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Almanya resmen tehlig ediyor: 

ispanya limanlarından Almeria'yı 
il 

Bir zırhlı ile d6rt torpito şehri topa tuttu 
binalar yıkıldı, bir çok adam 6ldü ' 
}-ansız Jonanm· ası hareket etıı· ı111rtlntı11uırııııı1111ııı11111111111rı"ıı11 1111ııı u ~ 

Londra, 31 (A. A.) - Reuter ajansına bildirildiğine göre, Fra·n;~;""""h·;;;ı 

l~~·~;~~~~.~~:~~~:~!~~~:i~~.!~e~Q§,;,!.~!~:.~;l!;:~;~.~:~.!!~.!.r.!!.~"~kted.ir. 11 Bu bombardıman, ilk '" -'"""·~ ... " ....... ~ .......... _ 
mukabele tedbirı imiş 

lngiltere ve Fransa ne yapacak ? 
Fransız Başvekili Inglltere 

ve Sovyet sefjrlerile görüştü 
Alman zrrblııı Doviçlandın tı • teri tarafından yapılan caniyane ıuikaa- ,Uzan Hiraclıfel'·d·i İıpanya ıefiri Ara • 

panya ıularında bombardıman edilmesi te bir mukabele olmak üzere Alman de. quiıtain'i ve tnıılu: ıefiri Eric Phipps'i 
hidiıesi üzerine Almanya;rn çok vahim niz Jcuvvetlerinin bu sabah Almeria kabul etmiıtir • 
neticeler dofurabilecek karar vermeıi müıtahketn limanını bombardıman et • Baıvekil, Delboa ve Antoneıco ile ye 
ihtimali oldufunu biriaci tabımızda bil. tikleri resmen bildirilmektedir. mek yemiıtir. 
dirmiıtik. Bu akpm celen telgraflar LimaJllft tesisatı tahrip ve kızıl ha • Bu bombardıman ilk mukabele BomNrdnna edilen Almeria ıehrinin 

imuzr göıtermektedir. mukabelebilmiıil hareketi durdurul. Berlin, 31 (A.A.) - Deutıche Al • ita ı 
Bir Alman filoıu bugün, lıpınya hU. mut ve bitirilmi!tir • Jegmeine Zeitung, bu huıuıta töyle y a D l n 

-
bulunduiu mmtakayr ıöaterir Jaarita.. 

kudreti 
bu tahminimizde maaleıef aldanmadı • ıım batarYaları ıuıturulduktan sonra imiı r 1 
lmıetinin elinde bulunan Almeria lima. Gene resınf bır membadan bildirildi. yazıyor: 

nını bombardıman etmiıtir. ss bin nü. ğine cörc, tıpanyol ·~tannda bulunan "'Müphem ve riyalcarane mazeretler Mareşal Blomberae d"iisterilecek 
fuılu olan bu ıehir, Akdenizdedir ve Alman deniı kunetlerıni takviye etnıek artık klfi değildir. Şimdiye kadar mU ~ . ~ ~ ~ • 
Doyçland hadisesinin cereyan ettiği Ba Uzere bazı Alman harp gemileri derhal racaat edilen çarelere hiç benzeme Almanya harbıye nazın feld ma? I kuvvetlennı z ı Y a r e t için,. 
lear adalanndan tbizaya en yakın tıpan yola çıkacaklardır. çareler bulmak lazımdır. Pek aıika;:~ R~al fon Blumberg çarpm~ günü oldu~nu bil.di.rmekteclir. Dün de 
yol limanıdır. ihtilal nereye varacak ? lan tbiza taarruzundan sonra dü f . mada olacak. Bu ı1tbahki posta yazdıgımrz gıbı mareşal Blumberg 

z · nya e • ıle gelen Franırz gazetelerin"n y bu meya d b" "'k b' bah Almanyanrn Valenıiya ve Madrit hil Koelinach~ eıtung, fÖyle yazıyor: kan umumiyeıi, Londra komitesinin d w •• R ~ az. . . n. 8 • uyu ır riye nü. 
lr\tmetiyle muharebeye reımen de bat. "Valancia Markıiıtlerini ademi mü • metodlannın kafi gelmediğini anlama ı· ~gbrna goreh ?m.~Mda ne1~r~ılen tfeb- mi 0a0yılşır:,e ıştırak edecek, Napolide 

1ü ·· ·r · • ıg u aeya atan uao ını tara ın- taıyan harp · · . 
ladıfınr gösteren bu hadisenin neye dahale kontro nu ı a eden harp ıemı- lıdır. da da t ed'I 1. I ] ki . gemısının yapa· 

. . t .ır. . k . d k' k n ve ı en marep ın ta yan ca an geçıt re · d b ) k 
varacafı ıimdiden keatırılemez. At • Jerine taarru~ e me•e ıevkeden hır te ~alencı~ a ı ızıllara karıı daha mü Nü . smın. e u una~ tır: 
manya bu ıekilde harekette devam e • ıebep vardır· easır tedbırler alınmalıdır. yolcu ile Marailyaya hareket t!tmiıti. .. ma:>:J§, taç gıyme fenlaklen 
decek midir? Fransa,, İngiltere ve "Beynelmilel bir ihtilif çıkarmak.,, Almerianın bombardımanı, ilk mu • • • • munasebetay)e lngilterecle yapılan 
Sovyet Rusya bu hare:Cete mukabele Bu ihtillfın nereye varacafrnı tim • kabclebilmisil tedbir.idir . Bucün saat on beıe kadar gelen ve muazzam bahri nümayjıe bir cevap 
edecekler midir? Edeceklerse alacak • diden tahmin etmek mümkün deiildir.,. Bir de d~nizaltı gemisi faaliyette birinci tabımızda verdiğimiz telgraflar. (Devamı 6 nıcıda) 
tarı tedbirler neler olabilir?. Valanslya hilkll metinln Valanaıya, 31 (A.A.) - Mim mü. ~.o ~amanki. malumat üzerine yürüttü. Sof yada bf r e k k 

Bu ıuallere kat'i cevap vermek tim • resmt tebliği dafaa ba~anlığı bildirmiftir: Milliyet • gumuz tahmınler tunlar idi: • r e 
dilik imkansızdır. Fakat a§ağıdaki oku. Valancia, 31 (A.A.) - Reıml tcblif: p~rverlerın meçhul bir denizaltı rem ıi Dev~m ettiği on aydan fazla zaman- &melf yatla dokurdu ! 
yacağınız gibi Fransız BaıvekiH Blu ., Bu ıabah ~r~enden bir Alman zı~sı ~un sabah ~~rıelon ya,kını.n~a İıp.an}"Ol danben Avrupada umumi ıulh bakımın . 5?f~a, 3 l (A.A.) _ Sofyada 
mun Almeria hadiıeıini müteakip biri . ile 4 muhrıp ihtarda bulunmadan aahı.le tıcaret gemııı Zorroza ya ıkı torpıl at. dan sık ~ık tehlikeli vaziyetler doğuran bır klınıkte ender tesadüf edıl' b' 
biri arkaaına İngiltere, Sovyet Ruıya ve yedi buçuk mil mesafede dutarak ıeh_nn mııtır. . . İlpanya ııyanı çok vahim bir hadiıe da terato)oji hadisesi vuku bu] ır t ır 
İıpanya müme11illeriyle görU,meıi üzerine ateı açmıflardır. Birkaç bana Saat 13,30 da aynı denızaltı gemisi ha ortaya çıkamuıtır: Geçende bir erkek köyl" muı· ur. 
Fransanın vaziyeti tetkik etme.ır.e harap olmuı ve birçok kitiler almilt ve Goida de Baraelona iımindeki tıpan • Al d yapılarak karnından b'~~~kamb.e ıyat 
ba • 1 ka h" t . man onanmasının iftihar ettiği uyu ır ur 

ılamı~ bulunduğunu göıteriyor. yaralanmııtır. 
1 

tmak yo b" rgos~~~ ~cum de mıt ve Kargo· cep kruvazörü Doyçland tıpanyada (Deuamı ! incide) 
Fransız filo~unAun hemen Akdenize S~il bataryalan 70. ~ a . . • ya ır tor~ı ısa et e. ~rek . batmııtır. Balear adalarının en küçüğü olan İbiz 'f f -

hareket etmesı hidiıesnin büyüdüğünü ıuretıyle mukabele etmifl~rdir. ~örü ~argo!u hımaye. e_den ıkı denız tayyare. önünde butundufu ıırada Almanları~ ca ret Odası hay 8 t 
anlatıyor. nU•e göre muhriplerden bır taneıı ya • ıı denız.altı gemısıne bomba atmı•lar•• ı·dd .. h' b' pabalılı~ı fddl :ır :ır - asına ıore ıç ar sebep yokken, Va- ~ 8 d 

Bu akpm gelen Anadolu Ajanı tel • ralanınrttır. . . da gemı ort~dan kaybolmuıtur. lanıiya hükumetinin tebliğine göre ise , S i O 8 
graflarını dercediyorıız ·. Harp gemileri taknben 200 mermı Bır tane daha... k ·· d m 1 ~ .. ruv.~z~r e~ ıteı açıldığğı için İspan D h 

Bu akıam gelen telgrafları dercedi. atmıılardır. Mermiler, tehrin her tara. Barselon, 3l (A.A.) - Malgrat önün. ya bukumetıne mensup iki tayyare tara .. a iliye Vekilimiz geçen gün Bil 
yoruz: fına ooımUıtUr. Bundan sonra Alman de bir bi denizaltı gemiıinin taarruzu f d yuk Millet Meclisi ku"rı" .. d h • . • d b • ın an bombardıman edilmittir. Ölenler ah usun en ayat 

Almanyamn reımt teblf.X.I filosu arkuından keaıf f>lr uman ıra- na uğrayan vapur Barselonun Rhumba P aldığı hakkında ya 1 1 A en son mallımata göre 23, yaralılar da b pı mıı o an bir 
Bertin, 31 (A.A.) - Alman iıtihba - karak u.uJclafllllttlr. petr~l vapurudur. Bir kaç dakika ıon • 83 tür. ~yanata cevap verirken hayat pahalı • 

rat bllroıu tebligw ediyor: : Pariıte mDhim temaslar ra Caua de Barselona KarOV\su ayn'ı B h.d. Al lıgının bizdeki telikkı'le · · b' k 
1 (AA ) B . a- u a ıse manyada büyük bir he. rının ır ısnu 

Demirli bulunan Deutachland zırhlı bi Pib~r~a, 3k d. · -S aıvekıl Blum yerde batmı§tır. yecan uyandırmı§, Hitler alelacele r.ın hayali olduğunu söylemi§, hatta 
aına kup lcm1 bombardıman tayyare • n ırı ar asın an ovyet maslahat • Ölenler çoktur. Zira karıo birçok (Devamı 6 tHcula) rcımi kanallardan çıkan bazı en. 

<Devama 6 tncıda) 

• 
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1Jış J'dltifuı 

Akdeniz statükosunu 
parafe eden mühür .. 

Arsıulusal muahedelere riayeti şiar 
edinmiş olan Türkiye, birk;>s ay devam 
eden hummalı bir çalışm2{""' sonra işte 
nihayet istediği neticeyi elde etmiş, 
yeni muvaffakiyeti bütün initiative'le
sal bir riayet,, temin eylemiş bulunuyor. 

Türk milleti siyasa dünyasındaki bu 
yeni muvaffakiyeti bütün imitiative'le
rile büyük şefine borçlu olduğunu unu
tamaz. Atatürk Millet Mec1isi kürsüsün 
den verdiği her söz gibi son verdiği 

sözü de tutmuş ve Türkiye hükumeti, 
Türk diplomasisi onun tarafından göste 
rilcn her hedef gibi Hatay hedefine de 
ulaşmıştır. 

Atatürk zimmetinde tek "milli vait,, 
kalmayan, tek milli vait bırakmayan 
müli şeftir. 

Artık İskenderun ve Antakya Türk
lerini soyup sovana çeviren, istilaya, 
lakayt idareye, kızıl dağda dolaşan hay
dutlara, zaman zaman Gavur dağının 

etekledni vurmuş olan Lejiyon etranjer 
çetelerine ve müstemlekeci zihniyetin 
en kötü nümuncsi ve hakka saygı gös
termeyen eski kadrolu manda idaresinin 
son sembollerine ve onların etrafındaki 
avenenin şerrine bilfiil nihayet verilmi~ 
tir. Muvaffakiye!in tam bir hakikate in
kılabıru altı ay sonra tes'it edeceğiz. 

Ondan sonra Amık gölü kenarındaki 

bataklıkların, Amık ovalarındaki köyle-
ri mahveden sıtmanın ve Hataylı Türkiln 
yıllardanberi sarmış, ezmiş, manen, ma'.d 
deten yıpratmağa caba mış olan bü
tün kötülüklerin yaratıcı ve yapıcı 

Türk enerjisile merhale merhale orta
d:m kalkacağını, gittikçe acısı unutulan 
bir hatıra halinde tarihe karışacağını 

göreceğiz. 

Bu ne büyUk bir başarı ve ne bllyUk 
bir gönül ferahlığıdırl 

On dokuz yıl önce batan gUneı Uç 
gündenberi her sabah Hatay üzerinde 
de doğmaktadrr. Türk milleti! Türk 
gençliği! büyük bayramını nasıl tesit 
edeceğini, ancak böyle büyük günleri 
daima cuı ve hurU§ içinde dünyaya 
haykırmı§ olan sen bilir ve ancak sen 
gösterebilirsin 1 

• * • 
inkar edilemez bir hakikattir ki Türk 

Jstanbulda 
h~1~at bahahhğı 

var mı? 

- Fransız dostluğu Hatay davası 

gibi çetin bir imtihanı büyük bir kud
retle ve çok sağlam, çok sarsılmaz ola
rak ge!:irmiş bulunuyor. Hatay davası
nın sinirleri çok geren havası içinde 
dahi bu dostluğun atisine daima emni
yetle bakmış olanlara şimıdi az çok hak 
vermemek bir hata olur. Onlar teşhis
lerinde pek yarulmamışlardır. Fakat 
davanın devamı müddetince en asabi, 
en müfrit milli heyecan ve infiali göster 
miş olanlar arasında bulunuşumuzla 

biz şahsan hata ettiğimize kani deği

liz. Zira açık olarak görüyoruz ki bu 
Hatay kaplan pençesinden koparılmış 

bir Hataydır. Ve Atatürk Türkiyesin
den başka bir Türkiye böyle bir netice
yi dürbününün ters tarafile ldahi göre
mezdi. Hatay işi Kemalist Türkiye va
tandaşı olmanın büyük kıymet, mana 
ve meziyetlerini Türkiye dışında yaşa
yanların da ne derece iyi kavramış bu
lunduklarını ve Kemalist Türk idaresi
nin milli azlıklara nasıl bir emniyet tel
kin etmekte bulunduğunu pek asık bir 
tarzda isbat etmiştir. 

Hatay meselesinjn arsıulusal bir 
tetkik mevzu oıduğu müddet içnide 
gerek aleviler, gerek çerkcsler ve ze. 
hirlenmemiş ermenilerin hemen hepsi 
muhtar bir Türk idaresinin kendileri. 
ne istikballeri için nasıl bir teselli 
verdiğini yUksek sesle haykırmaktan 
çekinmemişlerdır. Biz, Hatay mesele
sinin hallinden çıkan neticeler ara.. 
smda. bu tezahüre ön planda bir kıy
met verilmesi lazımgeleceği kanaatin. 
deyiz. Bir kuvvetli devlet, azimkar bir 
§ef ve zeki bir diplomasi ile herhangi 
bir siyasi muvaffakıyete ulaşabilir. 

