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Biigiik 1 iirk alimi ibni Sina 
i~in muazzam ihtifal gapzldz 
Dihi filozof ve hakimin he§eriyete 
yapbg1 hizmetler §iikranla an1ldi 

Diinkii ihtifalde bulunanlar ve ibni Sinanm Oniversitede yapllm1~ bir heykeli 
............................................................ ,. 
Vekillerimizin Suriye lime vakfedilen hir hayat 

halkile yak1ndan 
temaslan 

llizim taraf1m1zdan sevilmek· 
te olan Suriyenin bu sevgiden 
istifade etmesi ve kendisini 
daha ziyade sevdirmek mari
fetini gostermesi samimiyetle 

temenniye lay1k bir 
eyfiyettir 

Diinkii merasimde maruf profesor ve dok· 
torlarimJZ ve ecnebi profesorler, ibni Sinantn 

yiiksek ,ahsiyetini tebariiz ettirdiler 
Turk T arih T etkik ve Ara§hrma Ce- profesor ve doc;entleri, lise ve ortamek • 

miyetinin, biiyiik Tiirk hekim ve filozofu teblerdeki muallimlerin miihim bir k1smi 
ibni Sinamn i:iliimiiniin 900 iincii yddo - ve Oniversite gencligi hazu bulunmu~tur. 
niimii miinasebetile hamlad1gt ihtifal, Bu miinasebetle Tiirk Tarih Cemiye -
diin Oniversite konferans salonunda bii- tinin, Tiirk gencligine yaptJrmi§ oldugu, 
yiik bir merasimle yapi!mi§hr. ~erasim· biiyiik alime aid bir tablo, konferan kiir • 
de $ehrimizdeki meb'uslar, Oniversite [Arkast Sa. '1 siltvn 1 de] ........................................................................................................................... 

Adliye iflerinde yapdacak tslahat 

F ransada ~iddetli bir siyasi buhran 
Kabine ayanda ugrad1g1 mag .. 

liibiyet iizerine istifa etti 
Yeni hiikzimeti Chautemps kuracak 

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

Basvekil Sarktan 
' ' 

avdet ediyor 
ismet inonii bu aksam • 

Ankarada olacak 
Elaziz 21 (Husus1 muhabirimiz -

den)- Tuncelinden avdet eden Ba§
vekil ismet inonu, Elazizde esash 
§ekilde vaziyeti bir daha gozden ge
~irdikten sonra tayyare karargahmt 
gezdi ve ak§amustu saat 16 da hu-~ 
susi trenle ve refakatindeki zevatla 
beraber Ankaraya hareket etti. - = ••••••• ·~ 
Bedevi kabileler 
Amuk ovas1m 
istila ediyorlar 

Tiirk koyliilerinin mah
sullerinin yagma edilme

sinden kokuluyor 
Haleb 21 (Sureti mahsusada gonder

digimiz arkada§ImiZ<lan) - Tiirkiyeden 
Antakyaya di:inen heyetten Dervi§in evi
ne sabaha kar§I bomba ahld1, silah sikii· 
d1 ve elektrik telleri kesildi. Arab olan 
mahalle bek~isi, hadiseyi duymadigmi 
soylemekte ve adli takibat da yaptlma -
maktadlT. 

[Arkasz Sa. 6 siltun 3 te] ........................ ..................... .......... .... . 

Eski Ba§vekil halk1 
siikiinete davet etti 

A 

M. Blum, Ayanda «Bugiinkii mevcudiyetin 
idamesine imkan yoksa yarmtn ne olacai"Jn:l 

sizden sorarJm» dedi 

Komunist partisi de yeni hukOmete girmek istiyor 
_,l 

Eski kabine riiesas1 gazetelere beyanat· verirlerken: 1 • Ba~vekil Blum, 
2. Dabiliye. Nazm Dornoy, 3- Maliye .Nazm Vincent Avriol, 

4 • Posta ve Telgraf Nazm Tessan 

Paris 21 (A.A.) - Leon Blum'iin Yapilan uzun miinaka§alara Ba~vek~ • 
daveti iizerine gece yam1 yaptlan kabine lin davet ettigi biitiin ekseriyet partileri· 
ic;tima1 esnasmda hiikWnet istifa etmege nin miimessilleri i§tirak etmi§lerdir • 

H ataya giden muharrir arkad3;~1· 
m1z Kandemir Hariciye ve Ik· 
hsad V ekillerimizin Suriye hu

dudu iizerinden lraka yapmakta oldukla· 
tl seyahatte kendilerine Halebin yukan 
hudud istasyonunda miilaki olmu$ ve 
Suriye gazetecilerile beraber onlara §i
lnendifer yolu boyunca elli kilometroluk 
bir mesafeye kadar refakat eylemi~tir. 
Muharririmizi.n bu telaki tafsilatma dair 
()larak verdigi telgraf haberleri diinkii sa
l'llmzda basiimi~hr. Bizce bu haberlerin 
en miihim ktsmmt iki salahiyetli devlet 
<~damimmn Suriye gazetecilerinin §ahis
lannda Suriye efkan umumiyesile dog· 
tudan dogruya ve pek yakmdan temasla
tJ te~kil eylemi§tir. Doktor Arasm Suriye 
hzetecilerine uzun oldugu kadar c;ok 
Samimi sozJeri jyj tesirler yaratmamak 
kabil degildir. Nitekim muhabirimiz bii
llin bu telaki ve izahlan hulasa etmek 
~in Suriye gazetecilerinin intiba1 namma 
gene onlann ~u tek ciimlelik hiikiimlerini 
Soz hatimesi olarak, nakil ile iktifa eyle
tni~ bulunuyor: 

Vekilet, icra i§lerini 
esas1ndan 1slah edecek Suriye ve Filistin 

Adliye Vekili ~iikrii Sara~oglu, diin bir muharri- tevhid edilecek 
rimize muhtelif i~ler hakktnda beyanatta bulundu Birle,ik devletin ba,Ina 

karar vermi~tir. [Arkasl Sa. 6 siltun 4 te] 
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KOyliilerin odun, kOmiir 
ihtiyac1 temin ediliyor 

«- Bu sozlerin samimiyeti boyle bin 
<~zab1 unutturacak kuvvettedir.» 

Anla~Ihyor ki Suriye gazetecileri V e
kil!erimize bir siirii sualler sormu~lardn. 
Doktor Arasm izahlan muhabirimizin 
lnektubunda tafsiline liizum goriilmemi§ 
()Ian bu suallerin cevablanm te~kil ettigi 
<l<;Ikc;a goriiliiyor. Doktor Arasm beya· 
llatmm boyle adeta miinaka~ah bir miika
leme neticesi olmasmdan bilhassa mem
llun olduk. Suriye efkan umumiyesinin 
llit]i.i tesirlerle yanh~ yollara sevkedilerek 
ia~lrh!digi bizce muhakkakhr. Bizim ta
tafimizdan verilmi$ olacak izahlarm bu 
~fkan umumiyeyi tatmin ederek dogru 
7t'ola irca edecegine biz daima inand1k ve 
bu inammmn ispahm da i$te Vekillenmi
~in Bagdada giderken giizergahlannda 
lesadiifen Suriyelilere miilaki olmalann
<la gormii$ bulunduk. Bu beyanat Suriye 
lnatbuatma 5adakatle aksederse Suriye 
~fkanmn bu c;ok dogru ve kalebden soz
lerde kuvvetli bir itminan vesilesi bula
ta!!;mda asia ~iiphe etmeyiz. 
. Bu boyle olmak ic;in Doktor Rii§tii 
Arasm soyledigi sozler. bizim tarafimlZ· 
<Ian Suriyeye nisbetle hepsi en kat'i ha
fikat ve ba$tanba§a samimiyet olan soz
erdir. Hatay i§inde Tiirkiye ile Suriye

llin arasm1 ac;acak bir tek sebeb zerresi 
<lahj yoktur. Hatay meselesi nki Tiirk 
jkseriyetinin istiklal ve hakimiyeti mese
esidir. Ancak meselenin boyle hallolun· 

lnak zaruretinde olan $ekli diger ekalliyet 

YUNUS NADI 
[Arkas Sa. S siltun 6 daJ 

Sehrimizde bulunan Adliye Vekili 
~iikrii Saracoglu, diin Adliyeye gelerek 
bazt tetkikler yapmt§ ve bu arada bir 
muharririmizi kabul ederek Adliye i§leri 
hakkmda miihim beyanatta bulunmu§tur. 

