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HataYda atlat1lan bir baskin 
V ataniler Iskenderunu te§ebbiis 

.., 
yagmaya 

ettiler, §ehirde panik ~1kt1 

?abzta kuvveii ~apulculara ale§ a~iz 
·················· N .................................... . 
-.etice : Tifoya 
~r~1 devamh 

~adele lazimdir 
lJ 
ri~~~ Ve yakm ihtimalle
ra.k affesi s1raya konula
"e .. hepsine kar§l surekli 
ti~ 'Utiikleyici bir harbe ih-

a.c: oldugu en kat'i ifade-
lerile anlatdmt§hr. 

II 
h stanbuid 'f k I b' .. Q cad I a b oya ar~t esas 1 tr mu-

k~ e e .a~tlmast liizum ve ihtiyacmm 
lltt~ Vveth tesiri altmda ortaya atbg1 -
\lyand~~sele memlekette biiyiik alaka 
Yekal ~· 1' Sthhat ve l<;timai Muavenet 
•alahi; '

1
.dahi harekete gelerek mesele, 

Ve lltiit•: 1 doktorlanmlzm ktymetli fikir 
tedbit] a ealanna ilaveten resmi tetkik ve 
neticeJ et~ ~e mevzu te~kil etti. Vanlan 
dut: ett ~oyle hulasa etmek miimkiin • 

I. I 
olan · tir•nbulda beledi bir mahiyet alm1~ 
Zllltd1t· 

0 tie devamlt miicadele etmek la
~~e;: Resmi tedbirlere halkm alaka ve 
Rde, ' de kablarak umumi bir elbirli -

Fransanzn Suriyedeki manda idaresini, 
ipka etmesi c;ok muhtemel 

Miitecavizler iki 
jandarmayi lin~ 

etmege kallu,tiiar 
Antakya 8 (Hususi muhabirimiz -

den)- Vatanilerin miitemadi te§vikleri 
iizerine ellerinde Vatani bayrag1 bu -
lunan kalabaltk bir kiitle niimayi§ vesi
lesile !skenderunu yagma etmege te -
§ebbiis etm~lerdir. Bir anda kasabada
ki tekmil diikkanlar kapanm1~ ve umu
mi bir panik b~gosterm~tir. 

<;apulcular bir ara iki jandarmay1 lin~ 
etmege kallo~ml§larsa da jandarmalar 
agrr yarail olarak kurtartlmt§lardir. Po
lis bu azgm giiruhu durdurmak i~in si
lah kul!anmak mecburiyetinde kalml§
hr. 

Frans1z Yiice Komiseri Kont do Mar
tel cumartesi giinii ~ehrimize gelecektir. 
Bu vesile ile miifsidlerin her hangi bir 
hadise ~1karmalarma imkan vermemek 
i~in §imdiden tedbirler ahnmaktad!r. 
Halk, yeni rejimin fill sahasma ~1kma -
sma ve bayrama dllrt gozle intizar et -
mektedir. 

«;oluk ~ocuk toplanrru~h; meger bogu~an iki ki~iyi seyrediyorlarmt~ 

Suya du~en hayaller 
~amda me§hur Iskende

iflasJ! • • gununun •• •• run 
Suriye halk1 biitiin tahrikata, aleyhimizdeki 
biitiin propagandalara 

Hatay i,indeki emri vakii 
ragmen goriiliiyor ki 

kabul etmi,tir 
Itt~: ofanalizasyon iizerinde ~ok durui
Yentne ~l!tna ragmen lstanbulda lifoyu 
llten d nh~ k~nalizasyon noksantna rag -
lut. a 1 mumkiin olduguna ~iiphe yok- Beyrutta ~1kan L'orient gazetesinin c H • 1937 b h 1. bl h . d 

3 
. .,_ Paris muhabirine gore, Fransanm Su _ ..,am • aztran mt~ u ay 1 aza 1 seya atm sonun a 

1 • 1 ·1 · d · k t · k ht Bu sa bah daha 1afak sokerken otel- odama dandiigiim zaman; Suriyeyi, Su-
nlaki'·, b~ oya kar•t art!acak miicadele, r1ye man asm1 1p a e mes1 ~o mu e· 

< tt ' ~ meldir. Suriyenin bugiinkii kan§lk ve den ~tkhm ve me1hur Merce meydamn- riyeliyi, bu eski kom~uyu laytkile tamya-
evltaiad rniicadele saytlabilmek i~in, endi§e verici vaziyeti hatta belki de dan ba!ltyarak ,Sam1, semt semt, sokak madtgtmlZI soylemekte nekadar hakh ol

Vatdtt e tedbirlere mutlak bir ihtiyac Fransay1 askeri bir miidahalede bulun- sokak, bajtanbaja dola~hm. dugumuzu bir daha anlamt§ bulunuyo-
~; tn~ vff boyle tedbirlerin bize miispet maga mecbur edecektir. Ve ~imdi, azgm giine1in altmda yaptl- rum. [Arkast Sa. 5 autun 4 te) 
anst~d il ak neticeler getirrnemesi im .. •••········••••••••••···········•••• .. •••••••••••••••• .. ••••••••••••••••·········••••••••••···················--··················••••••••••••••••••••••································ 
sIt, B 

~tin:~ha~ ve il;timai Muavenet Veka- enzin ihtikari cezri 
.ll!it v astahk iizerindeki hassasiyeti 

~'Yettir e2:t~ekkiirle kar~tlanacak bir va- surette halledieldie ~''ten· a ten biz meseleyi ortaya ko -
b ~ ol:•nfi bir tenkid fikrinden miil -
l 'Ita ol ~~ degildik. Bilakis hiiklunet 
~til lltiiatak biitiin hallun bu hastahga 
1\i It, ankadel:ye koyulmasmt istemi,, 
,_ 0~n fk_ehrntze 1stanbul Sthhat miidii-
"'nb 1 trle · · I kl b I 1 v ~Ia t'f ruu a rna a a~ amt§hk. s-
benet \1 ek~Yu Sthhat ve ktimai Mua -
d~0.<1a0 d:/ett musallat etmi~ degildir, ki 
"Jii~ij 8 YI orasmt mes ul tutmagi 

Kumpanyalar tenzilatin eski fiatlara 
kabul ettiler olmasini •• gore 

Bugiinden itibaren ii~ hafta devam edecek olan 
miiddet zarfmda hiikumet 

maliyet fiatlanm tetkik 
ve ~irketler 

edecekler 
~~ Ja,~1 olabiielim. Ortadan kaldml -
h 1 

hat v 'Itt ~Ian hastahkla miicadelede 
i?'tni~: ~~.~tmai M uavenet Vekaletinin 
le' ~kdir Pt~u~a olmast icab ettigini pek Benzin ve petrolia sair mayi mahruk ·1 ~-------
b' dahi 

1
edenz ve bunun hakikatte bOy- lann halka en faydah ve elveri~li bir 1e

bttt•bi ~ lllakta bulundugunu gonnekten kil ve fiatla sahlabilmesi i~in bizzat lktt
tiU,tniicad:lltl nun ol?ruz .. Ayni maksadla sad Vekili Celal Bayarm reisligi altmda 
~ ·~ lili eye hancden 1Jtthak eden fik- giinlerdenberi yaptlan ~ah~malar nihayet 
.~n'YetJe Ykardtmlan da hiikumetin mem- diin ogle iizeri sona enni~ ve lkt1sad Ve
"'Y 1 ar~ I d d h b kaletile kumpanyalar arasmda bir pren• 
S,hit 0 

Bll}az oamast~ . an. a ." ta ii bir- sip anla~mas1 yaptlmt~ttr. Bu suretle 
l at v 1· . nun l~mdtr ki muhterem 
~~~hit e ~hmai Muavenet Vekilinin memleket efkan umumiyesini giinlerden-

ek·J etraf d k' · hi beri me•gul eden ve yer yer tiirlii tiirlii o( • et t k'l1 ~ a 1 1za an arasmda, • 
)'Ia, ba~, e: ~ attm miidafaa kasdile de tezahiirleri goriilen bu miihim mesele de 
~~hloYa kastntrli .. tarizlerini yersiz buluruz. bu suretle lkttsad Vekaletinin miidahale
le .'tbiyed tit mucadelede sthhi bir erka- sile diizeltilmi1 bulunmaktadtr. 
li Ill~ hait,·k•n hahsolunmast, bu miicade- lkttsad Vekili Celal Bayar diin sabah 

Ve · ate · saat I 0,30 da Ticaret Odasma gelmi~ ve llt . ttinaj b~ mucadele sayJlacak husu-
b;e"lltak. 1d tr te~ekkiil halinde yiiriitiil- gene benzin, petrol i~ile me~gul olmu~tur. 

Bu y1l in'a ve tamir 
edilecek mektebler 

Hazrrlanan projeye bu 
i,Ier i~in 750,000 lira 

tahsisat konuldu 
Ankara 8 (Telefonla) - Bu y1l 

yeniden mekteb in~as1 ve tamiri i~in 
750,000 liraya yaktn para sarfedilecek· 
tir. Y aptlacak i1ler arasmda T rabzonda 
yeniden bir lise binas1 in§a edilecek, ls • 
tanbulda iki, Adapazan ve Tokadda hi
rer olmak iizere yeniden dart mekteb ku· 
rulacak, Afyon, Diyarbekir, Kars lise
lerine yeni ilaveler yaptlacakttr. 

Bundan ha§ka Edirne erkek lisesile 
ktz orta ve muallim mekteblerinde ka!O-
rifer tesisah kurulacak, Erzincan orta 
mektebine paviyon ilave edilecek, Ni -
§anta~l ortamektebinin in1as1 bitirilecek 
ve diger bir<;ok mekteblerde de ilaveler 
ve tamirat yaptlacakttr. ............................................................ 
Filistinin boliinme 
karar1ndan sonra .•. 

r "' •a tn b Biraz sonra Vekilin nezdinde Sanayi ~e ,··•anay h 1. te ariiz ettirmekten ba~ka 
ol~ ~tjllta·,' ~:tz degildir. Bu ise Sthhat Umum Miidiirii Re§ad, Oda Umumi Arablar da, y ahudiler de 

"U .vtu y 1 d d 'I Katibi Cevad Diizenli ve kumpanyalat 
etti' .R~ haid a.~enet eka eti e aht direktorlerinden miirekkeb bir toplantJ Azimkar hareketile balk lehine bir d 

IRI bir J·· e cumlenin iizerinde ittifak vaziyetten memnun egil 
ca~ '~nbuldzum ve ihtiyacdtr. yaptlmt~ ve i<;tima saat I 2 ye kadar siir· muvaffakiyet daha temin eden ikhsad 

"•I a hf k 1 k mii~tiir. [Arkas• Sa. 7 siltun 3 tel Vekilimiz Celal Bayar 
ltt tyj te b. oya ar§t ac;1 aca mii • "'""' ... ''"''m•••u••u"'''"'''""'""''m'" .. ''"'''m•u•••m••n•••n•uu••u•um••mmu••uu•u•u•••m•m•'""'''"u•m•m•••m••n••m•m••m••u• 
hak'en lltiih' tt e~rnek iizere yaptlan an - lenin esash ve devamh olmasmda ittifak verdiii;i neticelerden sonra hastahgt, mu • 

'tati teb'm .. bu nokta olmak iizere IU ediyor. Hastahgt insandan insana nakle- hat oldugu biitiin mubalagalardan tecrid 
b~arftnda huz ettirdi: Son be$ alb se- derek ~ogaltan uzak ve yakm ihtimallerin etmege imkan hast! olmu§tur. 

dah'' lltahi astahk lstanbulda miiterak- kaffesi maya konularak hepsine kar~1 sii- Hastahgm miizmin ve miitezayid bir 
• ~o~afet arzetmi~. yani her ytl biraz rekli ve siiriikleyici bir harbe ihtiyac ol- ~ekilde devammm tiirlii sebebleri arasm

. arak devam etmi~tir. 0 halde dugu en kat'i ifadelerile anla$llmt~hr. da birinci mevkii hastalar te~kil ediyor. 
~ok daha esash tutularak Bununla beraber te~ekkiir olunacak bir Hastaltg1 en <;ok bizzat ona tutulanlar 

A, dernekurtte Yiiriitiilmesine ihtiyac nokta olarak §Urasl da anla!tlm1~ bulu- yayiyorlar. 0 halde ahnacak ilk tedbir, 
Itna• 

0 
ur. nuyor ki kendisine kar$1 miicadele ede - tifoya tutulan hastalan hastanelerde te-

" tedb' 1 a~allti h u ~r ahnabilecek tedbir • cegimiz dii~man zannolunabilecegi kadar davi altma alarak halktan tecrid etmek 
addtnden mi ibarettir? hte kuvvetli bir dii~man degildir. S1lu bir olacag1 meydana <;tktyor demektir. Te~ek

diyet k ~~ayyiidlerin hepsi yap1 - hamle ile onu az zamanda maglub ede- kiir olunur ki hasta miktan onlann kaf
Bil b: f'k~~ tela, etmeden oturaltm bilecegimize, hemen hemen yok edecek fesini hastanelere alamtyacagimtz kadar 

soy] 1il1rde degiliz. Hastaltk et- bir hi~lik veya azhk haddine indirebilece- YUNUS NADI 
en en sozlerin hepsi miicade- gimize kanaat geliyor. A~hglmlZ anketin [Arkast Sa.. 3 siltun 3 tel 

Kudiis 8 (A.A.) - Royter ajansmm 
muhabiri bildiriyor: 

Filistin tahklk komisyonunun raporu 
hakkmda Yahudiler tarafmdan ekseri -
yetle c biiyiik bir riiyamn sonu geldigi, 
biiyiik bir tecriibenin akamete ugradl • 
~· kanaati izhar edilmektedir. 

Raporun okunmasm1 radyoda dinli -
yen Yahudilerden bir~ogu bir alay te§
kil ederek Aglama duvarma gitm~ler 
ve Filistinin inkiSama ugramamaSI i~in 
dua etmi§lerdir. 

Raporun Arablar iizerinde has1! ettigi 
tesir, yiiksek Arab komitesi katibi Fuad 
Abamn bu k1sa beyanatile telhis edile -
bilir: 

[Arkasl Sa. 3 siitun 6 <fa) 

Hariciye Naziri Tahranda 
merasimle istikbal edildi 

Tahran 8 (A.A.) - Efgan Ha
riciye Nazm Serdar Feyz Moham
med ve maiyeti diin ogleden 
sonra Metbed tarikile Tabrana gel
mi§ ve tehirden birka~ kilometro 
meaafede Iran Hariciye Nazm 
Samyi ve Hariciye Nezareti erkiru 
tarafmdan kaJ'§Jlannu§br. 
~ bugiin saat 11 de Efgan 

Hariciye Naztnm kabul etmi§ ve 
ogle yemegine ahkoymu§lur. 

Tiirkiye, Iran, lrak ve Efganis
tan arasmdaki ademi tecaviiz pak. 
h ogleden sonra Sa'dabad saraym· 
da imzalanac:akttr. 

lrakta miisbet akisler 
Bagdad 8 (A.A.) - lrakla I -

ran arasindaki hudud meselelerile 

~attiilarah ihtiliflarmm iki mem -
leket ara!mda T ahranda imza edi
len bir muabede ile sureti kat'iye- ,1 
de halledilmesi lrakta biiyiik bir r, 

memnuniyet uyandll'nu§llr. Bu 
muahede YaklD§ark memleketleri· ' 
nin daha geni§ bir tekilde anlat • 
masma dogru ablnut kat'i bir a· 
d1m telikki edilmektedir. 

lrak resmi mahfilleri dOrt taraf· 
h tark misalonm pek yalonda im
za edilecegini zannetmektedirler. ! 
Misalon Efganistan Hariciye Na- \ 
Zinmn, Tiirkiye ve Irak Hariciye 
Naztrlannm bulundugu Tahrana 
yalonda vaki olacak aeyahati es -
nasmda imza edilmesi ihtimali 
vard1r. 

General Fran co lngiltere 
ile anla§mak istiyor 

Biiyiik Britanyan1n ikbsadi ve mali 
muzaheretini temin etmek i~in Portekiz 
Basvekili vas1tasile Edene miiracaat etti 

Londra 8 (A. 
A.) - Havas A
Jansmm muhabiri 
bildiriyor: 

Portekizin Lon -
dra sefiri Monte -
iro, General Fran
co'nun Londraya 
verilmek iizere Sa -
lazar' a tevdi ettigi 
bir muhtnay1 E -
den' e vermi~tir. 

Ogrenildigine gO
re bu muhbrasm • 
da General Fran -
co, lspanyanm ih
yasl l~ID Biiyiik 
Britanyanm ikttsa -
di ve mali muza -
heretini temin etmek 
iizere Londra ile 
bir itila£ akdetmek 
istedigini bildinnek
tedir. lngilterenin bu 
muhnray1 almt~ ol
dugunu bildirmekle 
iktifa edecegi zan • 
nedilmektedir. Bu 
muhttranm husule Dortler Komitesinde Almanya ve italyayt temsil ede~ 
getirdigi miisaid te • Von Rib~ntrop ve Senyor Grandi 
sirin Salamanca'nm notasile ktsmen mekte ve bu hakk1 vennek istemiyen hii • 
zail oldugu kaydedilmektedir. Sala • klunetlere kar11 ikbsadi mukabelebilmi • 
manca taraftndan verilen notada hiikii • silde bulunulacagl kaydedilmekte oldu • 
metin muraktb olarak tamnmas1 istenil - gu hattrlardadtr. !Ark= Sa. 7 sutun 1 <feJ .......................................................................................................................... 

Pekin civar1nda Japon ve 
~in harbi gene ba§ladt 

ilk musademelerde <;inliler ~ok zayiat verdiler. 
Pekinde orfi idare ilan edildi 

Evvelki sene $imali «;inde patlak veren harbde Japon kttaatmm 
· bir kasabay1 i~gallnden sonra ... 

(YazlSI 3 iincii sahifemizdedir.) 



I 

Sarki 

Koyler ve Koyliiler 
Biiyiik memleket roportaj1 : 17 
--~----------~--~---
Yazan : Bahri Turgud OkaygUn 

KoyiUnun ikt1sadi durumu 
On binlerce davar yeti~tirip satan ve bu suretle 

$Clrki Anadolu koyliisiiniin ikbsadi hayatmda 
biiyiik amil olan bir ~iret: Beritan 

- <;ayulan diiriince arpalara ba~h · 
yacalmmz. Derken mercimek, nohud ve 
bunlardan sonra bugday zamam gelecek. 
Yam bo~ durrmyacaksmtz. Bari bu erne· 
ge ka~t mahsuller nast!? 

Benim bir ~ift~i ve koylii kadar ekin 
ve mahsul mevsimlerini tasnif ederek st· 
raladtgtml goriince bu hayretini doguran 
bilgirni mehekta,ma vurrnaktan farig ol· 
mtyarak cevab verdi: 

- Ya okurnu~lugun ~ok. Ya topra· 
ihn, Allahm verdigine 1iikredilir. Bir de
fa tohurn topraga gomU!diimii, azma ~o· 
iiuna bakt!maz, bin bereket denilir. An • 
cak giibresine, birka~ demir vurulmasma 
ve topraiitn iyi i1lenmesine vakit laztm • 
dtr. Allah da yardtm else biz bay oluruz 
«Bay zengin manasma kullamhyor». 

Koyliiniin miitevekkil ve feragate mu· 
teveccih olmastnm sebebini, iitet ve se • 
mavi tufanlara kar§l bir~ey yaptlamtya
cai!I keyfiyetinde aramak ikhza eder. 
Y agmur yagar, tarlayt, ekini se! ba.ar, 
vaktile hendekler, cetveller a~tlmadtgt 
i~in biitiin su~lar tabii zuliimlere isnad 
edilir, kmactk afetine mani olmak i~in 
tahaffuz tedbirleri almaz: 

- En ~ok neler ekersiniz? 
- Bugday, arpa, mercimekten ba1ka 

dan, gilgil «yabani dan». Anlajthyor ki 
topragm verim kabiliyetini, iizerinde ya
ptlacak en ufak bir tecriibe, daha ziyade 
hngi fasileden nebata elveri§li oldugunu 
tesbit eder. Fa kat bur ada en basit bir 
tetkik bile yaptlmam!jhr: 

- <;:tkan mahsul yiyecegmtze kafi 
geliyor mu, satabiliyor musunuz? 

- Mahsul iyi oldugu sene fa'z!a mt 
satar. <;aga ~oluga iistba1 yapanz. Bere· 
ket olmad!gt }'lllarda kattg1 az buaktr, 
gerisini satar ve gene iist ba1a veririz. 
«Bu havalide yag, peynir, yogurt, 
ayran, tulum peyniri gibi g1da maddele· 
rine sadece kahk denir.» 

~arki Anadoluda istihsalat hemen, 
hemen kat'i olarak denebilir ki mahdud 
nevilerden hububata inhisar etrnektedir. 
Mesela ~avdar, yulaf, bugday cinslerinin 
envat, sebzeler ve ~e§idi. Muhtelif ye • 
mi1li agadar yok gibidir. Olanlan da 
mahdud bir halde olup ancak son za • 
manlarda ziraat fidanhklan bazt yerlerde 
imdada yeti§mij bulunmaktad1r: 

- Sizin kiiy'liilerin daha ~ok zengin 
ve rahat olmalan i~in hiikiimet ne yap
mahd!r? 

- Mekteb a~mah. koy ve yo! yap • 
mah, az agnam vergisile ~ok davar bes
lememize yardtm etmeli, topragm vergi • 
sini eksilterek senelik mahsul ve kazanc 
iizerinden almahd~r. Giizel evler yapa -
bilmek i~in koyliilerin birbirlerine yar • 
dtm etrnesini hiikumet te§vik ve kontrol 
etmelidir. Hele doktor, ila~. sorma on • 
Ian. 

Bu havali koyliisiiniin miijterek derd
lerini ~ok dogru ve pUriizsUz bir dille di-

ziveren Mogol saldidesinin bag1 olup ol
madtgml sordurn: 

- Bag az. Bizim en ~ok mejgul ol
dugumuz koyun, ke~i yeti§tirmektir. Fil· 
hakika bu havalide yegane ihracat mad· 
desi koyun, ke~i. inek, ve bunlardan ah
nan yaglard!T. Bu da en ziyade birka~ 
seyyar a§iretin ve mesela Beritan a§ire -
tiie bu ajiretin steak mmtakalardan ba§ • 
hyarak Bingo] yaylasma kadar uzanan 
go~ ve yaylak yolu iizerindeki koyuncu 
koyler ve koy]Ulerdir. 

Beritan afiretine luaa bir bakrf 
Bu a1iret tamamen go~ebe olup yiiz 

binlerce koyun ve davar siirlilerine malik 
ve muhtelif kabilelere aynhr. En kala • 
bahk kabileleri Karakulaklardlr ve Tiirk· 
tiirler. Himalayada hayat ba,Jadtgt giin
denberi ve yahud koyun ne>li bulunup 
ehlile§tirildigi tarihtenberi bu a§iret hep 
g~ebeligi tercih etrn~. biitUn vakit ve 
nakidlerini koyun yeti§tirrnege ve koyun 
ticareti yapmaga hasretmi,lerdir. N erede 
ise ilk koyunu bunlann ehlile§tirdigine 
insamn inanacag1 geliyor. En ~ok Bingo! 
yaylasmm Korboga ve <;:avre1 mmtaka • 
lanm tercih ederler. Bu iki yer uzun yay
lamn agabeyisidir. Hatta go~ebelerden 
biri bana Korboga yaylasmm efsanesi
ni de anlattJ: 

- Bir koyliiniin bogas1 kaybolmu§, 
bir miiddet sonra avdet eden hayvanca
gJZJn gozlerinin kor oldu~u goriilerek 
biitiin koy hayrete dU§mU§ler ve muayene 
edince gorrnU§ler ki gozler saglam, an • 
cak o derece yaglanmt§ ki goz kapaklan 
bile §i§mi§ ve gozlerini kapatarak kor 
gibi gostermi,tir. 

Bu yaylalann o kadar nefis, kokulu, 
~e'tidll'o!Tarl' v"arCltr' ki bu hik&:yec!en ~'Ok 
daha zenginlerine laytktJr. Y aylamn ta
bii servetinden bihakkm istifade eden 
Beritanhlar arasmda tam manasile i~ti • 
mai hayat teessiis etmi§se de herkesin 
kazanc ve mesaisi ferdi olup birinin faz· 
la ticareti digerinin mUtevazt kazanctna 
bir kredi veya destek olamamt§hr. 

Bu a;iret altm babaSJ diye tanmmtj • 
hr. F aaliyet sahalan Halebden ba§hya
rak Bingo!, <;:avre§, Korboga yaylalan· 
na kadar imtidad eder ve denebilir ki 
Tiirkiyeden Halebe ve Cenuba giden 
biitiin siiriilerde mutlaka bu a§iretin ti • 
cari parrnag1 vardJr. Bu a§iret tacirleri 
Halebden yaylaya ve serhadden Halebe 
kadar her ge~tikleri yerde zengin -lngi • 
liz seyyahlan gibi bir hay]i para btrakJr· 
Jar ve itiraf etrnelidir ki mazide bir~ok 
ge~idlerde mU§kiilata ve siirUleri giinlerce 
ac bekletilmek zorluguna maruz kahr • 
lardt. Fa kat Cumhuriyet hiikumetinin u· 
yamk ve kudretli hareketi bu muktasid 
ve ~ah1kan unsuru himayeye ve memle • 
ket ikhsadiyah namtna faaliyetlerini ko· 
layla§hrmak i~in yeni yeni tedbirler itti· 
hazma ba§lamtjhr. 

Kumbara ikramiyesini kazanan k1z 

Bayan Semahat 1~ BanknsJDdan paras!Dl ahyor 

Ge~en gUnkii niisham1zda h Banka· 
Slntn kumbara sahiblerine her sene mt.Jh· 
telif aylardaki ke,idelerle tevzi ettigi 
yirrni bin liradan I temmuz ke,ide;in• 
aid iki bin ]irahk ikramiyeyi Bayan Se
mahat F ahriyenin kazandtgtm ya7· 
mt§hk. 

Talihli ktzm bankadaki adresi (Fm
dtkhda Selimhatun mahallesinde Cam 
sokak, 25 No.) olarak yazthydt. Banka 
ca bu adreste aranan Semahat F ahriye 

bul unamamtj ve nereye gittigi de tesbit 
edilememi§ti. Nihayet evvelki gUn gaze· 
tede ikramiye kazandtii;mt okuyan Bayan 
Semahat bankaya gelerek ikramiyesini 
almt§hr. 

Bayan Semahatin bankadaki kumbara 
hesabmda otuz liraya yakm paraSJ var· 
d1. T alihli ktz iki bin lira ikramiyenin 
bin lirastm vade! bir hesaba, be~ yiiz li· 
raSJm da kumbara hesabma yahrrnt§, ge· 
ri kalan be1 yiiz lirayt almt§llr. 

CUMHURIYET 

( $ehir ve 
Plaj hll'siZlari ----

Muhtelif yerlerden k•y

5 

Memleket Haberleri ) 
(:anakkaledeki 
facian1n da vas1 

/50 kurufa bir rapor! Londradaki 
toplanb 

metli e~ya ~Ian hirsizlar Muhakemeye diin ikinci 
yakalandi Ticaret mahkemesinde 

Agva dispanseri hasta 
olmiyanlara hasta diye D spanyada birbirile bogu§an 

D fa haricdeki devletlerin silah 
harib vererek yardtm etrnek 

bu memleketin dahili i§ler~te 
~ilenin Denizli kiiyiinde, Siikriiniin bulunmalanm menetmek ve 

kanstm dogmek ve bu suretle olUmiine lspanpdaki vak' alar yiiziinden 

• 

Son zamanlarda Florya, Salacak ve 
diger plajlardaki kabinelerde para, mU • 
cevherat ve sair k1ymetli ewamn ~ahndl· 
gt ve bu suretle halkta plajlara kar11 bir 
itimadSJzhk uyandtgt zabttanm gozUnden 
ka~maml§ ve ~iddetli takibata ge~ilmi1 • 
tir. 

Plajlarda hmtzhk yapanlann sabtka -
hlar olmay1p yeni tiiredi huSJzlar olmas1 
zabttamn i1ini gU~le,tiriyordu. Nihayet 
polis, Rurnelikava~mda oturan F ethi is· 
minde bir gencden ~iiphe ederek Uzerini 
aramt~ ve kabine tahtalanm delmege 
mahsus aletler bulmu§tur. Y aptian tah • 
kikat neticesinde F ethinin muhtelif plaj • 
larda Kadtkoy]U bakkal lhsamn I 0, Be· 
bekte oturan Kamilin 240, tUccar Sun· 
mn 10 liraSJm ve saatini, Belediye sabtk 
T urizm miidiirU Kemal Rag1bm bir a! • 
tm saat ve fotograf makinesini ve para • 
smt ~aldtgt anla,tlmt§hr. F ethi, bu mari· 
fetleri arkada11 Halidle beraber yaphk· 
lanm itiraf etmi,tir. 

Bu iki arkada§, bir kabine tutmakta, 
ellerindeki burgularla kabinede bir delik 
aGmakta, diger kabinelerde soyunanlarm 
ktymetli e~ralanm gozlemekte ve biraz 
sonra guya yanh§hkla o kabineye gide • 
rek bir iki dakika i~inde huSJzhgt yaptp 
savu&maktaymt$lar. 

F ethi, tahkikat i~in Oskiidara gotiiriil· 
mii1 ve bu sabah Emniyet direktorliigUnt 
gelirken zabttanm elinden ka~mi$Sa da 
o mada vazifeye gelmekte olan ii~ sivil 
memura raslaml~ ve Alemdar sinemaSJ 
civannda SJklstmlarak vakalanmt,br. 

KOLTOR ISLER/ 
Muallimler ic;in ac;1lacak 

kurslar 
Maarif miidiriyetinin bu sene haZirla

dlW. mesleki kurslar temmuzun 12 sin· 
den itibaren a91laeakbr. Bunlardan tah· 
rir ve miizik kurslan 12 temmuz saat 
9,30 dan itibaren istanbul birinci ilk 
mektebinde, okuma kursu 14 temmuzda 
istanbul birinci mektebde, resim ve 
eli§i kursu 14 temmuzda saat 9 da Bey
o~lu 13 iincii ilkmektebde, tarih ve cog
rafya kurslar1 13 temmuz saat 9 da !s• 
tanbul 44 iincii ilkmektebinde a<;~laeak· 

tl r. "' •r '",._ " " t ~!- I I 
Kurslara yaz!lan alakadar muallim -

lerin, mensub olduklar1 kurslarm ilk 
konferanslarmda bulunmalar1 mecbu • 
ridir. Okuma ve tahrir kurslan ilk kon
feranstan sonra iki kJSma ayr1lacak ve 
prograrna uygun tedrisata b31hyaeak • 
hr. Miizik kursuna yaztlan muallimler
den aneak yap1laeak tedrisatJ takih ede· 
bileeek kadar iptidal bir musiki terbi • 
yesi almt§ olduklar1 anla§tlanlar bu se· 
neki kurslara kabul edileeekler, diger
leri geleeek seneki kursa terkedileeek
lerdir. 

$EHIR ISLER/ 
Su sabt yerleri 

Evkaf idaresi tarafmdan son zarnan· 
larda a91lan memba sulan sat!§ yerleri 
halkm fazla ragbetini giirdiigiinden bun 
!arm ziyadele§tirilmesine karar veri! • 
mi§tir. Yeni a~tlaeak sat!§ yerlerinin 
yerleri tesbit olunmaktadrr. Yakmda a· 
91lacaktrr. -···-Stenografi kurauna ragbet 

Beyoglu Halkevi tarafmdan a~1lan 
stenografi kursu biiyuk bir ragbet ka· 
zanmt§l!r. Sekizi kadm olmak iizere 
§imdiye kadar 53 gene kurslara kaydo· 
!unmu§tur. 1ki ay sonra kurslar hitam 
bulaeak ve yap1lacak irntihanda kaza · 
nacaklara §ahadetnameler verilecektir. ····-Yumurta ve fmd1k ihrac . . 

n1zamnames1 
1ktJsadl mehafile gelen malfunata gii· 

re, evvelce bir defa daha degi§tirilm~ 
olan yumurta ve fmd1k ihrae nizarnna· 
melerinin yeniden tadili liizurnlu giiriil· 
mU§ ve bu hususta ha21rlanan proje 
Devlet :;>masma verilrni§tir. Aynea pa· 
!arnut ve iiziim ihraeabm kontrol i9in 
de nizamnameler haz!rlanmt§tlr. ····-Bir amele denizden c;1kmca 

oldii 
Fmd1khda Derv~ Konserve fabrika

smda ~ah§an 17 ya§lannda Mustafa de
nize girmi§, fakat yiizerken birdenbire 
dermam kesilmi§ ve gii~ halle sahile ge
lebilmi§tir. Etraftan yeli§enler Musta
fay• sudan 91karm1§lar, fakat zavalll 
gene biraz sonra iilmii§tiir. Tabibi Adli, 
Mustafamn s1hhatinde denize girmeden 
evvel bir imza bulunup bulunmadtgim 
tetkik etmektedir. 

Kitab h1ratz1 
Diin sabah saat 4,30 da Beyo~lunda 

Lunapark kazinosu civannda devriye 
gezen polisler bir adamm koltugunda 
be§ tane kitabla §iipheli bir halde yU -
riidiil!iinii gormii§ler ve yakahyarak ka· 
rakola gottirmii§lerdir. 

Ali oglu Refik admda olan bu §ah!S 
kitablan Pirizade sokagmda oturan Ne
sirnin evinden ~ald1W.m itiraf etmi§tir. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

rapor ver1yormu~ 

ba~land1 
<;:anakkalede Nara civannda ~arpt • sebeb olmaktan su~lu olarak Mustafa ve daki devletler arasmda bir harb 

~n lspanyol Magallenes vapurile !tal· Rifat admda iki koy!U Aii~rcezada mu • meydan btrakmamak maksadile 
yan Capo-Pino vapuru kaptanlannm hakeme edilmektedir. Vak'a, koyde bir letin i,tirakile Londrada te,kil 
muhakemesine dUn lkinci Ticaret mah· dogii&me esnasmda vukua geldigi t~m ademi miidahale komitesinin bugiiD 

Mustafa ile Rifat da olen kadmm kocaSJ dedeceoi irtimatn fevkalade kemesinde ba§lanmtj!Jr. " v 

b t I Siikrii, kJZJ Emine ve gelini diger Emi • vardJr. lhtimal yeni bir urnumi Kara sularumzda ir ta yan vapuru· 
nun batmasile neticelenen bu kazanm bir- nenin kendilerini doii;diiii;iinU iddia ede . ktp ~tkmtyacagt bu i~timada 

ld rek mukabil dava ikame etmi&lerdir. kararlar neticesinde bell1. olacakttl· ~ok baktmlardan ehemmiyeti o ugun • 
dan mahkeme salonu ~ok kalabahkt!. Maznunlann hepsinin muhakemeleri gay· Bu komitenin icra vaSJtas! 
Mahkeme heyeti; Reis lsmail Hakk• rimevkuf olarak cereyan etmektedir. An· komite Leipzig ismindeki Alman 

h F h · A" "] cak Siikrii ile diger iki Emineler miite • zorUniin Akdenizin oarbtnda T ur, aza Abdurra man a n gaog u " 
b I k madiyen muhakemeyi geciktirmektedirler. ian civarmda uoradtot to~il ve Beyhan Nilden miirekke o ara te· " " .,. 

Bu ciimleden olarak rahatSJzhklarmdan ~ebbUsii hadisesinden dolayt hm,uU''.l 
§ekkiil etmi1ti. b h" ] b" · 20 d. d 15 I k 

Kazadan sonra ltalyan vapuru kum a 15 e m gUn, tgeri e gUn U lan kontrol usuliiniin 

1 tk . T" hastahi(l gosteren hirer rapor haztrlata • hud bUsbiitUn deoi•tirilmesi trm panyaSJ, spanyo] vapuruna inct Jca· " ' v 

h . rak mahkemeye yollam•~lardJr. Bu ra • him teklif kar§JSmda kalrrit§h. ret mahkemesi vaSJtasile ihtiyati ac!l l A" d" · d ·1 · · 
t por ar gva JSpansenn en ven mt~hr. ile Fran sa eski sistemin devam koydurrnu§tu. DUn celse a~1hr a~umaz S· B h b 1 d" 1 M f 

t unu a er a an tger su~ u usta a mz Alman ve ltalyan d'onarunallal panya sefareti ve spanyo] vapuru acen-
da ayni dispanserden bir rapor ~tkartrnt§ lerinde ecnebi mii•ahidlerin tast vekilleri, ortaya §oyle bir iddia at· · I ' 
ve diiier Emme erin yaphii;t gibi taahhiid- !an lngiliz ve F ran 51z harb 

mt,lardJr: 1·· 1 k hk 11 M 
u o ara rna emeye yo amJ§hr. us · b~rak:lmaSJnt teklif etmi&lerdi. Bun' 

«- Magallene. vapuru lspanya hUku- tafa raporu mahkemeye giinderrnekle be- &I Almanya ile ltalya lspanyada 
metine aid ve miirettebatJ askerdir. Bi· raber kimseye haber vermeden kalktp ls- §an ik.i tarafm hukuku dUvel ahkaJ!Il 
naenaleyh askeri mahiyette olan bir va- tanbula gelmi1 ve raporlann okunacaib rine muharib bulunduklannm 
pura haciz konamaz. Haczin kaldmlma- celsede maznun sandalyasma oturmu1 • nr vt umum devletlerin 

sm1 isteriz.» tur. ilan etmelerini teklif etmi,lerdi. 
ltalyan vapur acentasmm vekilleri de Bir taraftan hasta raporunu okurken 27 devlet her iki teklifin ihdas 

bu iddiaya $U cevab1 verrni,lerdir: diger taraftan Mustafayt kar!JStnda go • kan1tk vaziyete kar&J almacak 
«- Montro Bogazlar mukavelesi mu· ren mahkeme reisi, Mustafaya naSJI olup hareketi dii,iiumiil oldugundan 

cibince her askeri vapur Canakkaleden da geldigini sorrnu1 ve Mustafa da IUD· ademi miidahale komitesme aid 
ge~meden 48 sa at evvel TUrkiye hUku· I an soylemi1tir: yor. Fa kat hakikatte son soz iki 
metine haber vermege mecburdur. !span· «- Bunlar muhakemeyi geciktirrnek aynlmt$ bulunan garbli dort '-··1 •~U 
ya vapuru bu haberi verrnemi,·bulunma· i~in ellerinden ne gelirse yaptyorlar. Bu Bunlardan ikisinin itiraz ve 
sma ve esasen gosterdigimiz kon1mento· sefer de yalanctktan hirer rapor ~1karhp edece~i bir karar 25 devletin nza 
larla da ticaret emtiaSJ ta~tdtgt anlalllmtl gonderdiklerini haber almca ben de ~idip vafakatine iktiran etrnesine ragme' 
bulunmasma gore lspanyol vapuru bir Ai!va dispanserine 50 kurus verdim ve bik edilemez. 
ticaret gemisidir ve Transatlantik 1irke· hasta raporunu ~·kardtm. Halbuki hiGbir Y a lngiliz • F ranm veya AI!Da' 
tine aiddir. Haczin kaldmlmamasmt ta • 1eyim yoktur. Maksadtm Eminelerin ya· talyan teklifinin aynen kabul 
leb ederiz.» lanlannt meydana ~Jkarrnakhr. Dispan • yahud her iki teklifin esaslan 

Mahkeme heyeti, kJSa bir konu1ma • serden her istiyen SO kuru~u verince ra • rek bir tesviye sureti viicude 
dan sonra her iki tarafm iddialanm tet· por alabilir.» vaziyeti kanstkhktan ve 

k k Maznunun bu ifadesi iizerine Miid • tarabt"lt"r. lngt"lt"z • Franstz +.L.J;f;:nJll kik etmek iizere bu hususta i aranm 
13 b k deiumumi derhal gonderilen raporlan tel· bul edilemt"yece;;;n1" Almanya temmuza tra mt1hr. ... 

ltalyan vapurunun ikinci kik ettirrnis ve tahkikat icraSJ i~in alaka· evvelce kat'i olarak soylediler. 
darlara tezkere yaztlrnt!tlr. Bir taraftan panya sevahilinin lngiliz • F ranstl 

kaptam ne diyor? da Mustafa, Tabibiadli Enver Karana nanmasmm kontrolu altma knnulm•~; l 
Haci~. Q:Je!elesi bu suretle tali~. ~WJ· gonderilerek muayene ellirilm~tir. Mu • dan udeee Valencia hUkumetinin 

dikten sonra muhakemeye devam edil • ayenede Mustafa saglam Gtkrnll oldu • de edecei(ini yani lngiltere ile F 
mi1tir. ftalyan acentasmm vekilleri, ikin· gundan 50 kuru, mukabilinde yalanetk· a~il~_; '::':: pitatafhklarma itir" nacit••·, 
ci kaptanla diger bazt tayfalarm ltalyaya tan""rn"por verel'l!k Adliyenin t§len'ni •ge • Junmadii(lm Almanya ile !talya 
donmek mecburiyetinde olduklanndan ciktiren dispanser doktorlan hakkmda !arak anlatmt,lardJT. 
bahsederek evvela bunlarm dinlenmesim Adliyece takibata ba,lanmtlhr. Bogu1an iki taraftn hukuku diif~ 
istemi1lerdir. Bunun Uzerine kazazede 1.1--------.....;.-.....;_.....;_ _____ J kam1 Uzere muharib olduklan 

talyan gemisinin ikinci kaptam Franklin MOTEFERR/K edilmesi teklifine ise ne !ngiltere. 
isticvab edilmi§tir. Kaplan; Allah ve na- M Fransa yana•mak istemiyorlar. 

t aarif V ekilinin tetkikleri ' mus iizerine ve talyan usulile yemin et· iki biiyiik devlet, muhariblik 
tikten sonra hulasaten §unlan soylemi§· Dahi!iye Vekaleti vekili Saffet Ar1 · tamnmasmdan karada kuvvetli 
tir: kan dUn de Vilayete gelmi§, bir miid • nu son harekatta zaten is pat eden 

«- 34 ya1mday1m. On iki senedir del vilayet ~lerile me§gul olmu§lur. ral Franeo'nun denizdeki 
kaptamm. Vapurumuz 4983 tondur. Saffet AT!kan dUn Dolmabah~e sara- Valencia hiikiimetini biisbiitiin 
Vak'adan evvel Romanya, Bulgaristan ymda sergi ve tarih kongresi i~lerile den, bu suretle Ralib gelen fa~iz!D 
ve lstanbuldan 4155 ton hamule alarak de me1gul olmu1tur. tan lspanyamn ltalya, Almanya 'If 
Napoli'ye gitmek iizere <;:anakkaleden ECNEB/ MEHAF/LDE tekizle beraber olarak biitiin 
ge~iyorduk. 25 baziran sabaht saat fa,izmi yayaeaklanndan ve \...Jh"'"'·l 

8 malannda kumanday1 birinci kaplan lngiliz konsolosu §erefine denizin biisbUtiin bir fa1ist denizi 
almtjh. Ben harita ko1kUndeydim. ls • ziyafet gmdan endi1e ediyorlar. 
tanbuldan Akdenize dogru akmh vardt. istnbuldaki konsoloslarm en ktdem- Ademi mUdahale komitesinin bd 
lspanyol vapurunu iki bu~uk mil uzagl • lisi olup §ehrimizden ayt~lmakta olan i~inden nast! ~tkacagt belli rt-.:ruo•·:.lll 
m1zda ve iskelemizden goriiyorduk. ls- tngiliz Ba§konsolosu §erefine diin Park- kadar var ki Alman - !talyan 
panyol vapuru Nara civanna geldigi za· otelde !ran Ba§konsolosu Ferruh Han kabuliine lngiltereyi ve ikhsadi 
man iki dUdiik ~aldt. Biz sahile ~ok ya- tarafmdan bir ziyafet verilmi§tir. istan· Jeri alakadar bulunan diger .l ••• letl .. 
kmd1k, daha fazla saga ka~amazdtk. 0- buldaki bUtiin konsoloslar ziyafette ha~ bar i~in ortada baz1 mUeyyideler 
nun sa daha mesafe.i vardt. Bizim s!kl$· Zlr bulunmu§lardlr. General Fran co lngiltereye ve 
tlgtmlzt goriince saga donmesi icab eder· ~ek elc;isi Prag' a gitti devletlere bildirdigi resmi notalard• 
di. Biz donemezdik. Ciinkii donseydik Birka~ giindenberi mezunen §ehrimiz· disinin muhariblik hakklm tamm!Y'' 
ona ~arpacakt.k. Kaptamrmz bir diidiik de bulunan <;ekoslovakyamn Ankara el- letlere kar1t ilctJSadi cihetttn zecri 
~aldt ve biraz daha saga dU1tiik. F akat ~isi M. Halla diin <;ekoslovakyaya diin- ler tatbik edecegini 1iddetle ihtar .r 
lspanyo! vapuru orah olmuyor, bUtiin ht· mii§tiir. El9inin avdetine kadar t;ekos· Su teslihat yan~t esnasmda azapv 
zile Uzerimize geliyordu. Kaplan hemen lovakya sefareti, maslahatgiizar M retile ~ah~an lngiliz Gtlik sanayii. 
tam tornistan yaph ve ii~ dUdUk ~aldt. Hub tarafmdan idare edileeektir. olduklan demir cevhtrlerinin 
lspanyol gemisi biitUn h1zile gelip bur • -' •' • mi1 be,ini General Franco'nun 
numuza ~arph. Kendisi geriledi. Bizde Kadmlarl payla§amami§lar madenlerden temin ettigine 
saga yattJk. Sayed tomistan etmeseydik Evvelki geee Zincirlikuyuda bir ka • general lngiltereyi eidden •. ~ .• t,·ao-: J 

bizi ikiye biilecekti. Kaplan hemen va • zinoda kadm yiizUnden kavga o1mll§, vaziyettedir. !spanyanm 
bir ki~i yaralanml§tlr. Raif, Baha, Fuad, Jet 

purun burnunu sahile ~evirdi ve karaya H kk kl k d muhtac bulunan diger memleket a 1 isminde diirt erke e ii~ a m 
oturduk. Kabahat tamamen lspanyol kazinoda oturup i~ki i~erlerken kadm • ayni SJkt§tk haldtdirler. 
kaptamndad~r. <;:Unkii ~arpan odur.» Ian payla§mak yiizunden aralarmda Diger taraftan ltalya gibi fa~~~ 

Bundan sonra ltalyan vapurunda ka· kavga 91km1§, Hakk1 arkada§! . Raifi ta- devlet bulunan Portekizin Ba,vek• 
za masmda diimen tutan 25 ya1JDda banca ile ii~ yerinden yaralam!§tlr. Ya· lazor'a komunistler tarafmdan 
Ferelli dinlenmi1. o da ikinci lcaptanm rah hastaneye kaldmlml§, Hakkt yaka· kalan bir suikasd yapllmt$ olmast 
ifadesine yakm ifade vermi1tir. lanm!§br. yanmadasmt lspanya ile paylallll;l; 

Vali vekilinin gazetecilerle hasb1hali 

Vali vekilimiz ~iikrii Siikmensuer dun Matbuat Cemiyetini ziyaret ederek 
gazetecilerle tam~m1~ ve butiin ~ehir i~leri iizerinde samimi hasb!halde bu· 
Junrnu~tur. Resim bu musahabeden bir sahne esnasmda almml~trr, 

bu memleketi biisbiitiin ltalya ve pi 
yaya yakmla,hrmt§hr. Mussolini JJ 
kiz Ba~vekiline suikasdden kurtul ~ 
tebrik ederek ~ekti~i tell(rafta ' 0 

,.fatlarla tavsif ettigi Bohevizrnle 
miitareke vapmaytp son derectd• pi 
~osterrnesini tavsiye etmi~tir. Avril 
litikast tarihinin en tehlikeli bir 

noktasmda bulunuyoruz. reh 
Muharrem FP-v%i TO~! 

Cumhuriye!) 

Nushas1 5 kuru5tur. rl' 
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CUMHURiYET 

• e~in civarmda japon ve 
_{;10 har hi gene ba§ladi 

,,Jik hlusademelerde ~inliler ~ok zayiat verdiler. 
Pekinde orfi idare ilan edildi 

Pt 
Jtarb~~n 8 (A.A.) - Pekinin 20 mil 
Lu •ab h <::•n ve }apon k1t'alan arasmda 
tebe ~ saat 4,30 da 1•ddetli bir muha

" , .,.,_
0 lllUjlur. Muharebe saat 9,30 a 

Ja devam etmi1tir. 

d Ponlar Marc p I k" .. .. . a et f o o o oprusu cJvann-
tr"'>orn!,.ra'"''·_d-uvarla ~evrilmi1 bir kasabay• 

ka b etmi,Ierdir. Sivil ahaliden 
'• ad k' · <;:inJi .. a ' .. g~_rmzo~ efrad•_ndan bir • 

olmu,tur. T ufek, mttralyoz ve 
rn1,1. ate1leri Pekinden sarahatle i1itil -

'llr. 

: Musadem I' . 
l>on ktt' I .'· gece ta tmlen yapan ]a • 
tfrad, a anle kasabadaki <;in garnizon 
ticesind arastnda husule gel en temas ne -

Ja ' vukua gelmi1tir. 
. Pon sef . . uh f I . llt~frel I . . arehmn m a tz an J apon 

e ertnt t k . " . . I d' D a vtye etmege gtlmti er tr. 
P,k.evarn etmiyen miitareke 

<;:in v.'j 8 (A.~.) - Saat 9,30 da 
llreke kPon_ k1t alan arasmda bir mii -

· tadar da ded,lmi,tir. Miitareke ogleye 
Ia !(),. evam edecekti. Fa kat saat 11.40 
J. .... u at · k t bir .. 1 . '1

1 te rar ba,Iamtjhr. J apon -
derha) u h~at'lm vererek <;in ktt'alannm 
liler bu &en ~ekilmesini istemi,lerdir. <;in-
4k.re):~ kabul etmedikleri i~in sulh mii-

k1 Yanda kalmljhr. 

Pelt' ~gafalrgtn ba,langtct 
ball1y.'n (A.A.) - 11,40 ta yeniden 
ka su"rn .~uhasamat ancak birkar daki • 

lllu t" y 
llt~led' I ur. Miizakereler devam et -
••l.erle 

1~' Karga,ahk diin ak1am Japan 
laran~1 

tnanevra yaparken <;in ktt' alan 
ilitil~, .•n •hldtg" 1 zannedilen silah sesleri 

"' II " • 
JaPo Ulenne ~·kmt1hr. 

lattn10 ° .~skeri makamlan J apon ktt' a -
~ing', ~Utrimleri aramak iizere Wang
lerni1],1~~elerine mlisaade edilmesini is
llt'llir, 11· F •kat bu mliracaat reddedil-

den zoo ki,i olmlij ve yaralanmlj ve J a
ponlardan ikisi zabit olmak liz ere 1 0 ki1i 
olmli1tlir. 

Bir tren tevkil edildi 
Nankin 8 (A.A.) - Resmen bildi

rildigine gore <;in kit' alan Marco Polo 
kopriisiine J apon askeri ta11makta olan 
bir treni tevkif etmi,!erdir. 

Telefon muhabereleri keaildi 
Tokio 8 (A.A.) - Pekinden Do -

mei ajansma bildiriliyor: 
Pekinle Tientsin arasmda telefon mu

habereleri kesilmi,tir. 
Miizakereler tekrar ba,ladt 

Londra 8 (Hususi) - Uzak1arktan 
ahnan son haberlere gore, <;in - ]apon 
hadisesi halledilmek lizeredir. Her iki 
taraf ihtilafm mevziile1mesini arzu etti -
ginden, dogrudan dogruya mlizakerelere 
ba,Ianmljhr. $imali <;in kumandam her 
ihtimale kar11 haztr bulunmak lizere se -
ferberlik ilan etmi,tir. 

Diger taraftan, bugiin Nankin' e don en 
Cin Hariciye N azm, $imali <;indeki J a
pon htaahnm harekiihm protesto etmek 
iizere J apon hiikumetine bir nota gonder
mi,tir. 

Pehinde orli idare 
Pekin 8 (A.A.) -<;in • Japon mu

sademesi lizerine, Japonlar <;:in kttaatmm 
Fingtai bolgesinde ii~ koyii bo§altmala -
nnt istemi1lerdir. <;in makamah bu tale
bi reddettikleri i~in, muharebe saat 19 da 
tekrar batlaml§hr. J aponlar miihim mik
tarda piyade, tank ve to~u takviyesi al· 
ml§lard•r. ]aponlar Pekin'in i~inde ihti
yat tedbirleri almaktad~tlar. Pekin'de or· 
fi idare ilan edilmi1tir. Endi1e verici va
ziyete ragmen, iki taraf da i1i muslihane 
hal arzulanm teyid etmektedirler. 

<;inli mli1ahidler, 1imdiki hadisenin 
P,~· 1ki taraftan olenler Tagku miitarekesindtnberi 1imal Cininde 

tOre ~k 8 (A.A.) - Ogrenildigine vu'kubulan hadiselerden en miihimi oldu
u bulan musademede <;inliler - gunu kaydediyorlar. J --· --~~~~~ u i· .;~· mnanmuun m m nllllul ·111""11"'"' ..... -·- ·-

ClJlonyanJn takib Amerikada yeni 
etu". . 

HAdiseler aras1nda 

Bir hasbihalden 
kalan inhba 

(E9} asit bir hakikat si:iyliyece
(g) gim: Her itin ucu paraya 

dayamr. 
Batka bir basit hakikat daha si:iy

liyecegim: Bizim gibi it batmda de
gil, sadece tenkid vaziyetinde olanlar 
bunu ekseriya unuturlar. 

Sorup dururuz: Kanalizasyonlar 
ni~in mukemmel degil? Halk i~in be
clava hamamlar ni~in yok? Yenicami 
eb-ahndaki molozlar ni~in kaldml -
m1yor? Y ollar ni~in bozuk? Buyuk 
caddelere ni~in as fait yap1lrmyor? 
Sular, sutler ni~in pis? Umumi hala
lar ni~in az? Ca.ddeler ni~in koku • 
yor? Sokak ortalarma ~i:ipler ni~in 
y1g1h? ~ehirde ni~in meydanlar a~J!
mJyor? Avrupada oldugu gibi bizde 
de havuzlar, fiskiyeler, heykeller, 
abideler ni~in yok? 

Boyle sorup aorabilecegimiz binbir 
sorguya it b!~!mdaki adam, tek bir 
cevab vererek bizi susturur: 

-Para yok! 
Akan sular durur. 
Fakat it b&Jmdaki adamlar, bugu

ne kadar, butun yokluklarm tek mes
ulu olarak Devletin veya Belediye -
nin kasasmt bize gi:isterdikleri za -
man, sanki Hazinede metelik yok • 
mut gibi konu§uyorlardr. 

«Para yok, tahsisat yok» mazereti 
metru olamaz, ~unku dogru degil
dir. Bu «yok>>, «az>> kelimesinin mu
balagasJdJr: Para var, fakat azd~r. 

Biitun dava, mevcud para ile im
kan atasmdaki muvazeneyi kuran 
ameli tedbirlere batvurabilmektedir. 

Dun bizlerle konutan Vali vekili 
$ukrii, yaplimas1 bol paraya, hatta 
paraya bagh olm1yan yiizlerce ameli 
~re etrafmdaki tasavvurlanm ve 
kararlartm anlattrken, ustune elini 
koydugu davanm oziinu kavramq, 
hedefe giden en ktsa yolun ba§m1 
tutmu§, manbki ve sakin, samimi ve 
kendinden emin, gi:irgiilii ve becerik
li bir it adammm butun mukemmel 
vastflarile miicehhez goriinuyordu. 
Bir hafta ic;inde ,ehrin butiin mese -
lelerini etiid etmi,ti. Her sorguya 
miispet, vesikah, haz1rhkh cevab ve
riyordu. 

Vali vekili, bize bu vasJflarile, 
iimidden ~ok daha kuvvetli bir§ey 
telkin etti: Emniyet. 

Aldaruntyacagrz. 
PEYAMI SAPA 

Rt mali s1yaset kanh hadiseler 
Ja.llo Netice: Tifoya kar'1 de-
'lltd ll~a ii~ devlet ara- 300 grevc~ ile 126 polis vamh miicadele lazimdir 

akj Para anla,masma ~arp1~ti. lki olii, yirmi 
• 

1' gtrrnek istiyor yarab var 
~ okyos -
~~~tj err.· (A.A.) - Hariciye Ne- Alcoa - Tenneessee 8 (A.A.) 

