlardn. Bu suretle
!1 1 Istanbul bolgesinde modern usuller
olu en iyi meyvalan yetittirmek miimkiin r. 

cla lst~nbu! vilayeti meyvac1hk bak1mm • 
ne~ tdd: bir etiide tabi tutu! ursa ortaya 
llta e erde hangi meyvalann teksif olun • 
bir 

51 
laz1m gelecegini gosteren bir harta ve 

lliuhPr~gram ~1lcar. Sekiz on meyvay1 
l~z tehf semtlere taksim ve teksif etmek 
la)'1111'r. Boylelikle hepsinin kontro1u ko
<lele 

0
• ur. Bu sure! hastahklarla miica • 

~~ Y1 bas,tlettirir ve daha miiessir lc1lar, 
)ef,e~ .miihimmi ayni cinsten meyva 

!hn -1 • op1r . Cl en ara•mda teessiis edecek ko-
1:1[1· a~lfler ancak itle biiylelikle meyva-
. 81 tleri ··1- k . . ,_ 1. n''ei' go unne 1~10 en r.uvvet 1 ma-'r·t vazifesini gormiit olur. 

la 11 erhalde devlete aid bu kiSrm nok<an
n te['f' · . . 

~a J;'·d a 1s1ne mt1zaren Biiyiikdere Mey-
lahe 

1 
.anhgmm esasen bir muvaffakiyet 

sen ld" b <;~It, ? ugunu eyan eder ve orada 
llliii'I·an ~llnmetli vatanda§lan biitiin sa • 

'Y~hmizle takdir ve tebrik ederiz. 

YUNUS NADI 

Balkan Antanb 
[Ba1tarats 1 lnef aaht/e<lsl 

Bundan sonra bu gazete mayiS 1936 
da Balkan Antanll konferans1 toplan -
d1g1 zaman Yunanistamn Balkan cemaa
tine kart! hath hareketini tasrih ettigini 
ve Yugoslavya, Romanya ve Tiirkiye • 
nin bunu tasvib ederek memnuniyetle 
karsllad!klanm hallrlabnaktadu. 

Samouprava, diger cihetten 1937 de 
Atinada toplanan Kii~iik ftilaf konfe • 
ransmm neticelerinden bahsederek But
gar - Yugoslav itilafmm biitiin azalann 
tasvibine iktiran etti~ini ve lsmet lnonii 
ile Rii~tii Arasm Yugoslavyay1 ziyaret
lerinin Balkan Antanh devletleri arasm
daki miitekabil emniyet hislerinin ve bu 
devletlerin mensub olduklan milletlera
rasmda mevcud dostluk baglannm bir 
~eticesi oldugunu kaydetmektedir. -
Benzin ihtikar1 mutlaka 

ortadan kalkacak 
IBagtarat• 1 lnel •ahlfeclel 

Celal Bayann Odadaki ~ah~malan aa
at 13,5 a kadar devam etmi1 ve Vekil 
giderlcen gene! ithalat reiimine aid bir ta
raftan yap1lmakta olan dosyay1 da bera
ber gotiirmii§tiir. Bu miiddet zarfmda 
Ankara vilayeti lkhsad t,leri miidiirii 
.Sevket Siireyya, istanbul Belediyesi lk • 
hsad. mii~~r~ As1m Siireyya, ve Oda U
muml Kat1b1 Cevad Diizenli ayr1 bir 
toplant1 yapml§lard~r. 

Bir taraftan da Sanayi Umum Mii • 
diirii n:zd_ind~ Siimer Bank ve h Ban • 
kas~ mu~u~l~~~ t?planml§lar ve gene! it
halat re)IIDI uzennde gorii,mii1lerdir. Bir 
arahk Celal Bayar baz1 fabrika miidiir
lerini kabul etmi1tir. 

If Bankaarnda 
Yemekten sonra h Bankasma giden 

ikhsad Vekili saat 17 de tekrar Ticaret 
Odasma gelmi1 ve benzin meselesi iize • 
rindeki ~ah~malanna devam elmi§tir. ik
llsad Vekaletinin benzin ve petrol i~ine 
yeni ve kat'i bir diizen verecegi anla,,J -
maktad1r. Y eni !eklin bugiin bir tebligle 
bildirilrnesi beklenmektedir. 

V ali vekili halka 
tifo i~in teminat 

• ver1yor 
(Balt4ra!• 1 lncl aahltedeJ 

Bundan ba,ka &!IYI da ihmal etmemek 
laz1mdlr. Halkla fazla tema51 olan sucu; 
manav; sebzeci; kahveci ve saire gibi es
nafm da mecburi a11Ya tabi tutulmalan 
karar altma ahnm11br. Bu karar yarm • 
dan «bugiinden» itibaren tatbik edilecek
tir. 

Hamal ve esnaf gibi kimselerin kesa • 
fetle topland1iJ muhitlerde umumi hala 
ihtiyacmm giderilmesi de komisyonun dii
§iindiigii tedbirler arasmdad~r. 

Belediyenin yapacagr i,ler 
Belediye biit9esi tasdik edilerek gel • 

mi1tir. Biit9eyi tetkik edecek ve yap!lma • 
Sl karar altma ahnan i1leri yapmaga 9a • 
h§acaglz. Mutasavver baz1 §eyler vard~r. 
Fa kat Belediyedeki vaziyeti, bilhassa pa
ra vaziyetini tetkik etmedigim i9in bun ' 
lardan hangilerini tacil etmek imkam ol
dugunu 1imdilik soylir.emiyeceiiim. Mak
sad'm'z Muhiddin Ustiindagm mezun 
oldugu iki. ii9 ayhk miiddet zarfmda i§· 
Jeri durdurmadan yiiriitmek, Vilayet ve 
Belediye idarelerinin bize tahrnil ettigi 
vazifeyi imkan mertebesinde ifa etmek • 
tir. Vaziyetim Vali vekilligidir, bu sda
hn bana verdigi i1leri elden geldigi kadar 
yapmaga ~ah,acaglm. Vaziyeti tetkik et· 
tikten sonra sizlerle konu§acaglm ve mat
buatm yard1mmdan istifade edecegim.» 

$amlrlar koyii. meselesi 
Vali vekili diin Vilayette Dahiliye 

Vekaleti Vilayetler Mahalli !dareler 
miidiirii F ailde de gorii§mii! ve ~amhlar 
kariyesinden gelen bir heyeti kabul et • 
mi,tir. Malum oldugu iizere Samhlar ka
riyesi halkile Resneli Osman arasmda se· 
kiz on senedenberi bitip tiikenmiyen ~ift
lik meselesi vardn. Vali vekili kiiyliilerin 
,ikayetlerini dinlemi! ve T apu miidiiriinii 
davetle kendisinden bu arazi hakkmda 
malumat alml§hr. 

Bir elden ihracat 
[Battara)'l 1 fnel I01ol!ed'] 

Yeni tirket elmay1 dogrudan dogruya 
miistahsilden alarak ihrac i§lerile ugra • 
f&calct!r. Bunun i9in bir elma kurutma 
ve bir de ambalaj fabrikaSJ kuracakhr. 

Fzndrk kooperatilleri 
fkhsad Veki.letinin Karadeniz sahij 

mmtakasmda fmd1k sail§ kooperatifleri 
kurmak i~in yaphrdlgl tetkikler de ikmal 
edilmi§ ve bu husustaki raporlar Veka • 
Jete verilmi§tir. Fmd1k kooperatilcleri 
dogrudan dogruya miistahsilden miirek • 
ke.b o1acakhr. Miistahsil mahm gerek 
harici gerek dahili pazarlara mula vaSSita 
liizum olmadan sevkedecektir. Bu koo • 
peratifler yeni mahsul idrak edilinceye, 
yani agustos ortasma kadar faaliyete ge-
9ecektir. 

lgdiTda da pamuk sah§ kooperatifi ku
rulmujlur. Bu sah1 kooperatifleri pamulc 
mmtakalarma te1mil edilecektir. 

~ark ve cenub vilayetlerimiz i9in ku • 
rulan Hayvan lhrac tirketi tetkilallnl ta· 
mamlaml§ gibidir. Biitiin hayvan ihra • 
cat~1lan tirkete hissedar olmu;lard~r. 

Canlr hayvan ticaret sirketi 
. hazrrlrgz 

Ankara 6 (A.A.) - $ark ltlmtaka· 
m1zda hayvan ihracahmiZin vaziyeti ii
zerinde yap1lmakta olan tetkikler lkt1sad 
ve Maliye Vekilimizin bu mmtakada son 
seyahatlerindeki mii1ahedelerile tekem -
miil etmi1 ve bu vaziyeti 1slah edecek ted
bider ahnmljh. 

Bu ciimleden olmak iizere bir canh 
hayvan ticaret kurumu limited 1irketi ku
rulmuttur. Sirlcetin merkezi Ankara ve 
muamelat merkezi Karsllr. Ziraat ve !1 
Bankalan tarafmdan 75,000 lira sermaye 
ile le§kil edilmi1 olan bu §irket ikt1sad 
Vekaletine malumat vermek §artile ha • 
ricde ve dahi1de ba1ka jubeler de a9abile
cektir. 

M1s1r silahlaniyor 

Meclis miihim planlarin 
tatbUknna karar verdi 

Kahire 5 (Hususi) - Mmr N azn • 
lar meclisi memleketin Libya hududunun 
tahkimi i9in biiyiik ehernrniyetli planlann 
tatbikma karar vermi1tir. Bunlar arum • 
da en miihimrni Musra Mart'da yap1l • 
masma ba§lanan biiyiik askeri merkez • 
lerdir. 

MISir hiikumetinin askeri rnii§aviri 
miralay Kornool'la M1m Erkamharbiye 
reisi ~iikrii Pa1a birkal; giin evvel hudud 
boyunda yaphklan bir tefti1te buralarda 
genit mikyasta yeni k1§lalar ve tayyare 
merkezi yap!lrnasml emretmitlerdir. Bu 
merkeze pek ~ok mukabil tayyare topla
rile biiyiik ~apia ag1rtoplar yerle!tirile • 
cektir. Ayni zamanda lngilizlerin Habe§ 
harbinin devam ettigi miiddet~e yap • 
llklan telorgiiler de muhafaza edilecek • 
tir. 