Adliye V ekilimiz, c;ocuk tslahhaneleri 
hakkmda muharririmizin sordugu suale 
§U cevablan vermi§tir: 

- Bu sene Adliye biitc;esine c;ocuk 
Islahhaneleri i~in bir miktar tahsisat kon
mu§tur. F akat biz Islahhane i§ini esash bir 

surette halletmek istiyoruz. Bunun i~in de 
iki tiirlii dii§iincemiz vard1r. Bunlardan 
birisi, lstanbulda belediyenin idaresinde 
bulunan <;ocuk Kurtanna Yurdu ile 
birle§mek, digeri de 1slaha muhtac olan • 
Ian Siimer Bank fabrikalarmda toph p 

yarak ~ah§tlrmakhr. Bu hususta Siimer 
Bankla hali muhaberedeyiz. Bunlan 
fabrikalarda ~ah§hrmak imkanmt bulur
sak su~lu ~ocuk ve kadmlan i§ hayatma 

[Arkasl Sa. 5 siltun 3 tel 

Emir Abdullalun geti· 
rilecegi soyleniyor 

Londra 21 (Hu -
sus!) - Mtstrda 
miinte~ir cEleh -
ram gazetesine go
re, MISlr Veliahdi 
Prens Mehmed Ali 
Filistinin mustakil 
bir kralhk halin • 
de Sur·iye ile bir • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••································································ le§tirilmesini 1ek • 

Be§ Alman har h gemisi 
F as sahillerinde top Iandi 
Almanlar, Leipzig'e yapdan taarruza mukabele 

olmak iizere ispanyol limanlarinda bahri 
bir niimayi' yaptlmastnt istiyorlar 

- -~;l 
< 

lif etmi~tir. Bu su
retle te~ekklil ede
cek olan mu~terek Emir Abdullah. 
devlet Fransa ile 
ingilterenin miittefiki olacak, hliklim -
dan da Arab huklimdarlan arasmdan 
s~ilecektir. 

[Arkast Sa. 6 ~iltun 2 de] 

···························································· 
Kutbu asan Rus 

' 
tayyarecileri 

Amerikaya vardtlar, fa· 

Ziraat Vekaleti bu 
yapiiacagJnt biitiin 

Ankara 21 (T elefonla) - Koylii • 
lerin zati mahrukat ihtiya~lan i~in dortte 
bir tarife bedeli ile ormanlardan odun ve 
komiirliik agac; verilmesi i~,:in Ziraat Ve
kaleti bir tamim gondermi~tir. Bu tamim
de ~oyle denilmektedir: 

«Koyliiler ihtiyac;lanm orman idare • 
lerine maktu bir beyanname doldurmak 
suretile bildireceklerdir. ihtiyac miktan 

agac tevziatm1n nas1l 
vilayetlere bildirdi 

ocak ba§ma en ~ok elli kantardtr. 
Ocak, azami dort niifuslu bir ailedir. 

Bir evde oturan birkac; aile ayn ayn o• 
cak te§kil ederler. ~ayed aile niifusu 
dortten fazla ise herbir niifus i~in aynca 
biner kilo zam ve ilave olunur. Beyan • 
namede bu veya bu miktardan daha az 
ihtiyac gosterenlere taleb ettikleri miktar 

[Arkasa sa. 6 siLtun 1 de] 
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Dr. Rii§tii Aras ve Celil 
Bayar diin lr~ka vard1lar 
Bu sabah Bagdada varacak olan Vekillerimiz 
goriilmemi' tezahiiratla kar,tlantyorlar. Halk 

kat hedeften evvel yere Tiirkiye • irak ittihad1m 'iddetle alk,Iamaktadu 

Doy~land, ispanyada 
cesedlerini 

Oldiiriilen 
Almanyaya 

Alman askerlerinin 
~Jkarayor 

(Yaz1s1 3 iincu sahifemizde) 

inmege mecbur oldular 
Nevyork 21 (A.A.) - Sovyet tay

yarecileri diin saat 16,25 te «Greenwich 
saati» V a§ington devletinde kain Van • 
conver' de yere inmi§lerdir. 

Bundan evvel. Okland askeri merke • 
zinin 13,50 de aldigl bir haberde tay • 
yarecilerin mevkilerini tayin edemedik • 
Jeri, fakat Seattle'nin cenubunda bu -
lunduklanm zannettikleri ve Portland 
tayyare meydamndan kendilerini radyo 
vas1tasile sevkedilmelerini istedikleri bil • 
dirilmekteydi. 

Nihayet saat 16 da Sovyet tayyaresi 
§U haberi gondermi§tir: 

<<Benzin tulumbast durmu§tur. Port • 
land' da karaya inecegiz» Portland't ge~
mi~ olduklan halde benzinin tiikenmesi 

[Arkast Sa. 3 siltun 3 te] 

Musulda Belediye bahtesi 

Musul21 (A.A.)- Anadolu Ajan-~Vekili Celal Bayar ve maiyetlerinde bu· 
smm hususi muhabiri bildiriyor: lunanlar bu sabah Telk~ek'~ vard1lar. 

Hariciye Vekili Dr. Arasla lkttsad [Arka~ Sa. 6 sutun 2 de] 

• 
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Anadoluda ~arki 
KOyler ve KOyliiler 

Biiyiik memleket roportaj1 : 2 

Yazan : Bahri Turgud OkaygUn 

~arki Anadolu koyliisiiniin 
mahsulii: Ziraat ve hayvan 

iki ana 
• • t1careti 

~arki Anadolu koyliisiinun iki miihim sade ve manaya c;ok yabanc1 c;izgilerin -
ve ana mahsulii vard1r: den ibaret olmapp eski ve i§lenmi§ devir-

I - Ziraat. lerin ya§Iyan hamulelerile mestolursunuz. 
II - Hayvan beslemek ve hayvan Bu koyleri dola~ttgmiz zaman kendi -

ticareti yapmak. nizi insanhgm ilk c;aglannda ferzederek 
Mahsuldar, sulak topraklarile, hayvan tefekkiiriin en hududsuz manasile ve bil

beslemek ic;in yaratJ!mJ~ bakmlSIZ ve ge- gilerden azade bir halde miitevaz1 ve ba· 
ni§ mer' alarile bu havalinin her ko§esi sit bir mesken yapmaga k1yam edin. Hem 
bir Bingo! yaylasi kadar birc;ok giizel oyle ki, magara, yer dibi magara, su iis
ve tabii hususiyetlere malik, rengin ve tiinde kami§Iardan evlerde ya§amak dev
kokulu c;ic;eklerile bedii manzaralar arzet- rini biraz daha geriye ahmz, derhal 
mektedir. Ancak bilindigi iizere bir c;ok §arki Anadolu koylerindeki evler tipin • 
sular bo§a ak1p gitmektedir. Az emekle den daha miisaid ve miitekamil bir iislub 
diinyanm en iptidai sed ve bendlerile bin· bulamiyacagmiza ve her halde bu ilk in
lerce hektar araziyi sulay1p geni§ istihsal sanlann miistesna kabiliyetlere malik ol
merkezleri kurmak kabildir. Diyarbekiz makla tefevvuk iddialanm derin bir te • 
ovasmm, Mardin, Siird, Urfa, Van, Bit- mele istinad ettirdiklerine kani olursunuz. 
lis ve havalisile kiireiarnn en feyyaz ve c;;unkii ic;i geni§, duvarlan mijkemmel ve 
gayrimeskun bir hale gelmi§ Mu§ ovas1, dam k1sm1 duvarlar da dahil oldugu hal
<;apakc;ur, Palo, Elaziz ve Erzincan o· de toprak ve agac;tan gelen ag1rhga ta -
valannm yamba§lannda bikes ve yetim hammiil edecek kadar hesabh yapiimi§· 
bir c;ocugun gozya§lan gibi bo§a ak1p tir. Y a agac; bir kubbe ile Asya tonozunu 
giden muazzam su kiitlelerinden istifade pek and1ran bir usulle tepeden ziya ve 
etmek ve ziraatten ba§ka kudretleri yiik· giine§ girmekte, yahud giine§in dogup 
sek elektrik santrallan viicude getirmek batt1g1 taraflarda 50 santim boyunda, 
c;ok miimkiindiir. Susuz yerlerimize mil • 30 santim geni§liginde pencereler yap1l -
yonlar sarfile su ararken c;ok sulanmlZln mi§ bulunmaktadn. Ancak s1hhi mahzur
bo§a ak1p gitmesine hie; aldirmiyoruz gibi Ian c;oktur. Bir kere evlerin taban1, kuru
bir his hakim oluyor. duktan sonra sertle§en mukavemeti artan 