b,~nt an~ndan biri Havas ajaoSI mu- Diin Aluminium Company Of America 
Ill~......_ J~u beyanatta bulunmu1~ur: civannda 300 grevci .. ile 126 pol~s a_ra -

'nl.an .. Ponra, F ranSiz • lng1liz • A- smda vuku bulan musademe nehcesmdo 
d!q itib u~Ier para anb1masma girmege bir ki1i olmli§ ve ekserisi agu olmak ii -
~::. Ja~~lt haz1~~1f. F ~kat ~~diye ka- zere 20 ki1i yara~anmljhr. . . .. 
b g,jdir. laya boyle b1r tekhf yap1lm11 Yaralanan po!Jslerden btr taneSJ ol • 
I~~ llllib dPonyanm esas siyaseti ser - mli1tlir. Milli muhaf1zlann 1efi General 
i '.•~nin a .eleye avdet ve glimriik tari • Smith, intizam ve asayi1i muhafaza et -
~'"lt'•nnd Jndirilmesidir. Buna bir para mek iizere vak'a mahalline bir makineli
J~ •<liy0 an ba1hyarak eri1megi ~ok ar· tiifek boliigi]e goz ya§artan bombalan 

1 kll;>nya:l ... Ancak mesele ~ok naziktir. hamil hususi bir miifreze ve iki bollik 
t I b1le In U<;ler para anlajmaSina i1ti- pi)Cade gondermi§tir. 
D·· YapJlacak tl b "] d '~er 1ar ara ag 1 •r.» Pariste otelcilerin grev' b l d 

nollJik taraftan iyi malumat alan eko- . 
1

. ~f a 1 
• 

t,,;;. lllehafild 11- b'l' d k' Pans 8 (A.A.) - Otelcilenn grev1 
I ··n ~ e. caret I an~osun a I d k d' o" "I . 

t bn 'h t Sit ••k I k k b I evam etme te 1r. g e zamam vaz1yet 
~ 1 ra .. mem e etten vu u u an .. I 'di 

I)IIJett Cahn•n yakm bir a tide yenin lOY e .1 : 
lltahiy :n dii!iiriilmesini icab ettirecek Cnllon ve Royal Manceau otellerin -
~ e le olrnad1g1 beyan edilmektedir. de miistah_d:mlerin yanst i1 ba§tnda bu-

()l'lek • B lunmakta 1dt. 
~ii.Sd ~ a,vekiline sui- Coliste, Rood-Point otellerile Cafe 

l; Yapan ispanyolmu~~. de Ia Paix kap.Janm kapam,1Iardu. 
1~ik lbon 8 Y A k b · ' a1d1 h (A.A.) - Salazar'a kar11 n ara aroaunun aenelik t rt•hakk lk•rhya_nnm bir lspanyol oldu- i~timai 
1j 

1
' &e~e u . etm,, gibidir. Bu miinase • Ankara 8 (Telefonla) - Ankara ba-

ta~n llley<Jn llkte!rinde bir casus 1ebeke- rosunun senelik i~timaJ yaptldt. 1nzibat 
fat· ~ebekna. <;lkanld1g1 hahrlahlmak • meclisinin faaliyet ve hesablarm1 giis • 
k· olrnu enm aza" ka~maga muvaf- teren raporlar okunarak aynen kabul ve 
at\tla~}lsa da bunlar Portekiz tahri - meclis ibra olundu. Yaptlan yeru s~im 
~~ ~Uht:liie":'a~ta ka!m,,Iardlr. neticesinde eski idare heyeti aynen ipka 

•di!rn· . g•zh te1ekklillerin 1efleri tev- edildi. 
~ 11hr. 

aria Buyiik EI . . . Di:iviz miiaaadeai i~in miira· 
"erd · y. ~tmtzm caatler ~ogaldt 

~l~ris 8 lgt ziyafetler Ankara 8 (Telefonla) - Son aylar 
~~11 Suad (AA) - Tlirkiye Biiyiik zarfmda diiviz miisaadesi hususundaki 

og) Davaz son glinlerde miite- miiracaatler pek ziyade artmt§ltr. Yal· 
b~ ~iy:f vie ak1am ziyafetleri vermi1 mz Maliye Vekaletine verilen istida -
ll t ~~de namlar, stnatiirler, !arm 50,000 i a§!tgt siiyleniyor. Gene ti
alka~ ';, 1Plom~tik aza 51 ve ezciim- cari sebeblerle 1kttsad Vekaletine yapl

ntanh 1le Kii~lik Antant Jan miiracaatler de fazlala§mt§hr. Yat • 
•deb' orta el~iltri, gazeteciler ve mz istanbul Ticaret Odasma bir ayda 

d 1Yat ve • 'I . 600 e yalon miiracaat olmu1tur. 
•~etli bulun=~~:~r~,:.mme mensub pARiS BORSASJ 

Vekilimiz Petteden 
. l'lud aYr1ldt 

apelte 8 (A A 
01 · .) - Moskova•·a 

an D h'l' J 

S k a .11Ye Yekili ve C. H. 
e teten S"k .. K kald k u ru aya iki giin 

ellni~tir 1 
tan sonra :Viyanaya hare-

• 

Paris 9 (Hususi) - Paris borsas.trun 
bugiinkii kapam§ fiatlan §unlardtr; 

Londra 128,20, Nevyork 25,92 3/4, 
Berlin 1040, Briiksel 425,62 1/2, Amster
dam 1420,30, Roma 136,40, Lizbon 116,32, 
Cenevre 592,75, bak•r 62 1/4 - 64 1/4, 
kalay 264,17,6, alttn 140,15, giimii§ 20, 
kur§un 24,19,4 1/2, ~inko 22,6,3. 

(Ba~makaleeten devaml 

~ok degildir. Fa kat hastanelerde bu mak
sadla 120 ye ~tkanldlgl soylemlen yatak 
adedi de maksada kafi degildir. Tifo 
hastasmm tedavi mliddeti 20 - 25 giin 
olarak kabul olununca bu yatak miktan 
ihtiyaca kifayet edemez. 1stanbulda res· 
mi ve hususi sekiz on bliyiik hastaneden 
tifolulan kabul edecek 600 yatak tefrik 
ve tahsis ettirmenin kolayhkla miimkiin 
olacag1 hesab edilmi1tir. Eger yaphg1m1z 
i1 miicadelt ise ilk i1 olarak bunu temin 
eder ve bu tedbirle hastahgm en mliessir 
yaytlma sebebini ortadan kald1rm1! olu-
ruz. 

A11Ya fazla ehemmiyet vermek ve bu 
i1te halkm biiylik alakasm1 daima uyamk 
ve hareket halinde bulundurmak lazun -
d1r. $ehrin muhtelif yirmi be1 yerinde •1• 
merkezleri ihdas edildigi anla§thyor. <;ok 
iyidir. Bu i1i kuvvetle ileri gotlirmeli ve 
miispet olarak yiirlitmeliyiz. 

hte iki tedbir ki kenai ba,lanna ls -
tanbulda tifoyu yenebilir. Bunlann ya
mnda kanalizasyonun, sulann mevkileri 
ikinci derecede kal1yor. Maamafih yalmz 
yukanki iki tedbirle iktifa olunarak ba1· 
ka bir,eye bak1lmasm, demek istemiyo -
ruz. Miicadelede her ihtimal gozoniinde 
tutulacak ve her ihtimale karjt mlimklin 
<;arelerin kaffesine ehemmiyet verilecek
tir. F akat miiessir olarak tatbik edilecek 
ameli tedbirlerin ilk ikisi soylediklerimiz
den ibarettir. Bunlar da yap1lm1yor de
gil. Y almz artmlmahlar, daha fazla ya
pJlmahlar. hte netice budur. 

YUNUS NADI 

~arkta temdin faaliyeti 
devam ediyor 

Elaziz 8 (Hususi muhabirimizden) 
Temdin ve tslah harekatt devam etmek
tedir. Bugday ~almak i~in bir kiiye yak
la§an birka~ e§kiya yakalanmi§hr. Gun
terce yemek yememekten dolayJ bir 
kurt kadar a~ alan bu bedbahtlara ek -
mek verilmi§ ve ne derece su~lu olduk
larmm ara§tmlmasJna ba§lanm•§hr. 