Bu sene askeri tayyare lcuvvetleri ar
tmlacak Te be1ki de lskenderiye civann
da da askeri tayyare merkezi tesis edile
cektir. Nahas Patanm Montreux konfe -
ransmdan avdetindenberi memleketin 
miidafaa tetkilabmn arbnlmasma biiyiik 
gayretler sarfedilmelctedir. Nil nehrinin 
miidafaasma aynca ehemmiyet veri • 
liyor. Bu arada lngiltereden M1s1ra mii
temadiyen silah ve cepane gonderilmek • 
tedir. 

r ist. Borsast 6/7/937 "'\\ 
PARALAR 

Sterlln 
Dolar 
Frank 
Liret 
Beldka Fr. 
Drahmi 
tsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
IC•nn Cek 
Silin A vudurya 
Mark 
Zloti 
Pen~o 
Lev 
Dinar 
R:ron fsvec 

Alvs 
622.-
124.-
93.-

110.-
80.-
18.50 

570.-
20.-
65.-
75.-
21.-
28.-
20.-
21.-
12.-
50.-
30.-

Sabs 
627.-
127.-
98.-

115.-
84.-
23.-

575.-
23.-
68.-
84.-
23.-. 
31.-
23.-
2!;.-
14.-
52.-
32.-

Alhn 
Ban knot 

1048.-
206.

CEKLER 

1049.-
257.-

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brllksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Prall 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Buda11este 
Blikres 
Bel11nd 
Yokohama 

· Moskova 

A~dl$ Ka"anu 
625.- 625.-

0.7916 0.7916 
20.54 20.5350 
15.0480 15.0560 
4.7020 4.7D44 

87.44 87.44 
3.4632 3.4628 

84.- 84.-
1.44 1.44 

23.2768 23.2768 
4.2096 4.2096 

14.1392 14.1392 
1.9728 1.9740 
4.1680 4.1680 
4.- 4.-

107.36 107.36 
34.56 34.56 

2.7486 2.7486 
24.04 24.04 

1 Stokholm 3.1032 3.103% 
ESBA M 

Ac1hs Kanan1s 
A.lan Cimento 12.90 13.-

fSTfKRAZLAR 
A~ Kanarus 

Tiirk boreu I Pesln 
• • I Vadeli 16.- 15.95 
• • D Vadeli 15.125 15.125 
• • mvadeli 14.95 14.93 

Er£Qni 95.- 95.-
S1vas-Erzurum I 96.75 96.75 I 

TABVfLAT 
Acilis Ka"arus 

Anadolu 
• I VadPii 40.20 40.20 
• DVadoll 40.20 40.20 

\. ) 

1 temmuz Bugun saat n de 
Elektrik ••rketi BUyUkada 

Bir ~ocuk boguldu blnas1nda elektrikle yemek 
ve pasta pl,lrme ve elektrlk 

Diin, Biiyiikadada c;:ankaya cadde • aletlerl tatblkatJ derslerl ve· 
sinde Saray oteli bah~esindeki havuza, 
bah~ivan Mustafanm iki ya~mdaki ~o- rilecektlr. Bu ders bayanlara 
cugu Tiiner kazaen dii~mii~ ve etraftan mahsustur. 
yeti~ilinciye kadar bogularak iilmii~tiir. Glri' aerbesHir. 
Mahkemelerde r •••••••••••••• 

Zahire Borsasmdaki vaziyet 
Dtin istanbula 222 ton bu~day, 20 ton 

yapa~. 7 ton tlftlk, 30 ton ~avdar, 4 ton 
beyaz peyntr, 8 ton k~ar, 25 ton ceviz, 
23 ton zeyt1nya~1, 15 ton un ve 9 ton da 
lq fmd1k gelml~tlr. Istanbuldan harlco 
25 1/ 4 ton ku~yeml gonderilml§tlr. 

Dtin istanbul Borsasmda ~u rtatte sat"
Jar olmu~tur: Bugday yumusak 6-15 ~av. 
darh 6,08 kurustan 6,15 kuru§a kadar, sert 
1·5 qavdarh 5,20 kuru§, gluten 5,10 ·kuru§
tan 6 kuru~a kadar. Anadolu arpas1 4 ku
r~. qavdar 4,10 kuru~. sari IDI8lf 4,20 ku
ru~tan 4,36 kur~a kadar, beyaz peynlr 25 
kuru§. kasar peynlrl 43 kuru~tan 45,20 ku
rusa kadar, klrll Trakya yapa~ISI 61 kurus· 
tan 63,20 kurusa kadar, oglak tl!tlk 137,20 
kurut, mal tlrtlk 125 kurus, ke~l k1h ku:k1m 
51 lrurut. 

Dtin yabancl borsalarda sU !latta allvre 
sat•slar olmuttur: Bu~day kllOBu 6,68 ku • 
rnstan 6,92 kuruta kadar, arpa 5,32 kuru,, 
llliSIT 3.84 kurut, ketentohumu 8 kuru§, 
flndlkl~l 94,26 k1lrUll. 

ILAN 
Boyoglu Dordiincii Sulh 

Hukuk Mahkemesinden: 

Pangalhda Altmbakkal Cumhuriyet 
caddesinde 175 sa)'lh Gesar aparttma • 
mnm 1 numarah dairesinde oturmakta 
ve tiiccar kumusyonculukla i~tigal eder
ken 23/4/937 tarihinde olen Bogos oglu 
M1iJrd1~ Firankm terekesine mahke • 
mece el konularak tasfiyesine karar ve
rilmi~tir. !Ian tarihinden ba~lamak iize
re alacak, verecek ve sair suretle ala • 
kadarlarm bir ay, miras~Jlarm ii~ ay 
i~inde Beyoglu diirdiincii sulh hukuk 
mahkemesine ba~vurmalan, miiddetln
de ba~vunmyanlar hakkmda kanunu 
medeninin 561,569 uncu maddeleri hii
kiimleri tatbik edilecegi ilan olunur. 

(33828) 

., 
GONON BULMACASI Askerf febrlkeler 

IIAnlert 1 2 s 4 D e ' s o to 
tl I I Iii" 
2 I l •I I 
8 • • ' • I • 6 I • 6 l • • • , ., I • ' •I I • 
~~ I 1 1•1 ,., 
•. •I I l ' I U•l 1 

44 kalem resim malzemesi 
Tahmin edilen bedeli {2470) lira 

yukanda miktan ve cinsi yaZih 
me Askeri Fabrikalar Umum lVlULaurut 
i!ii Sahnalma komisyonunca 
pazartesi gi.inil saat 14,30 da a~1k 
me ile ihale edUecekt!r. ~artname 
SIZ olarak komisyondan verilir. La.un''" 
rin muvakkat teminat olan 185 lira 
kuru§ ve 2490 numarah kanunun 2 
3 iinci.i maddelerindeki vesaikle merzkl~ 
giln ve saatte komisyona mi:irarcaa.tlerj 

"'"'"' 
Kmkkalede yaptmlacak in§aat 

Ke~i.t bedeli {21944) lira {90) 
olan yukanda yaZIII in~aat Asker! 
rikalar Umum miidiirliigii 
komisyonunca 27 temmuz 1937 sah 
nii saat 15 te kapah zarfla ihale 
cektir. 

:;;artname {1) lira {10) 
Iinde komisyondan verilir. 
muvakkat teminat illan {1646) lira)'! 
vi teklif mektublarm: mezktlr 
saat 14 e kadar komisyona VeJnnreleri 
kendilerinin de 2490 numarah kanu 
nun 2 ve 3 lincii maddelerinde 
vesalkle muayyen giln ve saatte ko~nlsJ 
yona miiracaatleri. {3914) 

"'"'"' 
Kmkkalede yaptmlacak kalorifer 

tesisatl 
Ke~if bede!i {75,000) lira olan 

nda yaZih in§aat Askeri Fabr!kalar 
mum miidi.irliigu Satmalma komisyo 
nunca 27 agustos 1937 cuma iiinii 
15 te kapah zarfla ihale edileeektir. 

$artname {3) lira (75) kuruJ muka 
bilinde komisyondan verilir. Talib!!M"ii.tl 
muvakkat teminat olan {5000) 
havi tekiif mektublarmt mezktlr 6 ..,., ... , 

saat 14 e kadar komisyona venneleri 
kendilerinin de 2490 numaralt kanu 
nun 2 ve 3 iincii maddelerinde 
vesaikle muayyen giin ve saatte k01mil11 
yona miiracaatleri. {3915) 

Devlet • Demiryollart i~Ietme 
Umum Miidiirliigunden: 

!daremiz Malive ve Mubasebe toler! Dairesile t~lettne MlldQrliiklerf Mu
hasebelerlne mllsabaka imtihanile memur ahnacaktl.r. 

Miisabaka imtiham 20 temmuz 937 sah giinii saat 14 te !era olunacaktrr. 
. !mtihana girmek istiyenl~~ ~e ,qibi ~artlan haiz olmalan ve ne gibl ve
SJk~lan vermelen lbrm geld1gim Ankarada, Maliye ve Muhasebe ~lerl Dai
resmden, !stan bulda Haydarpa~ada Birlnci !~Jetme, !zmir Sekiztncl f§letme 
Mes'ul Muhas!blikler!nden o~enebil!rler. (3837) 

Ayd1n Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Ekslltm!ye konan 1~ : Aydmm Soke • Ortaklar yolunun 

11 + 46a - 17 :l- 500 kllometrelerl arasmda §ose ve imalAtt amaiye in • 
§&atldlr. 

Bu i~in ke~if bedeli 17,551 lira 67 kuru~tur. 
2 - Bu l~e aid ~artname ve evrak ~unlard1r: 
A - Eks!ltme ~artnamesi 
B - Fenn! ~artnames! 
C - Mukavele projes! 
D - Ba)'lnd!rhk i~leri gene! ~lll'tnamesi 
E - Ke~lf cetvellerl ve projeler. 
!st!yenler bu evralo Aydm Naf1a Miidiirlii~nde g6rebilirler. 
3 - Eksiltme 7/6/937 <!.en 12/7/937 pazartesi giinii saat on be~te Vi • 

layet Enciimeninde yap!lacakt1r. 
4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
5 - Eksi!tmiye girebilmek i~ln isteklilerin 1316.38 lira muvakkat te-

mlnat vermesi bundan ba&ka a&a)tida yaz!l1 veslkalan haiz o!mas1 lhlDldlr, 
A - Vekaletten ahnan mllteahhldllk veslkast, 
B - TlcAret Odasma kayldl! oldultuna dair ves!ka 
6 - Teklif mektublar1 ii~iincii maddede yazth saatten blr aaat evve • 

line kadar Enciimende toplanan Komisyona getlrilerek makbuz mukabflin· 
de verilecektir. 