T arihin me tin temellerine dayanan §ark killi bir toprakla sivanmJ§ olmasma rag -
vilayetlerimizdeki koylii anasmmn milli men daima rutubeti muhafaza ve bittabi 
varhklan iizerinde yap1lan tetkiklerle soguk ve gayri s1hhi bir hava hiikiim siir· 
Turk milliyetlerini her vesile ile tafsile mektedir. Bilhassa k1§ mevsiminde giine§, 
hadim te§ebbiisahn yamba§mda yer ala- arzu edildigi kadar girememektedir. Tiirk 
cak olan ic;timai biyoloji ilminin maku • olan §arki Anadolulular kar§Ilarmda ilk 
lath ilhamlarmdan J§Ik alarak bu bolge· muhatab olarak giine§i bulduklan ve gii· 
nin irsiyet hamulelerini tt§Jyan unsurlanm ne§in hayat ve maneviyetleri ve konu§ma 
himaye etmek de ayn bir devlet ve millet vas1talan iizerinde ilk miiessir ve ilk ilham 
i§idir. kaynag1 oldugu halde her nas1lsa §imdi 

Bu havali koyliisiiniin ya~ayi§tna mii • giine§ bu miitevazi evlere sokulabilmek 
essir olan haller meyamnda bilhassa s1h· imkanlanm ekseriyetle bulamamaktadir. 
hi sebebleri zikretmek ve bu bak1mdan ~arki Anadolu koyliisiiniin ticaretini 
tetkik ve mii§ahedemizi derinle§tirmek c;ok lie; miihim esasta toplamak miimkiindiir: 
faydah olacaktn sanmm. I - Her nevi zirai mahsulleri satarak 

Bu havali koyliisiiniin an' anevi telak • ticaret yapmak. 
kiyatile din ve tasavvuftan gelen mane • II - Hayvan besliyerek bunlarm yag, 
viyatl da ayn bir mesele ve incelemege deri, bagmak ve sairesinden istifade et
!tok deger bir hadise oldugu gibi inktlab mek. 
fikriyatmm hiZh yayth§t emrinde alma- III - Her nevi av hayvanlan avhya
cak tedbirlerin zikir ve beyam c;ok Ia • rak ve bilhassa sansar, tilki, parsuk, ~a
Zimdtr. kal, va§ak, sukopegi gibi derileri k1ymetli 

Dogu bolgesinde ziraat sistemini N uh hayvanlan muhtelif vasitalarla yakahya
zamamna kadar irca miimkiin olmakla rak kiirklerini ihrac eylemek. 
beraber Cumhuriyetin bu sahada ald1gt Koyliilerde avc1hk bir hayli miiterakki 
tedbirleri de yadetmek ve bundan ba§ka ve fakat te§kilats1z olmakla beraber mev· 
niifus konu§unu, niifusun esasm1 te§kil e- simsiz av yapilmaktadir. Bingoliin or -
den c;ocuk sthhat ve vefiyabm, umumi manhk k1smmda, yani c;;apakc;ur ve Palu 
niifus durumunu, klSlrla§tuma nazariye • kazalanm yekdigerinden ayuan ve dogu 
sinin vakti alup olmadigmi bir tasnif da- yamaclan Qrmanlarla mestur bulunan ve 
hilinde tetkik eylemek ve muhtelif tip • k1smen de ta§hk olan arazi ile T uncelinin 
len:len hakiki vaziyet ve derdleri ogren- Plomerden ba§hyarak Egin ve Malatya
mek c;ok faydahd1r zanmnday1m. ya dayanan ormanlt dagltk mmtakalarm-

hte umumi vaziyetin c;izilen bu umu· da ve Erzincan avas1m c;erc;eveliyen dag
mi hatlanndan sonra c;ok dogru ve net larda, Diyarbekirin §imal ve §imali §arki 
gonnege <;ah§arak hep birlikte §arki A • ve garbisini te§kil eden yerlerde derisi 
nadolu koyiinii, koyliisiinii gezmege de- k1ymetli vah§i hayvanlarla daludur. Bun
vam edecegiz, mahalli ve uzun tetkik ve lar ekseriyetle yuva ve inlerinden gece 
mii§ahedelere istinad eden bu yazJlarla c;Jktiklan ic;in en ziyade kar yagtp iz go· 
aziz okurlanm1zt miisbet fikirler etrafm- riindiigii zamanlania izler, izciler tara -
da aydmlatmaga c;ah§acagtz. fmdan takib edilerek yakalamr ve yahud 
$arki Anadolu kovlerinin arzettiii hamur ve gidalar i~ine kanulmu§ §edid 

hakiki manzara zehirlerle avlamrlar. · Sark vilayetlerinde 
Bir vadinin iki yamna, bir dagm ya- izcilik ba§ltba§ma bir san' at ve meharet 

macma, zirveye yakin bir satht mailin i§i olmu§tur. lzci demek temmuzda bile 
dibine bir ovamn hoyiigii kananna veya vukufla herhangi mahlukun izini takib e
diiz bir sahaya kurulan bu koyler ebedi dip yerini bulan iistad adam demektir. 
tevazularile ya miimbit arazinin iist tara-

Bu havalide iz bulunarak kac;mlan tav • 
fmt veya orta ktsmim ve yahud en alt 

§an ve tilkileri tazt veya av kopeklerile 
cihetini i§gal etmi§lerdir. avlarlar. 

«Anadolu halb, kostebek gibi toprak 
Bir de §ark koylerinde «Kamalak = 

dibindedir>> diyen garbli muharririn sakat 
Kamandirmaktan) avt vardu. Kar yate§bihli bu tasavvurunu Selc;ukilerden de 

evvel olan devrin tarihi c;alkam§larma gmca biitiin koylerde §imal memleketle-
atfederek Cumhuriyet asnnda §ark koy- rinin kar ve kt§ hakkmdaki ne§eli tahlil
liisii' evlerinin ekserisinde muharririn garb- Jeri fiJi sahaya <;Ikar. Biitiin erkekler spor 
]j ve narin k•zkarde§inin yiirek oynatlcl byafetlerile ellerine iki sopa alarak iki 
endamtm gonnek kabildir. Onun stc;an grup ve iki kola aynhrlar. Birer cemiyet 
yollarma benzettigi §arki Anadolu koy • kurmu§ olan keklik kiimelerini vaveylah 
lerinde evler, mimari manasile tavan ve bir haykm§la iirkiitiirler. Yiikseklerde ve 
tonozun itlafmdan dogma giizel bir hu- yamac;larda kar fazla oldugu ic;in hay -
susiyete dogru gitmektedir. ~arki Ana- vanc1klar miitemadiyen miinhat arazi, 
dolu koylerindeki evlere, gotik, arebsek, trmak ve nehir vadilerine, c;ay1rlar ba§m
roman ve kiibik stilleri degil her Anado- daki kars1z su gozlerine dogru uc;ar ve 
lulu gibi Anadolulu olan en eski bir mi- kar gordiikleri yerlere SJgmiTlar. Avc1 
mari zihniyet hakim olagelmi§tir. Suri- dalgalanmn takiblerinden kurtulamazlar 
yenin, Asurun, Gildanilerin, Roma ve ve nihayet birkac; uc;u§tan sonra takatten 
Yunanm mimari tesirlerini aramak bey· kesilmege ve sonbaharda nadaslann, feh
hudedir. Tiirklerin ilk ve kadim men§ei lanlarm (§ark koyliileri nadasa fehlan 
alan orta Asyaya aid en eski ve ana mi- derler) tohumlarmt yiyerek fevkalade 
mari tarzmm canh izerleri ya§lyan hirer yaglandiklan ic;in mecalsiz bir vaziyette 
abide halinde goz almaktad1r. Koylerde, dokiilmege ba§larlar ve i~te o zaman biri
ta§ ve magaralarda Ren avct!annm hi<; birlerine kar~1hkh bagmp c;agn~malarla 
bir medeniyete delalet etmiyen ve belki yard1m eden avcilar biiyiik keklik siiriile
ilk insanlann heniiz tekamiil ve inki~af rini yekdigerinden dii§iirerek avlarlar. 
etmemi§ miiphem hislerine terciiman clan~ Bu hem bir avlanma, hem muzulardan 

CUMHURiYET 

c eehir ve Memleket Haberleri ) 
9 uncu Y erli Mallar 

sergisi a~dtyor 
----

Berlin sefirimiz 
memlekete geldi 

•• mu-Bu seneki sergi ~ok geni~ Almanya ile ticari 
bir sahaya kuruiacak zakereier devam ediyor 

inonii vapuru 
limantmlza geldi 

iki numarah ambardaki 
e~ya kamilen yanm1~ 

Dokuzuncu Yerli Mallar Sergisi ic;in 
yarmdan itibaren kayde ba§lanacak ve 
kayid ay sonuna kadar devam edecek· 
tir. 1 temmuzda Galatasaray lisesi bah
c;esile alt katt sergi komitesi emrine ve
rilecektir. 

Dun inhisarlar idaresi sergi komite • 
sine mi.iracaatle sergide yaptlacak in -
hisar paviyonu ic;in yer istemi§tir. Bu 
paviyon san'atkar Salahaddin Refik ta
rafmdan 14,000 lira sarfile vlicude ge -
tirilecektir. 