Lakin kendi ka.'llndan ve kendi har. 
sından olmıyan, kendi hudutları için
de bulunmadıkları §Öyle dursun, ya. 
bancı telkinlerin da.imi tesiri ile de 
doldunılmuş bulunan birtakım unsur
ların J>öyle candan sempatile.r.ine mu. 
hatap olmak öyle bir muvaffakıyettir 

ki, medeni alemde, medeni bir devlete 
bunun kadar iftihar verecek bir baş. 
ka. vesile güç bulunur. Hele bu unsur
iJrm 20 yıldanberi muhtelif vesileler. 
le da.ima bize karşı olanların yanında 
bulunmuş olma.an ve bu hadisenin 

dünyadaki bütün azlıklarm kendileri
ni idare eden milli çokluklardan hep 
gayrimemnun bulundukları bir dev. 
re raslaması Kemalizmin telkin ettiği 
emniyete, topladığı sempatiye açık 
bir delildir. 

Harita üzerinde Hatay haritayı ka.. 
rıştırmak için ~Jelirmiş değildir. Ha
tay, haritadaki biittin hatları olduğu 
gibi devam ettirmek kararını vermiş 
olan Türkiyeni ı ve ona benziyen dost. 
larının bir kanaatini yeniden parafe 
etmek için kullandıkları mühürdür. 

Nizamettin NAZiF 

Kardeş Mısırtn 
gen~ kralı 

31 Temmuzda kıhç kuşanacak 
Mısır kralı Farukun temmuzun 31 · kendisi de seyahate çıkmış ve oğğlunu 

inde "kılıç kuşanma .. merasimi olacak
tır. 

Mısırın 17 yaşındaki kralı birinci 
Farukun, "tac giyme merasimi,,ne mu- ı 
adil olan bu kılıç kuşanma merasiminde 
İngiltere kralınınkine benziyen tac giy 
me veya mukaddes bir yağla oğuşturul
ma töreni yoktur. 

Kılıç kuşanma merasiminin gerek ec
nebi kral aileleri ve gerekse istiklaline 

henüz kavuşan Mısırlılar üzerinde iyi 
tesir bırakması için, Kahirenin kadim 
Rifai camiinde yapılacak ve merasime 

Camiülezher Universitesi rektörü Şeyh 
Mu~tafa Maragi riyaset edecektir. 

Bu yeni "taç giyme,. merasimi için, 
Kahire otelleri şimdiden misafirlerle !dol 
mağa başlamıştır. O gün Mısır tarihin
de şimdiye kadar görülmemiş debdebe 
de bir askeri geçit resmi yapılacaktır. 

Bu havadisi veren İngilizce "Niyuz .. 
gazetesi genç krala karşı annesinin fev
kalhad inita göstermesi etrafında garip 
bir ''hikaye,, yazmaktadır. Gazete ıcliyor 
ki: 

"- Kral Farukun, annesi yanında 
olmaksızın seyahat etmesine asla müsa

ade edilmemektedir. Annesi, onun yiye

ceği herhangi şeyine, lokmasına kadar 

gözden geçirmektedir. Oğlunun zehir
lenmesinden endişe etmektedir. 

• Ekseriya, valde kraliçe oğlunun ye
mek ihtiyacını gidermek üzere bir omlet 
veya Mısır yemeğini kendi eliyle yapıp 

sunar. Ayni sebebledir ki, valde kraliçe, 
geçen baharda oğlu Avrupaya seyahat 
c/derken onunla ve dört kızıyla birlikte 

gözünün önünden ayırmayacağına ye
min etmiştir. 

lı!1sır 11ralı Farul: 

Bununla beraber, bütün bu takytda
tın annelik kaygusundan geldiği haki-

kati, kral Faruku teskin etmiyor. Zehir

lenmekten korkmak meselesini. kral 

Faruk bir masal telakki etmekte ve alı

nan herhangi ihtiyat tedbirine güçlükle 
uyabilmektedir. 

Haber - İngiliz gazetesinin bu "hi

kaye,,si bir efsaneden ibaret olsa ge

rektir. Çünkü Mısır kralı bütün Mısırlı

larca son derece sevilmekte olduğuna 

göre zehirlenme asla mcvzuubahs ola
maz. 

Dinarlı, Türk 
pehlivanlığına da 

getirdi •• soz 
· Kendisini bir tUrlil yakala)1amıyao 

Amerikalı gUreşçller gltmeğe 

karar verdiler 
• .ieml.eketimizc gelen meşhur profes ı 

yonel güreşçilerden Zibesko ile Bul Ku 
mar'ın güre§i kabul eden Dinarlı Meh 

md::lin peşinden Bileciğe gittiklerini yaz 
mıştık. Tahmin ettiğimiz gibi Dinarlı 
ayağına kadar gelen güreşçilerden ora 

da da kaçmış ve böylece Türk pehlivan 

Jarı hakkında yabancılar üzerinde çok 
menfi bir tesir uyandırmakta ısrar et 

miştir. Ecnebi güreşçiler bu vaziyete ta 
biatilc çok şaşmışlar vt müteessir ol 
muşlardır. 

Bugün Beyoğlunda Kontinantal ote 

linde kendisile görüştüğümüz Zibesko 
bize şunları söyledi: 

:.Jla11at.a daic - -1asma 
L A l<~on taıne'ın "h.uı d ıle kopt k., 

masalı meşhurdur: köpek 
kuı·da , etendi evinde ne kadar raha t 
ettiğ ıni, iyice karnını doyurduğuııu 

an latmış, "Seıı de gc1. demiş, dııglar. 
d.ı sıkıntı çeka1eklen kurtulursun~ .. 
Kurd bu tekliflcn hoşlnnır gibi olmuş 
ama köpeğin boynumla tasmanın bı

ı a'•lığı izi görüp de işi n aslını oğı c
nince: "Ben öyle şeye gelemem, de. 
miş, tasma ile l'ahat etmekteı.se tas. 
masız didınmek hayırlıdır.,. 

Dcmokrntiayı , hürriyeti yerenleı bu 
hikayeden elbette hoşlanmıyorlar; bi. 
!akis, tasmamn methini edıyorl&r. 

Boyunlarına kendi ellt!ri He tnsma.fı 
vuruyorlar. Takıyorlar demt'dim, \'U

ruyorlar, damga \'urur gibi ... 

Her taraftan ferdin, feröciliğin ma
zarratlarmı sa)'an sesler geliyor; ın .. 
sanlara: ''Kendi kendinize düşünme. 

ğe kalkmayın, irac!e'nlzôen feragat 
edin, size raha~ıntzı, ekmeğinizi kr.ıy. 

bettiren şey, tek başınıza düşUnmt'k 

istemenizdir,. diyorlar. Zaten dü
§Ünmekten nefrrt edenler alkışhycr, 
ötekiler de taşı yiyor. 

Demokratia esaslarını reddedt'n 
memleketlerde halkın refaha kavuş
tuğunu iddia edenler var; bunların 

övdükleri hır devlet adamı: "Burada 
ekmek bulursu:rnz, hürriyet arıyorsa. 
nız komşu kapıya!" elemiş ve hürri/et 
olan yerde ekmek bulunmadığına 

inandırmak istemişti. Bu söz, realite. 
nin ta kendisini gösterse bile yine 

haincedir, ins~'l oğlunun en asil işti
yakına hiyanettir. Büyjk iş, ekml ği 

temın etmek değıl, hürriyet şartları 
içinde ekmeği temin etmektiı ... Za
ten yalan söylüyorlar, hUn-iyetsiz 

memleketlerde insanların k:ıym doy. 
duğu da yok. F'akat açlıkhrını hisstt
meleri de ynsaK. "İçin mi kazılıyor? 

düştinmektendir ... ,, Kim bilir? belki 
güni.ı.n birinde açlıktan değil, yemek

ten insanın içi kazıldığını iddia en-"
ceklcr \'e bu bar:kulade kcşiflen' ılc 
bir kere daha dkışlanacaklar. 

Doğrusu hümyet iştiyakım duyan. 

la:: çok değildir; ekseriyet tasma pa. 
hasına da ols:.ı :ısıl rahatı. ekmeğı a
rar; hatta böyJ.~gıne tas:nayı anrak 

düşünenler hiss~der. Açılmak, uzak
laşmak, yükselmek arzusunu çekmi. 
yen zincirin mü~ar.de etmiyeceğini bi. 

lir mi? ... Fakat hunu düşünüp de ek
senyete, tanımadı;;ı, ıstırabım bilme

diği bir iştiyak: nşılamaktan kaçan. 
lar yanılıyor. Onlar: ''Asıl hilrriyet 

insru; içindedir, biz istedığimiz gibi 
düşünüyoruz, ~önlümüzde hürriyeti 
tesis ettik, dış· filemi zihnimizde haz. 

rettik, her yandan kapalı bir kale olan 
içirr.ize ise kimse giremez.. diyorlar. 

Bu Pdamlar iki tlefa hürriyetten mah
rumdur, boyunlarında iki tasma var. 

(Ba:ı tarafı 1 incide) 

dekslerin hayat pahalılığı te13.kkisini 
tenkid etmiş ve bu endekslerde mese
la asgari fiatın 60 liradan gösterildi
ğini, halbuki memlekette günde bir 

lira. kazananların ekseriyeti te§kil et
tiğini, bu endekslere göre bu ekseriye. 

tin aç ve perişan olması 1fLzımgeldiği. 
ni, halbuki hakikatin hiç de böyle ol. 
madığını izah etmişti. 

Da biliye vekilimizin bu sözleri alft. 
. .............................................................................................................. . 

"- Biz buraya Türk profesyo

nel güreşçilerle maçlar yapmak için 

geldik. Fakat kimse karşımıza çık
madı. Dinarlı Mehmet de güreş ya

pacağına söz verdiği hald~ şayanı 

hayrettir ki meydanda yok. Biz Av

rupada hiç maç kaybetmedik, hep 

kazandık. Kazanmak ve kaybetme 

nin bizce ehemmiyeti yok, yeter 
ki maç yapalım. Biz gelir gelmez 

antrenmanlara baş} adık. Buradaki 
amatörlerle karşılaştık. Bunlar ara

sında çok kıymetli güreşçiler var. 

Bilhassa Çoban Mehmet... Bu pro

fesyonel olursa iyi bir mevki alır. 
Tabii kendisinin amatör olması bi

zimle maç yapmasına manidir. Şim- \ 
di Hint mehracclerine mektup yazıp 

dır: biri istibdadın tasması, öteki de 
her işin kendileı inde başlayıp yine 

kcndılerinde hittiğinl uınnettiren 
nalwet tasmasr. • Nurullah AT AÇ 

kadar mahafilde olduğu kadar halk 

'arasında. da. büyük bir alaka ile karşı
lanmıştır. Bu şekilde hayat pahalılığı 

endeksi neşreden müessese!erin ba§ın
aa. lstanbul Tjcaret ve Sanayi odası 

gelmektedir. G~en seneye kadar bu 

endekslerin her tarafa ve bu meyan. 
da matbuata verilmeSi de mutaddı. 
Fa.k'at o zaman çrkan bir hrıdise Uze. 
rine tanzim edilen endeksler yalnız 

vekaletlere ve resmi makamlara gön. 
dcrilmeye başla~dı, dışarıya verilme. 
di. 
Odanın son tanzim ettiği aylık ha

yat endeksi şubat ayına ait 

olanıdır. Dün bundan bir nüsha eli
mize geçirdik ve gördük ki, baba, ana 
ve üç çocuktan mürekkeb bir ailenin 

1stanbulda • iyi veya fevkalade değil, 
orta halli olarak .. geçinmesi için ay. 

da 115 liraya ihtiyaç qlduğu göste. 
rilmektedir. 

Dahiliye vekilimiz resmi ağızla 
halkın kısmı aza.mının aylık kazancı

nın 30 liradan rı_şağı olduğunu meclis 
kürsüsünden söylediğine göre 1stan

bulda vasat derecede yasamak iç~n 

115 liraya ihtiyaç gösteren tic~~.t ~- ı 
dası bu gibiler hakkında ne duşunu. 
yor? 

Bir Başka Adam 
Amerika Cumhur Reisi 

Ruzveltin muhagyilesinde.ı 

-- --~- _... 

nuzd , geçen blrknç 

doğan eser • 

kısmın 

Gazetemize vaki o-
lan mUracaaUara 
göre dört beş gUn ev 
ve! tefrikasına ba§la 
dığtmz bu eser spor 
A.lcmlnde olduğu kn 
d:ır ruhiyat ile me;-· 
gut olan mahfillerde 
de aldkn uyandırmış-

~ tır. Eserin kahrama • 
nı hayatta paradan 
ba§ka gUzcl bir kadı 
na tam ve mUkemmel 
bir sıhhnte ııahlpUr. 

Buna rağmen mesut 
değildir. Ve hayatını 

değlotlrmek istiyor. 
Bu kolay blr teşebbUs 
değ'ildir. I<"akat Cim 
B'eyk buna karar ver 
ml1 bulunuyor, tatb!· 
kata da geçiyor. Na
sıl? 7 Ne "ekllde? ....... ~ ..... 

sıe.~....._ ....... __.,'"·~-'-=-•-"' Bun! rı ı:ı lncl sııyfe~ 
·- Oku:;'Unuz. ................................................................................................................. 

Yıldızı murabba 1 
ya P m ~e~d• gördu~e. I 

nUz yıldızı. makus:. 
nızıa öyle lO parça 
ya ayırınız ld, b11 
parçalan yan:·"..lla 
getirmek suretlle 
tam , .e eksiksiz bir 
murabba yapabllesl 
nlz. 
Bu bulmacamız mU-

kA.fldir. Halledenlerden • ki~iye muhle-
llf hediyeler verilecektir. 1 

Ccvabların 6 haziran tarihine kadar (Arap 
saı;ı) lşarctlle gl:lnderllmlş olması ı~zımdır 

Hallini de gene o tarihli nUshamızda bulacak 
smız. 

bizim Hind güreşçileriyle maç yap
mamızı temin etmelerini rica edece-
vo 

gım . ., 
Zibesko bu haf ta oda karşıl.ı~acak ra 

kip bulamazlarsa maç yapmadan şeh 
rimizi terketmck mecburiyetinde kalaca 
ğını ilave etmiştir. 

Karışık bir aile 
Ali, Sclmıının kocamdır. SUhcylA da Saffe 

Un karısıdır. Bu bllmecemız.I aııağıda f3lm1e 

rt yazılı lkl kişi halletmlştlr. İkramlyclerlni 

mntbaanuuı. gelip alabilirler. 

1- Akif Duran lstanbul erkek llscst 1006, 

2 - Behice Kemnl l<,atlh • 

Dikkat: Arabsaçı cevablarına bu 

Kuponun ilfıve;;i Jfızımdır. 
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Elimde koca koca bir iki paket .. · 
Hava sıcak... Oflayıp poflıyorum. · · 

- Şunlardan nasıl kurtulsam~·· 
Bir yere bırakmak mı?··· ~ akat t~~
rar buralardan geçmiyeceğım ... Dun 
yanın her yerinde istasyonların ema
net odaları vardır. Burada da ~ls~ ~ı
rakrrdım bir marka alırdım. Ne ıyı 0 

lurdu. F ~kat öyle bir adet te~s~s et
memiş işte ... Ah şu paketlenmı ote-
le gönderebilsem ... 

Birdenbire : 
_ Canım Viyana J • dedim. 
Sonra, gülümsedim: 
- Canım Ünye!.. 
Viyana ... Ve Ünye? .. Arada bir 

medeni müşabehet var.. Bakınız, 
nasıl: 

Medeni şehirler içinde, "Şehir 
hizmetkarı,, tesisatının en ıyısıne 
Avusturya merkezinde rastladım .. 
Her sokakta mutlaka bir iki tane 
Diensman'a raslarsmız. Bunlar, is· 
tasyon hamalları gibi muntazam bir 
kılığa bürünmüşlerdir. Kasketlerin -
de ve kollarında numaraları yazılı
dır. Çağırırsınız. Konağınızın kırk 
yıllık sadık ağacı imişler gibi koşar
lar, terbiyeli terbiyeli yanınıza ge· 
lirler. 

- Oğlum, al şu puslayı, filanca 
yere götür. Akşam üzeri de cevabı
nı saat şu kadarda şu kahveye ge
tirirsin. Ben orada bulunacağım. 