Nakillerini istiyen ilkmekteb 
muallimleri 

Ankara 8 (Telefonla) - Ailevi veya 
sthhi sebeblerle bir viliiyctten digerine 
nakillerini istiyen ilkmekteb muallim -
lerinir' miiracaatleri agustos aymda tet
kik edilecek ve bir karara baglanacak
trr. 

URDDAN 
AZILAR • 

Yazan: Ismail Habib 

CILDIR GOLO VE 
KUYRUKLU YILDIZ 

Gol goziimiin oniinde ders veren, ibret veren, 
ve gaflet alan nurlu bir kitab gibi serili 

Karstan Ardahana gidiyoruz. Y etmi§ 
seksen kilometro sonra <;tldu goliine var· 
d1k. $osenin bir iki kilometro sagmda go
liin cenub par~aSI goriiniiyor. Suyun or
tasma dogru ktvrak ~izgili. toparlak baj
h, siiliin endamh bir yanmada uzanmak
tad•r. Y oldan aynlarak oraya ~1khk. 
Kat§l sahilden de yanmadaya dogru u -
zun bir dil geliyor. Sun'i yap1lmt§ nb -
tun seddi gibi bir dil. 

Bu dille yanmadanm bOyle karjlla~ -
mast ana golden bir de yavru gal yap -
mak i~in suyu ikiye bolmli§. Yiiziimiiz 
§arkta, ana go! solda, yavru go) sagda, 
ve goliin k•yJSmdan dimdik ylikselen Ca
la daglan kar§1m1zda. Ufkun sonuna ka
dar muntazam bir daire ~izerek gerileo 
ana go] a<;1ktan vuran giine1 altmda ka
laydan yeni <;1km1§ bir tepsi gibi pml pi
n!. Ve yan tepelerin akislerile golgele -
nen yavru go! <;ejidli ~inilerle i§lenmi1 
alacah bir tabak gibi. 

Collin rak1m1 iki bindir; biitiin vata -
nm en yiiksek golii. Go)iin arkasmt ba!
tanba,a kaphyan Cala daglannm «hat
tlbala» smdan hudud ge~iyor. Dagm bu 
mailesi bizim, ote mailesi Savyetlerin. 
Dag yere yatmlmlj endam aynasma ba
karak kabadayt kabaday1 kurulurken go! 
aygm baygm erkegine yaltaklanan bir 
glimlij sine gibi oyle hasba hasba ki .... 

$ose golii btrakmtyor. Yirmi otuz ki
lometro hep goliin k1y1smdan gidiyoruz. 
$osenin golden aynld1g1 yer, goliin sonu 
ve en giizel yeri. Col orada karamn i~i
ne arka dll'1 a~1k bir mustatil ~izmi1; II p
h Montekarlo koyunun kii~iik <;apta bir 
modeli gibi. Mustatilin kara d1l'1 enfes 
bir plaj. Kum zerrenin zerresi ve su ay
namn aynaSJ. Y almz plajm omrii ancak 
birka~ hafta siirermi§. Y az o kadar yiik
sekte fazla durur mu? Ag•r gelip acele 
gidiyor. 

Collin meziyetleri ~ok: Kendisi derin, 
manzarast giizel: iinii a~1k, arkas1 kaba
nk; suyu tath, i~imi hafif; bahg1 bol, lez
zeti mlikemmel; hele av bereketi, alay 
alay ku1. f~rka f~rka ordek. Ve hele kt -
110 ba1tanba1a donan go! iistlinde atlann 
ve arabalann llk1r t1k1t keyifli keyifli gi
dip geli1leri. Her zamana gore bir key if: 
Bahar, donmu~ karamn peltek go! olu§u; 
ve yazm yiiz, k1110 yiirii, giizlin avian. 

1§te bu kadar meziyetlerine ragmen bu 
camm go! bombo1; ne i~inde bir sandal, 
ne ktyumda bir kay. Merediz ve Per -
ke§en gibi ii<; be1 koy hep dere vadile -
rinin i~inde sak!J. Vekiller Heyeti ii~ 
dart kilometro i~erideki kaza merkezinin 
go] k1y1Sma nakli i~in karar vermi1. Be1 
on bin lira sarfile plaj yerinio iistiindeki 
lath tiimsege bir de hiikumet konagt ya
ptlml§. Anla§llan diger 1artlar iyi temin 
edilmemi1 olacak, koyliiler gelmiyor; 
bo, konag1 bekliyen bek~i de yalmzhk -
tan b1km1! olacak, konagl yakar. Vata -
nm en yliksek golii i1te bOyle iosandan 
uzak durgun sinesi iistlinde kar11 dagm 
mor golgesini salhya salhya avunuyor. 

Ne kiireklerin f1§1ltu1, ne pervanelerin 
beyaz kopiikleri, ne elektrik l§lklanrun 
yakut yakut ak111; ne nagme, ne climbii§. 
Kendi hulyalarile ba1ba1a kalarak sessiz 
sessiz kurulan dag dibinde ISSIZ ISSIZ so
luyan go! bundan ii~ bu~uk am once bir
denbire oyle kanh bir giiriiltiiyle ve oyle 
iirpere iirpere uyand1 ki .... 

Bunu yapan bir kuyrukluytldtzd!. 
Evet 1577 y.lmm ramazanmda goriinen 
o biiyiik kuyrukluy•ld1z onun her dogu -
!U ki bliyiik bir hadiseye alametti, ve han
gi tarafa gidiyorsa oraya mutlak bir fe -
laket gelecek demekti; yJ!d•z iite her ge
ce garbdan §atka, yani bizden rana dog
ru gidiyor; oyley;e felaket lramn ba,ma 
ve nimet bizedir. Miineccimler istihrac
lanm yaphlar. En biiylik mliftiler fetva
lanm verdiler. Bu f11sat ka~mlmamah ve 
lrana sefer a~1lmah. Kuyrukluy1ld,z ytl
dlz degil semavi bir sahr; nurdan bir 
belagatle her gece goklerden hayktnp 
duruyor: N e duruyorsunuz, lrana gidin 
ve lram tepeleyin! 

$airier kaleme sanld1, kuyrukluyJ}d,za 
kasideler yaz1p tarihler dii1iiriiyorlar. h
Ie mesela Sainin manzumesi: 
Gurre-J mah-1 Slyame naz1r !ken btr gece 
Goretuler btr necm-l gtysiletar etoDmuJ 

kt!tnat. 

Hem ytldtz oyle glizel ki beyaz giil 
demetlerinin yangma verilmesi gibi nurlu 
bir §ehrayin halinde devredip duruyor: 
Sanet1lar lei b!r gulet1an yaktl dtqbaz-1 

cerh 

Ve mademki ,arka gidiyor, oyleyse: 
Dedilcr milk-! Acem bul71Ulz sakcnnetten 

necat. 

hte kuyrukluyJldlZin dedigi de c;1kh. 
fran $ah1 iki hafta ge~eden k1zkarde1i 
Perihan tarafmdan bogduruluyor. fran 
tahh karmakan§. Hudud valileri hrsattan 
istifade etmemiz i~in heyecanh yaz1lar 
gonderiyorlar. Kubbealtmm !ODh §ohret
li iki veziri, biri K1bns F atihi Lala Mus
tafa Pa,a; ottki Yemen F atihi Sin an 
Pa,a, kisi de serdarhk kendilerine verilir 
diye harb ic;in ayak diriyorlar, ikisi de 
eski zafrrlerine yeni zafer katacaklar. lki
si de Karun gibi, ve ikisinin de hlfSt ser
vetlerinden biiyiik. 

Soz softalara. halka, ve askere dii§tii. 
Herkes galeyanda. ,Su kuyrukluydd1zm 
yaphgma bak: Miineccimi miiftisi, ve -
ziri 1airi, fakiri zengini, sivili askeri, her
kes durup dururken 1ranla harb istiyor. 
Kuyruklu bir y•ld1z y1lan dilli bir me1ale 
gibi f1ku f1br blitiin ruhlan kaynath. 

Y almz bir kimse harb istemiyor. Bii -
yiik kafah ve biiylik ruhlu Sadnazam So· 
kullu. Divanda D~lincii Murada kat§l 
herjeyi a~1k a~1k, tok tok. ve insan insan 
soyledi. han harblerinden netice ~·kmaz 
dedi. Masraf artar, tebaa ezilir, saadet 
yerine stkmh gelir dedi. Koca Sultan 
Siileyman bile 1ranla sulh yapdmc1ya 
kadar neler ~ekti, ben pek iyi bilirim de
di. Blitiin !ram alsak bile halk gene is -
tiklal istiyecek; istentni vermesek bela 
ender bela, versek biitiin emekler heba 
dedi; her 1eyi dedi. Fa kat netictde So -
kullunun dedigi degi] kuyruklu)'lldmn 
dedi~i oldu. 

1Ik cenk, en kanh ve en giiriiltiilli 
cenk, <;.Iduda, Ill goliin list tarahnda ve
rilir. 1578 y1lmm agustosu. T uhaf tesa
diif, biz de 1936 nm agustosunda orada
YIZ. U~ bu~uk am ve sekiz y1! once fran 
Ba1kumandam Tokmak Han en s~me 
ordusile solunu ou gale ve arkastm §U 
daga day1yarak mevzi ald1. Bizim Serdar 
Lala Mustafa Pa§a Ardahandan <;.ldl
ra geliyor. <;arhactda bulunan Dervi1 
Pa,ay• dort be1 yiiz atlile ke1fe gonder
di. Dervi§ Pa1a dli1mam goriince az mt
dJr ~ok mudur demeden dalk1h~ ve dort
na] oyle bir saldm1 sald~tdi ki ... 

Bu Dervi1 Pa1a Sokollunun yegtnidir. 
El ayas1 kadar yerde at oynatacak kadar 
yaman bir binici ve be§ yiiz atlile bir or
duya sald1racak kadar da gozii pek bir 
bahadlf. 1!te ilk h1zla iki dii§man alaym1 
pliskiirttli. Fa kat digtr alaylar da sald1· 
rmca: demtt demet deviriyor, demet de· 
met devriliyoruz. Kendisini de attan dii· 
1lirdiiler; adamlan tekrar hiicumla Pa
§ayJ atlandmrlar; hem yarasmdan kan 
f11kmyor, hem yanma yakla§am tepeli
yor. Gene attan dii1iiriillir, kanlar i~inde 
pen~ele§irken ... 

hte Ozdemir Osman Pa1a yeti§ti, ar
kadan Behram Pa1a ve diger pa§alar. 
lki ordu biitiin kuvvetlerile birbirine gir
mi§tir. Yagrour, yagmur; gokler yere bo
iahyor. Ne top atmaga imkan var, ne 
tiifege el sunmaga. lki ordu ak§ama ka
dar yalmk1hc bogu§maktadlr. Yaziyet 
Nef'inin harb tasvirinde anlatllgl gibi: 
Hamlelerin zelzelelerinden yerler sarSI
hyor, parlak k1hclann l§lklan karanhk 
bulutlarda §im,ekler gibi ~akmaktad1r. 
Y etmi1 seksen bin bhcm 1aktrblar i<;in
de ~arpljmaSindan yJ!dmmlarla gok gii
riiltlileri iirkerek ka~hlar. 

Ak1am, Tokmak Han be1 bin mak
tul ve be1 yliz esir b1rakarak ~ekilmi1. 
zafer bizde kalml§tl. F akat yenen de ye
nilen kadar kurban verdi. Ordunun saz 
§airlerinden Hayali blitlin giin pala sal
ladlktan sonra 1imdi eline kalemi alm11 
cengi yaz1yor: 

Tumam gtder !sen bizim ellere 
91let~reta eta eto~il~ oldu etiyesin. 

ve zaferi kazand1k: 
Tokma~ Han eta ka>t• gitti dtves!n. 

Zaferi kazandtk amma bizim kaybi-
mlz da o kadar ~ok ki: 
~ahin 1ahtn pa$alan sorana 
Din uDruna gehtd dilltil etiyes!n. 

Ne din ugruna? Kmlba§, Akba1; 
vay Y ezid, ah Hiiseyin; Kerbel a merbe
la; amlarca o 1ahio 1ahin pa1alan ve o 
dalyan dalyan yigitleri din ugruna degil 
vahime ugruna kurban ettik. (:Jidlf go
June yalmz bir gii] gibi bakm1yorum. Col 
goziimlin iiniinde ders veren, ibret veren, 
ve gaflet alan nurlu bir kitab gibi serili. 

ISMAIL HABIB 
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Amerikay1 heyeca
na diisiiren ask 

' ' 
Rooseveltin oglu, baba
smm siyasi dii,mammn 

k1zile evlendi 
Amerikada, uzun zamandanberi heye

canh bir alaka uyand~tan biiyiik bir a1k 
macerast nihayet izdiva~la neticelenmi1 
ve Amerikanm en zengin k121 Miss Ethel 
Du Pont de Nemours, temmuzun birinci 
giinlinden itibaren Mrs. Franklin Roo -
sevelt adm1 alml§hr. Bu mes'ud neticeye 
baglanan macera, Amerika Reisicumhu
runun oglile, onun en biiyiik siyasi rakibi 
Eugene Du Pont de Nemours'un k1z1 a
rasmda 1iddetli a§khr. Bu iki rakib, bir· 
birlerine kar11 olan 1iddetli kini ~ocuk • 
lannm hahn i<;in bir lahza unutmu1lar ve 
1iddetli bir a1kla sevi1en bu iki gencin 
bir yuva kurmalarma miisaade etmi§lerdir. 

Roosevelt'in oglu ile Ethel de Nemours 
Amerika intihabat1 arifesinde, en tiddetli 
mlicadele giinlerinde sevijmijler ve nijan
lanml!lardl. Roosevelt, intihabat miica
delesi esnasmdaki nutuklannda, harbden 
istifadeyi iimid eden baZI kim;eleri tel -
mih yollu sozler soylemi1 ve Amerika 
efkan umumiyesi, bu telmihin diinyan1n 
en bliylik top tliccan olan Du Pont de 
Nemours'lan kasdettigini anlaml§h. 

Reisicumhurla, De Nemours ailesi a• 
rasmdaki bu kanh b1c;akh z1ddiyetten 
Franklin Roosevelt ile Ethel arasmdaki 
sevi,menin neticesini pek merakh bir mu
amma haline getirdigi i~in, biitiin Ame
rika, heyecan i~inde, bu hadisenin inki-
1afm1 takibe ba§laml§h. Makine diyan, 
bir orta ~ag a1k roman• ya§lyordu. Frank
lin hastalanml§, sevdigi kadm1 yamna ~a
glflml! ve Ethel ko1a ko1a orrun yantna 
gelmi1ti. Bir miiddet sonra Ethel hasta • 
lanm•!· bu sefer de Franklin onun ba!U· 
cunda beklemi1ti. Biitiin bu hadiseler, 
maddiyete tapan AmerikayJ, merak ve 
heyecan i~inde ~alkalandmyordu. Gaze
teciler kah Beyazeve, kah Nemours'lann 
malikanesine baskm yap1yorlar, bu ha • 
rikulade a1k maceraSimn safahah hak • 
kmda malumat toplamaga ~ah§tyorlardi. 

Nihayet, her1ey gibi, bu biiyiilc mace
ra da sona ermi1 ve sevgililtr, Owes 
Nest'de, Euglme DuPont de Nemours'iin 
malikanesinde, biitiin Delaware halk1nm 
i1tirak ettigi muazzam tezahiirat ortasm
da evlenmi§lerdir. 

Evlenme merasimine Roosevelt'de i1 -
tirak etmi1. fakat «buraya Cumhurreisi 
Slfatile degil, baba SJfatile geliyorum» d•
mi§tir. ------

ihtilaf halledildi 
Denizyollarile 

luk ~irketi 
Vapurcu
anla,b 

Vapurculuk 1irketile Denizyollan ida
resi arasmda, saulan vapurlann sigorta 
paralannm tediyesile diger ba21 meseleler 
iizerinde bir anla§mazhk husule gel • 
digini, 1irket tarafmdan i1in hakeme ba • 
valesi istendigini yazmlillk. 

Diin Denizyollan idaresinde yaptlan 
bir toplanhda Vapurculuk 1irketi Umum 
Miidiirli Mustafa Sad1kzade ile Deniz • 
yollan miidiirii Sadeddin arasmda ihtila
fl mucib olan meseleler kar1•hkh tetkik 
edilmi1 ve kiSmtazammda itilafa van! • 
ml§hr. Y almz, vapurlann sigorta parala
nnm hangi taraf<;a odenmesi lazun gel • 
digi noktaSI hakkmda Deniz Ticaret 
miidiirliigiiniin hakemligint miiracaat e • 
dilmesi takarriir etmijtir. 

1ki miiessese arasmda mahkemeye in -
tikali mevzuu bahsolan bu aola1maz • 
hklann bOyle mlitekabil hiisniiniyetle hal
ledilmi! olmaSI iki taraf1 da memoun b1 • 
rakml§llr. Denizyollarl idaresinin Vapur
culuk 1irketi tasfiye heyetine verecegi 
300 kiisur bin lirahk son taksit birka~ gii· 
ne kadar odenecektir. 

Tasfiye heyeti bundan sonra umumi 
heyeti tophyacak ve paralar tevzi edile • 
rek kat'i tasfiye raporu tasvib olunacak • 
hr. 

Filistinin boliinme 
kararmdan sonra ... 

IB~tarafl I inc! oahlledel 
•-:- Rapor biiyiik bir sukutu hayal 

t~vh_d edecekb.r. Filistin radyosunun 
h1~bll' zaman bu kadar ~ok dinleyicisi 
olmamt§IJ. Yiiz binlerce dinleyici ara -
smda hayatlarmda ilk defa olarak rad
yo dinliyen Arab kiiyliileri de bulun • 
maktad!r .• 

Kudus 8 (A.A.) - Kraliyet tahkik 
komisyonu raporunun ne1ri arifesinde 
Filistin milli Yahudi meclisi hallo sii • 
klinete davet etmi§tir. 

Diger bir miitalea 
Kudiis 8 (A.A.) - Royter bildiriyor: 
Yiiksek Arab komitesinin ni.ifuzlu a

zasmdan Ami Bey Abdiilhadi, Royter 
ajansma §U beyanatta bulunmu§tur: 

c- Filistinin taksimi plammn tatbilo
na imkan yoktur. Ta ki ingiltere kuvve
te miiracaat etsin. Mesele ekonomik bir 
mcsele segil, §eref meselesidir. Hayfa'yt, 
Safad'1 ve Tiberia'yt her hangi bir para 
mukabilinde arzumuzla terketmiyece • 
giz .• 
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2 ternmuz 19 •• 
Pavlov' dan Petrovna'ya: 
cSon rnektubun, bu karlnm~ k!§ giin

lerinde, bana bir teselli gibi geldi. Bii
yiik bir SlkmtJ i~indeylm. Bilirsin, An
na Kirilovna ne giizel bir gene lnzd!. 
Onunla evleneli daha ii~ sene olrnad!. 
Fakat, bugiinlerde, onu korlnm~ bir 
hastahk kemiriyor. 

Kanrm nekadar ~ok, hem de bir deli 
gibi sevmi§tim. Hi~bir tabiat kuvveti -
nin giizel yiiziinii solgunla§tu'armyaca -
~nt, gozlerinin lnvrak edasuu durgun
la§hramtyacaguu samrd!m. Halbuki, 
birka~ giin i~inde oyle sarardt, oyle bo
zuldu ki, bazan ona, eski sevgilimdir, 
diye bakamaz oldum. Ben, ~ok k6til bir 
insanrm. Allaha isyan ederek, ona, bu 
kadar ~ok sevdigim kanrm basta etti!li 
i>Jn kiifiir edecek yerde, hi~ suc;u olnu
yan Anna'dan nefret ediyorum. Kan -
rna, sokaj!a <;tkarken, kO§edelti bakkal -
dan bir §ey almak i<;in bile olsa, daima 
iyice &armmastnt silo Sl!n tenbih et -
mi~im. Beni dinlemedi, basta oldu: 
~imdi onu sevmiyorum. 

Ben al<;agtn biriyim, Petrovna! ~iin
kii, ge<;en giin karunm yatagma yakla§
tlill. Korlnmr; gozlerimle, artlk sevme
me ve o~amama imkan olrmyan yiizii
ne bakarak: 

- Bir giin gelir, lyi olursan, bir za -
manlarki giizelligin geri donrnedikc;e 
seni kat'iyyen sevmem. Giizelligini ia
de etmesi ic;in Allaha yalvar! dedim. 

Zavalli kad!n, bana, ir;i tefkat ve sev
gi dolu gozlerile baktt ve: 

- iyi olursam, giizel de olurum, dedi. 
Bu, §efkat ve sevgi dolu sazler oniin

de bile kalbim yum~amad!, gozlerim 
ya§armadt.. 

- Bilmem, dedim. Bir zamanlarki gi
bi giizelle~medik~e bu evde duramaz -
sm! 

Akltma, oda 1smsm, diye, sobayt yak
mak bile gelmedi. Cebimdeki paranm 
bir ktstmm aytnp, giizelle'iffiesinl iste
di~ kartma iUc alacak yerde, topal 
Dimitri'nin meyhanesine gittim, sarh~ 
oldum. KO§ede, ya§lt bir kadm, elinde 
balalaykast, yatn"Um hasta §31'losuu 
sCiyliiyordu. GOzleriroi ugu§turdum, ka
d!na baktlill. Hali, klyaieti bizim Rus 
kad!nlarliUilki gibi. Hiiziinlii §atlnSliii 
dinliyordum: 
Yatn"Um hasta, giizleri .Onillc, 
Opiilesi yanaklart, ~imdi aapsart! 
Bahar geldi, kif ge~iyor, 
Onu chasta!• diye •eumiyecekleTI 

Birden kaiam klzdt. Bagtcd!m: 
- Sus be kad!n! Elbet, basta olursa 

sevmezler. Hasta oldugtun zaman bana 
actyorlar m1? V ergi zamam gelince, pa
rayt doverek alan memur, basta olunca, 
bana bir kopeklik yard!mda bulunu -
yor mu? 

Kad!n, boguk bir sesle: 
- Sen dinleme, lstersen, oj!lum! dedi. 
- Bize actkh §eyler degil, ne~'eli, oy-

nak ~arlnlar .Oyle. Biz sarho~z, kalbi -
mlzde merhamet yoktur. 

Yanli113, ihtiyar bir adam oturdu. U-
2'UD, beyaz &akalt, gozlerinin etraimda 
derin ve a~r ba§h ~izgiler vard!. Om
zuma dokundu: 

- Evlad, sen buraya pek ktzgm gel • 
m!§sln, dedi. t~ki kafana vuruyor. Ef
karhsm, derdin ne? 

thtiyara bakttm. Dudaklannu, strltm
aaki kiirkiin yenile sildikten soma: 

- Sana ne! dedim, canrm !!lloltyor, 
!~iyorum. 

lht!yar, aCll' gibi bana baktt. Bir ,ey
ler liiylemek !stedl, vazge<;tL Soma eli
nl omzumdan ~ekti. Ba~ salhyarak: 

- Rusyada derdli olrmyan var m1 kl?. 
dedi. 

Evet, Petrovna, Rusyada derdli olrm
yan var m1? Belki, diinyamn ba§ka yer
lerinde de derdliler ~oktur, fakat h~ 
birininki benimklne benzemez. tnsan, 
dt~anda soj!uk insanlarla, sojtuk tab! • 
atle miicadele eder de, ak~am eve do • 
niincc, ~evgi gibi !lcaClk, giizel bir kadm 
tarafmdan opiilmek l.!temez mi? Kanm 
basta, ve beni opmiiyor. Opiilmedik~e 
duranuyorum. Senin gibi Moskovada o
tursam, kanma ktzdtm Jill, belki, opii -
lecek pek ~ok kad!n bulurdum. Halbu
ki, koyiirniiz kii~iiktiir, ve burada giizel 
kadm olarak, herkes Anna'yt tamr. Ba§
ka opillecek kad!n yok. 

Sevgili karde~irn, ~ok derd!iyim. Bir 
zamanlar, kahvede oturdugum vakit, 
ark.adqlar bana: 

- E! Pavlov! Anlat bakallill, seninki 
ne yaptyor? Gene sabahlan uzun ve 
kumral sa~ Ianni sen mi tanyorsun? 
derlerdl de, gogslim kabanrd!. ~imdi, 
soranlara, yiizUmil elqiterek, tabU biraz 
da ktzarak: 

- Yirmi be§ giindiir basta! diyorum. 
Sonra, yiizlerine baklyorurn. Bana 

gilliiyorlarml~ glbl geliyor. Kendimi on
lardan daha bedbaht buluyorwn. Fak.at, 
bani eski dost, dii!iillan olmazmt§, der
ler, en lyi dostum Golubov yamma otu
rup, elleriroi avuclarmm i~ine ahyor ve 
beni teselli ediyor: , 

- Senin gllzel karm varl diyor. 0, ge
ne gilzeldir. Yann lyi olunca, mes'ud o
lacaksm. Diin evin oniinden ge,lyor -
dum. Bir arahk ugrad!m, hattrlru sor· 
dum. Onu, eskisi kadar iyi buldum. 

- Sana oyle geliyor. Yiizii sapsan ... 
Eve korku ile giriyorum. Ge~en giin pa
paz geld!, bana glzlice: clyi olarmyaca
i(tndan korkuyorumt. dedi. 

- Sen papazlann !Mma kulak asma! 
Allalu asli tanumyanlar onlardlr. Al -
lah bizim kalbimizde, onlarm agzmda. 

Sevgili Petrovna! Camm stln!d!k~a 

i~ki i~iyorum, sarho~ olunca da kartma 
yapmadtgtm kalmtyor. Benden ~ok kor
kuyor. Ge~en giin, gene sarhO§tum, ya
nma yakla~hm: 

- Kadm, 6pmege ihtiyactm var, de
dim. !yi olman lazrm. Opiilemedikten 
sonra, burada i§in ne? 

Benden korktu, sararmt~ yiiziinii ku
rumu~ parmaklarile kapad!, aglamaga 
ba~lad!. Yalvardt, !sa i~in dualar etti. 
Sonra da, g6. y~anm i~ek: 

- Ben seni seviyorum, bu sevgi beni 
iyi edecek, iiziilme! diye beni teselli et
mege ~ah§tl. Ben bir §ey soylemedim. 
Bit~ik odaya gittim, yatagtrna yattrm. 

Sevgili karde~im. bu halden nastl kur
tulabilirirn, bana bir ~are gaster, bir a
In! ver! Kanmt bo~ayaytrn rnt? Onu, bu 
basta halinde sokak ortasmda btraka -
ytm mt? Anhyorsun, o~amaga bu ka
dar ihtiyaom var, g6ziim bu kadar ka -
rarm~. Koean V asilievi~'e selam.• 

KardeJin:Pavlotl 
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Fiatt 150 kuru§ 

tl'stad M. Turban Tan ayni zamanda 
tarihi roman iistadidtr da... c Viyana 
Donii~ii· i§te buna yeni ve parlak bir 
delildir. 

Bir miiddet evvel bizde tarihi roman 
tarz1 kariler indinde pek mergub olmU§ 
ve bu vadide kalem oynatanlar oldukr;a 
,ogalmi~I. Viicude gelen eserlerin bir 
losrm derhal karilerini bu sevdadan 
vazge,irdi!er. Okuyucu bulamaymca ta
bia!ile bu muharrirler de yazmaz ol -
dular. 

Karilerinden te~vik gorerek bu vadi
de yazmakta devam edenlerinse en ileri 
gelenlerinden biri M. Turban Tan oldu. 
Onun cKadtn Avctst> ile ba§ltyan, cCem 
Sultan. ile devam eden ve cTimurlenk• 
ile §ahlanan muvaffakiyetini tetvic; ic;in 
ancak • Viyana Diin~ii· gibi bir eser 
viicude getirmesi laZim gelirdi. Bu yeni 
eseri esk.ilerinin derecesini a§amazsa 
§iiphesiz soniik goziikmege mahkfundu. 

• Viyana Don~\i· gazetemizde tefrika 
olundugu giinden beri karilerin alakast 
her giin biraz daha arttt. Tefrika okuya
bilenler bunu sonsuz bir sabtrstzltkla 

3 agustos 19.. her giin beklediler. Tefrika okuyarm -
Gene Pavlou'dan Petrovna'ya.: yanlar da - bizim gibi - o zaman eserin 
cSevgili karde§im, bu mektubu sana otesine berisine giiz gezdirerek tad!nt 

Kalminsk kasabast hapisanesinden ya _ aldtlar ve daha sabtrSizltkla kitab ~ek -
nyorum. Burada, ikisi vergi borcundan, Iinde inti§anm beklediler. 
birisi anasmt dovmekten, ben de §imdi ~tkan kitabt bir hamlede okuduk. Ba§
anlataca~m sebebden maznun d6rt ka- ka tiirlii yapamazd!k. ~iinkii bapadt.k -
ra giin dostu, koyden on saat uzakta o- tan sonra durmak i,tn cidden kat'i mec
lan bu kasabaya yaya olarak getirildik. buriyetler olmaltdlr. 
Cebimde bey para yok. Son on bir ko- Arkada~muz Feridun Osmanm dedi
peki, iki giin evvel meyhaneci topal Di- gi gibi M. Turban Tan, biitiin mevzu -
mitri'de b1raktJm. Otuz iki saattir ac;tm. lartnt soz gotiirmez bir kati'yetle ta -
Bana biraz para yolla. rihten almakta ve bu mevzulan tahlil 

Sana ger;enlerde yazd!gtffi mektubu ederken kendini tamamile eski devir • 
postaya vermek i~in evden ~tun. lerin hayatma vermektedir. Onun ro -
Donii~te bizim Aleksandriyevi~'e ugra- manlarmt okuyanlar en kii<;iik bir tarih 
dtm, biraz Odiinc para istedim. Kartmm aksakli~ bulamazlar. Ve kitab1 sonuna 
gelin!ik kilpelerini de rehin olarak bt- kadar bilyiik bir alak.a ve zevkle okur • 
rakacaktrm. AhlaJmz mitrabahact ba§'I- lar. 
m ka§'Iyarak: Bu sozler c;ok dogrudur. ~iinkii M. 

- Biitiin paramt faize yatird!rn, elirn- Turban Tan bizler gibi yalntz kalem sa
de pek az bir §CY var. Eger, haftada 25 hibi degil, kalemine sahib bir muhar
kopek faize ran olursan, klymetsiz clan rirdir. 
bu kiipeler rehin kalmak ~artile, 100 ko- Kuvvetli bir romano ve ayni zaman
pek veririm, faizi de pe~in ahrtm, da fttri bir §air clan M. Turban Tan ba
dedi. zan da iislubuna gayet seyyal bir ahenk 

-Ben o kiipeleri Moskovadan ald!m. verir. Roman!artnm mensur, ~iir sayt -
Varltkh zamamrndt, 1600 kopek verdim. labilecek bir ~ok giizel sahifeleri var • 
Paran senin olsun, dedim. d1r. Size misal gosterebilmek !~in bu 

- E, ogul! dedi, o zamanlar ger;ti. Ge- kltabtn yapraklanm kan~rdtm. Gerek 
!inlik bediye diye ald!gtn bu kiipelerin bu balnrndan, gerek tasvir kuvvetl ba
sabibi eskir de, kiipeler eskimez mi'!' ktrnmdan bir parc;a ser;mekte c;ektigim 
Hem sonra, senin kann.. mii~kiiHit bende bu vazifeyi sizle!'e tah• 

Sustu. ArsJZ: arstz giilm~e b~lad!. milin daha dogru bir ~ oldugu kanaa
Yiiziime baktlkr;a giililyor, etrabndakl- tini uyandlrd!. ~iink\i kitab1 bir daha 
!ere ben! i§aret ederek: bu sahifelere ger;irmek lazrm gelecekti. 

- Hah, hah! Bakm "'nat K.anst bile Eseri heniiz okumad!ntzsa okuyunuz. 
e&kidi de, kiipeleri saglam kalacak sa • Hakkum teslim etmezseniz haftanm bir 
myor, diyor ve sonra gene kahkaha ile r;ok giinleri beni bur ada bulursunuz. 
giililyordu. Cezama raztytm. Korkmuyorum. ~iin-

Ne oldugtunu bilmlyorum. Fakat, bu 1oi elimdelti eser M. Turhan Tanm ese
adam birden g6ziimde igren<;l~ti. tl's • ridir. 
tiine attldtm, bogazmdan yakaladtm. ""'""'""'""'""'~----..,.. .... -.,.,. 
~ildlrmi§ gibiydim: 

- Soyle, al~akr diye baj!myordum, 
karrma ne olmU§, n i~in esklml§? 