Bu seneki sergi Galatasaray lisesinde 
daha bliyi.ik bir saba kaphyacakttr. 
~imdiye kadar sergi tarafmdan i§gal 
edilmiyen mektebin bliylik tenis kartu 
da bu sene sergiye tahsil edilmi§tir. 

i§ ve Siimer Bankm muhtelif smai 
miiesseseleri ic;in te§kil ettigi §irketler 
sergide yanyana, fakat ayn ayn pavi • 
yonlar halinde yer alacaklard1r. 

Sergi komitesi azalart, Vali Muhiddin 
tJ stiindagm nezdinde bir toplantt yap
mt§lar ve serginin !stanbulun smai kud
reti ve biiyuklligile mlitenasib bir 9e • 
kilde olmas1 ic;in baz1 kararlar almt§ • 
lardtr. Sergide ~ehir orkestra ve ban
dolan tarafmdan konserler verilecek -
tir. 

MOTEFERRIK 

Merkez Bankas1 merkez 
miidiirliigii 

Merkez Bankast merkez miidlirliigii -
ne 1smet Akkoyunlu tayin edilmi§tir 
Muvaffakiyet temenni ederiz. 

T elefon aboneleri artll 
Telefon idaresi devlete gegtikten son· 

ra abone adedi 2000 kadar artrnt§tlr. 

Oskiidar koyliilerinin mir..net 
ve §iikram 

Atatlirkiin c;iftliklerini millete terk ve 
hediye etmeleri, Uskiidar koyliileri ii -
zerinde de miihim tesirler yapm19 ve 
tlskiidar koyluleri her koyde tesis edil
mi§ alan Cumhuriyet meydanlarmda 
toplanarak Atatiirkiin bu teberrua aid 
beyanatlarm1 ve ismet inanune verdik
leri cevablart minnet ve !tiikranla kar
§tlami§ ve kaylerde Atatiirk bli:stlerine 
gelenkler konulmu~tur. -···-
Tiirk- Frans1z ticaret anla§· 

mas1 1 temmuzda meriyete . . gu1yor 
Fransa ile ararmzda yeni yaptlan ti

caret anla§masma aid talimatname diin 
§ehrirnizdeki alakadar makamata bil • 
dirilmi§tir. Bu talimata gore yeni Tiirk
Franstz ticaret anla§rnast 1 temmuzda 
meriyet mevkiine girecektir. 0 zamana 
kadar eski anla§ma muteber olacakhr. 

Balattaki tifo vak' alar1 
hakkmda 

Balatm Hamamimuhiddin mahallesi -
le Tamburac1 sokagmda birc;ok tifo vu
kuatmm hiikumetten gizlendigini yaz
mamiz uzerine istanbul Sthhat mlidlir
liigiinden bir tezkere aldtk. Bu tezkere
de kan muayeneleri neticesinde tifonun 
teeyyud etmedigi ancak dart hummah 
basta bulunarak berayi tetkik mii§ahe· 
de altma almdiklar1 bildirilmektedir. 

bir intikam alma ve hem de miikemmel 
bir spordur. <;ok ko§an, az yorulan koylii 
kamanmi§ kekligi yakahyarak koynunda 
birkac; minimini oldugu hal de bir Y eling
ton azametile F atmamn yanma doner. 
$arkm ovah kisimlannda ve mesela Urfa 
havalisinde asl'! ktsraklarla av hayvanah
m yorarak avlarlar. ~ark koyliisiiniin hp
ki eski Tiirk akmlanna benziyen bu av -
lanm tema§a ettiginiz zaman ihtiyars1z 
bir halde kendi kendinize: 

- Bunlar oyle bir neslin, oyle bir mil
letin <;ocuklandn ki dii~man insanlan av
lamaymca hayvan dii§manlarda ruhi 
savletlerinin, akm i§tiyaklannm teskinine 
fmat ararlar. Avian harbleri gibi, harb • 
leri saldm§lan kadar c;etin ve iradelidir. 
Ruhlarmdaki f1tri meyiller daima iistiin 
olmalarma; kendilerinden olmtyan ~nsan· 
Ian, mahluklan asil hislerle sevmi§ bu -
lunmalarma ragmen daima necabetli te· 
ferriid iddialanm miispet eser ve kahra· 
manhklarla doldunnalanna yard1m et -
mi~tir. Bunlar tarihin her devrinde hak 
mefhumuna biiyiik mikyasta mevki vere
rek insanhk manzumesi ic;inde temayiiz 
etmi§lerdir. Bu miitema0z olgunluklanm 
medeniyet tarihinin mermer sahifesine 
hakkeden halet, onlann emsalsiz kahra • 
manhklanna inhyad ve refakat eden ali 
ve ihti~amh hislerdir, kahramanhgm yal
mz cenk ve yalmz dii§mam maglub et • 
mek demek olmay1p c;elikten bir cesa -
retle biitiin iyi hasletlerin imtizacmt ve 
mezmum telakki edilen gariinsani tahas
sii~atm ilk vicdanlanm bugiine kadar i§
ga] ve istila edememi§ olmasJdn, diye hu
dudsuz bir tarih deryasma garkolacagJ 
geliyor. 

Berlin biiyi.ik el -
c;imiz Hamdi §eh -
rimize gelmi§ ve 
biiyiik $efimize ar
zt tazimat etmek 
i.izere dlin ak§am 
Yalovaya gitmi§ -
tir. 

Sefir bugiinkii 
trenle Ankaraya 
hareket edecek ve 
orada Hariciy4! Si
yasi Mi.iste§an Nu
man Rifat Mene - Berlin sefirimiz 
menciaglile temas - Hamdi 
ta bulunarak Almanya ile miinasebet -
lerimiz hakkmda izahat verecektir. Bu 
arada ticari miizakereler de mevzuu 
bahsolacakttr. 

Numan Rifat Menemenciaglunun ri • 
yasetindeki bir heyet bu i§le me§gul -
diir. Miizakerelerin yakmda biterek pii
riizlii meselelerin hal ve tasfiye oluna· 
cag1 .umulmaktadir. 

Go~men nakliyatt 
iskan ve s1hhat memur
Iari Kostenceye gittiler 
Bu sene nakil ve iskanlan kararla§ -

tmlan 25 bin goc;menin nakliyatma bir 
haftaya kadar ba§lanacakhr. Irkta§larl
mtzm Kostence ve Varnadan vapurlara 
irkabma ve memlekete sevklerine ne -
zaret edecek olan iskan ve sthhat me • 
murlan bu limanlara gitmi§lerdir. Ro -
manyadan 1500 ki§ilik ilk partiyi getl
recek alan Hisar vapuru da diin Kosten· 
ceye hareket etmi§tir. Naz1m vapuru da 
iki gline kadar Varnaya gidecektir. 

Yap1lan mukaveleye gore bu vapur • 
larm sahibi ta§lyacagt beher goc;men -
den 180, beher hayvan ic;in 300, araba 
ba§ma da 380 kuru§ alacakhr. !zmire 
miiretteb alan goc;menlerle hayvanlan 
ve arabalan ic;in bu navluna yuzde elli 
zam yaptlacakttr. Bu tarife gec;en sene
ki tarifeden daha yuksektir. 

Irkta§lanmtzm nakilleri ikincite§rin 
ay1 sonuna kadar surecektir. 

Kamyonlar fazla yiik 
alm1yacak 

Dahiliye Vekaletinden Belediyeye ya· 
ptlan bir tebligde sokaklann bozulma -
smda kamyonlarm fazla yi.ik ylikleme
lerinin sebeb olduguna i§aret edilerek 
buna meydan verilmemesi bildirilmi§ -
tir. 

Soy ad1 almiyanlar 
Soy ad1 almtyanlardan nakdi ceza a • 

Jmmasl kararla§mt§tl. Me9ru mazeret 
dolaytsile kayidlerini yapttrm1yanlarm 
cezadan mafu tutulmalart Dahiliye Ve
kaletinden vilayetlere teblig edilmi§ -
tir. 

$EHIR ISLER/ 

<;ocuk bah~eleri 
istanbulun muhtelif yerlerinde on 

c;ocuk bahgesi tesisine karar verilmi§ ve 
bunun ic;in icab eden malzeme sipari§ 
edilmi§tir. 

Belediye reis muavinligi 
Ankarada bulunan Belediye Muhase

becisi Kemal diin §ehrimize donmii§ ve 
Belediyenin mali i§lerine aid evrakla 
Belediye reis muavinligine tayin edilen 
Fatih kaymakam1 Raufun tayin emrini 
getirmi§tir. 