- Baş üstüne 1 · 
Gider. Namus ve istikamet daire· 

sinde işinizi yapar. Esasen numarası 
sizdedir. Keza, paketinizi emrettiği
niz yere götürüp bırakır. Sizin pe -
şinden gitmenize hacet yoktur. 

Bir şehir halkı için müştereken 
kullanılan bir uşak teşkilatı.. Ne fay 
dalı şey, değil mi? 

Bunun bir benzerine de Üny~de 
rastladım. Orada bey kılığında bir 
adamın elinde paket taşıması her ne 
dense ayıp sayılıyor. Bir dükkan -
dan ... varım kilo bir şey aldınız mı. 
bu adetı bılen hamallar baş ucunu-
za geliyor, bekliyorlar. Siz de, onla· 
rın rızklarına mani olmamak için 
paketi vermek, taşıtmak, yahut " fi
lanca yere götür, oğlum!,, demek 
mecbı.!riyetinde kalıyorsunuz. 

' Hoş istedikleri de çok değil.. Ka -
sabanın herhangi bir yerine, bir ku
ruşla yüz para arası gidiyorlar ... 

!~'aç eder, mecbur eder şekildesi 
d~gı) .amma .. şu Viyanadaki gibi "Şe
hır .hız~e~karlan., teşkilatı. büyük 
şehırlerımızde pek lazımdır. 

Y a:~ıl~a iyi olur: Hem vatandaş • 
larm ıhtıyaçlarr, hem de bir takım 
adamların iş bulmalarr noktasından ! 

< Va-Nu.' 

....... 
Ud motosiklet kazası 
Banka memurlarından Adnanm kul. 

!andığı 234 numaralı motosikelt dün 
1 

Şehrenıininde Taşkasaptan geçerken 
sütçü Mustafanm on iki yaşındaki oğ. 
lu Samiye çarpmıştır. Yere düşen ço
cuk ağır surette yaralanmış. Haseki 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Bundan başka Topkapıda da ayni 
oekilde bir kaza olmuştur. 

Şehremininde oturan Akif oğlu 
Şükrünün bindıği 142 numaralı moto
siklet Karagümrüklü Necibe çarparak 
yaralamıştır. Necib hastaneye kaldı. 
nlmıştır. 

Zehirli dut olur mu ? 
Galatada oturan Anjel, Efterbi, Ra. 

hime, Semiha isminde dört kadın sey. 
yar bir satıcıdan aldıklarr duttan ye. 
mişler, zehirlenmişlerdir. Dört kadın 
da )3eyoğlu hasta nesjne yatırılmıştır. 
Sabık bir tlmarhanell 
Mekansız taktmmdan Diyarbekirli 

Ha.san dün Galata köprüsü üzerinde
ki direklere vu:-duğu, gelip geçenlere 
söz attığı görülmüş, yakalanmıştır. 
Hasanın birk 1ç ay evvel tımarhane

ye girip <;ıktığı anlaşılmış , tıbbı adli. 
ye ~önderilmiştir. 

iki karı koca kavgası 
Beşiktaşta Dikilitaşta Saatçi bayı. 

rmda oturan Receb ile karısı Hamdi. 
ye, Şaban ile k:ırısı Hamid~ geçimsiz. 
lik yüzünd-"n k,,vga etmişler, biribirle 
rini adamakıllı döğmilşler, yaralamı~

lardır. 

Eyiib pa:xır yerinde köylerden gcle. ıı mallarm satıld1gı kısım ... 

lstanbul konuşuyor! CEyüp2) - dilekleri: Eyüplü gen~lerin 
Lise, Halkevi, küt üphane ve 

spo.r salonu ... 
Eyüp camiine çok temiz bakılmalı, gerek bu senıttekileri, geı ek 
oraya gidenleı i ı alıatsız eden meşhur dilenciler, muhtaç iseler 
Daı ü/acezeye haldırılmalı, değilseleı· dilenmelıten menedilmelidirleı 

E "bün en mühim dertlerinden birisi 
yu · · D' l ·1·-· 

hiç şüphesiz dilencilerıdı:· : encı ıgın 
mutlak olarak yasak oldugu bır memle
kette, Eyüp. hala dilencilerin istilasın
dan kurtulamamıştır. Buraya ayak ba
san her yabancıya, ister Türk, ister ec
nebi olsun görülmemiş bir şekiMe: 

- Para ı.. diye yapışan bu mahluklar 
bilhassa cenaze zamanlarında büyük bir 
faaliyet gösterirler, iç i yanmış, büyük 
ı.;~ .. ~ .. .,;)Urün altında ezilmiş olan biça
re cenaze salıiLhıiıı etrafını sararak, a
damcağızı büsbütün bunaltıp. avuç a
vuç para sızdırmak için yapmadık ke
pazelik bırakmazlar .. 

Bunlar ihtiyaç için değil, bu işi daha 
küçük yaşta kendilerine meslek edin
dikleri için dilenen insanlardır. 

Yüzlerce vatandaşın bu iğrenç mes
lekte tutunup devam etmesi karşısında, 
belediyenin, zabıt~mn i§i önleyememek 
te gösterdikleri acız, ne kadar gücümü

ze gitse yeridir. 
Yanımda Eyüplü gençler olduğu halde 

leş gibi kokan b~yük camiin _ avlusun
dan içeri girince, ılk karşılaştıgımız man 

zara şu oldu: 
ZO ile 5-6 ya~ arasında bir düzüne 

kadar dilenci karşı karşıya geçmiş pi
nekleşiyorlar. Yanımdaki gençlerden 

birisi izahat verdi. : 
_ Bugün buranın pazar günü oldu

.:Yu için dilenciler pek meydanda yoktur· 
iar. Şuraıda görünenler cle insana öyle 
hergünkÜ gibi asılamazlar. Çünkü pa· 
zar kurulduğu günler, polis kontrolü 

sıkı olur. 
tstanbula gelen bütün seyyahların en 

baş uğrağı olan Eyüp camii avlusunda 
ki pis kokuyu duyunca artık dilenci 
derdini unutmuştum. Bunun sebebini 
sorduğum zaman şunu öğrendim. ;'Bu-

daki güvercinlerin p!sliği hergiin siip ra . 
rüliiyorsa da, avlu ancak 4-5 günde bır 
yıkanır ve koku da bundan ileri gelir-

miş. 
Bu izahat, cami avlusunun muhakkak 

. V~~an Habud 

Diiııkii ya;::ımı :da bahsettiğimiz Eyübihı Dere sol.-ağı ve çirkef suları n 

iizerini biirii mü§ otlar 

olarak hergün yıkanıp temizlenmesini 
Jazımgeldiğini bana biranda anlatmağa 
kafi gelmişti: Fakat, Eyüp camiinin 
temizliği ile meşgul olması icap eden 
memurlar acaba bu vaziyeti senelerden 
beri anlayamamışlar mıdır da, bu güzel 
camiin böyle leş kokuları içiinde kal
masının önüne geçemiyorlar. Bu garip 
bir vaziyetti doğrusu. 

Bu semtin dilencileri kaldırıldıktan 
camisi temiz bakıldıktan sonra derhai 
yola konması icap eden bir iş daha var
dır : Mezarlıkları .. 

Bütün semtlerden evvel Eyüpteki ha
rap, karmakarışık mezarlıkları ıslah et
mek icap eder. Çünkü Eyüp tam mana
sile bir seyyah semtidir. Buradaki her 
kusur, memleketimizde birkaç mahdut 
yer görüp g~::len yabancılann zihinlerin
de bütiin bir Türkiycnin kusuru olarak 

kalabilir .. 
Bu hak=kati, belediyenin, evkafın ve 

Eyüplü balkın hiç unutmaması icap e-

der. 
Kokunun fenalığına fazla dayanama

dığım için camiden kendimi sokağa dar 
attım. Biraz temiz ve serin hava alma!· 

hem de oralarr da dolaşmak için deniz 
kenarına •doğru gidiyordum. Yolun üze
rinde küçük bir mezarlık nazarı d:kka
timi calb:tti. Dikkatle baktım. Mezarlı
ğın kapısında şöyle bir levha asılı idi. 

(Eyüp İdman yurdu) . 
Evvela gözlerimin beni aldattığını 

sandım. Nasıl inanabilirdim ki, gençl'k 
m::ıbedi demek olan bir spor kliibü, ha
yat ve canlılık ifade etmesi icap oden 
bir miiessese. mezarlık ortasında kurul
muş olsun. Fakat ne yazık ki aldan-
mamn,;ım. M ezarlı~ın arkasındaki kiicük 
bir bina ve bunun önündeki ufacık mey 
d:ı nd3 mezar taşları ara'"ında kurnlmuş 
bir \'oleybol ağı, acı h·kikati bütün f 

c;ıplaklığiylc açığa vuruyo:-du. Duyclu
ğum tcessüril yüzümden anlamrş ola
cak k;, bize bir buçuk saattir refakat 
etmek nezaketini gföteren buralı spor
cu gençlerı:len birisi: 

- Şaşıyor ve üzülüyo:-sunuz galiba! 
dedi. Biz buraya, mezarl·k arasına bile 
şükrediyoruz. Fakat buranın gençliğini ı 
asıl üzen. koca muhitte tek bir spor 
sahası yapılmamış olmasıdır. Kaç sene
dir bütün gençlik uğarşıyoruz. Başvur-

(Devamı ğ iinciCde) 

Dikkat :. 
w 

Mahallelerinizde gördüğünüz 
bütün eksiklikleri, bütün şikayet 
lerinizi, yapılmasmı istediğiniz 
~eyleri , canınızı sıkan hadiseleri 
.1er saat, ister me~ttupla. telefonla 
ve ısterseniz matb:ı.amıza gelerek 
>İze bildirin iz. 

1'.1uharririmiz, fotoğrafçıları . 
mı.z ayağınıza kadar gelip söy
'ed)klerinizi inceliyecek, şikayet . 
' ~r"n?ze veya temcnnHern1ı:e ga 

KU '1U~·J'da. 

Sabllta Gükçen : 1 
. Iki sene ev·•el hava s:}c:cu! t:g'"ı.ı i''"? 
ı§e ba"ıiıyan , ::ıonra Sovyet P.u:oy .... t 
~ iderc:{ Türk!•u~u öf;te~rn eııi ,, Jfü ' 

nıh nyct g önül!u ojarak hd va ,.1 • ., '-'-Au .. u · 

na gire ı e!{ ask<.q t:ı.tbi l :atta [f' lı J ·f. -
r~ne hızme~ler gôren $abiba G•·, re. 
nın hnvacılı!i S<! :nısi 0 deı e"c·'e 1 . ._, """"""" U!ı ' 
bu;ün:iü muva.faltrvetle rile r'e .• ; 

• • "' ' ı I l 
edem yor; "I\:önı._:u ş ,, denilen K,ır an. 
Irk gece1crcle. sisk>r ara"'-mda t., • ~ • ~-· > <i l:! 

kul.lan~ak gıbı henüz görmedi3ı ıırn l 
ler! talım etın.! c ıçin Ankaı ad . L 

a.ı r " · 
kiı;~lüre harck'!t etmek üzere bun.ı~t· -
yor. Bu suI'etlt! 1'ürkkuşunda .ş.ımd i 
sayıları dört yüze yaklaşan Türi<' U " · 

1 b . v .... 
man.arının ug•m oldugu gibi j-''ll ı ıı 

da başları kalmak az.im ve gayreti lc 
mesleğinde ilerlemek istiyor. 

TUrk gençleri, Eayan Gökçenin söz
lerin• u~utma~t:ıız: Siz de ontm gibi 
~avacılıgı sevın;z. Havacılığı sevince 
ınsan kolayca u~rrıağı ög~renir 
v • • • , uçma. 
gı c grendıkten sonra da kuşlar gıbı 
havo.da dolaşma}: :§ten bile değild~r,; 

( A8-tnı Usi 

CUMHURJYET't e: 

Sabiha Gökçen : 2 
Tayyare giderıoık yalnız rasgcle bir 

seyahat vasıtasr olmaktan çıkarak bir 
har1:> ı::füıhı olmuı;tur, ve harb silahla. 
rınm en müthişi. Bunda her havada 
ve !"ıhnen bilinnııyen her sahadıı. uç. 
ma'.t lazımcıır, rlüŞman tayyarelcrini 
karşılamak lazımdır, ve düşmana za. 
rar!Jr yaparak s :.. limen avdet edebil
mei~ Jazımclır. 

Bı nun elde ed .. ~' zannolunabile
ceği kadar kola y iş değildir, çok gay. 
ret 'e himmet ir:~er. Fakat elde ed:l. 
mf'.:.ı muhal olm ı ;, şöy]e dursun, pek 
mü ·nkün de bir :ı:tir. Sabiha Gökçen 
gibi feragatle, tı : gi ile ve aşkla ça. 
hşmr. k şartlaril~. 

Tayyare kuvvt:'tli silah ve layya re. 
cilik güzel şey. Ancak bu bir şiir ol
madan evvel c;oit <;alışma istiyen ') İr 

demir leblebidk Bilerek çalışan \'e 
aşklı çalışan he: Türk bu zor işte mu
va'"fak olur. 

Sabiha Gökçen yalnız l.endi cin.sin
den vatanperver Türk vatandaşı ka
dın gençliğine değil, alelıtlak bütün 
1'ürk gençliğine misaldir. Bu miı!aL 
den sonra memlekette tayyarecıliğe 
bağlılığın ve ona koşuşun bir heyecan 
haline geldiğini görmek isteriz, ve biz 
bundan eminiz. 

(Yunu.! Nadi) 

TAN' da 

Hatay cnıa,rr.asrnrn sı lh 
bakımmdan mUta~lası 
Ahalisi Türk olan üç nahiye Ifata. 

ym olmalıydı. Hatayda Türk dilinin 
daha fazla hakim bir mevkii olmasını 
elbette isterdik. Fakat Cene\Te bir 
uzlaşma yeridir. Barıtı usullerile varı. 
lan her anlac:;ma için karşılıklı feda. 
karlık zarureti vardır. Biz de bu iki 
nolüadn daha fazla ısrar etmememi. 
zc k:ırşılık olar3.k Suriyedeki Tür!r!er 
için ekalliyet hakları elde ettik ve 
Türl<lerin dil V.? kültür haklarını ko
ruyacak bir vaziyet hazırladık. 

İki noktada vaptığımız fedaHr
lıklann temin ettiği netice, yalnız 
bundan ibaret 1cğildir. Bızim için asıl 
maksat, cenup hududumuzda ahe~·k 
ve istikrar kurmaktır. Beraberce 'o?a 
devam edebilme;c için, karşımızda. bu. 
lunanlarm duygıılarma bazı fedı.ıkP..r. 
hkları göze almak zarureti vardır. Biz 
de büyük bir hüsnüniyetle bunun - · c. h c.1. 

mi derecesini yaplrk. Şimdı tatb ik::ı t 
vaziyetine giriyoruz. 

Bizim hiçbir gizli kapaklı emelir.· ;z 
yoktur. Fransa ile Surive d b .. 
h"' il 1 • e ızım 
us~, n yetimiz~ ayn!le muk b , 

d , d a e e E'. 
er.erse okuz on aydır üc meml 1 t· 

.1 t'l"f h . . ece ı 
~ 1 ı a alınde bulunduran bu is, bun-
~ıı s~nrası içh pek kolay mÜşterek 

bır bag şeklini alabilir. 

( Ahm,ct Enıiıı Yalman) 

Rayıp aranıyor 
As'an P.i.zPn' 1 · • · :n z nclrlJ k öprü köyl~nden 

Burn:ız ot!'ull:ı.rrndan All oğlu 338 doğumlu 
lifüıeyln Yazrcıoğlu dllrt gtlndUr orta.dan 
lrn.ybolmuştur. Bulana \'e ondan malQmıı.t 

~ verene Hrrnmlye verl'ecc~inl bildiririm. 1<~ -

Eyiibiiıı bin bir derde cleva olduğıı söylenen me§1ıur (Çırçır) mıyu 
___ _. _ _..jllml..., __ .._ ___ , 

1 
sımpa~a Bahriye caddesi 26 No. ıı Hakkının 

ı kahvesinde Ali. · 
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- Hangi mesut bir tesadüf sizi 

buraya gönderiyor} 
- Tesadüf değil Necla hanıme· 

fendi. Lem'inin çocukluk arkadaşı
yım. Arazimiz Lem'i ile biribirine 
bitişiktir. Burada bulunduğunuzu 
haber aldım. Sizi görmek arzusuna 
mukavemet edemedim. 