- Hi~. b!~! diye inliyor, btrak ben!! 
diye yalvanyordu. 

Birden !9imde korkunc bir his belir
di. Gozlerimin, yataklanndan frrltyacak 
kadar biiyiim~ oldugunu hissettim. He
rifi bir kenara ittirn, sonra birden yiizii
mii k.apad!m ve kudurmU§ gibi sokaga 
frrlad!m. 

Yollarda k~uyordum. Eve geldim, 
karumn yatak odasma ~t.k.tlill. Bu ha • 
lirnden iirken Anna, bana §&§Inn ~a§kln 
balnyordu. Sa~armt yakalad!m: 

- SOyle, dedim, a!c;ak! Sen neye eski
din, seni kim eskitti? Ve sonra, kom~
lar, bana ni~in: cHem senin kann ... • 
diyorlar? Anlat, nl>in bastasm? 

- Yalvannm, Pavlov, beni rahat bt
rak! Senden ba§kaslm sevmiyorum. 

- Yalan, yiiz kere yalan, hatta bin 
kere ... Seni eskitt!n birisi var, seni bas
ta eden bir derd var. Soyle! Seni boga
caj!tm, seni parrnaklarimiD arasmda bo
gacagrm. 

Aj!!tyordu, yalvar1yordu. Hepsi uy -
durma ... Mademkl, sevdlj!i adamla Ya§I· 
yamtyacaktt, 0 halde bana etini optiir -
miyecek, bunun ic;in de basta olacakh. 
Onu bu IShrab basta etti, bana kendisi
ni optiirmemek i~in ... 

- SOyle! dedim, a§t.k.m kim? Onu da 
oldiirecegim, onu da ... 

Goziime boynundaki ince zincir ili§
ti, onu ellerimle kopardtm. Ucunda bir 
madalyon, madalyonun lr;inde de bir a
dam resmi. Bu adam ben dej!ildim, bu 
adam kimdi, blliyor IDU!IIlll Petrovna? 
Beni ge~enlerde teselll etmej!e c;ah§an 
Golubov ... 

BogaZim s1lnhyor, sandrm. Kalbim 
durmU§ gibiydi. Derhal mulfaga ko§ -
tum, bir bt~ak aldtm. Karrm beni go -
riince, iistii.me attld!. ~tkl i~in canlan
mt§b, santrSlll. Bileklerinden tutturn, 
yataga atttm, bt~akla arkasma derman
stz hale gelinciye kadar vurdurn, vur -
dum. !steklerimi tamamen yaprm§ de
gildim. Beni kan tutmu§tU. Meyhaneye 
ko~tum, kaptdan l~eri girerken: 

- Kanmm A§tln nerede? diye bagtr
dim, Golubov nerede? Saklamaym, ka
nmt oldiirdiim, onu da oldi.irecegim. 

Yorgundum, parmaklanmdan kan 
damhyordu. OraCiktaki sandalyeye 'ok-

VEFAT. 
Bayan PARANZEM K. ERMENYAN 

vefat etmi§tir. Cenaze merasiroi bugiin 
saat 15 te Beyoj!lunda, Bahkpazarmda 
Ermeni kili.sesinde icra lnlmarak ~~li 
Ermenl mezarhgtna defnedilecektir. 

. Bay ve Bayan Aram Htdlr Tokadh 

Biitiin omriimce beni tazib eden bur
numdaki artzalart dort defa ame!iyat 
payarak gidermek suretile sthhatiml ka
zandtrmak hazakatini gosteren Y eni • 
bah~e Vaklf hastanesi kulak, bogaz, bu
run miitehasSJSI doktor Bay Ekrem Beh
c;et Tezelle arkada§lan Bay Halid Se • 
vilakay ve Nihada a<;tk te~kkiirlerimi 
bildirmekle §eref duyanm. 

istanbul asliye alttncl hukuk mahke
mesl k8tiblerinden 1smail Ozcan 

PARiS SERGiSiNE 
10 E I" 1 de vapurla Venedik 

Y U yo!Ue gidecek gnp 

Paris, Prag, Viyaoa, 
Pe§te, Biikre,, Veoedik 

~ehirlmnde otel •e yemek 
Bu grup 16 EyiOide Vl,l'de 
yap•lacak doktorlar kongre• 

sine yetl,ebllecektlr. 

Acele Edlnlz 30 .Tem':"uzda Venedik 
yohle gtdecek grupta 

7 Bo~ Yer KaldJ 
Paris, Loodra, Berlin, 

Veoedik, Biikre~, Hamburg 

AyHca bu srrupta ~imal denizinde 
HO,OOO tonluk bir transatlantik 
i~inde Plymouth'dan Hamburg'a 
kadar 2 giinluk bir gezinti vard~r. 

Adres : N A T T A BeyoA"Iu 
T•lefon : 44914 

' 

tiim. Ne oldugumu bilmiyordum. Ken • 
dime geldiglm zaman, koyiin hapisane
sinde !dim. 
~imdl, sen de anladm mt karlill nic;in 

basta imi§? Benim i<;in dua et, sevgili 
Petrovna!. 

Karde§in: Pavlov 

Yazan: 
$ERII: HCJLOSI 

Pola Negri: «Madam 
Bovary» roliinde 

Myrna Loy giizelligini 
neye rnedyundur? 

Pola Negri ve Ferdinand Marian MI/Mla LOJI 

cMadam Brroa77J> filminde Myma Loy. Birlepk Amerika dev -
Evvelki sene Almanlar «Jeane d•Arc>> letlerinin Montava cumhuriyetindeki dag

filmini r;evirdikleri zaman Franstz mii - hk arazide dogmU§tur. Anlatbklanna go
nak.kidleri tikayet ediyorlar; rc kii~iikken burnunun bi~imsizligi ve 

- F ransarun kahramanlanm ebedi • yiiziiadeki c;illerden dolaYI miitemadiyen 
le~tinnek rolii Almanlara diifilyor, ta - aglamu~. Bugiin ise Myrna Loy sade 
!ihin ne garib cilvesi bu I san' atteki kudretile degil, ayni zamanda 

Diyorlarch. Ayni hiidise bu sene de yiiziiniin giizelligi ve viicudiiniin tena -
vukua geldi. Almanlar, diinya edebiya • siibile de biitiin diinya erkeklerini ve ka
tmtn taheserlerinden biri olan Gustave dmlannt hayranhk i~inde buakiyor. Bu. 
Flauber'in romam «Madame Boval')?> yi. acaba Myrna'mn biiyiidiikr;e giizellet -
bir franstz.ca kopyaslnl yapmtya dahi mesinden mi, yoksa makiyaj san' a tin in 
hacet gormeksizin almanca olarak filme giindengiine ilerlemit olmasmdan rru ~ 
~ektiler. Birr;oklan bilirler !ci. biiyiik Ne sade ondan, ne de berikinden. Her 
F ranstz edibi bu eserini 1850 de!t 1856 iltisinden birlikte I 
ya ltadar devam eden miitemadi bir say Avusturyah esmer kiz 
neticesi viicude getinnit ve mevzuunu Almanlarda ve 
hakiki bir vak'adan almttbr. Astl umi Avusturyaltlarda es
Delphine Couturier olan bu kawn o de- mer nadirdir. !,t~ 
virde Rauen civannda ya§amJf. iki ko • Louise Reiner Avus 
cadan aynhp bir doktora vardtktan son· luryarnn esmer cla
ra diger birini sevmiJ, fakat bu memnu rak ydittirdigi mii ... 
atlun koparacait rezaletin koeasmm mes- tema tiplerden biri· 
lekine bir I eke getirmesi ihtimalini dii • dir. Fa kat miistes
tiinerek kendini zehirlemittir. naltgt sade esmerli -

hte Gustave Flaubert'e «Madame ginde degil; san' at· 
Bovary» yi i!ham eden bu vak·a olmu11ur. taki kudretinde de. 
Eser evvela q:Revue de Paris» mecmu· Senelerdenberi kat'i Loul.!e Reiner 
am~da ~rkmrt sonra kitab halinde ne~re- bir hakimiyetle Holivud' da tutunmu1 o
dilmittir. Ian Lo.!'ise Reiner ge~en sene gordiigii -

0 zamandanberi biitiin diinya dille • miiz cBiiyiik Ziegfeld» filminde Bro -
rine terciime edilerek beynelmilel ede - adeway'daki reviilerin banisi olan Zieg
biyatm en krymetli romanlanndan ve feld'in kanst roli.ini.i takdire laytk bir has
«naturalisme» in en miitekamil niimu- sasiyetle oynamtlh. Son defa Paul Muni 
nelesinden birini te1kil eden bu kitabm ile birlikte ~evirdigi <;inlilerin hayatma 
birka~ defa Jisammtza da ~evrilmesi te- aid kordelada ise daha miihim bir mu -

1ebbiisii vuku bulmuf, fakat bir tiirlii vaffakiyet gostermit, bari.kulade bir rna· 
tamamt tamamma netredilmel< imkaol kiyajla oradalci <;inli kadrmn sefalet ve 
hast! olmamt~hr. Almanlar, ilte boyle bir 1shrablannt kusursuz ya,atmtlhr. 
eseri kendi dillerinde sesli bir filim ba- Atk bazan acayib bir yola 
line getirmekle biiyiil< kadir,inashk etmi1 gider 
oluyorlar. Bat rol olan «Madame Bo - Karl Ludwig Diehl, Olga <;elcova, 
vary» yi Pola Negri'nin ya§3thSI bu Karin Hardt cA1k bazan acaib bir yola 
filim oniimiizdeki mevsimde memleketi • giderl :t isminde giizel bir filim komedisi 
mizde gosterilecektir. viicude getirmektedirler. 
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Son Paris modalart 
-~ 

~ADYO 
Bu ak11amki progra 

ISTANBUL: 
12,30 pldkla Tiirk mus!ltls1 - 12,50 h 

dis - :3,05 muhtel!! plil.k ne~r!yatt - 1 
SON - 18,30 pla.kla dans mus!klsl - 1 
radyo !on!k komedl (Merakll - 20,00 
S1l saz heyet! - 20,30 Omer RtZa taro.!In~ 
arabca silylev - 20,45 Fa.sll saz heyet! ( 
at ayart) - 21,15 ORKESTRA - 22,15 AJ 
ve Borsa haberleri ve ertesl giiniin pr 
gramt - 22,30 plakla sololar, opera ve 
ret par~alart - 23,00 SON, 

VIYANA: 
18,35 KONSER.- 19,05 karl§Ik ya 

20,30 EOLENCELI MUSIKi MUSABAK~ 
SI - 21,05 §ARKILAR - 21,10 ktraat, p 
yes - 23,15 mUhtel!! haberler - 23,25 
VAT MUSIKISI- 24 son haberler. 

BERLIN: 
18,05 :;!ARKILAR - 18,35 nereye gld 

19,05 EOLENCELt KONSER - 21,05 ha 
ler • 21,15 :;!AN KONSERi - 22,05 graiii 
fon - 23,05 hava, haberler, .spor ~ 2 
(en trsa dalga lie) muslkl. 

PC}TE: 
18,30 ViYOLONSEL KONSERf - 18 

spor • 19,05 QINGENE ORKESTRA 
20,05 kon!erans - 20,45 ORG KONS 
21,20 slya.sl haberler - 22,05 gramo!on, 
berler - 22,55 ORKESTRA KONSERi • 24 
lngiUzce haberler - 24,10 cazband ta 
B~: 
19,0S DANS ORKI'.STRASI - 20,05 k011 

!erans - 20,25 QEKOSLOV AK §ARKit.A:f!j 
20,55 gramo!on - 21,20 gramo!onla o 
yaytnt: Walkiise - 23,50 haberler. 

LONDRA: 
19,05 ORG KONSERi - 19,50 kon 

haberler ve sa!re • 20,35 §ARKILAR-21, 
GECE KONSER.i: -22,05 operet: Kadm 
till • 22,50 PIY ANO VE §AN - 23,05 ha 
ler ve salre - 23,30 ORKESTRA KONSZ 
RI - 24,45 gramo!on. 

PARis CP.T.T.l: 
18,05 kar~ yaym - 19,05 §ARKILAR 

19,35 gramo!on, spor, haberler, gramo!on 
21,35 SENFONIK KONSER - 23~ haber 
ler, gramofon. ha.va. 

ROMA: 
18,05 haberler, ORKESTRA KONSEJd 

19,55 kart§lk yaym - 21,45 KARI§'lX M 
SIKI - 22,05. KONSER - 22,55 kon"'ma. 
23,05 MUSIKI - 23,50 DANS MUSiK:tst. 

NOBET<;i ECZANELE 
Bu ak""m tehrin mUhtellf aemtlerind 

nobetl;l olan eC2&11eler fUnlardtr: 
Istanbul cihetlndekUer: 
Emlnoniinde (Sallh NecatJl, Beyaztdd 

(Haydar), Kii~iikpazarda (alkmet Cemm 
Eyiib.roltanda. (Hlkmet Atlamaz), §ehre 
mlninde (Nl\ztm Sadlkl, Karagiimriil< 
(Suad), Samatyada (Rtdvan), :;lehzadeba 
~tnda (Unlverslte), Aksarayda (Ziya NU 
rl), Fenerde (HU.ameddln), Alemdard 
(Esad), Bakrrkoyde <istepan). 
Beyo~lu c!het!ndekller: 
Galatasarayda (Matkovlcl, Galatada OJ<· 

cularda (Mustafa NaUl, Ta.ksimde Cnm 
huriyet cadde•lnde (Kiirk~lyan), Kalyon 
culrullujtunda ( Zaflropuloa), Flruza~ad 
(Ertuktull, :;ll$llde (Astm), KastmpaJ3d"' 
(VaS!!), Ha.skoyde (Barbutl, Be~!ll:tQfta 
<Sil!eyman Receb), Sanyerde (Nuri). 

l)sklldar, Kadtkoy ve Adalardaldler: 
Uskiidarda Qar§tboyunda (Orner Ke 

nan), Kadikoy, Mod ada (Sihhat). Biiyiik • 
adada (Halk), Heybellde (Tan a~). 
-- ,-. - ~ 

Mes ud bir evlenme 
General Dr. Suphi Yakar 1nzt Mualll 

Yakarla deniz subaylarmdan tej!me!l 
Lem'i Ktrgozt!n nikab toreni diin Ka • 
dtkoy Evlenme dairesinde yiiksek ze • 
vatm huzurile !era lnhnmt§hr. 

Mevlidi ~erif lnraati 
Yakac1kta olen klymetli babam a• 

yakkabt ve lastik tiiccarlarmdan Hu • 
!IIsi Net (Ha.ftz Hultlsi) ruhuna ithaf o• 
lunmak iizere 11 temmuz 1937 tarihill• 
musadif pazar giinii ogle namaztm mii• 
teaktb Beyaztd camii ~erifinde Mev!idl 
N ebevi lnraat oluncai(tndan gerek ak• 
raba ve dostlarmm ve gerek arzu eden 
ihvam dinin te§fiflerini rica ederiz. 

Oglu: Hilmi Net, ~i: l;?iikriye Net 

Elim bir z1ya 
tzmir Viliiyeti rP"-'!!"'--~'21 

N afia miidiirii mii -
hendis Ahmed Tur
ban 31 ya§mda ve 
sevdigi meslej!inin 
Uast Sirasmda at -
tan d~mek sureti
Je zedelenen dima · 
~nda hastl olan bir 
ur neticesinde bu -
giin gozlerini haya
ta yummu~tur. 

Cenazesi 9/7/937 
giinii saat on be~tr 
Cerrahpa~a hasta

nesinden kaldmlarak Te~ikiye camiiil' 
de ikindi namazt kthnd1ktan sonra Feri• 
koy mezarltgma nakledilecektir. Kendi· 
sini sevenlere en derin teessiirlerle btl 
elim haberi bildirir. Ailesi 

Fikir Hareketleri 
Mecrnuasmm 10 temmuz 1937 cu· 

martesi giinii ~kacak 194 numaralt 
saytsmda: 

1zmit davasmda Hiiseyin Cahi
din istanbul gazetelerince uzunlu
gundan dolayt tamamen ne§redile
miyen miidafaanamesi aynen ne~
rolunacakttr. 

Yalmz bu niisbanm fiatt 10 ku-
IGOt _;__.:...., ______ ..;..•"'""'"" ru~tur. 

~i~ek modasmt gosteren niimunelerle vii - ••••••H•A•L•K•O•P•E•R•E .. 'f~J Bir~ok biiyiik Avrupa ve Amcrika §e· 
hirlerinde oldugu gibi bilhaua Pariste ya
rt~ yerleri son moda elbiseler me§heridir. 
Autenil' deki son yan1lar miinasebetile 
Parisin bu me~hur yan~ yerine 11k kadm
lar bir.;ok orijinal elbiselerle gelmitlerdir. 
Bunlardan birka~ tanesini niimune olarak 
koyuyoruz. 

:Yukandaki yazhk elbiselerde kiirk ve 

cudii ba~tan a~ag1 kaphyan ~ok diigmeli Kad!koy Hale bahcesiJldS 
bir elbise, a~agtda ise: muhtelif ~ekilde be- ~ ~ Bu aksam 
'" <•w'< oOmoododlo o•ob\.,do " - ~ Eo~ H~om E<ki f>< .- Operet 3 perde 
kambil i1aretleri kullamlmaya ba~lamldt- 10/7/937 cumartesl 
gmt gosteren modeller vardtr. Soldan ikin- aksam1 Bebek 

Belediye Bahcesinde 
ci 1apka kupa, sagdan birinci 1apka ma~a 11/7/937 pazar ak!;aml 
i1areti ile siisliidiir, Salacak Parkmda 



9 Temmuz 1937 

Konya Halkevinde 
Ostad M. Turban Tanin 

ikinci konferansi 
E dib arkada~ImiZ, biiyiik bir alaka tophyan 

bu musahabesinde Konyanm yeti~tirdigi 

biiyiikleri anlatb ve misaller verdi 

- 2-
Konya (Hususi muhabirimizden) -

E.dib tarih~i M. T urhan T amn verdigi 
ikinci konferan~ <<Konyadan yeti10n bii
Yiikleo> e dairdi. Ostad, bir giin evvel 
oldugu gibi gene yiizlerce dinleyicinin o
nunde bulunuyor ve ~evkle, derin bir ala
ka ile dinlen!yordu. Herhangi bir kitab
dan toplu olarak okunmasma imkan ol
llliyan ve kitabhan: kitabhane dola$Ila· 
tak giiclukle tenvir edilebilecek olan bu 
~etin mevzu ii~ k15ma aynlmijh: A lim
Ier • §airier, tarih~iler. T urhan Tan, il-
t~n «ilim:oi ve Tiirklerin ilme verdikleri 
"Yineti _izaha giri1ti ve: 

..._ Adem ogullarmm hayvanhk ta
raf, Yeyip i~mekle, insanhk taraf1 okuyup 
Yazmakla lcaim olabilir. Bu, bir miiteari
fedir Ve Tiirkler her milletten once bu 
llliittarifeyi benimsiyerek ilme aralannda 
buYiik k1ymet vermi§lerdir. 

l'vtukaddemesile tarihten bir~ok omek
ler giisterdi, alimlerin Turk tarihinde oy
nad,ih rolleri anlatt1, o meyanda Cihan
air Timurlengi bir suretle inciden biiyiik 
bir alimin cezalandmlmasml istiyenlere 
kar11 onun: «Bu adama ben ne yapabili
tiJn ki eserleri devletimin hududlan di
llllda okunuyor>> dedigini ve Zenbilli, 
bni Kemal gibi alimlere gosterilen say

&,y, hatlflatti, sonra Konyadan ve Kon
hya baii:h kasabalardan, koylerden yeti
!tn alimleri saymaga bajhyarak bilhassa 
~:h Ddebaliyi, Beh~et Aliyi, Cemaled-

fshaki, C:elebi Halifeyi, Hasan RI
taiyi, Sinan Ommiyi, Mehmed VehbirL Kemal Ommiyi, LUtfullahi, Miista
f' Mustafayi, Mehmed Bahaeddini, 
bni V tfay1, Yusuf Hakikiyi, Ebiissena 
~8hmudu, Raziyeddin oiHu Siileymam, 
~am oglu Ahmedi, Hariri makamelerine 
!eth Yazan ibrahim oglu Ahmedi, Esad 
~~diyi, Babazade Mehmedi, Cemaled
"lll Mehmedi, Hac1 Mehmedi, Ali og
~ Su!eymam, $em<eddin Mehmedi. San 

akubu, Hafiz ismaili, Naimi Hali.li 
and, ve her birinin yazd1klan eserleri say
Ill, sonunda 1oyle bir miilahaza yiiriittii. 

..._ Bu adamlann bize buaktJklan ki
~blal'ln sayiSI be~ yiizii g~er. Bu rakam1 
~Yas tutarsak ve her Tiirk ~ehrinin bir 
ha nya oldugunu dii1iinii,;ek milli kitab
' neye bugiine kadar ka~ bin eser arma
~n edildigini anlam11 oluruz. Demek ki 
h·~kler, yavaj yava1 cehle k1ymet veren 
~ u iirndarlarm idare5i altmda da ilme 
·~~r vermekten geri kalmamijlardu. 
Ustad, Konyah alimlerden sonra Kon-

r•h !airlere ge~ti ve onlan anlatmaga 
~~1lamadan once ~iir hakkmda pek belii 

, •r seyledi. Ostadm kanaatine gore 
l~r 

' ruhun giilmesi veya aglamaSJ olup 
~e1Yiiziinde beliren ilk msan tebe,iimii 
le 'lk ~ 1 gozya11 ilk ~iir sayiimahdir. T ur-

n, bu miilahazasma 1iirin tarihte oyna
dl 

1 ~1 hiiyiik roller hakkmdaki te~rihab i
~ .. ~ etti, eski saraylardaki 1airleri anlat-
. Ve lutiif goren, kahra ugnyan Tiirk 1•· 
•rler· 
)( 1nden bir~ok ornekler verdi, sonra 
I\~0Yal, sairleri saymaga giri~ti. Ciinuni 
llj~ie~ Dedeyi, F ethi Abdiilkerimi, Ke
L. Dmmiyi, Ezheri Nureddini, Den·i~ 
:"\aL D R A. '121, aliyi, Zaim Dervi,i. ecebi, 
~ Dedeyi, Sad1b, Sumtiyi, Emiriyi, 

Ganem Dedeyi, Kasimi, Muslahaddin 
oi\lu Aliyi, Kami Mehmedi, Lii'liyi, 
M~amiyi, Nizamiyi, Naliyi, Nesib 
Yusufu yad etti ve her birinden birer rni
sal okuclu. 

Ostadm tekelliifsiiz bir in1adla okudu
gu bu e•ki 1iirler arasmda ger~ekten gii
zel par,alar vard1, hele bir klsm1 bugiin 
soylenmi1 gibi sade ve o nisbette de sa
mimiydi. Mesela Recebin: 

Canlmtz l/Oluna feda elielim 
6Zmeden borcumuz eda edeltm 
Cet:rii h~ct:1 ki &en rer:a g6re!ln 
Biz kimin dergehine dad edeltm 

k1t'a,, Sumtinin: 

Ben bUmez !dim gizli, avan hep sen !m!Js!n 
Tenlerde ve canlarda nihan hep sen tmiJ-

s!n 
Senden bu cihsn U;re n4an !3ter ld!m ben 
Ahar bunu blldim k! ethan hep sen lm!§S!n 

ne~idesi ve Me~aminin · 

~ol dem ki ruh, Ttilr! kucls - dliyan ld! 
Can biilbuliine giil1en! vahdet mekdn ld! 
Kani hafada cevhertcan blnl§an !df 
Ketmi ddemde O.Zemu adem nihan !d! 
Halretstrayt SlTda gOnii.l Kdm1ran tdt 
Btr can ldl hemen ve btr ol yartcan ld! 
Demler o demler !d!, zaman ol zaman ldl 

manzumesi gibi! 
Ostadm arama yaphgi edebi latifeler 

dinliyenlere baska bir zevk veriyordu. 
Mesela Kami Mehmedin pek me~hur o
lan: 

Gille gilf etllremez 1/0k yere bulbul lnler 
Verelct mlhrii vefalll kim okur, kim dinler 

beytini okurken giiliiyor ve: «Konyah ~a
ir bize darb~mesel olacak bir soz 
yadigar etmi§, fakat hakikate temas ede
memis» diyerek ~u beyti okuyordu: 

Kim deml§tlr verekl mtltril vefa1J! kim okur 
Var m1dzr mihrii. veta kim ok:una evraka 

Ba~ka bir 1airin: «Demi,Ier la'lin i~in 
kande benzer - Hata etmisler 'an'i~ hnCie 
benzer ?» beytini okuduktan sonra da 
galiba ilk kandin 1eker, ikinci kandin ne
rede demek oldugunu hahrlatmak istiye
rek: «$eker gibi siiz. $imdi bu cinaslar 
nerede ?» dedi. 

Ostad, Konya !airleri fashm: «Bu §a
irier, biitiin eski meslektaslan gibi geni~ 
bilgiye ve bilhassa dil kuvvetine dayana
rak siir yazarlard1. Bugiin ~iirde ilmin ye
ri kalmam11 gibidir. 0 sebeble manzu -
meler nefese benziyor, dogup soniiyor.» 
miilahazasile kapad1, Konyadan yeti§en 
larih~ileri anlatmaga koyuldu. 

0, evvelce oldugu gibi simdi de bir 
mukaddeme yap1yor, tarihin ne demek ol
dugunu, o ilmin ne suretle tekevviin etti
gini tahlil ediyor ve Tiirklerin tarihe ver
dikleri k1ymet iizerinde JSrarla duruyor
du. Biitiin diinya tarih~ileri hakkmda 
yaph~ izah ger~ekten alimane olup bii
yiik bir alaka ile dinlendigi gibi mede
niyet aleminde ilk umumi tarih sayilabi
lecek olan Camiiittevarihin Tiirkler tara
fmdan yaziidigmi vesile yaparak Tiirk 
tarih~ili~ine dair yaphg1 tesrihler de din
leyicilere derin bir zevk vermi1ti. Ostad, 
uzun tahlilden sonra Konyal1 miiverrih
lere ge~ti, Yusuf Sinan oglu Ahmed, 
Semseddin, Gubari, Kemal Ahmed, Vii
cudi gibi tarih~ileri ve eserlerini anlath, 

Edebi tefrika : 4 • , 

O AGi RO~~~.r:~!:~~ 
\1 e Ziyaya donerek giiliiyordu: 
~. lkimiz i~in de oyle bir korku yok ... 
' 1 Uriidii: 
.._ $ekib, ~ok kalmam, hemen gelirim. 
~ Peki, Melike! 

l'ord 'Ya, gene kadmm arkasmdan yiirii -
ll! bu, ;lekibin sesini duyarak durmaga 

ec ur oldu. 
--z· 1Ya, sen, otur. 

~;~5~." var? Melikenin benimle beraber 
.S ~n1 kJSkamyor musun? 
:_k~, onu, hakaretle siizdii: 

udala ... 
~a;- Beni, iltifat etmek i~in mi yamna 

~'~Yorsun? 
--ot y 
"'>· ur... almzhktan Siblacagml. 
<-Iya m"t dd'd · --s ' U ere 1 d1: 

lih.t) An,' kendine dalkavuk anyonun ga
<luliin !k klar, yalmzhk ararlar. Kanm 
I ~k~ tlmaz,n. 
Utt~. • onu kolundan tuttu, zorla o -

~'B 
tlas1n h gece, her zamandan ziyade bu-
S.ninl ·~ Zamandan ziyade gevezesin. 
Arkad onu~acagim. 

al10tn sert tavn kar!Ismda, Ziya, 

durgunla~h: 
- Budai a . ve geveze bir insanla, neler 

konu~acaksm? 
- Bana bir sigara ver. 
Ziya, pantolonunun arka cebinden bir 

Yen ice paketi ~1kararak uza th: 
-· Sen, sigarayJ b1rakmadm mi? 
- Hayu ... Kanmm yanmda i~mi 

yo rum. 
- N eden? Kann yasak m1 etti? 
- Sigara dumam, onun gogsiine do-

kunuyor. 
$ekib, Ziyamn tuttugu kibritten siga -

rasm1 yakm11h; ona bakarken arkada~1mn 
gozlerine, bir dalgmhgm golgesi c;okmii!
tii; 

- Siz, hakikaten birbirinizi sev1yor -
sunuz. 

- Evet. 
- Y apmac1k degi!... 
- N e miinasebet! 
- Y apmac1k olsa, tabii goriiniirdii. 
- Goz, ve kulak ah,,khgmdan m1? 
- Oyle ... ~imdi, bilmem, ~ok ganb 

gibi goriiniiyor da ... 
$ekib, ba~mt salhyordu: 

CU?tiHURiYET 5 

(:ingenelerin yeni 
K I Secildi! ra 1 .,. 

Hiikiimdar Hab~istan
dan, milleti i~in toprak 

istivor 

Suya du~en hayaller 
~amda _me§hur Iskende

run giiniiniin iflas1! 

I 

·r;~~ffll 
IIJ,~ 

Yeni bir ses 
es, hayah her an tazeliyen ne· 
fesin hissolup viicudden feza -
ya diinmesidir. Hayat, tenef • Tac pi,yme merasiminde 

21 pare top yerine 21 
tane kestane f~.,egi atlld1-! 

Suriye halkt biitiin tahrikata, aleyhimizdeki 
ragmen goriiliiyor ki biitiin propagandalara 

Hatay i~indeki emri vakii kabul etmi,tir 

fiisle var olur, sesle mana ahr. Bir iimriin 
bii!iin manaSI seste belirir. Ses olmasa in
sanlar, yiyip i~en, yatJp kalkan kayalara 
donerdi. 

C:ingeneler Krah, bir miiddet evvel bir 
cinayete kurban gitmi§ti. Onun yerine, 
Kralhga, kaymbiraderi Rodolphe'un in
tihab edilecegi tahmin olunuyordu. Hal
buki, bu tahminler yanlis ~dwns. <;;:inge
ne ayafti, milletin demokratik hislerini 
temsil eden J eao ismindeki adami tercih 
etmistir. 

C:ingenelerio yeni Kral1, temmuzun 
dordiincii giinii, Var~ovada, Lehistan 
ordusunun spor kuliibiine aid olan futbol 
sahasmda tac giymi1tir. 

C:ingeneler, altmdan tac yaphracak 
kadar zengin olmadJklan i~in, Krahn ba
sma babrdan bir tac giydirilmi1 ve ken
disi, Var¥>va operasmdan kira ile aLnan 
bir tahta ciilus ettirilmi~tir. Krahn kafta
m ve metasime i1tirak edenlerin giydik -
leri esvablar da, keza, ayni operadan ki
ra ile ahnm11 ~ylerdi. 

Yeni Krahn 30 reyden 17 reyle in
tihabmt miiteak1b, futbol meydamnda 
haz1r bulunanlar « Y &§asm Kral» diye 
bagum1slar ve Krall!ga namzedliklerini 
koymul olan diger dort ki1i, bu netice ii
zerine, Krahn etrafmda dansetmege ba~
lami§Iardu. C:algicilar, ellerine kemanla
rm• ahp Kralm 1erefine Jcrayi ~adimani 
etmislerdir. Bir ortodoks papaz1, bu ma
da, C:ingene Kralma, bak1rdan tacm1 
giydirmistir. T ac giyme merasimini mii -
teakib, top yerine, yirmibir pare «kestane 
fi~gi» patlatum1~ ve «YasaSJn Krall» 
iivazeleri tekrar ortahg1 ~mlatmi§hr. 

