
PERŞEMBE 

2 
EylQI 1937 

Yll: 20. 3 

Sayı : 7 ose-117 e • • (t 

Telgraf adresi: Kuııın • tsfanl:)ul 
• e • - Telef. 21413 (Yaza), 24370 (idare) 

Bugün 12 sayı( a 

Sayısı heryerde 
100 para 

tS'i"ANBUC - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (lstaıııbıı.l) 

-iıe· FrankO Hükllmetinin 
• 

arası gergın 

Fransa ispanyaya gönüllü ve silô.h göndermek 
isteyor, fakat henüz karar veremedi 

General - Franko topraklarındaki 
l='ransızıarı hudut harici mi ediyor · 

S U L H 5 7 ürkkuşu tayyaresi 1
, k !at hu 1 ncseleıle hi~bir 
• a al ııa11r l\I 1 . . ı larılır e~f' enın 

netweve , araıııaııı ~ • · 

1 
.
1 

· .
1 

"rı"ı u"lıne~i Jii,;ıiiaülmek· 
n~ı lE're ' e ~o ~ · .. 

Meselesinde 
teılir. r ''"N'IZ 
FR \N KO iSi' \NY \D \N Jıl\ ,~ :; -

LATII (;IKAJUYOR MU· 
Parİ!'i, l (Jlnsusi) - lspan>a.nın 

"ra11~1z hududuna en yakırı şe.hrı o· 
1rıın'un Franko ku\ı'oetsle.~ı ;Jara- Amerı'ka ile Tür· 

(:lonrı: So. u. • 

bir kiyenin fikri bir 

Şehir 

ter iş 
üzerinde gös
uçuşıarı yaptı 

Tayyare haftası münasebetiyle muh 

telif şehirler üzerinde gösteriş uçuşları 
yapmakta olan beş Türkkuşu tayyaresi 

dün sabah Ankaradan kalkarak Eskişe 
bire, oradan da şehrimize gelmiştir. 

rinde bazı uçuşlar yaparak beyanname 

ler atmışlardır. 

,,ı gılız gemileri bu sabah dokuz
\.la ı. ~· 1mamm1za gelmiş bulunacak 

tr ...... 
&j b ~•Uddett · ,.. eklen.. , cnberı şehirimize gelme 
··~ -.n In T ı· lllensu gı ız Akden:z donanması 
1'ttan

11111 
p filo, bu sabah saat dokuzda 

b:~ za girmiş bulunacaktır. 
t '"Pilt n .. ır · ek. Dclhi · · 1: · . . " ılct ,, . ısım ı ;kı kruvazör 
tıJ1t • ' .ı sıs ve Yl • k en rn·· ex adlarında üç muh 
~nc1· Uteşekkil ı · l'ı tlerı.nı k 0 an hJo re 1akatinde 
••tte ı· arştlayan ·ı . . . il. ırna gemı erımızle bıt 
tıll1iyıe n;ı. girdikleri sırada !\Chri top 

scl.ımlı oı; yacaklar aynı suretle 
- -----

gemilerimiz.den kendilerine rnukal..ıele 0 

lunacaktır. 
Bunu müteakip mütekabil resmi zi 

yaretler yapılacaktır. . .. 
Bu ak!\;:ım v2ı: v~ hel,.dıye reı5t Üs 

tündag ;erapalas otelinde bir ziyafet 

verecektir. 
Yarrn harp filosu kumandanı .t~ğa?1i 
l M 1 t Ali. tarafın.dan ingılıı filo 

ra e ıme .. (Soııu. Sa. 10. Su. 5) 

Amerikan t-1ariciye 
Nazırının mektubu
na R. Arasın cevabı 

Dr TW.tii Arm 

( Y(l::;LSl 4 iirıcii sa)·ı/amızda) 

H. Vekili Cenev
rege giderken 
Tak'p edeceOI yol hak
kmda asdsız b,r haber 
Ankara, 1 A.A. - Ankara hükümet 

nıahafilinden öğrendiğimize göre Son 
Posta gazetesinin hariciye vekilimizin 
Cenevreye giderken takip edeceği yola 
hususi maksatlar atfetmesi kendi icadı 
dır. Tahmine istinat eden fuzuli tefsir 

ler doğru değildir. 

Haı icige vekilimizin 
garın gitmesi 

Tayyareler öğleden sonra şehir üze 

Tayyareler burada bir kaç gün kala 
rak şehir üzerin.de uçuşlarına devam e 
decekler ve sonra izmire gideceklerdir 

Tayyarecilerin resimlerini altına sa 
hifemizde bulacakıınız. 

Raı adeniz mektupları: 6 
~ ~ --awww;i ~~ 

Samsun 
Bugiinkü vaziyetile bir ticaret limanı 

olnıaktan uzak 

ln.;anlıtrın lıaratııula olıhı~ıı iilıi şc 
hirleriu hayatm;la da hazan İ!;tiıııai 'c 
tarihi haıliııeleriıı ııl'liı·eıoıi ol:uı garip 
tecelliler ol uyur. ( Su111ımn) L11.ı tiirl ii 
şehirlerden hiri<lir. Vakıile ~11111::.un 
bir ~ıtına mmtaka"ı iıli. ş·1111liki Sam· 
sun feneri ile ~clıir :ırut-rıııln olan yer 
ler bir hataklTktan ihard iıli. O zu· 
man Sanıı-\ına ta) itı edilen ıııcıııurlar 
g<iniil rıza:;ı ile ~itnın.ıli. . 

Hirnyelc ~iire imparatorluk ık' rın· 
de f..;ta~hıılılan • aııı,.una nıııta,.:ırrıf 
olarak gcindnrilıııck j,.tı'nil<'n ~air ta-

Sıvastopo1 

YAZAN: Asım Us 
hiatlı hir adam bu ta\ ine muhalefet 
etnıi~. Fnkut İ:-tanlnıl İıiikiimeti kara• 
rmıla iı:-rar edince za\'allı mutasarnf 
) c \,inden §İİ) le bir beyit siiylemi~: 

Bu hıLyntını ( 1) dll,nıanı bir rlndJ mihnet 
perverlm 

Ey felı•k IM'nl ııun bana NıJn!!un'a ıttmt-k 
ten itte 

Snıımın frn<'ri ile ~chir ııraıo.ıncla o .. 
l:m lıu bataklıklar inırli artık tamİ" 
ıniylc kurutulıını tur. nu yr.rlerde 

(Sonu: Sa. ~ Sü. 5) 

önünde ••• 
muhtemel 

Mllletler Cemiyeti asamb1e8i top· Diin ya 11111 
lantısına ıştirak etmek üzere Cenev· 
re~e gide~ek ~la~ Hariciy~ v:ekil~ • } e r d e O 

ka vdeıt iği en lıii yii k harp· 
birinin hakiki hikılyesi 

mız T evfık Ruştu Aras, aglebı ihtı • 
mal yarın şehrimizden ayrılacaktn. 

Bükreşe giden heyet 
Hararetli b·r kabul gördU 

Ankara, l ( ı\. A.) - Profesör Ba· 
yan ı\fet'in riyast>linde Bilkreş'e gi
den lı~) C'Liınize Honıanya<la ~iistcrilen 
lıararf'tli kahul n: itinanın Türkiyeye 
re~ıııi 111alı11fili11de 'r e>,fkarı umımıi
ye."inıle>, •lo:.l Hoınıın) aya karşı büyiik 
hir talıa:-~ii~le ılikkale değPr İ) i tesir· 
lcr yaptı~ı L.ay<ledilıııekteılir. 

Ziraat 
ın~nıur 

teşkilatı 
tPrfileri 

Llsten'n sonunu bugUn 
ne,redlyoruz 
( ır a..:wı 10 uncu. 8ayf cıda) 

Tanzimat rlcalf nln 
gizil kalmış tarafları· 
- Mubarek makamlar 
meselesi .. Sinop fa· 
ctasının sebepleri • 

Hus çarının gJzll siya
seti - Çarın fevkoUl.· 
de sefirine Jstanbul· · 
da oynanan meraklı 

· oyun. 

Bütün bunlardan başka Sıvastopol 
harbinin tarihe hen uz geçmemiş en 
meraklı saf ha/arını okuyacaksınız 
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Musikimiz iğneli fıçıda 

Cevaplara cevap! 
M usikimi:; ~irı ) a:.dıklarımu cct·uplar ,.,.,.; {ti i. Bu lwrr•hct, damnm cmılı· 

lığmı gösterdiği i~·irı .~m·inmcliyi:.. 811 giin o.~mnn Crmarin sordukları iistiin· 
tlc duruyorum. Bc.~ıchiir ::;iadNtin'Lc de bu.~lw hir ·<ı:.ımda konuşnc"ğım. 

zizinı Osman Cemal. ) ırlı ::.alıalılara grbe bir gl'ceye ben· 
Musikimizin. scın giinlcrde ılii._tü~ü zetilebilir. Fak:ıt henüz ufuk.farda 

bahçe çukurlurmdan ::.ız'anan lıirkaç Leıı. bir müjcle ıı:örerniyorum. Afatur· 
~azı karalamı~tım. Bu )azıların ilki kavı lıavatı ifacle eclen ncfı,. bir vasıta 
1.~ktrğı gün, eııin clr. "alaturka ınufr ~aJıı;ıak . it;in. heıwe iki ha~tan ~alış
ki ) apacağmı yapııııı; 'ı· iilnıiiı:tiir !'' ıııak gerektir. 
dediğini okudum. Hu lıakhtZ lıiiküın 1 - \let bak•ıııınelıtn, 
yarama tuz ekti. İkinci makale·cl .. ki 2 - 1.alıin hakınıınclan. 
sitem, - tahmin ettiğin p;ilıi - doğ· \ lf'l hakıınınclan. c.;iinkü ~ilik saz· 
rudan doğruya sana idi. hm aıwak nıla ıım,.ikiı-i ic.iıı rh eri~-

Çünkü bu, senin alaturka) a lıiriw l:cJir. Tc'llnindPn m h ~ihi ine·ı· na~
ci yan Yuru~un değildir. 0111111 c·ıı } a· ııw!c•r linıcın 1uk ~ic;«'klcri gihi nıey· 

rah günlerinde, kalcıııini l)Jçak gihi elana ~ık11l!"a. ""'"'' c•ıl11.la~rrlar. Uir· 
kullanmış. rastgele ;;aplaınıı:tın .• ana ccı~unım da if a•le yolları clar n· kıırn· 
bu hareketlerini hic; i)İ lıulmadığııııı. ılır. sazlarclaki Se .. in ta•1 ını. ı·ana ~a
hir - fener cliinü:.ünclc - İİ) lcdi~i- kııılığınr lıowıaclıın urttıraıı 'a. ıtalar 
mi de elbette Jıatrrlart;m ?. bulmalı' rz. Hir Tiirk or"-f't;lraımıcla 

Benim küçücük "sitem'imi, ''Ha· kaç tambur. kaç keman ne kadar ke
herde koca iki sütunla karşrlamrşt'ln. mem;e. ney. nısfiy<'. klarnetin hulu
Buna e"' eli, ~ki acı hükmiinden dön nacağını i e, kayf değil, hesap gi).-tere 
düğün, sonra hu konuda hana bir r f'ktir. 
ke.rre daha konuşma fır ... atmı 'erdi- Hen. hugiinkü sazlsrla da azçok lıa-
ğin için, iki kerre se' inelim dostum. Yalı ifade etmek kabil olduğuna ina· 

Yalnız ba~larken bir noktayı elli· ~ıy oruın. Çiinkii Rur .. alı "Şeylı Haha'' 
zelteceğim." fallem ki ı::en de ıııu!'iki· .. Halfıkun ,..e i'' ni he::-telerkl'n lllU!iİ" 
mizi iğne lif ıçıda ı;örÜ) or~un o lıaldc kimizde ileri bir adını ıı;ayılal'ak yeni
tıpatıp bir fikirdeyiz!" clenıekt~ hak· likler yapını tı. Halı!1ıetli ''Alı Rifat'' 

1 I, 'B lh ,,... ''D .. 1 '' •.ı:.~ .. h değilsin . .Açık 'c samimi o . >en, ın ' ii ü U• auı;ı.ı a ıor, l"\.OSe-

alaturk'anın uğradığı işkence kar~ısın- imaın''ı da hu türlii aranı~larclandır. 
ifa, candan. ) ürektcn üzü 1 üyonını. El im izde pek zeugin melodi lıazinelc· 

en bundan bir alay nıeuuu çıkarahi- rimiz 'ar. ''l sul" halı sine gelince, 
liyorsun. Demek. lıiiclisc kar~ı~ındaki hunları ıla hii,·iik alimin.iz R<ıuf Yek
gönül ölçülerimiz hir eleği). ta, Fransız '' n;usiki an iklopetlısi'' nele 

Eki yazıların meydandadır. On- "metronom" iilçiileriyle te .. bit etıni§-
1arla hu sonuncnwtınu yanyana kor- tir. Se perdf'leri lıakımmdan ela ~er-
sak, hana hak verir in sanırım. Yetimiz ,·olundadır. 

Musikiyi hayatın ifadesi yapmak, Yalnı~ ''armoni'' me .. elesine pek 
yolundaki isteğine gelince, hu benim aklını yatmaoyr. Çünkii lıirkaç peşre· 
de özlediğim bir §1') dir. Fakat birkaç 'in tecrübelerle na8ll herbad eclildi· 
satırlık notaya bir kıyameti, lıir zelze- ğini giirdüm. Deirt ) rl ,., 'el l\lııomla 
leyi, hir giinül f ırtmasını. hir ı;aacletin toplanan musiki kongre inde ele ··a
aydınlık, tatlı lıa,·a mı, hir zaferin Jaturkn''nın ruh ve rengini dcğiı:tir -
kanlı riizgarmı rğdrnnak, öyle bir meden ''armonize'' cllilemiyeceğini en 
lıizcla ka\ ıı:.ulaeak mucizelerden sa· yüksek salihiyetJi adamlar ,söylemi~
yılanıaz. Batının me)ıur c erlerinde lerdi. Uiiyle hir ŞC) eğer mu:sikimizin 
hile hunların hakkiyfo ) a~atıldığmı kenıli .lıi.ing intlen çıkar.,;;a. o haska.. 
zan <"hnİ} oruııı. Operalarda, sahne. Biz. Rn larnı mueikicle yaptıkları in· 
ışık, clekorla tamamlanmadan yalnız kilibı iyice gözden grc;inneliyiz. Ticl· 
orlie tra, kı .. rrlrktan kurtulanıayor. ki onda hir iirnek hulıınahilir. 

Pek i)İ bilir İn ki ''alafranga'' mu- •'Koıı-.t·n·atmar'', hi;ylc l>ir )Cnili-
iki, ,iizlcrcc dehanın knnatlurı ii tiin ~in lıanıleı:ıi ic;in gı•rf'ken lıarc·ı topla· 

ele ) Ükc::clmi tir. f llıaının ) anıba:;ına mr:;trr. Şiıııcli artık lıu harC"ı kullanı.-
·ı 1 f · • rak abid"''i kuranık ıııu ... iki ıııiıııarını ı min ) arı rııııııı. ;;unatin. cnnm 'erı- J 

hck ı .. , onız. mini f'klemi~Jcrdir. Bir orke tra. lıa~- · 
J~t" azizim o .. ıııan Ccıııal. af, et Jrha:.ma bir alemdir. azlar, ... e,.,leri- . 

'e ı-anıİıııİ\.·l'tlc cınln~uıın s(i} leci iğin ne giire Jın .... a terazilerıl{' tartılarak. 
, ·azif eye e•ağırıhııı~. macleni , e talı ta :ıeylere re\ alımı lıunlanlrr. Hen. ii
iletlerin '·JaJıin''lerini lıa\ adrı lelıiııı· mitsizliğin tlü..,uıanı) mı \C mu ikimi

Jeven Yeni uefe,. ı.;az1arı 'a:ııtılmı .. tır. 
HUlis~. orke tranın hir 

0

f izik clü~va
sı \ar, denilebilir. "Armoni"'. "ko~tr
pU\an", '·fiig'' r;ilıi iliın tarafı ela caha. 

Şimdi inııaf et. fn iki ela, a ı im ka 
dar çapra,ık hjr me ele iken. hir tPk 
dernıc çatma t'clchiy at t arilı i mukaye
esiyle i,iu İ!;inden ıyrılmak kahil o· 

lur mu? Gazel 'c ku ... iflc·clen ııiiııen. 
••ı.e, la 'e Mecnun" dan romana, ti~·ot - . 
roya geçi~i, ıııu .. ikinıiz İ!,:in lıir nlırı-

yazı ı gilıi dii~iiıwcnin zenp:iıı hayalle
re hcl h:ığlaınakla kalır Hri 'ar 
mı? Bu, kamı;:kaleınden °kaztih ine· 
demir m·a, şah·arclan kilot.ı, hini~ten 
istanhulinc atlımı:ı~a lıeuzt>mez. Tan· 
'im at. hütiin ınües .. e, f'),.rinıize azrok 
girdiği lı:ıldt>. 11111 .. ikiıııizc• hiç eloku~ • 
manııştır. Onda Yenilik hii' le lıir ca
ğın acıhna iyle h

0

a fo) acak .. Fakat ~n 
de hilir ... in, ki hir lll{'lllleketin. hir l'f'" 

mi) etin içine kiik salması heklf'nen 
derin akışlar. ~unun bunun cmelderi
le haşarılamaz. 

Edirneli Nıızıııi, Tata' lalı .\Jahrl'
ıni ''tiirkii ha it'' ini\ it: komı,.;ıııa di-

. " 
line e)İ\ an .:a,·ıfalarmda yer '"«'rnıi;;-

• :> 

Jerl'li. :\" alıi o~l ıına öV,iit ininde: ''her-
kesin bilmediği aeaiu kelimeleri kul
lanma: çünkii dk:ır '" ~iir clı·ftc>ri. lü
gat kit:ılıı tleğilıfi,.!'' eler. \ıııa hu . "'-" 
zişlerclen sıınra 1 ilt ~ec.;en yiizlere•e yıl. 
sadeliğ · ka\ tı :-; ıııaııııza , Ptrıwdi. Şu 
halde içtiıııai ' .ıkalarm, baştan haya
ta inmesi j~in, lıirtnk ıın selıeplerin de 
ortaya ~ıkına ı Hizr.nrelivoı. 

Muwiki ffava,,.mJa hövle hir ''";;i-:i-
- " J, 

.. hv.ır rruyız? Hn)et, ''h:t)ır!" dip• 
ee,·ap verivor. Rilirsin, ki inkilaplar. 
teceddütler güne~ ~ihidirler. Geceler 
den doğarlar. Son 'rllarl'la musikimi
zin geçirdiği buhran, belki böyle ha· 

zin toprak altında ) atan altın clamar-
ları gihi i~lenıııeıliğine inanı~ oruın. 
~en hu ce' herin tükencl iğini söyledi
ğin için o ııatrrları yazınr;ıtını. Bf'ııinıle 
lıeruht>r düı:üniip dü~iinınediğine i c 
hunları okucluktan sonra. kemlin ka
rar \ erirı-in. 

Hakkı Suha Gezgin ---------------
ıran general 
konsolosu 

Bay 1'eııuh Romanya
nın biı şehı inde 

ve/al elli 
Bir müddettenberi Romanyada mezu 

nen bulunan İran hükiımetinin İstan 
bul general konsolosu bay Ferruh Brag 
han evvelki gün Sovada şehrinde vefat 
etmiştir. 

Beş seneye yakın bir zamanda:ıberi 
§ehrimizde konsolosluk vazifesini ifa e 
den bay Ferruh dor.t hanın değe•li ve 
güzide hariciye memurlarındandı. Bu 
rada kendisini çok sevdirmişti. 

General konsolosluk vekili bay Ali 
yarın saat ondan on ikiye kadar İran 

kolonisinin taziyetlerii kabul e.decek 
tir. 

Dost İran devletine ve merhumun ai 
lesine bu kayıbdan dolayı taziyetlerimi 
zi bildiririz. 

ı, Bankası kUçUk 
hesap lkramJyeaı 

Ankara 1 (Telefonla) - it ban· 
kasında küçük hesap sahipleri ara • 
sındaki piyangoda 2000 liralık ikra • 
miyeyi Mersin şubesinde kayitli 
1 581 numaralı hesap sahibi B. Meh 
met Ali kazanmqtır. . 

Japonlar, Çini istila 
edebilecekler. mi? 

Aynı ırktan olduklan halde birbirine 
kıyasıya düşman olan Çin ve Japon mil 
letlcri, Çin ı;eddi boylarında, Şanghay 

havalarında kanlı ikavğalara başlamış 

lardır. 

Malum olduğu üzere, Cin, yalnız As 
yanın değil, bütün cihanın en büyük 
devletidir. 10 milyon kilometre murıb 
baı genişliğinde 1 vatan üzerinde yarım 
milyar nufusu olan Çin devleti,, 1912 
yılındanberi Cumhuriyet sistemi 1.,ir re 
jim ile idare olunmaktadır. 
Tsing sülalesinin hükumdarlığına niha 
yet verildiğindenberi çin memleketi. bir 
çok ihtilallere sahne olmu§. ve en niha 
yet mareşal Çan Kay Şek'in müstakar 
bir devlet idaresi kurmasiyle, Çinliler, 
müttehit bir millet haline gelmeğe ba§ 
lamışlardır. 

Bugünkü Cin de, timal ve cenup nam 
:ariyle iki ayrı devlet mevcuttur. Bu İ 

ki cum•ıriyetin çok yakın zamanhıra ka 
dar Kanton ve Pekiıyle iki mustakil 
devlet merkezleri vardı. Şimali Çin. Çin 
komünistlerinin idaresi altında ve elli 
milyon nufusu ihtiva etmektedir ki Sov 
yetlerin mali ve iktisadı yardımlarına 

mazhar olan Çin komüniıtleri, Japonla 
ra candan düşmandırlar. Cenubi Çin 
devleti ise mareşal Çan Kay Şek'in dik 
tatörlilğü ve milli idaresi altında. u 
mum Çinlileri bir tek bayrak altına top 
lamağa calışmaktadır. 

Yakın ıamanlara kadar şimal ve ce 
nup Çin devletleri arasında büyül< za 
yiatlara mal olan kanlı muharebeler ol 
maktaydı. İdeoloji ayrılıkları yüzünden 
kardeş kardeşi hançerlemekte idi. Da 
bili vaziyet İspany~aki bug-ünkü anar 
şik vaziyete benzemekte idiyse de ma 
reşal Çan Kay Şek en nihayet bir gene 
nera1 Franko değildi. O milli Çin dev 
]etinin kanuni başbuğu olup, milli bir 
tehlike anında şimali çindeki komünist 
Çinlerle de elcle verecek derecede va 
tanperverdi. -Nitekim, Japonların, Çine, resmen f 

lan etmckaiziQ. harp açmaları, ııimal ve 
cenup hükümttleri arasında bir 'lnlaş 

ma yaprlınasına veıile olmuştur. Beş 
yüz bin Çin bugün Japonyayı müşterek 
düşman olarak telakki etmektedir. Çi 
nin en büyük limanı olan Şa~haya Ja 
ponların asker ihraç etmeleri karşısın 
da k~münist ve millici bütün Çinliler a 

yaklanmışlar ve ilk ihraç hareketi esna 
sında beş bin Japonu bir anda imha et 
mişlerdir. Dört milyon nufuıu olan 
Şanghay şehri Fransa.Amerika, f ngitte 
re ve Japonya arasında nufus mıntaka 
lanna ayl'ılmı~ olup. Japon askerleri bu 
şehirde Çin mahallelerine hücumlar yap 
maktadırlar. Şanghayda bütün büyük 
mıllctlerin menfaatleri çarpışmaktadır. 
Yang Tsekiang nehri boyunca hareket 

ederek Çinlilere hücum eden Japonların 
bu hareketlerini hiç bir dev1ct tasvip et 
memektedir. Halbuki 700 bin kilometre 
murabbaı genişliğinde ve doksan mil 
yon nufuslu Japon devletinin maksadı 

bütün Asyada söziinü dinletmek, siya 
seten ve iktisaden bütün bu ıcnit top 
rakları nufuz hakimiyeti altına almaktır 

Altı sene evvel Mançuryada yaptığr 
gibi, şimdi de şimali Çini .zapetmeğe ça 

1ışmaktadır. Fakat şimali Çindcki ko 
münist idaresiyle Pekindeki milli idare 
Japonların bu dafaki hücumlarına sım 
sıkr karşı koymaktadır. 

Diğer taraftan Japon hükumeti çok 

U.7.unsürecek harbe hazırlanmakta iken, 
Çinlilerle Sovyetler kendi aralarında 

ademi tecavüz paktini imzalamakta ve 
Ç:n devleti Sovyetlerin maddi yardımı 
nı temin etmektedir. 

Moğolistanı zapetmck istevcn Japon 
crdusu Sovyetlerin menfaatlerini balta 
lamaktadrr. Bu vaziyet karşrsında uzak 
şarktaki karışıklıklar genişleyrp yalnrz 
Asyayı değil, bütün Avrupa devletlerini 
de biribidne katacak tehlikeli bir hal 
almağa başlamıştır. 

l kUsat ve'-llt An karada 
Arıkara, 1 (Telefonla) - iktisat 

vekili Bay Celal Bayar bu sabah şeh
rimize gelmiş ve istasyonda vekalet 
lanmıştır. 

iktisat vekilimiz öğleden sonra rra 
ve lı bankası erkanı tarafından karşı 
kamına gelerek giinlük iflerile IDC§ 

gul olmu~tur. 

Amerika cumhurreisi 
B. Ruıveltin annesi 
Avrupaya geld:. Şim 
di Pariste bu1unuyor. 

Pariıte büyük ser 
giyi gezdikten sonra 
bundan 70 aene evvel 
ki sergiyi hatırlamış 
ve onun hakkın<laki 

hatıra1arını anlatmış 

Bayan Rusvelt o za 
man on iki yaşında i 
miş. Anlattıklarına 

hayret edenler: 
- Ne kuvvet'i t'ıatıra 
nız var! diyorlar 

~ Hakikaten çocuk 
ken gördüğü bir ~eyi 

70 sene sonra. yaşlı bir kadınken birer 
birer hatırlayıp anlatmak cpice kuvvetli 
bir hatıraya bağlıdır. 

Fakat, bayan Rusvelt karşısındakile 
ri kendisine hayret etmekte pek haklı 
bulmuyor. 

- Kız kardeşimi görseniz, diyor o 
nun hatırası benden daha kuvvetlidir. 

O zaman soruyorlar: 
- Tabii sizden daha kücük? 
Bayan Rusvelt cevap veriyor: 
- Hayır, benden 12 yaş büyüktur. 