Posta !le gonderilecek mektublarm nihayet !l~iincii madc!,ede yaz!lt sa
ate kadar gelmi~ o!mas1 ve dcy zarfm miihiir mumile iyice kapat!lnu~ bulun· 
mas1 laz1mdlr. Postada olacak J!ecikmeler kabul edilmez. (3385)' 

Ankara Cezaevi Miidiirliigiinden: 
1 - Ankara Cezaevinin 1 hariran 1937 tarihinden 31 maYlS 1938 tar! -

hlne kadar bir senelik ekmek ihtiyac1 i~in 21/6/1937 tarihinde a~!lan kapah 
zarf usulile milnakasasma zuhur eden taliblerin teklif eylediklerf flat haddi 
itidalde giiriilmediginden mezki\r ekmek ayni ~erait altmda ve kapah zarf 
usullle 21 giin miid<!.etle uzal!lmasma karar verilmi&tir. 

2 - 1hale 12 temmuz 1937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te 
Ankara Cumhuriyet Miiddeiumumili.i(inde toplanan Komis:vonda yap1lacaktrr. 

3 - !stekliler muhammen bedelin % 7,5 u olan 2424 lira 33 kurw:luk 
muvakk~t teminat vereceklerdir. 

4 - Eksiltmeden mlitevellid riisum, teklif ve damga resmile llln lie • 
retlerl ve lndelhace ekmejpn tahlil iicreti vesair bilciimle masari.t miiteah -
hide aiddir. 

5 - Teklif mektublan 12 temmuz 1937 pazartesi giinii saat 14 e kadlll' 
s1ra numarah makbuz mukabilinde iklnci maddede yazili Komisyon Relsli
ltlne verilecektir. 

6 - Sartnameyi gormek ve fazla lzahat almak istiyenlerin mesa! saat! 
zarfm<'.a Cebecide Cezaevl Miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. 

•1716· (3645) 

Tayyare Hang art 
• 
lnsaab 

Seyhan Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konan i~: Adanada yap1lacak tayyare hangm ln~aau. 

Ke~if bedell •15312• on be~ bin iic yiiz on iki lira •81. kuru~tur. 
2 - Bu i~e aid ke~!f evralo ~unlardrr: 
A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Mukavelename projesi, 
C - Baymd1rhk i~ler! genel §artnamesi, 
D - Fennl !artname, 
E - Ke~if hulasa cetvell, 
F- Proje. 
!st!yenler bu evralo ( ...... ) lira {77) kuru~ bedelle Naf1a Mildlirliij!{ln

<!.en alabi!irler. 
3 - Ekslltme 10/7/1937 tarihinde cumartesi giinii sa at on birde Seyhan 

Naf1a Dairesinde vapllacakllr. 
4 - Eksiltmive girebilmek i~in isteklilerin (1148) lira (46) kuru&luk 

temlnat vermes! ve Resml gazetenin (3397) say!l1 niishasmda ~1kan talimat
nameye tevftkan mliteahhidlik vesikas1 lbraz etmesi laz!rnd!r. 

!stiyenler teklif mektublarm1 li~ilncii maddede vaz11! saatten blr saat 
evvellne kadar Naf1a Miidiirlii.~ne makbuz mukabilinde verilmesl mukta. 
zldir. Posta ile gonderilecek tekliflerin d!$ zarf1 miihiir mumlle lyice kapal!l
m~ o!maSI lnz1md•r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. {3676) 
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EDEBiY ATIMIZI N 
BUGONKO MESELELERi 

Yazan: YASAR NA B l 

!~indekiler: Nazari meseleler: Edebiyat ve cemiyet - Roman ve h• -
yat - Siir formiiller i~inde hapsedilemez - Dil ozle$mesi - K1ymet ol
c;iileri- Sun'ilik ve siis iptilfiSI - San'atta mod.ernlik meselesi - Ede -
biyatta tabiat ve samimilik - Edebiyat amatiirlerine tavsiyeler - Tat
biki meseleler: Edebi alaka lathg1 ve bunu yaratma c;areleri - Okullan
miz ve edebiyat - Edebi tcsaniid ve te•kilatlanma - Edebiyatm hima-

1 
'feSi - Kitablanm1z ve kitabcihgimiz. Fiat! 60 kuru$tur. 

Kanaat Kitabevi 

I Harici Askeri K•t'ab ilanlar• 

Garnizon 

B"rsa 
Mudanya 
Bandlrma 

Kilo 

450000 
84000 
84000 

Muhammen tutan 
Lira 

24.750 
4.620 
4.620 

11k teminat 
Lira Kr. 
1856 25 
346 50 
346 50 

I 

Bursa. Mudanya ve Band1rma garnizonlan i~in yukanda yaz1h miktar
daki yulaf kapah zarfla 20 temmuz 1937 sah giinii saat 17 de eksiltmiye ko -
ncakhr. Muham-nen tutarlarile ilk teminatlan hizalarmda yaz1hdir. 

Sartnameleri istanbul. Ankara Levaz1m Amirlikleri Satmalma Komisyo
nundadir. l3•rtnameleri gormek istiyenlerin bu Komisyonlara ve eksiltmiye 
girecekler kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki istenilen vesaikle teklif mek
tublarmm ayni giin saat 16 ya kadar Bursa Satmalma Komisyonuna vermi~ 
olacaklard!T. c98· (33~0) -174688 lira 4 kuru§ ke§if bedeli Eski- Konyadaki k1taatm ihtiyac1 alan 620 

1ehirde yaptmlacak yo! in§aatJ kapah bin kilo kuru otun 2/7/1937 giinii ya • 
zarfla eksiltmiye konulmu~tur. Eksilt • p!lan kapah zarfla eksiltmesinde teklif 
mesi 19 temmuz 937 pazartesi giinii saat edilen 3 kuru§ 75 santim fiat pahah go-
10 dad1r. ilk teminat 9984 lira 40 kuru~- riildiigiinden pazarhga biTak•lmi~hr. 
tur. Sartnamesi 874 kuru~a M. M. V. Sa- ilk pazarhk 9/7/1937 cum a giinii sa at 10 
tmalma komisynundan ahmr. Eksiltmi- da yap1lacakhr. ~artnamesi Konyada 
ye girecekler kanuni teminat ve 2490 Kolordu ve istanbul, Ankara Levaz1m 
say!l1 kanunun 2 ve 3 iincu maddelerin- amirlikleri Satmalma komisyonlarmda 
de yaz1h belgelerle idari ~artnamede gorebilirler. Muhammen tutan 28210 
yaz1h vesikalar!a birlikte teklif mektub- lirad1r. 

CUl\1HURlYET 

Devlet Demirvollari ve Limanlar1 
isletme Umum MiidiirliiiTiinden: ' .... 

Avrupa Hattmda Hayvan Nakliyatma Tenzilat 
Anahat hayvan tarifesi 10 temmuz 1937 tarihinden itibaren Avrupa hat· 

tmda da tatbik edilecektir. Bu suretle meva~i nakliyatmd.a miihim nisbette 
tenzilat yapt!mt~hr. 

Fazla tafsilat ic;in istasvonlara miiracaat edilmelidir. •1880• (3903) 

• 

• 

lanm ihale saatinden behemehal bir sa- ilk teminat 2644 lira 69 kuru§tur. fs· 
at evvel Ankarada M. M. V. Satmalma teklilerin Kolordu Satmalma komisyo - ~ 
komisyonuna vermeleri. c95•, c3833.. nuna gelmeleri. cl16. c3975• Beyoglu Vak1flar Direktorliigii ilanla~~ 

,_Gerede'de P~hlivan Giire§leri--. 
Kamal Atatiirk giinii ~erefine Gerede 

Halkevi tarafmdan 
18 Temmuz 937 pazar gilnil 

Yagh Bir Pehlivan Giire,i 
terti b edilmi4tir. Verileeek ikramiyeler : 

Ba,a 100, ba~ a lh na 60, O rtaya SO, ayaka 25 lirad~r. 

lstiyen tan1nm•f peblivan 1anmtz gure,e ittirak edebil' rler. 

Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 I 
Kad1koyiinde ZiihtUpa~a mahallesinde. Bagdad caddesinde 2/1 saytlt tar

ladaki ceviz agaclarmm senei haliye mahsu!U pazarhkla satllacagmdan istek
lilerin 9/7/937 cuma giinii sa at 15 te mahallinde bulunacak memura miira· 
caatleri. (3959) 

Yakac•k koyii 
Heyet i ihtiyariyesinden: 

Kartalla Yakac1k arasmda i§lemektc 
olan otobiislerden resmen nobet usulii 
kaldmlmJ§hr. Serbestc;e haraket etmek
tedirler ve umumiyetle fiatlar Kartal • 
Yakac1k 10 kuru~a indirilmi§tir ve her 
trene bir ki§i dahi olsa hareket etmek -
tedirler. Otellerin hepsi muntazam olup 
yemekli ve yemeksiz ve azami iki lira
Y' ge!;memektedir. Evler fenni §ekilde· 
tathlrat yap1lmaktadlr ve oldukc;a da 
ucuz evler vard1r. Yakac1kta daha bir 
taklm yenilikler yaptlmt§ ve yapilmak
tadlr. Kahve ve gazino ve oteller tarife
ye tabi tutulmu~ ve fiatlar indirilmi§tir. 
Muhterem halkimiZin ragbetlerini bek
Jcriz. 

SATILIK MOTOSfK:LET 
Be~ beyg!rU, sepetU blr motoslklet ucuz 

flatla satlhktlr. Istlyenlerin Slrkecl Ebiis· 
suud caddesi, No. 88 lkinci kat. 