Rauf bugiinden itibaren Belediyeye 
gelerek yeni vazifesine ba§hyacakhr. -·-Tayyareci Sabiha Gok~ene 

askeri pilotluk lisans1 
veriliyor 

Eski§ehirden verilen bir mlumata na 
zaran kadm tayyarecirniz Sabiha Gak -
c;ene yakmda merasimle askeri pilotluk 
lisans1 verilecek, bundan sonra giizide 
tayyarecimiz gonlillu asker stfatile ar
du ile irtibatt baki kalmakla beraber 
Turk Ku§U ba§muallimligine tayin edi
lecektir. 

Badrumda bulundugu s1rada iki nu -
maral! ambarmda yangm c;tkan, fakat 
murettebat tarafmdan alman tertibat 
sayesinde tamamen yanmaktan kurta -
nlan Denizyollan idaresinin !nonii va
puru dun limammtza gelmi§tir. 

Yangmm ne suretle <;1khg1 hakkm -
daki tahkikat devam etmektedir. lki 
numarab ambardaki e§yalar, demir ak
sam baric olmak iizere tamamen yan -
mt§br. 

Bir heyet, mevcud zarar ve ziyam 
tesbitle me§guldi.ir. Yanan e§yadan bir 
ktsmmm sigortah oldugu anla§llml§hr. 

Gemideki hasar diin fen heyeti tara
fmdan tesbit edilmb;;tir. inoni.i vapuru, 
buglin tamir edilmek iizere Halice gi -
recektir. · 

EVKAFTA 

Evkaf miidiirliigii degil, 
Vak1flar miidiirliigii 

Vaktflar kanununa nazaran Evkaf 
miidiirlugii veya Evkaf memurlugu is -
minin Vaktflar mudurliigiine tahvil 
edilmi§ almasma ragmen baz1 vilayet -
ler veya dairelerce el'an Evkaf Umum 
Miidiirliigli namma muhabere edilmek • 
te oldugundan bu unvanla herhangi bir 
tahriratm ganderilmemesi alakadarla -
ra bildirilmi§tir. 

SOSYETELERDE 

Elektrik §irketi hakkmda 
bir karar 

Belediye, Elektrik §irketinin pazar 
giinleri ac;tk bulunan §ehrin muhtelif 
mahallerindeki muhavvile merkezle -
rinden pazar ruhsatiyesi almak istemi§, 
§irket de buna itiraz etmi§ti. Dahiliye 
Vekaleti bu i§in amme hizmetinden ol
masl ve merkez ic;in ruhsatiye veril -
mekte bulunmast dolaytsile aynca ruh
satiye baret almmamas1 laztm gelece -
gini bildirrni§tir. 

ADLIYEDE 

0~ renkli kedi davas1 
Bir Amerikaltya sahlmak iizere iig 

renkli bir kedinin 18 bin dolara satm a
lmtnak istena ~i, 'fa~at bu s1rada kedi
nin kac;bgt ve i~in ticaret mahkemesi
ne intika1 ft gi hlalfundur.' Bu me§hur 
davaya dtin ticaret mahkemesinde dE' -
vam edilmi§ ve Hayvanat Enstitiislin -
den gelen rapar akunmu§tur. Bu rapor
da, iig renkli kedinin fiatmm kedi tica
retile me§gul olan kimselerden agrenil· 
mesi kabil olacag1 bildirilmi§tir. 

Bundan sonra davac1 Ahmedin vak • 
tile cereyan eden bir davada iyroman -
yak hastahgma muptela olduguna dair 
bir raparu olup almadtgmm T!bbtadli
den sorulmasma karar verilmi§ ve mu
hakeme talik edilmi§tir. 

Be§ikta, yang1m tahkikab 
Be§ikta§ yangm1 tahkikatt devam et

mektedir. Semiha, Huriye, Hayriye a -
dmda iig kadm dun ak§am yedinci is -
tintak dairesinde sorguya c;ekilmi§ler • 
dir. 

$iipheli yangmlar 
Bundan dart giin evvel Yedikule ci

varmda bir fabrikada yangm c;tkml§, 
sondurulmu§tii. Dun gene bu fabrikada 
yangm c;tkml§Sa da sonduriilmti§tlir. 
Tekerrur eden bu yangmlar calibi §Up
he garuldugiinden Miiddeiumumi mua -
vinlerinden Hikmet Sanel tahkikata 
ba§laml§hr. ..... ~ 

Te§ekkiir 
Biricik cigerparemiz Bedianm bizi 

dilhun b1rakarak aram1zdan uc;up git -
mesi lizerine sonsuz kederlerimize i§ -
tirak ve bizi teselli eden ehibba ve dost
lanmtza ve bu arada Erenkoy lisesi 
mudurli Mahir, muallim Tahsin ve 
Makbule ile diger muallimlere ve Be -
dianm arkada§Iarma bu zahmet ve te
sellilerinden dalay1 sonsuz sayg1 ve te
§ekkiirlerimizi sunanz. 

Bedianm babast miitekaid doktor 
kaymakam Ekrem Tlinay 

Annesi 
~ukriye Tunay 

iz1nit ve Adapazarm1 birbirine bagbyan koprii 

izmit ve Adapazanm birbirine baghyan buyuk Sakarya kopriisiiniin 
evvelki gun N afta Vekili Ali <;etinkaya tarafmdan agtldtgtm yazmt~tlk. Res
mimiz; Nafta idaremizin yeni bir muvaffakiyeti olan bu btiyiik kopriiyli 
gastermekteclir, 

22 Haziran 

Siyasi icnlal 
' . 

F ransadaki miicadele 

IF ransa gayet biiyiik buhran ge' 
. art' c;iriyor. Buhramn vehametJ 
N' t1kc;a yakm zamana kadar ·'k 

rupa karasmda hiikiim siiren bu biiY~. 
devletin, bu ktt' a politikast iizerinde pU' 

fuz ve tesiri azalmaktadir. Diger taraftaO 
.. t' 

Sovyet Rusyasmdaki son hadiseler uz. 
rine Fran sa umumi erkamharbiyesini$ 
biisbiitiin fikrini degi§tirmi~ olmasl, So\'~ 
yetlerle erkamharbiye temaslarmm arU. 
seferberlik planlanm verecek kadar jletl 
gitmemesi ve orta Avrupadaki miittefi~' 
lerinden c;ogunun kendi bildiklerine poh' 
tikalanm yiiriitmeleri F ransamn AvruPa 
politikasmdaki mevkiini biisbiitiin sa.rs• 
mJ§tir. 

F ransamn dahili politikasmdaki ka~' 
§Ikbk Avrupa politikasmt c;ok miiteessi! 
etmekte oldugundan bugiin biitiin dii~' 
ya en ziyade bu memleketteki siyasi !f1U' 
cadele ve ayni zamanda Sovyet RusY3' 

smdaki hadiselerle me~gul bulunuyor. 
F ransada bir seneden fazla bir zarna.tl' 

danberi i~ ba~mda bulunan Blum kabine; 
si bir taraftan temsil ettigi miifrit 50 

partilerin ve bahusus komiinistlerle a!Pe' 
le sendikalan birliklerinin amele ve rniisk 
tahdeminin c;ah§ma zamanlanm k1saltrn3 

ve iicretlerini artlrmak, parah senelik ta~ 
til vermek gibi devletin hazinesine ~0 

agu masraflar yiikleten, istihsalatm tP3' 

liyet k1ymetini artlran ic;timai kanunlara 
kar~1hk bulmaga <;ah§tyordu. Diger ta' 
raftan Almanyanm silahlanmast iizerine 
fevkalade miidafaa tahsisatma para bul· 
mak mecburiyeti kar$Ismda kalml§ti. 

1c;timai kanunl ~rm pahaubgt artmnasl 
memleketin iktisadi vaziyetini bozdukta~ 
ba§ka bunlann ard1 arkast kesilmernesl 
sermaye ve i~ sahiblerini korkutmu~tuf· 
Diinyamn en biiyiik sermaye memleke1' 

lerinden sayilan F ransa ~imdi sermayeoin 
harice kac;masmdan adeta sennayesiz ka' 
hyor. 

1c;timai kanunlann masraflanm ve fev• 
kalade miidafaa tahsisatmt devletin va• 
ridatile kapatmak miimkiin olmadigmdan 
devletin borclan arttlkc;a artlyor. Bu su• 
retle Fr~nsa devletinin borclan 347 xnil· 
yar franktan 369 milyara c;Ikmi§hr. 

Blum kabinesi F ransayz iflastan kur• 
tannak ic;in parlamentodan para ve mali 
i~lerde muayyen bir zaman i~in diktator~ 
liik salahiyeti istemi§, ayni zamanda is· 
tihlak vergilerinin artmlmasmJ taleb et~ 
mi§ti. Evvela komiinistler bu vergilerden 
dolay1 Ba§vekile muhalefet etmz~lerdi. 
L~kin sol partileri bir araya tophyan 
balk cephesinin bozulmas1 tehlikesi kar~ 
§ISlnda komiinistler muhalefette Jsrar ede• 
memi~lerdi. Binaenaleyh diktatorliik sa: 
lahiyeti ve istihlak vergilerinin artmlma51 

Meb'usan Meclisil!de yiizden az bir ek• 
seriyetle kabul edilmi$ti. 