82 ya~ında bulunan bayan Rusvclt 
94 ya§ındaki ablasından bahsc1 m .. kte 
<lir. 

Tayyare'ere benz"n 
-

verme ueulU 

bit müştü. ,Faka~ Amerikada yapılan jJlC' 
tecriıbeyc göre tayyarelere otomobıkf' 

Bu iş için tayyare yere yaklaf~ ,o 
ve uzattığı hortum ile bir otom~bil~ 
den de benzin vermek kabil otmaıdl ..d 

benzin alır.ı'ctadrr. i_ş esnasında t11r 

re de, otomobil de ayni suratle 
mektedirler 

Japonya ile Çin de ne 

kadarfayyare var 

Uzak şarl-ta Çin Japon harbi gu 
güne şiddetlenmektedir. Japonlar 
tün kış devam edecek bir harbe 
lanmaktadırlar. ıki milyar dört yiil 
li milyon yenlik üçüncü bir harp J' 
satı kabul den Japon meclisi ~ü.t~: fi 
pon fabrikalarının harp sanayıı ıçı ~ 

lışmalarmı karara almıştır.Çin. ve.!•,~ 
tayyareleri Sanghay ve Nankın uı ~ 
de kıyasıya carpışmaktadrrlar. aer1"° 
devletin hava kuvvetleri hakkındı~ 
bir mikdar tayini mümkün olma ~ 

beraber İngiliz gazet.el~ri~in _yazdıtıi' 
rına göre, Japonyada ıkı hın Çın de rd# 
harp tayyaresi vardır. Son zamanla 

1 
Çinliler, tayyareci yetiştirmeğe ço~ 
hcmmiyet vermektedirler. 

Nançag ile Yankauda iki tane tlf 

yare imalathaneleri vardır. Hank•~: 
ki tayyare mektebinin başında yirııı' f 
ne muavini ile bırlikte Amerikalı Al~ 
Djon Juct bulunmaktadır. Kanton, 
Loyanzda da iki tane Çin tayyare 
tebi vardır. 

Cinliler tayyarelerini Fransa. A~ 
ka ve İtalvadan almışlar.dır. JapoP"" 

Tayyarelere benzin vermek için sim ise tayyarclerıni ke·ıdileri yapın'~ 
<liye kad~ar~anıldığı gör~, dırlar. J 

Haı adeniz 111elllupları: 6 -- - -
Samsun 

Bugiinkü vaziyetile hir ticaret 
olıııaktaıı nzal{ 

1 i nıat11 

rf~trnnı 1 rıcirlı•). 1 
~tım<lanl gaz kuıupan)H~• depoları~ a
pılmı~tır. Saıııımn ela lıataklık "' ıt· 
malı şdıir olmak ~ıfatındaıı kıırtnl
mu~hır. Sonra Saııı ... 1111 ilt' ha .. - \n 
kara dcıniryolu lıa~lnıııııı:.• !:'laııı,..1111 
Orta \naelolunun Karacleııİ7.e ıt!;ılan 
c·u ııılilıinı hir j kc·le i olııııı:.lıır. Fa· 
kat lıiitiin hu f evizli imar ınazlıari' c•t 
leri ii ... liiııdc olı;ıak iizcre tarilıi lı~di
seler "\tatiirk'iin \ııadolmla ilk lıa--
t ı~ı lıir 'ahın parc;a ı '' olarak · mn una 
lıir milli kudsiyel 'ermi~tir. Bu itibar
la ~anı ... un Ctuulıuri et ele, rinin ger
t;ekten talilıli §t•lırilcrinelt•n lıiri ol· 
mu~tlır. 

anı .. 11 n 'ıın hır ta 1 ilı i "oıı .. cıH• I enle 
hrp iyi 'aliln iıinre inılc hulıınnıa .. i· 
le de anla~ılalıilir. l'te·kiııı lıııgiin 
Sam unu ielare cclen 'ali Faik <lı• la 
miilkh·c nwktchiııclf' ııırf arkııdaı:ı w 

larak kendisini tanulı~ıın ııınktt>clir i
dare a<lamlarrmrzelaıı lıiritlir. 

(Hopa) ) a giclerkcn ( \ nkara) ' a
punı Samsun iiniindc wdi saat kadar 
kaldı. Hu fırı~attan i.-tifacle edt•rl'k )Ol 
arkadaşları ile• heraher ~elırc c;ıi'•ık. 
Bay valinin clelalt>ti ile parti nı<•rkı·

zini 'e halke' ini giireliik. !-\taliirk 'iin 
Samsuna ilk ııyak ha,;tı~ı zaman otur
duğu odaları H buraclaki <'şyayı zi) a
ret ettik. Şelıirclc gt>znkrn mmııııi 'a
ziyeti lwkkmcla hir fikir eılindik. 

Sanı~un 'a)i,,i takelir cclilecek lıir 
lıarf'ket lıaınleııi ile ıııua-y yen bir imar 
planını tathik f':tınekteilir: Atatürk"ün 
Samsuna ilk ayak ha,.,tJğı zaman otur
duğu odalar ile b~raher hunların içe· 
rieincle hulumluğu parti hina mı hir 
"fnkilip 1\lü7.ebi" haline getirmek ar
zusundallır. Fakat hunelan e\' el hu 
binanm yıuıuıa yüz hin liralık bir 

li'a "H:ı 1kc' i'' lıiııa~r ~ apnıak tc~tbb &( 

'ardır. oııı·:ı hu hinalarm önüne ~· 
.... uliif edt•n lıar.ıp C\ lndC'n ıııii~~ 
kt•p lıir lı:mı kalahalı~ı kalclır•1 ' ft' 
el .. ııizc kaclar :ıı;ık lıir alı.ı 'fü•ude 11e 
lİrilPt'Pktİr. Şinıdj 11111\akkııl 5Ure, 
(ff.ılke' i) '.ızife .. i ı;iiren lıiııaY' ,ıı( 
zı·I \I' "t'lli ... h 'r alon ilftu• olııJ1Jl ,oı 
tur ki lı·.ılı:ııd.ı tİ\ ntro 'c konfer ~·· 
i~lerinrll"' kııllmıılnhilecek olrırı .~'1 bİf 
loıı ile lwr.ılıl'r lnı lıiııa ikrı e 
··~poı kl:ilıii" ııpılaraktrr. 1 

1 ',t 
!":ıııı-.•ııı lı 0 lc·cliH• i lıirkuç) 1 ercJtl• 

ırı:ıli lıir rkmtı iı:ııult> lıııluntı)Oi•''' 
Hı'l\!di cniıı lıillıııt1~a elektrik tel bir 
i ... iııcl<·ıı p;;o.ooo) 1 i ra kad•r,.di~ 

-. ""'tr. 
lıorru \ardı. Memnuniyetle 0~ ııtdi~ 
J...i lıu horçlar ınt• .. ele i artık hıt eltfl' 
wi .. ıir. Bı·lecli"' lıiiclı;e"'i nımaz~~ elli 
clirilıııi ~. e ki lıorçl:ırc.laıı l~ll )u:al-" 
lıiıı lirn ı iielı'nrni.,tir. Gc•rı)e 

1
. , ol· 

1 · ır 
lıordnr da lıer rne 'f'l1ııi~ ııJl r<ıır 
ıııak fü:ne (idı•ııc•rcktir. nu. bo diJtl 
iid{'neliktf'ıı onra lıeleılh c1111;,.. h,r 
) iiz hin liram c,:ıkan urhlatın< B•• ,r 
@en{' 'f'tıni hin lira artae.ıktrr:, "Jf1'' 

· 1 rın tan para ondan onraki ~e 1 

iJerjnc ~arfolun.ıc.ıktır. . "~ 
• bil~". 

·. iııuliki lı .ıhlç ~a ınunun er i ~i1'1 
clcrıli ıli~n Karadeniz i .. kele er 111,lı' 
ıııoclerrı lıir liman te .. i .. atı11daJ1 · ecJi" 

.. eııtl1 '' 1"11111 olma ... rdır. Uıniıl 'e tc·rıı 611 cı 
lir ki tıılilıli . anı ımnıı lın nrııı ~~ 

'k ,,r, ft1' tahakkuk etııu•kte ~ok ~,.,., 1 

1 
rifl 

lrr. Hütiin Sanı un]ular dn ~r 1 1,cP 
nıe ud hir Tiirk ticarf't liınan•h';,;ı. .,.. 

tır. Biitiin Saııı .. unlu)ara "; ır· 
aadetinclc•ıı hirf'r Jıi .. -" 111l1r• l IJf 

Aeıfll ,,; 

~_,, ı l) Hayalım kelimesi vczın 

c ndC' ayatımın makamında 

nılmıştır, 



ır 

Orta tedrisat 
kadrosu 

Geçen yıla nazaıan 
değişiklik pek az 

Sanayıciler ne 
isti yor1a r? 

Olln umum mUdUrUo 
lştlraktle bir toplantı 

Hazine 
avukatları 

Haı içlen dava lıabul 
edenıiııeceh leı 

Orta Ledriı-at kaclrusu hakanlık ta· 
raf uıchın lıazırlanmıı'tır. A hııan haber 
!ere ~iire ~ehrimiz o;ta tedrisat kadro 
sunrla hu ,·ıl ~~c:en yıla nazaran ta~ra· 
ya ııaki ller pek azdır. Y almz ~elıir 
ic;rrisindeki okullar nrasrntla bazı 
drği~nıc'er yaınlım·t·r. nıından haşka 
~e·1i açılan ortaoknllarl:ı ~ube1ı>rela§· 
raılan ö~retnwn 'crilıni-:1 ir. 

Munhasııan hazine dav;ılarını trıkip 
Sanayi umum miidiirii Rc:at ılün· cdcıı avukatların lıar'çtcn dava takip e 

<lm itibaren snnayicilerinıizin ılilrk· dip cdcmiycccklcri ve scıbest hazine a 
leri i!e ıııcı;p;ul olınaµa ha~laıııı~. !"ahah vukatlarının ne gibi davaları takip ede 
ıoat 10 .ua )apılaıı toplantıya ri}a"'rl bilecekleri hakkında aıakadarlara malfı 
etm :~tir. mat verilmi§tir. 

Sana' İ<İlrr iı.;t"maıııda hilJıa .. ı<a do· Mi.ınhasııan hazine <iavaları takip e 

yapıldı 

Yabancı ve azhk 
kadroları 

Kültür Direktörlii~ünün yabanrı 
ve azhk okullarmclıı , aıif e gilren öğ
relrncn?crin dM\ a'arınr , enidcıı tan· 
:r.im etınf';e kar~r Yerdi;;iıı i )·azııu"'-tık. 

knz adık idlıalat rejilllinin ııanayi ii· den avukatların hariçten dava kabul et 
zerinı1ı> vaptıll~ olduğu Lrt-irlcrckn mclcri menedilmiştir. Ayrıca serbest 

ha'•s"llllİ~ler. hanı maılde mc~eleliiİ ile hazine avukatlariyle muvazcnei umu 
i):e<lcnhrri hi r tiirlii lınlll"1l il<'nı iyen rniye)'C dahil ve rniılhak ve hususi bud 
ınuaıııc1r ve İl'!Lilıl:ık vergilrrinin na· cclcrlc idare olunan devlet daire ve mu 
ıoıl a'rnnıa~ı lihmngrl<li~i rlr11fında hir ssesclcrini ve en az sermayesinin yarısı 
formiil bu1uııına!!ftll hillıa~şa <lilekleri devlete ait şiı ket ve müesseselerde i.ıc 
arasını1a ı;ayntT~Janlır. ret veya maaşla çalışan avukatların ve 

Sanayi umum ıniidiirii lte~ad r1i • yahut şirketlerin bu daire ve müessese 

!Pklrrirı h:r )n ... mını ı,:ı;zal not ede· lcr aleyhinde dava kabul etmeleri de ya 
rek t~~hil etrni~, bir kı~ınnım ~anayi sak edilmiş ve bu yasağa riayet ctmiyen 
bir1i~i taraf nulan bir rapor halinde leı in cczalandırılacaklan bildirilm;r• · ... 

• l<öste 
~k· tıce seh' k" li~ ı 1'ürk ~ ;~. vlc . oy mekteplerin zumuza kavuştuk. 1'ürkiydc o;ı. beş 
"'P hit kafile ua '7k~nnden yirmi kişi gün kadar kalarak !stanbol. bmt, An 

blltu ile "' hc~v~ ı akşam Romanya kara, Bursa gibi büyük şehirleri ge.zece 
l "iifit '1c rımızc gelmişlerdir. ğız. Buralardaki mekteplerde, halkcvle 
~İıv.ie eye Köstence ilk okul muallim rinde tetkikler yapacağız. Çok kısa bir 
bığer n bay A ki{ başkanlık etmektedir zaman zarfrnda akıllara hayret verecek 

~liı J'vtnıt~allimler c1c Bay Recep bay derecede inkılaplar yapan Tilrkiyede 

tı h ecıt b Al ' k ~ 'Y il ' ay >met, bay Şükrü Falı hiç bi> dakikam>Zt boş geçinnlyere bil 
~ Sc . ecep İbrahim, bay Hayn Celil tün inkılap izlerini çok yakından görece 

~ql1lı, Yıt Veli Osman, bay Reı;at Ab ğiz. 
u.ı 'bay E . 1 ~-~ lz nıs slam, bay Zeydullalı Romany~daki Türkler kadar bütün 

"'il 7.et C f ' C t ~eh a er. bay Latif Reşit, bay Rumenler de Türkleri çok severler. Ru 
littııqledd~et, bay İlyas Candemir, bay men gazetelerinde Türk inkılaplarına 

~lilltı:l. ın Nurullah, bay Zekerriya 

•• e cı -s-

Oğrrtmen lerden i~tf'nrn ma'fımat hu 
ayın sonurnı kadar kiiltiir direktörlii· 
ğiinc> ıı;i)nderilnıi.;; lmlıınaraktır · 

Diğer taraftan' kiiltiir <1irektörlüğii 
yabancı ve azlık oku llarnınt yt>nİ karl· 
rolarrnı on ~iin için<le ilcm~l eden·k 
ta11d ik erli imek iizcre Ankara ya gün· 

clerecekı i r. 

O~retmen muavl 1 
lmt hanları 

Ortııokullardıı ö;;r<'tınr.n ımrnnm 
iı1ıtilrnn1tıa ıliinden "'itilı.1''1"11 ba~lan· 
nll''ilrr. t mtihan dört gün ı-ii rerektir. 

Ortaoku!a ;;~ ·"tn11•n olıra 1t iı0teven
lerin e' ra\ı K'ii'tiir Rakanl ığı tara· 
fıncla-ı tetkik edileeel..ıir. 

EnAe1 rmtlhan'arı l{.. ır. dair çok sık yazılar çıkmaktadır. Mek 

d C>sten b • c11 cenin ·· teplcrimizdeki te.drisatıınrz ser esttır. 
a. Ola munevver Türklerin .~'" ." "''"11 imler dün sabah mat ha Çocuklwm"a Türkiycden getirttiği L ;,. 'erin rn gol j mt ;ı, an 1 atı•ıa d iln-
~0r 1Yaret t ·ı · 1 b 1 k' 1 1 1 · 'h 1 1 "ıtuı e t> er. AckadaşlannuzJa m" yeni harf!e<e e ası nuş •tap ara < ro •tı arrn ,., annuıı·r. 
~ij c er. ders vermekteyiz. Okumak hensi de llu y•I rngcl imıfüanların• "'~r" 

}Q~ 1'11:iy 1 1 1 1 '" bit 'Ye geldiklerinden dolayı bü gün güne orımaktad>r. Köstencodeki Y• 'an < a" az ıalrhe ka'nuşUt. En~.ı ı.1orı• fl'ıeınnunı·yet h. · imtih ımlarr 9 ey'iile 
1

·,·1<1ar taııı"ıtıla-
" ••aı "'""ld•<ini oöy medmeyi do kapatarak burada bir mu • " ı ..... ~~a•ucnm başlianı da arkadaş allim mekteb• açt>k. ,,.,.kbr. Ru mfül<lrtıen '"""" ,la ol-