9 Temmuz cuma ak~am1 • 

PANORAMA 
bah~esinde 

YAVRU 
nun gecesine 

Miinir Nureddin 
Bayan 

HAMiYET 
ve YaviUyu seven arkada§lan 

.__ i§tirak edeceklerdir. _ _. 

Yiiksek Ggretmen Okulu Sabnalma 

Semti 
Kastmpa~a 

Siitliice 
Kas1mpa~a 
Beyoglu 

Ferikoy 

Kas1mpa~a 

• 
• 

Kabatas 
Ni~anta~ 

Kastmpa~a 

Mahallesi 
Camiikebir 

Mahmudaga 
Camiikebir 
Asmahmescid 

Pangalh 

SeyidaliGelebi 

• 
• 

6meravni 
Muradiye 
yanmda 

Turabibaba 

" ' cam! 

Sokag1 
Havuzkaptsi 

Bademlik 
Turabibaba 
Venedik 

FranstzmezarbgJ 

Nisamektebi 

Mandra 
Cam! lttisalind< 

olnaabahqe ,. 

No.s1 
41 

Cinsi 
Arsalardan 
miifrez yer 

33/51 Hane 
7 Ah1r 

12 
22 

115 
Hane 
lki ada bir 
mutfak 

19/21 ibrahirnpa -
$a mektebi 
altmda duk· 
kan. 

29/45 Diikk.ln 
41 • 

1g5/203 • 
33/39 • 

Atik TersanekapJsi 22 E. Kahve-

Yukar1da yaz•b vakil mallar 
iizere arthrmalart uzahlmt~hr. 

1/2 Y. hane 
31/5/938 sonuna kadar kiraya verilmek 

lsteklilerin 12/7/937 pazartesi giinii saat 14,30 d.a Beyoglu Vak1flar Direk· 
torliigii Akarat Kalemine gelmeleri. (3968) 

Semti 

Bu ak,am 

SUADiYE PLAJINDA 

Miinir Nureddin konseri 
Sinemada: MA YERLiNG FACiASI 

Sab~ ilam 
istanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden: 

Mahkemece sahlmasma karar verilen Caddebostamnda iskele civarmda 
k.lin araba fabrikasmda mevcud lokomobil ve muhte!if cinste b1Gla makine
leri 9/7/1937 cuma giinii saat 14 ten 16 ya ve kabil olmadJgl takdirde 12/7/ 
1937 pazarte>i giinu ayni saatlerde mahallinde sa!Jlacagmdan talib olanlarm 
mezktir giin ve saatlerde sat!§ yerinde haz1r bulunmas1 liizumu ilan olunur. 

(3977) 

Komisyonu Ba~kanhg1ndan: 
Erzakm cinsi Cok 

Kilo 
"7000 
6000 

Az 
Kilo 

14000 
5000 
1500 
750 

l!k teminat 
Lira K. 
138 00 
200 25 

Tahmin ediT en fiat Tarihi Giinu Sa at Eksiltme $ekli 

Ekmek 
Et (Daii:bG ve kiVlrctk) 
Et (Kuzu) 
Et (Sigir) 
p;rinc (Antalya) 
Tuz 
Kuru fa~lye 
Nohud 
Kuru barbunye fasulye 
Ktrmtzi mercimek 
Sivah mercimek 
Yumurta 
Seker 
Bcyaz peynir 
Kasar peyniri 

2000 
1000 
2500 
600 
800 
300 
400 
150 
75 

20000 Aded 
3400 
1000 
400 

2000 
500 
700 
200 
300 
100 
50 

17000 A. 
2900 

750 
250 

66 75 
23 25 
31 88 
2 03 
7 . 20 
2 48 
3 15 
1 07 

62 
18 75 
66 30 
24 00 
15 00 

Kr. S. 
10 75 22/7/937 
44 50 • 
44 50 • 
31 00 • 
17 00 • 
4 50 • 

12 00 • 
11 00 • 
10 50 • 
9 50 • 

11 00 • 
1 25 • 

26 00 • 
32 • 
50 • 

Persembe 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

14 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

A~tk Eksiltme 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• . -
• 
• 
• 
• 
• 

Un 1600 1400 16 80 14 00 23/7/937 Cuma 14 AGik Eksiltme 
Makarna 700 500 12 08 23 00 • • • • 
Sehriye 75 50 1 30 23 00 • • • • 
frmlk 200 150 2 25 15 • • • • 
Odun 225 Ceki 200 Ceki 47 25 280 00 • • • • 
Mangal komiirii 2500 2000 6 57 3 50 • • • • 
Krip!e komurii 60 Ton 50 Ton 67 50 1500 00 • • • • 
Cekirdeksiz iiziim 600 500 8 10 18 00 • • • • 
Cevizici 250 200 6 57 35 • • • • 
Kuru erik 250 200 7 50 40 • • • • 
Kuru kayJsi 150 100 6 19 55 • • • • 
Cam f1sl!k 50 40 2 25 60 • • • • 
Kus iiziimii 30 25 41 18 • • • • 
Fmdtk iGi 200 150 10 50 70 • • • • 
BademiGi 15 10 1 35 120 • • • • 
Kuru incir 100 50 1 13 15 • • • • 

Yiiks~k 6jifetmen okulunun may1s 937 nihayetine kadar ihtiyac1 alan ve yukartda nev'i ve miktan yaz!l1 yiyecek ve yakacak miktar!art eksiltm~ 
§artnamelertne J!ore ayrt ayrt gosterilmistir. Bu yiyecek ve yakacagm ne su retle eksiltmiye konuldugu ve eksiltmenin hangi giin ve saatte• yap!lacaj;J 
ve bunlara aid ilk teminat miktar!art da yanlarmda yaziimi~tir. 

Eks•ltme !stanbulda eski Diiyunu Umumiye binas1 iGinde Yiiksek Me ktebler Muhasibligi binasmda toplauan Satmalma Komisyonunda yapJ!acaktJr. 
rksilbni~e gire~ek:erin 937 y!11 Ticaret Odasmdan ve vekiileten hareket edenlerin noterlikten alacaklart vesika!art ibraz etmcleri mecburidir. 
st;~hlerm belh gun ve saatten bir saat evvel teminatlartm Yuksek M ektebler Muhasibhgi veznesine yatirmalan ve ~artnameyi gormek iizere Be -

yazi&:Ia vmversite arkasmdaki Yiiksek Ol!retmen Okulu Direktorlugune ba ~ vurmalar1 ilan olunur. (3976) 

' Temmuz 1937 

KANZUK SA~ EKSiRi 

KOMOJEN 

Pazarhk Usulile 

Dordiincii Umumi 

Saclarm koklerini lruvvetlendlrfr. 
Dokiilmesinl keser. Kepeklerl ta
mamen giderir ve biiylime kabill· 
yetini arltrarak saclara yeniden 
bayat verir. Kokusu Iatif, kulla~J 

kolay bir sac eksir idir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU ·ISTANBUL 

Eksiltme ilaru 

Miifettislikten: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: 4 iincii Umum Miifetti~lik mmtakastnd 

Tunceli Viliiyeti i~inde takriben 52 kilometre tuliindeki Perdek • Mama 
yolunun imalah smaiye ve maka&m ~ose ve 4 kilometre tuliinde tesviyei t\1 
rabiye in~aahd1r. 

Tahmin edilen bedeli 220 bin lirad1r. 
2 - Bu 1~e aid $artnameler ve evrak ~unlard~r: 
A - Eks;ltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd~rhk isleri gene! $artnamesi. 
D - Tesvivei turabive, ~ose ve kargir in$aata dair fenni ~artname. 
E - Hususi sartname . 
F - Silsilei fiat cetveli. 
G - Grafik. 
istiyenler bu ~artnameleri ve evrak1 5 lira bedel mukabilinde Tunceli 

Nafta Miidiirlii.iiiinden alabilirler. 
3 - Eksil!me 7/7/1937 tarihinde c;ar~amba giinii saat 15 e kadar Eliiziz· 

de Tunceli Naf1a Miidiirliigii dairesinde yaptlacaktir. 
4 - Eksiltme pazarhk ic;in isteklinin 12250 lira muvakkat teminat vet· 

mesi bundan baska agagiC!.aki vesikalart haiz olup gostermesi JiJZJmdtr. Naf•• 
Vekiiletinden almmt~ miiteahhidlik ehliyet vesikast. 

5 - Teklifler yukartda 3 iincii maddede yaz1h saatten bir saat evvelille 
kadar Tunceli NafJa dairesindeki Eksiltme Komisyonu Reisligine verilecekti t· 
Posta ile ~:onderilecek mektublarm nihayet 3 iincii maddede yazth saate ka• 
dar gclmis olmas1 ve dts zarfm miihiir mumile iyice kapa!Jlmt~ olmas1 1!\znn• 
d1r. Postad~ olacak gecikmcler kabul edilmez. (2970) 

JE·RANS 
Turk Limited !?irketi (Unyon Han • Galata) 
~ok uygun ~artlarla Emlak idaresl, ipotek ve Alun 

Sabm MuameUlb • Telefon : 43358 

I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
-~~~~-·---, I - 'l'.iitiin denklerinin ambaliijmda kullan!lmak iizere sartname ve 
niimunesi mucibince muhtelif eb'adda 45450 aded beyaz ~ul pazarhkla satJII 
al.macaktir. --~----

II - Pazarhk 9/VII/937 tarihine ras!tyan cuma giinii saat 14 te Kaba· 
ta~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Altm Komisyonund.a yapJ!acakti!• 

III - Sartnameler parasiZ olarak hergiin sozii geGen subeden ahnabilit · 
IV - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven• 

me paralarile birlikte ad1 geGen Komisyona gelmeleri iliin oluQur. (3612) -I - Sartname, ke$ifname ve pliinlart mucibince Erzurumda yaptlacak 
59914.74 lira muhammen bedelli Ba~miioorliik binas1 in~aah pazarhkla ek • 
siltmiye konulmu~tur. 

II - Pazarhk, 14/,VII/937 tarihine rashyan ~ar§amba giinii saat 14 te 
istanbulda Kabata~ta Inhisarlar Levaztm ve Mubayaat Subesi Miidiirliigtl 
binasmda miile$ekkil Ahm Komisyonunda yaptlacakbr. 