C:ingeneler Krall, gazetecilere beya -
natta dahi bulunmus ve demistir ki: 

«- C:ingenelerin kiihiir seviyesini 
yiikseltmek icin azami gayretimi sarfede
c~gim. Bundan bOyle, milletim i~in, tah
Sil mecburi olacakbr. C:ingenelerin gOc;e
be hayatma nibayet verecegim ve yak•n
da ltalyaya bir seyahat yapacag1m. M. 
Mussolini tarafmdan kabul edilecegimi 
iimid ediyorum. Kendisile, C:ingenelerin 
Habe,istanda isk.in edilmeleri meselesini 
g0rii$eceiim.» 
" Y eni <;:ingeneler Krah be§ nazu tayin 
edecektir. Theodore isminde birini §im
dideo Hariciye Nazm yapml§hr. Mali
ye N azm da tayin edilmi1 ve ilk i1 ola
rak C:ingenelerden vergi toplamak vazi
fesile tavzif edilmiltir ki bunda ne derece
ye kadar muvaffalc olaeagt malum de -
gildir. 

fntihabda kazanam1yan Rodolphe ise 
Ba,vekillige tayin edilmiltir. 

Romanya Krah Yugoalavya 
ve Fransaya gidiyor 

Biikre~ 8 (Hususi) - Kral Carol ya
nn Yugoslavyaya hareket edecek ve bir 
ka~ giin orada kald1ktan sonra, Parise 
giderek temmuzun 15 inde FransiZ Cum 
burreisinin misafiri olacaktir. 

{Banaraft 1 lnel aahitcdel 

Yirmi giindenberi, hatta diin geceye 
kadar gazetelerden kald!run politikacJia
nna hdar ortahgt velveleye vermekten 
haz duyanlann hepsi, me§hur biiyiik mii
cahid, biiyiik kahraman, biiyiik lider 
Abdurrahman $ehbenderin ii~ hafta ev
vel iliOn ettigi (lskenclerun giinii) niin 
biitiin Suriyede misli goriilmemit tezahii
ratla ya1anacagm1 iliOn edip duruyorlar
d,. 

Gazeteler aynen 1oyle diyorlmh: c3 
temmuz cumartesi, Suriye tarihinin mel
bur bir giinii olacakhr. Bugiin bir parti 
giinii degil, fakat en biiyiik bir millet gii
niidiir! ... 

Bugiin mitingler, grevler, niimayi1ler 
olacak, halk abn akm bilmem nerelerde 
toplanacak, berkes, zengin, fakir, kadm, 
erkek kesesini a~acak ve vanm yogunu 
lskenderundaki Arablar i~in feda ede -
cek ... » 

Diin cuma namazmdan sonra camiler
de siirii siirii hatibler de ate1li sozlerle 
ayni §eyleri tekrar ettiler. 

Eh .. Bir gazeteci i~in, hele bir Tiirk 
gazetecisi i~in bu (biiyiik giin) elbette 
goriilecek bir giindii. 

ftte bu sebebledir ki, sabah karanhit 
sokaga fulad1m, fotograf~Imlzt da hera
her alarak miting, grev, niimayi~. toplan-
11 ... Ne bileyim ben, bugiiniin hususiyet
lerinden birini aramaga koyulduk. 

Garib lOY ... Herkes i1ile giicile me§
gul, her tarafta gene eski hamam, eski 
tas. 

Haniya... Biiyiik lskenderun giinii 
nerede? 

( Gasbedilen mazlum Arab iilkesinin 
ebediyen Arab kalmaSI i~in bugiin bir 
daha elele verecek ve yemin edecek Su
riyeliler .. ) hani neredeler} 

Yoklar, yurdda§lanm, ortahkta kim
secikler yok. 

Dedim ya, sabahtanberi $am kazan, 
ben kep<;e, dola§mad•i!m lco~bucak kal
madJ, fakat biitlin bu zahmet bosa ~kb. 

Hiikumet meydamndan ge~erken bir
ka~ bedevinin toplanmi§ oldugunu gore
rek hemen yanlanna yakla1hm . 

- lskenderun giinii mii? 
Yamk yiizlii bedevi 1a1km t'atkm yii

ziime baktt: 
- Ne diyonun}.. lskenderun giinii 

de neymi5} 
- Bugiin fskenderun giinii degil mi, 

onun i~in toplamlmiyacak m1, iane ve -
rilmiyecek mi} 

Nihayet alayl1 alayh giildii: 
- f1in mi yok sen in ... Alay mi edi-

yonun} 
Ve ha§mt obiir tarafa ~evirdi. 
Biz de yiiriidiik. 
fleride bir sokagm ba~mda ~oluk ~o

cuk bir kalabahk birikmi§ti. 
kendini dinliyenlere te•ekkiir ederek mii- H h d d' k l d k ' - a .. . e 1m, ya a a 1 .. 
sahabeye nihayet verdi. Ve fotograf~IYI ko1turdum. 

Bu iki konferanSJ verdirmek suretile Fa kat yakla~mca ne gorsem begenir-
gosterdigi cernileden dolay1 Konya halk1 siniz} 
Konya Halkevine miite§ekkirdir. M. Bir kayiSI ah§veri,inde gutlak gtrtlaga 
T urhan T ana kar11 beslenilen sevgi de gelmit bogu~an iki ki1iyi seyrediyorlar. 
lstanbula donerken te1yiinde bulunulmak- T uhaf degil mi, a yuan da yok} 
Ia ve kendisine buketler sunulmakla gos- Miivezziler hala alabildiklerine ko~u-
terilmek istenilmittir, -§arak, avazlan ~1khg1 kadar bagn~arak 

M. Z. ortahg1 velveleye veriyorlar: 

- Belki garib, Ziyacigim. i~inde, san~In bir gencle dans eden Meli
Gogiis ge~irerek yumrugunu masaya keye, sonra ~ekibe bakJYordu; dudakla

vurdu: 
- Garib goriiliiyor I N eden?... 
Kendi kendine imi1 gibi tekrar ediyor

du: 
-Neden? ... Fakatmademki ganb go

riiniiyor; o halde, garibdir. 
Arkada~1, bir ac1dan konu~uyormu§ 

da, onu tesellisiz buakmak istemiyormu§ 
gibi, i~ini ~ekti: 

- Mes'ud olunuz da ... 
~ekibin gozleri, Melikenin gittigi tara-

fa dalmi!h: 

- Evet... Mes'ud olalun da ... 
Birden, sigaraSim hiddetle yere atti: 
- Soz dinlemez <;ocuk!... Ah, soz 

dinlemez ~ocuk I ! 
Ziya, ~·~'rm'lh: 
- Ne var} 
- Melike, dansa kalktJ! 
Arkada11, sigarasm1n kiiliinii bahane 

ederek omuz silkmi1ti. $ekib, onun, bu o
muz silki~ine, ve hatta belirsiz dudak bii
kii~iine ald~rmadJ: 

- Ziya, sen, birazdan o masaya git. 
- Melikeyi al1p buraya m1 getireyim? 
- Hay1r ... Onu zorlama ... Ostiine 

varacak olursao cam Sikilu, iiziiliir. Onu 
~endi haline b1rak. 

Ziya, soyliyecegi soze, yapacag1 hare
kete karar veremiyen aciz bir tereddiid 

nm a<;h: 
-AnlamJYOrum... K!Skamyor mu • 

sun? 
$ekib, di1lerini Sikmljh: 
- Bu bayat soz, sinirlerime dokunu

yor ... Melikenin dans etmesini istemiyo-
rum. 

- Peki, kiSkanmiyorsun. Oyle ise se-
beb? 

- Yoruluyor. 
- Seninkisi, biraz fazla ...... 
Ne soyliyecekti? Ne soylemek istedi

gini mi bilmiyordu, yoksa soylemekten 
mi vaz ge~mi§ti? Onun birdenbire durup 
susmasma $ekib ahmverdi: 

- F azla olan, ne? Y orulmak, Mel ike 
i~in iyi degil... Mellke hasta! 

- Nesi var? 
- Hastal 
Arkada11, inanm1yan, ve tiiphe ettigi

ni de gizlemiyen bir dudak biikii1le, o -
niine bakarak giiliimsiiyordu: 

- Kannm ne1' esi yerinde; bu. se
n in evhamm olacak! 

$ekib, bu degisik manaL inanmaylliD 
kar,ISmda, i~inin burkulmaga ha§ladigi -
m duyuyordu; fa kat sinirlendigini belli 
etmek istemedi: 

- Gormiiyor musun? Zay1fl 
Ziya, hi~ tavnm bozmadan: 

- lskeoderun giiniinii yazJYor!.. 
Onlardan birini c;aguarak soruyorum: 
- lskenderun giinii ne zaman? 
- Bugiin! 
- Hani nerede? 
- Ne bileyim ben, yaz1yor i1te ... 
ltiraf etmek lazund1r ki; diinyamn 

hi~bir yerinde gazete ile halk, gazete ile 
hayat birbirinden bu kadar uzak, birbiri
ne bu kadar yabanci degildir. 

Bu halk, blitiin tahrikata, aleyhimiz
deki biitiin propagandalara ragmen, i~te 
gozlerimle goriiyorum ki Hatay isinde 
emrivakii kabul etmi§tir. 

(Suriye halk1 Hataym ebediyen Arab 
kalmaSJ I(In elinden geleni yapacakhr) 
diyenler, bu davada aldand1klannt bugiin 
bir daha gordiiler. 

Biitiin bu guriiltiilerin merkezi $am ol
duguna gore, $amm bugiinkii lakaydisi, 
Suriyenin diger taraflanmo ne halde ol
dugunu anlatmaga kifayet edebilir. 

Fa kat bizzat 1ahid oldugumuz halkm 
bu hali, yarmki gazeteler tarahndan bel
ki de (bir heyecan, bir goriilmemi1 gale
yan) seklinde de gosterilebilir. 

Baz1 Suriye gazetelerinin bu islerde 
nekadar mahir olduklanm bilmiyor de
iiiliz. 

Nihayet kap1 kap1 dola11larak belki 
-hi~ de goniil nzasile olmadan- birka~ ku
ru$ da toplanabilir. Ancak bu, asia, ka~ 
haftad1r ilan edilen, ka~ haftad1r giiriil
tii ve pabrtl ile hamlanan biiyiik, milli 
ve tarihe ge~ecek (lskenderun giioii) niin 
gozJerimiz oniindeki jflaSJDI gizliyemez. 

Evet, Suriyenin (!skenderun giinii) 
iflas etmi1tir. 

(Bugiinkli ianelnden birikecek para 
ile asker toplanarak !skenderun ve An
takya zorla ele ge~irilecektir) sekline bi
le sokulan ii~ haftahk propaganday1 duy
mami§, i1itmemis goriinen halk bugiin de 
her zamanki gibi i1ile giicile me§guldiir. 

Maamafih, Tiirkiye - Suriye dostlu
gunu baltalamak i~io geceli giindiizlii 
~ah1an baz1 Suriye liderlerine, bize, -hele 
Hatay isinde- halkm kendilerinden ne
kadar uzak, kendilerine nekadar yaban
CI oldugunu sarahatle gosteren boyle bir 
giinii hamlami§ olduklan i~in te1ekkiir 
etmek de borcumuzdur. 

KANDEMIR 

<;ocuk Eairgeme kurumu 
~ocuk bakicl okulu 

Qocuk Eslrgeme Kurumunun Ankarada
kl Qocuk BakiCJ Okuluna l temmuzdan 
IUbaren talebe kaydlne b!llllanm~ttr. o
itul yat1h ve parwnzdir. Tedrlsa.t lkl ytldlr. 
Derster hem teorlk, hem de pratlktlr. ikln
cl sm1f1 bllljankla b!Urerek diploma alan
Jar Qocuk Esirgeme Kurumu mUesseaele -
rile hastanelerde hasta.bakict ve aUeler ya
nmda ~ocuk bakiCI stfatlle ~·ll~Irlar. 

<;ocuk Baktct Okuluna. altnma ve yazdma 
farllart ~un!ard1r: 

1 - 18 ya~mdan a$a~t otmamak, 
2 - ilk okutdan diploma alm1~ olmak. 

Ortaokulla ll<e talebelerl terclh edtllr. 
3 - SihhatJ yertnde, aht~lu tyl olma.k. 
Okula yaz1lmak lstlyenler !Ankarada Q<>

cuk Eslrgeme Kurumu Gene! Merkezl Ba~
kanll~•> adreslne dtlek~e lie miiracaat 
etmelldlr. 

Kaytd l~tn gerekll olan evrak: 
Okul dlplomaSJ, nii!u•, hiivlyet ciizda -

n1, s1hhat ve ali' raporu, hiisniihal llmil -
babert, u~ fologral. 

Kayld miiddetl 1 aydtr. Atustos lptlda
Sinda kaytd kapanir. 

T abiat, hava olarak cii(erlere verip aes 
halinde geri alchK! bu hayati unsuru, 
miistesna ve me .. ud han~erelerde tiir 
yapm1~hr. Biz bu tabii tiire ses diyoruz 
ve onu dinlerken vecde dii,iiyoruz, ga1 -
yoluyoruz. Ayni zamanda biliyoruz ki 
giizel ses olmasa musiki olmazd1 ve be • 
~riyet ruhan tel.iz bir saza benzerdi. 

0 sebebledir ki tarih giizel sesler i~in 
sahifeler tahsis etmi~tir. Giizel sesten dog
mul a~klar, giizel sesten tacidar iradelere 
inen sarsmttlar, giizel ses yiiziinden vii -
cud bulmut kanunlar var. Bugiin de gii· 
zel sesin en lmvvetli kalemden, en mahir 
hr~adan daha ~ok sevgi, 1iihret ve kazanc 
temin ettii(ini goziimiizle giiriip kulait • 
mJZla i1itiyoruz. 

Bunurrla beraber giizel ses, bizim di -
yanm1zda giizel 1iir gibi ekseriya yetim 
kalmiihr. U.huti nagmeler i1leyip duran 
bin;ok han~ereler sonunda ihtiyac, Ishrab 
ve fiitur han~erile yaralanmi!lardir. Hele 
Osmanh tarihinde bu faciamn misali ina• 
mlmryacak kadar ~oktur. Kiime kiime, 
kiitle kiitle giizel ses sahiblerini o tarihte 
bir yandan me~hur, bir yandan makhur 
giiriiyoruz. 

Ancak son yJIIardadu ki giizel ses biz
de de sahibine in~irah ve refah veren bir 
k1ymet olmak imkamm bulmaga b&~la • 
m11hr. llkin plaklar, ~imdi de radyo bu 
imkam hamladi, san'atkar hanc;ereler 
han~erlenmekten kurtulclu. Hatta giizel 
seslilerden birka~mm aparhman sahibi 
olduklan da - tath bir hayretle - goriildii. 

Lakin muharrirlikte, ressamhkta, spor• 
da oldugu gibi giizel ses sahasmda da 
yillardanberi garib bir degi~memezlik var. 
Duyulan isimler hep eski. Y eni bir ad, 
kolay kolay kulaklara c;arpm1yor, kendi 
kendine te1ekkiil etmil gibi goriinen bir 
inhisann gayritabii ~er~evesi i~inde hep 
yJIIanmi$ isimler yaiiYOr ve ya1at1hyor. 

lstanbul radyosu bu inhisann Iannan 
bir plakJydi ve inhisara dahil giizel ses
leri dinletmekle bizi memnun ederken ye
ni bir ~a<e gogsiinde ni~in yer vermedigi
ni de dii~iindiirtmekten geri kalm1yordu. 
Diin gece bu muhafazakar vaziyetten ay
nldi, yeni ve yepyeni bir sesi bize din let
mek lutfunda bulundu. Bu yeni ses - Sa
yan Semahatin sesi - obiir olgun ve biraz 
da yorgun sesler arasmda berrak, bvrak 
bir sabah riizgan gibi esti, yiirei(imize ta
ze bir haz getirdi. Umanz ki radyomuz 
koseyi, bucaih ara1hrarak mahcub ve 
miinzevi kalm11 giizel se.Ieri hirer hirer 
bulacak ve gogsiinde daimi bir yenilik 
cereyam terenniim ettirecektir. 

Ragbtt daima ytnilere ve yeniliiiedir 
Bunu unutmamak Rerek. 

M. TURHAN TAN 
J:>Uzeltme: 
J:lfin-kil fikramiZm y!ri"l sek!zlnel sal!· 

rmda blr kan~1khk vard\r. Oradakl cteslr 
husule gettrdl~lnl> lbareslnden .sonrald 
<kana.at gettrdt~tnden> keltmelert fazta
dtr. Ciimlenln d$usu ~yle ola.eaktrr: 
•Te,lr husule gettrdt~tnl zannederek be-
men DAve ettl.~ M.T T. 

Kii~Uk Antant konaeyi 
toplamyor 

Bukre~ 8 (Hususi) - Kii<;iik Antant 
konseyi yalonda Sinaya'da toplanarak 
beynemilel vaziyeti tetkik edecektir. 

- Zay1fhk, 1imdi h~stahk degil, mo- \ .5ekib, i~inden tekrar etti: 
da, dedi. - ZayJfhk, §imdi hastahlc degil, 

Daha fazla sinirlerine hiikmii ge~emi- mod a ... 
yecegini anhyan $ekib, yardun anyao, ~u ilerideki masada oturan kumral 
ve tutunmak istiyen bir aczin kesikligi i- kadmm. bahketinde, «yuvarlac1k bir 
~inde etrafa goz gezdirdi. Camh bii- laze» oldugunu, $ekib. pek iyi hahrhyor
yiik, geni§ salonda, ve on tarasta, otu • du. Uzaktan ve yakmdan giiz a~nahg1 o
ranlara, salonun ortasmda dans edenlere lanlann, hemen hepsi degilse de, yamm
bakh: Siyahla sarmm en ince renk fark- dan ~ogu zay1ft1: daha dogrusu, incelmi!, 
Ianna kadar biitiin degi§ikliklerini ta§I • siiziilmii!lerdi. 
yan kimi ma§alanmtj, permanantl1, kiVIr Ziyanm sesini, omuzba~lannda duy • 
kiVIr, kimi iitiilenmi~ hissini veren diiz ya- du: 
Ilk, pml pml sa~h; giine1in ve hatta gece- - Daldm gene enginlere... Ben, 
lerin ~ig ve soluk biitiin renklerini, l§Ikla- kannm yanma gidiyorum; ahp ge'iirece
nm ~ahp bezenmi1 ipelc ve kuma~ ~e1id- gim. 
lerinin birbirine kantml~ esrarh dalgasi ;lekib, onun, kuruyor gibi goriinen a· 
ve taze, 1hk kokularm gizli bugulan i- ~~k~a egleni1ine k1zmai> liizumsuz. yer
~inde, bu kadmlann, bu gene ~:1zlann siz buluyordu: 
hepsi giizeldi. Kas~mpatlan, menelr.!eler, 
fulyalar, gelincikler, zambaklar, ortan - - HayJr, kanmi, k:ndi haline bJrak. 

· Send en ricam; onlarm yanma gidenin, 
c•lar, giiller, leylaklar, dort mevsunin 
~i~ekleri, ayni limonlukta, ayni gecede biitiin esprilerini dokersin ve ne yapar 

yapar, Melikenin dans e!Jnesine engel 
a~Ihvermi~lerdi, sanki ... 

olursun. 
$ekib, bu gene kadmlann, gene bzla-

nn bir~ogunu tamdigmi ve tannnaSI Ia _ Ziya, elleri pantolonunun ceblerinde, 
Zim gelecegini zannediyordu; fakat, lim- arkada~mm gozlerinin i~ine, bir t§lk tu
di onlan tanunak 0 kadar giicdii ki... tuyormus gibi bak1yordu: 
Ka1lar almarak, sa~lar boy anarak, siir _ - Bu, kolay .. · Fa kat, ben de sana 
meier, hatta takma kirpilderle renkleri, birjey soyliyeyim mi? Sizin gibi, kiSkanc, 
manalan degi§mi! siiziik yiizlerde, eski veyahud evhamh intanlar, boyle yerlere 
a~ina ~izgileri araflp bulmak imkias1z gelmezler. 
gibiydi, <Arkast var> 



6 CUMHURiYET 

Viyanada iki miihim 
futbol ma~1 

Admira · Cenova ve Austria · Uype~t takimlari 
arasmdaki ma~lar nasd oldu? 

Galib Austria takuru 
Viyana: 5 temmuz - Diin, Viyana-~ defa Admira kalesine girdi. Avusturya • 

nm 50 • 60 bin ki1i alan biiyiik stadyo • blar, vaziyeti kurtarmak i~in azami gay
munda iki biiyiik rna~ seyrettim. Avus- retlerini sarfa ba,ladtlar. ltalyanlar da 
turya 1ampiyonu Admira ile ltalyanla - oyleoo. Avusturya futboliiniin en biiyiik 
rm Cenova takum, gene Viyananm Os- marifeti, topu daima kendi adamma ver
turya taktmile Macarlann Uypejt taktml mek oldugu halde, Admira, bugiin, bu 
ayni giinde birbirini takiben kar§tla§hlar. i1i de beceremiyor. Paslan !talyanlara 
Ma~lar, merkezi Avrupa kupa miisaba- veriyor. Bu beceriksizlige ktzan halk, 
kalanyd1. kendi takumna 15hk ~almaga ba§ladt. 

Stadyomun, sahamn giizelligini anlat· Admira, miitemadiyen hiicum ediyor. 
maga liizum gormiiyonun; ~iinkii bu taf- !talyanlar i1i sertlige doktiiler. Y ere dii
silat istanbullulan miiteessir etmekten §en sola~•ga bir tekme yapt§hrdtlar. Yii
bajka bir §eye yaramaz. T ribiinlerinde, zii kan i~inde kald1. PanSiman yaptlmak 
50 bin niifusu toplamt§ olan stadyomun iizere sahadan ~1kh. Halk ktzdt; !tal 
ziimriid gibi ~imen sahast, diimdiiz ye§il yanlan «F uy>> diye yuhalamaga ha§la • 
bir hahya benziyordu. Saha okadar gii- d1. Hakem idaresizlik ediyor. !talyanla· 
zeldi ki benim bile camm futbol oynamak nn sertligine mani olamtyor, rna~ ikide 
istedi. birde kesiliyordu. Bir Avusturya hiicu-

Evvela Admira ile !taly.an taktmt bir munda !talyanlar penalllya sebebiyet 

izmir kuliiblerinin 
kongreleri basladt 

' 
Gelecek hafta yapdacak 
O~ok spor kongresi ~ok 

hararetli olacak 
lzmir (Hususi) - Son zamanlarda 

baz1 !stanbul gazetelerinin de mevzuu 
bahsettikleri !zmir kuliibleri kongreleri 
nihayet ba,larmjhr. !Ik kongreyi, eski 
Goztepe, hmirspor ve Egespor kuliib • 
Jeri umumi heyetleri yapmt§ ve bunu ii~ 
kuliib birlejmesinden le§ekkiil eden Do· 
ganspor kuliibii kongresi takib etmi1tir. 
Kongreler, samimi bir hava ve yeni bir
le§meyi kabul eden bir zihniyet i~inde 
ge~mi§tir. Doganspor idare heyetine, Mu
ammer, lzzet, Haydar, Nazif ve Mur • 
taza se~ilmi§lerdir. 

Eski Kar11yaka ve Bornova kuliibleri 
ile bun! arm tevhidinden dogan Y aman
lar spor kuliibii kongresi bu pazar, eski 
Altay, Altmordu, Buca ve bu ii~ kulii
biin birlejmesinden kurulan O~ok spor 
kongresi de gelecek pazar toplanacaklar
dtr. As1l miinaka§a ve ihti!aflar, bu so • 
nuncusu iizerinde cereyan ettigi i~in kon
grenin neticesi merakla beklenmektedir. 

Miilayim, Amerikah ile bu 
ak§am gene kar§tla§Iyor 

Amerilkah giire~~i Komar'la yaptlgt 
son milsabakada hilkmen galib ilan edi
len ve Amerikalmm kemerini alan Mil
liiyim Pehlivan, aradaki dedikodulan 
izale etmek maksadile bu ak~am saat 9 
da Taksim stadmda Amerikah ile son 
bir milsabaka daha yapacakhr. Bu mil
sabaka i~in milddet tayin edilmemi.§tir. 
iki giire~~iden biri tamamen yenilinciye 
kadar giire§ devam edecektir. 

Macar hakemin idaresinde oyuna ba§la- verdiler. Hakemin ~ok hakb karanna iti- §iiphe yok. Oyuncularm haya!Jm kamilen 
d,lar. ltalyanlar daha seri ve ahlgan, A- raz ettiler. Bu adamlar iyi futbolcu am· sigortaya koyup oyle gondermeli. ltalyan 
vustu,.Yablar daha ince ve kombine oy - rna hi~ de iyi sporcu degiller. Halk git- futbolculanm bizim memlekete davet et
nuyorlardt. Oyun yava§ yava§ Admira • tik~e sinirleniyor. Nihayet penalh <;e • mek istiyenler vard1. Tavsiye ederim; 
nm hakimiyeti altma girdi. F akat sert kildi; go!! 50 bin seyircinin 45 bini • hal- vazgec;sinler. <;iinkii bunlar futbolcu am
ftalyan miidafaast, kale oniinde miite • yan seyirciler miistesna • miithi§ bir gii- rna centilmence yenilmegi ogrenmemi§ler. 
madiyen pasla§an iic; ortaya go! atmak riiltii ile bu golii alkt§lad•. Bu berbad mac;tan sonra Osturya ile 
fmahm vermiyordu. Admira muhacim- F akat ltalyan miidafilerinden biri, go- Uype§t bize miikemmel bir futbol sey -
Jeri de hpk1 bizim muhacimler gibi oy • Iii alan Avusturyahya bir yumruk ya • rettirdiler. Her iki tak1m da, 1imdiye ka· 
nuyorlardt. Kale oniine kadar ytlduun pl§hrdt ve oahada bir dogii§tiir ba§ladt. dar, bizim memlekette asia gormedigim 
gibi iniyor, orada beceriksizlik edip go! iki tak1m birbirine girdi. Yalmz iki oyun- bir luzla, bir buc;uk saat kibarca ~arpl!" 
~lkaramtyorlardt. Hi~ golsiiz hi ten bu cu miistesna. Bunlar birbirine sanlmt§ sa- hlar. Halk da iki taraf1 alkt§lad1; tabii 
devrede hakim oymyan Admiranm ka - han1n kenannda, arkada§lanmn dogii • kendi tak1m1m daha fazla, 
lesi daha fazla tehlike gec;irdi. <;iinkii, 1iinii seyrediyorlard1. Viyana taktm1, Pe1te tak1m1m 5 • 4 
italyanlar, 18 - 20 pastan, hatta daha Futbol ma~1, FranSiz boksuna don • yendi amma, rna~ bitinciye kadar her da
uzaktan bir siirii bomba gibi §iitler attJ- mii§tii. ldareciler, yardlmcl1ar, fotograf· kika yenilmek tehlikesine maruzdu. Ev • 
lar. Buna mukabil Admira, biitiin ma~ta c;tlar sahaya doldular. 50 bin ki1i hep vela Macarlar bir gol att1lar. Buna A • 
ancak dort be, §iit ~ekti. 0 kadar. birden ayaga kalkarak bagtrmaga ba§· vusturyablar mukabele etti. Birinci dev· 

lkinci devrede, ilkonce Admira, bir lad1. Ortada hic;bir polis goriinmiiyordu. re, 2 • 2 bitti. ikinci devrede Viyanah • 
komer vuruju esnasmda nihayet bir go! Eyvah dedim, tribiinlerden inip sahay.a Jar iistiiste iki go! athlar. On dakika son
atabildi. Bu gol !talyan tak1mm1 kam~t- atlarlarsa i§ berbad, fakat bu mada btr ra Macarlar, iistiiste iki golle mukabele 
lad1. Muhacimlerden biri lopu ortadan diidiik ottii. Tribiinlerin altmdan birka~ ettiler. Oyun y1!dznm siiratile devam edi
kaptt ve tek ba1ma, biitiin Viyana mii· yiiz polis ortaya fuladt. Ahali, miitema- yordu. Top iki kale arasmda mekik do • 
dafaastm yararak ~ok seri ve giizel bir diyen bagznyor, 50 bin kijinin sesi, kor- kuyordu. Osturya merkez muhacimi 
akmla topu Viyana kalesine soktu. kun~ bir nara halinde yiikseliyordu. !tal- mejhur Sindelar 1ayam hayret pasla • 

Admira, gene hakim oynuyor, fakat yanlann hesabma korku duydum. Ha, • rile temayiiz ediyordu. Bu 22 oyuncu 
go! ~1karam1yordu. Sert ve keskin hal- kern, yumruk atan miidafii sahadan ~1 • futbolcu degil, hirer futbol cambazt idi
yan miidafaasmt ii~ orta ile merkezden kard1. Daha dogrusu zorla ~~kardtlar. ler. ·Bomba gibi §iitler, insan boyunca 
kii~iik paslarla yannak hususundaki IS • Oyun be1 dakika kadar devam etti ve kavaya stc;ray1p miikemmel kafa ahjlar, 
ran yanhj bir taktik idi. daha miithi§ bir dogii§le bitti. yerde taklak atarak topa ters vurujlar. 

Admira, hakim oynuyor, demekle ek· Bir iki azgm !talyan, Avusturyah o- Hayahmda bu kadar zevkli bir rna~ 
seriya bizde oldugu gibi, kar11 tarafm m· yunculardan birka~ miikemmel tekme scyretmedim. Osturya tak1mt ~ok usta. 
Slf sahasma yer!e1mij, kendisi emin ve yiyerek arkada§lanmn strtmda sahadan Macar taktmt daha miiessir bir oyun 
rahat oynuyordu, sanmaymtz. Onun ka· ~tkhlar. Halk, miitemadiyen ltalyanlara h 

b 1 b. sistemi takib edivordu. N eticede, me a • lesi de her an go] tehlikesine maruzdu. hakaret ediyordu. Hatta aj arma 1r r d 
ret galib geldi amma, son dakika a az Ciinkii top ytldznm siiratile bir kaleden ~iiriik toprak kavanoz att1lar. Bir polisin 

• kalsm oyun berabere bitiyordu. otekine iniveriyordu. Gene boyle bir an- bacagma rasgeldi. 
da, ltalyan miidafaaSI topu kendi hiicum Bu ltalyan tak1mmm, ecnebi bir sa- Bu ma~t gordiikten sonra, merkezi 
hattma gonderdi. ltalyan muhacimlerin- hada, bu kadar kavgact, davranmaSina Avrupa futbolunun ne oldugunu anla • 
den biri ofsayd vaziyetinde topu kapll. hayret ettim. Zavalh Admira, gelecek dun, bizim futbolumuzun hakiki klyme • 
Fakat, hakem, italyan kalesi yakmla • defa ayni taktmla Cenova'da oyntya • tini de ... 
rmda idi. Ofsaydt gormedi. Top ikinci cak. Hepsinin pestilini ~tkaracaklanna ABIDIN DAVER 

[ HAC I RA$iD l 
baglamak tasavvurunda bulundugu bir a
dam hakkmda birdenbire cinayet 1iiphesi 
duymak elimdi. F akat bu ~iipheyi uyan-
dtran, kuvvetlendiren bizzat lrfamn ba
baSI degil miydi} ;limdi, onun babaS! ta«Camhuriyeb in milli aer6ii%eff romanr : 45 --==~"' 

- Gene Kamilden olacak!... Leyla: 
Derdi. Bu hattrlay11 miihendis Kamil - Hemen bugiinlerde babamm ha • 

Beyi ~ok memnun etti. Ellerini a~arak: hra defterinde bahsettigi Fttnat Hamma 
- K1zun, dedi. Ben babant o kadar gidecek, ondan yard•m ve himaye istiye

kardej, kardejlen daha yaktn bilirdim, cektim. Kimdir bu kadm? N as1l bir ka
ki onun k121 benim k1znn demektir. Be- dmdtr, naSI! bir ail eye mensubdur? Bil
ni bir baba olarak kabul et. Sana elimden miyonun. F akat babam iki ii~ sahifelik 
gelen yard1m1 yapmaga hazmm ve vazi- hattrasmda ve notlarmda ondan o kadar 
yetini ogrenerek anlad1m ki sen pek kim- hayran bah-.diyor, bir giin kendisine mii
sesizsin. Elinden lutacak birisine muhtac- racaat ettigim takdirde beni evladt gibi 
sm. Benim yard1m1m iimid ederim ki kabul edecegini o kadar emniyetle hyde
sana ~ok yanyacak!Jr. Ciinkii benim ~o- diyor, ki nihayet ona bajvuracaglm. 
Jugum ~ocugum yok, halbuki yirmi sene- Kamil Bey hi~ ijilmedigi bu kadma 
donberi Anadoludaki hizmetlerim bana miiracaatte acele etmemesini ve belki ~ok 
epeyce para sahibi olmak imkamm ver- iyi bir ~are bulunacagmt, Leylanm kim
di.. ' "'Ye muhtac olmamaSI ihtimali oldugunu 

Ve bu musahabe miihendis Kamil Be- •oyledi ve hemen ertesi giinii gelerek her
yin dostane teminat1, tesliyeleri, hattra- jeyi halledecegini ilave etti, ~tkh, gittioo. 
Ian, Leylamn minnettarane mukabeleleri Leyla o giin ak1ama kadar bu iki ziya
ve kalbini bir baba dostuna dokmek ihti- retin tesiri altmda dii1iinceye daldt. lrfan 
yacmm latmini i~inde ge~ti. Kamil Bey, i~in birka<; giin ge~irdigi tereddiid ve 1iip· 
Leylanm istikbai hak mdaki tasavvuru - henin tamamen zail olmast ona bir ferah
nu tatbikte acele etmemesini tavsiye etti. ltk venni1ti. Sevdigi, istikbalini istikbalinc 

rafmdan himaye edildigini ogrenmek ka
dar saffet ve samimiyet dolu gozlerini 
gormek, sesini duymak da Leylaya emni
yetbah§ olmujtu. Arttk rahath. Geceleri 
kendisini tamamen yabanct, uzakta bir a· 
lemde kimsesiz, oksiiz bir c;ocuk sanarak 
aglam1yacaktt. Masum olan lrfan elbet 
birka~ giin i~inde bu biiyiik lekeden kur
tulacak, belki imtihanlara da yeti§ecek, 
diplomastnt alacak, evleneceklerdi .. , 

Ya ikinci ziyaret?oo. 0 kibar, terbiye· 
li, nazik zatm teminatt? Demek ki arttk 
bir de hamisi vardd 00, 

0 gece, ilk defa rahat, miisterih bir 
uyku uyudu. -Ertesi sabah oteberi almak 
iizere ~1kh, tekrar odasma dondiigii za
man Madam Roza bir mektub uzattt: 

- Simdi bir ~ocuk getirdi, sizin i~in ... 
Dedi. Mektubun iistiine bakt1. Kendi 

ismi ve kendi adresi vard1. Zarft merak
la y1rttt. lmzaya baktt: Sami. 