..._ '!'·· şoy le konuştu: gn n in k hn ıil •an la r"'a '"' 1 anacak ur. 
~~~111 Utkiyedek· k lkı Yük,;ek okullıırda - Üııİ\ er~ite , e 

hazırlanarak Vcka!cle gi;nc.Jerilrnc ini 

bild :rnıi~tir. 
Birkaç giinc kadar ikinri bir lop· 

lantı daha yapılacaktır. 

ipek çoraplar 

Her çorabın Uzerlne ev
sahnı gösterJr damga 

vurulacak 
Bir müddettenberi Şurayı Devletçe 

tetkik edilmekte olan ipek ve suni ipek 
ten yapılan kadın çoraplarının stantlar 
<iiıesine ait nizamname vekiller heyeti 
tarafından kabul edilmi§. bu hususta bü 
tün iktisadi dairelere dün malumat gel 

m'ştir. 
Yeni nizamnameye göre. çoraplar t;ı 

bii suni ipekten olmak üzere evvela 
iki kısma, bundan sonra da kalınlığına 
göre; kalın, orta ve ince olmak üzere üç 
kısma ayrılmaktrı.dır. 

Ayrıca nefaset, dokuma ve düzgünlü 

ğüne kusurlu ve kusursuz -olduğuna gö 
re de tekrar üç kısma ayrılmaktadır. 

ta. dan .. 1 a nma eserlerini yarın gelecek seyyahlar ı.''.'''d· ,,_gormek için bU yük bir arzu yük,ek okullar dii nd en il ibac•n yeni 
•n •• R Yarm şehrimi" 900 it al yan laşi•t yıl f aa he. h ha,Iaouol ard "· 

r· .11 ci..ı_, · omanyadaki bütün Türk 
u, b "<len . den mürekkep bir "yyah kafilesi gele BuralO'daki kapı für oI.,unluk inr 

bu . ay ıı Ç>Ok sevd•kleri Türkiye se cektir. Kendilerini get'recek olan.Nep ı 'Iıınlan hiııiktc'> •o" ra nihavrt im- Çorap imalôtçdan bundan •onca bü tt1:•lrı,.;,~"'dullah Suphi Tannövere tuni i•imli İtalyan vapuru limammız lar•kur. Ünh-mittyc bu yıl 'İOO den tün imalôtlarmm bu tasnifi göz önüne ~,," <oı~ aç~ık. Kendfai bize elinden da bir buçuk gün kalacaktor. f,z'a <••< ~i,.cekıit. tutarak yapacaklar. ufak büyük her ço it,~'" tes~bgı yapacağınt bildirdi. Yann Atkadia isimli, İngiliz band• Tr[l'; rnınıakaluı - 11k te<lri ,.at rabın üzerine mutlaka evsafını gösterir 

td.h ret alarak teşebbu"su" ·· .. 1 • d' ' 1 · ~ '·• ın muzu ra • b>t •ğer tcansatlôntik de ~ so in gi Pspr 't.r Pr' n in ) eni ı •f ti, mınıakala- bir damga vuracaklar.Ut. ııı...;: ' e ı•kardt. Ve nihayet ar !iz seyyah• getirecektir. rı Kil l lii r D i "k tiirl üğü tar> ""'lan ıe.- Nizamname meriyet tarihinden bir ......... bit •·lil••i~tir. Yakında kcnılilerine ay sonra tatbik mevkiine gh·ecektir. 

1 

tehP!! rcl'lerektir. Fabrikalar ve mağazalar da bulunan 

sta b 1 B 1 d. . Yaban•'> ,.e •• ı.k oknlloronda ter- stoklar>• tasfiyesi için meriyd •atihin 

l 

n u e e 1yes1 n den : t:ş 1er - y ahıml"ı ve azlık okullarmm den itibaren altı ay mühlet bırakılmrş 
, tefıiı !~Teriyle viliyet ilk ıe~tİ••< c - ur. 

1!:11 .. - Dal mi En cU meni o 10-8· 9 3 7 ta rl bil pekler' e·i weş~ul olmaktad>r. Bakan- Yeni nizamnameye aykın ellerinde 
d llrlle Jsl b l B J di hk hu okulların <lalıa ıoıkı bir surette çorap bulunduranlar bu müddet zarfın 
\(e an o e e ye sınırı içi o- <~lışmalarm• temin irin teftişlerini da saıamad•klan takditde, her fabrika 

eşl'~ırtta, omuzda ve başta her nevi bozzat Hakanlık e>pcktcrlcrine Hp- bulunduğu viliyet ticaret odas>na mü 
'4 ve g d drı dd 1 1 t trracaktır. • racaat ederek stok mikdannın bildire 

Satıı ı a ma e er aştnması ve illa k d Meccani leylt lmtlhan•arı 
Raı t sının yasa e lldiğl evvelce 

2 
e eler le ı•JAn edilmişti. .. M"<'cani leyli talebe imtihanma bu· n ~un İstanbul k•z ''e erkt'k liselerinde 

l'oil Bu yasak Emtoönü, Fatih, Be- ::~;:~.'"'' doknzdon iıibaren başlana· 
l:tı1r.ıt ve Beşiktaş Belediye şubeleri Sclırimizden ım hııihanıara 700 

~e .. :kalarında ı Blrloelteşrlo ve dl· ~~:::k::~. ,., ortaokul ıalclıcsi i,ıirak 

cek ve bunları ayrı ayrı damgalattıktan 
sonra satışa çıkarabilecektir. 

Bu formill haricinde satış yapanlar 

cezalandırılacaklardır. 

Trabzon lin1an1 
Şlmdlllk geniş tesl· 

sata lmkAo yok l lkı elediye Şubeleri mıotakalarıoda 
t&tb· ncJteşrio tarihlerinden itibaren 3 lk edilecektir. t tanbul pa-a Tıormmda dün bi- Tralrzon liman oirketi umumi lıeyc-
le;l-- Bu tarı h lerden sonra taşınul iş• rinci ter:ip Tôirk borcu tahvilleri :::;;ı~~~:,~~.:~~ıle fe,kalade bir top-

) 

Ve S 14.70 den rntılmış. ikinri ,e Ü"Üncü sı.">a ey yar sntıcılı k m az but ve rnun• · ~ Toplantıda hu defa ~elı rimiz liman 

Para borsasında 

,.,. tertip türk borcu ıal"·illrri Ü.erine &ıtSl.llQ el arabalarlle veya motörJU va• birbir muamr•e .ı .. •am•''"" • ~.;~~::,:~·;;;törii Raufi Manyas Ja 
1ı; " Orl Jl .. n~au ~. ka Si·"' Erzurum talr il~Q k a ve Ya h Ut e 1 de t 8ŞI 08 bilecek 'i'le•i 97 _2;; den E•gani ıaln-ill eri Öğrnnildiğine giire; Trnhzon liman ı. kaplarla yapılacaktır. 95 ıl·n. As'an ~i·renıo 9.9:; den ,;m- şirketi idare nıccli•i 14 ağu•to,ıan he-- Eld •mrl • gHrmü,. hir in~·ıiz l 'rasnıa 631 ri yapmak'" olduğu iılaccuin hütün 

ile \rl e taşımak su re ti 1 e satılan her kuru~ tc bil r<lihuiıtir. bcsap!armt bit rapor halinde haz•rla· 

l'ttı eşya Ve gıda maddelerlolD bunla- Muml!ane an'repo'arının m•ı"'· Bu rapor hcıeıi umumiı•ı• 
il\-. ineıvı ve mahiyetlerine uygun kap- lhalesl gi;stcrilecrk ve c.ki idarenin hüıün -.- " d ma11arı de' ir 'c tcı;lim edilecektir. 

~ n e b 1 d 1 . 1 d 1\lum.haue antrepolarının ihalesi l) O OD uru ması 8zı01 ır. Di~er tarafıan Trabzon limanında • y için <lüo 1imau i~'ctme direktörlüğü 
ile ı. - u karda ki bil k u m terin ta tbl k 1 o e enrfüuen hcycli topl ammşt!J', ~!üte- ıimdilik ~ .. iş hir tc.bat yapnıağa im ' az, z 1 alıhidlrr bu defd da 170 hin lira ;,,.- kün göriilemcmi: olduğundan t,ı.u -

(lll btı I aman kal dığıD dan 818 k adaT ar• mie. hu fi, at ,-ine faz'a ~iiriilmü• ol- bul ı,lctmc>i, ıalnnil ' e ıah Ti" _..a-

Bu··yu··h 1 ürk iye albii· 
nıü hazırlanıyor 

Dahiliye vekaleti, vilayet hususi ida 
releriyle belediye tarafından §İmdiye 
kadar yapıl~n i,Şlcrin nelerden ibaret ol 
duğunun tcsbit edilerek gönderilmesini 

bildirmişti. 
Gönderilen fotograflaı tarih kurumu 

na verilmiştir. Vilayet hususı irlarcs 
siyle belediye ve köy idarelerinin şim 
diye kadar yaptıkları mektep, lıastaha 
ne, köprı.i, fidanlık hayvan depolaıı; c 
lektrik. kanalizasyon, mezbaha. mezar 
lik, anıt ve sairenm üçer fotoğraflan 
nın daha gönderilmeı;i istenilmiştir. 

Fotoğraflara binaların inşa tarihleri 

de yazılacaktır. Bütün malUmat ve re 
ı;imler toplandıktan sonra büyük b:r 

eser vücuda grtirilecektir. 

Pire n1ulılelili ile 
maf 

Ca1:ııa .. aray • He,.ikta" Jdiiplrriıı~ 
den: ~ ' 

] - Pire ııınlıtr1iıi ile KHiplcri· 
miı ımılıtditi ara:ın111.ı riinın~ maçı :i 
cy1iil l 9:l7 pa~nr ~iiııii 1'ak,irıı ,ı,ı· 
drnda ::-aat 16.:lO ıla yapı1aruktır. 

2 - '.\Taç lınkclllİ \lııııcd '\elem, 

ynıılıakcııılı•ri Fericlıııı Kılıç, Tarıktır. 
3 - l:-irıılt'rİ a~ağıda yazılı arka

da~lıınıı pazar ı;iinii aat İ5 de Ga1a
tn~arny ki iihiinılc hııl nmııaları hildiri· 
lir: 
, Melıırwrl Ali. Faruk, IJfünii. Fuat, 
F.~ref, llakkr, HJ<h an, Sm·itr Eşfak, 
Et yan, il a~iın, Biilrnt. Sal im. Nubar, 
Vlaı.lardi~. Siile) ııuuı, Şiikrü. Emer. 

1 - Fi)atlar: Balkon 100 Tri· 
hiin 50. Dnlıııliye ~5 kunı~tıır. 

• Emllll< ve eytam bankası Uç aylıkların 
malOllerc ait losmının verilmesine bu #-a. 
bahtım ltlbarcn başlamıştır. 

• Şehlrclllk mlltrhnssısı l'rost birkaç gUn. 

denbt"rl hasta yatmaktnclır. 
• Husus[ nwklı•pler do resmi mcktrplcrto 

beraber dcrso bn§ln.yncııklıırdır .. 
' Yeni bir ticaret ııntaşmnsr ııl;di lı;in r.e. 

tonyada.n bir heyet ıncmlckctlmtze gelr.ccl<. 
tir. Litvanya ile do bir tıcııret anla:ması ak 

dl için teşebbüsler vardır. 
• Efgan hın·a kuvv.:?tlcrl kumandanı gene

ral Jhs~ Hnn, İtalyadakl tetkik ııeyehatmı 
:ıurmlşUr. Yerdiği veda zıyatetı esnasında 
Vt.alyan Hava nezareti mllsteşarr Gcncral 

aile mumallcyhe Kral namına llalyan t.ac 
nlı;ıarıını vermiştır. 

• :MotörlU kııra naltll vasılalnrmın ıırnclılt 

muayeneleri için verllcn nıUdclet ağustos nıhn 

yetinde bıtmi§tl. Ancak bazı olomobıllcrln 

sahlplcrl A ı-ruplld& ııcyahntta bulundukların 

dan ve bazılıırı da bnşl<n birer .suretle ıııa.zcı et 
lx'yan cllllderındcn bu gibiler için hu ayın 

onunıı. kadar ııon bir nıllhlnt verllmı§tir. 
• Trabzon gllmrUk ambarlarının Trabzon 

Llma.n İglctme DlrcılttorlU~ne de\ rcdılmc ı 
ıçln hazırlanmış olan ııızamnamc İktısad Ye 

kl\letincc tasdıl< cdllmi§Llr .. Şlmdılu haJdn 

Trabzon gilmrUlllcrlndc 30 hm lıra kıymetind 
muhtelit emtia butunmaktndır. 

• [itin toplanmnsı kararlaştınlan kapl ıı 

vb makini U<'r rcml~"tl lrnnsr".sl eks rıy"t 
oımadığınrlaıı ) pıtaııınnnr;ı, 8 eylill ~aı amb 

lflct n m ek ve lca beden vasıtalar ş 1 m- dn" und"' bi." ... ıa, na yapmak ;,;,ki- iıinin tak\'i' e•i ile ikıif;> rıl«rkıit. 
t'n. en hazırlanmak ilzere keyfiyet t("k- nı ,,.,,ı ol•m·m•ıur. nnnun i~in ı.ıanbul limanından i· ")' lfA Ünümü,dc'd •ah ıı\\nii hu iı için ki hi\yiik 'im: giindrti lmi,ıir. Bun-

~ n n ... n.. .. "B- "5 7 9 8,, Enrüm•n lıcycli ıckrar bir toplantı elan rnn ta birka~ ' in~ ti aha gönderil. ~~~~~..;...--...ı._J_ırartaeakıllr.~~~~~~~~~--_.!_~Ie:c~ek~t~ir~.------------------~--~:gU:n:U:nc~lııı:~:ıcı:l:ıu:ı·:tı:r.~ ~~~~~~~~~ 



Çin - Japon misakındaki 

"Gizli maddeleru 
Bir Fransız gazet~slne göre .. 

Sovyetler Çine mühin1 harp 111alze
mesı verecek, Çın de Rusyaya 
bir nufuz 1\lntakası bırakı\'or· 

Pıris, 1 (Hussui) - Le Jour (le 
jur) gazete i Çin - Sav~ ellet hirli:;i 
misakının '·gizli hükiimlcri'" ismiyle 
huı ıeyler neıı;retmektedir • 

Gucteye giire, misaktaki gizli hii
lcümlerle So' yetlf'!r Çine ~u yardımlar
da bulunacaklardır: 

ÖnUmiizdeki te~rinİ;;aniılen e'" el 
S°'·yetler Birliği taraf ımlan Çine 362 
tayyare, 200 tank. 5000 at, 2500 n10· 

tosiklet, l 500 traktiir. 150000 tüf ek, 
120000 mermi, 60 ınihon kur§un
dan miirekkep hir harp malzcrnec;i 'er.i 
lecektir. 

Bundan ha .. ka, O' •etler Birliği Çi
ne munl87,aın il kl'r, söniillii 'c fena
damı gönclerecektir. 

Çin bunların bedelinin ) arı mı al· 
tın alafak So,·yet bankasma tediye e. 

fle "'k. } arı ina mukabil de Çinin ~i 
malinrle niif ıız mm taka ı 'erecektir. 
O\ YET TA YY RELERİ YOLD \ 
Şanglıav. l ( \. A.) - Doemi a• 

jan mm Çin menhalarından i tihharı· 
na gifre. '2 Sov) et tayYarcsi dı~ :\lon
goli tandan Şen i "ila, etindeki Sian'a 
ı;elmi~ \ ' C 44 tn}Yare de yoldadır. 16 
Sm. vı-t ta'' areri•i 30 ağueto~ta Kanto· 
na 'arnu ,tır. Hunlardan 8 i T11nkiag· 
'e Nuuten' a gitmİ§. diğerleri Kanton 
<hı ka1ınıı.tır. 
BİR 0' YET KO~. or .. o H \NESt 

K\PANlYOH 
Toho, 1 ( . .) - SuiCanho -

i\Jımçuko,dan hilclirildiğine güre Sav· 
et makamları 2 eylülde Suifenlıa'da· 

ki s°' ·c.t kon olo hant:' ini kapatma· 
ğa karar ,·ermiJerdir. 

Küçük an laşn1a toplantısı dağıldı 

Habeşistan 
meselesinde 

Roma k üçük anlaşmanın ltalga 
lehinde hareketini istemiş 

BükreJ, 1 (Hususi) - Küçük an 
lapnaaı konseyi toplantısının sonunda 
n•trtdilen tebliğde, misakın değiıtiril 
mesi hakkında şöyle deniyor: 

Mia&lan muhtemel tadili meselesi 
hakkında küçük anlaıma kendi noktai 
naıarıru bir kerre daha teyit eder. Bu 
noktai nazar şudur: Misakın tadiline 
lüzum yoktur. Fakat elzem olan ıey da 
ha ziyade misakın eaeslı hükumlerinin 
iıtikbalde tatbik mevkiine konulma es 
natında mazideki tecrübeler.den mül 
hem kılacak usülteri nazan dikkate at 
maktır. 

Bükreı. 1 (Hususı) - Küçük anlaş 
ma daimi konseyinin içtimalan sonunda 
konsey reisi B. Antonesko bulunduğu 
beyanatta demiştir ki: 

- Küçük antantm selabeti gittikçe 
'daha aiyade fulataımaktadır. Bu te§ek 
külün he.defi muahedelerin istikrarı üze 
rine mÜfflff sulhun idamesidir. Bu si 
ynetin otoritesi ve müessirliği, küsük 
antantı Balkan antantına rapteden bağ 
larla çok mühim surette kuvvetlenmiş 
bir haldedir. 

İstikrar ve bütün diğerlerinin huku 

kuna hürmet üzerine kurulmu§ ve mil 
Jetler arasında daha iyi bir a.nla§ma ve 
daha geni§ bir İ§ birliği ile varılmıt bir 
sulh. İ§te, beş devleti ve 70 milyon in 
saru ha.ssatan çevik, ahenktar ve müeı 
sir bir siyaset sisteminde birleştiren is 
tekler, bunlardır. 

Sinaya, l A.A. - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Küçük itilaf konferanın ile beraber 

iki mühim hadise kaydedilmi§tlr. Cid 
di bir men!Jadan alınan malumata göre 
Bükre§teki İtalyan acfiri,yaptığt birkaç 
görüJmc esnasında, küçük itilafın Ce 
nevredeki Habcşistanm İtalyaya ilhakı 
nın tanınması lehinde bir teşebbüste 
bulunması için gayret sarfctmiştir. Bu 
hususta küçük itilafın intizar vaziye 
tinde kalmağa ve Fransa, İngiltere ile 
müttehiden hcıreket etmeğe karar verdi 
ği malumdur. 

Diğer cihetten Macaristan mümessi 
li Bardozzi kü~ük ltilif mümessillerine 
her üç memlekette de Macar akalliyet 
leri lehine en müsait rejim tatbik edilme 
sinden ibaret olan Macaristan teklifle 
rini bildirmittir. 

Ankaranın esrarengiz 
hırsızı bulundu! 

~nkara, 1 (Telefonla) - Anka· 
ranm muhtelif yerlerinde bir müıl -
det tenberi ufak tefek hırsızlık vaka· 
lan göriilüyor, fakat failleri buluna· 
mıyordu. 

Son bir hadise bu esrarengiz hrr· 
sw meydana çıkarmıştır: 

Geçen gün Atpazarı mahallesir .• 
~ki bir evden üç halı ve hir kaç kat 
ÇAmaf:r, yükte hafif pahada ağ·r 
bir hayli C§ya çalınmı~tır. Bu hırSJZ· 
lık vakası gündüz saat yamnda ol
mu§tu. 

Y aprlan tahkikata göre komşular 
bu saatte o evden, arasıra omuzun -
da yorgan çarşafı gibi bazı ~ya sa • I 
~ l:T.7 ndamm .ıce!e ile cık~ığmı -.-e 
maklaıtığıru görmüşlerdir. 

Bunun üzerine. polis derhal sabı
kaWar defterini açmış ;;e ko~u -
lar bunlardan birini o gördükleri a -

dama benzetrnİ§lerdir. 
Şi.iphelerin toplandığı §ahıs Ah -

met isminde bir aabıkal!dır. Ahme -
din evinde derhal ara§tırma yapıl • 
mış ve bir ev dolusu eşya bulunmuş· 

tur. 
Bunlann arasında son defa çalı -

nan halılar ve diğer eşyalar bulun -
muştur. 

Hırsızın çaldığı eşyalar umumiyet 
le palto, ayakkabı, halı gibi şeyler • 
dir. 

Bunlann bir çoğunun sahibi or • 
taya çıkmıtftr. 

U'C!!J!R kurtutu, bayraml 
Uşak 1 (A. A.) - Uşak bugün 

15 inci kurtuluş bayramını yaşadı. 
Program mucibince şehre ordu ve 
askerler girdiler. Bu sevinçli güne 
bütün halk iştirak etti. Kurtulu§ gi:. 

i\ lal ınüdürleri \re 

lskandinav11alı bir gazetecinin ihti~1 

Türkiyenin yarattığı 
bir mucizedir 

hazine avukatları A .. k h ·ı · l l ·· 0 o'' ı 
Y 

• 
1 

. 
1 1

.
1 

tat ur e ın t ar ı 11 n, ı e rrı J u g u 
enı ayın ve eı ı eı ... 
.Ankara, {il ususi ,;\hıhahirimizden) 

- :Maliye Vekaleti malmü<lürleri ve 
hazine a' ukatları ile nmlıasebcciler n· 
rasmda a_.'ağulaki tayin' e terfileri yap 
ını,.tır: 

A' ukatlar: Ali Ulvi Tezer Soma 
hazine av\ıkatlığma, Ali Fahri Özlen 
Maçka hazine a' ukatlığına, 1 tanhnl 
avukatı Giizicle Al •ar merkez a' ukat· 
lığına, mı De.mira! .-ha har.ine a
\'llkathğnıa, Şakir Plcn keyfi lıa· 
zine a' nkatlığına. Hü eyin İçel lıazi· 
ne a' ukatlı3ına, De' let ~nrnsı Hukuk 
kaıiplerinılcn İbrahim Tahlan hukuk 
mü a' iri ıneıııurluğuna tayin ohınınu§ 
lardır. 

l\Jahniidürleri 'e mulıasf'.heriler: 
Borçlar ııınuın müdürü memurların· 
dan Ahmed Akvol Çinar kazası mal· 
mii<Hirlüğiine, f" çüncü tiiıncn muha
sebe mii111eyy.izi Celaleddin D:ığ lh a· 
ı muha eheciliğine. Oağliva J ıı uha e 

h cigi Mu tafa Uitfi \dana tıımen 
ımıha ehedliğinf'., Adana tiimen mul a 
s.ehe<'İ i Fehmi Tuneeli muhasebe nıii· 
cHirliiğüne• Karayazı malmfülürü H ·• 
liısi Şa' at malıııüdiiriilğüne, Şa, §at 
malnıiidiirii Fna<l Karayazr malmii -
diirliiğüne Tllnc~li mulıa~ebe müdil· 
ı-ii Hasan Kadirler malmiidiirliiğüne, 
Dahili' e \' Pkaleti mnha rbesi memur 
larmdan Kazım Mazıitası malmüdür
liiğiine, !\inha ebat umum ınüdiirli\ğii 
miime) izlerinden Tahir Barışık Geh· 
ze malmüdürlüğüne, İnebolu malmii· 
<liirü Rif<ıt L" ıık ıııalmiidiirliiğiine, Gö 
rele malmücliirii ami Ta;;köprii mal· 
miidiirlii~iinc, Tn~küprii malınüdürü 
\kif İnelrnlu malmüdiirliigiine, Zağra 
malmüdiirii Feni Gi-irelc malmiıchir
Jiiğiine ld) İn olunıuu)arclır. 

Manç_ukuo'da 

Japonya ya 
karşı isyan 

Londra 1 ( A. A.) - Manchester 
Guardian gazetesinin siyasi muhabi· 
ri Japonların Mançukoda büyiik 
müşkülata tesadüf ettiklerini bildir -
mektedir. Bu hususta az tafsilat alın 
mı~ olmasına rağmen iki Mançuko 
taburunun Mukden civannda isyarı 
ettiği ve Jeholda çıkan karışıklık es
nasında iki Japon generalinin katle· 
dildiği öğrenilmiştir. Bunlardan biri 
maiyetindeki sakerler tarafından öl -
dürülmüştür. 

Sulh meselesi 
Amerikan hariciye nazın B. Hull tem 

muz ayı içinde, muhtelif devlet hariciye 
nazırlarına bir mektup göndererek.sulh 
meselesi hakkın.da hükumetinin fikirle 
rini bildirmiı ve devletlerden bu fikirler 
hakkındaki ıni.itale.alannı ve kendi dl! 
§Üncelerini bildirmelerini rica etmiıti. 

Hariciye vekilimiz, B. Riiştü Aras, 
verdiği cevapta hUkfunetimizin Ameri 
kanın fik :rlerine i~ti.rak ettiğini kayedi 
yor. 

Cevapta bundan sonra şoyle denmek 
tedir: 

Beyanatın esaaı hakkında Dr. Araı 

pek muhtelif fırsatlarla d~vlet reisi ve 
T ürk siyasetinin mcsul batkanları tara 

fmdan ~i olan beya:latın cumhuriyet 

h ükumetinin icraatiyle daima teeyyiit 
etmi§ ve bu sözlerle bu icraatın da ge 
çen 15 temmuzda vaki ohn Amerilınn 

beyanatı dairesinde tecelli edegelmit ol 
duğunu hatırlatn:afla müsarr..at eyler. 
Görü~IErdcki bu uyfunluk dolayısiyle 

dir ki, Dr. Ar:ıs, Amerika birle~ik dev 

let!eri hariciye naunna beyanatının 

Türkiye Cumhı.:riycti hükumetinin gö 

rü~!crine uyduğunu ve heyeti umumiye 
siyle de, hem tasavvur hem tatbik bala 

mınc!an Kemalist Türkiyenİ:l ha,ici ıi 

yesetine eseaa olan prcnr.ibi ifade etti 
ğini bilcilrmelr imlranmı bulmal:tadır. 

nü hakkında muhtelif hatipler tara • 
fından söylevler verildi ve gece de 
büyük fener alayları tertip edildi. 

yarattıgı bi r rnucizedi r 
Adana 1 ( A. A.) - J\füteaddit 

lsk.mdinavya gazetsinin mnhabiri v1; 

son zamanda başvekilimiz lnönü ı1e 
mülakat yapmış olan lıveçli muhar
ri. A. J. Fischer tehrimize gelmit ve 
üç gün kalarak sanayi ve kültür mü 
esseselerimizi tetkik etmiştir. Bü · 
~ük bir Türk dostu olan B. Fischer 
Adanadan aynlmazdan evvel Tü .. k 
Sözi.ine büyüklerimiz hakk.mda vel 
Türkivede devam eden sekız ayhk 
görüş. ve etüdleri neticesinde edin • 
di~i intibaları anlatan güzel bir ma· 
lumat vermi§tir B. Fischer istikbali-, 
mzden bahsederken Türkiyede gör -
düğii ileri hareketi daha evvelce zi· 
yaret ettiği Balkan memleketlenle 
mukayese ederek demektedir ki. 
· Bu memleketlerle Tiırki -
venin en büyük farkı onlarda inkişaf 
harekıotini yavaş yavaş bir seyir ta· 
kip etmesine mukabil Türkiyede ıs -
lahatm başdöndürücü bir ı>Ürat al -
mıs olmasıdır. 

İn .. ana <'n çok fa"kınlık 'e ha ran· 
hk ,·eren ~e · Tiirkhe ~ok ıcak bir 
iklimde para,.ızlık içittt\P. in anların 
tekaıniile kar§J g .. t~rd.ği bu derin 
ee' gi ve inki~af arzu mmn orta,·a ko · 
mü-. olduğu muatzam t""erlerdir. Bu 
kanaatimi tanıamiyl!! if adı- edebilmek 
için hiı· Tiirk do hı olan fs,eç sefiri· 
ııin sözlerini tekrarlavaı a~nn: ''Bir i 
tf"pden ihart>t olan eski nkaranm ve
rine bugiinkii modnn nkara) ı gifr
diikten onra hnrada sekizinci acaihi 
.ehanm me,<lana g~lmi§ 'e Tiirkiy -
de hiil iik lıir mııf'izeııin vukubu lnm 
olcluguna innnmamaının imkanı yok· 
tıır Benim ka:ıaatfo1e göre. AtatÜlk 

tar.iht-t>Jrilıiiyjik mlr7mlrır nmsmda t
duğıı gibi bup.iinldi büyük der !et a· 
rlumlnrı arasında da en büyii.ğii.diir. 
Filhakika bu~iin birçok mrmlcket· 
lerde de inkilap yapını biiyük İn!an
lar \U"llır. Ji'akaı, lıiçbirh,i tatiirk'ün 
yaptığuı~ vnpaıuamı:·ır. Hiçbir mille· 
tin hfü·iiğii \ tatüı k 'ün i~e ba:.ladığı 
zaman içinde bulunduğu şartJar ahın 
da elden çıkrnıı; bir 'atanı kurtamrn· 
ırıı. ve bu knrllılu lıarabe\ i kı a lıir 
zaıııan iç;nde mazi i'e mukayese edi· 
lecC'k olurı::a lıir mamure tlcnilebilecek 
lıale getirememi tir. Atatürk Ttirki
ye, i kı a hir zamanda 'rupalıla§lır
nıağa 'e kunetli bir de,let ~apmağa 
lllll\aff;ık olımı~lur. 