III - $artname vesair evrak 300 kuru~ mukabilinde fstanbulrla inhi • 
sarlar in~aat ~ubesinden ahnabilir. 

IV - Muvakkat teminat miktan: 4246 lirad1r. 
V - Ta!Jblerin Naf1a Vekaletinden verilmi~ miiteahhidlik vesikas1nl 

haiz bulunmal&rt ve mimar ve miihendis degillerse bu s1mftan bir meslek ada' 
mmm i.~tirakini temin etmi$ olmalan laz•md1r. (3969) 

Devlet Demirrollar• 1$1elme Umum Miidiirliigiinden 
Metre mikiib1 muhammen bedeli •45• lira alan a$ag1da cins ve miktar1 

yaz1l• c;am kereste 19 temmuz 1937 pazartesi giinii saat 15,30 dan itibaren st• 
rasi!e ve ayrl ayn ihale edilmek iizere Ankarada !dare binasmda satm ali • 
nacakbr. 

Bu i~e ~tirmek istiyenlerin her cins hizasmda yaz1h muvakkat teminatlS 
kanunun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 saYJh 
niishasmda intisar etmi~ alan talimatname d.airesinde almmi$ vesika ve tek· 
liflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri liizimdU'· 

~artnameler 152 kuru~a Ankara, Haydarpa$a, Eski~ehir, lzmir, Adana 
veznelerinde sa!Jlmaktadir. (3794) 

CiNS1 Metre Mikiib1 Muvakkat Teminat 
1 - Cam dilme 675,220 2278,87 Lira 
2 - Cam kalas 1414,640 4432,94 • 
3 - <;:am tahta 1077,200 3635,55 • 
4 - Cam vagon tahtast 1757,799 5205,05 • ,.-

~USUSi ~ARTLARIMIZ 1-lAI(I(IND.A 
G I ~El(;RIMiZDiiN MALUMAT ALINI Z 



• 

1 Temmuz 1937 CUMHURlYET • 

Mldenize Cabuk, iyi ~;ignemeden yemek yiyenler, fazla baharath ve biberli 
yiyenler, bilhaaoa i~ki i~;enler midelerini lahri1 ederler ve MAZ 

MEYVA 
0 N 
TUZU 

HAZIMSIZLICI, MlDE EK..<>fLIK va YANMALA· 
RINJ giderir, fNKJBAZI DEFEDER. Buaiindeo bir 
ti~t MAZON ahmz. Hi~bir miimaril miiatahrarla layu 
kabul etmez. MAZON isim, Horoz marlr.nana dikkaL 
Deposu MAZON ve Bolon eeza deposu, lslanbul Yenipot. 
lane arkasanda. No. 47. 

Dikkat ve iyi 
liAZIM edioiz. 

EK$iLiK, HAZIMSIZLIK, 
aguhk. bat donmeleri hiasederler. 

ilACLARINIZI SALiH NECATi den ahn•r, Re~eteleriniz bnyDk bir dik· 
kat, eiddi bir istikametle haz~rlanu. FOSFATiN NECATi <;ok kaymetli bir bebek gtdasadtr, Bununla bes 

lenen yavrular tombul, kuvvetli ve ne4ell olu; 

KIZILA Y CEMiYETi 
GENEL MERKEZjNDEN: 

Cemiyetimiz tarafmdan basttnlan ve 
hebeklere nasil bakilaca~lDl o~reten 
adh kitab sahsa ~akanlm1Shr. 

doll;ustan ikl ya~ma kadarki 

YAJIRUL.4RlMlZ 
Nefis ve parlak blr kagad Uzerinc rtnkli bir surette basalmas olan bu 

kitabda: Yen! dol!an yavruya annesinin siit verme tarZI, bebel!in gtda . 
ian, vemek ve uyku zamanlan, vatak odasa, bezleri, givecekleri, bebegi 
Rivdinne tarzlan, uvku zamanlar1, disleri, ~ocuk hastahklara, bulas~ei 
hastahklardan koruma vollan, bebel!e yaptmlacak hareketler, ovunlar, 
ltivadlar. anne ve babamn ~ocull:a vereceklerl terbiye ve daha bir~ok hu. 
SUslar bakkmda bol resimle mufassal lzahat vardar. 

Bu kitabdan edinmek istivenlerin, be<l.eli olan bir lirayt ANKARADA 
IUZU,AY GENEL MERKEZ1'ne gondermeleri ve adreslerinl okunakh 
bir surette bildirmelerl lbtmdlr. 

lstanbulda Yenlpostane civannda Ktzalay Sabr; Deposunda ve kitab. 
calarda satalmaktadtr. 

Ankara V aliliginden: 
1 Ankara • istanbul volunun 135 + 00 - 165 + 00 kilometreleri arasmda 
~ ad>d menfez fie 1822 metre tuliinde ~ose ln~aata 15/7/1937 persembe gilnU 

1.1
at 15,30 da Ankara Villveti blnasmda Daimi EncUmeninde kapah zarf usu-

1 e eksiltmiye konulmustur. 
Kesif bedeli •18835• lira •64• kuruf\ur. 
Muvakkat temlnah •1412· lira •70• kurustur. 

b·r· llu ise a1d evralo kesfiye ve ,artnameler Nafaa MUdUrlU~iinde gorUle • 
l tr. 

l'l 1steklilerin Ticaret Odast veslkast, teminat mektub veya makbuzlan ve 
8f•a Vekaletinden aldtklan fenn! ehllyet vesikasile birlikte ihale gUnU sa-

~.30 da EncUmen Riyasetlne miiracaatleri. •1742• (3703) 

hthisarlar Erzurum Ba~miidiirliF1iinden: 
' -d 1 - lstekli ~Ikmad1~ndan !halest yaptlamam1r; olan Malazgirt kazas1 

4hi!inde Aktuzlasmda ln~a edilecek blr !dare binasa, iki tuz amban, bir mii
l.. r evi. bir ~ab altmda lki memur evt, amele angan, fmn tavla ve iki bek~i 
~uliibesinln toptan in~ast yenlden 15 gUn mUddetle a~1k 'eksiltmiye konul • 
lnu~tur. 

2 - Ke~if bedell 36889 lira 61 kuru$tur. fsteklilerin kesif r;artname ve 
llr~ieleri !stanbulda lnhlsar!ar U. Miidiir!Ui(U ve Erzurum 1nhisarlar Bas-
111Udurliigu Tuz Fen ~ubelerinde gorebilirler. 
!;: 3 - 1hale 16 temmuz 1937 l{ilniine tesadUf eden cuma gUnU saat 14 te 

rzurum tnhisarlar BasmUdUr!Uj!U odasmda vapJlacakttr. 
4 - Eksiltmlve girebllmek i~in 2766 lira 72 kurur; muvakkat teminat 

llarast vennelerl lazimdar. 
5 - Eksiltmtve l(ireblleceklerin 2490 say!lt kanunda gosterllen r;artlan 

~~amen halz olmalan lb1m ve en az 15000 lirahk buna benzer lnr;aata lyi 
" S'Ilrette vsphklarmt lsbat edecek vesika fbraz etmelerl me~ruttur. (3939) 

' 
ADEM i iKTiDARAI 

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

l'a~raya posta ile 185 kuru•a tanderllir. Sirlr•ci Merkez •ezanesi. Ali Rt•a 

M. M. V ekaletinden: 
A.skeri Mekteblere Talebe Abnacakbr 
!;: .1 - 937 • 938 dera Vall !~in Kule!f, Maltepe, Bursa Liselerile Konya ve 

rz1ncan Asker! Orta okullarm bUtUn smaflarma, Kmkkaledeki San'at Li • 
~s!nin birinci 9. smtfma, Ankara ve Konya Gedikli Erba$ Hazarlama mek • 
eblerinin i:Jaz1rlama ve orta klSlm!arm Ilk smaflanna talebe ahnacaktar. 

b 2 - Kaydl kabul ~art!an l(e~en senenin ayn! olup bUtUn askerlik ~u • 
elerinde ve Asker! mekteblerde vardar. 

a 3 - Kavdi kabul milddetl bUtUn mekteblerde 1 temmuzda ba~lar ve 10 
e ~stosta biter. Yalntz Ankara Gedikll mekteb!nln kaydi kabul mllddeti 30 
Ylu! 937 ye ka<.'.ar devam eder. 

he 4 - Asker! mekteblere girmek lstlyenlerden Ankarada bulunanlar Ce· 
<! C\deld Gec!ikll Erbar; Haz1rlama mekt~bine ve Asker! mekteblerln bulun
<1 Uklara verlerde oturanlar dol!ruca mekteblere ve baska verlerde oturanlar 
• hulunduklaTI mahallin Askerlik Subelerine mUracaat etmelldirler. 

' 5 - Kabul ~artlarma ta~Iyan istekliler evrakmt tamamlattJr1p Askerlik 
~b:leri vas1tasile ve noksansaz bir halde girmek istedigi mektebe gender -
b e}a ve mekteb t\rafmdan se~me lmtiham i~in ~aJtmlmadik~a hi~bir istekli 
eyhude yere mektebe gitmemelidir. 

b 6 - SeGme imtihani !~In ~ajtrJ!an lsteklilerin mektebe ka<.'.ar gitmek ve 
tnu ltntiham kazanamavmca gerl donmek !~In yapaeaklan masraflar tama -

en kendilerine alddir. 
tn 7 - Se~me lmtihamnda kazananlar kadronun milsaadesl nlsbettnde 
~ e~teblere namzed olarak alm)rlar. Ve bunlardan talimata uygun olarak 
at I kabulleri yapalmtyanlar hi~blr hak iddia edemezler. 