Mektub lrfamn babasmdan geliyor -
du. Demek ki sevdigi gene babas1m bul
mu~ ve ona adresi vermi1ti. 

Halicdeki facia 
Makinist Ozeyir hem 
diimeni, hem de maki

neyi kullamyormu~ 
Halicde ii<;ii kadm olmak iizere dart 

ki1inin feci 1ekilde bogulmasile neticele -
nen deniz kazasmm tahkikahna devam 
edilmektedir. lstanbul Miiddeiumumi 
muavinlerinden F ehmi <;agtlla Lim an 
reisi Hayreddin ve kontrolor S1tk1dan 
miirekkeb heyet tarafmdan yap1lan tah
kikat neticesinde sandala <;arpmak sure • 
tile dart ki1inin oliimiine sebebiyet veren 
Sahin motoriiniin kaptam Alunedin ve 
bilhassa makinist Ozeyirin hadisede ~ok 
biiyiik ihmal ve kusurlan goriilmii1tiir. 

Motor Silivriden kuzu ve saire yiikle
dikten sonra Mezbahaya gelmij ve yiikii
nii ~tkarml§hr. Kaplan Ahmed, ta§tdlgl 
kuzulann nakliye iicretini almak iizere 
karaya 51km1jhr. Bu Strada motoriin ma
kinisti Ozeyir kaplan Alunede: 

«- Ben motorii Limon iskelesine ~e
keyim mi?» demij ve Ahmed de maki -
niste itimadt oldugundan bu teklife nza 
gostermi,tir. Ozeyir 14 tonluk motorlii 
teknenin hem makinesini, hem diime -
nini yalmz ba1ma kullanmak mes'uliyeti
ni iizerine alarak hareket etmi§tir. Maki -
':>~ dairesi teknenin i<;inde oldugundan 
Uzeyir makineye muayyen bir siirat ver
dikten sonra diimene <;1km11 ve oradan 
idareye ba,lamtjhr. 

F aka! birdenbire karjiSina i~i yo leu 
dolu sandal c;1kmca diimeni btrakarak 
makine dairesine inip gemiyi stop ede -
memi1 ve bu tela1 arasmda diimeni kul • 
lanma~t .!a §aitrdlgmdan sandah parc;a -
lam11 ve facia vukua gelmi1tir. 

Heyet tarafmdan yap1lan ke,fe gore 
vak' ada kaplan Ahmed in de motorii 
Ozeyire teslim etmesi noktasmdan kaba
hati goriilmiijliir. 1hmal ve teseyyiible 
dart ki1inin vefattna sebebiyet verdikleri 
i~in maznunlar hakkmda adli tahkikata 
devam edilmektedir. 

Yiiksek lkbsad ve Ticaret 
mektebi mezunlarmm 

ziyafeti 
ikbsad Vekili Celiil Bayarm himaye

lerinde olan Yiiksek ikhsad ve Ticaret 
mektebi mezunlan cemiyeti istanbul 
~ubesi bu ytl mekteblerinden mezun o
lacak arkada§lan §erefine temmuzun 
on yedinci cumartesi giinil ak§ami saat 
yirmide Tarabyada Tokathyan otelinde 
bir ziyafet tertib etmi§lerdir. 

Cemiyetin tertib ettigi bu ziyafete 
memleketin ikhsadi ve mali alemine 
mensub bir~ok zevat davetlidir. 

Adresleri bilinemediginden dolayt 
kendilerine davetiye giinderilemiyen 
zevattan bu ziyafete i§tirak arzusunda 
bulunanlarm davetiyelerini a§ag1da ad
resleri yazth yerlerden tedarik edebi -
lecekleri ve §ehirle Tarabya arasmda 
azimet ve avdet i~in her saatte nakil 
vasttalarmm temin edilmi§ bulundugu 
da iigrenilmi.§tir. 

Davetiyelerin tevzi yerleri: istanbul
da !§ Bankasmda, Samiye, istanbul 
Yerli MaHar Pazan, Galatada: Silmer 
Bankta Nedime, inhisarlar Umum mii
diirliigiinde Medeni, Beyoglunda: To -
kathyan oteli, Yerli Mallar Pazan. ····-Ankara Altmordu kuliibiiniin 

bir dilegi 
Ankara Altmordu kuliibil reisliginden 

bir mektub ald1k. Bu mektubda hula -
satan deniliyor ki: 

cGazetelerde Ankara kuliiblerinin a
ralarmda bir toplanll yaparak biilge 
ba§kamru devirmek istedikleri yolunda 
bazt ne§riyat giiriilmekte ve bu arada 
da toplantmm yurdumuz binasmda ya
plidtgl dedikodu §eklinde siiylenmek -
tedir. 

Yurdumuzda bOyle bir !ooplanh yaptl
madtgmm efkart umumiyeye bildiril • 
mesini sayg:tlartmla dilerim.o 

Sevindi, fakat Sami Beyin bizzal gel
meyiji, acele yaztldtgl belli olan bir mek· 
tubla miiracaati merakmt ~ok tahrik edi
yordu. A~g1daki mektuba seri bir goz 
gezdirdi: 

K1z1m, lrtan dun sizin yanrnrzJan ~tk· 
trktan sonra tevkif eJilmi§.. Bana, polis 
tevkifhanesinJen haber giinJerJi ve her 
§eyi anlatt1. Sizi nasd bulJugunu, sizinle 
ne goriijliigiinii ve sizinle gorii~iirken ya· 
nrnrzJaki oJaJa kimin bulunJugunu po
lis tevkithanesinJe siiyleJi. Size §U nok
ta_qt ehemmiyetle kayJeJiyorum: 

Eger sizi ziyarete gelen ve size baba 
Jostu o/Jugunu siiyliyen zat, dun tekrar 
sizi ziyarete gelJigi zaman lrtanrn tevkif 
eJilJigini haber vermeJise onJan ka~ml· 
nrz. Bu adam sizin, bizim ve butiin cemi· 
yelin Jii~manrdtr. }rfanr ltvkif ettiren o· 
Jur. Y erine benim oglumun, sizin ni~an· 
lrmzm tevkit eJilJigi, aradtglmiZ mel' un 
odur. 

Eger gelip size <Jr/an tevkif eJilJi, e
Jilirken gorJum, bana size soylemek ii
zere ~unlar1 soyleJi » Jiye ihbar etlise 
biz aldanryaruz. Belki, evet belki bu zal 
bizim arad•g•m•z JegilJir, belki sizi ara· 
yan hayr1hah bir Josttur. F akat bu nokta 
sabit olunc1ya kaJar gene ihtiyatlt hare· 
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Tarihten 
yapraklar 

Y eni~eri ocaginin konu 
§an dili : Sari Katib 

Kellenin gitmek iizere oldugunu goriince 

han~erine gotiirdii ve Sadr1azama donerek: 

dogan, hiir oliir, bunu benden ogren kole!» 

San Katib Onyedinci am ortalannda 
istanbul un en iinlii jahsiyetiydi. Adt ney
di. Belki Bekir, belki Hasan!.. Bunu 
kimse bilmezdi ve herkes onu San Katib 
diye anard1, San Katib diye ~agznrd1. 
T arihe bile oyle ge~ti. Devlet miiverrihi 
de, frenk tarih<;isi de kendisinden bahse
derken «San Katib» der ve adm1 yaz -
maga liizum gormez. 

San Katib bu jiihreti zekasma ve di
lindeki igneli kuvvete borcluydu. Devrin 
naSII bir mihver iizerinde yajadtgtnl ga -
yet iyi anlamtjh. Bu anlayljla saraya ka
fa tutar, Kubbealttm dilile bombard1man 
eder ve yalmz Y eni~eri ocagma kaside 
okurdu. <;iinkii onun sahneye c;1khgt giin
lerde Osmanh lmparatorlugu o ocagm 
elindeydi. Saray acizdi, Kubbealtt kuk
lalar yatag1d1. 

San Katib kuvvetin ocakta oldugunu 
anladtktan sonra biitiin zekasile oraya 
hizmet etmege koyulmu§tu. Ocak agalan 
cesur, fakat cahil adamlard1. Cerbezeli 
bir zeka bu cahil kiitleyi kolayhkla tes -
hir edebilirdi. San Katib de ayni netice
yi elde etmekte gii<;liik <;ekmedi, az za
manda ocaklmm gozbebegi mevkiine 
ge~ti. 

Ocakhlar onu bilhassa dilindeki igne
lerden dolayt seviyorlard1. Kendileri pa
la ve ktltc iizerinde niikte yiiriitmekten 
ba1ka bir,ey beceremezlerdi. Halbuki el
de ettikleri niifuz dolaytsile hiinkar mec
lisinde, vezirler arasmda, el~iler meya -
nesinde yer ahyorlard1, ag1r mevzular 
iizerinde musahabe ve miinakaja etmek 
mecburiyetinde kahyorlardt. San Katib 
i1te bu vaziyetlerde onlara «dil» oluyor
du, agalar namma konujuyordu. 

Bu dil, agalann i,aretile, bazan biil -
biillejip 1en 1en konujur, bazan anla -
l'P sagma soluna igne sokard1. Agalann 
en <;ok deger verdikleri cihet de onun 
sert, zehirli ve incitici konujmastydt. <;iin
kii pala <;ekilemiyen yerlerde bu dil, ay
ni tesiri yop1yordu ve dinleyenleri kor • 
kutuyordu. 

Mesela bir giin sarayda biit<;e a<;1g1 -
mn kapahlmast ic;in ~areler aramyordu. 
Agalar bu miizakere meclisinde haztr bu
lunduklan gibi dillerini de beraber ge • 
tinni,lerdi. Heniiz on yajmda bulunan 
Dordiincii Sultan Mehmed, bir taht iize
rine oturtulmu,tu. Biiyiikannesi Kosem 
Sultan, ba,tan ttrnaga kadar ortiilii ol -
dugu halde torununun yanmda oturu • 
yordu, miizakereyi idare ediyordu. Def
terdar [Maliye Nazm demektir] Emit 
Pa,a, yeni irad membalan bulmaga im
kan olmadtgmt, masraflan k.smaga da 
<;are bulunmad•gtnt uzun uzun anlatttk -
tan sonra !U miilahazay1 ileri siinlii: 

- Hi<;bir i1 gormedikleri, bir yiik 
yiiklenmedikleri halde Hazineden ayhk 
alanlar var. Bunlann kimine alim demi
,iz, kimine 1eyh demi1iz, kimine dul ve -
ya oksiiz demi,iz, hoi bol ayhk baglamt
jiZ, Defterini yapltrd•m, a~tktan ayhk a
lan bu gibilere tam yehni! milyon ak~e 
verildigini gordiim. Demek ki bu kadar 
biiyiik bir parayt suya ahp duruyoruz. 
Miisaade ederseniz i1te bu heba olup gi
den parayt Hazine a~tgma kar11 tuta • 
hm. 

ket eJiniz. Beni bekleyiniz. Ben lrfanm 
kefaletle tahliyesine ~all§lyorum. 

Ak§ama, belki _qarm gelirim, iyisi mi~ 
0 zamana kaJar bu baba Jostuna evJe 
olmadtgtnlZI bi/Jirtmektir.» Sami 

Leyla bu mektubu okuyunca neye ug
radlgtnl bilemedi. Evvela 1rfamn tevkifi .. 
Demek ki zavallt gencin korktugu nihayet 
ba1ma gelmi§ti. Birdenbire bu haberin 
mahiyetini kavnyamadt. Leyla gozlerini 
yumup Ia lrfanm kendi tSran iizerine Be
yaztddaki evde gece kalmast yiiziinden 
cinayetle itham edildigini ve nihayet ge
ne kendisini gormek iizere bu eve gelmesi 
yiiziinden tevkif edildigini dii1iiniince ag
lamay.a ba,ladt, 

Demek ki 1imdi o karan!tk, dart duvar 
arasmda mahpustu. Demek ki arhk onu 
gormesi belki tevk'ifhaneye gidince kabil 
olacakh ... 

Birden Sami Beyin verdigi ikinci haber 
akhna geldi. Miihendis Kamil Beye aid 
olan haber 00. Mektubu bir kere daha 
okudu. lrfamn tevkif edildigini haber ver
dise bu adam §iiphelidir, haber vermedise 
onun kat'i olarak bir hain olduguna, ken
dilerine bir fenaltk etmek istedigine hiik
metmek icab ediyardu. Kendi kendine: 

(Arke~&l var) 

Kosem Sultan, ortii altmdan bile 
solunan tehlikeli bir asabiyetle 
kimsenin soz soylemesine meydan 
den Defterdan azarlamaga giri1ti: 

- Giinlerce dii1iiniip buldugun 
bir bu mudur? Otuz bin ki1inin nat••• 
sm1 kesip Hazineyi · · 
oyle mi? y a 0 bi~arelerin okuyacagt 
neti kim iistiine alacak?.. Ben mi. 
mm m1? 

Mevzu nazikti. R1z1k 
beddua ahnmaktan, Ianete uglran:ma:'~"l 
bahsolunuyordu ve bunlarl 
kadmd1, Valide Sultandt. Onun · 
ve hatta dini hislere dayanarak vii1riitl:ug1 
sert miilahazaya kar11 cevab vermek 
gii~tii. Bu sebeble Defterdar yutkunu 
yordu, Sadnazam dii,iiniiyordu, v~,nrJ<I 
i1ihnemezlige gelip susuyorlard1. 
da kendi kazanclanm incitmiyen 
bir mevzu iizerinde kayidsiz kalmagt 
nasib goriiyorlardt. Lakin bir§ey 
mek, V alide Sultanm karjiStnda 
kalmamak laz1md1. 

hte bu ciireti, biitiin o kalabahk ara 
smda San Katib gosterdi: 

- Sultanun, dedi, bu otuz bin 
tuz bin dilenci demektir. Devletin dii<:D"'I 

beslemege mecburiyeti yoktur. 
dualan ise bir para etmez. <;:iinkii 
lerinde keramet olsaydt kendilerini 
cilikten kurtanrlard1. Hem uzun soze 
hacet efendim? Filan mollanm, filan 
vijin duasile kale almd1gmJ, iilke zaP' 
tedildigini t§ittiniz mi? Filan muharebe' 
yi kim kazandt, filan kaleyi kim ald1 di
ye sorsamz ya sarho§ lbrahim Pa,anlllf 
ya kanh katil bir agamn ad1m duyat'SI"I 
n1z. Su ac1d1gmtz adamlann haytr dua' 
lan gibi beddualan da tesirsizdir. Hepsi• 
ni ben iizerime ahnm. 

Valide Sultan da bu manllga boyut' 
egmi1 ve §Una buna verilen ayhklartll 
§imdilik kesilmesine nza giistermi1ti. S.art 
Katibse bu maceradan sonra bir bt da• 
ha 1iihret almtjll, sarayca bile dilindell 
korkulur bir adam seviyesine yiikselmitti-

Aradan y1llar ge<;ti, agalar saltanatlll• 
kar11 ho,nudsuzluk yiiz gosterdi, sara'/ 
bu ho§nudsuzlugu koriikledi ve nihayel 
bir f1rhna koparak agalar devrildi, par • 
~aland1, San Katib de yakalamp zinda• 
na at.ldt. Fa kat Sadnazam Seyavii§ Pa' 
§a onun vaktile bir iyi!igini gormii§tiio 
kendisini oliimden korumak istiyordii
Bundan dolay1 sagm, solun ibram1n• 
kar§t koydu, me§hur adarm zindandatl 
~1kard1. 

San Katib, muhakkak goriinen bir cr 
]iimden kurtulur kurtulmaz k1hgma dii • 
zen verdi, te1ekkiir i<;in Sadnazamm kO" 
nagma gitti. Lakin orada kendini sevrnY 
yenler <;oktu. l~Ierinden biri Sadnazarn• 
§oyle bir manah teklifte bulundu: 

- Devletlii vezir. Haz1r huzurund• 
duruyor, San Katib kuluna emret cle 
Kubbealbm bir tarif etsin, dinlenecei 
niiktedirl 

San Katib sarardt. <;iinkii tehlikJ 
ve maksad1 kavramtlh. Lakin kurtuhn3 ' 

ga imkan yoktu, mutlaka istenilen 1e'l1 

yapmak laz1mdt. Bu sebeble anlatll: . 
- Gevezelik sultamm, gevezelik. Bit 

giin Kubbealtmdan geliyordum. Agalar• 
dan biri sordu: Nereden geliyorsun, de' 
di. Ben de bo1 bulundum, edebsizlik et• 
tim, «Esirpazanndan geliyorum» dedirn• 
.Su ~elebi, i1te o miinasebetsizligimi hatir' 
ltyor. 

Seyavii1 Pa§amn yiizii solmu§lU. <;iin' 
kii Kubbealtmdaki vezirlerin hep kiile • 
likten gelme olduklanm telmih edere~ 
San Katibin o biiyiik divan yerini eslt 
pazarma benzebnesinde kendisinin de 
ashm ihtar eden bir niikte vard1. Ondall 
otiirii yiiziinii ek1itti, Ujaklanna bir i1aret 
verdi. Bu, San Katibin idam emriydi. 

Y1Ilardanberi dilile lstanbulu korkll' 
tan San Katib kellenin gitmek iizere oi: 
dugunu goriince yerinden ftrladt, eli~~ 
hanc;erinin kabzasma koydu, yiiziinU 
Sadnazama ~evirdi: 

- Hiir dogan hiir oliir. Bunu da be11' 
den ogren kale I 

Diye bagtrdt ve.... oldii 1 .. 

M. TURHAN TAll 

Istanbul Spor kuliibiiniin 
miihrii 

istanbul spor kulilbii ba§kanhgtndsll; 
Kuliibiimiiziin Tiirk spor kurumuJ'td 

dahil oldugunu da giisterecek ~ektlde , 
miihrii degi§tirilmi~tir. Eski miihilr a! 
hk muteber degildir. 



9 Temmuz 1937 CUMBURiYET 

General Fran co lngiltere Benzin ihtikart cez- t? 

•1 } k • t • ri surette halledildi 
ist. Borsasi 817/937 

PARALAR 
~ 

624.-
124.-
93.-

110.-

I e an 3§ma IS Iyor [Ba,tar<%/1 1 fncf sahi!ede] 

T oplanhda, YeHle tin uzun letkik • 

Buyu··k Britanyan1n ikbsadi ve mali Jerden sonra orlaya koydugu formiil ta· 
mamen kabul edilmi~tir. 

'h.. h 0 0 • k 0 
• p l k" Bundan sonra Sanayi Umum Miidii • •••Uza eretinl temiD etme l~ID Or e IZ riiniin riyaseli altmda bir loplanb yap1 • 

b larak bu prensip anla1masmm fiatlar iize• 
oa,vekili vasltasile Edene miiracaat etti rinde vereceiH neticeler hesab edilmi~tir. 

[B~tarafl 1 lncl ltlllltecteJ lspanya hiikrimetinin bir itirazr 
Londra 8 (A.A.) - Valans'tan bil· Bazi siyasi mii~ahidler nikbin davran· 

~~kta ve yalunda lspanyadaki goniillii • diriliyor: 
enn geri ahnacagml, bun dan sonra da Hariciye N azm Giro! malbual mii -

Vaziyette miihim bir salah hasJ] olacai!J· messillerine beyanatta bulunarak !span· 
01 beyan etmektedirler. ya cumhuriyetinin Alman ve ltalyan kon· 
Bir lngiliz diplomatrmn aozleri trol memurlanmn 1spanyol limanlanna 

, Londra 8 (A.A.) - Harlow' daki yerle§melerine hi~bir zaman miisaade et· 
Intihabal dairesinde bir nutuk soy]iyen miyecegini soy]emi~lir. 
~hurchill, 1ngilterenin lspanya meselele- lspanyaya gonderildigi bildirilen 
~ndeki bitarafhgmm meyvalanm verme· yeni ltalyan lruvvetleri 
8e ba~ladJgmi soylemi§tir. Paris 8 (A.A.) - Oeuvre gazelesi 

Halib, bilhassa ingiltere ile iyi ge~in· iki ltalyan fukasmm lspanyaya harekel 
lllek hususunda General Franco tarafm- etligini bildirmekledir. 
dan izhar edilen arzuya i~ret ederek de· Biri Napolide digeri Civita Vechia'da 
llli1tir ki: tah§id edilen bu f1rkalann hamhg1 ha-
«- 1spanyaya hangi hiikumel hakim ziran is:inde ikmal edilm~tir. 

olursa olsun 0 hii!rumetle iyi kom~uluk F1rkalardan biri Malaga ve Cadix'de 
llliinasebetleri idame etmek bizim bor· karaya S:Ikanlmi§, 8,000 mevcudlu olan 
CUJnuzdur.~ digeri de Balear adalanna hareket et • 

Churchill, Fransa ile lngilterenin ls • mi1tir. 
nanyada his:bir arazi pa~mm ne tekil- Hiilrrimets;ilerin alrim lralan biiyiik 
de olursa olsun bilhassa bir deniz iissii bir taarruzu 
hp1lmak iizere ecnebi bir devlete devre- Avila 8 (A.A.) - Havas Ajansimn 
dilmesine rau olanuyacallanru ilave et • muhabiri bildiriyor: 
llli1tir. Hiikfunet kuvvetleri sah giinii Brunete 
I> • L- ·.J • • -''k mmlakasmda lakriben 25.000 ki1i ile Ia· Qrq matouatrnaa emnryetarzu d 

arruza ge~i§lerdir. Taarruz esnasm a 
Paris 8 (A.A.) - Muharib haki<I· takriben 4 .000 milis asi hatlanm yanp 

nhnm1n tanmmaSI 1artile goniilliilerin geri a· 1 ge~mege muvaffak olmu¥arsa da asi er 
asuu kabul edeceiii hakkmda Franco 1 · d 

~rafmdan yapllan teklifi matbual umu- hath lekrar tesis ederek milis eri teen 
llliyetle emniyetsizlilde kartiiamakladu. etmi~Ierdir. Brunele istikametinde ilerli • 

yen milisler bu kasabaya 200 metroluk 
Populaire gazetesi bu hususta ti)yle bir mesafeye kadar yak!a1m11!ardJr. 

hz,yor: Diin asiler evvelki giin taarruzdan ev· 
<~:Franco'nun Londra iizerine yaplli!J vel i§ga] ettik.leri mevzilerde bulunmakta 

lazyik Alman • ltalyan siyasetinin de • idiler. 
Vammdan ba1ka bir§ey degildir. Asi hallarini yarip ges:en 4.000 milis, 

Salamanca, Berlin ve Roma, Lon • Brunete'nin 1imalinde muhasara edil
draYl Parisien a}'lrmak istiyorlar. Fran • mi,Ierdir. Bunlar esir veya imha edilmek 
~ ve Mussolini arasmda siyas! ve askeri tehlikesine maruz bulunmaktadular. 
It te1riki mesai vard1r.» Avila 8 (A.A.) - Havas ajansi • 

Excelsior gazetesi diyor ki: run muhabiri bildiriyor: 
. «Roma ve Berlinden asker ve cepane Hiikumel kuvvetlerinin yiiksek ku • 
lltiyen Franco'nun tam hareketini bir • manda heyeti sah giinii Biscaye eephe • 
denbire degi§tirmesi, generalin ltalya ile sinde asi layyarel~r l~ra!llldll!l 11\~ilr, . e
Almanyadan aynlarak lngiltereye yak· dilen usulii laldid etmek islemi\tir. Bu 
]<!mak istemesinden ileri gelmektedir. tecriibe beklenen neticeleri vermemi1tir. 
Mahirane bir 1ekilde idue-edilen ltalyan Sah giinii 16 hiikfunet layyaresi asi hatla• 
~e Alman propagandalan bu aynlmadan nrun i~inde dii§iiriilmii§ ve I 0 tayyare 
8ayrimemnun goriinmekte iseler de Sa - de miihim hasara ugnyarak hiikumel 
larnanca hiikumeline kar§t ciddi bir iii • hatlarma avdel etmek mecburiyetinde 
lazda bu\urunamaktadalar. Franco'nun kalmiihr. 
bu mahirane manevras1 Londra}'l sukutu Gudalajar taarruzundanberi asiler bu 
hayale ugralmakta ve Parise endi1e ver· kadar s:ok hiikumet tayyaresi dii§iireme-
IIJektedir. mi§lerdi. 

Generalin teklifi olduks:a aldattadu. Jtalyan harb gemilerinin niimayifi 
1\endisinin muharib hakk1 lamnd1g1 tak- Valans 8 (A.A.) - Mahon'dan 
dirde general, sahillerin derhal abluka • Minork adas1 • bildiriliyor: 
•lhna almmasmdan istifade edecek ve Birkas: ltalyan harb gemisi 28 hazi • 
ttnebi kuvvetlerini kullanmaga devam rand a sahilin 10 mil as:>iilnda bir deniz 
ey]iyecektir. niima~i yaprnl!ltr. 

General Franco'nan beyanatt italyan gemileri Hamola islihkammm 
Paris 8 (A.A.) - !ntransigeant ga· oniinden safflharb nizanunda g~i,Ier • 

~lesi, General Franco ile yapbg1 bir mii- dir. 
l~~. h ne§retmekledir. General demi§tir Bir petrol gemiai lras;ualdr 
'I Bordeaux 8 (A.A) - lspanyol hii· 

V elriiletin tebligi 
Dun var1lan netice hakkmda 

hsad Vekaleli ~u lebligi vermi§tir: 
lktuad Vekiiletinden: 

tk -

I - Benzin ve petroldan almmakto 
alan muhte/if vergi ve resimlerin indiril • 
mesi hakkmda Biiyiik Millet M eclisi Ia· 
rafmdan 14/ 6/ 1937 tarihinde kabul 
edilip 25/ 6/ 1937 tarihinde tatbik mev• 
kiine ge~en 3264 numaralt kanunun bu 
maddelerin fitltlan iizerine tam olarak 
in' ikiismr temin i~in T iirkiyede i1 giiren 
petrol ve benzin §irketleri kammun ne§ -
rinden bir giin evvelki fiatlarr esas tula -
rak vergi ve riisum lenzilcilm• T iirkiye 
dahilinde mezkiir {iatlar iizerinden ta -
mamen latbik elmegi kabul ve taahhiid 
etmi§lerdir. 

2 - Birinci maddede zikredilen fiat
lar 9 ! 7 j /937 tarihinden itibaren ii~ hal· 
Ia miiddetle mer'i olacaktrr. Ve ker yer· 
de ihtiyac nisbetinde benzin ve pelrol 
bulundurulacaktrr. 

3 - lkinci maddede zikredilen miid
det zarfmda hiikumet tarafmdan . tayin 
edilecek bir heyetle §irketler mii§lereken 
beynelmilel piyasa terait ve e.aslan da· 
hilinde maliyet unsurlarr iizerinden telki· 
katta bulunacaklardrr. Bu suretle viisrl 
olunacak nelice ayrrca iliin edilecektir. 

llrtrsad V ekilimizin tetkihleTi 
lkhsad Vekili Celal Bayar burada 

muhlelif iktJsadi meseleler iizerindeki 
tetkiklerine devam etmekledir. Veki!in 
bugiinlerde deniz miiesseselerini de ziya· 
rei etmesi ve deniz licarel i~lerimiz iize • 
rinde de me~gul olmaSJ muhtemeldir. Ce· 
Ia! Bayar bu arada alakadarlardan Av • 
rupaya Jsmarlanan vapurlar, nhhmlann 
Jslah1, yolcu salonu ve antrepolar in§aal:i, 
limanlann JS!ahi, yeni deniz vaSJta ve 
tahlisiye tesisalt i1leri iizerinde izahal a -
lacakhr. 

Celal Bayar, bu ietkiklerini bitirdi.klen 
sonra, §ehrimizde bir miiddet istirahat 
edecek, bu arada !par kotrasile Akdeniz 
sahillerimize dogru bir gezinli yapacak· 
!Jr. fkhsad Vel<ili bu gezintisinde cenub 
limanlanmizm vaziyelini yakmdan tetkik 
edecektir. 

Kizday Kad1koy 
~ubesinde 

I
. Sterlfn 

Dolar 
Frank 
Llret 

, Belcilm Fr. 
· Drahmi 
· fsvlcre Fr. 
: Leva 
. Florin 
'Krnn Cek 

Silin Awsturya 
Mark 
Zloti 
Pen ~to 
Lev 
Dinar 

80.-
18.50 

570.-
20.-
65".-
75.-
23.-
28.-
20.-
21.-
12.-
50.-
30.-

Satq 
628.- ' 
127.-
98.-

115.-
84.-
23.-

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

: Kron fsvec 
Altm 
Banknot 

1045.-
256.

CEKLER 

52.-
32.-

1046.-
257.-

Londra 
New-Yorli 
Pam 
1\t.iU.no 
Brliksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Pra~r 
Viyana 
1\ladrld 

Ac•hs Kapams 
626.75 627.- I 

0.7902 0.7890 
20.4525 20.4525 
15.0235 15.0160 
4.6950 4.6930 

87.1958 87.1610 
3.4555 3.4543 

63.8213 63.7958 
1.4362 1.4375 

22.7363 22.7275 
4.1975 4.1962 

, Berlin 
Varsova 
Badaueste 
Bllkres 
Bel ~(tad 

13.8810 13.8755 
1.9688 1.9680 
4.1725 4.17 
3.9888 3.9875 

107.08 107.0175 
34.4635 34.45 
2.7410 2.74 

24.105 24.115 
3.0945 3.0933 

ESBA M 

. Yokohama 
' Moskova 

I 
Stokholm 

Ac1hs Kanan!$ 
Asian Clmeftto 12.90 12.95 

lsTIKRAZ LA R 

Tilrk lioreu J Pesln 
• • JVadeU 
• • UVadell 
Er~ranf 
istikraD dahill 
% 5 Bazine 

Acilis Ksnanss 
16.- 16..-
18.025 18.-
15.05 15.-
95.- 95.-
!M.- !M.-
31.25 31.25 

Dariinafakaya kay1d ve 
kabul §artlan 

1 - Da~!akaya talebe kayld muame
lesl temmuzun 15 lnden aQ-ustosun on be~
ne kadar devam eder ve 15 aQ-usto.sta ka • 
yldler kapamr. 