Atatü .. k t.;!"alındın h•r gn.etcciniıı 
kabul P<li'ıne·ini çok erefli, binaen· 

Yeni Havtar . 
ınezunları 

Ve tayin edildik/eıl 
gerleı ~ 

Ankara (Husust mu~biriııı ~ 
Yilksek ziraat enstitüsü baytar f~ ~ 
sinin ı 93 7 yılı mezunlarının adli : 
tayin edildikleri yerleri bil.d.iri~ 

Turan Söylemez KocaıJıne. _ı!ifl 
Belli Adapazanna, V cyıi Amaç isr ~ 
Hüseyin Erk tçiline, Dilaver ~~ı 
dapazarına, Şahin Akman GebJe1:f. 
mal Ak Çanakkaleye, Fehmi Arı~ 
Sivua Halil Güçkaya Geyveye. ~ 

1• çaııa Yarım Kocailine, Numan Be ı . ~ 
leye, Cemal Arkan Sivasa. Feyzı ti~ 
Kocailine, Sabire Güre Etlik nı~ 
boratuvuına, İbrahim Öı:ler Ç3 ~ 
ye. Ahmet Karakaş Kocailine (GOl'rid' 
Baha Özbek Afyona. Fehime 6 ~ 
Pendik baktriyoloji laboratuvarı~ 
ki{ Özer Seyhana. tıhami Ens~ fi~ 

e. Şakir Tuna Tekin Kır§ehU'~ ıl 
Turgay yuksek ziraat enstitusu 

1 
sıhhasma. Ali Atalay Kandıraya. ti 
Orhun Konyaya, Nevzat Özgen ;. 
SU}aı Mustafa Sarbaş Malatya)'" 

Ç ·k ··k k · en'u' rurc evı ·çe yu sc. zıraat 

hıfzıssrhhasına, Zihni Erençin J(a < 
'dC P sele, Fethi Özten Seyhana, Abı 

ray yliksek ziraat enst:tüsü hıfzıS ~ 
sına, Süreyya Gökbayrak Etlik ıııt 
laboratuvarına, Nuriye Baykara pe 
baktriyoloji laboratuvarına, Sabib• 
nuk Etlik merkez laboratuvarına• 
mal Ataman Konyaya, Mesude B 

ndık lJ&l.'"Ul;ı.:uloji laboratuv• 
Fatma Demirer yük~ek zira~t e &1 
sü hıfzrssıhhasına tayın edılmış~ 

Haı biye mezun/81
1 

l slanbula gelfgof" 
Ankara 1 (Telefonla) - 9\1

0 
~· 

ne Harbiye mektebinden ıneı0.,r" 
lan muhtelif ınnıflara mensuP ) ~şr" 
baylar cuma ~ünü (yarın) A~. ış 
dan ayrılacaklar ve 1stanbulclttdı~· 
bik=l.t kurslarına başlayacaklar ~ 

Ordumuzun genç subayla.fi ktı1 
karadan merasimle uğurla~ 

Suriye 
aleyh çok gUç hir ~e • oMu~ıınu hiliyo· ---- -

·JI'' 
(Üsıyanı l rıcı .j 

rtını. Faka lıtenim gibi Türkiyenin 
en •·anılıın do Lu olan' e 'fiirkiyeyi ol· 
cluğu g'hi İc:karılimn• meın'ekctlerine 
taPıtmak i te n hir insan için Ata· 
tiirk tarnf ınılan kabul eılilınek lıaya
tınr1 cn lıi\yiik f_an ıılır. PinaenalP) h 
hn şansı denerrckten çekinnıinceğim. 

Türk inkılabının bugünkü seyri • 
ne ve sağlam adımlarına göre Tiirki 
yenin ne kadar bir zaman içinde Av 
rupanın herhangi büyük bir milleti 
seviyesine çıkabilece.,aini zannediyor 
sunuz? Sualine de B. Fischer §Öyle 

.. ilct1 
yetleri İskenderun ve Sancagın hı11' 

• • • • k" f e refa• 
yatı ve tıcaretının ın t§a v 
bilyük imi! olacaktır. ,~~ 

Sancak Fransız Türk dostlu ı11J' 
verimli bir teşriki mesaisi olacağı. r,rl' 
bilhassa Suriye Türkiye arasın~~~ tef 
Iutun bir rabrta halkası ve far 
riki mesai sahası olmalıdır. ,as'' 

Hülasa alına netice, bulunan e".ıa"' 
·1.: 111eoP 

ı;arei hal ve her kesin haktA• 
arzularını tatmin edicidir. __/ 

cevab vermiştir: NL~ff 
"'Ttirk inkılabı bu ahenkle, bu ı- YENi ROMA 

arzu ile ve bugünkü gibi bilerek Ata Ç I k 18 ı-
türk ve arkadatlarının idaresi altın- 1 p a 
da seyrine devam edecek ve harp gi 100 Kurut 
bi, büyiik krizler gibi manialarla kar 
şılaşmayacak olursa 30 - 40 sene son 
ra herhangi büyi.ik bir Avrupa mille 
ti seviyesine yükseleceğine şüphe 

1 
yoktur. 

İsveçli gazeteci başvekilimiz hak -
kındaki ihtisaslımnı da şu suretle an 
latmı~tır: 

tsvc~ ve Norveç sefirleri ben <laha 
evvelce görüı:;müş olduğum diplom<ıtlar 

Açlık 
50 Kurut 

Yazan: J 
Refi~ !~IJ.. 

sEvı:.ı ........ 

.. "P'.,J 
Dağıtma yeri V AKIT kutll 

bana 1ımct lnönünUn çok değerli çok !'-------------
sevimli büyük bir devlet adamı ve dip 
lomat olduğunu söylemişlerdir. Fakat 
kcndiaiyle göril§tükten sonra tnönünün 
hakkında söylen:Ienlerden daha çok 
kuvvetti ve kudretli bir ,ahsiyet, sevim 
li, mütevazi ve en insani hislere} meş 

bu asil bir i..n.&.an olduiunu. ,ördüm. l 
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Hakiki Borjiyalar 
1)( ~Tefrika: 1, {'!. 

ıç e & 0 e 'i!:e fPl o aı D' o li'il o ş ® ll"iı D' n li'il ıYı ~ ıe r ı rıı e 
,, vnreını ~a'i!:eırnını ş©ıyDe ll:?>aı~urıdlı: 

Mısırın genç Kralı 
Birinci Faruk 

Onu öldürürseniz, başka ço- Kimdir? Nasıl yaşar, Nasıl yetişti? 
mm söylediğini işitiyordum: 

cuk yapamazmıyım ?I,, Mısır krah Faruk, buhaftalar için-

e ~İ§el Zevakonu Al k d J ı .. .. de havadis dünyasının birinci dere • 

0rıi" n e san r otuz altı 'asım.la ohlurru lıa < c tu,:uıı-hQ · ,,a ve Lukres Bo .. · · ı · · · " t> cede mevzularındaı1 bı'rı'dı'r. [ akat 
rıkuı~ rııya ısım ı cü koca:,mdan dul kalını~tı. apa lctrıln~ ade romanlarını okumu~ o- <l v· ~ • olan son defa nişanlanması dolayisile, 

'""'" b :r ördüncü Sik~t'in ı;e' cliı;ı yegenı 1>ıı4'ala u romanda geçen biitiin birin..; koca>t Je""' Piyari~o katle· hakkında bir çok yazılar yazılm.,sa lırlıy " yakın bir canlılıkla ha• dildiği zaman. Katerin hü~·iik bor gay da. bu on sekiz yaşındaki kral için 
••ı M~klarına şüphe yoktur.Yal. ""ve cc-aret kahiliyeli gi;,termek fw pek az söz söylenmiıtir. 
r.,;,, 'fe/ Zevako, bütün bu ma- Sebebi de. onun hakkında pek az 
ı.,, ar, ve romanda geçen şahıs· '"tnn eı.ıe ehuioti· malümat olmasındandır. llıiıt~aba hayalinde mi icat el- Şehir ahali>i •yakl"nnuıtı< fakat Onun hakkında fazla malUmat cl-
6irı 'j. Şıiphesiz hayır.. Devrinin bir hile ile 3,ile.-in dinden kortu\· de edilememiştir. Çünkü kendisi sa· 
le/.'"' siyasi ve askeri şahsiyet· ınuı. kaleye kapaıınır; '" kal.' topla· rayın sıkı inziv•sı içinde yaıamıştır. 
'• "'[°"'anının içerisine getiTmiş rını ıelıriıı üzerine ~·' ir11"~"-.A~'.ler ;;yle l,üyümüştür. ı.,,,0~ arı romanda ölmiyecek bir yakalayahildikl.ri , .. ,ukl•rı~• olJure- Ben babası kral Fuadın hizmetin 

<lfl:ter içerisinde yacatmıştı. rekler·ını' kend'ı~ı·ne bmlinlıklerı za- b 1 4. · ' • de on üç sene kalmak fırsaM• u • 

fQaıd k" l d b mali kalı>nin )·ukarısından bağırmı~. ld - · · b 'k ue ı_" a ı satır ar a, u siyasi ., k k an muş o ugum ıçın, u nazı cocu -ı.,;-Reri_ vak' al arın hakikati gös· , onu öl ıl iirü rseniz. baı ".,~•cı; J · ··~· ğun bugiin k ii kuvvetli ve gürbüz de 
le 0~ larıhi bütün canlı salhalariy ıııaz•~•ynu ,.n,yor<unıız · '~ını,u.. likanlı haline gelişini seyredebilmi • 

fl:tıyacaksınız!.. i\'ihın et j~,·:rn ha~tırılıııı-:U· Katerın şimdir. 
, hu d~fa ~i~lice Feo denilen .bi'. ada~- Onun hayatı hakkmda ilk şahne • 

l 
ekiz· . S l<l T,' k Ja evlen(]ı·. J.11.kin hu da lıuyuk .oı;lu 1 h b ı O • met .. ar an ,onra 'rausn ra b k ed akk•n~• 08yanı dikkatn ir şey 

'ard• •kinci Lüi'nin arzu ettiği ikı ,ey ıaraf mdan iildiirühlü. Kat~~n ırço öğrenmek isterseniz. •Öyliyebilirim 

1 
~ .. ı: Biri, ... sarl'ın kız 1 ·!'rdc..ıı· olan kan dökmekle intikaınınr a ı. k ı '•• • " ' i. bal Faruk, bab.'5mm ö ümün • 
(A:"~.dau ho,aııuruk. dut kraliçe ile Oçünrü ,ıcfa. Flora<"' rnmlıuriye· den altı ay evvel ilk defa olarnk ln-
lUı• do Brötamj) ile edenmek; öteki, tiuin elçi Jive ~önclerdi~i ııüzel (Jan giltere geldiği ana kadar, kendisi ,ibi 
;,.~~~ dııkalığnu elcle e<:nek! !.üi dö Mediçi) ile e' lencli. Florensa. bu bir çocuk arkadaşı ile beraber bj, 
''l •sını Vi>konti'lecin irnkiki varisi Forli kontcsiylc iıtif a~ ''?'ek ıs~c: saat olsun yanyana kalamamıştır. 
'iil'.j° '' _Slorza 'la rı ıuc~ru o lnıay an bir yor.hı. 11 Pr ne ka<la r Kon trs>n ar azısı Bütün hayatınca oyun arkadaşı, kcn 
\'\a e. dıye ,.ö:;teri)·ordu. Esm•en l\f ak· az ve fakı'r 1·~. "'. de f ıalya ~ arrmadası d' · · 1 
1

• el rı " b ısının dört k11kardeşi o muştur. 
1, [ ıu yazd,ğma giirc "Vencdikliler içinde rok mühim tarihi " askeri ir • • • lııpı''1nnh_ardi)·anrn varı,.1111 ele t?erir- rol '.·ar.makta idi. Çiinkii F'orli 'e İ- c;:· d ld w ı__ ·il. ı ..., ı. d h l ...,ım i nişanlanmış o ugu oayan 

lirad Ur •yle Frans>Z a•kcrlcrinden is· mola apeMn daiil•". ara"" • .. •i _ıca Feride İçin, kral Faruğun çocukluk· 
l(~ale elmf'k İ8tedikleri irin'' Fransa ~eritlere , e Roınan}' ler yolu uzerıne l k k d d · B ın t J - "' u oyun ar a aşı enıyor. u yan-

ı 1 talyaya davet etmişlerdi. hiikinı hulnnu~onlu. lıştır. 
~te b ·ı ı ""1 k Aleı., u sırada iıli. ki balon" altmc• 1'atcdn de Flo,an.a 1 • .ıag amııa Geçen senenin haziranmda tek • 

l•llıtıaakn~r',n nüfuzu.mı tek baıma kul hıewrdu. Fak•• (Loran )m ölümü" rar lngiltereye geldiği zamana kadar 

bik h·· !Bleycn ·ve ltal yada kun etli .M cdi<·i'niu uef fetlil nıe~i iizcrine hu b l b O l • k - , · u kıza kar~ılaşmamıştı ilt>.. n a-

~lin .. tı. umct kurarak 011 ıı ıı iılaret<ini (•umhuri)·el hiitiin knne~ ''e nüfuzu- h ı .. ı rın birbirine karşı tevecci.i Ü, İşte o 

ıı.~l'd a. ıı.1ayı Ji.i .. iincn Sezar Bur1iyı1ı nu kavhetmişti. O zam:rna kadar Ka-t' -. • 3 tarihten başlar. 
~iiv~ı ~tnı tildUrnıüı~tii. Bu papa oğlu terinin t~ll zh aıle 'e <'mi :ı olarak da- K l F - . · d .. I! ·"ar 1 

1 
.... 1\ı·ı· • . ı· il k 1 ~ı·ı ra arugun secıy!'!stn e goze 

tıınsı ... ını .ıakikatP. cnlirclıihnek i~in yaııc ıg1 ıı ı ano ı< ı. er ne a< ar ıl ı a- 1 tl b' 1 t' ..... tı " .l\ı 
1 

. . çarpan ve 1aya arı ır eş ıgı zaman 
r. }\ aım uı } a ı•ı ımma fllnhtaç· 'l'7'0 """ ... <-tli , ., r.c:nı;ın bır dt"' lct "'~ de "--m·~ u" stakbel ref·ı; "' F 'd · · ın ralm 1 .

1 

. d • . _ .. . tl\ası oayan en e ıçın 
<ıkt ı a ona ı ılı) acı var r. :\nlaş Fransa, , , eneclık ,.e ::,eır.ar BnrpYa ıt· d h ' b " .. k b . k · h · 1 k iJı a ~ecik ı·ı · 119{\ 1 'f k k .... k • a ı uyu ır ıymetı aız o aca 

1 11.balı mcc ı Pr. ctıce , '/ yı ı tı a · mın çı aracagı ll" ele karşr ko- . • h. l k k d 1 . l ~ arın<l O ı·k. b'l ... k .. 1 1 .. 1. D I ınsanı as et, ız ar eş erme o an 

l,'ltı~lnd a, n IJH'i Lüi.papadan. ya 1 pı•cgı ~O' şııp1e 1 ıcı. e\ el re- d .. k" l" "'"d" c· k" K 1 F k 
le "1 aıı ay rd mak '< >Rh t k Km 1 içe «; ( Liid dk 1 ö M ur) v e••u; S forza ile uş un ugu ur. ,un • u, ra aru · nu,ii/"tııek mü•amlc>ini tıld•. Sezar °' lrıuu;~ olan ;mpar~t:ra dayanıyor- oyun ~rkadaşı olarak kendi kız kar • 

"'•)• a da onu (Şiııon) dtı karı•la· du. Halbuki imparator (Maksimili· de-,lerınden haşk~ k•m~ey~ tanıma • ~•ş; (~hlerı•k Nm ar kralmıu k" kaı·· ,rn) in ııc par•" 'arılı. ne de ordU'11 mıştır. Hatta. yegenlerı g•bı yakın V._ı~~l~rlot d.nlhcr)le edendi 'e Fazla olarak ivi rriirfüii H '' ···t·;:;· · .• akrabası bıle onunla beraber büyü -.... . " • ..,ııı~ ·~' ı~ .. r · 
l •nu\l) cluka:;ı oldu. ]erde :;ehat1 clu pek azdı. E"er ~rı·ıa·00 muş ur. 'tt ı " · F k l ·ı t' ·· · 

Kı rıf For,,/.' pn•n.~liifiJl(lr: i:.ci 
l'lhi.,esİ) l~ 

tıır~rııl\. hir taı·a rt·ııı I•'ıa l ı·"" Fram1z kralının eline dü~erQe , Sfor aru , on ara ı 1 ıyaç gostermıyor 
'' 

11 

• • • rn;a( a. c ıger :. · d Kız k d 1 · 1 IAb' 
""• b O da ltalyad• lıu•·p lrnmlokla· za'larm iktida" malıH>hı"a Farli kon u ..• • .. ~'. eş erme o an mec u , • 
llteh llşlrınıı><tı ı1ıırıu k 

1 
.
1
·l\J'

1
• tet-in in akiheti ne olacaktı? ye tını, bu tun hayatını yalnız saray _ ·•si) " · 1 • ınu a Jı ı ano ı ·· .:ı • d·"' k" ı · " .. .--.----"-~------~lh ... Uıl ··k I" l\f . .... 

1 
~ 99 1 

oa geçıren onu, ıg~r .·~mse ere ılı • 

1 

q tel l '1 o · or ılc ~czarm ya"- '1' lcnmmzuıı( a. l\Jakva\·el f]o- · t k I d J\ralm ni.~mtlnu Havan f'eriJc 
.._.. ıı i<l' 

1 1 

r.ı 
1 

"kA . ; ' tıyaç an vareste ı ıyor u. 
UçUl. 1 a tm• a lıulunan bir~ok ran'a ıu ıımeh tarafından a•keri iı· i ~l•ı • lıaı) nn >en rnrl m d n hiiyiik bir ti fak• yeni lem ek için Kate>·ine giinde· Kralın pr en sll k hayalln- '41..ıT.J.J..c:::r..ırJli.Jtl 

tı,, .,: endi;cr• ;lii,mii~lrrdi, hunla- riJıni,ti. ,\~ı»tos ') ıntla /sdtre >e dan bir sahne 
'• huı •uda lıuolu \C Fodi lıükümda· Gft'kon aokcrlccinden te-ekkiil etmiı Size prens Faruğun düşüncelerin 

ı.- ltnan (Katerin Sforza)da ,ardı. olan Fr:ııwz ordusu Alp,dağlal'ını ge- den bir tanesini misal göstereyim. 

' {\l:\lA • k ı K d \Jf 0 x=tın c k · 1\} · ı A G <:t>r<' - az zam ant a ( :\ lek~andri) \C en isi dokuz ya~mda iken, Laszlo ; 
17.n'n " ı n ı ıuıo ılukaH alea,.. p · l · ı · J 'k ı 'ı:ı" xn ,.,u . · k . 

1
. f k .. an ~fi' ıır t>rıni ele ıreı·irdi. Lii \ ı simi meşhur ressam tarafından bı"ı 

.. "tarj., r- ) rı m<'~ru ızı H ı: a ·at ı i'ıl 1 1 " ~ ·•r.... .. ıı hal 0 or ıa kı;.i olıııadı:-;ı irin ahali hu yağlı boya resmi yapılmıştı. 
t .. ,,ıştr. t · >a~1 onu meşru olarak ta- · · f r-> ~ •>ı.t "'a d vazıyetı ır-at ittihaz ederek ayaklan· Meşhur ressam, resmi yapıp bı'tı'r 

1)
. llu k.. .ı·ısı ii~e~ (Ron dö Sanıa) ı ıı,.. .-nd

1 

ktz ·ı . l.. .. .. t < 1 ve ~rlıri ıni.idafaa ctıniycceğini dikten sonra kendi hatıra deftcrin'ı 
r ·." etı11· . ı p;ı ıı rnyııınıu~ '" t"T" 1 ·ı ı· ı· k ~h ıQtı ı 1' () >ı t ırı ı. "\elicevi anla .. nn diik "ocn - çıkarıp gene; veliahtc, hatıra olaı·ak 
t 

"~etJA ~ · 1 9 ıla katcrin ız:iiz<'lli~i. 1 · ' " · aj, "" , · arını " lıazinesini ln;hriik'e gönder· imzalatmak istedi. l"'ak•t veliaht Fa-

J~da e zuliiın leri ile: hütün 1- r 1 tn•,hur olnmıtn. ilaha henüz '" >iı•az &onra kemliei d• ;mparaıo- ruk benim de oraya imza atmamı 
g rnn m·azi,ine ka~u. Fran'a kr•lı ikin· istiyordu. 

l

, On ~Oklamaya davet ci_ Lüi ilkteı.-inin ;pıiılalanncl• bu ~e· Kendisine gayet diplomatça bir li· 
d, ""•inö.,·· . . . m dnkalığmın mrrk.zh« nnoz•ff pr •anla, bu deftere yalnız kral aibind"' 

11: ll ) .ıhuıın a::.kcrlık ::; ubeı" ıır hir ;;uretle ~iriyordıı. 1talyan prens- oanlarm imzası bulunduğu ve benim 
I l ...._ , lrri kral H• ;;PZnr ıııırji)'•Y" hürm•t· imzamm yeri ora'1 olmad•ğı anlatıl-
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' rs. · ay or uri>-ı .... 
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ya ır ı ı satır yazı yazrp imz 

\ ,u >c morkrzimlt• yaıularak· rnanı lar üz<rine yfüüm•Y' h•; "''· · atma2'• ben de atmam. asır.ı 
> ' ...._ F. • Kat.rin Flornn'3dan hiç bir ym·- işte bu sebebtendir ki. meşh 
illa •
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1 
sam Laszlonun yalnız ha d d llrı tntak· l· . . . ı . l kt ha ne an an Sik tıJ •;;fil> ~. "'""18 (OlU ran );nJıa ne.· lun le• >a• m a m iida f 9 a et mc . en .. . ~ olan !arın imzasım taş>yan def terine 

ı 111\tr • •

1 
l'tızcbııları , <' nıı>ktcn , e- ka çııre kıılıııadı~TJIJ anlanıı~tı .. Hu) le b · 'b' d b' k dı 1\11~ ı f' S I . . r. k _ enım gı ı avam an ır a nm da 

••.· iSııı 1 t k' ·,llltınrn 1 ııııcd Dikilitas Jır \'azı' el kar~ımıda kalan 'e "' · . · • tı l • . . · • • • 1 ımzası geçmıştır. 
1 

e llıi' 1 '.. ıtıiniinii vahancr ~uhc- H'llı Jpr kara
1
(lere malik olmayan ıer t 1 l Artıı·::ltl . ~ • ~ I . b' k l t' . zanın atına şu satır arı yazmış • 

• nı·ı ılan olunur. ıangı ır kadın nnılıak a { <'esare mı SU k 1 1 · b" 1 de tını: . nneıdu-u il ·ayleter.llalbnkikate.rııt O)e - "P F w • 1· ' ı g n ğildL Son nefe,ine ka<lar mukarnJOet re_ns arugun portresı yapılır . 
··~·· <) / n- . . k · 1' ç - ken daıma yanında bulundum v 
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114 !ı ar , 
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f 
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1
. Floran 8 , a gön ı uzerıne u ımzayı attım., 

' ' ' aı ara "'' an ,ahalıa ka· an ıer ,eyın• g« '" , . ' ' ~t flu·· .. ıı etıı:ck ,··ızc l .... k 1 . der<Iİ. Bıından ... onra ıniidafaa hazır "' "" ,,. 
r ~iinii t . • . ı:c ı_ııyu - HT :,ÜD ~ lııu., I "l•p .. ııım,~ti•. hklarma ne7.0ret etmeye haşla<lı. Pek Faruğun. baba., ile olan miınase· 

,:••!._. lı "' '°'"·" knraihuı açan trık >ilfih, ıniihimıııat '" zahire topla- beti, suay hayatının hoş sahnelerin ı·•« 1 "" vırd · dı. En j,·i "rn çoL ~ü··endiği ask•de· den birini teıkil ediyordu. Faruk Mı 
ı~ 

1 
ıo11ça h·.' ıın Nnıek hem de o ·ı F ı· •i '~'Sin' bı ;_r , .• kit geçi,.. ne k icin ri "l o '"11" a I ıl in o" "'" '"'" en • or ı sır izcilerinin baıı tayin edildiği za • •ıı 

1 
•unnet r···· .. . · isİilıkôınl•""" ,.,kilrli. man bir memur, kendisine yapılacak 

eriz. < ugunune gıtmeşi- > (Devamı var.) merasimin planını getirmişti. And 

Yazan: 

lna 
R. Naylor 

(Mısır krall allesl nezd!n
de tuJunmuş lng111z 

hastabakıcı) 

içeceği yer. kemali dikkatle kendisi

ne işaret edildi. 
- işte r'll'n"" ~ ... r ....... \,, ..... ,,,,tleri. de 

ırada, yüzi.inüzü 900 izciye 
ı:cvirmiş olaraK duracak ve and içe

ceksiniz. 
Faruk bunun i.izerinc : 
- imkansız, dedi. Kabil değil 

ben bunu yapamam. O takdirde ar -
kam krala gelecek. 8t'n krala sırtım 
dönük duramam. 

İşte o zaınandır ki, memurlar, ter 

tibatta yaptıkları hatayı anladılar. 
Netice itibarile, Faruk. yüzi.i krala 
cevrilmiş olduğu halde 900 izci ile 
beraber durup an içti. 

Şakacı bir tabiat 

Kral Faruk doğuşta ~akacı idi. 
Bir kere kendisine, bir fotoğraf 

vermiştim. Lakin bu makine, resim 
alacağı yerde, kartınızda oturan ada 
ma yapmacık bir yeşil vılan fışkırtı 
yordu. 

Prens, bunu ilk defa babasının u 
zerinde tecrübeye kalkışmış . Den, o 

- Baba. diyordu. Oım bak res -

rnin i alacağım. 
Ben i 'eriye girinceye kadar resim 

çekilmiş ... Yani yılan müteYeffa krn 
lın yiiziin<' doğru atılmış.. Bereket 
vn:-in ki. kral Fuat bundan hoşlan -
dr. Hadiseyi şnka kaldııan bir ad.11 ı 
gibi tabiilikle karşıladı. 

Bilyle fırsatlarda kralice Nazlı d.ı 
arnya karışır ve oğlunun, derslerin -
den azade olduğu zamanlan elinden 
geldiği kadar entere:-ıan bir hale şok 
mağa çalısırdı. 

• • 1tı 

Faknt Fanığun ayni zamanda ga -
yı•t ciddi bir lınah da var?ır. Kendi 
memleketinin nhalisi ile, kendiliğin • 
den çok yakın ı;urelle alfıkadar ol • 
m:ıkla başlamıştır. Her ay aldığı beş 
lngiliz lirası cep harçlığının. 2 liıası 
nı yoks1.ıl bir ailr:ye verir, 2 lirasını 
da kitap, kalem ve def ter alması için 
fakir nwktep coc:uklarına ,·erirdi. 

O, bunu ailesinin haberi olmadan 
l\ylarnı yapmıştır. Ve lngiltereye Re 

r \teye k:ıdnr bu ~ekildc dc\·am etmiş 
tir. 

e•r kravat iğnesinin 
hlkiyesı 

Arkadaşlrırına ve hizmctiııde bulu 
ımnlara kar ı daima !adık ve müsfik 

davranırdı. • 
Bir glin atla gezerken. elmas bir 

kravat iğnesi kaybetmişti. Bir kaç 
ay sonra, ahır hizmetçilerinden biri, 
bu iğneyi satarken yakalandı. 

Fattlk. bu adamın affedilmesi için 
bir hayli yalvardı. FnkAt babası, bir 
misal olsun diye bu adnmm muhak • 
kak cez2'lnndmlmasma karar vermiş-
ti. 

Ruıldan sonra Faruk, atR bindiği 
sıralarda hiç bir mi.iccvhcr t8:f111la -

mıştır. 

Saray bah<evanlarından birinin 

çok ihtiyar olduğu icin cıkarıldığı
nı i~itcn Faruk. gidip yalvarmış, 'e 
bu ihtiyarın iş yapmasa dahi sarayda 
kalmasını rica etmişti. Ve şimdi ge-

ne: 
"- Eğer bu adanı burada ç.alışa· 

mayacak kadar ihtiyarsa. bir yerde 
çalışamaz. Bununla beraber zavallı 
adam yaşamak mecburiyetindedir.,, 

Bu tavassutu i.izerine ihtiyar bc1h'
çevan yeniden saraya alınmış ve 
cHmlİnÜn son giinlerini de orada ge-
geçirm iştir. ı 

.ıt: * "' 
193j senesi leşrinievYeli, onun i

çin - tahta çıkış hadisesi bir yana 
bırakılırsa - en biiyiik Jıadisedir. 

O tarihte ilk defa olarak Mısırdan 
ayrılıp lngiltereyc gidiyordu. F aru -
ğun, babasının öliimli dolayiııile kısa 

kesilen lngiltere ziyareti, ona pek faz 
la zevk vermemişti . Bahası da zaten 
ona şu nasihati vermİ§tİ: 

··- Evveli\ iş. sonra eğlcncr.o.,. 
Mısır, Jngiltercye mesud ve knyit 

sİ7. bir çocuk göndermişti. Altı .ay 
<ıonra bu çocuk genç omuzlıuınn, 
J\1ısır kr llı~ı gıbi ıtırsuliyetli bir yii
kii vüklendi. 

Fa;ıık İnı.;iltered,. ikrn, Mısıra gi-
den her postn. kraliçe Nazln•a V<' kız 
kardeslerine hediye getirdi. Kral hıa 
dm doğum giınü icin, iizcrinde ı•I -
mas bir "F'., işareti bulurıı:ııı bir siga
ra tabakası yaptırmıştı. Rıı. l\h.,ıra 
!!idişi esnaıımdn bir lwzava ıı<iradı. 
Fakat Faruk derhal ikinci \'C tama • 
men rıyni bir tahıık,ı y.ıptırdı. Ye 
krnl Fuad. ()!iiın[inden kısa bir z;ı -
mnn cv,·el oğlunun 6u hcdiyı·sini ala 

bildi. 
~ '{. :(. 

O~lıı Mısırdan a rıldıktan ~onrn 
Kral F undın sıhhati dı•Yamlı surette 