Ba§hca hiikumet partilerinden radikal 
sosyalistlerden bir k1sm1 muhalif rey ver: 
mi§lerdi. M. Blum istedigi salahiyetl 
l!leb'usandan giic;bela ald1ktan sonra. 
Ayan Meclisinde c;ok kuvvetli muhale• 
fete maruz kald1. Ayan kahir bir ekseri• 
yetle Blum kabinesinin diktatorliik sala~ 
hiyetini tahdid ic;in meb'usamn hafif bit 
ekseriyetle kabul ettigi kanun layihastnda 
tadilat yapmi§tlr. 

.$oyle ki ayan frangm altm, sterlin ve 
dalara nisbetle son defa kararla§tiriian 
k1ymetinin bir kat daha indirilmesi, xnec• 
buri istikraz akdi, eski istikrazlann fai~· 
leri cebren indirilmesi ve devletle F ran53 

bankasJ arasmdaki kanun ve mukave!eye 
istinad eden miinasebetleri~;~ degi§tirilnW 
si i§lerini diktatorliik salahiyetinden ha~ 
ricde birakmi§tlr. 

Kabine bu tahdidata razt olmarnJ§ ve 
mutlak surette diktatorliik isterni§tir· 
maliye enciimeni de ayamn tadilatiDl kii• 
c;iik bir ekseriyetle reddetmi§tir. Ayan• 
daki hakim parti, Blum kabinesinin ar• 
kasmdaki iki biiyiik partiden biri bulu• 
nan radikal sosyalistlerin bir hizbidir· 
~eb'usanda radikal sosyalist azalar~al 
b1r haylisi muhalif rey vermi§ti. Rad1ka 
sosyalist ayan ise miittefikan muhalif reY 
vermi§tir. 

M. Blum Ayan Meclisinden daha 
dogrusu buradaki radikal sosyalistlerdell 
gayrimahdud diktatorliik salahiyetini a~a.· 
m1yacagma kanaat getirdiginden ist~f~ 
etmi§tir . .$imdi yeni kabinenin te§kili 1§1' 

nin bu partiye verilmesi icab ediY0!'' . n 
Fransada sollan tapl1yan halk cephesii11 

bu vaziyet kar~ISlnda daha ziyade ya§ll-' 
mas1 ihtimali azalmt§ bulunuyor. 

Muharrem Feyzi TOGAl' , 
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Be§ Alman harb gemisi 
F as sahillerinde topland1 
Almanlar, Leipzig' e yaptlan taarruza mukabele 

olmak iizcre ispanyol limanlartnda bahri 
bir 

.. . 
numay1~ yaptlmastnt istiyorlar 

Londra 21 (Hususi) - Be§ Alman I mi§tir. Hariciye Nazm ~· Eden bu top
harb gemisi bugiin F as sahillerinde top • lantldan sonra Alman, Italy an ve Fran· 
lanml§hr. Layp<;ig kruvazori.ine kar~1 s1z sefirlerini kabul etmistir. 
hptld1g1 iddia edilen taarruz bu m1~ta • Bilbao'nun zapttndaki 
~ada cereyan ettiginden, Alman gemile- ehemmiyet 
flnin toplantlsma hususi bir ehemmiyet Viyana 21 (A.A.) - Beichspost 
atfedilmektedir. gazetesine bir makale yazan General 

Almanyamn talebleri "! ogeinge:, ~ilbao~un za~~m1~ biiyiik 
Londra 21 (A.A.) _Havas Ajan- b1r ehe~m1yetJ oldugunu, ~u?ku Gene~al 

Sin h b' · b'ld' · Franco nun bundan sonra 1k1 kolordu 1le 
In mu a m 1 myor: .. · ··h' 'k d k · z . ·~· .. AI 1 L yuz tayyarey1 ve mu 1m m1 tar a tan -

i . an~e~lld .. gme
1 

go~le, l mand~.r de • Ian ba~ka bir cephede kullanabilecegini 
P~Ig hadJses.l do ay~s1 e ya mz ort ev· yazmaktadlr. 
lelin V alens1a nezdmde protesto etme · B 'lb ' G 1 M l ' 
I · · b 'b' hAd' t ao ya enera o a nzn 
enn1 istemekle kalmayip u g1 1 a lse· b.. t .. d 'k 'ld · 

len· k .. .. A • I k .. re kon us u t t t 
n te errurune mam o rna uze • B'lb 21 (A A ) F k ' 

t I I I · "d'' .. 1 ao - ranco It a-ro u temin eden dev et enn tesanu unu .. . ·. ·.. ..~ . 
~ t k .. b d" 1 d 1 u·n b1'r fs lannm k1sm1 kulllSI dun ogle zamam Bil-.,vs erme uzere u or ev e • . . . 

· ~ d b h • b' .. baoya g1rm1~ ve ~ehnn meydanlanndan 
Panyol hmamnm a~1gm a a n If nu- b' · G 1 M 1 • d b' 

· d k mne enera o a nm mermre en u hlayl~ yapmalan hususun a mar etme - b" .. d 'k'l . . G I M I B k 
t d' 1 · · b ustu 1 1 mi§hr. enera o a, as e Jr. ng1ltere 1le Fransamn una raz1 o- .. A k . 
Ia kl k .. h I'd' hukumet mer ezme yap1lacak taarruzun 

ca an pe &UP e 1 1r. ]A h 1 b' k . , . ·~ · p amm az•r am1s ve 1r tayyare aza • 
Filhkika Leipz1g e taarruz edJid1g1 d "ld"~ .. · · · · ff k 1 h • . ·~ sm a o ugu 1~1n esermm muva a o u -

. akkmda madd1 dehller yoktur. Diger sunu gorememi~tir. 
t.lhetten lngiliz demokrasisile balk cephe· Bilbao'yu tahliye etmeden vvel Bask 
~~ hiikumeti tanmm1~ olduklan bir hiiku- ·1· 1 · b"•rk k" .. .. be he 1 · . . . ~ m1 1s en a~ opruyu r ava e m1~ • 
hlete aid limanlardan bmmn a~lgtn~a _ya- lerdir. 
l>tlacak olan bOyle bir niimayi§e l§tnak Al a H • • N . . m n arrctye aztrt 
tbnek istemJyeceklerdu. L d 't · . , ... . . d on raya gt mtyor 

~sas:n . Valencia nm .. kat ~ tekzJbJ. e Berlin 21 (A.A.)- lspanyol deniz-
VaZiyetJ bu kat daha gu~le~tlrmekte~~r:. alb gemilerinin Leipzig kruvazoriine yap-

Dun dort devletin murahhaslan butun 1 kl .. 1 h" 1 
1
• · d .. .. I 1 an soy enen ucum ar ne 1cesm e 

gun bu hususta muzakerelerde bu un . ." meydana ~1kan mesele, had bir safhaya 
hluslarsa da aralarmda, anla~Ild1gma go· girmi~tir. 
te, hicbir itilaf hasJI olamamt~hr. Resmen bildirildigine gore von Neu -

ln~iliz kabinesi lspanya rath, bu hadiseler sebebile, Londraya 
hadiselerini tetkik etti gitmiyecektir. 

Londra 21 (Hususi) - Kabine bu- Gazeteler, Valansiya korsanlarma 
Riin Hariciye Nezaretinde toplanarak ls- kar~1 derhal tedbirler ahnmas1m taleb et
Panya hadiselerini tetkik ve miizakere et• mektedir. 
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irlandada tevkif 
edilenler 

Cumhuriyet~iler hiiku
met~e tekrar serbest 

btraktlddar 
Dublin 21 (A.A.) -Cork zab1tas1 

lrlanda cumhuriyet~ilerinden onbe§ ki§i· 
Yi tevkif etmi~tir. Bunlardan biiyiik bir 
kJsmi sonradan gene serbest buaktlml~
hr. T evkif edilenlerden be~i ahkonmu§· 
tur. Cumartesi giinii sivil Cork muha£1;
lan k1~lasma birkac; el ale$ edilmesi iize
tine polisc;e bu tevktfata llizum goriildii
gij zannedilmektedir. 

$imali ve cenubi lrlanda 
birlesecek 

Dublin 21 (A.A.) - Ba§vekil de 
\! alera intihab mmtakasJ olan Onnif' de 
sayledigi bir nutukta umumi intihabattan 
Sonra hiikumetin ~imali ve cenubi lrlan
dayl birle~tirmege ve Biiyuk Britanya ile 
de nonnal miinasebat tesis etmege ~ah§a· 
cagmi bildirmistir. 