- Çok iyi ettiniz. Sizi görmekle 
pek memnun oldum. 

Gülerek ilave etti: 
- Oğlunuz Dikmen beyi de ta· 

nımakla çok memnun olacağım. 
Bebek Osmanı en güzel gülü

cüklerivle karııladı. Sanki dünya
nın yar~smı dolaşan bu tunç renkli 
delikanlı ile bu narin ve kücük var• 
lık arasında natürel bir se~pati do· 
ğuvermi§ti. 

Çok hassas olan Necla çocuğu
nun Osmanı babası yerine koyduğu. 
nu düşünerek kalbi burkuldu: 

Lem'i çocuğuna karıı çok 
kaytaızdr. Onu görmek için daha 
gelmemi§ti bile .. Babasını henüz ta· 
nnnıyan çocuk yabancı bir erkeği 
görünce gülücükler yapıyordu. Ve 
bu yabancı adam da çocuğa meftun 
olmu§tu. Genç annenin gayri ihtiya. 
ri olarak içini çekmesi Osmanı ıa· 
şırttr. Belli etmiyerek, çocu~ ~Ü· 
lüsemeğe çalışarak hüzün}( '" .... lu 
küçük çehreyi gizlice tetkik etmeğe 
ba§ladı. 

Kalbinde gayri ihtiyari derin 
merhamet uyandı. Genç kadına sor
du: 

- Bursaya hiç gel.mi§ miydiniz 
Necla hanımefendi~ 

- Hayır, daha ilk defa olarak 
~eliyorum. 

- Şu halde güzel memleketimi· 
zi size göstermekle çok büyük bir 
bahtiyarlık duyacağım. Eğer kabul 
ederseniz size klavuzluk yapacağım. 

Genç Kadmm llatrnna hiç bir 
şey gelmiyerek memnuniyetle cevap 
verdi: 

- T qekkür ederim. Memnuni· 
yetle kabul ediyorum. Bana Lem'i. 
nin çocukluğundan bahsedeceksiniz. 
Onun gezip büyüdüğü yerlere gö
türeceksiniz. 

Sadece iki nrlCadaı gibi, hiç gizli 
bir maksatları olmaksızın ertesi gü· 
nü için randevu verdiler. 

Sabahleyin erkenden çıktılar. 
Kırlarda uzun bir tur yaptılar. Sonra 
kahvaltı etmek üzere Osmanm köı· 
küne geldiler. Burası eski mimari 
bir sanatla yapılmı§tr. Eski kaleleriy. 
le, gayri muntazam pencereleriyle, 
kuleyi andıran duvarlariyle çok ti· 
pik daha ziyade ufak bir §atoya ben· 
ziyordu. 

Öğleden sonra bir otomobil ala. 
rak daha tepelere doğru çıktılar. Bur 
sanın en güzel yerlerini dolaştılar. 
Sonra akşam üzeri muzikli şık bir 
gazinoya girerek çay içtiler. 

Hacer annenin çiftliğine geldik· 
·eri vakit ortalık iyice kararmağa 
başlamıştı. Saat dokuz buçuğa ka· 
dar olan zamanı çiftlikte, iri kütük· 
lerin tutuıtuğu büyük §Öminenin 
başında geçirdiler. Osman çocuklu
ğunu anlattı. Lem'inin sık sık ismi 
geçiyordu. Necla genç adamın anlat
tıklarını şiddetli bir alaka ile dinli· 
yordu. Böylece saatler geçti.. Ate 
şin tatlı çıtırdılar çıkardığı §U ocak 
baıı ne kadar ho§tu ... Necla oğlunu 
kucağında tutuyordu. Koruyan bir 
hareketle müıfikane göğsü üzerin
de sıkıştırıyordu. Yavrusunun bü
tün vücudunu kendi vücudu ile sarı
yordu. Müdfaasız, bu küçük na 
rin şey ileride bir erkek olacaktı. 

Güçlü kuvvetli, Lem'i kadar gÜ· 
zelve sert bir erkek!.. Fakat işte bu 
•kşam anneciğinin çrplak kolu üze· 
rine kendisini bırakmış mini mini 
aciz bir varlıktı. 

Odanın loş köşesinde, ocağın. 
penbe ziyasiyle aydınlanan çocukla 
annenin husule getirdiği bu tablo o 

kadar hoıtu lÇ Osman bu müessir 
güzellik kar§ısında birkaç dakika 
dalgın durmaktan kendini alamadı. 

Sanki sözler ağzından gayri ihti· 
yari dökülüyormuş gibi söyledi: 

- Bana eskiden İtalyada gördü 
ğüm bir tabloyu hatırlatıyorsunuz 
Necla hanımefendi .. Hangi resısamın 
eseri olduğunu bilmiyorum. Fakat 
galiba çok şöhreti olmryan bir ressa· 
mm eseriydi. Çok harikulade bul· 
muştum. Bir annenin hislerini çok 
güzel ifade ediyordu. Kolun vazi· 
yeti .. Gözlerde par1ıyan mesut ve 
galij ışıklar ... Hep ayni ... 

Nefis bir tabloya bakar gibi genç 
kadına baktı ve ilave etti: 

- Evet, evet trpkr böyleydi 1 
Canlı bir bebekle oynamanın size bu 
kadar yakışması cidden garip bir 
§eyi.. 

işte bu sözler genç adamın o gün 
Neclaya söylediği ilk teklifsiz söz· 
]erdi. Fakat şive tam ve açık bir 
arkadaş şivesi ve dürüstlüğü ile dolu 
idi. Biraz sustuktan sonra tekrar 
ilave etti: 

- Lem'i cidden bahtiyar bir ha· 
ha. Çocuğu o kadar güzel ki 1 Ne 
kadar iftihar etse yeridir 1 

Neclanın hafifçe yüzü krzardı. 
Osmanın yavrusunu bu kadar beğen 
mesiyle gözlerinde muzaffer ışıklar 
parlamıştı. Fakat Bursalının son 
sözleriyle bu muzaffer ı§ıklar hafif 
bir bqlutla örtülür gibi oldu. Yavaş· 
ça cevap verdi: 

- Evet Lem'i çocuğunu çok 
ıever. Fakat çocuk bir erkeğe pek 
o kadar iftihar verecek bir §ey değil. 
1leride, siz de baba olduğunuz vakit 
anlıyacaksmız. 

- ~er çocuğumun sizin gibi 
bir annesi olursa Neclahar:mef endi 
bu iki sevgili varlığın her an gözle· 
rimin önünde bulunması benim için 
ya§amanm en büyük bir zevki ola· 
caktır. 

Neci;. cevap vermedi. Sözleri bir 
az Lcm'iyi müvahaze yollu olmuştu. 
Bunu tashih etmek arzusiyle ve ko· 
casının hatalarını tadil etmek icin 
sanki kendisini de kabahatli göst~r
mck istiyerek düşünceli bir tavırla 
mmldandı: 

- Ben de çocuğumun yanında 
uzun müddet kalamıyacağım ki 1 Ya. 
rın gidiyorum ... 

Osman itiraz etti: 
- Nasıl yarın mı? Buna imkan 

yok Necla hanımefendi, burada da
ha adamakıllı bir yer görmediniz ki .. 
Size Bursamızm en güzel yerini, 
Çekirgeyi gezdireceğim. Klavuzu· 
nuz sizi öyle kolay kolay bırakmaz 
bunu biliniz! 

Necla birkaç saniye tereddüt et
ti. Kalmak için yüreğinde ~iddetli 
bir arzu duyuyordu. 

"Oğlu! mini mini yavrusu! .. Ya. 
rın hakikaten ondan ayrılacak mı
yım}., 

lstanbulda hiç bekliyeni yoktu .. 
Hatta Lem'i bile! Kocasının hayatın 
da o kadar az bir yer işgal ediyordu 
ki!... Konu§acak, dertle§ecek hiç, 
hiç kimseciği yoktu. Bütün ömrü 
muhteşem ve hazin evinin dört du· 
varı arasında geçiyordu. Hatta sami. 
mi bir arkadaşı bile yoktu. Lem'i ile 
birlikte olarak birkaç defalar gittiği 
kibar toplantılarda erkeklerin gizli 
bir m~ksat güden sinsi, takdirkar 
bakışlarından ve kadınların kıskanç· 
lıklarmı gösteren hain gözlerinden 
başka hiç bir dostluk eseri bulama
mıştı. 

Fakat bütün bunlar kibar ve şık 
görünüşler altındaki bir riya ile, bir 
soğuklukla yapılmıştı. 

Burada, şu güzel yerde bir gün· 
ceğiz daha kalmak} Bu neşeli sevgili 
çocuğunu kucaklamak? Bu ne ka· 
dar cazip bir şeydi 1 

Fakat hayır! imkanı yok! Lem'i 
belki bundan memnun olmıyacaktıl 

(Devamı oor) 
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Emir Abdullah 
An karada 

Bu sabah merasimle 
karşılandı 

Dün şehrimize gelmiJ olan Mave

rayı Erdün hükümdarı Emir Abdullah 

dün akşam üzeri, eksprese takılan hu

susi vagonla Ankaraya gitmiştir. 

Emire, gidişinde de, geliıinde 

otduğu gibi askeri merasim yapılmıf, 

vali ve belediye reisi, emniyet direktörü 

İrak baıkonsolosu ve İngiltere sefareti 

sekreterleri kendisini ufurlamııtır. 

Emir Abdullah Ankarada üç gün kal 

dıktan sonra, tekrar İstanbula dönmi

yerek Şama ve oradan Maverayı Erdü
ne gidecektir. 

Foto Süreyyadan bir albüm 
yaptırdı 

Emir Abdullah, dün keDdisinin re-

ıimlerini çeken Foto Süreyya sahiple· 

rinden Zeki Bükeyin resimlerini çok 

beğendiği için, istanbulu ziyaretinin bir 

hatırası olarak o müesseseye büyük bir 
albüm ısmarlarnııtır. 

Albüm on beş güne kadar Maverayı 

Erdün merkezi olan Ammana gönderi

lecektir. 

Vefat 
Merhum Nureddin Paşa hafidi, ve 

General Esat (Beylerbey) damadı ve 

Devlet Demiryolları 9 cu lşletme 

Matbu evrak ambarı Şefi Saffet Saka
başı ve Kırklarelinde Diş Tabibi Ha. 

mit Sakabqı'nın pederleri emekli kı. 
demli yüzbaşı Halid Altıntaş müptela 

olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 

Beyoğlu zükur hastanesinde vefat et. 

miştir. Cenazesi yarın saat 11 de has

taneden kaldırılarak Bakırköy cami· 
sinde namazı kılındıktan sonra Bakır· 
köyündeki aile makberesine tevdi edi. 
lecektir. 

TASHİH 

lstanbul <lefttn"darlıyuıdan: 
Dünkü sayımızın 12 inci sayfasının 

başındaki "İstanbul Defterdarlığın.. 

dan,, başlıklı ilanda, tarhı 738, ismi 
Kostantin ve şürekası, işi çikolata i. 
malathanesi, adresi Tahmis sokak 19, 

senesi 933, vergisi K. 360,00 yazılmış. 
tır. Ayni adresın 360 lira ceza raka
mı ise çıkmamı;,tır. Tashih ederiz. 

iÇERi D E: 
* Mudanya halkevl Yür\.lk All istasyonu 

civarında bUyUk bir köy bayramı yapmııtır. 
Bu bayrama on bin köy!U iştirak etmlotir. 

:/- BUyUkadnda halk ıpor kJUbü gençllk o
kuma ıalonu açılmıatır. 
* Mudanyanm Karafatma mahallesinde 

oturan 18 yaımda Muzat!er babası Ali Nu• 
rlyl bıçakla yaralamıı. U..tellk babaaınm ev 
de bir mavzer ıakladığını ihbar etmııur. 

.\CoTUrk hekimleri dostluk cemiyeti aylık 
toplantun dUn yapmıı, vek!letten gelen blr 
tezkere üzerinde gör\.ltUldükten ııonra Uç ay 
yaz tatıll yapılmaııma karar veri!mlıtır. 

:f. Estonya hUkQmetl hariciye nezareti 
ticaret l§leri umum müdUr\.I Vlrge ıehrimlze 
gelmiş, Ankaraya gllml§tlr. MUdUr hüktlme 
tımlzle bir ticaret muahedesi akdine memur 
edilml§Ur. 

.ııc. E""'elki gUn eehrlmlze gelen yeni Sovyet 
elçisi dUn akeam Ankaraya gitmiştir. 

ıfı: Bu ııene htanbulda yeniden Uç ortamek 
tep B!:ılacaktır. Bunlardan biri Haliçte, diğer 
teri Fatih ve Samatyadadır. 

lio Avrupadakl ıııhht kongrelere iştirak et• 
tikten ıııonra !stanbula gelen Sıhhat veka.leti 
umumi hıfzıssıhha mUdUrU Aııım dlln Anka 
raya gitmiştir. 

• lııtanbul birinci ilkmektep talebeleri dUn 
kız lisesinde güzel bir müsamere vermlıler 

dir. 
:f. Vali \'e belediye reisi Muhiddin tJstUn• 

dağ dUn akııamld trenle Ankaraya gltmlıt1r. 
* Hududumuza iltica eden iki Bulgar a:-• 

iter! dUn §ehrlmlze geUrilmlıtır. 
:f. Birkaç gündenbert eehrimlzde bulunan 

İktisat veka.lctl müsteşarı Faik Kurcfoğlu 
Ankaraya gitmiştir. 

Jt. nirl<aç ı;tın l!V\'el Londradl\n şehrimize 
dönen İş bıınkuı umum mUdUr\.I Muammer 
Erit dUn akgam Ankaraya gitmlıUr. 

Istaobul konuşuyor 
(B~ tarafı 3 üncilae) 

maı:iık yer bırakmadık, fakat daima (bu
gün, yarın yapacağız) cevabını alıp at
latılıyoruz. Yazacaksanız asıl bunu ya
zınız! 

Bu sözleri söyliyen genç belki de da
ha dert yanacaktı. Fakat bu sırada el
lerinde sepetler, su §İşeleri vapur iske
lesinden bize do~ru kalabalık bir grup 
geliyordu. 

- Nedir bunlar, burada gezecek ne· 
resi var ki böyle gelmişler, diye sor-
dum. 

Bu sualime aramızdaki en genç E-
yüplü cevap verdi: 

- Nereye olacak, buranın meşhur 
bir suyu vardır, ismine (Eyübün Çırçır 

suyu) derler. işte oraya gidiyorlar. Ga
riptir ama, binbir derde deva olduğu 

söylenen bu sudan içmek için,, ta Bey· 
oğlunldan, Kadıköyünden, Boğaziçinden 
hatta Adalardan böyle akın akın gelir
ler de, biz Eyüplüler burnumuzun di· 
bindeki abıhayattan istifade etmeyiz! 

Hem konuşuyor hem de yürüyorduk. 
İskeleye gelmiıtik. Burada ekseriyeti 
başında mektep kasketi bulunan 8-10 

genç bizi bekliyorlannış. İçlerinde 15 
!dakika evveline kadar benimle beraber 

dolaşmış olan ve sonra birdenbire ka
yıplara karışan bir çocuk da vardı. ilk 
söze başlayan gene o oldu: 

- Ben dedi. Demin şu gördüğünüz 
birkaç arkada§ı bulmak için sizden ay

rılmıştım. Biz Eyüp ortamektebinin ta
lebeleriyiz. Size bir çok söyliyecekleri-

miz var. Bizi dinlemenizi rica ederim. 

- Peki hazrıım ! diye:ektim fakat 
lafım ağzımda kaldı. 23-25 yaşlarında 
bir delikanlı koşa koşa yanıma gelmiş
ti. 