01 8 - !pka veva ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir sene tahsil fasalasa 
~ &nlar ve mektebe l(irmek !~in nilfus kill!admda ya$ID1 tashih ettirenler As
erl mekteblere ahnamazlar. 

te 9 - Gedikli Erbas Hazarlama mekteblerlne U~ ve bes smifla kov ilk mek-
1 b mezunlarJ almtr. Ve bu koy ~ocuklarmdan ikl sene tahsil fasalasa olan • 
~ da mekteblere kabul edilir. (3835) 

Asioin Kenan 
aagmhgandan, nezleden, 

aatrutarandan koruyacak en 
lsmine dikkat b1.yurulmas• 

Memur Aran1yor 
l<trklareli Valiliginden: 
tlh k,rklareli 1skAn MUdUriyetl kadrosunda milnhal memuriyetlere bil'lm-

an memur ahnacakhl'. 
1 A~1k memuriyetler. 
2 - Merkez ve mUlhakatta 70 lira Ucretli messah. 
3 - M.iilhakatta 80 lira Ucretll tskAn memurlugu. 
4 - Merkezde 75 lira iicretll kAtib. 

- Miilhakatta 50 llra ilcretll kAtlb. 
!are} t~bu memuriv:tlere talib olanlar S temmuz 937 aksamma. kadar. Kark
•a~1 VaHivetine lstada ve memurln kanunundaki ahkam1 d,ahilindeka ve -

erne miiracaatlerl ilAn olunur. (3743) 
, 

Pazarbk Usulile Eksiltme ilant 
Miidiirliigiinden: T unceli Naf1a 

1 - Eksiltmiye konulan is: 4 UncU Umuml Miifettielik bolgesinde Tun
celi Vilayeti 1~inde Sinmemeki Nazimiyede yapalacak asker! kaelalar ve mil~ • 
temilatJ in~aat1dar. Bu islerin tahmin edilen bedeli 600 bin liradtr. 

2 - Bu ise aid r;artnameler ve evrak §Un!ardar: 
A- Eksiltme ~artnamesi, 1 B- Mukavele projesi, 
C- Baymdarhk ir;leri gene! sartqamesi, 
D- Tesviyei turabiye, eose ve kargir insaata dair fennl §artname, 
E- Hususl sartname, 
F- Silsilei fiat, kesif, metraj cetveli, 
G- Prcje, 
H- Devlet Demiryollafl fennl sartnamesi. 
istiyenler bu sartnameleri ve evralo 15 lira bedel mukabilinde Tuneeli 

Naf1a dairesinden alabilirler. 
3 - Eksiltmc 7/7/937 tarihinde ~areamba gUnii saat 16 ya kadar EIB.ziz. 

de Tur.celi Nafaa MiidiirliigUnde yap1lacaktar. 
4 - Eksiltme nazar!Ik usulile yapllacaktar. 
5 - Eksiltmiye kirebilmek i~in isteklilerin 27750 lira muvakkat teminat 

vermesi ve bundan baska asal!adaki vesikalart haiz olup gostermesi Jazamdlr: 
Nal\a Vekalctinden ahnmi$ miiteahhidlik ehliyet vesikas1. 

5 - Teklifler yukartda 3 Uncii maddede yazlla saatten bir saat evveline 
kadar Tunceli Naf1a dairesincl.eki Eksiltme Komlsyonu Reisligine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet 3 UncU maddede yaz1h saate ka. 
dar gelmis olmasa vc das zarfm muhUr mumile lyice kapablmi§ ollllaSI !iiZJm
dar Pos!ada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Yiiksek Oeretmen Okulu 
Sabnalma Komisyonu Baskanhgindan: 

Yivecell;in cinsl 

34 kalem vas 
sebze 

Miktan 

19370 kilo 
26600 aded 

5600 demet 

Mecmuu ilk temlnatt 
L. K. L. K. 

1157 65 86 82 
806 00 60 45 

56 00 4 20 
2019 65 151 47 

Eksiltme gilnii ve 
saati ve sekll 

8/7/937 persembe 
saat 14 te a~Ik ek
siltme ile. 

Yiiksek Ol!retmen okulunun may1s 938 nihayetlne kadar ihtiyact olan 
vas sebzenin miktarlart sartnamesine gore yukar1da gosterilmistlr. 

Bu yiyecegin ne suretle eksiltmiye konuldul!u ve eksiltmenln hang! gUn 
ve saatte vapJlacagi ve buna aid. ilk teminat miktarl da ~osterilmistir. 

Eksiltme lstanbulda eski DUvunu Umumlve binast l~inde YUksek Mek
tebler Muhasiblil!i binasmda toplanan Sattnalma Komisyonunda yaptlacakttr. 

Eksiltmiye gireceklerin 937 yah Ticaret Odasmdan ve Vekruetten hare
ket edenlerin noterlikten alacaklart vesikalart lbraz etmeleri mecburidir. 

lsteklilerm belli gUn ve saatten bir saat evvel temlnatlarmt YUksek Mek. 
tebler Muhas1bligi veznesine vahrmalan ve ~artnamevt gormek Uzere Be -
yaZJdda tl'niversite arkasmdald YUksek Ogretmen Okulu Direktorlii~Une 
b<t~vurmalara iliin olunur. (3589) 

Tarsus 

E T i BANK 
Eregli Komiirleri 

ifletmesinden: 

• -

Te,kilAbmlz komfir sab,IanDJ Istanbul miidfir!Ugumiiz nezdin
de teksif ettiginden gerek ihrakiye ve gerekse hamule olaun 
komiir sabn almak istiyenlerin lstanbulda Bah~ekap111Dda, Tq 
Handa, 6 lOCI kattalri komiir sabt §Ubesine miiracaatleri bak· 
kmda bundan evvelki iiAntm1za zeylen mezkQr fllbemizin (Te· 
Jefon 44767) bu kere I Temmuz 1937 tarihinden itibaren Top· 
hanede Denizyollan itletmesi karfiSmda nhbm Uzerinde kAin 
binaya nakleyledigi ve komiir sahn almak istiyenlerin mezkiir 
mahalle miiracaatleri liiztm geldigi ve aleiAde ahvalde muba· 
yaa i~in Zonguldak rniimessilligimize valri olacak miiracaatlerinin 
ifa olmtyaca&-t iiAn olunur. 

Bursa Kiiltiir DirektorliiP-iinden: ..... 
1 - Eksiltmiye konan !~: Bursa Bolge San'at okulu kat'§tSmdald arsada 

kasmen insa edilmis demirhane atolyesl lkmali in§aatt. 
2 - Bu isin muhammen kesif bedeli 23410 liradlr. 
3 - Bu ir;e aiel ~artname ve e,vrak ~unlard1r: 
A- Kesif cerveli, 
B- Proj!', 
C- Fenni sartname, 
D- Baymdarhk islerl gene! §artnamesl, 
E- Eksiltrne sartnamesl, 
F - MukavPle projesl 

Bu evrakm hirer orneklerl Ankara, fstanbul Nafta Direktor!Uklerin -
de :nevcuddur. Arzu edenler oralardan lzahat alabillrler. lstiyenler 117 
kurus mukabillnde Bursa Bolge San'at Okulu Dlrektorlfi~den ala• 
bilirler. 

4 - ~ksiltme 15/7/937 tarihine rashyan persembe gilnll saat 15 te BU1'S8 
Ilbayhk binasmda KUJtUr Eksiltme Komisyonunda yapuacakhr. 

5 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktar. 
6 - Eksiltmlye girebilmek !~in lsteklilerin 1756 lira muvakkat teminat 

vermesi ve bundan baska yukartda yazllt evralo lmzalamast ve qakt• 
da yazllt vesikalan gostermesi IB.zamdtr. 
2490 numaralJ kanunda yaZJh vesikalarla beraber 1/1/937 tarihlnden 
sonra Nafaa Vekruetlnden ahnmi$ 15 bin !irahk ehllyet vesikan 

7 - Teklit mektublan vukanda dorc!.iincil maddede yazili saatten bir saat 
evveline kadar KUltUr !hale Komisyonuna makbuz mukabil!nde ve • 
rilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet dordUncii maddede yazili 
saate kadar gelmi~ olmast ve dl$ zarfUl milhllr mumlle iylce kapatll • 
ml!1 olmas1 liiz1mdtr. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilemez. (3500) ___ ...;. 

.,, --• «;OK MUSAiD $ERAiTLE 
Muhammen bedell •500• lira olan Tarsus elektrlk tesisatmm yenlden 

tevsiin~ aid kesif ve projenin yapi!masJ kapah zarf usulile eksiltmeye ko • K1·rallk kat ve da1·reler 
nulrnu$tur. Muvakkat teminat ak~esl c38• lira olup ihalesi 15 ternmuz 937 
persembe l(iinU saat 15 te Bele<l.ive EncUmeninde yapJ!acaktJr. 

lstekliler!n eartname orneklerinl Beledlyemizden aramalan UAn olu· 
nur. (3672) 

MARMARA MINTAKASI oLCuLER 
ve AYAH BA~MuFETTi~LiGiNOEN: 

Inhisar Jar idaresince §arab §i§esi olarak kul
lamlmasma, lkbsad Vekaleti tarafmdan, miisa
ade edilmi§ olan 340 santilitrelik galonlann 
memba suyu ticareti yapan baz1 miiesseselerce 
toplattmhp kullamldi~ anla§IlmaktadJr. 

14.826 saydi ol~iiler nizamnamesinin 74 iincii 
maddesi hiikiimlerine aykm olan bu boy §i§el~
rin kullamlmasi ancak, 85 inci maddeye gore 
izin almakla miimkiindiir. 

340. cl. lik ,i,elerin kullandmas1 i~in 
iktlsad Vekiletinden yaln1z inhisarlar 
idaresine mezuniyet verilmi' oldugun • 
dan bu galonlann Inhisar ~arabmdan ba§ka 
§eyler i~in kullamldi~ goriiliirse, failleri hak
kmda 1782 sayd1 OI~iiler kanunu mucibince ta
kibat yapalaca~ ilan olunur. 

Direktorliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan ir;: Malatyada yapilacak hUkli.met binasa temel 

inr;aatmdan ke~if bedeli 22794 lira 59 kuru§tur. Eksiltme kapalt zarf usuille 
yap11acak!Jr. 