bozuluyordu. daimFı pistaya bakı -
yor Ye orada oğlundan bir mektup 
görünce se,·iniyordu. 

Öldi.iğü giiniin sabahında yine f'n 
nıktan bir mektup gelmişti, kral hu 
mektup elinde olduğu halde öldü. ,, 
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Zenci boksör 

Avusturya imparatorlarının 
Meşhur parkı 

Kendi za} eı ini kendi
si kutlayoı ! Şön brün bahçesi 

1 
lmpar)llor Jozefin bir zamanlar her vakit göründüğii bahçede biltün nebatat mülehas- 1 

sıslarmı hayrete diişUren binlerce çiçek nasıl yut:ştirildi? Nasıl bakılıyor. ------------
Viyananın Şönbrun sarayı, bütün 

dünyaca meşhur saraylardan biridir. 
fakat yalnız bina değil, sarayın par· 
ki da ayni derecede meşhurdur! 

Habsburg hanedanının hiikiim sür 
düğü asırlarda, bu sarayın parki, en 
nadir nebatlarm bir araya toplandığı 
yer haline getirilmiştir. Nebatlar a • 
ğaçlar, dünyanın beş kıtasında yeti
şen her türlü çiçek v. s., hep bu park 
ta yer tutmuştur. Burası, adeta eş • 
siz bir müze halindedir!. 

Bu gibi şeyleri hususi bahçelerde 
yetiştirmek için sevgi beslendiği ve 
zaman bulunduğu devirlerde, o ka • 
dar esaslı ımrette uğraşılmıştır, ki 

Amerikada yapılan maçta .me§ • yetiştirilen şeyler, o devirden bu dev 
bur zenci boksör (Coe Luiz) lngiliz re kadar iz bırakmış, kök salmış, kal
§ampiyonu Farrı sayı hesabile yen • mıştır. Araya Umumi Harbin, onu 
di. Hatta, zenci boksörün lngilizi na takip eden safhanın dehşeti, kan ve 
kavt edebileceğini, fakat bir beyazı ateşi ve inkıraz girmesine rağmen! 

:;'ırmı.~uvn ]o:<!/ 

yendiği için, halkın kızarak kendisini Avusturyalılar, bu parkı, daima 
Yenı"leqen ve bununla beraber eski ğişik hususiyetleri karşısında şaşıp 

linç edeceğinden korkarak bunu yap Y k Jd - 'b" t f'l dl dı hususiyetini muhafaza eden varlıgı- a ıgı gı ı, çe re ı a arını ya rgar 
madıg-ını söylüyorlar. Hakikaten sa E· dl ·· h - da ile, Avusturya varlıg-mın senbolü sa ger o a arı mute assısın agzın n 
Yı hesabiyle yendig'"ı halde bile galip · · · k d' · d t k l ak h · 

yıyorlar .. Şimdi de, bu parkın korun ışıtıp, en ısı e e rar am evesı-
boksörü bütün stadyom balkı (yu k 1 sa ti k d·1· d 1 ı ması için, hususi bir teşkilat vazife- ne apı ır • mu a a 1 1 0 aşır· 
ha l) larla karqılamıQ, Her yerde adet S kı' (bı"n b' ce) masallarına 

Y Y lendirilmiş bulunuyor. Vaktile im • an ır ge 
olan alkışı bu galip boksör göreme • paratoriçe Mariya T ereziyanın Prens dekor olan hayali sahnalar görülü • 
miştir. Kavnitse sarayın hükümdar dairesi- yormuşcasına manzaralar 1 Renk, ra-

Bununla beraber, maçtan evvel bü nin, mavi Çin salonununun ve siyah yiha, tabii ve gayri tabii gibi gelen 
tu"n Amerı'kalılar zenci boksörün k;\ .. " ·· ler ac 'p ç'c ki rl ne hususı· üstüne altın yaldızlı (Viyö • kak) gorunuş • aı ı ,e e 
zanacağından emindiler. diye bilinen odanın yaptırıldığı za • yetli isimleri de var; mesela, pingui-

lngilterede bile bu fikre iştirake· man olduğu ibil cula, aldrovandiya, diyonaea, sarra-
denler vardı. Fakat, yalnız İngiltere cenya v s 

Parkın birkısmı has bahcedir. Bu · · nin Gal mıntakasmdaki bir köyde ~ Bunların karşısında dururken, ya 
kısımdan geçerken, imparator Frants herkes T ommy F arrm kazanacağını nıbaşınızda bir kadının (ben, böyle 

söylüyordu. Çiinkü, bu kö}jin ekseri Josefin bu (Buen Retiro) sunda bü • çiçekleri sevemem; ancak seyreder. 
halkını İngiliz boksörünün evvelce yük kavanodar içinde kırmızı ken, d\işlinceye dalabilirim. HeThal. 
aralarında bir işçi olarak çalıştığıma balıklar görülür. Hükumdar, sabah de enteresan şeyleri) dediğini duy • 
aenciler teşkil eder. gezintilerinde bu balıklara kendi elile mak, mümkün t 

Fakat, İngiliz madencilerinin bile yem vermekten pek hoşlanır ve hiç Adamına göre, akvariyum daha 
ğine güvendikleri eski arkadaşları bir sabah bu zevkinden mahrum enteresan olabilir. Burada hayvan • 
Amerikadaki maçı kaybetti, lngilte kalmamak isteği ile, her sabah ora • cıklar, öyle rahat yaşıyorlar ki! Se • 
re de bayram yapmaktan mahrum ya yaklaşırdı. Etraftaki kuytuluk - vimli su hayvancıkları, usul usul yü 
k ld lar ve sarmaşıklarla örtülü köşeer, züşlerile sempati uyandırıyorlar. Bu 

şistanın Enz~t denilen nebatatına 
kadar, her şey, her şey bulunmakta! 
Şurada iplik ibi ve pembe renkte bir 
çiçek, ya bir kelebek, ya da başka bir 
böcek bekliyor. Onun içerisi bir hac 
leye benzer. Bu çiçek uçanları ve ü
"Zerine konanları içerisine çeker. İçe 
riye doğru çevrik tüyler üzerine de
ğen ayacıklar kayar. Fakat içeriye 

renler tekrar dışarıya çıkmak istediler 
mi, çıkamazlar, çünkü, o bir solukta 
uçacakmış gibi görünen hafif tüyler, 
içeriye çevrik olduğundan, dı§arıya 
çıkmak isteyen kelebeği, yahut da 
herhangi bir başka böceği geriye İter. 
Tüyler, artık birer mızraktır ve çi
çeğin yumuşacık yaprakları, i\eri • 
den her zorlayışta biraz daha kapa • 
nır. Hendesi bir tarzda kapanış 1 içi! 
rde kalan uğra~ır, Üzer toza bulanır 
ve bu halde çiçeğin en rlerin yerine 
basıp ta demin ondan aldığı tozları 
oraya dökünce, çiçek kapılarını tek • 
rar açar ve içeriye giren yeniden hür 
riyetine kavuşur. 

Ayni zamanda da çiçek, 
yapraklarını düşürür, dalğılır, solar. 
H~dede zifaft,,.rı :ı1nnra. is b11 f"'~r 
haleye varır. Çiçek için matlup ohm 
zaten budur. Hilkatin akıl sır ermn 
tecellilerinden biri! 

Bu cazip çiçek, ancak 3 -4 haftalık 
bir ömrü müteakio, rolünü verine 
getirir. Sevgi ile, ihtiras ile b~kleyİ? 
vuslat hazzını duyar duymaz, mah
volur ve aradan sene!er n~c:ince, 
mahvolduğu yerde kendiliğin-:lt-n 
belirir, canlanır. Öldükten l'OnT~ d:. 
ri1i§. yahut eski tabirle ·· Basübadel· 
mevt!,, 

işte dünyanın en meşhur parkla • 
rından birinde, hasbah"eden başlaya 
rak seyredilen yaz sansasyonları! 

Kutupta 
Yaz 

a D~~er taraftan, J~e Louis'in zafe- sevgi duyanarı öpüşmeğe davet eden rada da ekzotik mahluklar mevcut! 
rini kutlayacak kimse yok. Çünkü gizli köşeciklerdir. Menekşe mavisi Hepsi güzel değilse de, gene de ho
bütün Amerikalılar zencilere düş- passifloralar, yemyeşil ve nefis koku şa gidici! Esasen güzel ne, çirkin 
man. Yalnız, tabii Joe Louis'in mu. lu palisadları sararlar. Cenup ri.izgarı ne? Buhususta kesenkes hüküm ve· 
'V'affakıyetinden sevinen milyonlarca Gloriyet kısmından hoş kokular ge • rebilir miyiz ki? Herhalde burada fe Pravda gazeteai, huıuıi muhab!· 
zenci var. Fakat bunlar da sevinçleri tirir! rahlık -veren bir armoni hükum sürü tinden, Şimal Kutbunda ıabih bu'Z 
ni açıktan açığa gösteremiyorlar. Buradan geçince hurmalığa girilir. yor; manalı, teselli verici bir ahenk! Jar Üzerinde kıtlayan heyet şefi 

Joe Louis piyanoyu çok sever Bu kısrmda baygın kokulu cikolata İnsana öyle geliyor, ki cam arkasın· Sovyetler Birliği kahramanı Papa-
Boş zamanlarında parmaklarım piya çiçekleri doludur. Alman şairlerin da mahfuz yaşayan bütün bu hay • nin ile Şimal Kutbu kıtlama iıtaı
no üzerinde- yine yumruk atar gibi- den Rişard Demelin yakıcı ihtiras vancıklar, içten mesud! yonu radio operatörü Krenkel'd~r: 
gezdiren boksörün piyano çalmakta- dağıtan şiirlerini hatırlatan bir koku Şönbrun parkındaki mucezeler da aşağıdaki radiogramı almış ve neş-
ki maharetine bakarak muvaffakıye yu kucaklayan havai Pek nadir ve ha sonunu bulmadı. Çiçeklenmiş retmiştir: 
tini kendi kendine kutluyor demek kıymetli arşideler! muzlar görünce, yepyeni bir mucize "Son iki h ft f d .. . d 
ten l"n•. an kendı·n·ı alamamaktadır. Sonra, parkın hakikaten sansas - dalıa örmüq oluyor bakanı Burası l a azar ın a, u'!erın e 

" b' 'k ;ki' ' ~ ,· M 1 " bu unduğumuz ıabih buz pan:aım-

1 1 
yonu olan, et yiyen nebatlar kollek- ır tropı ı ım ormancıgı. uz ar, • hava k' . - f k 

Yani asarlar siyonu. Ürpertici, esrarengiz efsane sapsarı değil, yemyeşil değil de, tu- baaı'r ru"zaa·gaydeth~a ıkntgeçtı~ enbu a 
1 d b . k 'k b' k • d l • r a ı yo u zıra u eı· ]ere mevzu teşki e en ır e zotı runcumsu ır ren te, a eta par ı · d b' . 'ki . 1

• d ı I 
Fransızca-Türkçe halk alemdir. bu! Nebatatcı, akla gelebi - vor: uzun yaprakları arasından! Bu na a ır antııı on ıçın e .JU unu-

lablrleri sözlU§U len bütün latince nebat adlarını sa- ~uzların yaprakları, yetiştikleri yer· horduk.h Buz ';rçaıının h~~~ke_tı 
Türk dili kurumu sekreterlerin • yıp dökebilir ve hepsine de burada ler ahalisince, kulübelerin damlarını e:.e~ edmen lukrm~ttur. .. ~zgar 

·..:ı F d D 1 f d ) rastgelir Bu sahada mütehassıs olma örtmeg"' e yarıyor. yo ugun an,, e e trık ener1ısı ve-aen eri eve i tara m an top an hava de - · · · 1 · 
mıjltır. Büyük bir emek sarfile vü • yan seyirci de, gördüğü şeylerin de Parkta cennet elmasından Habe • ren gırmenımız ış emıyor. 

~ --------------------·---------- Akümülüörlerin~erjiı~de~R~ cuda getirilen bu eser, şimdiye kadar ruf yapmak için, elzem hava ra-

boş bulunan bir sahayı doldurmak· Dün şehrimize gelen por1arı ile diğer buna mütabih çok 
tadır. Fransız lisanının bütün halk ta miihi i1l raporlardan batka emisyon 
bTirleri büyük bir itina ile toplanarnk Türkkuşu tayyarecileri vapmıyoruz. 

ürkçe mukabilleri ile yazılmıştır 

Olmuş vakalar 

76 yıl önce 
Bir sabah lstanbu:da n 

gazete bulunamamıf 

76 yıl önce 13 mart sabahı Bas' 
letcsi 1stanbulda bulunamıyordu. 
akın akın matbaaya geliyor, gaze 
teyordu. Lisan bilenler de Levanı 
rald gazetesini kapışıyorlard. 

Basiret gazetesinin "garibe" 
yazdığı yazı, İstanbulun günler 
aylarca dedikodusu olmu§tu. ?ti 
§U idi: 
Günlcrdenb~ri kaybQian rüsurıt 

manet celilesi tatbik odası kete 
den Hamdi Efendi meydana çıkII11 

Hamdi Efendinin meydana çıkmS 
garip tarafı, gazetenin de garibe 
kayde~mektc haklı olduğunu göst 
cek şekildedir. 

Hamdi Efendi, deli olmadığı lı 
timarhaneyc atılmış ve yirmi gUn: 

- Yahu, ben deli değilim .. BeJ1 
lıyım,. 

Diye bağırıp çağırmıısmrı rağmell 
zünü kime-eye dinletememişti. o: 

- Deli değilim .. dedikçe., 
- Vah vah. Yine sapıttı,. Şı 

nara atacaktır .. diye kendisindeJl 
zak la~ılıyordu. 

Fakat bunu lstanbulda bilen yo 
Hamdi Efendinin babası Tahir fi 
annesi, sabahlan akşama kadar l 
bulu kanş karış dolaşıyor, oğuJI 
arayorlardı. Mesele zaptiyeye de JıJ 
verilmiş, fakat zaptiye de bir ip 
elde edememişti. ~ 

En nihayet birgün Kani Pa..~ ~ 
vant Herald gazetesinde, Hamdı 
bir delinin timarhaneye atıldığını ~ 
ması ile iş meydana çıkmış, oğlUlJll 
beden ana ve babaya: 

- Oğlunuz delirmiştir; timarbs.O' 
dedir .. 

Haberini vermiıılerdi.. ~ 

Ana ve baba doğru timarhane~t.Y 
muşlar; oğullarım orada elleri a'r" 
rı zencirli bulmuşlardır. 

Hamdi Efendi, hiç beklemediği .J 
anda anne ve babası ile karşıl~ 
sevinf'inrlon ... :vapa.c.ağını şasıriff\ 

- Aman sizi Allah göndeHli; 
kurtarın .. dem~e ba~lamıştır. 

Fakat timarhane hekimi: . (/ 
- Zır deliyi ben çıkarıp teshtıl" 

mem .. diye ayak diremiş, ancak 
tan konuşturmuştur. .,,,. ___ .,. 

Tahir Efendi oğluna: \t 
- Oğlum, sahiden deli isen s5:oıı~ 

Bu işi anlamıyorum., Akıllı akıl~' ae: 
şuyorsun .. demış, Hamdi Efendı .,tıf 

- Baba, ben deli değilim .. J3ir ı,~ 
başıma geldi, gidin arkadaşla.rılJl' 
run .. Anlayacaksınız. demiştir. bıl 

Hamdi Efendinin arkada.şlafl ıtıı* 
nunca "delilik" tamamiyle antıı.ŞJ 
tır ~~ 
~amdi Efendi, b!r gün arJcs.d s'ôl~ 

tarafından Eeyoğlunda baloya 1 J 
rülmüş, ömründe rakının damıas•~ııııf. 
zına koymayan Hamdi, arkadıı.Şl dııfl" 
israrı üzerine ilk önce birkaç ~'IJ,.J' 
daha sonra da birkaç kadeh ~.ael"' 
mış .. İşte ne olmuşsa bu birka~ ce: 
le olmuş . Kafası iyice tütsüleJ1'11 rtl. 

d. ·ı ba.S JI Amaaaa.n.. ıyc nara) J3e)ıw 
Bu nara. kafi ge'miş, hemen ti)-eıef 
zabıtasına haber verilmiş. zap J<Oı' 
ge'i:ıciye kada Hamdi elinden 1'ptı' 

e: ,.e 
dan sıkı Eıkıya yakalanmı:.o 

'l."elcr "'elince: ·ı1ti!· 
.J " • d'IJ'l'lı~ . 

- Delid;r .... diye leslım c ;inilJ ,t 
Hadis:! çıktığını gören Ham wdşıı' 

kaılaşları da sıvış~ış olduklar b81ft ~ 
vallı Hamdi, elleri ayakları 

Lugat kitaplarına bakarak buluna- * f: "Nisbe~en 11cak hava neticesind~ 
1. .. l '· .. r AaJ..•ık bı"r surette e""1°mektedı"r. marhaneyi b:ıylamış. ..r. ).. mayan ve ısan ögrenen er için mu , ' ' • '' 

hakkak bir ihtiyaç olan bu tabir!er \}.-r!t:-'imi~ üzerinde müteaddit •'" 
ancak bu sözlük vasıtasile öğrenile - <r:;ller husı1 I buldu. Yiyeceklerimi· Son mUs3mare bll a1' -A 
bilir. Alakadarlarma tavsiye ederi?.. d J)r..ı 

7.İ koydunumuz epo yerler; , "'u B lk f t• I heyetleri bU ....,Jıı• 
::::: ::::::: :'!:::: :: : : ::: ::::: ::::::::: ::::: :::: :::::::::: 

Me11simin en güzel 
lıilıiiyeleı i 

Ta:l<ımla 
Salkım 

Yazan: 

BEKiR SIT~I 

.. 
:ı 
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ı: .. .. .. .. .. .. .. :: .. 
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:: .. 
ii 
:: .. 
:: .. .. .. .. 
ii .. 
!I 
:ı 

BUtUn kitapçılarda g 
bulunur g 

:::ıe;;~:ı:.:::::::::11.-m:zmgm;••n:nmm:Ü gelen T.ürk1'uıu ıayy_arecilcri. 

.. a an es ıva . 111e•· ci 
-'lll•T nr':\5ında buzdan adl'cıklar· Tepebaşı hahçesinde son nıusa11 ııeY' c!ır. Çadırımızın önünden, bir bu- ni vereceklerdir. Yalnız Rurn~ bi~ 

• •0ıerı ;~ çuk metre genitliğinde ve elli !an- azalarından bazılannın ııı . git 
timetre derinlif?inde ,elateH bir ır- için dün Romanya vapuru ıle 

k 
. B kt d mecburiyetinde kalmışlardır . 

ma geçıyor. u ınna a, su a ----------
. 1 1 . . . k 1 · ı .,1( seyır a et erımızı, ano arımız ı e la banyo yapamıyoruz. !< pı ~ 

iône bir tonluk e!ya alabilecek k~- "Tatlı ıu bolluğu, yerne·i .,;.;, 

uçuktan mamul "cilipner - boat" u-ı meği kolaylatlmyor ve aYJ1 tJJ''J', 
dd 'h . tları .ı..J 

muzu tecrübe ettik. Filomuz çok da. yakıcı ma e ı tıya , _ıY._ 
' t&l • r 

mükemmel olduğunu isbat etti. ela r:uihim surette tasarnl d•tfl'1ııı' 
Ayni zamanda ırmağın yatağım da l.ün kılıyor. Vaktile, ıu te •fjbı , 
tetkik ettik, bazı yerlerde k\..irekler, çin kar eritiyorduk. Maaıfl ,k;J 
ırmağın dibini bulmayor. Su pek 1ıu bo!lu~u artık canımızı 1 

ıoiuk olduğundan, maaleaef ırmak la bekliyorduk. 
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Sinema Yıldızı Marlen Ditrih
Erkeklere Gıpta Ediyor 
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Onun için ideal erkek "Güzel adam,, tipi de· ' 
ğilmiş. Erkeklerin akil cihetinden üstün 

olduğunu söyleyen artist diyor ki; 

Ah... Erkek olsaydım!. .. 
nu .. b' 

ktd iun ırçok erkeklerin ideal 'rk:k •aydıkları Marlen Ditrih, 
sa 1 .. 

1
1
er hakkınd<lki fikrini açık· 

oy edi 

Erkeğin maddi güzelliğinden 
başka cazibeıine kapılan, ka.~rnla
ra misal olarak Jorj Sand 1 goatere 

teyiıinde kcndiaini haklı goru 
yor: Çünkü onun bu arzuıu erke· 
ğin akıl cihetinden kadından üs
tün olmasından ileri gelmektedir. 
Onun için, artiıt erkek olmak İste
yen diğer birçok kadınlardan bir 
noktada ayrılıyor: 

biliriz: 
t ŞÜPhcsi~· k. b f"k' h oi,. k ı, u ı ır, erhangi 

adın f'k "d" F ''v· ı ın ı rı ır· akat bunun 
R t "k bir roır.ancı olan Ge. oman ı b" . l 

orge Sand romantik ır taır o an 
ı ı en b" . 
'rıın· ır artıst tarafından ıöy. 
~•Yın ·~ olması ona daha başka bir 

Alf red dö • Müse He son derece 
b .... k b' k nıacerası yatamıt· 

et vermektedir. 
Yaı 
1• nız, merak etmeyin: 

uyu ır a9 . . d 
tı. Onun şairde s~~d~ğı ruhun an 
ba8ka bir ,ey des·ıldı. . , 

t ''•arJe D't 'h'' "•l'ld .. n ı rı ın erkekler hak-
~t' d: ... s.o1 ylediği hiç te aleyhte söz. 

B 1 beraber. JorJ Sand ın ununa il . . 
Alfred dö Müse'~ i Page 0 ıa~ın· 
de .. I b"r ad.ımla aldattıgını 

gı . 

llakın M 1 o· .h d" t • ar en ıtrı ne ıyor: 
t vveJa · . 'd 1 11erk . ' onun ıçın ı ea erkek 
d eaın "g:;zel d d d" .... . ' 
e~·ı . ... a am,, e ıgı tıp 
.. ı ını,. 

~,.~liPheaiz ki bu aöz birçok erkek
de b~eınnun edecektir: Kendisin
~\n ır .ApoJlon güzelliği bulunmı
~d ll'lılyonlarca erkek güze) bir 
~k~ ~arafından tercih edilmit ol· 

...... ·) gururunu duyacaklardır. 
Ut"' 

liğin3er. taraftan, Apollon güze). 
aı,, kekı erkeklet· biraz müteesair 
dip:c lar, daha doğrusu, hiddete-

.......... A1 J 
)ar . ar.en de erkekten anlama-t dıyecekler. 
~,~kat, bütün bunların hiç bir 
1ih•

1
• eti Yok. Meıele, Marlen Dit-

1 n " .. 
llh.... guzel adam,, tipinden hot· ·-.qad ... t ıgı ... 

l'ih'{kek güzelliğinde Marlen Dit
~~ii~. fikı·ine ittirak 'edenler yok 

' 

.. >.fe~h b" · Ol'I ~r ır sınema rejisörü de e d . . 

guze ı 1 b"I' F 
anı t 1 Bu dog-ru o a ı ır. a. a ır ar. , . 
kat bunun isbat edeceğı şey er-
kekte en fazla sc,·diği ruhi kıymet 
ler olan bir kadının ma~~i güzel: 
liğe meclup olacağı deg•!· ~~d~ı 
pjjzelJiğe de değer verebıJdıgıdır. 

Nitekim. Marlen Ditrih te ken· 
disi i~ın ideal tipin "güzel adam,. 
dan ba,ka olan bir erkek olduğu· 
nu soyledikten sonra, sevebilece
~i erkeğın, kendisine göre, güzel 
olmıuını da ilave etmittir. O hal
rfe Marlen Oitrih te, seveceği gÜ· 

' zelliğin ruhi güzf'llik olduğunu İ· 
lan etmekle beraber, bu güzelli
ğin maddi güzellikle de ta.nam· 
la11acafinr kaydetırİf bulunuyor . 

Şüphesiz ki, bu iki kıymet ara
sında en fazla ehemmiyet v~rdi
ği manevi güzelliktir: Belki yal
nız manevi vüzelliği olan, adamı 
biraz sevebilir de, yalnız maddi 
güzelliği olan birisini hiç sevmez .. 

"Erkek olmak İ•terdim!,, 

Erkek olmak isteyen kadınların 
bir çoğu kadınlıktan tikiyetçidir
ler ve bulundukları halden kurtul
mak için erkek olmak isterler. 
Halbuki Marlen Ditrih, kadın ol· 
duğu için tikiyetçi değildir. Hat· 
ta memnundur ve gurur bile duy· 
maktadır. 

Onun erkek olmak istemekteki 
tek arzusu daha yüksek bir akli 
seviyeye ulumak ihtirasından bat 
ka bir fey değildir. 
Kadın olduğu için duyduğu se· 

vinç te alelade bir kadın olmasın· 
dan dolavı değil, milyonlarc.a er· 
kek tarafından sevilen bir kadın 
olmasından ileri geliyor. 

O, bunu fÖy)e anlatıyor: 
- Bugün dünyada milyonlarca 

erkek var ki beni bir kadın diye 
deiil, kadın olarak tanıyorlar; ya
ni ben onların nazarında kadın 
cinsinin timsaliyim· 

........_ eını,tı: 

deıı f E:rkeğin cazibesini tetkil e
lerj.ı .ey, zeki11, tabiati ve hareket

"lr 
slln° 

t~r'nd:nı~ beraber, bir kadın ta· 
)ıtıe rı 1 lk hllkısta sevilen erkek 

Marlen Ditrih 'in erkekler hak· 
kmd .ı diğer söyledikleri arasında, 
erkeklerin göğsünü kabartacak 
bir söz var: 

Erkekliğe haset ! 
Bu hasedi birçok kadınların ağ· 

zmdan İfitmi:inizdir. Kaç kadın: 
- Ah! Ke•ki erkek olsaydım! 

"Benim için kadın olmakla övü 
nülecek fey kadınların erkekler· 
den üatün veya hiç olmazıa onla· 
rın ıeviyesinde olduğunu botu bo
fUna iddia etmek değil, kadınlığı
mı muhafaza etmif olmamdır. Bir 
~ok kadınlar vardır ki, erkek ol· 
mağa çalıtırlar, kadınlıklarından 
11yrılırlar. Halbuki, benim milyon. 
larca erkeğin gözünde kadını tem· 
sil etmeğe muvaffak o!mam, bü
tün mana•iyle kadın kaldığımdan· 
dır. Benim kadınlığa ıadık kalmak 
budur.,, 

Su l°t'~ddi güzelliği olandır. 
~t, b ır tabiat kanunudur. Fa
'iirı ereket verıin ki, - her er· 

dıı ti.i olduğu gibi - her kadının 
~ ~ellik telakkisi başkadır. 

~'rtı~~e~ Di trih, erkekte güzellik 
>'~etJ 1t~nı söyliyerek onun ruhi 

~et'djı';· e.rıne ve zeka11na değer 
tte .. ını .. 1 . d d lldiai . ıoy emıf oluyor. Bu a 
c \ı"-nu nı~ •anatkir bir kadın ol-
e~ bir dbır kere daha iıbat ede· 

el ildir. 

- Dünyada en büyük emelim, 
erkek olmaktır, der. 

Belki bu arzu, her insanın. bu
lundu~undan ba,ka türlü olmak 
h~sı;1sund~ t~tıdığı ebedi ihtiyacın 
bır ıf ttdesıdır. Birçok kadınlar: 

' ·E,;<ek olT.ak iaterdim !,, de· 
dikleri gibi, birçok erkekler de: 

"Kc~ki kadın olıaydım !,, der
ler. 

BuuJarın bir çoğıına: 
- Niçin kadııı (veya erkek} ol

mak isterdiniz? 
Diye ıorananız ihtiD1al· ki ce· 

vap veremiyecekJerdir. Çün!tü bu 
arzuları gayri ıuuridir. 

Fakat. Marlen Ditrih: 
"Erkek olmak iıterdim,, derken 

izah ediyor: 

Marlen Ditrih bu ıuretle kendi
ıini, erkek!erin üstünlüğünü iddia 