- Aman 1 dedi. Gidiyorsunuz dediler 
de, ···•işeceğim diye çok koş· 

tum. ı ~a evvela benim !derdimi din 
leyiniz .. Ve cevabımı beklemeden anlat. 
maya ba~ladı: 

- Ben ve benim gibi daha 300 kadar 
iıçi burada lastik fabrikasında çalışıyor
duk. Salı ak~mı ,uzel güzel işimizden 

ayrıldık ve ertesi ııabah da erkenden 
fabrikaya geldik. Fakat karşılaştığımız 
manzara ne olsa beğenirsiniz. Fabrika· 
mn kapıları sım 11k1 kapanmış, 300 a· 
mele hep ters yüzü geri !dönüyor. Ne 
işin sebebini ıöyliyen, ne de biraz olsun 
tafsilat veren var. Bize: 

- Fabrika şimdi1ik kapanmıştır, de
yip geçiveriyorlar .. Şimdi, birdenbire 
açıkta kalan bu yüzlerce kişinin hali ne 
olacak. Her işçinin sırtından da bir aile 
geçindiğini hesap ederseniz, binden 
fazla insanın rızkı tehlikeye girdi de- j 
mektir artık ... 

Sakarya nehri Uıerinde kurulmaltta olan 
~ton köprUnUn lnpatı ıona erm~tır. 108 
metro uzunluğundaki bu köprü 'i'O bin liraya 
mal ol muştur. 

• Deniz Ucaret umum mUdUrü :MU!lt Nec 
det, idareye alt bazı ııterl takip etmek Uzere 
yarın akıam Ankaraya gidecektir. 

'f.. Belediye Büyilkadadakl YUrUk Ali plA• 
jmın arkasına dU§en büyük çamlıklardan bir 
kısmını aatrn almaya karar verml§Ur. Be. 

raaı Millt emlAktendlr. Takıltle alınacaktır. 
Çamtıgm bu kısımları bUytlk bir gazino ha• 
line konacaktır. 

.\4 Fehameddln isminde bir ıoför Filorya 
plAJlarınd& ruhsatiye kontrolU yapan zabıta 
memurlarına isnatta bulunduğundan 

- Haklısınız, fakat elden ne gelir 
dedim. 

Bilmem benden nasıl bir cevap bekli· 
yordu ki, bu sözler onu hiç tatmin ve 
memnun etmedi. Ve bir tek kelime da· 

ha söylemeden yanımızdan uzaklaştı 

gitti. 

Biraz evvel söze başlarken,lafı ağzına 

tıkanmış olan genç bunu fırsat bilmit 
olacak, hemen söze baıladı. 

O uzun uzun anlattı. Ben de sabredip 
uzun uzun dinlcldim. Fakat muhterem 

okuyucularım belki siz benim kadar sa
bırlı olmassınız, onun için genç talebele 

ritn ldertlerini ve isteklerini hülasa ede
rek yacazak ve "İstanbul konuşuyor.,1 
serisinde Eyübe ait &ayfaları da bu sa-_ 
trrla kapayacağım. 

Eyüplü gençler: 

* - Güzel bir halkevi, 
il- Bugünkü kütüphanenin büyütü1e

rek ihtiyaca kifi bir hale getirilmesini. 

• - Küçük de olsa, şöyle hava ala
cak, bir park ve çocuk bahçesi.. 

* Kaç senedir beklenen tramvayın, 

Eyübe biran evel getirilmesini.. Ve son 

olarak da: 

* - Bir lise ile bugünkü ortamekte
bin muallimlerinden (burada ismini yaz: 

mıyacağğım) bir bayanın, talebenin 
ufak tefek yaramazlıkları, için. tutup 

derslede bir sene çalışarak kazandıkları 
numaralarını kırmak ve kırdırmaktan 
vazgeçmesini... 

istiyorlar ... 
HABERCİ 

Hatayda 
11 O Haznırancıa 
Bayram var 
Hudut komisyonu 

Adanada işe başlıyor 
Cenevrede muvaffakiyetle yapılan 

son anlaıma, Hatayı büyük bir sevinç 
içinde bırakmı§tır. Halk bayram yap· 
rualHct\lu. r 

Türkiyenin yüksek önderine ve kıy· 
metli hükQmet erkanına karıı minnet 
hisleri izhar edilmektedir. 

Hatay halkı 1 O Haziranda büyük 
bayram yapacaktır. t 

Hudut komisyonu işe başlıyor 
Haziranın ikisinde Adanada toplana· 

cak olan hudut komisyonuna Suriye 
heyeti ba~mda iştirak edecek olan Fran 
aanm sabık Sancak delegesi Düryö, A· 
danaya gelmiştir. Tiirk heyetinin de 
bugün Ankaradan Adanaya varması 

beklenmektedir • 

DIŞ A RIDA: 
11- Alman tayyarecilik mualllmlerind,.ıı 

Ernest Yatman havada 4.0, saat 155 dakik& 
kalmak ıuretile plAnor mukavemet uçu,u 
dUnya rekorunu kırmıaur. 
~ Alman hUk<uneU memur cemtyetıeri 

hakkmda bir kanun ne§retml§Ur. Kanun, 
doğrudan doğruya veya bilvasıta bu cemiyet 
lere tabi olmuı eski merkczt teşkllltı !Ağ• 

vetmektedir. 
:/- Lehistan cumhurrelsl, hariciye nazın 

ile blrllkte 7 haziranda BUkr~e gidecektir. 
• Belçika, Danimarka, FlnlAndlya, Holan 

da, LUkııenburg ve Norveç mümessiller! bu 
memleketler araııında ticari mUbadeleyt art• 

yakalanmı~. cürmUmeıhut mahkemesinde tırmnk maksadlle bir antaııma imza etmişler 
Uç gün hapıe bir lira para cezasına mah dlr. 
ktlın olmuştur. • Yahudilik kongresinin önUmUzdeki yaz 
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Evveli riyahı bevarih 

ele 
frc:ro 2,36 12,11 16,11 19,33 21,31 2,18 

C:t 
tur ..,. ----.-..----

içinde Vlyanada aktedllecek olması Alman 

lan kızdırmı~br. Bir Alman gazete.si §Öyle 
yazıyor: "11 temmuz 1936 tarihll Almap -

A vuıturya anla§ma~na kar§ı taaınmUdle ya• 
pılmı, kabaca bir hareket kar§ıımda bulunu 
yoruz ... 

• Eski Fransız vaıvek!ll \'e hariciye n& 
:ı:ırı Brlyan için, Fransız hariciyesi avlusun 
da bir heykel dikilml§tlr. 

• 1ngll!z Alman mUtehaıısıslarmın nezarı 
ti altında Dedeağaç taraflarında yapılmakta 
ol&ıı petrol ara:tımıalarmın lyt ncUce ver 
mek Uzere Uzere oldu~ hUkiUnete blldlril 
ml§Ur. 

• İngiltere hava mahııtlll son, bllhruısa im 
paratorluk hattası mUna.scbetlle tcrUp cdl 

len top'.anlılar e.ıınasında hava kazalarının 

vukua gelmesinden endl§e etmekll.'d.lr. Yalnız 
aon 24. aa.at içinde ıı tayyarecl ölmU,tUr. 



Çamur lbrahi in 
tuzağı h 

Kepbbcb 81J!m~ bir Jmm llte. ı dl. Dft ... ~~~a-1:" l• 
11ne dahDdl, Bu oetıt - •manllra Irat t.UI A.ftP" _....... p 
kadar ....... ~ ,.,..-. alltl fFI. »1••1~ ..... pimdi. 
btrdmblN .......... ftl'dl: .. lap ....... ,,..... Bu. kadar 
ederle müat:lal'ID& at Pim ..... BaJırl la t'•,.. ça. 

lan öldilrecekler- Bmnm berine bP -: ' ı.ı:ı:-.::= 
Kaptıkaçtı Rahmi arkadqlarmdan ay mil •-• edeoektl Herhalde 
nldı. Qete efradı da OJJU Jıalıı telllrkt ııı:. :::::. lflD tüiblndeydi. J'L 
etmeye bqladı. Battl po~ yardak- :t, Rahmi, kontu. Otomobilden at. 
çm bile •nnedlllyordu. layıp tllnelin ,anma Çlkan merdivene 

Halbuki bu olamudı. Rahmi. defli doiru kCJlllU)'a blılw. 
•ki arkadqlarma. hattl herhangi bt- Arkımndan ft &ıbclen dtldtlkler ... 
rine ihanet edecek kabiliyette degll. Nlh..,9t ,.,ıu kelllcll· Puajm içinde 
dl. Onunı bir tek bilditı it vardı: oto. yakaJuclL 
mobil hnıalıfl yapmak... itte o ka. - Bm 1ıılr .. , ppm'adnn ! • dlJor· 
dar ... Şimdi de bununla yqıyordu. du. 

Uııerine tevrll• kindar nuarlan L&kln it bir bre ce.nnan çılmue. 
ı&°dtlkçe: tı. om. ~ IOrdular. Ara-

.. _ Bakhndald fiikrlerinl defirtl· bama CJi)t"mfl oMafa aalqddı. Rah. 
rirler! • diye dlltbıUyordu. • Zaman miı::ı.ol& J3tlrlll46. 
pçlnee, dtırillt bir adam old.,._ ili cİeıa oıara 1lırmhk ppıyo. 
anlarlar.,, - cUJOrdo. Jllkflr•ta ele, ewelce 

itimat telkin etmek için, tiki ark... rumı • JI .Jl-JUU~ 
u,iarmm muhitinden a)'r'llm:l1or bat ele Pili' -.-

• ........... JrolQea lıalledilecektt. 
tl kendi lılerbd aDlan Vlatı,ordu. .,u -~ lll1laJID9 eden poU. 
Nerelerde çaı,...,.,, niyetinde oldufu. Mat;:::::;:._,.... komilıerin kula: 

)'&vqç&. 3~· ......... 
au birer blrlr ldkl19 edl~u. ima bir teJler ~ Bmıwı Umi· 

Çete reisi Çamur İbrahim, nihayet pof.ti IJDJrinln ~ IÇJldı. Dik 
açıktan açıla ona dedi ki: : ....... ,. bl)ap: 

- Buralarda artık dolaema. •• A)'a. V: , Seni put S811i ptU • diye 
lmı ke11Deuen bqma it açıbr. - ay. 

Zira, 4a1ruau, hırmlar, bllyUk ve ~ Junahklar da mı meydana 
urpiı itler konUtuyorlardı. Kapbkq gdmllltıf Jtalıml, tttncll: 
tı Rahminin mida buJunmuı kendi. _ 8ell U ..,..,.. mefer ... Seni 
lerlni uzwı uun IUllD&p lnkedfyor. ~ u,ur yıJu ..ı- Benimle hiçbir 
4u. flJ1 oJmmnıe s1b1 kollUIU,OrdUD ha! .. 

RUml, Qa relalnhı *1erlnl ltft· -Ne oımatld, bayma! ... Ne yapnu 
......ukten plcU. Adam tmvladr. 
O, p.kaya ahJormUI glbt sWUm..&. 

• • • 
" ~ Kapbkactı, . ~!I!~ 

köteiliıde liiıiiet arıyordu. 

937 moclell, radJoJu hmıial bir araba. 

,. ıMne ~ Araba. JU'l1ll 
IUttenberl bolnbot duruyordu. Bakan 
da yoktu. Herhalde bir bayanı mla
tlrllfe getlrmlftf. Şotar, hanmmım er 
mal vbdt.t yapmak huyunda oldu. 
laPu )illlOt,. Bir kahveye girip otur. 
du. Yahut ~rin birinde bir 
tek ... ~ pline klabonu 
-- ..,. Mltbı~-

Kaptılmttı ~ı. ba Jrenute pl· 
alkten-:. 

- Haydi "9bJ1:111, .. ~J • d'19 
badl 1teadftie .... ..,. wrlL 

W...,1*14,-..,.. '°lra 1'1-
rl4tt. ~ açtı. !Glft. slrti. "8kbıe
,ı lllettf... A- AJiahbrla killtlenme. 
.... bk Kotar lfll1m' .. 
~mallan •tmak ltiyaclnıü 

ctldula pn.j J'atih clftl'Dldayctı. o. 
ata ll'Ülfl pucalarlar, aJra•mı 
atlzıluıdr. Jl81lece küme ele ~ 

IAm.IKBV 
lltuaba1da Topçularda Ramide Ye. 

.ı lal N ll1l1llll'Ü laila &rlrumd& 
iBrt odalı .... iki oda, tatlı b.Jg 
...,., lld _ ..... lclr.de andate. 
• ..,.. aiac1m- 1ISOO 11ra,. iMi. .... 

-&mPGf'I• 
Tonton amca, 
hizmetçi içki 
mGpteıası I•• 
ne yapsın ı 

!181 !_ene f!.DDel bugibJ. -1 tanbulda Macaristan kralllğı 
meselesi müzakereye başlandi 
l•tanbul, O•lıiJdar, EgOp, Galata beı gece 
JıantllUeıle donandı - elçlleıln padlıalıın 
ganında ilç •aat zaı/ında gilzleıce defa 

•ll11ledllılerl •llz 

Macariıtan elçilerinin padiph Sü- - Bu pruru Kanda aramalıdır. 
Dünkü yazımda Avusturya ve 1 lbrahim pap: 

leymanm vezin lbrahi~ pap ile ge· eledikten ~nra müzakere bafladı. 
çen müzakerelerini anlatm11tım. Bu Gene lbrahım pqa eordu: 
ıün de Avusturya Macaristan elçile· - Hayv!n~ ~n korkuncu ar 
ri ile yapılan enterean ıulh müzake. lan zorla.~ldir. hile~l~ muhafm. 
reaini anlatacağmı. nm v~ yıyecekle, ıtiyat kuvve-

Süleymanıa 2SO bin kifilik or- tiyle teahir olunur. Muhafız onu 
du ile hareketi, hedef ittihaz ettiji kork~~ ~çin .bir ~ek intihap 
yerlerin fethi ile neticelenmifti. Bu etmelidir .. ~ç bır ecnebı ona yemek 
muzafferiyet lıtanbulda mnanam vermemelidir. Aslan hükümdar, 
tenliklerle lr.~tlulandı. l.tanbul, Oı mU.&zlar onun müpvirleri ve W. 
küdar E " Galata bet ıece bnc:lil kelaaıdır. Dejnek hakikat ve bek
lerle do.!°J:rak pezarlar, dükkin· kaniyettir ki, hükümdarlarm kllvuz. 
lar bedeatan1ar ~açık bulun- lan yalnız bunlar olınabdır. Salh ve 
d~ldu ~rp benim elimdedir. Devletin • Sulh mGDk • • en da&bte zıneai benim emrimin altmMr., 
~ 31 Metbuuın benden ziyade mükellef 

~~ taraftan 1 SS31 ~ .:.:: • elbile içinde değildir. Benim terYetim 
pnu, 384 .ene ~w· . dalına el dokunulmamıt oJarak b-
5f!~ ~ .._ ii:e:i:':: hr. Ç~nkü o benim hep~ 
e çı ere IL-L!- mı venr. ~' memleketleric 
nacak •tırlarcLr. ~ P8f& hazineleri !>ana tevdi 0)111UDUfblr• 
Türk cleıüz ve ~ ku~eti hak~- Bunlan iıtec:liiim sil>i idare ve ..n .. 
ela mal4mat venrkea elçilere toYle derim. Cençliiimclenberi pıdifaJi 
demifti: ile birlikte yapdım. Onun doldu• 