2 - Bu i~e aid sartname ve evrak r;unlardar: 
A- Eksiltme ~artnamesl. 
B - Fenru sartname. 
C- Mukavclename projesi. 
E - Resim projesl 
F- Nafaa Isler! gene! sartnames!. 
3 - lstivenler eksiltme ~artnamesile buna mUteferri di~er evralo Ma· 

latya Naf1a MUdUr!URfinde gorebilirler. 
4 - Eksiltme 19/7/937 tarihine rasltyan pazartesl gUnU saat on dortte 

Malatya Nafaa MUdUrlU~ Dairesinde yapalacakhr. 
5 - Eksiltmiye girmek i~in taliblerin 1709 lira 55 kurur;luk muvakkat 

teminat vermelera ve Naf1a Vekaletinden musaddak ehliyet vesikasmt ve 937 
ytlma aid Ticaret Odasa kayid ve vesikalanm gostermeleri sarttlr. 

6 - Teklif mektublan yukar1da dordUncU maddede yaz1h milddetten 
yanm saat evveline kadar Nafaa MUdUr!UgUne getirerek Komisyona makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile mektublara muaYJ7en saatte gelmis olmast ve cl.Is zarfm mUhUrle 
ly\ce kapa!Ilma§ olrnast IB.zrmdar. Postadaki gecikrneden dolayt mes'uliyet ka
bul edilemez. (3904) 

Galatada yolcu salonu kar§ISJDda Tahir hanmm dordOncli 
kabnda yedi odadan ibaret yaz1hane gerek tamamen ve gerek 
oda, oda kiral1kbr. Gormek i~in hanm kap1ctsma ve kiraa1 i~n de 
Tapbanede Denizyollan itletmesi kartiBmda Eti Bank Istanbul 
Biirosuna miiracaat edilmesi. 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
Edirne Tunca nehri kenaranda kAin Belediye mezbahasma l!Aveten g(in· 

de 5000 kilo buz lstihsal kabillyetinde fabrika teslsatlle 7000 kilo et, 10000 
kilo kasar. 30000 teneke peynir ve yumurta lstiab edeeek muhafaza yerlerini 
havi bir soj!uk hava deposunun mUnakasa suretile ineast mutasavver olup 
bu tesisat• aid projenin Belediyemlzden almacak mevcud ~artnameye gore 
ihzar tanzim ve tevdii 20 gUn mUddetle a~ak eksiltmiye ~tkanlrru' oldu~n
dan projenin tanzim Ucreti muhammenesi 400 lira olmakla \steklilerin 2490 
numarah kanunun ~evresinde eksiltmiye girebilmelerl !~in 30 lira temlnat 
ak~esint Edirne h Bankasma yahrarak makbuz ve <MI!er vesaiki resmiye -
lerile birlikte eksiltme gUn(! olan 15/7/1937 perr;embe gilnll sa at 15 te Edir· 
ne Belediye Encilmenine miiracaatleri ilan olunur. (3734) 

I Emlak ve Evtam Bankas1 ilanlari I 
Bankanm 
hesab No. Yeri 

1005 Si~li mesrutiyet mahallesl 
Mollaavazma sokak 

No.st 
Eski 43 
mUkerrer 
Yeni 138 

Nev'l 
Aparbmar: 

!era dosva 
No.st 

36/603 

Bankamaza ipotekli olup !stanbul Altmct !era dairesince yukanda numa
rasJ yazah dosya ile 26/7/937 !~!fihine musadif pazartesi gUnU a~1k arttarma 
ile sattlacak olan gayrimenkulii satm alanlar arzu ederlerse Bankaca bu gay
rimenkule takdir e<l.ilecek loymetin yUzde ellisine kadar mevzuat1m1z dahilin· 
de kendilerine para ikraz edilebilir. c489• (3630) -· (ij:iJ HAMBURG -AMERIKA LINIE LH~~ 
~ DONYANIN HER TARAFINA A G 

giden 

Biiyiik yolcu vapurlart 
Acenta : 

HANS WALTER FEUSTEL 
Istanbul • Galata 

T•lefon : 41178 Telgral : HAPAG · Istanbul - Mektub: P. K. 1436 

Dariissafaka 
' . Direktorliigiinden: 

1 - Eksil!meye konulah ir; Dariir;r;afakanm kalorifer tesisahdar. 
2 - Kesif bed.eli 38000 liradar. 
3 - Eksiltme kapalJ zarf usulile 8/7/937 per~embe gilnU saat 16 da Nuru• 

osmaniyede TUrk Okutma Kurumunda yapt!acaktir. 
4 - Fennl sartname ilP. ihale sartnamesini, planlart gormek !~In Daril~§a• 

fakaya mUracaat olunmahdtr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek iGin ~unlar1 lbraz etmek r;arttar: 

A. 2850 lirahk muvakkat teminat. B. Nafaa VekA!etinden ahnmt' mu
teahhidlik vesikas1. C. En az 30,000 lira de~erinde kalorifer yap~ ol· 
duguna dair vesika. 

6 - Tali bier teklif mektu blarmt eksiltme l(ilnUnde sa at 15 e kadMr Tilrlt 
Okutma Kurumunda Komisvon Reislij!ine •JPreceklerdir. Postada 1• 
ciken teklifler kabul edilrnez. 



• 

~iRKETi HAYRiYEDEN : 
Cumartesi gUnleri tati 
saalerindensonrafev 
kalade tenezziih sefer· 

• 

Liika tenezziih aeferlerine tahsis edilen '11 numara 

Hniimiizdeki cumarteainden ba,hyarak yazm ber cumar
tesi hoparli:ir tertibah, elektrik tenviratile haztrlanan 71 nu
marah vapur, Kopriiden 14,15 te hareketle (Oskiidar), (Be • 
bek), (Anadoluhiaarl), (Emirgan), (Yenikoy), (Beykoz), 
(Biiyiikdere), (Sanyere) ugrlyacak, Sar1yerde yeni a~1lan 

- Bogazi~i Canltbahk lokantasl - Dl gi:irmek ve orada ilk defa 
gi:iriilen yeni Macar orkestraam1 dinlemek iatiyenlere miisaid 
bir tevakkuftan sonra Altmkuma gidecektir. 

Altmkumda bir saat kalacak, sonra Bogazm miintehasmda 
bir cevelan yaparak Sar1yere gelecek ve 19,30 da ayni iakele
lere ugramak auretile 21,15 te Ki:ipriiye di:inecektir. 

MEHTABDA AVDf:T DAHA 
GE~ OLACAKTIR 

Vapurda seklz san'atkardan miirekkeb orkeatra tak1m1 miin· 
tehab eserler ~alacak ve hop arli:irlerle biitiin Bogazi~i musiki 
naimelerile ~mhyacakhr. 

Vapurda dans etmek iatiyenler i~in hususi yer ayr1lm1fhr. 
(San'atmdaki ihbsaaile me,hur lokantac1 Bay Pandeli tara

fmdan ~ok mutedil fiatla miikemmel bir biife haz1rlanm1f ol
dugunu merakhlara aureti mahsuaada bildiririz.) 

Mev k i fark • yoktur. Gidi ' ve doniif 
b ilet iicreti 75 kur u, tur. 

Pasolar muteber degi ldir. 

HAD E ME ARANIYOR 
Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiinden: 

Gilzel San 'atlar Aka&!misine bad erne almacakhr. Hademenin okur yazar, 
~evik ve erkek ise askerligini yaprru~ olmasr lazrmdtr. Hilsnilhalini tevsik ede
bil~ceklerin Akademiye milracaatleri. (3962) 

Saclarda ba~llyan yaprak dokumu 

0 tamin sa~ eks·ri 
Kullanilarak 

•Optamin Sa~ Eksiri• balis vita
minden yapJimt~hr. Sa~ guddelerine 
seri bir te~ir yaparak onlan akamet
ten kurtaru; koklere yeniden can ve
rir, sa~ dokiilmelerinin kat'iydle 
i.inilne ge~er. •Optamin• kullanarak 

durdurulabilir ! 
sa~ dokiilmesi tehlikesi tamanten 
bertaraf edilir. 

•Optarnin• sa~lar i~in hakiki bir 
afet olan l<epekleri izale eder, cilde 
hayat a~tlar, sa~lan giizelle~tirir. 

" OPTAMiN, i 1srarla isteyiniz 
Akhisar C. H. P. Ba.kanhgmdan: 

(40) bin lira bedeli ke&ifli C. H. P. ve Halkevi binast in!;aab bir ay i~in· 
de pazar!tkla ihale edilecektir. istekliler plan, proje ve ke!;if !;artnameyi Cum
buriyet Halk Partisi Ba~kan!tjl:mdan U~ lira mukabilinde a!trlar. (3733) 

HEDViH 

CUMllURiYET 7 Temmuz 1937 

DiKKAT! ~ 
Yavrular1n1 yaz hasta • 
hklar~ndan korumak Is· 
tiyen enneler in nazar1 

dikkatine: 
<;ocuklar i~in en iyi gtda ana aii 
tiidur, fakat her bangi bir aebeble 
bu siitten mahrum kalan ~ocuklal 
ra verilecek en iyi ve miikemme
!rlda Am erik ada miltehas11a dok -

torlar nuaretinde ba
z~rlanan ve memleketi. 

miz doktorlarJDca 
takdir edilen 

S. M. A. markah 

ViTAMiNLi SUTTUR. 
Fazla tafsilat istiyenlere: Meccanen 

literatiir gonderilir. 
Galata posta kutusu 1255 

istanbul 4 iincil icra memurlugundan: 
Bir borcdan dolayr mabcuz olup pa

raya ~evrilmesine karar verilen bah, 
seccade, masa iirtilsil, killm, koltuk ta
krmt, iskemle, havagazi ocagt, et maki
nesi, iitil, camh ayna, tuvalet takmu, 
dolab, perde, kornej, yatak ~aqaft, yor
gan, yatak, ~aydanhk, ~atal, bt~ak ve sa
ir ev e~yast 10 temmuz 937 gilnilne rast
hyan cumartesi gilnii saat 9 dan itiba
ren Fatibte Malta ~&r§tsmda 9ekerci 
hamnda a~tk artttrma ile sattlacakt1r. 
0 giin yilzde yetmi§ be~i buldugu tak -
dirde mil~terilerine verilecektir. Aksi 
takdirde sab§ ikinci artbrma giinii ta -
yin lolman 17 temmuz 937 giinilne rast
hyan cumartesi giinii saat 9 dan itibaren 
tekrar sah~a devam olunacakt1r. 

isteklilerin o giinlerde yukartda siizil 
g~en yerde haZir bulunacak memuruna 
ba§vnrmalarr iHin olunur. 