etti diye kızacai< olan kadınlara 
•ı ~ya kadın taraftarlarına kar91 
müdafaa etmı• oluyor. 

Kadır • Erf:.ek Kaııgan 

Merlen Ditrih'in bir kadın -
hem de "latif cinıi,, temsil eden 
kadın - 11fatiyle erkekler hakkın 
da aöyledikleri, kadın - erkek me 
ıeleıini bir kere daha ortaya koy· 
mut oluyor. 

Erkek hakimiyeti üzerine kunıl· 

--
• -

• 

- Bence erkeğin her 9eyi. d1tha 
vazıh gören ve kadınrnkınden 
daha tam bir aklı vardır. Biz ka
dınlarda erkeğin üstünlüiü ile ~oy 
ölçüfecek hiç bir fey göremıyo· 

mut olan ilk cemiyetlerden biri ka 
dının erkelden sfağı olduğu fikri 
bütün dünyada yerleımitti. Fakat, 
milletler hürriyet~ çıkarken kadın 
da hürriyete çıkmıf, ona da her 
medeni inaana verilmit olan hak, 
bazı memleketlerdeki farklar iı· 
lisna edilirae, tamamiyle verilmit· Lifi P11/mcr'ı'n ln"r rf' l'U filmirıtlcn gii:.el bir pozu .• 

rum.,, 
Bu ıuretle Marlen Ditrih, er

erkekleri muhakkak surette, ka· 
dınlarda~ üstün buluyor. Onun i
çin, bu sözlerden SfUTUr duyacak 
erkekler olduğu gibi, hi~~et~~ne
cek erkekler de vardır. Çunku, a· 
sırlardanberi, kadının erkekle bir 
olduğunu isbata çalrıa~ k~dın ta
ra (tarları için bu ıözler• .. h•~ kad~
nrn aşhından ititınek muthıt bır 
darbedir. 

KaJın Olmalı Gururu! 

Marlen Ditrih, erkek olmak iı· 

tir. 
Fakat bugün dünyada kadın. 

erkek dava11 batka bir cepheden 
münakaıa edilmektedir: 

Kadın yaradıht itibariyle erkek 
ten qağı mıdır 7 

Buna cevap verecek olan ilim· 
ferdir. Halbuki, ilimler bunu kati 
surette haJJetmit değillerdir. Bir 
çoklan kadının hakikaten akıl, fi 
kir itibariyle erkeğe yetitemedi· 
ğini ileri aürmÜf; bir kısmı bunu 
kabul etmekle beraber, bunun ce· 
miyetin teıiri altında huıule ıel-
difini iddia etmit; bir kıımı da, 

bilikia kadının erkekten daha a
kıllı bir mahlUk olduğunu isbata 
çalrımııtrr. 

Fakat, bazı ilimlere göre kadın 
• erkek davaarnın üstünlük - alçak· 
Irk noktaarndan değiJ, aradaki 
farklar noktuından mütalea edil-
mesi lazımdır. 

Bu ilimlere nazaran, kadın mu· 
hakkak ki erkeğin yaptığı bazı it· 
)eri - bünye tt>e11kkülü itibarİy· 
le - yapamaz. Fakat bu, kadı· 

nın erkekten aıaiı bir yaradılıtla 

olduğunu isbat etmez· 
Bu fikri ileri aürenlerden 1>iri 

olan İngiliz ilimi Caran Ache (Ka 
ran Dat) erkeğin kadından ilıtiln 
değil, farklı olduğunu IÖyler ft 

bu farkın gayet az oldujunu ili ve 
eder. ı 

Her halde, kadını müdalaa • 
denler Marlen Ditrihin sözlerm. 
den ziyade kadının erkekten &. 
tün değilıe bile farklı oldufuna 
kabul eden ilimin fikrine i~ 
edeceklerdir. 
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Tefrika Numarası : s• Yazan : Fel:ks Bavman 

Con Dillinqer: diri ele qeçirilemedi: 
Göz açtırılmadan, öldürüldü! 

"1 numarah Halk Düşmanı,, polisler arasında 
tek başınaydı; öldükten sönra da, üzerine 

· · kurşun sıkıldı! 

Cem Dillingr.r; i§te böyle öldürüldü; ~ağda. arlw fJlancC:. rf'falmıiu dPki ifd lrndm! .. 

22 Temmuz 1932 pa:.ar gü·ı 
n;; afo~anıı. :Amerika cinai vale' 
alar larilıinde en miilıim ı·alc' 
a olaca!~. Metrrsi ''Kızıl '.An
na'' diye de anılan Romanyalı 
'Anna Seycin kıskançlık sai • 
lrnsiyle ele ı ;ermesi ii:erine 
lı.endisine tuzak lmrulan Con 
Dillinger; ''Bayograf Tenler" 
sirumwsmda "/Jf anhattan Me· 
lod ranıı" filmini seyrettikten 
sonm, yanında 'Anna Seyc ve 
01ıwı r;eli.rmediği ·yeni metresi 
bulunduğu lıalde, Şikagoda 
Linhln Aveniide Lin!.ln parl."l 
na doğru yiiriiyor. 'Arhasından 
k<?s/drı bir ıslık ııe ~ete reisi, 
ko§arak. ım ya/mı kö§cba~ına 
t-'arıyor: 

Con Dillinger, en yakın köşe ba
§ında ancak bir an durabildi. Bu bir 
an durabiliş de, Hollisin onu diri ola 
rak ele geçirmek hayaline kapılması 
neticesi mümkün olmuştu. Derhal 
ateş ehnek kararını evvelden venn.İJ 
olmasına rağmen, bu ciymen, o gan
gesteri diri ele geçirmenin zevkini 
tabnak isleğile, üç saniye gecilanişti. 
Fakatı müthiş çete reisinin sağ ce
binden revolverini çıkardığını gö
rünce, ödü koptu ve h<•men, elinde
ki silahı kaldırarak, tetiğine bastı. 

Con Dillinger, göğüsüne demir -
den bir yumruk vurulmuşcasma dur 
du o!cluğu yerde.. Ayni zamanda ar 
kasm<lan, önünden, ilci yanindan dü
zinelerle kurşun sıkılmıştı. T epetak
lak düştü kaldırıma ... 

İşte, ölümü bu kadar kısa sürdü. 
Karşı karşıya bir çarpışma vaziyeti 
olmadan, iş bitti. Çünkü, kendileri 
kalabalık olmakla beraber, zabıta 
memurları "1 Numaralı Halk Düş • 
manı,, denilen adamdan o kadar yıl
nuşlardı ki, usulen "sizi kanun namı 
na tevkif ediyoruz; teslim olunuz!,, 
ihtarında bulunmağt bile ihmal et -
mişler, onun mukabeiesı'ne vakii bı
rakmadan rastgrle kurşun sıkmayı 
mürecceh görmüşlerdi! 

Eğer çetP. mensuplanndan bir ka-ı 
fi daha oralarda olsaydı, bu neticeye 

vanlamazc:lı. Hatta, Con Dillinger - da hareketsiz kalışları da, kayda de· 
tek başına da, birkaç po!isi yere sere ğer ! 
rek, gene kaçq> kurtulabilirdi. Onun Köşe başında bir daire çeviren 
gibi cüretli, soğukkanlı ve silah kul - Ciymenler omuz omuza biı birlerine 
!anmakta meharetli bir adam ıçın, bitişmiş vaziyette, deliksz bir du -
- ems&lile sabit olduğu üzere - var teşkl etmişlerdi; yerde hareket
bu, hiç te imkansız değildi; bilakis.. siz yatan bir "insan,, m etrafında, 
Hatta kesenkes kabildi hu! çepeçevre! 

Zabıta memurları da bunu bii - Müthiş ganster, yere yüzüstüne 
diklerinden, onu diri yakalamayr d<' düşmüştü. Sağ kolu uzunlamasına 
nemekten l<olayca vazge:mişltr, ken dimdil< açılmıştı yana doğru .. Ve bu 
di canlarına kıyrbıast ve onun canr- 1 elinin pannaklan, tabancasını snn 
nm kayrılması end'şesile, mekantk ' sıla kavramış görünüştevdi. Vuru -
bir şekilde veryansın etm' şhrdi kuı-- lan, bir defa vurulmam1ş, bir çok de 
şunu !Bu vaziyette, tabii müsavi kuv fa vurulmuştu. Zabıta memurları, o 
vetlerle bir carpışma vukua geleme- nun kolav kolay can vereceğine inan 
miş, Amerikaya dehşet sa~an. dün. clık! 'iı d im b. · ma arın "n ö ez ır ınsan öldür 
yaca lan·n"Irş adam, kend's'.ni mü • mek istercesine, korku heyecanı içe-
dafaaya bi~e girişmeden, .•.. O'dürü'- risinde. b<>vuna knrşun s·lanışlardr 
müştü! -Hatta öldiilrten role sonra da ateş ede 

İzdihamlı caddede, kuru ve sıkı a- rek, cesedi delik de~ik etmişlerdi. 
kislerle birbiri ardı sıra kur~un SPs/e Her ihtil'T'ale ka•·şı ! Daha doiirusu, 
ri iıı:i.;1; ......... ,1,,.J..~o•li h;,. l'lrınil - h"l<>,,.Ö!i- h iç bir ııey düşünmeksizin, ya ! Ney 
mış bir halde, körü körüne koşuyor- se, işte! 
terdi. Ehali şaşkına u~.:>Jn'" bir hal 
de körü körüne ko!?uyorlardı. İlk panik, dehşet ve heyecan saf • 

.:ı c b hl\!'it "'eçince, bunun re"\ksiyonu bac-K')ş...,,,1~- J, .. "l .... ;z ; .. ,.~rrs hnli - ~ 
I~dı. B••nun aksülameli, azami teces 

ni almış'ı. O a'arda gezinti yan~n1 "r, süs şekJinde tezahür etli. Cinayet ma 
adeta hirbirlerini çimiyerek, kar.rşı-

sası memurlannm ceset etrafında çe 
yorlardı. B aR:tra, cağua ls açışanlar, virdi'deri daireye sonu relmez sal -
en yakın ıııc'k kandardan iceriye kar clırışhır ! Herkes polis halkasrnı yara 
m karışık bir halde atılrr1arken. s•''"~ 

ı- 1< r:'ln J)iJ1;ngeri ı;.rörmelc isteğjn . 
~ıyorlar. fT"tda üzüm salkım/arı ııibi d:?ydi. Hem de ne şidde~Jj bir savlet. 
ezilivorlard•. mağ,.ulann vitrinl~n le- ! 
hurd~aş o1arak. bütün cıı."llar ~=uı
gır şun~ur yere iniyo~<hı. Bir çok ki I 
~j bu. binaların duvarlarına yaııışıp, J 
duvarla beraber olrnak hi~c;•ne kam- ı 
lıyordu. Bunlar. (?Özleri faltaşı gibi 
acılmıs. c"d.-lndelci hercümerce baka· 
le~ hnışlardı. Korkudan tirtir titreye -
rek! 

Hele kA.d'Tllarla çocukh.r ! Öyle 
bir vaveyla kopımnıs1,.,r. ki ... Y ayga 
ralıı.n avyuka çrlovortfu ! 

Son kursun ~kjı;1eri, etr-fta ~öniin 
ce, caddeyi gat'İP bir sessizlik kl\o'a . 
dı. Caddeye öiüm sükunu yav•lnw;tıl 
ve hı-~·li mitd..J .. 1 ,kim~e Y<'ri'l"den kı· 
pırdayamadı. Bu arada, caddenin ta 
öbür ucuna kaçmıf olan kimselerin 
orada ta! keailmi§ bir tavurla durup 

Gariptir. ki herkes vurnlımm Con 
Dilliııger old11~unu derhal anlamıştı. 
Bunu oı:adakilere hic bir memur söy 
lememişti; hic bir alakadar, " Con 
Dillin~eri vurdular! .. yollu ağız aç • 
mamıştı. Fakat, bu ketum davramsa 
rağmen. herlces vurulanın kim oldu 
ğunu b~liyordu. Hatta, d:\fıa kurşun 
!'"'Slerinin akis bıraktığı ilk sanivede ! 
Fvet. Hemen hemen övle ! Herkes 
isin icvü:r.i1ne intik"I ediverTlİŞ, ne 
olup bitti'!ini ltestirivennişti ! 

İhtimal bu derece fevkalade, bu 
kadar sansuyonel şekilde ondan öaş 
ka hiç bir kimsenin öldürülmesi kül 
f etine katlanılamayacağı için! On -
dan, o zabıta memurlannm gözünü 

72 milletin otuı·· 
bir şehir duğu 

Şanghayın kaiılı hcırplcrinc stılıne 
o 1" 11 sokak 1 a r ı n da k i n ı J er yaşı yor? 

Bir İngiliz muharriri Şanghay- ı 
dan yazdığı mektupta bu garip 
şehri şöyle tarif ediyor: 

Bu satırları yazdığım anda Koz
mopolid Şanghay yine ölüm ve a
teş velveleleri içinde aarsı hycr· 
1932 senesinin kı.>rkunç muhasa
rası Japonyaya 80 milyon İngiliz 
lirası gibi müthiş bir paraya mal 
olmuştu. Dünyanın hiç bir şehri 
Uzak Şarkın bu zengin Babiline 
benzemez. Burada çok şayanı 
hayret bir ırk karışıklı [ı içinde 
dört milyon insan yaşamaktadır. 

Şanghay muhtelif dillerin ku· 
lakları sağır ettiği bir Babil, tarifi 
mümkün olmıyan bir Babildir. 

Şanghay biribirinden ayn t:.ç 
kışımdan müteşel\.kil bir şehirdir. 
Önde beynelmilel mmtaka var. 
Bunu 1847 de tesis edilen Fransız 
kısmı takip etmekte, ondan sonra 
da Capey ve Nadao ismindeki Çin 
şehirleri gelmektedir. 

Böyle karmakarışık "üçlük,, 1-

çindeki Şanghay şehrinin "Çin,, 
kısmı idaresi beynel:nilel mmta
kayı idare eden yabancı tüccar, 
banker ve sanatkarlardan müle· 
sek.kil "meclisin,, ifa etmekte bu· 
İunduğu vazifel~r dolayısiy)e pek 
fazla tahdit edilmiş bulunmakta
dır. Bu mfl!cl;s her !!ene yrı,..-..,c1 
vergi verenler ile ba"lıca yet li teş· 
kilat tarafından seçilen 9 beyaz 
azadan mürekl<eptir ve beynelmi
lel şehri idare etmektedir. Bu do· 
kuz yabancı a7.alık mevkiinin beşi 
f ngilizleı·e aittir. Geriye kalan dör 
clü de Amerikalılar ile Japonhr 
arasında taksim edilmektedir. İn· 
gili-ı: mevkileri ~ervete, .. Japonla
rınki Şanghayda oturan Jnponla
rm adedine isna~ etmektedir. ln
giJizlerin rey sahibi olanları 1300 
dür. Verdikleri senelik verginin 
nisbeti şehrin büti1n sen~tik ver· 
gisinin dörtte biridir· Japor!Mtn 
926 rey sahibi vars~ da verdiklf!ri 
vergi senelik verf!inin ancak yüzde 
7 si nisbetindedir. 

Bunun için lngili:der b"':ynelı;ı\ . 
lel mıntaka mevcudiyetini sırf U. 
zak Şarkta bulunan lngilizlere ve 
İngiliz sermayesine borçludur; de
mektedirler. 

Beynelmilel mmtaka, yani ''ya· 
hancılar şehri,, nde 1.500.000, 
Fransız kısmında 500.000 ahali İ· 

merkezin etraf mdaki Cin kıstU•11' 
da da 2.000.00D insan yaşaınaklll' 
dır. 

Şanahnyda Eskimolardan b3~l 
ka dünyad:ı!;i bütün ırklar teı:osı 
edilmektedir. Japon askerleri ı:oll' 
ı , l '. . h nı' iJe 
ıare ı}e rc.:1mın emen p:ı .0 

taluvvül ·ettiği bu efsanevi şe~ır1~ tekrar ay<ık bastılar. Tekrar Çıll. 
ı· 

mahallelerinde bombalar, merJ11 
ler infilak ediyor. 

J ap3nya basvekiliyle haricİYe 
nazınnnı nede~ böyle bir zar ~r 
mag~ a k a rn.r verdiklerini artık bı ' 

k O' 
n:ıcyen kalmamıştır. Zaten To ~ 
da bunu alenen itiı-af etmektedır· 

Bu sebepler sunlardır: 
1 - Çin ile 'Rusyanın ar::ısıııd: 

büyük bir iç devleti kurmak, rıı 
dünyanın en çok ahalisi bulu113•1 
Çin devletinin ekonomisini .k3 tt· 
ve daimi bir mürakabeye tabt tıJ 
mak! li 

2 - Mançnkonun beş ŞiıJ11l. 
Cin eyaletinden mürekkep ol• 
;ak teşekkülünü temin etmektir·~ 

Baskumandau Cang Kay şe 
• • '·llf' 

memlcke~ini bu darbelerden ~. 
tarma'< için ne yapıy~r? He:. t~~: 
lii m\'h"rebe silahlarıyle muce . 
hez 3.CGO.G"O asl<er hazırlaıt1'9i 
lır. Bu askerin kıymeti harbiY~e 
tasavvur cdilerr:eyecek derece 

11 
muhteliftir. Çin generallerinde . 
bir çoh.larmın l}ususi orduları "llr. 
dı. Şimdi bunların kaffesi ha'~ 
mandanın emrine girmi~lerdir. .. 
n1 toplanan Çin asl<erleri kısa b0)1 
lu, fafrat kuvvetlidirler. Yal~ 
beş saatlik bir uykudan sonra 
dokuz saat dağlar ve taşları .~ 
manmağa mukavemet ede!Jı 

1
• 

ler. Ücretleri "mütehassıs,, e 
kerlere ayda 16 şilin. Efrada 3. i· 
vu~lara 5 ve en küçük zabite 8 ~ 
lindir. . jsİ' 

Artık muhasımlardan hiç bır t 
. . ' . . k~ k l Jlllfll . nm rıc atıne ım an a ma r 

Japon Başvekili Prens KonoY;11'. 
Çang Kay Şek'e Tokyodan g ,ıı 
derdiği bir mektupta "Japonyııtl ,. 
maksadı Rrazi işgali olmayıp ~~ 
mimi bir tesriki mesai elde etf1'1 ill 
bulunduğun"u ve nihayet Çin~il~~d· 
S<"rr ırk arasındaki mevkilerıP1 ~il' 
rak ederek Japonyaya el ~z~il· 
caklarmı ~i~detle bekledi~inı., Şe~ 
dirmistir· Fakat Cana KaY .•. . . ~ ,,, .. 
"simdi artık son nefere kadar J' 

• rgt· 
kamet etmektedir. Bu iki yabancı harebe edeceğiz11 cevabını ve 

. .. ;,.,~. :=::. . ~ ~ . 
~..... -~ 

'"" 

Şwıglwycla Japon balıriyeliforinin 

en çok yıldıran müthiş adamdan 
başka! 

Derken, sıhhi iındad otomobili iz 
dihamt yararak, çan çala çala, sürat 
le yetişti. Etrafında meraklıların baş
lan uzanmış arabaya konulan ceset, 
en yakın hastahaneye götürüldü. 
Orada, nöbetçi doktorlar, vurulan 
adamın öldüğünü resmen lesbit et· 
tiler, raporlarını yazdılar. 

Y amn saat sonra da, gazete mü • 
vezzileri, Şikago caddelerinde avaz 
avaz bağırarak, bu çok mühim vaka 
yı bildiriyÔrlar, gazete sayılan kapış 

Çinli lıalf.-1.ı 1111wmr~ 

kapış gidiyordu. Artık hiç kimse; 
ka herhangi bir meseleyi urtll 01ıJ • 
yor, herkes bu vaka ile me~gu 
yordu! iı.tf'' 

Bu sırada ceset, şehir ıtı0'eflı~ 
nakledilmişti. Amerikanın ıJ1 ,iı"Ji 
"1 Numaralı Halk Düfmarır,.- di'jl,ı 
morgda yatıyordu. "ya ölü. ya Jııf1 ,. 
olarak ele geçirilmesine uğraşı tcifjle 
dam, ancak "öli.i,, olarak ele .) ' ele 
bilmişti. Eğer bu tam man•51 e 
geçirilmekse ! 

. ,,.,). 
'( A rka5' 1 

v 



9 - KURUN 2EYLÜL19~7 

?enç kadınları bıçak· Pr;~:~:;,da --,-_EK o N o Mi ~ 
vlYan yeni bir _Landro *

31 
_ BUWNMAı FIRSAT :Jj Türkiye - Kanada 

l\Qffl .. ld .. d .. v •• k d k J ile Bomonti arasında çok itinalı yapıl· ıı·ca ret·ı ı' n k ı·şaf edebı' l ı· r , o ur ugu a ınlar hak ınua mış sekiz odalı modern ve kübik kargir 

h 
ev satılıktır. b ayret verici 1ı---A-CE_L_E_S_A_T_IL-JK._H_AN_E_' -_ 

lf' sag"' Uk k l l kl k Aksaray Langa Sepetçi caddesi 59 la an l l Q OnUŞUgOY No. lı hane, kirgir bina 6 odalı, samı~. 
~kee ~dr?ier, muhtelif yerlerde git • olmağa ikna ederek ıaın kucaklar • kuyu, bahçe, iki tarafı sokak, elektrik 

Yuk;:ıgAalmaktadır. Şimdi bir de ken, cebimdeki kunduracı bıçağını vardır. ( V. P. 1645) tı S vustury La d ·· ·· ık C di · Müracaat ayni yer 
· t. Pöl a ~ ~ rusu,, ç • çektim ve göğsünü deştjm. ese nı ---=-----------~:._--

Ya h" tner zabıtası, dıger Avustur d 73 - BEYOGLU OIHETINDE -
\, §e ırleri zabıt kilA e vravn gölüne attım. 60 70 b' O~l~;dıırlI ile şı'md~ tekş d atmlın kida Sonra 191 O yılında, ormandan ge • ın lira arasında konförlü satı· 

\.IÜ • ıye a ar atı ·şi . d ) lık a.partıman ar~yor. · 
kı,~tnekten Kari Rays adlı biri hak çerken ıssız bir yolda bır ka ·:~rdı'::ı 69 - BATlLIK......_A_R_SA---S-'u_a_d-iy-e 

haf tad tahkikat yapıyor. T alıkikat 8 dırdım. onu da zorla ye;1 Y. d b" caddesi Şaşkın bakkal istasyonunda beg 
h•ııırn•n fazla bir zamandanberi ~. ve boynunu kestim- C'."' nı e ır v ıyetle devam ediyor çayın yakınında gömdum. _yüz_· _m_ct_r_e. __________ 

1 

l\arl R · ·h' d 6 <lıt. C ays, bir kundurocı çırağı. Ya 1909, ya da 1910 tarı 1~ e, 7 - SATILIK ARSA - Ayaspaoa· 
lanrna e~c~ ha.ziranda başından yara - iyice hatırlryamIYor~m _hangı se da denize hailsiz nezaretli arsalar H· 

78 - Bakırköy Osmaniye mahalle. 
sinde dördüncü ilkmektep karşısında 
26 numaralı iki odalı hane acele satı. 

kısıı-ı etıcesmde vücudunun sağ ne - gene orınanda yırını yaşında _u_ı_ık_t_ır_. __________ _ 

'aııı~ felce uğrayan bu adamın ayni bir kıza rastgeldiın- Hücuınla :rorla 
teıı,,?dj dili de tutulmuştu. Evinde dım ve derhal bıçakladını. Cebınde 
"astta a ~~nda tutulan bu adam, bil 5 kron vardı. Bu parayt da aldım. 
tı'ıiserj Duracaati Üzerine, polis ko Baston ve bıçakla o. yerde yarım 

lıktır. "V. P. 1690" 

80 - Mübadele. Anka.rada. gün geç. 
tikçe kıymetlenen bir araziden mikta. 
rı kafi vermek ve mukabilinde lstaa.. 
bulun havadar semtlerinde münasip 
bir ev almak istiyorum. Yalı olmas1 

~ckilıni ~· Gradl_ t.aı:af mdan sorguya metre derinliğinde hı~. ç~k~r kaza • _____ M_ U_l_e_f_e_r_r_l_k ___ _ 

61kaı §lır. kendısınm müteaddit sa rak cesedi indirdim, ustunu tekrar 
11 arın b 1 ' esind u unan, en sonda 1919 se toprakla örttüm. 
j'j bird:: ~~r~ . gasbetmek için iki kişi 1916 da da. gene ormanda 30 
haPse oldurmekten 20 sene ağır yaşında bir kadını yere serdim. Giyi 
~~!\un mahkum edilen bu adam 5 nişine bakılırsa bu da bir işçi kadın 
%, ıntıevvel 1936 da salveril~işti. dr Bu k d n ~iddetle mukavemet 
t;ıtı ı ')~;aka~ ~ir salıverişti. 30 hazi g~str.rd' } ık' t hakkından gelerek, 
ti! b·ı tarıhıne kad<tr sürmek üze k d-.. ı._ ba ak,1 urdum 

t lcni·b . . . en ısını ıça a v .,. 
~tıra, ıshıh c d~Yn·sı ~~çırd.ikten Eski dava dosyaları karıştrnlmca, 
~t8'1. • oldugu knnnatı hasıl o • 1 I b'r tımarhanede ka 
d 

1 
ıcabı d.. .. ..

1 
k cvve ce ay arca ı ~tıııi11 l uşunu ece·, ceza müd t ld w .. w ·ı n bu adamın sözle· 

K 1akiyesi affed · ı kt' 1 pa ı ıgr ogrenı e ., w tttı' arı Rays tu··rıu·· ~ece tlı. . . f rine, bu itibarla dogrudan dogruya 
. ı 9

07 
• emaye er ıtıra ~ ve 1919 1 · inanılmarnışt1r .. 

. l>J'ek... t;-ne erı arasmda Cesetlerin bulunması ve kayrpla • 

müreccahtir. 

81 - Karlı bir !ş, Ankara.da. Türki. 
yenin en şık ve modern köşesi olan Ye
nişehire otomobille seki dakikalık ve 
yüksek bir mevkide geniş bir arazi da. 
bilinde Anfiteater tertibinde mUtead. 
dit meskenli, oyun ve eğl~nce yerleri 
bahçe ve havuzlar yapılacaktır. Ser 
mayedar bir grup veya müteahhit. mil. 
hendie aranılıyor. Rrıııcler~~ ~Itı kişiyi öteki dünyaya ela im k ~°l'ıla >ıştı. Bu cinayetlerinden ikisi rın araştırılması yolun uğrqı a 

ltı;ıll"ı na çıkmış, dördü meydana çık tadır. O •I;. 'I •e bu tl k d" . Simdiki halde kati bir netice alı· 71 - UCUZ BAT/L/K YALI - .. 
d· Stilin sure e en ısı sadece ... Karl R b k dar küdar pacıa limanı rıhttn:ı boyunda rıh· 

ı ··ı cezasını y . t. F k naınamışsa da, ays, u a ...,.. ·.ı· o ın .. "".d emış ı_. a ·at, şim 1 tı d b • b'"ylik b h e yedi 

1

}.taf .,."1 ~ en evvc.1 bu cınayetleri de kişiyi öldürmüş olması ihtimali i eri m a an.yo yen, u a <; • ~ k .... ttı k k k d w oda müceddet yalı. 
b~~ ü hat suretıle, vicdanındaki sürülünce. put çı arma ta, ogruyu --------------
•yJ, d' •iletmek iııtiyordu. Sudu söylediğine yemin etmektedir. Suçlu Satın alıyoruz 
l'\ı· •Yordu. ' ' lar ekseriyetle aksini iddia ettikleri :)J ıs k · . 74 - SATILIK MAGAZA ARANI· 

tı a11ı oınısen Doktor Gradle, şun halde bu tersinef I attı: YOR - Istanbul Sult.anhamaD1 Tahta· 
. 9o

7 
Fakat, netice ne çıkarsa çıksın, bu kal ve civarında sekiz bin lira arasm-

~ı i senesi y· d b. · · · R d "Y k A t La e tl1q sll'litıdek. k a~ın a. ır ışçmın e a am u arr vus uryanın n • da. satılık kargir mağazaSJ 
k · l3ir .. 1 ızı ıle alaka tesis et drüsü,. diye tanınıyor. Bu (unvanı) ----------------'•~i,f~"· .onunla gezinti yaparken hak edip etmediği, daha katiyetle 75 - SATILIK PiYANO - Zlln· Ilı hır saat için bana teslim belli olmamakla beraber! merman markalı çift bir Alman piya. nosu satılıktır. Taksim Tarlabaşı Yağ-

hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 

15 arayanlar 
----~~------------10 -TERCÜME VE DERS - Blı 

Türk genci İngilizce ve Fransızca ter
cünıe yapar ve ders verir, evlere gider. 

- 77 - Türkçe, Fransızca ve İngilizce 
lisanları bilen ayni zamanda ev işlerin. 