"Deniz kuvvetlerinin harp za· iu hafta doimutum.,. 
mamada murafı pek çoktur. Ancak lbrahim pqa Macariatam llMll 
hazine o bdar zenaindir ki, bundan fethettiklerini, kenunm nuıl teb
~ az müteeaeir olur. Dün. ita!~· dili kıyafetle ordu içine siretek ça• 
ya kartı bir donanma techizi ınr. httıimı eöyledikten eonra ve baha 
in at yükü akçe, yani iki milyon Serlken'in aönclermit olduju inek· 
chab ....... Elli bin talar cihanı ta. tuba ptirdi. ş;;ıe dedi: 
lan •tmeie lifidir. Bialerce bdm - Bu mektup, ihtiyatb ve mu
ve~ ını.• hrtannak tedil bir hükümdar lnelatGIMi deiil
...,...... ... lit~ Ben ve dir. Şarlbn kenli ünYanlariyle 
~ h.tblal'I h&yle liiiebt etti. benaber kendiline ait olmıyan bir 
Tüiklerin cümleli, hirieti,.ı... çok ünvanlan mağrurane •yıyor. 
eöylemelde m:.=.~klan beler Kendisine Kudüa kralı demeie nud 
vahfi, zalim. • ,• t8iz delildir- cür'et ediyor) Bu memleketin ..ru. 
ler. Bu büyük ~leti idare eden bi büyük ŞehinPh olclujunu bilmi. 
benim her ne yapanam yapılniıt yor mu} Padiphtan memleketlerini 
olarak• bbr. Zira bütün kudret almak mı iıtiyor) Ben ifittim ki. 
benim elimr*r· Memuriyetleri ~tiyan ~ük~~ dilenci ~e
ben veririm. eyaletleri ben tevzi e- tinae Kudua zıyaretı yaparlar UDJf, 
derim. V erdiiim verilmif. reddetti· ~iken Kudüaü dilenci kıyafetinde 
... +dı..ı·ı-:...:r B"' .. ..:!L .J:--L ıormekle oraya kral mı olacak umsrun recııııııııı:ıuııumtu • u,.u. pa~ı "' B -.ı- Kud'" • • 
bi 1 !L-- ebn-'- ... _.ı!... ·-L t yorr u.~n eonra Ule aın..,a 

r pı ...... e& ıSICWIJ, ,. ... u b"'t" ıur· ··--•-- . . ___ .ı __ _ 
~ •ttiii ZK.an bile ejer ben .. ? un llÖ.)".uJIU" ıçuı m~ 

L---· "--..l!L ·-----L ol gım. anın IUll"lll"UU Wl9QI& ebni,.~ ur· F • L 
-- -Vl'İ vaki 'L! L-1- c!!-1-" ranaa kralnuo MaQU'İataD lelW 
_, ....,... IUUJ IUllU". UDAU ri eanumda bize ~ ft 1111" 
her pıy, harp, 1Ulh, eervet. kuvvet dec "'F r.:-L ..ı:-.;.· ;_ ;,,,,_a__ 
L-!- _,!_.ı_.J!_ B nlan . .. «ı ranea ~ 'llY"" ~ v
uaum C11111aıaaır. u me eoy. di". -'-tup b ..L t...:......ı......: &!~L 
ı-..ı::c.:- --1.-~-- •• 1 gı mar. --Jll8111!11q .-. IUllllllll" •.,ı-
._. .... , merammm ~~ eoy e- ve lvakibtM wr mı. ,Pli'( ..... 
mele c:elllJ'et vermek ıçındir . ., tedir. ..,... ~ .ki. ..r.hı 

• • • iil.11Fiüla1 .-f 
• 

L • e ._...L ~ nayet et• 
~ ünvanlan. 

~-- ,...aadı ve ziyade eevdiği bir 
•ti.illl!l•lfi J.~~ .. yazar aıbi )'BDL.,, 

itte lbrahim P8f8 el .. ileri hep 
böyle hakimane IÖzlerle )'ola ptir
dl. Sulh brarlaftıjı vaki,t de onlan 
bu muvaffakıyetlerinden doları teb
rik etti. Erteli IÜD elçiler SüJey • 
men tarafından bbUI emlece)ti. lb. 
ralüm pap onlara nuıl kaaupcak· 
lan hakkında etraflıca talimat verdi. 
Şöyle diyecekladi: 

- Oilua kral Feıdinand eenin 
malik olduiuRte11eri kendi malı gibi 

r~ ... ıs tftcide> 

Y4RJ 
B 

'-----.... ,..,,.. .... ~ 
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31 MAYIS - 1937 

Doyçland zırhlısı 
bombalandı 

( Ba§ tarafı 1 incide) 
Bcrline dönerek ordu ve donanma er
kaniyle görüşmü§ ve henüz malum ol. 
mıyan bir karar vermi§tir. Paris ve 
Londra siyasi mahfellerinde sulhün 
devamı noktası'!ldan heyecan uyandı
ran bu karar henüz malum olmamak. 
la beraber Alman gazetelerinin, ve 
bilhassa Hitlerin "Fölkişer Beobahter,, 
gazetesinin kuliandıklan dii.e bakıhr. 
sa herhalde endişe vermekten uzak de. 
ğildir. 

Gelen telgraflar şunlardır: 
Paris, 31 (A.A.) - İtalyan diploma

tik mahfelleri, Palma de Mayorkada 
İtalyan gemilerinin bombardımanından 
sonra Doyçland zırhlısının bombardı· 
man edilmesine büyük bir ehemmiyet 
atfetmektedirler. 

Roma ve Bertin bJşvekaletlerinin bu 
hususta lüzumlu gördükleri tedbirleri 
birlikte alacakları söylenmekte-dir. 

Berlin neye hazırJanıyor ? 
Berlin, 31 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 

Doyçland znhlısının bombardımanını 
Hitler, Münihte bu haberi aletacele 
kendisine getiren hariciye nazırı Von 
Nöyrattan öğrenmiştir. 

Amiral Raeder, dün saat 14,35 te hu
susi tayyare ile gelmiştir. Uçü de Ber-

line dönmüşler ve Hitler saat 18,30 da 
harbiye nazırı Von Blombergi nezdine 
davet etmiştir. 

Derhal davet edilen Göring, Vaymar
dan hususi tayyare ile saat 20 de Berli· 
ne geçmiştir. 

A1man radyosu, siyasi ve spor haber· 
leri verdikten sonra Doyçland hadisesi
ni Alman halkına bildirmiştir. 

Geceyarısz gazeteler, siyah çerçeve 
içinde hususi nüshalar neşretmişlerdir. 
Halk, sokaklarda gruplar teşkil ederek 

hadise hakkında münakaşalar yapmış 

ve Alman hükftmetinin alacağı tedbirler 
hakkında tahminler yürütmüştür. 

Bu sabah Montag gazetesi (Hitlerin 
gazetesidir) şu satırları yazrruşhr.: 

"Müscbbiblerin ecza görmesini isti
yoruz. Sulh hizmetinde çalışan Atmanla 

rın alçakça katledilmesinin cezasız ka
lamıyacağını, Paris ve Londranın anla
ması lazımdır. 

Volkişer Beobachter gazetesi, Va
lansiyanın "kızıl,, hükiımetine son dere
ce şiddetli hücumlarda bulunduktan 
sonra, Bolşevik canilerinin faaliyetine 
nihayet verilmesini istemekte ve şu söz
leri ilave etmektedir: 

"Almanya, Valensiyanın kızıl korsan 
]arının bu akıl ve hayale gclmiyen yeni 
tahriki karşısında Rayş hükumetinin, 
bu canilere karşı alınması lazımgelen 

tedbirlerle mukabele edeceğinden emin 

ltalyanın askeri 
kudreti 

( Ba§ tarafı 1 iııcide) 
şeklinde telakki edilebileceği gibi ba. 
zı ecnebi gazetelerinin yazdıkları e· 
ğer doğru ise ispanyada harp eden 
"İtalyan gönüllüleri,, nin muvaffak 
olamamaları dolayısiyle Almanların, 
müttefikleri ltalyanm bir Avrupa 
harbinde kendilerine mühim bir yar· 
dımcı teşkil edemiyeceklerine kana
at getirmeleri üzerine İtalyanın Al. 
manyayı iknaa lüzum gördüğü yo
lunda da tefsir olunabilir. 

Avrupa matbuatını uzun zaman 
meşgul eden bu şayia ve rivayetlerin 
yeniden mevzuu bahsolduğu gelen 
bir çok f"Cnebi gazetelerden anlaşıl· 
maktadır. . 

Ru gazeteler, bilhRssa mare§al 
fon Blumberg·in ltalya seyahatini 
bu işle alakndar görmekte ve Muso· 
!ininin Alman müdafaa nazırını sırf 
"ltalya ordusunu ziyarete davet,, 
.. tmesini, ordusu hakkında Alman
vada uyanan fena kanaati bertaraf 
etmek azminde olduğu şeklinde tef. 
sir etmektedirler. • 

dir. Doyçland ölülerinin intikamı alına
caktır.,, 

Paris ve l.ondrada heyecan 
Paris, 31 (A.A.) -Doyçlandın bom 

bardımanına mukabele etmek üzere ve 
Almanya hükQmetinin dün derhal bazı 
tedbirler aldığı hakkındaki haber, Paris 
ve Londranın siyasi mahfellerinde ol· 
dukça heyecanı mucip olmuştur. Bu
nunla beraber Londradaki ademi mtida
hale komitesinin keyfiyetten haberdar 
olup alınacak tedbirleri kararlaştırma

dan evvel Almanyanın beynelmilel va
him neticeler verebilecek olan hususi 
bir teşebbüsün mesuliyetini yüklenece
ğine inanlımamaktadır. 

En son maliimata göre 
ölenler ve yaralananlar 

Berlin 31 (A.A.) - Alman istihbarat 
bürosunun bildirdiğine göre. Doyçland 
zırhlısının kurbanları 23 ölü v~ 19 u 
ağır olmak üzere 83 yaralıdan ibarettir. 

ilk ateşi Almanlar açmış 
Paris, 30 (A.A.) - Valansiya hükft

meti, Alman Doyçland zırhlısı hadisesi 
hakkında neşrettiği bir tebliğde, evvela 
bu zırhlının tayyarelere taarruz etmiş 
olduğunu ve tayyarelerin de mukabele 
etmek mecburiyetinde kaldığını bildir
mektedir. 

Alman resmi tebliğine göre 
hadise nası oldu ? 

Berlin, 30 (A. A.) - Alman ajansı 
bildiriyor: 

Şimdiye kadar emsali görülmemiş 
ve inanılması güç bir hadise olmuştur. 
Bolşevik İspanyol tayyareleri hiç bir 
sebeb olmaksızm bir alman harb ge. 
misini bombardıman etmişlerdir. Bu 

gemi !spanyol sahilinde demirli bulu. 
nuyordu. Bu bombardıman neticesin
de 20 Alman bahriyelisi ölmüştür. Al. 
nıan hükümeti bu h9.dise hakkında a. 
şağıdaki deklarasyonu neşretmiştir: 

"Dana bir kaç gün evvel Bolşevik 
İspanyol tayyar,cleri Palma limanında 
demirli bulunan İngiliz, Alman ve 
İtalyan gemilerinin üzeri.ne bombalar 
atmışlar ve bir ltalyan gemisinde al
tı subayı öldürmüşlerdi. Buna rağ. 
men Alman gemilerine bu limanda 
durmakta devam etmeleri emrolun. 
muştu. 

29 mayısta Doyçlapd zırhlısı lbiza 
önünde demirli bulunuyordu. Bu zırh
lı beynelmilel deniz kontroluna tahsis 
olunan gemiler arasındadır. Buna rağ. 
men zırhlı akş,ım saat 18 ila 19 ara. 
sında Val8.nsiya Bolşevik hükumetinin 
ansızın oraya çıltan ve pike ile inen 
iki tayyaresi ta ... afından bombardıman 
edilmiştir. Gemi istirahat halinde ol. 
duğundan efrad geminin başındaki si. 

pcrsiz murabba,Ja toplanmış bulunu
yordu. Bombalardan biri bu murabba. 
ın ortasına, tıokı birkaç gün evvel 
ltalyan subayl~rınm dairesine olduğu 
gibi dii.~üştür. Bu caniyane taarru. 
zun neticesi: yırmi asker ölü ve 73 
asker de yaralı. 

İkinci bir bo'nba da yan köprüye i
sabet etmiş ve fakat ancak ehemmi. 
yetsiz hasar yJpmıştır. Gemi, harbe 
ve seyir kabiliyetinde hiçbir arıza ol. 
madrğı halde Ccbelüttarığa hareket 
etmiştir. Yaralılar oraya çıkarılacak
tır. Zırhlı tayyarelere kat'iyyen ateş 
etmemiştir. 

Valensiya Bolşevik hükumetine, 
beynelmilel kontrol hizmetinde bulu. 
nan gemilere yeni taarruzlar yapma. 
ması için iki defa ademi müdahale ko
mitesi ,.e Alman hükumeti tarafından 
ihtaratta bulunulmuş olduğundan bir 
Alman gemisin!! karşı yapılan bu ye. 
ni caniyane suıl<nst Alman hükumeti. 
ni tedbirler almıya mecbur etmiştir. 

Ademi müdahale komitesini derhal 
bu tedbirlerden haberdar edecektir. 

Gemi Cebeliittarıkta 
Londra. 30 (A. A.) - Röyter ajan

sı Ccbelüttarıktan istihbar ediyor: 

Diğer taraftan ltalyan donanma 
ı;mın, yiiz parça geminin iştirakiyle 
Alman mnreşali önünde yapacağı 
muazza m manevraların sırf bu fena 
kanaati değiştirmek maksadiyle ya. 
pıldığı iddia edilmektedir. 

Alman zırhlısı Doyçland bayrağı 

yanya kadar 1,;ekilmiş olduğu halde 
bugün öğleden sonra Cebelüttarığa 
gelmiştir. MUrettebat arasında İspan. 

1 
yol .tayyarelerinın attıkları bombalar 
netıceslnde vukubulan infilaklardan 

1 ölenler ve yaralananlar vardır. 
Yaralılar alelacele hastaneye kaldı. 

rılmışlardır. Elde bulunan bülün dok
torlar hastanede toplanmıştır. Ölüle. 
rin cenaze mensiml yarın Cebelütta. 
rıkta yapılaca:tlır. Bu hususta icab 
eden tedbirler ahnmaktadır. Doyçlan
dın Cebelüttarığa muvasalatmda li. 
manda bulunan bütün İngiliz ve ecne. 
bi harb gemıleri bayraklarını yarıya 
çekmişlerdir. 

Hitler ordu ve donanma 
erkanile görüştü 

Berlin, 30 (A. A.) - Alman ajansı 
bildiriyor: Münib ziraat sergisinin kU
şadı münasebetıyle orada bulunmakta 
olan Hitler Doyçland zırhlısına karşı 
yapılan suikast haberini küşat mera. 
simi esnasında almıştır. 

Merasimden sonra Hitler, o esnada 
Berlindcn Münıhe gelen hariciye nazı. 
rı von Nöyratla görüşmüştür. 

Saat 14,35 de Alman donanması 
Başkumandanı Amiral Röder, hususi 
bir tayyare ile Berlinden gelmiş ve 
derhal Hitlerin yanına giderek uzun 
bir müUikatta bulunmuştur. . 

Hitler yanında von Növrat ve Ami
ral Röder olduğu hald; saat 15 da 
tayyare ile Berline hareket etmiştir. 
Saat 18,30 da başvekalette Hitlerin 
riyaseti altında harbiye nazırı mare. 
§al Yon Blomberg, hariciye nazırı von 
Nöyrat, donanma başkumandanı Ami. 
ral Röderin iştirakile bir toplantı ya
pılmıştır. 

Şikayetler temenniler : 

Köpek tehlikesi 
Caddelerüc köpek taşıyanlar 
hayvanlarının ağızlarına birer 

ağızlık geçirmeğe mecbur 
edilmelidir 

Beyoğlunda İstikliil caddesi tütüncü 
çıkmazında 3 numarada oturan okuyu
cularımızdan doçent S. Göksel, bize 
yai:Jığı bir mektupla belediyen çok ye
rinde bir dilekte bulunuyor. Alakadarla 

rm bunu nazarı dikkate alacaklarını u. 
mit ederek okuyucumuzun mektubunu 
dercediyoruz: 

"Memleketimizde ve bilhassa Beyoğ
lunda köpek beslemek ve taşımak mo
dası aldı yürüdü. Ufacrğmdan tutunuz 
da kocaman eşek kadar köpekler kah 

başı boş kah bağlı olarak sahiplerile 
veya sahipsiz caddelerde korkunç bir 
şekilde dolaşmaktadır· Hele kurt köpek 

leri 1 Öyle ağızları bir karış açık, insanın 
üzerine doğru gelmesi yok mu, müthiş 
bir korku uyanldmyor? Bunların hemen 
hiç birisinin ağzında ısırmamak için tas
ma yoktur. 