iki Muhasib ve 
Bir T erciiman Ar amy or 

Eretli Komiir bavzastndaki Ma· 
denier icin Frananca veya Italyan
ca bilen iki muhasib ve bir ter
cilman ahnacatJDdan Galatada 
GiimrOk kal'llltnda Ovakimyan 
hantnda Tiirk Komiir Madenleri 

A. ,S. ne milracaat olunma11 
ilan olunur. 

istanbul 2 nci icra memurlugundan: 

936/3646 

Bir alacai:Jn tahtt temini i9in tahb 

bacze ahnrru§ olup bu kere sab§ma ka

rar veri! en manifatura e§yast 20/7/937 

tarihine musadif sah giinil saat 9 dan 

11 e kadar istanbul Sultanhamam cad

desinde 3 No. h diikkanda sahlacaj!tn • 

dan ahc1 olanlar yevmi mezkllrda m$ -

ballinde haZtr bulunacak memuruna 

Eyiib sulb ceza hiikimliginden: 
12/3/927 taribinde Bal~Ikta vefat e

den Mebmed oglu Mabmudun gayri -
menkulatmdan olup mabkemece tasfi
yesine karar verilmi§ olan Kil~ilkmus
tafapa§ada Giilcami maballesinin Mek -
teb sokagmda eski 8/8 miikerrer No. ile 
~urakkam bir taraft kiimilrcii tilccar -
larmdan Hact Osman menzili ve arka 
taraft hamallar ketbildast Osman Aga 
arsast ve tarafeyni tariki amla mahdud 
miktan ve zira.I gayrimuharrer muka
taah zemini Ciilcamisinde mUezzin ba§I 
olanlara me§ruta valoftan ebniyesi 
miilk maakahve bir bah kargir bane i!e 
gene mil§temilatmdan olan Mekteb so
kagtnda eski 2 milkerrer N. ile murak
kam bir tarm bazan Mehmed Kaptan 
ve bazan kiimilrcil Osman Aga ve bir 
tarafi Mebmed menzilleri ve bir taraft 
ubdesinde ipka olunan mahal ve bir ta
rafr Hasan menzili bah~esi ve taraft ra
bii Cami sokagile mabdud 197 zira on 
yedi parmak miktarmda icarei milec -
celeli Hatibzade Ahmed Aga vakfmdan 
milfrez arsaya bin sckiz yilz lira loy -
met takdir olunmu§ ve salt§ §artname
sinin 19/7/937 tarihinde mabkeme di • 
vanbanesine astlmasr kararla§tmlmt§hr. 

Birinci sah§ giinil 9/8/937 pazartesi 
giinil saat 14 le 16 ya kadardtr. Mubam
men k1ymetin % yedi bu~ugu nisbetin· 
de pey ak~esi ahmr. 

Birikmi§ vergi, tanzifat ve vakif ica
resi emlak sahibine, belediye rilsumu 
mil§teriye aiddir. 

Birinci sah§ giinil arthrma, takdir e
dilen krymetin yilzde yetmi§ be§ini bul· 
mad1g1 takdirde en son artbranm taah
bildii baki kalmak ilzere arthrma on 
be§ giln daha uzatilarak 25/8/937 ~ar
§amba giinil saat on diirtten on alhya 
kadar ihalei kat'iyesi icra edileceginden 
ipotek sabibi alacakhlarla diger alacak
hlarm ve irtifak baklo sabiblerinin ve 
gayrimenkul ilzerindeki baklannm, hu
susile faiz ve masrafa dair olan iddia -
larmt milsbit evraklarile birlikte ve yir
mi giln i~inde mabkemeye bildirmeleri, 
aksi takdirde baklart tapu sicillerile sa
bit olmadrk~a payla§madan baric kala
caklan ve fazla tafsilat almak istiyen -
lerin Eyii b sulh ceza hB.kimliginde 
933/37 No. h tereke dosyasma milracaat 
etmeleri ilan olunur. 

8a1Ub ve IJQ4muharnT1: Yunau Nad• 
Umumt fte$rtllatf fd.aro eden Y4Z1 l flen 

MUdUr1l· Jl;l.m,., Miinil 

cum llunl/n mat baan 

\ 

DISL£R£ f8£DJ' HAYAT . " ' V£R!R 

' < 

TV P lso 
BUYUK 12, 50 

,, 
LJORT 
/1).5Lf 20 

HA 5AN DEP05U 

ve Sosiyal 
Y ard1m .. Bak~nbg1ndan: 

250 lira ilcretle Anadoluda liizum giiriilecek vilayetler&! istihdam edl! • 
mek tizere iki mtihendis veya mimara ihtiyac oldugundan talib olanlarm ev
ralo milsbitelerile Slhhat VekiUetine milracaat etmeleri. •3901> (1887) 

r 
Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken 1sbrab ~ekilir mi? 

BA$, Di$ 

ve ii~Utmekten miitevellid biitiln 
agrt, stzt, sanctlarla nezleye, 

romatizmaya kar~t: 

icabmda giinde 3 ka~e ahnabilir. 

·--------------------------~ 

I 

Cumhurivet 
Bursa ilvonkurul 

Halk Partisi 
Ba~kanbg1ndan: 

Bursada yap1lacak Halkevi binast projesi i~in parah bir milsabaka a~1l • 
rru~ttr. 

Miisabaka miid&!ti c30 agustos 1937 pazartesi saat 13 te bitecek ve pro
jeler Bursada tetkik edilecektir. 

TUrk ve yabanct diplomah mimar ve milhendislerden milsabakaya gir • 
mek istiyenler proieye esas ~artname, vaziyet plam ve teferrilatmt Anka • 
rada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterlik, izmir, istanbul ve Bursada 
Parti ilyiinkurul Bilrolarmdan parastz ahrlar. (3761) 

SEFALiN 
==- @)-= - ... -
- SEFAL"N -- I --
:=...KA~E.-= 

1s1m ve kutuya 
d ikkat 

liFO A~ISINDAN HiC KORKMAYINIZ I 
A~1dan sonra husule gelen KIRIKLIK; BA$ 

AGRISI ve ATE$E kar§l derbal bir ka§e 

SEFALiN 
ahDiz, bir tecrube SEF ALiN'in ani 

tesirini isbata kafidir. 

Ba~ ve di~ agnlan, GRiP, NEZLE 
Giinde liizumunda 3 ka~e ahnabilir. 

Bilecik sulb hukuk mahkemesinden: 
Bilecik bazine avukatt Haklo Giirell 

tarafmdan Bilecik Gazipa~a mahalle • 
sinden iilil ekmek~i Hilseyin Usta vere
sesinden !;OCuklart kil~ilk Ramis "' 
Remzi ve Pakize ve Melabat namlartn' 
velayeten ve kendi namma asaleten a· 
nalart Refiye ile diger ktZl ve Haklo ka• 
rtst :;;evket aleyhlerinde a~rlmt§ olall 
31 lira 50 kuru§ alacak davasmm yap1l· 
makta olan mubakemesinde: 

Miiddeaaleyhlerden 1;\evketin ikamet· 
gaht ve halen sakin oldugu yerin be!li 
olmamasma binaen i!anen g1yab karart· 
nm tebligine karar verilm~ ve muha" 
keme de 17 temmuz 937 tarihine mu • 
sadif cumartesi giinil saat ona btraktl • 
mt~hr. 

Milddeaaleyb :;;evketin ~bu ilan ta" 
ribinden itibaren be§ giln zarfmda iti • 
raz eylemesi veya mezkur giin ve sa· 
atte bizzat Bilecik sulb bukuk mahke" 
mesine gelmesi veya bir vekil giinder • 
mesi kendisi gelmedigi ve bir vekil de 
giindermedigi ve itiraz da etmedigi tal<:· 
dirde bakkmdaki mubakemenin g~ya • 
bmda devam ederek dava arzuhali okll' 
nup silbut delilleri tetkik edilerek mil: 
amelei muktaziye icra ve ifa edilccd1 

ve bir daha mabkemeye kabul edilemi• 
yecegi teblig makamma kaim olmak ii· 
zere ihin olunur. (33834) -GAiB ARANIYOR 

vas V!ldyetl, Zara kasabast, Av~ar 
eslnden 25 ya~lannda Kara Veil 
an o~lu Durmu.,, Balatta demlr 

bozmahaneslnde ~ah~Irken 1 sene ev· 
vel kaybolmu~ ve blr daha dtinmem~
tlr. Nerede oldul!'unu bllen ve tamyan· 
!arm liitren asa~tdakl adreslme ma
lflmat vermelerinl insaniyet namma. 
rica ederlm. 

Halle Fenerlnde Hamamimuhlddln 
mahalleslnde Camll~erlr sokaAmda 
1 numarah evde annesl Mahe. 

Istanbul Asliye ii~iincii 
Hukuk mahkemesinden: 
Emine tarafmdan Kastmpa§ada Ta • 

bakhane meydanmda Degirmenarkasl 
sokagmda 1/1 No. It Salih Ustamn evill' 
de mukim, kocast §ofor Emin aleybiP8 

mailkememizin 937/918 No. h dosyasi18 

a~tlan b~anma davasmda: Milddeaa • 
leyhin ikametgahmm me~bul oldu~ 
anla§tld1gmdan bukuk usulil muhal<:e" 
meleri kanununun 141 ve 142 nci mad· 
dcleri mucibince teblig olunacak evra • 
km divanbaneye taliktha ve bulasasl • 
nm da yirtni giin milddetle gazete ;1e 
ilanma dair veri!en karar ilzerine isti· 
da sureti divanbaneye asrlmt§ oldugtlfl' 
dan milddeaaleyh Eminin ilan tarihill' 
den itibaren yirmi giln zarfmda miira • 
caatle mezklir istida suretini tebe!IOC 
etmesi liizumu ililn olunur. _... 

Zayi - Ankara Memurlar Kooperatil 
§irketindeki 4932 numaral! bisse sened~' 
ni kazaen zayi eyledim. Yenisi ~tkartW 
cagmdan biikmil yoktur. . 

Hariciye Vekalcti Evrak kaJe!1'1 

kB.tibliginden miitekaid SilreYY$ 