den de iyi anlıyan bir genç dam dö 
kompanilik ara.yor. Referans verebilir. 

79 - Kadın veya erkek üç çocuğ8 
bakmak üzere acele bir mürebbiye ıı· 

ranıyor. 

Bunları almak veya satmak istiye 
nlerin ve bu işlerle alakadar olanJarın 
Ankara caddesinde VAKiT yurdunda 
V AKIT Propoganda Servisine bizzat 

bir telefon veyahud bir mektupla müra 
catlarmda bütün bu işlerinde muvaffak 

olabilirler. 
Posta kutusu: 743. Telefon 24370 

SEZEN 
TERZiHANESi 

Sahibi: thsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En ca.zıp m:ıdeller. mevsimlik metirı 
fstcınbul Yeni Postalulne kar~ncü 

ve şık kumaşlar. 

Uroloğ . Operatör 

1 
Bevliye mütehassısı 

Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

ı 
yanında.. Her gürı oğledım surıra 
2 den 8 e kadar: 1 ~I: 41235 

l(ana<laya ueJer ıhraç edip 
nelei~ idhal edıvoruz? 

Türkiye • Kan3da arasındaki lİ· 
can n.unasebatınm taıup ettığı 
seyr 1930 yılından itıoarı.:n tesu'" 
cdı!meğe baıJanmııtır. Hu mem
lekete senede iki, uç yüz bin lıra
hk ihracat yaptığımız halde ancak 
50 bin liralık itnaJat yapmakta· 
)'JZ, 

Kanada He Şimali Akdeniz li . 
manları arasında muntazam va • 
pur postalarının olmayışı yüzün • 
den Nevyork limanı transit mer • 
kezi olarak kabul edilmekte ve bu 
limandan sevkiyat yapılmaktadır. 

İhracatın Nevyork limanından 
yapılmasının bir sebebi de Kana • 
danın en mühim ithalat merkezi 
olan tehirlerinin Lavrence nehri · 
nin donması dolayııiyle Atlantik 
tlenizi ile ınuvaınlalarını lemin e
dememeleridir. 

Nevyorka gönderilen Türk ih • 
racal emteası oradan trenle Ka -
nadaya aevkedilmektedir. 

Türkiye makamları Kanadaya 
oln ihracatımızı 1936 yılından i . 
tibaren le.ahit etmiılerdir. Bundan 
evvelki yıllara ait iıtatistik Ka . 
nada hükUınetinden alınmrıtır. 

ni Türkıyeclen aJmııtır. 
Bu memleket tütün ihtiyacını 

dahilden temin etmekte, yalnız 
senede altı molyan libre ithal et• 
mektedir. Bu miktarın ancak 
100.000 !ibresini Türkiyeden al· 
maktadır. 

Türrl: palamutları Kanadaya re· 
simden muaf olarak ithal edilmek· 
tedir. Son seneierde kuşyemi İl· 
halall:nız da hayli artmı§hr. Bu 
ihtiyacının mühim bir kısmını 
Fransız müstemlekelerinden te .. 
min eden Kanada Türk mallarını 
terc.ih etmeğe başlamıştır· 

Türk üzümleri de çok büyü]( 
bir rağbet görmekle beraber güm· 
rük resminden muaf olarak ithal 
edilen Avustralya üzümleri Kana• 
danın ithal ettiği miktarın yüzde 
80 ini teşkil etmektedir. 

Kanada 1936 yılında Avustral· 
yadan 2.392.647 dolarlık Amerika. 
Birl;§ik Devletlerinden 458.919 
dolarlık, Cenubi AfrikaJan 38.869 
dolarlık, ispanyadan 31. 791 dolar. 
lık, Türkiyedeıı 2.393 dolarlık, ve 
diğer rmemleketkrden 86 dolar• 
(ık ithalat yapmıttır. 

Kanadadan ithal bmız Kanada iıtatistiklerine göre bu 
memlekete 1930-31 de 399.593 dolarlık ithalat 22.303 ihracat, Kanaclad;rn ithal ettiğimiz nıa· 
1931-32 de 256.700 dolarlık it- lm çok az bir yekun tuttuğunu 
halat, 7714 dolarlik ihracat; '932 yazmı§tık. Umumi Harpten son· 
-33 de 171.010 dolarlık ithalat, n. Kanadadan mühim miktarda 
32.206 dolarlık ihracat; 1933- uıı ithal edilmekteydi. Buğday 
34 de 164000 dolarlık ithalat 1363 mahsulümüzün inkişafı buna lü • 
dolarlık ihracat; 1934--35 de zum bırakmamıı ve un ithalinin 

206.188 dolarlık ithalat 8.657 do· önü alınmıştır. 
larlık ihracat; 193!>-36 da 287 Ziraat memleketi olan Kanadn
bin 558 dolarlık ithalat, 488 dolar da inki~af etmekte olan ıanayi gö· 
bk ihr"cat yR.oılmıftlr. zônünde tutularak bu memleket· 

Kanadaya neler t'!n gazete kağıdı, ziraat alat ve 
ihraç ediyoruz? m:ı'kineleri, otomobil iç ve dıı las· 

Kanadaya baıhca madde olarak t:k!c'!ri, kaLlçuk ve şimendifer mal
incir, üzüm, tütün, palamut, hah, ze;n\!sİ . Sellulez gibi eşyanın il· 
ceviz ve kufyemi ihraç etmekte· hal edilmesi muhtemel görülmek· 

tedir. 
yiz. 1935-36 yıllannda Kanadaya JC.)5-36 yıllarında Kanıu1adan 
287.558 dolarlık ihracat yapılmış· 375 dolarlık zincir, 14 dolarlık zİ· 
tır. Kf\11ada bu seneler zarfmda İ~· raal aletleri. 99 dolarlık gaİr mad· 

_h~a~l~e::,:t~tı:!' ğ~i..:..i:.:.n.:.c.:..:.i r.:.Ie:.:r:..::.İn::.!y:...:iı:::. z:._d_e_s_e_k_s_en_ı_--:d-:-e_le_r_Hh~ e~ş~i_r_. -----

T epebaşında bir kaza 
Bir amele kamyondan düşerek 

beyni parçalandı 
;..,.,.,.~~:-triTıi'~ . 

r -~rJı. l;f: 4.' 

Dün sabah Tepebaşında zavallr bir 
amelenin ölümüyle neticelenen feci bir 

kaıa olmuştur: 

Azapkapıdan çöp almağa giden be 
tediyenin 189 numaralı çöp kamyonu 
sabah ona on kala Tepebaşında Garden 
bar köşesini dönerken kamyonun için 
de bulunan üç ameleden Ali Seydi bir 
dcnbire muvazenesini kaybederek soka 
ğa taşlar üzerine düşmüştür. 

Ali $ey.dinin düştüğünü diger arka 
daşlarr görünce düdük çalarak şoför 
Mustafayr haberdar etmiş kamyon der 

hal durmuştur. 

.· 'it.J,; 
,~ 

Ali Seydi !>eyin üstü düşmüş başr da 

ğılarak derhal ölmüştür. 
Yaka.dan haberdar olan Beyoğlu em 

niyet memuru bay Niyazi dcmal kaza 
yerine koşmuş. icap eden tedbirleri al 
ınış. kısa bir miiddet sonra da müddei 
umumi muavinlerinden bay Orhan vaka 

yerine yetişmiştir. 
Yapılan tahkikat neticesinde Ali Sey 

dinin kamyonun arka trırafrndaki tahta 
tar iızerin.de oturup arkadaşlariylc gö 
rüştüğil ve kamyon virajı döndüğü za 
maıı dalğın bulunan' Ali Seydinin dıiş 
tüğii tesbit e.clilmiştir. Amelenin cesedi 

morğa kaldırılmıştır. 
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Orman Müdürlüğü Memurları 
rat ~ında. Terfi listesi 

ı-\nhra 1 (T ;!eionla) - Yeni zi 
raat tcşbl3.tı kanununa göre yapılan 
tayinle.-in bir kısmını dün bildimiş -
tim. 

Orman umum müdürli..iğü me -
murlarr arasında yeni kanuna göre 
\'apılan terfiler de şunlardır: 
· B~şnd c!e:ccey terfi e<len!er: 

Orman mütchaa3uılarmdan Halil 
Erkut, ve Sadullah, Balıkesir orman 
müdürü Emin Gökyar, lzmir or -
man müdiirü Sami, Kocaeli orman 

;;:fürü Cemal, Amenajman başmü 
hcndisi Sıtkı. 

Albncı derecey terli eden~er: 
Sube müdürlerinden Nejat Kaytas 

Seyfettin Tuncer, Fikri Kozak, ame
najman baş mühendisi Hilmi Akya
maç, Y. Z. şeflerinden Ali Kemal, 
amenajman baş mühendisi Remzi, a 
menajman baş mühendi~i Şakir,, 
Kays orman müdürü Ali Riza. 

Yedinci dereceye te;fi edenler: 
Sinop Orman müdü•ii Şevket, 

T uma orman komiseri Lütfi, Köprü 
çay orman komiseri Jsmail Faik, Zin 
gal orınan komiseri Celal, Karamuk· 
bucak orman fen memuru Vecdi. 
Mozvadi orman komiseri Abdullah 
Cevdet, Çorum Kös orman komiseri 
T evfık. Ankara orman miidürü aliı.
ettin, Denizli orman müdürü Cafer, 
Kürtkırığı orman komiseri Şerafet • 
tin .. 

Sekizinci dereceye terfi edenler: 
Zonguld!tk orman müdürü Bekir 

Sıtkı, Kast:\monu orman müdürii 
Nazrm, Konya orman müdürii Ali, 
Muğla orman müdürii Fuat, Isparta 
orman müdiirii Asım, Eskişehir or • 
man müdürü Osman Nuri, a~enaj • 
man baı miihendiı. muAvini Cevad, 
amernıiman bat mühendis muavini 
A.ziz, Maraş S. 1. orman mühendisi 
Etem, Çntacık nrman komiseri Hak
kı, Kt'ldıncık orman komiseri Sami, 
Antalya orman miidi.irü ~affec, 
Bolu orman nıiidürü f smail, C.mak
kale orman miidürii Kemal, Edirne 
orman müdfü-ü Yakup, Eskişehir 1. 
S. ôrman miihendisi Hayrettin, Si • 
nop S. I. orman mi.ihendisi Rıdvan, 
Trabzon orman mühehdisi Hikmet, 
Alanya 1. S . orman mühendisi F azrl, 

Dokuzuncu dereceye terfi eden • 
ler: 
Ankara S. 2 orman mühendisi Arif, 
'Ankara S. 1. orman mühendisi Sü -
reyya, Bursa orman mühendisi Hak 
kı Sua, Bartın S. 1. Orman mühendi 
si Halil, amenajman mühendisi Celal 
Baki, orta orman mektebi müdür mu 
avini M. Ali Salih, Cehcnnemdere 
orman fen memuru Sait lsmail, Eğri 
ce ova orman fen memuru Eşref, 
Göktepe Soyuk orman fen memuru 
Şükrü, Helkeme orman fen memu • 
ru Etem Nahit, Zinqal orman komi • 
ser muavini Rifat, Karapınar orman 
komiseri Zakir, Kömürsu orman ko 
miseri Mustafa Lütfi, Çrğlıkara or -
man komiseri lbrahim Hamdi, An
kara I. S. orman mühendisi Suat, 
Bolu S. I. orman mühendisi Fehmi, 
Antalya S. 1. orman mühendisi Az • 
mi Demir, Balikesir S. 1. orman mii
hendiei Selim, Denizli S. I. orman 
mühendisi İbrahim, İstanbul S. J. or 
man mühendisi Necati, Yalova S. 1. 
orman mühendisi Sabit, Adapazarı 
S. 1. orman mühendisi Muharrem, 
Muğla S. 1. orman mühendisi Nec • 
ınettin, lçel S. I. ormım mühendisi 
Ragıp, Seyhan S. I. orman mühendi 

si Arif, lstanhul S. 1. orman miihendi 
Abdullah N"cip, İ7mİr S. L orman 
mühendisi Zeki, fzmir S. 1. orman 
mühendisi Emin, Ankara S. l. or -
man mühendisi Kamuran, Edirne 
S. 1. onnan mühendisi Fehmi, ame. 
najman mühendisi Faruk Şeker, 
amenajman mühendisi Halit, ame -
najman mühendisi Lutfi, amenaj • 
man mühendisi Yakup, amenajman 
mühendisi Avni, amenajman mühen 
disi Remzi, amenajman mühendisi 
Yekta, Uludağ orman komiseri ZPki, 
Karkalmaz orman fen memuru iz • 
zet, Karasakal orman fen memuru 
Ziya. 

Onuncu dereceye terfi edenler: 

Bolu S. 2. orman mühendisi Ha - man mühendis muavini Avni, Ereğ raş müdürü Haki, Diyarbekir mü • 
yati, T aşl;öprü S. 2. orman ml.ihen - li orman mühendis muavini Rahmi, dürü Necati, Erzurum müdürü Ziya, 
disi Remzi, Jzmir S. 2. orman mü • Maraş orrnan mühendis muavini Bursa müdürü Şükrü, mücadele bay 
hendisi Kemal, orman fakültesinde Nevzat, Ankara orman mühendis tarı F eyzürrahman, lzmir Cemil, An 
katip Murat, Yağcı orman fen rne • muavini Kutsi, Kızrlcahamam or • talyadıın Aziz, Kestamonudan Ka • 
mur11 İbrahim, aıaenajman mühen • man mühendis muavini Nuri, An tal zım, Kayseri.den Sıtkı, Tokattan Ra 
disi Feridun, Zonguldak S. 2. or • ya orman mühendis muavini Hatem tıp, Muğladan Hasan, Çankırıdan 
man mühendisi Abdi, Uşak S. 2. Korkuteli orman mühendis muavini Aziz, Muştan Hulisi, Elazizden Maz 
orman mühendisi Hasan, Kütahya Hüseyin, Mengen orman mühendis har, Gaziantepten Cemal, Isparta _ 
S. 2. orman mühendisi Celal, Geyve muavini Mustafa, Gemlik orman dan f uat, Çoruh tan Nafi, Adana • 
S. 2. orman mühendisi Kemal, Kan· mu"hendis muavini Kemal, Çorum l 

dan Sadık, stnhuldan Ali. Divarbe· dm S. 2. orman mühendisi Emin, orman mühendis muavini Hasan, • 
h d. · E kirden Sabri, Inanlrdan Mitat, Merci Üski.1dar S. 2. orman mü en ısı • Gülnar orman mühendis muavını R f 

mekten i at, Balikesirden Fehmi, nis, Yalova S. 2. orman mühendisi Kazım, Niksar orman mühendis mu 
Pendikten Raif, nalbant mektebin . 

Seyfi, Aydm S. 2. orman mühendisi avini Necati, Adalar orman miihen • den Besim. 
Fahri, D"'nizli S. 2. orman mühendi dis muavini Alaettin Can. Eo"-rigöz · d 

.,... Sekizincı erecey terfi edenler. 
si Nazmi. Çankırı S. 2. orman mü • orman mühends muavini Cemil, d 

Ankara an Kerrıal. Çorumdan 
hendisi Ziya. Göksü orman mühendis rnuavini Faz Vahit, Gaiatadan Fahrettin, Adana· 

Safranbolu orman mühendisi Ke-' lı Simav orman mühendis muavini <l Ad') 1 ld ı-ı·ı · S" dd h d' · ' an ı • çe en .,..ı mı, ıır e:ı 
mal, Amasya S. 2. orman ml:·i· en 1•8~ Cavit, Bev. şehir orman mühendis v· d 

S 2 J di Hiisnii, r-.ay~eri en Ferit, Trabzon • Münir, Araç . · orman mu ıen sı muavini Hamdi Akca koca orman br.I h 
Ö d S 2 ") d. ' · dan />, mra man, Eskiçchirden Ni· 

mer, Bur ur · orma nmu .. ıen .~ mühendis muavini Tayyıp, Finike · ld H 
S 2 h \ yazi. lc;e e11 Ü~amettin. Antalya • 

si Hilmi, Bolu · · orman mu en~~ orman mühendis muavin iSaffet, Ko dan Ziva, Boludan Hakkı, Ordudan 
Sl. Fel1mi Mihahcrık S. 2. orman mu ''h d' · · A · . • . zan orman mu en ıs muavını vnı, K Abb 
hendisi Cehtl. Kırklareh S. 2. orman ~'l'fl. orman "h d' Asım, arslan as. Amasyadan 

E . h' S 2 . . ı ı .~e mu en ıs muavmı d d 
mühendisi Turgut, ::.skışe ır . · H kk lnebol .. 1 d' Vehbi Rur ur an Hilmi, Manisadaıı . . a r. u orman mu ıen ıs mu 
orman mühcndısı Hasan Pertev, Bur · · "'r ·1 t( ::ıdri. lzmirden Avni, Ni~deden 

h d. . N' . avını ı·~ur, 

sa S. 2. orman mü ~n ıs\ .. ıya:'• On üçüncü d2receye terfi eden . \1ııra::L Aydmdan Cemil1 l\fordinden 
Gebze S. 2. o~man m.~hencı.ı~ı Sala • ler: Sab;i, Bingölden Selim, Rizeden 
hattin. aınenaJman muhend:sı Murta Dörtyol orman mühendis muavini Rıfkı, Haydarpaşadan Rıfat, lstan
za, Samsun S. 2. orman mühendis\ s··k .. Si"c stan CP.lal, Peodikten Ekrem. /"\ S 2 .. ":. u ru. 
Mehmet. "demiş · • orman mu • On dördüncü dereceye terfi eden- buldan Habib. Göreden mi\mtaz, K:>. 
hendisi Yüınnü, amenajman mühen- 1 racabeyden Behçet ve Süleymar., 
dı·31• Rrdvan, amenaiman mühendisi er. G l'k "'b"d' J\1' N lb Marmaris orman mühendis muavini .aem ı ten -~ 1 ın ve · ıtat, a ant 
Zelal. Kastamonu S. 2. orman mü· · k b d f 1 

lzzettin Bursa orman mühendis mu:. m~ te in en smai , Karacabeyden 
hendioi Mustafa. amenajman mü • ~ l ' ç f 1 d 

vini Mehmet, Niğde orman mühen • ::>a in, i te er eposu müdürü Nu . 
hendisi Feyzullah. amenajman mü - dis muavini Kemal, Akseki orman rı. 
hend;fli Ekrem, Dereçarşamba or • D k ~L 

mühendis muavini Remzi. T uma or o uzuncu uereceye terfi eden • man fen memuru Eşref, Karaburun 1 
man fen memuru Ziya, Kaıaburun er: 

orman fon memuru Abdurrahman, A L .. L 5 
ah orman fen memuru Halil. Er"'g~lı' or nr.araaan ait, Hakkariden Cev· Uluda~ orman fen memuru B sat, d \' 1 d C 
N 111an mühendis muavini Asın1 , f e- et, n ova an evtlet, Urfadan Ri· Zinli(al orman fen memuru ccip, 

.Kızılalan orman fen memuru Tevfik ki~ehir orman mühendis ınuavırn za, Ankaradan Zeki, Hüsnü. Gire • 
Kunduz orman fen mf!muru Nuri, 1\li.ieyyet, Ankara örn1an kondoktG- sun:Ian Ulvi, Sivaı;tan Turgut, Er .. 
~ıpa~m 2 ornıan mühendisi ril Kadrj, Ankara ormş.n kQndoktö- ;:;İncandan ~.bduı-rahman, Manisa • 
Cafer, Saimbeyli S. 2. orman mu • rü Kcmnl, Kay:ıeti orman kon8oktö- dan Bkret, Ku adasmdan Ali, Van
hendisi Kadri. Karamlirsel S. 2. or - rü Nurettin, Gönen orman kondöktö dan Fikıi, Bursadan G:evdet, Malat1 
mnn müh"'ndisi Kadri, Çntalca S. 2. rii Selahattin. Balya orman kondok- yadan Zeki, Üs1 üdardan Ferit, Gern 

di S b · ç· S 2 törii Fehmi, Bolu orman kondcktö .. likten F-kreıtı, Zonguldaktan Mu • orman mühen 'si a n, ıne ·. · 
d E ri.i Muhsin, Mudurnu orman kon • hittin, fzmirden Osman 7.ekı' , Ki'üs orman mühen isi nver, amena) • ,_ 

man mühendisi Celal, Devrek S. 2. döktörii Turgut, lr;ki1ip orman kon • ten Hidavet, Eskişehirdt"n T e,•fik So 
orman mühendisi Vasfi, Karasu S. 2. döktörii Kemal. lznik orm~n kon - kec!en Mitat, Bilecikten Senai. Yoz. 
orman mühendisi şevket.! lstıtnbul döktorii Sait. Savsat orman kondö1c- gaddan Fahri. T uncelinden Kazım, 
s. z. orman mühendisi Fikri. Sey • törii Fehmi, B~rcka ornıan kondök- Rergamadan s~bri, Sinobdan A.sım, 
han s. 2. orman mühendisi Muza~ : törü Süleyman, Bozdoğan orman T rabıondan Hilmi, f(ırklarelinden 
fer Edremit S. 2 orman mühendısı kondöktörü Halil, Keşan orman kon Refik, Pınarbasından H'1san Fehmi, 
Şcfık. 5. 2. Alaı.y:ı orman mühe~di döktörü Hüsamettin, Vize orman M. Keın;;ılpa~adan l\lehmet Hilmi, 
si Hilmi, Antalya S. 2. orman mu • kondöktörii Süreyya, Mir_vc orıntın Sarköyden Refik, Deni!'.liden Rıfat, 
hendisi Sayit, Devrek S. 2. orman orme.n kondöktörü Feyzu1lahı Akhi· Tekircfa~mdan Mitat, Kütahvadan 
ml.1'hendisi Hamit, Safranbölu S. 2. sar orman kondöktörü Tahsin , Gür- Ha.,· T k z·h · T 

S ~un, o ·atlan ı nı, atsust"ln 
Orman. mühendisi lsmail, Bartın · des orman kondöktörü Fnhti. Tor - s f 

B .,.era ettint Şöşattan Avni, Kony'O'.I • 2. Ol·man ıni..ihendisi Gı:ı.l ; p, artın tum ormtın kondökt3rii Hami C c • d N E 
T ' an ecmi, dimeden Refik, Bur • S. 2. onnan mühendisi Necı:ıti, er • diz orrnan kondöktör\i Şerif, Milas d 

sus S. 2. orman mi.ihendisi Hakkı, "lrman kondöktörü Mehmet, ÇR.rşarrı urdan ~!ilmi, Milc}stan Necati, Ra • 
Hendek S. 2. orman mühendisi Hüs ba orman kondöktörü Tevfik. Refa- lıke.ııirden Sclahattin, Ôc!emİ§t~n iz. 
nü, Konya S. 2. orman mühendisi hiye orman kondöktörü Cahit. Ka~ zet;. Boludan Fuat, Yandan Sük~ii, 
Nail, Zonguldak S. 2. Orman mii • orman kondöktörii Şükrü, Safran - Ce,ıboludtın Faik, Çerkeşten Har.ıt'.l 
hendisi Fahri, Ereğli S. 2. orman bolu orman kondöktörü Hilmi. Tlgaz Pcskoft~n Şükrü, Geyve:len Meh • 
mühendisi Hüsnü, Sandıklı orman orman mühendis muavini vekili Ka met Ali, Uzun köprüden Fahri, Ole -
mi.ihendsi A. Hüsnü, amenajman zrm, Savur miihendis muavini Ta - leden Cevdet, Büyükc;ekmeceden Pı · 
mühendi9i Nevzat. hir, Kadirli orman miihendis muavi- san, ispirden r' em~L Erbaa.dan r-,. 

On birinci dereceye terfi edenler: ni vekili Arif, Köyce~iz orman mü • mer, lneboludan Nuri, Emirdağm • 
Zingal ormnn fen memuru Gıyas, hendis muavini vekili Nhat, Cağlı . dan İsmail H~kkı, lstr..nbuldan Şenı· 

ispir S. 2. orman mühendisi Bekir, kara orman fen memurluğundan a- si, Erzunırrdan Nuri, Karacabcydeıı 
Biga S. 2. orman mühendisi ls3, le- çıkt~ Abdullah, Sülevman, lnanlıdan Enver, Pencik
lahiyt: S. 2. orman mühendisi Sıtkı, Baytar işleri umum müdür1üğün - ten Ekrem, Etvikten Sdahattln, Ke.r· 

On ikinci dereceye terfi edenler : de: taldan Mahir. 
Demirköy orman mühendis mua • Dördüncü dereceye terfi edenler: ~J8!!l!'t'!lllti E&iMQWJlllU 

vini Rc~it, Ankar1' orman mühen - Mütehassıs Cevad. P.mdik ensti • {g © fKlr O R 
dis muavini Fahri. An"ara orr •Aıı tü müdiirii ~efik. Ftlek Merkez la 
'llühendis muavini Orhan, Ankara borl'ltuvar müdürü Etem. Ncc~etif n Atasagun 
orman mühendis muavini İbrahim, Beşinci dereceye terfi e~enler: ı Her gtin sabahları ı;~kiz buçuğa 
Ankara orman mühendis muavını .Müteh0ssis Nureddin, Kamil Mu - ak~amları 17 den 20 ye kadar Ulle 

Cemal, Sarıkamış orman mühendis zaffer, Afvon baytar miidürii Srt)<r, 1' li tayyare apartmanları ikinci daire 
muavini Ali , Şatkikarağaç orman l .. t<mbul mücade!e mütehassısı Ab . 3 numarada hastalarını kabul eder. 

mühendis muavini Süleyman, Berga durrahman. z Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
rnt' orman mühendis muavini Cemil Altmcı dre{:eye te;fj tdenler: dar haı;talarrm para.sız, Kurun, Ha 

Şubuk orman mühendis muavini Os Şube müdürü İhsan. fen müsaviri ber okuyucularını dakupon muka· 
man, M. Kemalpa~a ormak mi.ihen· T öhsin, şube müdürü Nfızım, Ayd~n • bilinde muayene eder. 

dis muavini Cemal, orta orman mek mücadele reisi Lutfi, Sivas mi.idi.irii 1 um1suzısm111amcmı•••••ıa•••I 
tehi mühendis muavini Kerim, Bod- Akif, Silifke mücadele reisi Ali Riza 
rum orman kondoktörü Necip Lap- Kırşehir müdürü Zeynelabidin, Ur-ı~-----,_ _______ __ 
scl~i orman mühendis muavini Mem fa mücli.irii !smı:ıil 1-!akkr, Tunceli 1 Cöz he~dmı 1 
duh, Kocaeli orman mühendis mua· -:-·i,.J;irü ~ıza •.. T~akya m~f.etti.si Şe: Oı.Muıal Ramı·Aydır;, 
vini Ekrem, Adaoazarr orman mü - fık, Pcndık mudur muavını Nıkolakı 
hendis muavini Resat, Seyitgazi or- Mavroidoğlu, Nalhand mektebi mü •

1 
M1..1a:>er.ehanesini Taksim.Talimane 1 

man miihendi~ muavini Sakıp, Gey- d~~r~ Hamdi S~lta•1suyu haras.~ ~i.~: Tarlabaşı C~d .. URFA Apt. nm&. ' 
ve orman mühends muavini Hıfzı, duru !?ev ket, Çıfteler harası muduru nakletmıştır. Tel: 41553 
Riresun orman mühendis muavini Tevfik. p d d h ·· 0"1 d 
1\,, G h l y d · • d t f' d l azar an maa ::ı ergun: g e en ·ıi.imtaz, ümüş ane orman mü - e ·ncı ereceye er ı e en er: 'k'd l k da 
h di · · H" .. B b S "d" .. Abd"lk d' M sonra saat ı ı en a trya a r en s muavını usnu, oya at or amsun mu uru u a ır, a . ı 

Fraesa ile 
Franko . 

(Ü~tü 1 iocidt.l 
'le ıı~ 

fından işgali üzerine Frama 1 

yonafüt hükıin1et ara~mdaki nıitJl 
bat "ok gerginle§mİştir. 

H~her - 'erildiğine göre. ~eııer 
Franko kendi idaresi altmdakı Yrı 
!erde \'a"'aran F..ansızlara bu toP. ıı 

· " · Jerı ~ 
ları 24 ı;aat zarfında terketıne 
znııız;t?lcliğini hildirmiştir. . bj( 

Bununla heraber. hura<lakı : 
mahafiJdc bu huımeta hiçbir n1~~011 
olnıadığr ve Lu haberin bir hak1./ e 
~imde bir arzu olduğu :,öyleıll ııı 