Köpekler, bilhassa korkanlar için bir 
beladrr. Bunun için: 

1 - Köpeklerin başı boş dolaşmasına 
kat'iyyen mani olmalı. 

2 - Her köpeğin mutlak surette ağ
zında telden veya deriden bir tasma bu
lunmalı. Viyanada köpek modası çok 
ama başı boş ve tasmasız acaba bir kö
pek görülür mü? 

Bizde de belediyenin bu işe <lerhal 
el koyması ve halkın sıhhat ve hayatı

nın korumak içiin köpek sahiplerini bu 
hayvanların ağızlarına mutlaka birer 
ağızlık takmağa mecbuc; etmelidir. 

Yeter artık bu korku!., 

Taksim cumhuriyet 
abidesi t emlz 
tutulmalıdn· 

Okuyucularımızdan Ahmet Ihsan 
imzasile aldığımız bir mektupta denili· 
yor ki: 

"Ben vazife dolayısile hergün Tak· 
simden geçmek mecburiyetindeyim .. 
Hcrgün buradan geçerken karşılaştığım 
manzara beni çok mütees!!ir etmektedir. 
Bütün Türk milletinin saygı gösterdiği 
cumhuriyet abidesine maalesef beledi· 
yemiz lazım gelen ehemmiyeti vermi
yor. Çünkü bunca zamandır gelip geçer 
ken saygı ile baktığım cumhuriyet abi
desi güvercin pislikleri ile çok fena bir 
vaziyette bulunuyor. Belediyemiz acaba 
bunu hiç görmüyor mu? Bu abidelerin 
bakımsız ve kirli bırakılması insanı hay 
rete düşürüyor, hayrete düşürdüğü ka
dar da müteessir ediyor. Gönül arzu 
eder ki bu gibi abideler her zaman için 
temiz dursun·., 

,, 

,, .,,. ..... _. 
"--

Arnavutlukta isyan bastırıldıktan sonra Kral Zogo ;andarma kumandan· 
/arma u.yamk bulunmaları için emirler vermiş: ordıımm takviyesi için ye. 
ııi kararlar ittihaz etmi~tir. Resmhnizcle Amıwııtlıık ordusu başkıoncrnda
m Kcnıal Arantosi, Kral Zogomın 1ıeııü::: evlenmemi§ olan lı"1Z kardcşlrri 
Prenses Mü:cyyeıı, Ruhiye ı:e Mahide ile lıcrabcr gıfrillüyor. Pren.<ıP.slr.r 

askeri üniforma giymişlerdir. 

Feci bir kaza 

Bir asansör iki 
kişiyi öldürdü 

Kaza saat 14,45 de 
gümrükte oldu 

1 
Halil isimli iki işçi asansörün altm• 
da kalmıştır. 

7-avalh işçiler asansörün altından 
çıkanldıkları vakit birinin derhal öl
müş olduğu anlaşılmıştır. 

Diğeri de biraz sonra ölmüştiir. 
Hadise hakkında tahkikat yapıl • 
maktadır . 

Fransadaıı gelen haberlere göre 
Sovyet Rusyada 

Doğuran 
bir erkek! 

11 casus 
idama mhkum 
Son günlerde idam 
mahkumları 55 şl 

buldu 
Fransızca "Le Temps,, gaztesinin 

Moskovadaki muhabiri bildiriyor: 
"Şimendifer işlerinde casusluk ve 

sabotaj yapmakla itham olunan on bir 
kişi Kabanovsk divanıharbi tarafından 
idama mahkum cdilmi,tir. Böylelikle 
son günlerde, Japonya lehine casusluk 
ve sabotaj yüzünden kurşuna dizilenle
rin aıcledi elli beşi bulmuştur ... 

Orduya istinat eden ' 

Japon kabinesi 
Mecliste muhalefet görfince 

istifa etti 
Tokyo, 31 (A.A.) - Hayaşi 

kabinedi istifa etmistir. Yeni diyet 
meclisinin ekseriyeti Hayaşiye mu
haliftir. Geçende hükumete karşı 
ceph<" almak üzere iki biiyük parti 
birleşmi~tir. Ayan meclisi reisi bü
tü~ partilerin iştirakiyle kuvvetli hir 
mılli hiikumet teşkilini tavsiye et-
mektedir. . 

Sciykai ve Minsoito partileri dev 
Jet işlerinin askerler tarafından kon· 
trol edilmesine itiraz etmektedirler. 

Bir tramvayla 
otomobil 
çarpıştı 

iki kişi yaralandı 
Dün gece saat bir buçukta Sirkeci

den kalkan vatman Osmanın idaresinde 
ki 205 numaralı son tramvay Beyoğlun 
da istiklal caddesinden geçerken Ağa
camiinin yanındaki dar sokaktan sürat
le bir otomobil çıkmıştır. Şoför Ahme
din idaresinde bulunan ve 1934 plaka 
numaralı o?an bu otomobil tramvayın 

ön tarafına çarpmış. otomobil ve tram
vay hasara uğramıılardır. 

Otomobilde bulunan dört yolcudan 
Mustafa ve Osman kırılan camlardan 
yaralanmışlar. Beyoğlu hastanesine ya
tırılmışlardır. Şoförle vatman hakkında 
takiabt yapılmaktadır. 

, 

(Baş tarafı 1 incide) 
çıkarılmıştır. Operatör T emelioff, 
urdan 6 klogram ağırlığında bir ce• 
nin çıkardığını beyan etmiştir. Ce- n 

nin, oldukça iyi teşekkiil etmiş bir 

vaziyettedir. Ve muhtelif azasiyle 
kemiksiz olan kafası sarahatle belli 
olmaktadır. 

Ceninin dahili uzuvları da var
dır. Cenin, köylünün uzuvlarına bir 
çok kanlı via ile başlanmıştır. Opc· 
ratör, ameliyattın tamamiyle mu af. 
fak olduğunu ve hastanın yakında 
kamıiyle beş çocuğunun yanına aö· 
:ıebileceğini ilave etmiştir. 

Altın mikvası 
ln~i.tere taraundao 

yeniden kabul 
edlllyor mu? 

lngilterenin yeniden altın mik 
yasına dönmesi için .son haftalarda 

çok hararetli faaliyetlere başlanmış· 
tır. lngiltere bankası hazır altın 
bulundurmak için durmadan altın 
satın almaktadır. 

Son bir iki gün içinde İngiltere 
bankası b:r defasında 5 milyon. bir 
defasında da iki milyon lngiliz lira· 
Irk altın çubuk almıştır. 

Bankanın şimdiki altın mevcu
du beş yüz milyon lngiliz lirası kıy
mc~inde çubuktur. 

Hükumetin elinde kambiyo mü
vazenesi için iki yiiz milyon ve hu
susi bankaların kasalarında 300 mil-

Yon İngiliz lirası değerinde altın var· 
dır. lngiliz bankası reisi Narman 
Mon tagu ile Çell"berlayn arasında 
:nüza!,ere cerey . .m etmektedir. Çcm 

f"!,,,,, n altın mikyasına avdetin in· 

ln3iliz ihracatına zarar vereceğinden 
korkmakta, Norman Montagu ise a1 
tına avdetin tam sırası olduğunda 
tsrar etmektedir. 

; ..... ._ ................... -........................... ; 
i ı 

' HABER tİ 
ı 1 • : ıtanbulun en çok satılan ha·İ 
~ kiki akıam gazetesidir. ilanla .f 
~ rmı HABER'e verenler kire -i 
i derler. j 
L ........................................... ;:;;.-;-......... 1 
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RADYO 
lSTANBUL: 

18,30 pllkla dans nıusikiııJ, 19,30 Afrika 
av hatıraları, s. Sala.haddin Cihanoğ'lu, 20 
ltitat ve arkada§ları tara.tından TUrk musı 
kJat ve halk §&rkılart, 20,30 önıer Rıza tara 
tmda.n arapça söylev, 20,45 Safiye ve arka 
dqlan taratmdan TUrk musikisi ve halk 
tarkılan (saat ayarı ) , 21,15 orkestra, 22,15 
ajana ve borsa. haberleri, ve ertesi günUn 
programı, 22,30 plA.kla sololar, opera ve ope 
:ret parı:;aları, 23 son. 
BERLlN: 

18,05 kUçUk konser, 18,45 seyahat gra.mo 
fon, gUnUn akisleri, gramofon, 20,40 koro 
konseri, 21,05 haberler, 21,W nefesli sazlar 
konseri, 22,05 kUçUk konser, 23,05 hava, 
haberler, rıpor, 23,35 eğlenceli konser, (en 
kısa dalga ile). 
PEŞTE: 

18,05 bir mektepten nakil, 19,10 piyano 
kon.serf, 19,50 radyo sahnesi, 20,35 gramofon 
haberler, 21,50 opera orkestrası, 23,20 kon 
feraruı, 23,35 çingene orkestrasr, 24,05 haber 
Jer. 24,10 orkestra konseri, 1.,10 son haber
ler. 
Btnrn.EŞ: 

18,0:S orkestra konaerf, 20,05 konferans, 
20,215 orkestra konaert, 21,10 konferanı, 21, 
25 oda musikisi, 22,015 mecmualar ve kltaP"
lar, 22,l:S §&n konaert, gramofon, 23,50 al• 
manca transızca haberler. 
LO?lı'DRA: 

18,05 ı:;ocukların zamanı, 19,05 orkeııtra 

konseri, 20,35 koro konseri, 21,05 serenadlar 
21,35 haberler, dans pl~klan, 22,40 piyano 
konserf, 23,05 hava, haberler, rıper veııaltt, 

23,30 dans orkestrası, 2•,35 haberler vesaire, 
24,45 gramofon. 
RO!\IA: 

18,20 ka~ık musiki, 18,155 karıfık yayın, 

21,45 l<arı~ık musiki, 22,05 ıentonlk konaer, 
23,05 kitaplara dair, 23,15 orkutra Ue p.rkı 
lar, 23,50 danı muılk!sl. 

NUbetçl Eczaneler 
Bu akpnı ıehrtn muhtelit aemtıerlnde 

nöbetçi olan eczaneler §unl&rdır: 
tıtanbul cihetindekller: 
Eiiıln"eiillnde (M. KA.zrm), Beya.zıtt& (AA-

dor}, KUçUkpazarda (Necatı Ahmet). Eytıp 
te (Mustafa Ari!), Şehrem!nlnde (Hamdi) 
Karag UmrUkte (Arif) , Samatyada (Rıdvan) 
Şebzadeba.,ında (Hamdi), Aksarayda eşe. 
ret) , F enerde (Hüsameddin), Alemdarda 
{Sırrı Rasim), Bakırköyde (Merkez), 
Beyoğlu cihetlndekiler: 

Galatasarayda (aMtkoı.1ç), YUksekkaldt
rımda (Vingopulo), Galatada (Merkez), Tak 
s imde (Kemal RebUl), Şişlide, Osmanbeyde 
(Şark Merkez), Kasımpaşada {MUeyyet), 
Hask8yde (Nesim Aseo), Bcşlktaşta (SUley 
man Recep), Sarıyerde (Nuri) 

UskUdar, l{adtköy ve Adalardakiler: 
UskUdarda (İmrahor), Kadıköyünde, Al· 

tıyoıaı:ı-zında (Mcrl<ez), BUyUkadada (Şinasi 
RızııL Heybelide <Halk), 

GUnU gUnUne tarih 

lstanbulda Macaris
tan krallığı meselesi 
müzakereye başlandı 

(Ba§ tarafı 5 incide) 
ve kendisinin malik olduğu §eyleri 
senin malın gibi addeder, çünkü ıe
nin oğulundur. Macariıtanı kendine 
alakoyacağını bilmiyord~ . Zira bil. 
mi~ olsaydı bu memleketı muhafaza 
etmek için hiç bir vakit muharebe 
etmezdi. Lakin madem ki sen, ya· 
ni onun pederi, dairei memaliğin da
hilinde bulundurmak istiyorsun, sa
na mübarek olmasını ve sıhhati tam
meni temenni eder, çünkü sen -
ki onun pederisin - bu krallığı ve 
daha diğerlerini tekrar teshir etmesi 
için muavenet edeceğinde şüphe 
etmez.,, 

Elçiler bu sözleri üç saat süren 
mülakatta belki yüz defa tekrarla
dılar ve sulh şeraitini kabul ederek 
memleketlerine yüzleri ak döndüler. 

Tarihin ne garip cilveleri var .. 
İbrahim paşa ilk elçilere daha az ağır 
kelimelerle hitap ettiği halde onlar 
azamet ve gururu elden bırakmamış 
lar, memleketi uçurumlara sürükle· 
mişlerdi ... 

= .... = -SAFO 
A. Dode - H. Rifa t 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

VAKIT Kitabevi . 100 kurnş ---

SINEMALAB 

BEYOCLU 
SARAY 

Tt1RK 
MELEK 

SAKARYA 

YILDIZ 
SUMER 

ALKAZAR 
TAN 

ŞIK 

ŞARI 

A SB.I 

1 öıUm evi, Havi Vatalar 

1 palyaço 
ı A ve K arla. Karmı ve 

dakWoau. 
ö tdUren zehir. Lorel Har
dl çocuk hn'IJZla.n 

19 mayıs filmJ: lngilte 
re tacmm mellen. Altıncı 
corcun tac giyme töreni 

1 şangbay. Se.msoo 

1 
Tare.sbulba. Kırmızı deri• 
uıer çetesi 

ı Programını b!ldlrrnemlştır 
ı savoy otel. Gangsterler 

arıuımde. 

1 Linç kanunu. Mayerllnr 
ı sıngapur postaa Altın 

toplayan kızlar. 19:18 AUo 
oa Balkan oUmplyatııan 
Altın arayan kızlar. Hin 
dlstan k&hramantarı. 