Adli tayinler 
Ankara 21 (Tel~?fon l a) istanbul 

hakimligine istanbul adli ihhsas haki • 
tni Ahf, Diyarbekrr Mi.iddeiumumiligi
ne adli ihtlsas Mi.iddeiumumisi Mehmed 
l\.Ii, Ankara hakimligine Ceza i~Ieri U
tnum Mi.idi.ir muavini 1hsan, Istanbul 
sorgu hakimligine istanbul adli ihbsas 
tnahkemesi sorgu hilkimi Saffet, Diizce 
Sulh hakimligine Siird Mtiddeiumumi 
tnuavini Kemal Mardin Mi.iddeiumumi 
tnuavinligine cf~ekdagi Mtiddeiumumi
Si Dervi§ Ka~ar, Adana hakim muavin· 
ligine Bolu icra memuru Haticenin ta
~inleri Yliksek Tasdika iktiran etmi~ -
tir. 

Ba§mi.iddeiumumi Ba~muavinligine 
Ankara hakimi Ahf, Ankara hakimli • 
gine Zat !§leri mtidtir muavini Re§ad 
tayin edilmi~lerdir. 

Hamidiye Giridde 
Hanya 21 (A.A.) - Hamidiye 

tnekteb gemisi bu sabah Suda limamna 
&elmi$ ve ~ok hararetli dostluk tezahlir
lerile kar~Jlanmi$hr. 

lbnissiiud hasta degil 
:Sam 21 (A.A.) - Kral lbnissi.iudun 

Slhhatc;e iyi olmad1g1 hakkmda baz1 ga
Zetelerde ne§redilen haberleri salahi • 
~ettar bir memba tekz.ib etmektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 21 (Hususl) - Paris Borsastnm 

bugunkti kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 110,89, Nevyork 22,44 3(4, 

tlerlin 901, Bri.iksel 379,25, Amsterdam 
1235, Roma 118,15, Lizbon 100,75, Ce -
llevre 514,75, bak1r 59 1(2 - 61 1/2, ka • 
lty 245,10, altm 140,6 1/2, giimiii 
l9Jl3 1/6, kur§un 21,12,6, !rinko 20,8,9. 

f Hava tehlikesini 
1 
( 

bilen iiyeler 
----

937 - 38 taahhiidlerini 
~ veriyorlar, gene en ba~

ta Basvekilimizdir 
' 

Ankara 21 (A.A.) - Tiirk 
Hava Kurumu Ba§kanhgmdan: 

Hava tehlikesini bilen iiyelerimiz, 
937- 938 y1h taahhudlerin1 venniye \ 
ba§llam•§lardJr. Bu iiyelerimizin ba
~mda her zaman butiin milli hare • 
ketlrre rehberliklerile §eref veren sa
ym ismet fnoniinii gormek, Turk 
Hava Kurumu i<;in iftihar ve bahti
yarhkllr. Gerek aza Ba§bakamml • 
za gerekse ne§rettigimiz ilk listede 
isimleri ge~en vatanda§lanm1za §iik- ) 
ranlanmJZJ sunanz: ) 

Lira \ 
1,000 Ba§bakan fsmet lnonii 

Bay an N akiye Elgiin 
(Erzurum saylav1) 
Bay Remzi <;ener (S1vas 

saylav1) 
» V ehbi Ko<; 
» Cerna) (piyango bayii) 
» ,Sakir karde§ler (Bur-

50 

50 
100 
100 

sa pazan) 60 
» Galib Yener (tiiccar) 50 ~ 
» ,Sakir Kmac1 50 ~ 
» Emin Aktar 50 ~ 
» fly as Bat urn (tiiccar) 40 
» Halid T ura (Hasan ) 

pa§a fmm) 30 ) 
» Bedri Tumay (mimar) 25 \ 
» Abdurrahman Kibar 25 1 
» Seyfullah Necib (tiiccar) 25 \ 
» Dr. Cudi Birtek 20 \ 

» Mehmed Ke~e~~---\ ~~ (( 
-~> !r~~af~ 

Bir Alman balonu 
<;ek tayyarecileri 

ftndan yere 
tara

indirildi -
Prag 21 (Hususi) - Bugiin Cek 

tayyareleri, Cekoslovakya topraklan iis -
tiinde uc;makta olan bir Alman balonunu 
inmege mecbur etmi~lerdir. Balonun 
ic;inde bulunan iki ki~i tevkif edilmi~ ve 
tahkikata baslanmt~hr. 

Kiel'e gelen Amerikan filosu 
Kiel 21 (A.A.) - Arkansas, Nevyork 

ve Wyonig kruvazorlerinden mlirekkeb 
ikinci Amerikan manevra filosu Ami -
ral Brawn'un kumandas1 alhnda ziya -
rette bulunmak iizere diin ak§am Ki • 
el'e gelrni§tir. 

CUMHURlYET 

HAdise!er aras1nda 

Tecriibe tahtast 
f'E5) irka~ ay evvel kaldmmm sol 
l.g) tarafmdan yiiriimek yasak 

edilmitti. Hi~bir gun lama
mile tatbik edilmiyen bu karar, niha
yet, halk tarafmdan da, asayi§ me
murlan tarafmdan da unutulup gitti. 

Belediye talimatnamesinde de iyi 
niyetle yaztlmt§ bir~ok maddelerin 
tek bir kusurlarx vardxr: Tatbik edil
mezler. Bunlardan bazalan, talimat
nameyi yapanlarm nazariyeciligine 
kurban gider: Ameli hayahn icabla
rma taban tabana zxddxr, kagxd iis
tiinden hakikat diinyasma ~xkarken, 
yarxyolda hayal oldugu anlB§xhverir. 
Baztlan da, tatbik ettirilmeleri pek 
kolay oldugu halde, alakah memur
larm azhgx, kifayebizligi, ihmali, 
hatta maddeyi hi~ bilmemesi yiiziin
den kagxd iistiinde kahr. 

Tramvaylann kapalarma kilid vur
durarak i~eridekileri d•tan ~xkmakta, 
dttaradakileri i~eri girmekte gecikti
ren acayib emir de, omiirlerinde 
tramvaya ayak atmamt§ insanlann 
hayalhanesinden dogmu§a benziyor. 
Kazalan ~ogaltmaktan batka netice 
vermiyecegi gozoniinde olan tersine 
bir tedbir: {:iinkii insan tramvaym 
basamagma ayagam abyor, i~eride, 
bogucu bir kalabahk arasmda bilet 
kesmekle me§gul kondoktor yetite
miyor, kapxyx a~amxyor ve araba yii
riiyor. Basamagm iistiinde kalan ye
re atlasa da, oldugu yerde kalsa da 
elbette kazaya maruzdur. Zaten pas 
tutmu§ ve kilidlenmese bile a~xhp 
kapanmux gayet gii~ kapxlardan gi
rip ~xkmayx biisbiitiin zorla§brmanm 
manasx yok. Diinkii Cumhuriyet'in 
«lstiyoruz» siitunu, ameli kxymeti ol
mxyan bu tedbire nihayet verilmesini 
hakh olarak istemi§ti. 

Belediyenin bazx pek malrul ted
birleri vardtr ki halk tarafmdan dai
ma miisaid bir kabule mazhar olur 
ve bunun i~in de pek kolay latbik 
edilir. Tramvaylan hapisane arabala-
1'1 haline sokan tedbir 'bunlardan de
gildir ve bunlardan olmadxgx i~in de 
hi~ kolay tatbik edilemez. 

Umumi hayatx bir tecriibe tahtast 
haline koymak, bu neviden emirler 
veren makamlar i~in mazur goriile
cek birtey olsa bile bunun tek bir 
J&rb vardtr: Makiis netice veren tec
riibelerin tekranndan vazge~mek. 

PEYAMl SAFA 

Kutbu a~an Rus 
tayyarecileri 

[Ba~taratl 1 !net sahltedel 

yiiziinden tayyareciler geri donmege 
mecbur olmu§lardu. 

Zannedildigine gore seferin en ~etin 
k•sm1 biiyiik Okyanus sahili uzunlugun • 
ca yap1lan u~u§ olmu§tur. Burada tayya· 
re pek ~iddetli bir riizgarla miicadele et· 
mek mecburiyetinde kalm1~hr. 

Vanconver'e initJ 
Oakland 21 (A.A.) - Sovyet tay· 

yarecileri Vanconver' de iyi bir §ekilde 
karaya, inmi§lerdir. Pilot <;ekalof, tay· 
yareden iner inmez bir bardak su iste • 
mi~tir. T ayyareciler yorgun, fakat s1h • 
hat'"e iyidirler. 