2 - Kabul tarUarl ~unlanllr: 
A - Anadan, babadan nya yaln13 ba • 

badan mabrum ve muhtac olmak. 
B - Bu Y1l ilkokulun dordiincil 11mbnr. 

ted! etml~ olmak. (TahslU daha !azla o -
lanlar veya ge~en Y1l di:irde ie~mlf bulu· 
nanlat botuna gelmemelldlrler.} 

C - Ya§l ondan a§dl ve 13 ten yu1tar1 
olmnmak. 

· D - Bu tartlar~ hal21' olanlar araomda 
tilrk~e. klraat, lml~ ve hesabdan yapila
cak miisabaka lmUh&nml kazanmak. 
E- MiisabakaYI tall&nanlar arasmda ~e

tllecek kur'ayl bO§ ~el<memek. 
3 - ilk milracaatte nil!us, hilyjyet eful. 

dam, mekteb karnes!, c!~ek 1141 kAI!dt, llh· 
hat raporu ve blr veslka fotograft llttlr1· 
lecekttr. 

CaQnlar, Konferanslar, kongreler 
Rumellhlsar idman B!rll~ Gene! Sekre· 

terll~lnden: 

Kulilbiimiiz heyetl ldareslnde ekserlyet 
kalmadti!mdan senellk bilyilk kongremlz 
11/41937 pazar siinii saat 16 da tu!Ob bi -
na.smda yaptlaca~mdan kuliibe taahhildle
rlnl Odeml, arltada§ltmn ielmelert. 

Askeri fabrikalar 
IIAnlarJ 

«Bilbao'nun zapb ~ok hymetlidir. kfunets:ilerine aid olup haftalardanberi 44 kalem resim malzemesi 
ll~ §ehir 1imali lspanyanm yalmz en burada petrol ve benzin yiiklii olarak Tahmin edilen bedeli (2470) lira alan 
llliihim !imam degil ayni zamanda s:elik bekliyen bir sarnu; gemisi geceleyin es • yukanda miktan ve cinsi yazili malze-
tndiistrisinin de merkezidir. Bu 1ehrin . b. d r d k b I me Asker! Fabrikalar Umum Miidiirlii· 
~0l>h nasyonalist kuvvellerin faikiyetini ::;engtz IT tarz a tman an ay 

0 
mu§· gu Satmalma komisyonunca 26/7/19'n 

lab · pazartesi giinii saat 14,30 da a~lk eksilt-
at eder ve sulhun da miijdecisidir.:. Oyle zannediliyor ki, nasyonalisl de • • me ile ihale edilecektir. l;lartname para-
General Franco, ancak nasyonalisl nizciler gemiyi ele g~irmi1ler, gemideki K1Z1laym Kad!koy §Ubesi devam et • s~ olarak komisyondan verilir. Talible-

~ferinin harbe nihayet verecegini soyli- hiikfunet~ miiretlebah hapsettiklen sonra mekte olan hafta miinasebetile bir me- rm muvakkat tern.inat olan 185 lira 25 
~trek bu, miittehid lspanyamn sosyal nasyonalist sahillere gitmek iizere denize rasim yapmt§ttr. Muallim Kenan tara • ~ ve 2490 numarah kanunun 2 ve 
~akkisinin zaferi olacakta. demi1tir. a~Jim"lardtr. fmdan Halkevl binasmda bir nutukla a- 3 iincii maddelerindeki vesaikle mezlrllr ,__..;;..;;_ _______ ...;.. __ ;.;;;;.;;;;==------...,..-----...,_ ~tlan merasim, kaza dahilinde dola~ttn· giin ve saatte komisyona miiracaatleri 

Ankaradaki inhidam kazasmm kurbanlan Jan canlt bir tablo ile nihayet bulmui- (3913). 
tur. Bu tabloda yaralt bir TUrk neferi- • • • '" ., ;t- ... 
nin hastabaktctlarla Ktztlay perileri ta- Kmkkalede yapbnlacak in§aat 
rafmdan tedavi edilmesini gosteriliyor- Ke~if bedeli (21944) lira (90) lruru§ 
du. olan yukanda yazth in§aat Askert Fab

Kurum lehine miisaid inubalar uyan
drran bu tablonun te~hiri hallan hami
yet hislerini tahrik etmi§tir. Bu ciimle
den olmak iizere me~hur tathc1 Rasim 
kuruma miiracaat ederek oniimiizdeki 
pazar giinii Suadiyede a~acagt §Ubenin 
ilk hastlattm tamamen Kwlaya teberru 
ettigini bildirmi~tir. 

r-ikalar Umum miidiirliigii Satmalma 
komisyonunca 27 temmuz 1937 salt gii· 
nii saat 15 te kapalt zarfla ihale edile • 
cektir. 

l;lartname (1) lira (10) kul'U§ mukabl
linde komisyondan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan (1646) lirays ha
vi teklif mektublanm mezktir giinde 
saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 

Yukankl resim, a~1h~ nutkunu din • kendilerinin de 2490 numaralt kanu • 
liyenleri gostermektedir. nun 2 ve 3 iincii maddelerinde yaztb 

vesaikle muayyen giin ve saatte komis· 
Sultanaelimde dort ev yandx yona miiracaatleri. (3914) 

••• 
~j;l<azdan olenler 
'-hk~hyor, solda 
~.ikah idare eden 

llddeiumumi 

4 Ankara& vuku bulan inhidam neticesi iki amelenin toprak altmda ka
lti~ak oldiiltiinii yazm,~ttk. Toprak a,tlarak cescdler ~tkanlmi§hr. Adliye tah
~~ devam etmektedir. 

Diin saat 15 te Sultanselimde c;ukur
bostan sokagmda 54 numaralt Hayriye· 
nin evinden yangm ~tkmi§hr. 
Ate~ derhal biiyiimii~. bu ev yandik

tan sonra ate~ 52 numaralt Halil U sta
nm evine sirayet ederek onu da tama· 
l?en yakmt§hr. 

1tfaiye yangmt ge~ haber ald!gmdan 

I 
yeti§inciye kadar 30 numaralt Avninin, 

8ursada t-EliK • PALAS Bah~esinde 58 numaralt Nuri kaptanm ve 60 nu-
1 ¥ ~ marah Nuriyenin evleri iist katlarm • 
~O teaunuz cumarteai ve 11 temmur parar giinleri gilndilz ve gece dan ate~ alm1~ ve bu evlerin ~ablar1 
0~hlt Tiyatrosu artiatlerinden Bay HAZIM ve arkadatt tarahndan yand•ktan sonra siindiiriilmii§tiir. Yan-

P£RE'T ~ARKILARt .Oyleoecek ve ZENG1N V AR YETE numaralan gmm Hayriyenin evindeki tala~larm 
.....,.~~~~~~~~--------~g~ii:st~e~n~·le~c~e;k;ti~r ... ___________ ~ tutu§masmdan ileri geldigi anla~Ilmt§· 

ttr. 

Kmkkalede yaptmlacak kalorifer 
tesisah 

Ke§if bedeli (75,000) lira olan yuka
nda yaztlt in§aat Askeri Fabrikalar U
mum miidiirliigii Satmalma komisyo • 
nunca 27 agustos 1937 cuma giinii saat 
15 te ka pall zarfla ihale edilecektir. 
~artname (3) lira (75) kuru~ muka • 

bilinde komisyondan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan (5000) lira}'l 
havi teklif mektublarm1 mezktir giinde 
saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendiler·inin de 2490 numarah kanu • 
nun 2 ve 3 iincii maddelerinde yaztb 
vesaikle muayyen giin ve saatte komis-
yona miiracaatler!. .(3915). 

GONON BULMACASI 
1 2 s 4 5 e ' a 9 ro 
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• • I I 1•1 
c I I • 

SAMSUNDA 
Balk Kitabevi 

' 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bii
tiin mekteb kitablan, .k::lrtasiye, 
mecmua ve gazetelerin tevzi yeri• 
dir. En son model daktilo ve fo • 
toj!raf makinelerini de burada bu
lursunuz. 

Samsun - Gazl caddesl 

7 

e I • I 1•1 I , 
•I • • 6 • ~iL • • .. 1• jj 

r Limonluk almlyor 1 
~-1 

Bo~azi~inde ve di~er Sayfiye 
yerlerinde metnrk ve harab ko1k 

Soldan saia: bab~eleriode bulunan ea\ri (10r) li-
1 - Lii~ii. 2 • Otedenberl mevcud olan mooluklar yerindea kaldmhp 50- • 

ad. 3 - Sarh()flarui feryadlan, blr 8l!at e : 
datL 4 • BUyiikler. 5 _ ArU. k~trr. 6 _ killmek ilzere aaho ahnsr. 
Krallce, genltllk, Ism! bllinmlyen blr! ~a- Adrea : Dordlincii Vak1f han diir-
~mluken soy Ienir. 7 - Manevl !eke, blr eda- diincll kat 18 No. T elefon : 23426 
tm klsalttlmlf ve kaltnla§tmlmlfL 8 - 1141- 1_!1~~~-~~~~~~111111111!'••••• 
nareden selen aes, yardunc1. 9 - EkaiU - ROMANYA SEYR!SEFA!N 1DARES! 
yeUerden blr un.sur, parlakltlt veren. 10 • 
Actalardan blr~ llbe olunan p~a. Hareket edocek vapurlar: 

Yukar1dan a§a~ya: SUCEA VA vapuru 13 ternmuz sal! 
1 - insan nesU. 2 • Ce!a, bunlarm yar • saat 11 de (Pire, Malta ve Marsilya) ya 

dtmcw Allahttr. 3 - Kil~iik nehlr sahlli. 4- (!zmir ve Trablus ihtiyari), 
Ba~hltk, estl Arab al!abeslnde blr harfin RECELE KAROL vapuru 14 temmuz 
okunllfu. 5 - Memleketlmlzlo !dart taksl - 1 
matmdan, blr dllde «su,. 6 - Blr emir. 7 - ~ar§amba saat 9 da (Pire, skenderiye, 
Eskl blr Tilrk sporu, abla. 8 • Sahib, eskl- Hayfa ve Beyrut) a. 
den yaZI kurutma vas1tasi, blr soru edatl. Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
9 • VIIAyet, ltil~llk kltab. 10 - Kabul edll· i~in ten:.Uath fiatlarla miittehld bUet • 
mlyec:ek duaya denmez, )iiztlmiiziin aksa- ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
mtndan. ve Tuna limanlan !~in ve Tiirkiye • 
Evvelki bnlmaeamn haUI!dilmiJ §ekll Romanya hilkfuneUeri arasmdakl ltii.M 

I 2 8 4 ~ e 1 8 v to muciblnce merkezl ve prkt Avrupa 

Devlet 

!~in tenzilatlt fiatlarla "§yay! ticariye 
sevk ve nakledilir, Fazla tafsilat !~in 
Galata Yolcu salonu k3r§IS1Dda Ta • 
hirbey harunda istanbul umumt acen. 
taltgma miiracaat. Telefoo: 49449-49450 

I Operator 

RIZA UNVER 
Dotum we kedsn lutstehklen 

mUteh• .. ••• 
Cata!oglu, Nuruosmanfye caddesi 

No. 22, Mavl yapt 
T elefon : 22683 

ve Limanlar1 
Genel Direktorli.igiinden: 

. D~vlet Demiryollan Ticaret ve Hastlat dairesine en az lise tahsllini bitir
mt§ brrka~ memur almacaktlr. Ticaret Mektebi mezunlarile ~ca veya 
franstzca bilenler tercih olunacaktrr. Ankara mesken za=t haric o'lmak iize
re lise ve muadili mekteb mezunlarma 74, lisan bilenlere 83, Yiiksek mekteb 
mezun.lanna 113. bunlardan Jisan bilenlere 130 Jlraya kadar iicret verilecektir. 

Muracaatlerm 20 temmuz 937 tarihine kadar Ankarada Devlet Demir • 
yo~":? :U~um! Miidiirlii~ne ve !stanbulda D. Demiryollan 9 uncu l§letme 
Mudurlugiine yaptlmast lazundtr. c1961o (4033) 

lnhisarlar Erzurum Basmiidiirliigunden: 
. .1. - fstekli ~tkmad!l!tndan lha!esl yaptlamarru~ olan Malazglrt k~zaSI 
d~ilm.de Aktuzlasmda in§a edilecek bir idare binast, iki tuz amban, bif mii
Ciir .. eVl, blr ~ab alttnda llri memur evi, amele angart, ftnn, tavla ve ikl bek~i 
lrulubesinln toptan ~as1 yeniden 15 giin miiddetle a~lk ekslltmiye konul • 
mustur. 

. 2 - Ke~lt bed ell 36889 lira 51 kuru~. !steklllerln ke~lf §arlname ve 
proJe_Je~! !stanbulda !nhisarlar U. Mildiirliigu ve Erzurum 1nhlsarlar Ba§· 
m!ldurlugu Tuz Fen ~belerinde gorebllirler. 

3 - !hale 16 temmuz 1937 giiniine tesadilt eden cuma giln!l saat 14 te 
Erzurum !nbisarlar Basmiidiirli!J!ii odasmda yapllacaktlr. 

4 - EksUtmiye girebilmek i~in 2766 lira 72 kuru§ muvakkat temlnat 
paraSI vermeleri lAztmdlr. 

5 - Eksiltmiye girebileceklerin 2490 sayili kanunda gosterilen &artlan 
tamamen halz olmalan lanm ve en az 15000 lirallk buna benzer ln~aatt lyi 
bir surette yapbklarmt lsbat edecek vesika ibraz etmelerl me$1'Utfur. (3939) 

I Deniz Levazun Satmalma Komisyonu ilanlar1 I 
Cinsl 

Miktan ve 
ol~iisii 

Beber kilosunun 
tahminf fiatl 

Kr. San. 
Koyun eti 38285 Kilo 41 82 
St~ eti 21639 Kilo 32 25 

1 - 23 haziran 937 gilniinde yaptlan miinakasastnda teklif olunan fiat· 
lar yiiksek goriiln yukanda cins ve miktarlan yazth ikl kalem yiyecek 19 
temmuz 937 tarihine rasltyan pazartesi giinil saat 14 te pazarltkla ahnmak 
ihere eksiltmiye konulm~tur. 

2 - I~bu 2 kalem etin muvakkat temina!t 1724 lira 25 kuru§ olup §3rt• 
names! Komlsyondan hergiin parasu: altnabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayth kanunea yazili vesikalarla birlikte ve belU 
giin ve saatte Kastmpasada bulunan Komisyona miiracaatleri. (3801) 

Zonguldak Valiliginden: 
Zonguld.ak Vi!Ayeti i~inde Eref;li • Devrek yolunun 1 q: 616 - '27 ~ 000 

kilometreleri arasmda yaptlacak yirmi ii~ bin dokuz yiiz elli altl lira lork se
kiz kurus ke&if bedelli ~ose esaslt tamirab ~i kapalt zarf usulile eksiltmiye 
konulm~tur. ;f:ksiltmesi 14./7/937 ~~amba giinii saat on be~te Zonguldak 
Viliyeti Dai.rni Enciimeninde yaptlacakhr. 

Eksiltml! ~rtnamesi ve buna miiteferri dijl;er evrak yiiz yirmi ku~ mu
kabilinde Zonguldak Nafla Miidarliigiinden abnacaktlr. Muvakkat teminat 
bin yedi yiiz doksan yedi liradrr. Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmi Gaze· 
tenin 3297 sayJlt niishasmda ~tkan talimatnameye tevfikan Nafta Vekaletin· 
den almmt~ miiteahhidlik ebliyet vesikasile T!caret Odasmdan 937 ytlmea 
ahnm~S vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublanm yuka
rtda ya:c.ll gilnde ihale saatinden bir saat evveline kadar Daim! Enciimen 
Reislif;ine vermeleri iliin olunur. (3730) 

istanbul Defterdarhgmdan: 

Cinsc ve mevkii 
Mubammcn 

bed eli 
Lira 

Kac!.tkoyiinde Osmanaga mahallesinin eski Sogiidlii~esme yeni Cilek 
ve Dut sokaklarmm birle~igi kii~ede alhnda bir diikkam bulunan 
ild katta be$ oda vesair mii~temilatt terkos ve .elektrik tesisatm1 havi 
23, '27 numarah evin tamam1. 3000 
Kocamustafapa~a mahallesinin Kocamustafapa~a caddesinde yarun 
kargir iki katta be~ oda vcsair mii$temilah havi eski 495 yeni 445 
numarah esk1 askerlik ~ubes! binastnm tamamt. 950 
Yemi$te <;elebio/:lualaeddin mahallesinin Baltkpazar1 caddeslnde 
iistiinde bir odas• bulunan kargir be§ odalt mal\azanm 57600 hissede 
12240 hissesi. 1500 
Siileymaniycde Dokmeciler caddesinde medrese altmda bilMlava 
31 a3 numaralt kirgir diikkanm tamam1. 350 
B~yaz1dda Car~1y1kebir civannda Cuhac1 hanmtn alt katmda birincl 
adada eski ve yeni 5 numaralt karl(ir odanm tamamt. 230 
Aksarayda eski Katibkasun yeni Yah mahallcsinin eski Yaltbostan1 
yeni Kumsal sokagmda eski 140, 142, 144 yeni 173 numaralt arsanm 
tamam1. (Beher mej:re murabbat) 2 

Yuknr1da cins ve mevkileri yaztlt emliik hizalarmdaki muhammen be
deller iizerinden a~tk artttrma usulile sahlacaktlr. lsteklilerin ve tediye ~e • 
raitini o?renmeit istiyenlerin 12/7/937 pazartesi gilnii saat on dortte yiizde 
yedi bu~uk pey ak~elerile Milli Emlak Mil~rliigiinde toplan3ll Komlsyona 
gelmeleri, ·M.• (3705) 
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Buru$mU$ ve ihtiyarlaml$ 

Bir doktorun 
\iayan1 hayret 

Bir ke,fi 

Viyananm tlbbi mecmualart, 
biitiin diinyayt hayrette btra
kan fennin, en son muzafferi
yetini ilan ediyorlar. Buru~uk
luklarm yalmz sehehi te~ekkii
liinii dei!il, onlann izale ~are
sini de bulmu~lardtr. Anneler, 
hatta biiyiik anneler, genclik
lerindeki taze ve a~1k tenleri
ni 50 ve 60 ya~lanndaki kadm
lar, gencliklerindeki buru~uk
suz ve yttrnu~ak cildlerini te -
min edebilirler. 

Hastanelerdeki tecriibelcr 
Buru~ukluklarJmiz, ihti(yar

lamaga ba~ladi~nnzda, meyda· 
na ~tkar. Cild zamanla bazJ 
canlandmcr ve besleyici un -
surlanm kaybeder. Bu unsur
lar, ~imdi biiyiik bir itina ile 
se~ilm~ gene hayvanlardan 
istihsal olunabilmektedir. Cild, 
bu cevherle beslenildigi takdir
de yeniden tazeler ve gencle -
~ir. !~te Viyana tl'nlversitesinde 
Profesor Dr. Stejskal idaresin
de yap1lan tecriibelerde elde 
edilen §ayani hayret semereler 
budur Doktorun bu §ayaui 

Bir cildi 
Gencle~tirmi~tir. 

• 

hayret ke~finin miinhastr~n 

istimali hakk1, fevkalade mall 
fedakarhklarla Tokalon miies
sesesi tarafmdan temin edil
mi~tir. 

Biocel tahir edilen hu canh 
cild hiiceyrah hulasas1 ancak 
pembe rengindeki Tokalon kre
m! terkibinde bulunur. Has!a
nelerde yaptlan tecriibeler ne
ticesinde 60 ve 70 yS§lannda
ki kadmlarm buru§uklukl~n 
alh hafta zarfmda zail oldugu 
goriilmii~tiir. 

Muvaffakiyet garantilidir 
Her gece, yatmazdan evvel 

pembe rengindeki Tokalon kre
mini kullamruz. Siz uyurken 
cil9inizi besler ve gencle§tirir. 
Birka' hafta zarfmda buru • 
~ukluklar zail olur ve daha 
gene gOriiniirsilniiz. Giindiiz 
i~in yags1z beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanuuz. 

Siyah noktalan eritir, a~1k me-
sameleri kapattr, en sert ve en 
esmer bir cildi yumu§atlp be
yazlattr. 

Terleyenlere Hidrol 
.. A)'..k, koltuk ter ve kokusunu derhal keser. Her eczanede 40 kurll!jtur. 

Ktrklareli iskan Miidiirlii2'iinden: 
1 - Ktrklareli Merkez kasabasmda 20 aded ~ehir tipi kerpic gocmen 

evi 4201 lira 40 kuru~ ve 91 aded koy tipi kargir 17328 lira 22 kuru~ ve 162 
aded kerpicten 29117 lira 88 kuru~ ki ceman yekiln 273 aded evin muham -
men bedeli 50647 lira 50 kuru~. 

2 - Keresteden maada bilumum malzemei in~aiyesile beraber veya
hud yalmz ~ ~~ih~i 15 giin miiddetle kapah zarfla eksiltmiye CJkanlmJ~tir. 

3 - 12 temmuz 937 pazartesi giinii saat 14 te ihalei evveliyeleri yap1la -
caktJr. Taliblerin plan ve ~artnameleri gormek ve mahallerini ogrenmek lcin 
hergiin iskan :\iiidiirliigiine ve kazalarda iskan Memurluklarma miiracaatleri. 

4 - !hale giinii taliblerin ehliyet vesikalarmm yan1armd.a hulundu • 
rulmas1. 

5 - 2490 sayt11 kanunun hiikiimlerine gore eksiltmiye l~tirak edecek 
taliblerin ~{ 7,5 muvakkat teminatl havi kapah zarflarm1 belli saatten laakal 
iic saat evvel Iskan dairesinde miite~ekkil Komisyona teslim etmeleri. (3747) 

Kocaeli inhisarlar Ba~miidiirliigiinden: 
inhisarlar idaresine Hendek Miidiirliigii ile Diizce Miidiirliigii, Giindogdu 

ve tl'skiibii memurluklar1 ambarlarmda mevcud ve kabili tezayiid ve tenakus 
bir mij,yon yedi yiiz bin kilo yaprak tiitiinlerin Adapazan tarikile izmitte !n
hisarlar Ba~miidiriyeti transit amban iskelesinde bulundurulacak idare mo
torlerine teslim ~artile yap1lacak nakliyah eksiltmesinde, teklif edilen bedel
ler lay1k hadde bulunmad1gmdan miinakasa 15 giin miiddetle temdid edil • 
mi~tir. 

. 1 -. Eksiltmiye 15/7/937 tarihine musadif per~embe giinii saat 15 te !z
mltte Inhisarlar Ba~miidiirliigii binasmda miite~ekkil Komisyonda ba~lana
cakhr. 

.. 2. -::-. ~u i~e aic ~a:.tname suretleri Kabat~ta istanbul !nhisarlar Ba~ • 
mudurlugu Yaprak Tutun ve Ziraat $ubelerinden, Ko~aeli Ba~miidiirliii!iin -
den, Adapazan, Hendek ve Diizce Miidiirliiklerinden biliibedel almabilir. 

CUMHURlYET 

M. M. V ekaletinden: 
Askeri Mekteblere Talebe AhnacaktJr 

1 - 937 - 938 ders Vlh icin Kulell, Maltepe, Bursa Liselerile Konya ve 
Erzincan Askeri Orta okullann biitiin smlflarma, Kmkkaledeki San'at Li • 
sesinin birinci 9. smtfma, Ankara ve Konya Gedikli Erba~ Haztrlama mek • 
teblerinin ilazirlama ve orta klSlmlarm ilk smtflarma talebe almacaktir. 

2 - Kaydi kabul ~artlan ge~en senenin ayni olup biitiin asker!lk ~u • 
belerinde ve Asker! mekteblerde vardtr. 

3 - Kaydi kabul miiddeti biitiin mekteblerde 1 temmuzda ba&lar ve 10 
agustosta biter. Yalmz Ankara Gedikli mektebinin kaydi kabul miiddeti 30 
eylul 937 ye kac'.ar devam eder. 

4 - Askeri mekteblere girmek istiyenlerden Ankarada bulunanlar Ce
becideki Gedikli Erba~ Haz1rlama mektebine ve Asked mekteblerin bulun
duklan yerlerde oturanlar dogruca mekteblere ve ba~ka verlerde oturanlar 
da bulunduklan mahallin Askerlik $ubelerine miiracaat etmelidirler. 

5 - Kabul ~artlanm ta~1yan istekliler evrakm1 tamamlatlir1p Askerlik 
&ubeleri vasttasile ve noksans1z bir halde girmek istedigi mektebe gender -
meli ve mekteb tflrafmdan sccme imtiham icin cagmlmadtkca hicbir istekli 
beyhurle yere mektebc gitmemelidir. 

6 - Secme imtiham icin cagnlan lsteklilerin mektebe kac'.ar gitmek ve 
bu irntiham kazanamavmca geri donmek icin yapaoaklar1 masraflar tama -
men kendilerine aiddir. 

7 - Secme imtihamnda kazananlar kadronun musaadesl nlsbetinde 
mekteblere namzed olarak ahmrlar. Ve bunlardan talimata uygun olarak 
kat'i kabulleri yap!lmtyanlar hicbir hak lddia edemezler. 

8 - !pka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir sene tahsil fasllas1 
olanlar ve mektebe girmek icin niifus kaj!Idmda ya&ml tashih ettirenler As
ker! mekteblere almamazlar. 

9 - Gedikli Erba~ Haztrlama mekteblerine fie ve be~ smlfh koy ilk mek· 
teb mezunlan ahntr. Ve bu koy cocuklarmdan iki sene tahsil fasuas1 olan -
lar d.a mekteblere kabul edilir. (3835) 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Kapah eksiltmiye konulan i~: Urlada yaptmlacak ilk okul kurag1. 
Acm tutan: •15493• lira ·12· kuru~. 
Bu i~e aid ~rtlar ve evrak a~ag1da gosterilmi~tir: 
A - Kapa,h eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
E - Baymdtrhk i~leri gene! ~artnamesi. 
D - Fenni ~artname. 
C - A~m ve plan. 
istekliler: Bu ~artname ve evrak1 !zmir • Ankara • istanbul Baymdtrhk 

Direktorliiklerinde goriip inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yaptlacagi yer tarih, giin ve saati: 22 temmuz 937 per~embe 

giinii saat 11 de !zmir ili Daiml Enciimeninee. 
Eksiltmiye gir~bilmek icin gereken belgeler: Baymdtrhk Bakanhgmdan 

ahnm1~ miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 belgeleri. 
Muvakkat teminat: •1162· lira. •2255• (3996) 

Preventorium ve Sanatorium 
Direktorliigiinden: 

Erzakm cinsi Cok Az Tahmin Fi. Tutan ilk teminah 

Ntsf1 giir~en ms£1 me~e 
odun ceki 

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

800 700 3 10 2480 
Me~e mangal komiiril 201 
·Rumeli> 5000 4000 0 40 200 
Daj!hc koyun ve 
Kuzu eti · 405 12000 1000 45 5400 
Sade yag 135 2000 1500 90 1800 
Ayvahk zeytinyag1 1 nci 1500 1200 70 1050 
Avvahk sabunu 1 ncl 226 2500 .2QDO 40 1000 
Tosva pirinci 
Birinci Edirne ka~an 
Birinci Edirne beyaz 

4000 
600 

3500 
500 

24 960 
55 330 

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

500 
300 

400 
250 

17 85 
16 48 

Siyah mercimek 77 300 250 17 51 
Zeytin 
Seker toz 
irmikli makarna 
irmikli tel ~ehriye 
Ni~asta 

200 
3000 
300 
100 
200 

150 
2500 
250 

80 
150 

30 60 
26 780 
25 75 
25 25 
18 36 

b~ ~ 200 150 17 34 
Ekstra ekstra un 2500 2000 17 425 
Pirinc unu 200 150 20 40 
Ekmek 165 20000 18000 11 2200 

2365 
• 24 kalem yazhk ve h;hk ya$ sebze ile kuru sogan ve palates 178 

Preventorium ve Sanatorium ile Pansiyonlan icin 938 senesi mayts ni
hayetine kadar ihtiyaCI olan ve yukanda nev'i ve miktarlan yaz1h yiyecek 
ve yakacagm eksiltme ~artnamelerine gore ayr1 ayn gosterilmi~tir. Bu ihti
yaclarm a~1k rksiltmiye konuldugu ve eksiltmenin 26 temmuz 937 tarihine 
musadif pazartesi giinii ogleden sonra saat 13 te yap1lacagJ eksiltme ~artna
mesindeki ilk teminat miktarlart yanlarmda yaz1hd1r. Eksiltme istanbul Ca
galo,Plunda Cumhuriyet matbaas1 kar~1smda Yiiksek Mektebler Muhasibligi 
dairesinee toplanan Satmalma Komisyonunda belli giin ve saatte yapdacak
tir. Eksiltmiye girecekler 937 y1h Ticaret Odas1 ve 2490 numarah kanunun 2 
ve 3 iincii maddelerine gore ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namma 
i~e gireceklerin i~bu kanunda yaZih ~artlar i'inde noterlikten alman veka -
letnamelerile tk~iltmive girebilirler. 

Taliblerin belli giin ve saatten bir saat evvel teminatlarm1 Yiiksek mek
tebler muhas1bl;gi veznesine yahrmalan ve eksiltme ~artnamelerini gormek 
iizere Preventorium ve Sanatorium Direktorliigiine miiracaatleri ilan olunur. 

(4020) 

3 - Eks1ltmiye i~tirak etmek i~in muhammen bedelin yiizde yedi bu- I I 
~ugu nisbetinde giivenme paralan olan 1310 lirayJ idare veznesine yahrarak istanbul Oniversitesi Arthrma ve Eksiltme 
mukabilinde ala~aklar1 vezne makbuzunu veya hiikumet~e muteber mill! bir 
bankanm bu 1niktan ihtiva eden teminat mektubunu hamilen mezkilr giin ve Pazarltk Komisyonu ilanlan 
saatte Komisyon Riyasetine miiracaatleri. (4015) 

iiC~i•n•si ...... ~ .. ik•t•a•r, ...... M• u• h• a•m .. m•e•n• f•i•a•t, .... ~T.em .. in• a•t•, ...... ~i~h•a•Ie•s•i .. lli 
Miitercim ve Katib Arantyor 

Orman Fakiiltesi Dekanbgmdan: 
F~kiilteye 125 lira iicretli bir •Miitercim ve Katib• ahnacaktlr. 
Turkce.den alman~aya, al.mancadan tiirkceye salahiyetle terciimeye ve 

dakhlo~afiY.e .~uktedir olan 1steklilerin 14/7/937 giiniine kadar evrak1 miis
bitelenm Buyukdere - Bahcekoy Orman Fakiiltesi Dekanhgma gondermeleri. 

~vrakl .kabul olunan namzedlerin 17/7/937 giinii saat 10 da terciime ve 
daktllodan Im!Ihan olmak iizere Fakiiltede bulunmalan. 

.Miisavi dereceee muvaffak olanlar arasmda bir ikinci yabanc1 dil bilen 
tercih olunur. (4027) 

Riyaziye - Lis an • Fizik - Kimya 
ikmal ve .olgunluk .dersleri: Tiirk~e. Frans1zca, !ngilizce, Almanca, ltal

yanca: ~ Ter_:ume, tahr~r, gramer, ktyasi ve gayrik1yasi fiillerin tasrifatl ve 
tatbika.tile. cumle te~kth. c~k esash konu~malar; kuvv.etinize gore 16 biiyiik 
tablo uzerm?e sons~z mu~al~meler, ticaret mektublar1, bankac1hk ve muha
sebe derslen: - 5 hsanla ihtlyacmiZ olan derslerden her mektebin imtihan
lanna da haz1rhyoruz: - Dersler hususi olarak tek veya ayni s1mf ve dcrste 
olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ki~ile giindiiz - a~am • gece de veriliyor: - 4 ki§ile dersi 
30 kuru~ - 6 ki~ilik grupla 25 kuru~tur: • 1914 senesindenqeri usulii tedris ve 
muvaffakiyetile tanman (Cemberlita~m kar~tsmdaki Yaba~c1 Diller ve Riya
ziye Ktz - Erkek Okulu) ecnebi mekteblerini aratmaz, birkac derste s1mfta 
kalmak ko_rkusu da b~takmaz. Bilenler ve bilmiyenler her zaman kayid ve 
kabul ed11Ir. Haftada kac ders hiz1msa verilir, orta mektebleree lisana ba~
h!acaklar ve ~en! sm1flarmm derslerini giic bulacaklar icin de tatil giizel 
b~r ftrsatbr. 1shyenler biitiin sene devam ediyorlar. Tetkik ediniz. 