SA..."WAlt ı şeytanlar dUımanı. Er
(Eski • ıtoryı) kek hal& Kahraman katı 

Yıımu tayyareci. Kahra 
ZAFER 

(Eskl cumurıyet) maıı haydut 
ıSTANBUL 

HiLAL 

1 seraertıer kralı tı anyo~ 
(Türkçe aöılU) ve ı.r.uur 

k• 
1 Romeo ve Julyıt. Rln • 

tlıı • tln 

1 patronum kocam ve Drı· 
gulı (2 birinçl Vi.ıiyon 
ttlmll 

1 Batd&t bUlbWll. Kim Ol• 

dUrdU 
41.gMDAR ' şen dul. Bulunmıyan ~ 

c:ıam 
BALK t Patpat&foll kIZ hırsızları 

(Eald Kemalbey) Oökyt!SU ateşler fçlnde. 
ınıtliı lıtralmm tac mera• 

ılml 

KADIKOY 
ı :aıar&hu&na 

OSKUDAR 
: Moakon • şanglı&J' 

BAKIRKOY 
&ıtLTtVADI ı Brodvay melodi 

ıstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanlan 

33 üncü Tümen kıtatı için 6000 kıla 

sakız kabağı ile 9000 kilo çalı fasul. 
yesi satın alınacaktır. Açık eksiltme 
ile ihalesi ıı;flaziran/937 cuma günü 
saat 15 de yapılacaktır. Fasulyeni.11 

495 sakız kabağının 150 lira. mu-

h 
ve tutarı hepsi 645 liradJr. Şart. 

anımen ,.v • 

. her gün ogleden evvel komıs. 
namesı 1 t klil . . 

d O"r u" le bilir. s e erının 48 li-yon a. g 
1 k 'Ik teniınat makbuz veya mek. ra ı ı h 1 .... 

t ı -1 ""'"raber i a e gunu vakti muup arı e ..,., 
. de Fındıklıda Komutanlık sa. 

ayyenın 

tın lma komisyonuna gelmeleri. 
a (2966) 

33 
.. eli TüınE:n 16 mcı alay ic;in 

3000 
ı;:;10 sakız kabağı ile 4500 kilo 

c;alI fasulyesi satın. alınacaktır. Açık 

k · ıt e ile ihalcsı 11/Hazıran 937 e Sl ın , 
U
"nil saat 15,30 da yapılacak. cuma g . 

t F uJyenin 24 7 lıra. 50 kuruş ve 
ır. as . . 

k b 
v n 75 Ura ltı tutarlarının hepsı 

a agr . 
3?2 r a 50 ırnruştur. Şartnamesı her 

:". .~~leden evvel komisyonda görüle
g~1. 0ı"'steklilerin 24 liralık ilk t eminat 
bı ır. 1 . .h 

kbuz veya mektup arıle beraber ı 'l 

ma .. u·· vakti muayyeninrle FmdıkJıd:ı 
le gun . 

tanlık satınalma komısyonuna 
Komu . 2967) 
gelmclerı. ( 

----1 _ Haydarpaşa hastancsile Selımı-
cdeki Birliklerin Haziran ve Temmuz 

Y 
37 

ayları ihtiyacı olan 10.000 Kg. ko· 
9 15 000 Kg. Sığır eti kapalı zarf 
yun ve • 

Jile alınacaktır . . 
usu Koyun etinin tahmin bedelı 
2- . r 

5242 lira ve muvakkat temınatı ~93 ı-
15 kuruş ve sığır etinin tahmın be· 

~:li 5973 lira 75 kuruş ve muvakkat 
. t da 448 lira 3 kuruştur. 

ternına r •• ih l . 9 
3 - Koyun etinin kat ı a esı 
. . 93 7 Çarşamba saat 11 de, 

Hazıran .. 
v • • de ayni gun saat 15 te 

sıgır etının . . 
. . d Askerlik dairesı bınasında 

Sehmıye e . 
1 Tu··men Satınalma komısyo • top anan 

nunda yapdacaktır. 
4 _ Teminatlar vaktinden evvel 

· yatırılacak ve kapalı zarfların <la ihale 

ilim, OD sene l ik 
mütareke yapm alı! 

Hiç değilse alimler bu müddet zarfındaki 
keşifferini gizli tutmahdırlar 

Vazaın: E. M. Joad 

Bizler insanlık tabiatinin inkişa· 
fiyle insan kudretinin inkişafı ara· 
sındaki ucurumun gittikçe daha zi. 
yade deri~leşti~i bir dünyada yaşıyo
ruz. l\.fodern ilim, bize ilahlara ya
kışım bir kudret ve kuvvet verdiği 
halde, biz bunu mektep çocuklarının 
vaziyetiylo kullanıyoruz, 

Göklerde uçup dolaşan tayyıue· 
ye bir bakın. Matematik, dinamik, 
mekanik elektrik ilmi, bilKiyi tatbik 
ıahasma korken :ıekAnın rolü ahıap 
ve madeni maddelerin itlcnmeain· 
de gösterilen incelik v. •·· hepii de 
insana üstün olan kabiliyetlerdir. 
ilk tayytneciletin pckgözlükleri~le 
ceıaretleri kahramanhk hasletlerıy· 
di. 

imdi bir de bunların ne gibi mak
sat ve gayeler ujrunda kullandık
larını gözden geçirelim! ~a~yare 
ne g;ibi islerde kullanıldı ve hala ne 
ıümulde'° kullanılmaktadır? Tayyare 
ler, müdafaasız insanları par:unpar· 
ça eden, yakıp kavuran, zehirleyip 
boğan bombalar atmak için kullamh 
yor. Bütün bunlar, insanlarda, şey· 
tani bir hedefe doğru gidildiği inti
bamı bırakmıyor mu~ Bilgi sayesin· 
de erittiğimiz mükemmelleşme ile 
ıosyal çılgınlığımız arasındaki hu 
büyük aykırılığa her adım başında 
raıthyoruz. 

ilim aayesinde neler yapma~ ka
biliyet ve kudretinde olduğumuzu 
bir düşünelim 1 Okyanusları tayyare 
ile aşabiliyoruz. Telgrafla fotograf 
gönderiyoruz. Evlerimize ~adyo 
yerleştirerek Seylan adasmdakı çan· 
ları dinliyoruz; yerin altında ve i\s. 
tünde suyun iistiinde ve altında yol
culuk edebiliyoruz. 

Yazı makineleri hiç gürültü çı-
karmadan yazıyorlar; dişler, rığnsız 
ve sızısız dolduruluyor. Zahire el"!k· 
trikle yetiştiriliyor; caddeler ve yol. 
]ar lastikle döşeniyor. Pencerelerimi 
ze ültiraviyole tertibatı yapılıyor. 
f otograf makineleri hem çekiyor ve 
hem de konuşturuyorlar. Katil ve 
canilerin izleri radyo ile talcip edili
yor. Saçlara elektrikle onc!ü1a~yon 
yapılıyor. Denizaltı gemileri şimal 
kutbu:oıa, tayyareler cenup kutbuna 
gidiyorlar ... 

Fakat bütün bunlnra rağmen, 
muazzam Londra ~ehrinin Ot'tcısın<la, 
yoksul çocukların konhr ve emni· 
yet içinde kana kana oyr.ıyııbiler.ek. 
leri bir çocuk bahçesi kııramıy·.:mız. 
Medeniyetimizin harikalarım öyer
ken geçenlerde bir hintli fitos,)f l:>ana 
şu acı imada bulundu: 

''Hakkınız var, hışl.;> r gibi ucahi
liyorsunuz. balıklar gibi yüzüyor. 
sun uz; lakin ye.ıyüzünde nasıl do
laşmak lazım geldiğini bilmiyorsu-
nuz.,, 

Bizleri bu müvazenesizliğe sü
rükliyen iki amil vardır: Bunlardan 
biri, tahrip kudretimizin azameti do
lavısiyle gelecek harpte tamamiyle 
m~hvolmamız ihtimali. diğeri de 
sulh adın ı verdiğimiz devirde istih 
sal kabiliyetimizin fevkalade bir su
rette büyük olmasına rağmen sefa· 
Jet ve müzayakanm mevcudiyetidir. 
ilim, modern insanları biribirlerine 
karşı o kadar tehlikeli bir şekle sok
maktadır ki, bunlar kendi medeni· 
yetlerini gene \ '!nd.ileri mahvedecek 
lerdir. Bu da, sırf ilmin kendilerine 

-------
saatlerinden en az birer saat evvel ko
misyona teslim edilmiş olmalan şart • 
tır. 

5 - Taliplerin bu işle m~gul olduk 
lanna dair resmi vesaiki ibraz eyleme

leri lazımdır. 

6 - Şartnameler hergün komisyon

da görülebilir. (2890) 

v~rmiş olduğu kuvvet ve kudretleri 
kontrol etmek kabiliyetinde olmama 
larmdan ileri gelmektedir. 

insanlar, makineden daha kıy· 
metlidirler. insan değerlerini kül-
türleştirmek, maddi: ~enginlikten 
çok daha ehemmiyetlidir. Bu haki
katler malum olan şeylerdir . Ancak, 
ilimle teçhiz edilişimizin yanm·h 
ahlakımız o kadar geride kalıyor ki, 
endUıtri teamülleriyle, insanları aç· 
lıktan öldürmek, insanlık değerleri-
1\i mahvüharap etmek meylini taşı· 
yoruz. 

Ben şahsan şu kanaatteyim ki, 
bunların mesulü bilginler değildir. 
Araştırmak düşüncesi, hoşuna gitti· 
ği yerde inkişaf ediyor. Yalnız §U 

var ki, bu araştırmaların hangi isti· 
kameti tutmakta olduklarını bilgin-
lerin adım adrm takip etmeleri lazım 
dır. Son otuz yıl içindeki ihtira ve 
keıiflerjn, yeni arzu ve ihtiyaçlara 
göre ortaya iş çıkarıp temin etmek· 
ten ziyade, iti azaltmış olmaları bil
ginlerin hatası değildir. 

Tekrar ediyor ve diyorum ki, 
bilginleri mesul tutmak hakkını ha· 

- Meşhur İngiliz mütı:-fekkirJ -

keşif ve ihtiralarım iyilikte kullana· 
iz değiliz. insanlık camiası, onların 
cak yerde kötülükte kullanmağa 
devam ettikleri müddetçe, onlann 
~mm azaltmak mecburiyetindeyiz. 
Öni.imüzdeki on yıl içinde ilme fren 
yaprln ıış olsa ve yahut da hiç değıl· 
se, bilginler bu müddet zarfmdaki 
araştırmalarmm neticelet'ini gizli 
tutsalar fena olmıyacaktır. 

llmin insan yaşayışına tatbiki, u· 
mumiyet itibariyle modern nesle 
eğle_nce. Y~ neşe kabiliyetini de kay· 
bethrmıştır. Türkü söylemeği, oy• 
~ayrp zıplamayı unuttuk; bunun ye· 
rme otomobillerle, otobüslerle dola· 
§ıyoruz. Nasıl konuşulduğunu nasıl 
ııörüşüldüğünü de unuttuk: ;adyo
muzu açıyor, ucuz ve atandard eğ· 

l~ncelerden zevk alıyoruz. llim, ih· 
tıyaçlarımızı kat kat çoğaltarak ha· 
yatımızı karmakarışık bir şekle sok· 
tu. Her şeyin kendimiz için hazır· 
ca yaptlıp gelmesini istiyoruz. Dyğ· 
meye basıp yaşamak istiyoruz. Hal· 
buki, hayatın esaslı bir surette sade
leştirilmesi sıhhatimizi, ruh ve karak 
terimizi de ıslah etmiş olacaktır. 

(Nopes Viner Junıal) dan 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

lngilizce dersi 

(j) 

Resim: 16 

At the Sea s ide 
(Deniz kıyısında) 

1 - The seaside : deniz kıy ısı. 2 -A bathcr· bı·r b . . • awyo yapan. 3 - The 
bcach: kumsal fı>l«J). 4 - A hotel : bir otel 5 A b di · . · - oar ng-h0use· b:r 
pansıyon. 6 - The sea: deni:::. 7 - The front· (deı• '~e atı k · · ·) · 
,. ' 8 A 1 . · ··- ama. · ıçın ıs. 
.,e,e. - ady: b:r 1:.ad?-11. 9 - A genfünan : bir er1 ... 1. 10 cıı·ldr • 

k1 11 A . · '""'"· - ı en. 
çocıı ~ar. - tcnt: bı r radı r. 12- A bathing-h t· ba k l"be · 
13 A b th

. . u . nyo u u ~ı. 
- a ıng.machınP: banyo ar b ·ısı 14 w d l 1 5 · . - aves: a ga :ır. 1 -

The s::md: ~rn ıı: . 16 - A ~a stle : b!r ş :o. 17 _ A fart: sur., h.isar. 18 _ A 
channcl : bır J..,aıml. 19 - The pıcr: ıskdc. 
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1~ HABER - Mşam postaSI 

il 
EyV"ab, f U gÜzeT vazo düttG. Blnblr pare• oldu. ŞimdJ' ne yapmalı ? 

Çaren in bi riııi kırılan parçaları toplayıp yapıştıı·mak iıe de, tabii bu ıuretle •nonun eıkl güzellltl yeride·plmez. 
İkinciıi ,.e ,ayanı tercih olanı iı,., kırık parçaları ahp, yerine yepyeni bir ,. . .,,o almaktır. 

31 MAYIS - 1937 

it 
-Bilhassa bu iki çare size herhangi bir masraf ihtiyarını icab ettirmiyorsa hangisini tercih 

edersiniz 1 
Fakat, bir soğuk hava dolabı aldığınız takdirde, bu iki $ekilde de hareket etmek k•bildir. 
Çünkü soğuk hava dolapları her türlü bozukluğa karşı teminatlıdır. 
Ancak temi natın biri bozulan parçaların tebdilini veya tamirini tekeffül eder. Diğer bir 
teminat ise, bozulma ne şekilde olursa olsun, tekmil mekanizmayı tamamile deOi•tirmeOi 
tekeffül eder. Bu teminat şekli ise ancak FRIGIDAIRE 'dedir. 

Siz de tekmil soğutma cihazının değiştirilmesini 
teh~ffül eden teminat şehadetnamesi talep etmeOi 
behemehal unutmayınız. 

GENERAL 

Dstanbl\JJD IHlaDD<ona ISQylYık SlYıırpırnz 
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. ı meni.mi fgla Memleketin en tanınmış saz heyeti e en yüksek · 

i o K 4X Ye,!i ~v?. o~::. Pe!1;k!~~!~d~,.:711ıyor. 11!1 
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·- Tabletlerl • Her eczanede arayınız. ~~asta kutusu 1255 Hormobln J -· 

Kapalı Zari Usuın ile eksiltme llAnı . 1 

Muğla Nafia Direktörlüğünden: 
1 - 20.5.1937 Perşemw ~.inü ihale edileceği ilin olunan Muğla vilayeti 

merkezinde yaptırılacak 341395 lira 75 kuruş keşif bedelli hususi idare ve 
46365 lira 87 kuruş k~if bedelli H alkevi binaları eksiltmesine istekli çıkma 
dığından buna aid müddet 14.6.1937 Pazartesi günü saat on altıda ihale edil
mek üzere uzatılmıştır. 

Ke§if bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu işe aid evrak şunlcLrdır. 
A - Eksiltme şartnamı>si. 
B - Mukavelename proj~si. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi şart'l.aıne. 
F - Silsilei fiat keşif h·ılasa cctY'eli. 
İstekliler bu evrakları 4.06 kuruş bedel mukabilinde Muğla nafia rnüdilr· 

Iüğünden alabilir ler. 
3 - Eksiltme 14.6-1937 Pa7.artesi günü saat on altıda Muğla vilayeti dai. 

mi encümeninde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmıJk kin 6079 lira 62 kuruşluk m!lvakkat teminat 

vermesi ve Nafra vekaletinde:'.l alımr.ışmütea.'lhitlik vesikası ve aynca elli b in 
liralı"\ yapı işlerini başardığına dair vı>sika göstermesi lazımdır. 

5 _ !steklilcrin teklif ~~k~ııpları:u ilçünc:\ maddede yazılı saatten bir sa. 
at evnlinc kadar encümen rei'"ı"ğine makbuz mukabilinde vermeleri r.-.uktazi· 
dir. Postada olacak gecikm~ler kabul edilmez. (2946) 

EVROZiN 
BUtUn A§rıların panzehlr!dlr • 
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Beyhude ıstırap çekmeyiniz, 

Bir tek kaşe 

NEVROZIN 

En müannid ba! ve dit ağnl.annı 
sür'atle izaleye kifıdir. Roınatızma 
evcaı ıinir mafsal ve adele ı.Abrab· 
lan NEVROZIN'le tedavi edilir. 

Nezle, Grip ve Bronıite kar~ı 
en müessir ilaç: 

NE V R O Z 1 N' dtr. 

f ercih 
ediniz 

lstaobul Adliye Levazım DlrektUrlUğUodeo: 

1 - Konya Cezaevinin bir yıllık ekmek ihtiyacı 27.5-937 gününden 11·6. 
937 gününe J;.adar 15 gün nıüddetle kapalı zarf usuule münakasaya konulmuş... 
tur. 

2 - !ha le günü olan 11.6-937 gününe müsadif cuma günü saat 14 de Konya 
C. Müddeiumumiliği dairP.sinde ih'l.lesı icra kılmaC';ıktır. 

3 - Talipier teklifnamelerini o güne kadar komisyon riyaseti.Le vermiş bu. 
lunacaklardır. 

4 - Ekmek yerli unundan has olaca k ve talipler bedeli muhammeninin 
yüz.de yedi b;.ıçuğu olan 19t>7 lira 28 kuruş teminatı muvakkatelerini teklifna.
melerile birlikte komisyona verecektir. 

5 - Fazla izahat almak ve şarhımeyi görmek .stiyenlerin Konya Cezaev1 
Direktörlüiüne müracaatları ilin olunur. (3006). 
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