~~~ç·FfUL nfR TAHTELBABtıtl~ 
B1R TF.Cı\ VÜZÜ ııı 

Lonc1ra. 1 ( A. A.) - Reuter 
hah iri hilc1iriyor: 

11 
Ev' el ki ~ece İngtliz Ha\.'ork ııı 

ribi San Antenio burnu açı~ındıı 111 

ıt 

lıul bir tahtelbahir·in taarruııtI18 . 
ram1 tır. 1\Iuhrihe mermi i~ahet e 

ıni~tir. . ~ 
Hyperion ve Hardy mubriblerı 

ıırrurımn vukuhulflnğu uırntaka''' ~ 
mek üzere dün ak,aın C<'h~Jiitl• 
ten hareket ~rnrini altıı~l:wchr. ı-ı;-F· 
"KORS!\ı"'iLTÖ.\ NfH \YET \' ı-

MELİ!" . E' 
Paris. l (A. A.) - Popoula~rtı 

zete~i. Akdenizde han gemilerı~t~ 
pillenmesi nıcce~C8inden hah&~' 
diyor ki: e 

Konanhk nilıaHt hulmaJıdıt· ~ 
" 1 " ' k A ,·o~' L( na mn ama ıa elmege ım an , . r 

Pari" ,.e Löndra hiikCımetlcri111"w 
hapta icap eden le~ehhfü•lerde btl f 
na cağım k 11\'\'Ct 1 c Umid eiliyorıtıfı 
Fa~en hu iki hükumet. bu teşebb. 

kdfJll yalnız kalmıyacoklardrr. A · ~rtl 
sahilleri bulunan hiitiin meml 

1 
''111eÇhul" devletin caniyane ic~~~ 
dnrdunua.!c ınak~aöiyle onlara 11/ 
edeı·eklcr<lir. Ancak lıu ciltet. ~' J 

mıı 
f'İnin yaln12 hir saflıa~ıdrr. B. "',/ 
Jini'nin itirafatmı unutmamak f 
tir. Bu itiraflar. fspanyol meeee 
heyeti mecımıasrna temas 'il t~<t 
etmektedir. Fransanm C~ne' r 1 • 

Londrada çok enerjik bir vazirt!f 
maktan başka vapacagr bir şeY ol 
ğmı ~ö)•lemek zaid<lir. __/ 

Dost filo 
(Üııtü 1 incideıı~ 

su şerefine Bı.iyiıkadada Anadolu 
bünde bir garden parti verilecetctll~ ~ 

Harp filosu kumandanı tarafın~ bit 
zar günü saat on dokuzda Yavu ' 
kokteyl partisi vardır. ·ıd~jll 

Bundıın başka donanma ku~a· aeJI 
Şükrü Okan tarafından da 6 eylul ~! 
lesi günü saat 21 de Tarahyada 5 tlf· 
paJasta bir vena ziyafeti verilece!<.~ 

Cumarteııi gilnil İngiliz amiralıl< iJ 
raı gemisinde bir ziyafet vere'\! I~ 
Ş9m üzeri buhun aynı şehrinıizôe r)) 

g!ltere sefaret binaııında tekrarlatı• a ı 
tır. İngiltere sefaret binasındaki ı::,rı 
ti tertip eden, İngiliz ma!bhati( 

B. Morg.\m.dır. f 
Mis::ıfir gemiler limanımızda ayır! 

disine kadar k:ılacaklardır. ,ı 

İı1giliz deniz ımbaylanna refaıcat 5~ 
k U . . t ·1· bilerı d'' me zere gayet ıyı ngı :zce . e v 

t Yırı 
b~ylarmırz mihmandar olarak a 
mi~lerdir. . ,~i 

A ~ l - · '>•e 11 e gır am::ı nr..., .,.r,.mına hancı et ti 

·~ti protôkol şef ttıuavini B. gudr 

zaret etmektedir. t 1ııil 

Bugün ~ehrimize gelecek oıarı ti e~' 
gemileri amiralının refikası. ôUI1 eıaıi• 
presle hususi suretle tehrimize g •• ı,ı' 

1carr sefaret memurları tarafmdarı 

mrş, T.arabya oteline inmişt~ 

Aylılf 

8 nylık 

8 aylık 
Yllltk 

KURUN/ 
A!JON E TA Rfll'ESI e• 

ıııft' 
&ıemJeket ~d' 

içinde 

165 ~ 9S .... .+ .. ,~ ,,,. 
260 ..... 

B:ııo ,... 
•1s ıvt 
900 ıSOI' rJ 

(!•~ 
Tarifesinden Balkan birliği tçlıl •;fi'IP' 
kuru~ dU9Ulllr. Poııta. blrllğltı8 ,ıJf 

1'll• yerlere ayda yetmiş beşer 
ummedlllr. 

rtırklyentn her poata merl<~ 
KURUNa abone yazıl.11'· 

Adre~ değiştirme Ucretl 25 ~ 



.. 

~şe Bankası asgari 25 ııra mvduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 

1 
nede ku r a ile 20,000 lira mükafat daQıtmaktadır. 

-~.~7 son~na kadar keşide tarihleri: Eylül, Birinci Teşrin ·~e Birinci Kanun 
~ arının ılk günleri. 

Devlet Demırqolları ve Limanları iş/t'lm e 

· Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 34375() lira olan 25()00 ton Krible Alman maden kömürü 
18 / 10 / 1937 pazartesi günü saat 15, 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdari? binasında ~atın alınacaktır. 
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• 1 
Denizyolları 
iŞLETM ESI 

Acenteleri: .Karaköy - Köprübaıı 
T cL 423€2. Sirkeci Ml\flürdar Zade 

111••• Han telefon: 22740 •• •I 
Karadeniz hattı 

Postaları 

1 Eylülden iti bal'cn Karadl'niz 
hattı postaları İ!:'taııbuldan paz..ıı· 
ve salı günleri saat 12 de \ 'C pcr
şcnbe günleri saat 16 da kalkacak
lardır. Pazar postasrncl:ırı başka 
sair postası da Hopaya kadrır gi. 
dcecktir. -

Mersin hattı 
Postaları 

İstanbuldan salı günleri kalk
makta ve dört aydanberi on beş 

günde bir yapılmakta olan Mersin 
birinci postaları 1 Eylülden itiba
ren her hafta yapılacaktır. 

Mudanya hattı 
Postaları 

1 Eylülden itibaren Mudanya 
hattı yaz jkinci devre programla
rının tatbikine başlanılacağından 

yaz birinci devre tarifesi mucibin
ce 1stanbu1 ve Mudanyadan Cu
martesi günleri 14 de kalkan pos
talarla pazar günleri İstanbuldan 
18 de ve Mudanyadan 18,30 da kal
kan postalar yapılnuyacaktır. Ye
ni tarifeye göre her gün 1stanbuJ. 
dan 8,30 da ve Mudanyadan 11 de 
vapur vardır. (5734) 

ZAYI 
İzmir Esnaf ve Ahali Banknsı Salıhil 

şuberinden almış olduğum 83:33. 8:l04 
defter sıralarında kayıtlı ve 8978. 8970 
kayıt numaralı ellişer liralık iki adet 
muvakkat hisse makbuzumu zayi C'l
tim. Yenilerini alacağımdan eskileri
nin bir hükmü kalmadığım ilı'in ederim. 

Topal Ağa zade Mehmrd 

Levazım amirliği 

ilanları 

Hareket günle:ı 
Bu işe girmek isteyenlerin 17500 liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikaları ve Nafia mtitea hhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,15-c kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdrr. 

1stanbul Levazim amirliğine bağlı 

müessesat için müteahhid nam ve he
sabına 24 bin kilo zeytin 7 _ Eylül - 937 
salı gUnU saat 14,30 da Tophane sa
tmalma komisyonunda pazarlıkla alına 
caktır. Tahmin bedeli 6600 liradır. İlk 
teminatı 495 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. lstcklilcrin belli 

Pire, Brindisi. Vencdik RODI 
~·· Trics te 

ile tııtun A vr . . 
l\laJ{° upa ıçın CkSPl'es 

1 ederler. , 

Cı+o 

trenkri Itod i 
Celin 

~ . Rotlı 

Şart.namcJer 1719 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa \'eznelerinde satılmakta
dır. ( 5787) .. , 

Muhammen bedeli 1922-t lira olan muhtelif H kalem vagon akiimUlitör 
piak ve teferruatı J4 -10 - 1937 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

saatte komisyon;ı gelmeleri. 
(103) 

·'t'' • * * 
(57nll 

İ>ire N~-.-------------------
• apolı, Marsilya, Gcnova f;~cııiria 9

1 
9 Saat 

2~ 1 9 

17 de 
Bu işe girmek isteyenlerin 1441.80 liralı k muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteah bitlik vesikası ve tekliflerini ayni giln 
s~at 14.30 a kadar komisyon reisliğ:ne vermeleri lazımdır. 

Tophane fırınının keşfi nıucibince ta 
miratr 8 / 9 / rn:n perşembe günil sa
at 15.30 da Tophanede satrnalma ko
misyonunda pa7.arlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. Keşif bedeli 999 lira 56 ku. 
ruştur. İlk teminatı 75 liradır. Şart.

name v~ keşfi komisyonda görille_bi
lir. fRteklilcrin bu gibi inşaat yap. 
tıklarma dair vesaik ibrazı mecburi 
olduğundan işbu vC'Sikalariylc bclll sa
atte komisyona gclmelflri. 

~ l\Jerano 
l{ .. \ avaı,., s~ı--· _________________ ..:__ 
J.'sara c anık, Go!os, Pire, Patras, Disurn _·l /'ı 

Şartnameler parasız olarak Ankara ela malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtıl maktadır. (5695 l 

llda B . d. . " 
• rın ısı, Ankona, V cncdık ı\blımo:ia J 6 19 saat 17 de 

............_ Trieste Qııiriırn / e "O 9 
Seı·· ----. ~-------------------·-) arı"k 

h. 
1

' Mid·ır t · --
~atra 1 ı. Z71ır, Pire, Kalamata . . \llıanu J l/ 9 

11
' Brindisi, V ımedik, Tricste V e~ ı ·ı _..,,-l 9 s.at ı ' ' . Sde stanbulVakıfl~rDirektörlüğü ilfznlar l 

.............._ isen ı)/ f(} 

-------~~~~~--~~-----
Al ıhazia 
\ inan o 

1 9 
fi I} 

1)/ l) 

~ ·-' "' ------------·-- ._ - ( 101) (5792) 

Mıılıamnıcn 

nylığı 
ilin 

s 
B 

t!m t:nıcş'ı ıır t·c malııll"si cadde rcııııı .wlwğı NO :.~ı Ciıısi Lira K. 
ahçekapısında 4.cU Vakıfhanııı as~a katıtıda 38 Oda. 16 

. ,, " " Lci " 10 " 11 l:ıurga~ "• Varna, Köstcncc 
\ <'ıı'a 
quirin a fr 
< :ıımpidogl io 

J 5 / 9 saat 17 de .. .. 4-ci " H, 16 iki oda. 30 

l fl t aııbu l ıla ~ l ı•n•;uı ) okıı;;: ıııııla llar
hi) c ı-ıul ılt•ı-indı· Cııf..rİ) ı• lıaııı :ıltınıln 

(3R) NO. dı. l e ı ·zi diikk:iıııııır i~irnlc· 
ki hi lciirıı l e r.111\al \t' al.iı H l'ılr,:ııi, 
le hir l iktı• \'ilm.)O" o~lıı İ\e lor Yıı;a 
n id iıı \t' ) orgi o~fıı f\11,..ı.ıııtin Karııı·ıı 

lr~ 11 a laı·:;"- ' ı• Hrı•cı·kl("rİ\ le l.irlikl<' 
ıfı-, n•y l ı•ıııiş oldu~ıııııını ilfııı ı. 

t:-;ro 

Diarıa 

22 C) 

2:l " 
29 9 

"-......._ A lhaııo ..________ _____ _ 7/ JO 

1 9 
n 9 

SuJiııa, Ka!as, Ibraıl 

J\hhıız i n 
.l\l<"rano 
Quirinalı- j) 9S&t1tli'<l c 

"--
Bat um 

C ·ımpiılo,~liıı 
Hiana 

2219 
2919 

J/ 9 S&at17d 
\ ' c:oı; ta 

j ·r.o 
,\l hano 

23/ 9 
7/ J() ........ __ __ ·--

----~~~----~~~---------------

Nafıa vekaletinden : 
' I)· 
'1 u,~ 1.YrırhcJ . 

" J • - <ır · · 1 Irak ~tıı. Q\ı <ı.•. - - Cıır,~ - Trok hududu hattının 65 nci k'Jomctresıy e 
~a\7l)claıti ~ıtıchl;j . k ·smının etiidü vcı.vnı ha ' trn Diyarb.!kir ile I rak hudu~u 
~o a., ara 181111n·n :ıplikıısyonu \'C bıı hat üzerindeki bir iltisak noktası ıle 
~lrrıuşı~~. daki kısmın etüt ve apll kasyonu kapal ı zarf usuliyle eksiltmeye 

- EksiJtn · · · d · 1 
lC 17 I 9 I 937 tarihin de saat on beşte Vekiletımız emıryo · 

e 

.. 
Ça kmakçılarda SUmbüll ühanın füıtkatında. 5 oda. :: 
Şe hremini, Denizabdal. Topkapı c. 2ınc340 Dükkan. :r50 

ddeti : rar . Tes1iı;ıi tarihind~n 338 senesi may/s nihayetine kadar. .\lL 
~tl yır-· ı ·rağmda Tabye ci ·:df.ıtıf.a 340 Ar. tarla 10,40 
Mü ddeti icar: Tc31imi tarihinden 939 senesi ağustos nihayetine kadar. 

Yukarıda yaz1Iı mahal!cr pazarlık! a kiraya verileceğinden istekliler 6 - Ey. 
- 937 pazartesi günü saat 15~ e ka dAr r·~.> paralariyle beraber Ç~mhr"Iİ· 
ta tstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü-ncle Akarat Kalemine gelmeleri. 

lül 
taş' 

(5771) 

lar inşaat dairesinde eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

lira 
2 - Bu etüt ve aplikasyon işinin muhammen bedeli iki yUz altmış bın 

dır. 
3 - Muvakkat teminatı 14150 liradır. 

ri g 
4 - Bu işe aid mukavele projesi. eksiltme ~1rtnamcsi bayıııdulık işle

cnel şartnamesi, İstasyon mevkileri heeabatına aid 210 numaralı t ip ile 
r müteferri evraktan müteşekkil bir takım münakasa evrakı on üç lira mu
inde demiryoJları inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

diğe 

kabil 

le ka 
Bu eksiltmeye g irmek isteyenler 2490 numaralı arttırma. eksiltme ve iha
nunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla YekiletL 

en verilmiş 937 senesi içinde muteber etUt mUteahhidliği vesikRSını havi 
zarflarını mezkQr kanunun tarifatı dairesinde ha.zırlayarak 17 / 9 / 937 

nde saat on dörde kadar demiryoJları inşaat dairesindeki komisyona 

mizd 
te l<lif 

ihl tar 
m akb uz mukabmnde vcrmi§ olmaları lıiıımdır. (5779) (3093) 

FPnı•nff• \hıli culııışı ıııalınllı·· 
· iııılı· :r;· \o. da 11ııırmı lı·rıi J>i· 
ınıı~ll'Jl 'Targariıi. 

Za y' 
\Jiilıiiriiıııii ııı~ i l'tıiııı \l'tıİ,.iııi .,; ı 

karlaı·ağ ıımlaıı lıii',ıııli 'o\ııır. 
Tt' 'g:·a f , ıı ii ı ı ·k.ı i ıl f'rin r!rn 

r ~::ooo) 

-----· WWWC::W? .. 
Selimiye sal11r;ıl 11a ı 
koınitıyoıı11 ilci11IB18 

"V 

Ciheti askeriyeye :ı id .~fl!i ı ırnak nıı 
maralı bir a·lct al kadana lıt'ygirıniıı 

3 9 9;37 cumR gilnii saat 10 da üs. 
kUdar at pıızarmda ımtılaeağı ilan o. 
lunur. (5769) 
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Eski Feyzlatl •ı•-•-••••••• 
Yatılı BOGAZiÇi LiSELERi Yatısız 

Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana- İlk - Orta - Lise sınıfları 

tık kısıdan itibaren yabancı diller 

Talebe kaydı için her gtin mektebe müracaat edilebilir. tsteeynlere tebe müracaat edilebilir. 

Arnavutköy Tramvay caddesi: Çifte Saraylar. Telefon - 36.210 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
2818/ 1937 vaziyeti 

AKTiF 

Altm l&tl kilotram ~1o.u716 
Banlaıo~ • • • 
Ufaklık, ,. • • 

Dab.Udekl l!ılıılı.ablrler ı 

;rurk liram: .. • 
Jlarlp&ekt mubablrler: 

Altm aatı kilograt 5.054.41-t 
Altına tahrilJ kabU terbeat 
dövizler. 
Diğer dövtz.ıer .,. borçlu 
klfrtnc bakiyeleri • , • • 

Ba.zlne tü'f'iUerl: 
Dei'uhte edilen nrakl aaktlye 
k~ıfı. 

. 
iL29.60 l.076.63 

" 17.588.875.-
c ı .005.907 .48 

~· l .060.036.CXı 

7.109.521.6t 

29.075.82 

35.225. 797. 7b 

Ll58.748.563-

" 

Lira 

48. 195.859. 11 il 

1.000.t 36. 1 

42.364.395.19 ! 

PASiF 

aermaye, 
lbtl,yat akçesi: 

• • • • 

• • • 

• 
Adl ve fevka.IAde. • 
HUSU!tl • • • 

Teda vüldekl Banknotlar: 
Derubte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 lnci madd& 

ıerine tevfikan ba.zine tara.tın. 
dan vakl teO...rat. 

Deruhte edilen evrakı aakUye-

2.IOS.172.1< 
4.5 lt:i.llt>7 .7t 

rl 158.7.ı~.563-

ll 
L. l.2.496.827-

baldyesl, • . • • iL 145.251.736-
Ke.rşılığı tamamen altın olarak ı 
tedav1lle llAveten vazedllen L. 19.000.000-

İsteyenlere 

w • 

1 :>.000.000-

6.621. 180. 1 o 

Kanunun e Ye 8 tnet ma~ 
delerine tevtlka.a Hazlnt t&ra

Mdan n.kt tedJyat. 

Reeskoot mukabili Ulveten ted. ,. 9.0Cl0.000- 173.251 736. -
vazed. 1 

" 13.496.827- 145.251. 7.1U-

L. 3.000.000. -
Senedat cllzdann · ı 

Hazine bonoları. • • • . 
rıcar1 ••netler • • • • • . ,, 35. l08.915.61 38.1(8.9J 5.61 ı 
Esham ve Tahv11lt cUzdllJlı: 

1oeruhte edJlea eYralc nak. ; 

! lt:fyen.lıı kar§ılığı esham .,,JL.38.1Cı9.564.30 
{tahYilat ltfbaı1 kıymetle 

8 Sertıe.t esham ve tahvlllt llL. 3.796.331.GC 
Avanılar: 

Altm ve dt.ru Uzerlae 

Tahv11At Uzerlae 

muedarl&t 
Uuhtellt 

L. 62.562. 18 
L. 8.715.057.07 

Yekb 

41.905.895.SO 

S.777.619'25 

4.500.000- 1 

15.227 .5!" 8.51 1 

34~.39l.U l5. 'll 

Tlirk Llra111 Mr\'duab 
Döviz. raah.hüdatı: 

A.Jtma tahvili kabil dClvlzler 
Diğer dövtzler ve a.lacakh 

kllrlnı: tıııklyelen , • • • . 

&lubteW • • • • 

2 Mart 1933 tarihinden IUl-ıaren: t.kontl7: 1dl yttzde fi L2 - A ttıf 

_______ , 
12.596.980.17 

iL. 726 596.66 

L.~ 1 .051.678.38 31. 778.275.04 
1 C6. l ~3.844. 26 

-

Yekb .:i45 • .19t.U ıo.o7 

............................................ 

Erkekler nezdind~ 

nasıl 
Muvaffak oldum? 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 
· nisbetinde artmıştır-

Cildim. hemen ya 
rr ölmüş bir haldt 
di. Buruşmuş, sol 
muş ve ihtiyarla • 
mıştı. M~amafih 

karakterim henüz 
gençti. Dansı se· 
viyordum, fakat 
biç kimse heni dar. 
sa davet etmiyor· 
du. Bugünün er. 
kekleri. gençliği 
anyorJar. 

Nihayet bir cilt mütehassısı 
ile istişare ettim. Dedi kı: Cildi. 
min "Biocel.,i c:tdi teni taze tu
tan kıymetli cevheri • ualmı1 • 
tır. Fen, son zamanlarda ''Bfo .. 
cel,,i genç hayvanlarda gizlen. 

miş cilt büceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffa1< ol· 
muştur. Tıpkı cildinizin ••Biocel,. 

i gibidir •. Bu cevher; şimdi cil· 
dinizi beslemek ve gençlt"ştirmek 
için matlup nisbet dairesi'lde To 

kalon kreminin terkit>irJıie mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resiın!rrde gö· 

rüldüğü gibi memnun:yetbahş 

neticeler elde ettim. Snnra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde ıon derece yapışma hassa· 
smı veren hususi ve trrymetli 
maddeleri ihtiva eden yeni ve 

'. gayet ince bir pudra kullandnn. 
Hemen hemen gayrimer'i olup 
iudan, yağmurdan ve tagayyiL 
ratı havaiyeden kat'iyyen müte· 

essir olmadığı i~in banyonuzu a• 
ltrken veya sıcak bir salonda 
dansederken terleseniz bile yii
zünüzde sabit kalır. Bu yeııi 
pudranın şayanı hayret ve ori
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
keşif pek büyük ve maii fedakar· 
lıklarla Tokalon müessesesi ta. 
rafından temin edilmiştir. ve 
Tokalon pudrasına kam,ıtınlmıf· 
tır. Her yerde Tokalon krem ve 
\ludrasmı arayını7-

Binlerce Tokalon müşterisinden müeuesemize mektup 
yazanlarrn mütahedeleri, kendil>ğinden gelen ve kıy
metli delillerdir: 

( Krem ve pudralarınızı kullanmak suretile yüzümü. 
zün düz ve pürüzsüz hale geldığini gör dü.ın. Bu hal ar 
kadaşlanmın bile nazarı dikkatini ce]bet ti.) , 

M. F. S. M. Bursa 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabar cıklar için çok isti· 
Fadesini gördüm. Bu krem ve e,siz pudralannız sayesin. 
de düzgün ve beyaz bir dide malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fatsa 

Mektupların a11llan dosyalarrmızda sakhdır. 

Nafıa Vekaletinden: 
.,~. 

da. J 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes ıslahat ameliyatı saha-sırı ,, Jıf• 
"130,444 

ptlacak Belevi, Cellat ve Sağlık kavuşut lan inşaatı, keşif bedeli: 

''44" kuruştur. rısf•1 

2 - Eksiltme: 17 Ağusto; 937 tarihine rasthyan salı günü saat 15 de ka?'!J 

Vekaletinde Sular Umum Mlidürlüi;U Su Eksiltme Komisyonu odasındJ 
ıarf usulile yapılacaktır. . ~e· 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık j~]c!I bili~' 

r: 
nel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi "6'' lira "53" kuruş behel oııı[(a 

.................. : ... ---··-· A N K A R A D A =======:m::::::::::ı= Gorio ea oa ı · s u M'~..:ı·· ı·· ~ · d ı b · •• ae ular mum ı.ruur ugiın en a a ilırler. ~ıJ' 

Tu .. rk M ~f c m·yet• L. e •. il H. Balzak. H. Rifat 4 - Eksiltmeye girebilmek için !steklilerin "7772" lira "23" kuru~ııı"ııt-ııf• 
1 a ar 1 e l l 1 s s r,· Sayfiyeye gitmezden evvel mutla· d" 111 ~·Y • 1.·akkat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa Su işlerini taahhüt e ıp. 10ııt 

1 
fakıyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini bJşarmakta fenni kabiJiyetı. 0 

:.:. man tık, orta ve lise kısımları vardır. Yıllık ücret ilk60, orta80, liselOO liradır •• ro ~a dair Nafıa Vekaletinden alınmış mtiteahhitlik vesikasını ibraz etmelerı. e\"'e-
Kayrt ve fazla tafsilat için "Ankarada Türk Maarif Cemiyeti Lisesi,, Mü. İi V AKIT Kitabevi • lOO kuruş İsteklilerin teklif ır.ektupl:mnr ikinci maddede yazılı saatten bir .~~:1~· 1 dürlUğüne müracaat edilme.si (4996) n Sahibi: Asım Us linc kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vcrınclcrı JJ 

R=:• .. •":::::::===::::::::::;::::::::ın::::::---::::::..-::m:::r.m:::::::::m:::::::::::m::::::::ın: :: Nc§riyat genel direktörü R. A. Sevcngil Postada olan gecikmeler kabul crlilmez. (2360) ( 4 7 3 2) 