Direktorii: ZlYA ~ETiNKAYA 

Odun 149000 kilo Beber 250 kilosu 135 L. 12/7/937 saat 15 
3 liradan 

1 - tl'niversite merkezile Fakiilte ve onlara hagh miiesseselere ahnacak olan 
odun yukanda yazth giin ve saatte Rektorliikte kapah zarila eksilt • 
miye cikanlacaktrr. 

2 - Talibler 2490 sayth ihale kanununda yazJ11 vesikalarile beraber tek • 
lif zarflanm ihale giinii saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Rektor
liij!e vermi~ olmaiidirlar. 

3 - $artname ve lisle hergiin Rektorliikte okunabilir. (3725) 

JERANS 
Turk Limited ~irketi (Unyon Han- Galata) 
c;ok uygun !f&rtlarla Emh'lk ldaresl, lpotek ve Ahm 

Satlm Muamelltl • Telefon : 43358 

A~1k Eksiltme Suretile Miinakasa 

~arbayhg1ndan: Ak~ehir 
ilam 

1 - Tanzim edilen ke&if ve fenn! ~artnamesi hiikiimleri icinde olmak 
iizcre A~ehir Belediyesinin eski Hastane binasmm tamirah yaptmlacakttr. 

2 - t~bu tamiratm ke~if bedeli 2.402 lira 19 kuru~tur. 
3 - Miinakasa miiddeti 6/7/937 tarihinden itibaren 20/7/937 tarihine 

rashyan sah giinii saat 15 e kadar olmak iizere 15 giindiir. 
4 - Muvakkat teminat akcesi 180 lira 16 kuru~tur. 
5 - Miinakasaya i~tirak etmek istiyen taliblerin .~imdiye kadar bu gibi 

i~leri muvaffakiyetle b8§arm1~ olduklarma dair ahikadar d.airelerin hirer ve
sikalanm ibraz etmeleri mecburidir. 

6 - Bu i~ icin daha fazla malumat almak istiyenlerin Ak§ehir Belediye 
Riyasetinc miiracaatleri iliin olunur. (4026) 

~ 
~~-~ 

9 Temmuz 1937 

~~u~ i( Evn ciciM: 
'JUWNU1DE 

SiR CA2iBE VAR•' 

P~RLOD£NT oi~ MAcunu 
SA YES iN OEDiR. 

Erzurum Nafta Direktorliigiinden: 
ispir kaza merkezinde yeniden yaptlacak Hiikumet kona~ ln~aatl eksil 

miye cikarllmi~ttr. 
1 - Eksiltme kapah zarf usulile yapuacakttr. 
2 - Bedeli ke~fi on be~ bin lirad1r. 
3 - Eksiltme giinii 22/7/937 cum a giinii saat on alh tesbit edilerek Er 

zurum Hiikumet konag1 icinde Vilflyet makammda yaptlacakhr. 
4 - Evrak1 fenniyesi ke~if, resim ve silsilei fiat ve ~artnameler olup is 

tekliler bu evrakl fenniyeyi Erzurum Naf1a Miidiirliigiinde okuyabilirler. 
5 - Muvakkat teminat 1125 lirad1r. 
6 - !stekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 sayth nushasmd 

~tkan talimatnameye gore vesikalanm haztrlaytp 2490 say!lt arthrma ve eJc· 
siltme kanununun 32 nci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim eC.eceklerl 
teklif mektublanm 22/7/937 cuma giinii saat 14 te Komisyon Reisligine gon• 
dermeleri mecburidir. Postada gecikmeler kabul edilmez. (3899) 

K~rsehir Nafta Miidiirlii2iinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Kll'~ehirde yapilacak yirmi bir bin lira be 

deli ke~ifli be~ dersaneli ilk okul binasmm 13010 liraltk klsnunm in~as1 i~iCir• 
2 - Bu i~e aid evrak &unlardtr: 

A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Baymd1rhk i~leri gene! ~artnamesi. 
D - Fenn! ve hususl &artname. 
E - Ke~it metraj ve tahlili fiat cetvellerl. 
F- Proje. 
3 - Bksiltme 25/6/937 giiniinden 15/7/937 giiniine kadar olup K~ebit 

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

4 - Eksntltle kapah zarf usulile yapdacakttr. 
5- Bu i~e aid evrak1 istekliler Ktr~ehir Naf1a Miidiirliigiinden paras!Z 

olarak alabilirler. 
6 - Eksiltmiye girebilmek icin isteklilerin 975 lira 75 kuru~ muvakkat 

teminat vermesi ve yaz1h vesikalan gostermesi laz1mdtr. 
A - Ticaret Odasma kayidli olduguna dair vesika. 
B - Bu gibi i~leri yaphrd1j:i;ma dair ehliyet vesikas1. 
7 - Teklif mektublan eksiltme tarihi olan 15/7/937 giinii sa at on dort: 

te Daimi Enciimene makbuz mukabilinde verilmesi lazrmdir. Bundan sonraiCI 

l
: ;f!., ';:i•suar:~~:abu~:::ecektir. (3865)

1 Miidiirliigiinden: 

I - 1200 aded 40 s/m kly1m b1~agt 
300 • 0. T. havan btcagi 

Yukanda yazth b1~aklar pazarhkla satm almacakhr. 
II - Pazarhk 19/VII/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 14 te f(s• 

bata~ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktlf• 
III ~ !:?artnameler parasiZ olarak hergiin sozii gecen ~ubeden ahnabilif· 
IV - isteklilerin pazarltk icin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giive!1' 

me paralarile birlikte ad1 gecen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3908) -I - $artname, ke~ifname ve planlan mucibince Erzurumda yapuacali: 
59914.74 lira muhammen bcdelli Ba&miiCiirliik binas1 in~aah pazarbkla e!c ' 
siltmiye konulmu~tur. 
. II - Pazarhk, 14/VII/937 tarihine rashyan car~amba giinii saat H t~ 
Istanbulda Kabata~ta inhisarlar Levaz1m ve Mubayaat Subesi Miidiirl!i~ 
binasmda miite~ekkil Ahm Komisyonunda yapiiacakttr. 

III - $artname vesair evrak 300 kuru~ mukabilinde !stanbulda !nhl • 
sarlar in~aat ~ubesinden almabilir. 

IV - Muvakkat teminat miktarJ: 4246 lirad1r. 
V - Taliblerin Naf1a Vekaletinden verilmi& miiteahhidlik vesikasiW 

haiz bulunmal&n ve mimar ve miihendis dej;!illerse bu s1mftan bir meslek ad8)' 

mmm i.~tirakini temin etmi~ olmalan lazrmd1r. (3969 -I - 50000 - 114000 kilo Siklop cemberi 
1500 • Cember raptiyesi 
2100 • • kavalyesi 

Pazarhkla satin ahnacakbr. 
II - Pazarhk 26/VII/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da Kab8' 

ta~ta Levaztm ve Mubayaat f;lubesindeki Alrm Komisyonunda yap1la 
1 

cakhr 
III - Sartnameler parasiZ olarak hergiin sozii gecen ~ubeeen almalJilir. • 
IV - !stekliler;n pazarhk icin tayin edilen !(iin ve saatte % 7,5 giivenme P

0
8
) 

ralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilun olunur. (404 

- "I 1 - 11550 000 aded rak1 man tan ile 1000 000 ~arab mantarmm pazarl~> 
26/VII/937 pazartesi giinii saat 15 e tehir edilmi~tir. , 

2 - Pazarhk. Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Alrm f(o 
misyonunda yap1lacakhr. . ·r. 

3 - $artnameler parasiZ olarak hergiin sozii gecen ~ubeden ahnabll~. 
4 - Isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii,•e11 

me p:.ralarile birlikte ad1 gecen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (401 

- I' 1 - f;lartnamcsi mucibince muhtelif cins ve eb'adda ·69910• aded II 
hayetsiz ~eri1 pazarhkla satm ahnacakttr. 

8
• 

2 - Pazarhk 23/VII/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te l{ab r. 
ta~b Levaztm ve Mubayaat i;lubesindeki Abm Komisyonunda yap!lacaJc:~. 

3 - Sartnameler paraslZ olarak hergiin sozii gecen ~ubeden ahnabl tl'e 
4 - isteklilerin pazarhk icin tayin edilen gUn ve saatte % 7,5 giive'\s> 

paralarile birlikte ad! gecen Komisyona filelmeleri ilan olunur. (40 
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M A Z 
MEYVA 

0 N 
TUZU 

KODAK 
RETINA 

KODAK RETINA, htCim 
da ufak, kullan••• kolaJ, 
aOr'atla parlak reslmler 
~eker. Negatiflerlnden 
(:Gk gOzel agnndisman· 
lar Jlpthr. 

1Mi;;Yatiir makinelcrd~niie'"b~k; 
~eraeniz,~ hepaini KODAK R£~ 
TINA '~akinelerinde' bulabl"' 
• 
,lirsiniz. Butun yiikaek kabiliye" 

tine -ratmen ilayret verecek kadatl 

ltcuz, Kaenar •' 3.5 ; Ektar f 3.~ ve 
Zein • Tessar I 3.5 objektiflerle ve 
I • o .l 

~/500 enatantaneli Kompur optiiral 
I 
tii•le miicchhez muhtelif modeller-1 
;Her ~·~it tafsilat KODAK saltc•la~ 
rmdan ahnabilir ~ 

KODAK-SIRKETI 
Istanbul· Beyotlu, Tune!, 

Ensiz Sokak No. 3 

Askeri Lise ve Ortamekteblere 
ucretle ogretmen aramyor 

l - lstanbulda Askeri Liselere 
Bursa Askeri Lisesine 
Kmkkale Askeri San'at Lisesi 
Erzincan Askeri Ortl olU.!una : 

Fizik, Riyaziye 
Ec'ebiyat, Riyaziye, Almanca 
Edebiyat, Co~rafya, Riyaziye 
Ti.irk~e. Tarili grupu, Frans1zca, Musiki 

• 
Mt ARSAKLARI k I I kl .- 11 • N Kl BA z I ve ondan miitevellid ba, agnlanm defeder. So~ derecc teksif eJiimi~ l:ir tuz olup 

DE ve B 0 ay 1 a oo~a br. M0MAS1L MOSTAHZARLARDAN J)AHA CAB UK, DAHA KO· 

LAY ve DAHA KAT'l tesir eder. Yemekierden aonra aimma HAZIMSIZLICI, M!DE EKS!LtK ve YANMALAP.INI &lderir. MiDE ve BAR· 

SAKLARI ALISTIRMAZ. Agtzdaki kokuyu ve tatatzltgt defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. 

i~ SAHASINDA DA 
HALK<;ILIK 

HALK 
TIRAfl BtqAGI 
Halk~Jh§'ln bir nUmunesidir. 

ARKADAfl: 
Pararun daima 1iz karde~inin ce· 

binde kalmasma ~ah§. Bu para; 
en kara giinlerimizde gene sizin 
ve gozbebegi gibi sevdigimiz sev -
gili vatanmuzmdrr. 

18 MIL YON TURKUN 

kullanmas1 laz1m gelen b1~ak 
ANCAK 

HALKIN mah oian HALK 
bJ~a§'lchr. 

quNKI: 
Bu bt~ak senin KAN karde§inin 
mahdrr. PARANIN yabanc1 ellere 

gitmemesine dikkat et. 

Her yerde 
10 tanesi 15 kuru§tur. 

HALK trra~1 makinesini 
" ,. sabununu 
• • ftr,astru 
• • kremlerini de 

piyasada aramagt unutmaymtz. 

Zayi - 4765 numarah sandahmm eh
liyetnamesini kaybettlm. Yenisini ~~· 
karacag•mdan hukmii yoktur. 

Tophane Sirkeci sandalc•lanndan 
$akir oglu Cafer 

Harlct Askeri 
IIAnlar1 

K1taat1 

OSMANLI BANKASI 
31 Ilkkanun 

AKTIF 
Hiase oenedlerinin od•nmesi 
iatenmemi~ clan ktam1 
Kasada ve Bankalarda bu· 
lunan paralar 
K1aa vadeli avanalar ve rO
porlar 
Tahsil olunacak aenedler 
Ciizdanda bulunan lnymetler 
Borclu cari heaablar 
Rehin mukabilinde av&llllar 
Kabul yolile borclular 
Gayrimenkul mallar ve 
mobilya 
Miiteferrik 

lsterlln 
5.000.000 

4.733.630 

1.023.581 

5.403.823 
2.419.895 
5.806.915 
2.398.528 

412.571 
596.078 

23.092 

27.818.118 

5 

13 

9 
7 

18 
13 
11 
11 

16 

1 

1936 tarihindeki 
PASIF 

P. 

3 

6 
10 
7 

8 
10 

9 - 5 

Sermaye 
Statu muclbince aynlan 
ihtiyat ak~eai 
Teda viii de bulunan banknotlar 
Goriildilgiinde odenecek se
nedler ve vadeli senedler 
Alacaklt cari hesablar 
Vadeli bonolar ve carl 
hesablar 
Kabuller 
Miiteferrik 

lsterlin 
10.000.000 
1.250.000 

320.061 
2~.181 

14.017.604 
1.381.342 

412.571 
J80.3SS 

27.818.118 

Kuyuda muvaf1k oldugu tasdik olunur. 
Mu'ul Murahhas ve 
Umumi Muhuebe l;jefi 

G. DELLA SUDDA 
Tw·kiye Umum Mildilrll 

PH. G~ELLI 

19 
15 

19 
5 

It 
16 -
' 

P. 

1 
4 

2 
5 

8 
q -5 

Elaziz iskan Direktorliigiinden: ,.------·· 
Elaziz merkezinde bir numarah ~ehir planma gore yaptlacak 74 aded ker. 1 

pi~ go<;men evile, Karako,an kaza merkezi Tepe kiiyunden altt numarah tipe 
gore 17 'ift evin insaali 21/7/1937 tarihine musadif Gar$amba giinii saat 15 te 
kapah zarf usu!ile ayn ayn miinakasalart Elaziz iskan Mudiirliigii dairesmdc 
eksiltmesi yaptlacaklir. 

1 - in~a Edilecek evler i<;in lilzumlu clan kereste. ta~. kerpi~ vesair bii
tiln malzeme ile kap1, pencere ve teferriiatt i~~iliklerile beraber milteahhide 
aid olmak iizere in&aat anahtar tesliml suretile yaptmlacaktrr. 

2 - 1stekliler mevcud in~aat ke$if defterindcki ktymetlere gore % 7,5 
nisbetinde teminat paras! yalirm1ya mecburdurlar. 

3 - Bu hususta mevcud fenni idari ~artnamelerle planlart, istekliler ta
rafmd.an paras1z olarak Elaziz 1skan dairesinde gorebilirler. 

4 - istek!ilerin eksiltmiye girebilmek iJ;in kanuni tarifata gore tanzim 
edilmi~ ehliyet vesikalarmt ibraz etmeleri §artlir. 

5 - Posta ile giinderilecek zarflarm vilrudlarmdaki teahhurdan dolayt 
wku bulacak itirazlar nazan itibara almmaz. 

6 - Taliblerin yukanda yaz1h serait dahilinde ve muayyen giin ve sa-
atte Elaziz iskan Mudurliigu dairesine muracaatleri ilim olunur. (3965) 

BandU'ma Belediyesi 

Elektrik i,Ietme idaresinden: 
Bandtrma Beledlyesl Elektrik l~Ietme idaresine aid Elektrik fabrika~mm 

senelik ihtiyaci clan 3 ton makine yag1 beher tonu 300 lira muhammen bedelle 
al,macaktrr. 

ihale aGtk eksiltme usulile yap!lacaktrr.' 
Buna aid ~artname bed.elsiz olarak Elektrik f~letme fdaresinden verile · 

cektir. 

Kbnya Gec'.ikh Hanrlama 
Orta Okuluna : Tarih grupu 1 

1 - Pmarhlsar alaylarm 586 ton kuru 
t otu. 

Eksmme 21/7/937 giinii saat 15 te l~letme ldaresi Komisyonunca icra 
edilecektir. 

Eksiltmiye lstirak edebilmek ~in 67 lira 50 ..kuru§ mUITakkat teminatl 

En ho' ve taze meyva· 
lar1n usarelerinden lstlh· 
sal edilmi' tabii bir may· 
va tuzudur. Emsalsiz bir fen 
harikast oldugundan tamamen tak
Iid ediiebilmesi miimkiin degildir. 
HazmlSlzhgt, mide yanmaklannl, 
ek~ilikierini ve muannid inlobazlan 
giderir. .L\.gJz kokusunu izale eder. 
Umumi hayahn intizarnstzhklanru 
en emin surette tslah ve insana ba • 
yat ve canhhk bah~der. 
INGtLtz KANZUK ECZANESI 
• '13EYOGLU - iSTANBUL Ankara Gedikli Haz1rlama 

Orta Okuluna : Tilrk~e. Riyaziye, Almanca 
ol(retmeni ahnacaktrr. 

2 - Isteklilerin lise ve orta mekteb iigretmen ehliyetini haiz olmalan §art
tlr. Ehliyet, Oniversite mezunu olmak, Oniversitede imtihan vererek 
ehliyet elmak, Kultur Bakanhgt kararile ogretmenligi tasdik edi!mi§ 
olmaktan ibarettir. 

3 - istanbul, Bursa, San'at Liselerine birinci maddede yazl1t dersler ~in 
1 

108. 126, orta ve gedkli orta mekteblere aid dersler i<;in 98, 108 liraya 
kadar ilcret verilecektir. 

4 - istekli olanlar; dilek~elerine a$ag1da srra ile yaz1lmt~ evrakt baghyarak, 
Ankarada Milli Mudafaa Vekaleti Asked Liseler MU.fetti§lij!ine giind.er
melidirler. 
1 - Tasdikii ve fotografh fi~. 
2 - Yuksek tahsil ~ehadetname, tasdikname benzeri veya ehliyetna • 

me tasdikli benzeri. 
3 - :N u fus tezkere~i tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkmda vesika. 
5 - Husnuhal varakas1. 

!; - 4. maddede yazth evrakla Milfetti$lige milracaat edip durumu uygun 
olan!ardan bilahare ~u vesikalar istenecektir: 
1 - T&m teskilli Askeri hastanelerden almacak saghk raporu. 
2 - Noterlik~e tanzim edilecek taahhud sencdi. Ornegi MU.fetti§likten 

verilecektir. 
6 - isteklilerden yaz1h ~artlart haiz olanlar 15 agustos 1987 gilnilne kadar 

rniiracaat etmelidirler . 
..!_- Dilegi verine getirilemiyenler bir hak iddia edemezler. (3949) 

«;OK MUSAiD ~ERAiTLE i 

Kirahk kat ve daireler 
Galatada yolcu salonu kar§ISmda Tahir hamnm diirdiincU 

katmda yedi odadan ibaret yazthane gerek tamamen ve gerek 
oda, oda kirahkbr. Giirmek i~in hanm kapJctsma ve kiras1 i~in de 
Taphanede Denizyollan i~letmesi kar~Jsmda Eti Bank Istanbul 
Burosuna muracaat edilmesi. 

£dirne iskan Miidiirliigiinden: 
ton 1 - Tekirdal( ambarmdan ~uradhda vagona teslim etmek §artile 1375 
Dti Ve keza Kesana 318 ton ve Ipsalaya 538 ton kerestenin nakliyesi eksilt • 

Y~ konu!mu§tur. 
Dlak --Ke§an ve !psalaya naklolunacak keresteler kaza merkezinde Kay • 

;mhgm l(osterecegi mahalle teslimi ~arttlr. 

4 - Beber ton kilometrelik fiat! 14 kuru§tur. 
o!ar - Muradhya, Kesana ve ipsalaya naklolunacak keresteler ayn ayrt 

~k eksiltmiye konulacag1 gibi icabmda hepsi de bir isteklisine verilebilir. 
ntah 1- Keresteler mukavele tarihinden itibaren 45 giinde mUi.Yyen clan 

: lenne nakil ve teslim edilecektir. 
ne 1 k:- 12(.7/937 tarihine tesaduf eden pazartesi gi.inu saat 14 buGukta Edir· 

~ an Mudiriyetinde mute•ekkil Komisvon tarafmdan yapilacaktir. 
gor~b·!~ istekliler ~artnamesini istanbul ve Edirne 1skan Mudiriyetlerinde '•r ~ 

Rlln 
8
v -· lsteklilerin yi.izde yedi bu~uk teminat ak~elerini yabrarak muayyen 

'\" e saatte Komisvona milracaatleri ilim olunur. (4001) 

Uksek Ogretmen Okulu 

Direktorliigiinden: 
l>arlt~~lumuzun senelik gezintisi 10!7/1937 cumartesi giinii Suadiyede Koru 
131ebe8-1a Yap!Jacakbr. Bu gezintive okulun istanbulc!.a bulunan eski mezun g" 1. .. 

IillO. sa ' ••ki ve yeni ol(retmenleri davetlidirler. Geleceklerin, cumartesl 
at 9.25 te Koprilniln Ada iskelesinde bulunmalart rica olunur, (3934) 

2 - ihalesi kapah zarfla Vizede yap!· 
lacakllr. 

3 - Kuru otun muhammen bedeli 
21976 lirad1r. 

4 - Kuru otun iik teminall 1650 li
radtr, 

5 - ihalesi 24 temmuz 937 per~embe 
gunu saat 16 dad1r. 

6 - $artnameyi gormek istiyenlere 
her gun Vize Satmalma komisyonunda 
gosterilmektedir. cll3· c3958· 

*** 1 - Alpullu alaylDID 12,000 kilo kuru 
so gam. 

2 - ihalesi a~1k eksiltme ile Vizede 
yap•lacaktrr. 

3 - Kuru sol!anm muhammen bedeli 
450 liradrr. 

4 - Kuru sogarun ilk teminatt 34 1!
radtr. 

5 - 1halesi 21 temmuz 937 pazartesi 
giinu saat 15 tedir. 

6 - $artnameyi gormek istiyenlere 
her gun Vize Satmalma komisyonunda 
gosterilmektedir. c109· c3953· 

*** 1 - Vizenin 664,000 kilo odunu. 
2 - ihalesi a~•k eksiltme iledir. 
3 - Muhammen bedeli 4648 liradtr. 
4- ilk teminall 349 lirad1r. 
5 - ihalesi 19 temmuz 937 pazartesi 

gunu saat 15 te Vizede yap•lacakttr. 
6 - $artnamesi istiyenlere her gun 

Vize Satmalma komisyonunda gosteri-
lecektir, cllO• c3954. 

" ""' 1 - P. Hisar alaylarmm 19 ton kuru 
sogam. 

2 - ihalesi a~tk eksiltme ile Vizede 
yapilacaktrr. 

3 - Kuru sogarun muhammen bedeli 
950 lirad1r. 

4 - Kuru so~anm ilk teminatt 72 li· 
radrr. 

5 - ihalesi 21 temmuz 937 ~ar§amba 
gunil saat 14 tedir. 

6 - $artnameyi gormek istiyenlere 
her giin Vize Satmalma komisyonunda 
gosterilrnektedir. c111• c3955• 

• •• 
1 - Vize alay revirinin 1000 kilo yo-

g,;-d ve 1000 kilo siitii. 
2 - ihalesi a~1k eksiltme ile Vizede 

yapiiacaktir. 
3 - Siit ve yo~urdun muhammen be

deli 320 liradlr. 
4 - Sut ve yogurdun ilk teminati 24 

lirad1r. , 
5 - ihalesi 19 temmuz 937 pazartesi 

gunil saat 15 te yap•lacaktlr. 
6 - $artnameyi gormek istiyenlere 

her giin Vize Satmalma komisyonunda 
gosterilmektedir. cll2• .3956• 

raat Bankasma yabrmal!a mecburdur. 
Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek uzere ilan olunur, (3823) 



SiRKETi HAYRiYEDEN : 
• 

Cumar esi gii ri tatil 
saatlerin en sonra lev

ala e tenezziih seferi 

Liika tenez:zilh selerlerine tahais edilen 'l'l numara 

Uniimiizdeki cumarteainden ha, hyarak yaztn her cumar· 
teai boparlor tertihah, elektrik tenviratile haztrlanan 71 nu· 
marah vapur, Kopriiden 14,15 te hareketle (Oakiidar) , (Be • 
bek), (Anadoluhiaart), (Emirgan), (Yenikoy) , (Beykoz), 
(Biiyiikdere), (Sartyere) ugrtyacak, Sartyerde yeni a~tlan 

• Bogazi~i Canhhahk lokantast · m gormek ve orada ilk defa 
goriilen yeni Macar orkeatraatnt dinlemek istiyenlere miiaaid 
bir tevakkuftan aonra Altmkuma gidecektir. 

Altmkumda bir aaat kalacak, aonra Bogaztn miintehaamda 
bir cevelan yaparak Sartyere gelecek ve 19,30 da ayni iskele· 
I ere ugramak sure tile 21,15 te Kopriiye donecektir. 

MEHTABDA AVDET DAHA 
GE~ OLACAKTIR 

Vapurda aekiz aan'atkardan miirekkeb orkeatra taktmt miin· 
tebab eaerler ~alacak ve hoparlorlerle biitiin Bogazir;i muaiki 
nagmelerile ~mhyacakttr. 

Vapurda dana etmek istiyenler i~in husuai yer ayrtlmttltr. 
(San'atmdaki ihhsaaile me,hur lokantact Bay Pandeli tara· 

fmdan ~ok mutedil fiatla miikemmel bir biife baztrlanmtt ol
dugunu merakhlara aureti mahsuaada bildiririz.) 

Mevki farka yoktur. Gidi' ve donii' 
bilet ucreti 75 kuru,tur. 

Pasolar muteber degildir. 

Band1rma Belediyesi 

Elektrik i,Ietme idaresjnden: 
Bandlrma Belediyesi Elektrik !~Ietme !daresine aid Elektrik Fabrikast • 

mn senelik ihtiyact olan 70 ton motorin beher tonu 65 lira, muhammen be • 
delle almacakttr. !hale a~tk eksiltme usulile yaptlacakttr. Buna aid §artname 
bedelstz olarak Elektrik l~letme !daresinden verilecektir. 

Eksiltme 21/7/937 giinii saat 15 te l~letme ldaresi Komisyonunda icra edi· 
lecektir. 

Eksiltmiye i~tirak edebilmek i~in 341 lira 25 kuru~ muvakkat teminah Zi· 
raat Bankasma yattrmtya mecburc!.ur. Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek iize· 
re iliin olunur. (3822) 

EN BOYOK HAKiKAT 
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Di, macununun 
s1hhat, cazibe 

yaratt1g~ 
ve giizelliktir ! 

"Radyolin, harikulade miiessir 
terkibi, daima tazeligile temayiiz 
etmi~ ve on binlerce ki~inin tercih 
ettigi yegane di§ macunu haline 
gelmi~tir. Oi§ htfztssJhhastnda ve 

giizelliginde parlak neticeler ve
ren "Radyolin,. sizi terkibi me~· 
bul ve birka~ misli pabah ec
nebi miistahzarlartndan da miis
tagni ktlmt~hr. 

Deniz Ticareti Miidiirliigiinden: 
Miicliriyet memurin ve miistahdeminile Algarna ve K1lavuzluk zabitan 

ve miirettebab i~in 62 taktm beyaz keten elbise ve kasketle 25 ~ift beyaz is· 
karpin ayr1 ayn pazarhkla yaptmlacakhr. 

Elbiselerin muhammen bedeli 455,5 lira ve 7o 7,5 teminatt muvakkatesi 
38 lira 16 kuru~tur. · 

hkarpinlerin muhammen bedeli 81,25 lira ve % 7,5 teminah muvakkatesi 
6 li•adtr. 

isteklilerin teminah muvakkate makbuzlarile 12/7/937 pazartesi giinii 
saat ~5 le Galatada Deniz Ticareti Miidiirliiitii binasmda miite~ekkil Satmalma 
Komtsyonuna ve ~artnameyi gormek istiyenlerin c!.e !dare ~besine miiraca
atleri ilan olunur. (4044) 

CUMHURiYET 9 Temmuz 1937 

Bafi• agradan 
~athyacak gibi 

NEVROZiN 
En fiiddetli ba, ve 

dif agrllar1n1 dindirir 

NEVROZiN 
Biitiin agr1, s1z1 ve 

sancllar1 keser 

NEVROZiN 
Nezle, grip ve roma

tizmaya kar,• ~ok 
miiessirdir. 

Zayi - 3915 numarah sandal!mm eh
liyetnamesini kaybettim. Yenisini ~tka
racagtmdan hiikmii yoktur. 

Tophane Sirkeci sandalctlarmdan 
Mustafa oglu Ali 

SEFALiN 

Romatizmadan cok 
1ztnab ~ekiyordum 

SEFALiN 
beni kurtarda 

Ba§ ve di§ agnlan, mafsal 
agn1an, Grip, Nezleyi 

derhal ge~irir. 
Eczanelerden 1 lik ve 12 lik 

ambaiAjlarmt isteyiniz • 

9 T emmuz cuma ak§amt ... 

PANORAMA 
bah~eslnde 

YAVRU 
nun gecesine 

Miinir Nureddin 
Bayan 

HAMiYET 
ve Y a vruyu seven arkada~lar1 

i$tirak edecelderdir. 

Senelerdenberi deneomi' eo teoirli 
ilachr. Eczanelerde buluour. 

ismine dikkat 

•-·ALGOPAN-
BaiiiO "" 8apnu./u1TT1N: Yanao Nad1 

Umum! nt$111/atl !dare eden r 1121 llll:f1 
Mfldflrfl: Hihm~t Munil 

Cumll117111tl matbCZU! 

Tl 

>'; ; 

·' ,.-

! 
• :· 
•• 
' 

N 

iLE 
ONiiNE 
CECiNiZ • 

Adi gaz1 ve bur\a benziir boyah mayiTeri Av-
rupa ve Amerika markah siislii kutular ve 
gaz tenekesine koyarak F A Y D A yerine 
satayorlar ve herkesi aldatayorlar. Fayda 
ismine ~ok dikkat ediniz. Taklidlerinden 

sakan1n1z. 

Dif macunlar•nan incisi 

KOHiNOR 
Macunudur. 

Bunu bir kere kullananlar arbk aynlamazlar. 
kuUanmamt§ olanlar bir denesinler. 

.. ___ lzmir sab~ ~ubesi : Bay Ahmed Buldanloglu ---• 

Makinist Arantyor 
Afyon Naf1a Miidiirliigiinden: 

!C.aremize 100 lira ayhkla ve imtihanla San'at okulu mezunu bir ba§ma
kinist almacaktJr. Nafta !§lerinde ~allllanlar tercih edileceklerdir. lsteklileril). 
fazla tafsilat almak iizere idareye miiracaatleri ilan olunur. (3802) 

Sar1yer Malmiidiirliigiinden: 
27/ 4/ 93'1 tarihinde sattlacagt ilan edilmi~ olan 1128 litre petrolun miiza

yedesine talib zuhur etmemi~ olc!.ugundan ayni §eraitle 16/7/937 cuma giinii 
saat on dorde talik edildigi. ( 4013) 

Operator • Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
IDRAR YOLLARI 

Hastahklar1 miiteha••••• Kopriiba~• 
Emioonii hao Tel.: 21915 -~ 

Zayi - 5/11 sicil numarah liman ciW 
dammt zayi ettim. Yenisini ~tkaraca ' 
g•mdan eskisinin hiikmii yoktur. 

Yusuf Bayramlar 

TiFOBiL 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ye paratifo bastal klar~oa tu· 
tulmamak i~in a~1zdan ahoao tifo 
bahlar~d!r. Hi~ rahals•zhk vermez· 

Herkes alabilir. Kutusu 50 Kr. ""'-

Fatih sulh ii~iincii hukuk hakim!igiJI' 
den: 

937/767 - Fatihte Kirmasti mahalle ' 
sinde 23 sayth evde oturan Saime!liJI 
hacrile ayni evde kocast Ali oglu ZiY3' 

nm bilumum umuru vasayetini ifa et• 
mek iizere 7/7/937 tarihinden itibal'eJl 
vasi tayin edildigi ilan olunur. 

Acele devren 
Satlhk Kahve 

Kad1koyiinde Yeldegirmeninde 
karakol caddesinde 14 No, i~ind< 

.. __ oabibine miiracaat --~ 