Cekaloff, biitiin sefer miiddetince tay
yarenin mevkiini tayin etmek miimkiin 
olmu§ oldugunu ve tayyarenin miikem
mel surette i§lemekte bulundugunu beyan 
etmi§tir. Pilot, onunii gormedigi i~in 
V anconver' de yere inmek mecburiyetin
de kaldigmi, ~unkii daha Okland' a gi • 
decek kadar benzin mevcud oldugunu 
tasrih eylemi§tir. 

Sahahm ilk saatlerinden itibaren bir
ka~ bin ki§i Oakland T ayyare meydanml 
istila ederek tayyarecileri beklemi§tir. 
T ayyare ile pilotlan halkm co§kunluk • 
Ianna kar~I muhafza etmek ic;;in polis fe
kalade tedbirler alml§hr. 

V a~ington Sovyet elc;;isinin verdigi ta· 
limat mucibince tayyareciler Vancon • 
ver' de benzin hazinesini doldurarak sis 
dag1hr dag1lmaz Oakland' a bareket cde
ceklerdir. 

Vanconver, Oakland' a 1,200 kilo • 
metroluk bir mesafede kaindir. 

Rekorou ktramdtlar 
Paris 21 (A.A.) - Vancouver'de 

karaya inen Sovyet tayyarecilerinin Mos
kovadan hareketlerinden itibaren takri • 
ben 8700 kilometre katetmi§ olduklan 
tasrih edilmektedir. T ayyarenin San • 
Francisco' da karaya inerek 9600 kilo • 
metro katetmesi mukarrerdi. Binaenaleyh 
9104 kilometro 700 metro ile Codas ve 
Rossi tarafmdan tesis edilen dogru hat -
ta mesafe rokorunu k1rmaga muvaffak 
olamaml§lardir. 

Roosevelt'in tebligi 
Va§ington 21 (A.A.) - Reisicum • 

bur Roosevelt Sovyet el~iligine tdefone 
ederek Amerika ile Sovyetler Birligi ara
smda yere inmeden yap1lan bu ilk u~u§ 
ile kazamlan muvaffakiyeti tebrik etmi§· 
tir. 

lbni Sina ve Hayyam 
Biiyiik Tiirk filozofunun biiyiik iran 

sairi taraf1ndan terciime edilmis bir 
' 

eseri meydana ~Ikardd1 
ibni Sinanm 900 iincu yildoniimli do

lay•sile hamlanan biiy.i.ik kitabm bibli
yografyasJDJ yaparken Istanbul kiitiibha
nelerinde onun (T emcid) admda kii<;iik 
bir risalesinin bulundugunu gonnii§ ve 
gene bu risalenin u~ zat tarafmdan ayn 
ayn terciime ve §erhedildigine de vakif 
olmu§tum. .. 

En son elime gec;;en fi§lerden Orner 
Hayyamm da bu risaleyi terciime etmi§ 
oldugunu anlaymca gerek as1l risale ile, 
gerek terciime ve §erhlerile daha yakm
dan alakadar oldum. Ve aziz arkada§JID 
doktor Siiheyl Unverin lutfile bazJlan
nm fotograflanm bile elde ederek tetkik 
ettim. 

Benim gibi merak ederek bunlan gor
mek istiyenlerin pek ~ok olacagml bildi
gim i~in bu risaleler hakkmda birka~ sa
hr yazl ile ilim alemini haberdar ctmegi 
arzu ettim. 

ibni Sinanm risalesine (T emcid) de
nildigi gibi (Hutbe) adile adlandlgl da 
gorulmektedir. Bunda.n istanbul kiitiib
hanelerinde iic;; nlisha vard1r: 

1 - Esadefendi kiitiibhanesi (Sii
)eymaniyede) 3688 say1h mecmuanm 
54 - 56 nc1 varakalannda. Beber sahife
si 21 er satlrdan 6 sahife. Arabca . 

2 - Rev an ko§kii kiitiibhanesi (Top
kapl saray1 ic;;inde) 2042 say1h mecmua
da 175-176 nc1 varaklarda. Beher sahi
fesi 21 er sahrhk dort sahife. Arabca. 

3 - Ahmedisalis kiitiibhanesi (Top
kapl saray1 i~inde) 3447 sayth mecmua
da 287-288 inci varaklarda. Beber sahi
fesi 17 §er satuh 4 sahife. Arabca. 

Bu risalenin terciime ve §erhlerine ge· 
Iince: Bun dan da istanbul kiitiibhanele
rinde 4 tane vard1r. ikisinin muharriri bel
li degil, diger ikisininki bellidir. Muhar
rirleri belli olmiyanlar §unlard•r: 

1 - Nurosmaniye kutubhanesi. 3427 
sayth mecmuada beher sahifesi 27 §er 
sat1rh 16 varak. Arabca. 

2 - Ahmedisalis kiitiibhanesi. 3483 
say1h mecmuada beher sahifesi 19 ar 
sahrh 26 varak. Arabca. 

Muharrirleri belli olanlar da §Unlar
du: 

1 - Kopriilli - As~mbey kiitiibhane
sinde. 238 say1h mecmua. Sarihi Meh
med ibni Ahdiilvahid Ettebrizi. Beher 
niishas1 27 ~er satuh 37 varak. Arahca. 

2 - Universite kiitiibhanesi. Arabca 
yazmalar k1sm1 4958 say1h mecmuada 
25-27 nci varaklarda. Terciime eden: 
Orner Hayyam. F ars~a. 

Hayyam soze ba§larken «lsfehanda 
4 72 tarihinde arkada§larmdan bir k1sm1 
kendisinden ibni Sinanm hutbesinin ter
ciime edilmesini istediklerini ve bunun ii
zerine bu risaleyi tercume ettigini» soy -
ler. T erciime harfi harfine midir, ekle
meler ve k1saltmalar var rrud1r? Kar§l
la§tmp ortaya ~Ikaramad1m. 

Orner Hayyamm nekadar eseri varsa 
§arkta ve garbda aramp tamnmi§ ve §im· 
diye kadar bulunabilenler ilim alemine 
bildirilmi§tir. Hatta gec;;en sene eski va
lilerden Haydar Vanerin istanbul kiitiib
hanelerinde Hayyamm (Viicud) admda 
bir risalesini ke§fettigini profesor Mehmed 
Ali Aydmm «Cumhuriyet» gazetesile 
ne§retmesi iizerine ingilterede ve Hindis
tanda bu ne§riyatla bir<;ok kimselerin ala
kadar olduklan gori.ilmii§ ve bir kmm 
ingiliz gazetelerinden bahsolunan risale
nin ba§ka niishalan bulundugu da ogre
nilmi§ti. 

(Tercumei Risalei Temcid) denilen bu 
risalenin de oteki gibi dunya kiitiibhane
lerinde ba§ka niishalan olup olmadigml 
bildirmeleri Hayyam1 sevenlerin him
metlerinden beklenir. Aksi takdirde ls
tanbuldaki biricik niishamn k1ymeti daha 
biiyiik olur. 

ibni Sinamn Temcid, yahud Hutbe 
risales: vahdete, uluhiyete dairdir. F else
fenin, tasavvufun gayesi ve en son mer
halesi alan bu mevzu hakkmda ibni Si
namn fikrinin ne oldugunu herkesin bil
mek istiyeceginde §iiphe yoktur. Herbal
de bu gibi biiyiik adamlann boyle yiik
sek mevzulan kavrayl§, anlayJ§ ve anla
h§lan herkesce, bilhassa dar kafahlarca 
kabul ve hazmedilecek §ekilde degildir 
ve olamaz. Bundan dolay•d•r ki her bii
yiik adamm ba§ma geldigi gibi ibni Si
nayJ da bu tiirlu yiiksek ve serbest fikir
lerinden dolay1 muamlan tekfir etmi§ler. 

ibni Sina kendisini miidafaa maksadi
le yazml§ oldugu bir risalede dindar ol
duguna dair birc;;ok misaller ortaya dok
tiigii Slfada onlarm en ba§mda bu risa
leyi gosterir. Su halde bu risaledeki fikir
leri kendisince de en makbul ve en ziyade 
miidafaaya degeri olamd1r. 

Hayyam da yiiksek bir miitefekkir ol
mak itibarile o da lbni Sina gibi tekfir 
afetine ugramaktan kurtulamam•~br. Ha
la biitiin diinyada, hele §arkta ve hele 

miitehass1slar nezdinde onun akidesile ug
ra§tldigl gori.ilmiiyor mu? 

Bir eseri terciime etmek ancak onu 
begenmek ve i~indekileri benimsemekle 
miimkiin oldugunda §ilphe yoktur. Mua
haza ve te~hil ic;inde bir eser tercume e
dilirse de o zaman ad1 itiraz ve tenkid gi
bi bir §ey olur. 

Hayyam fbni Sinanm bu eserini arka
da§larmdan bir k1smmm ricas1 iizerine 
terciime etmekle gerek kendisinin, gerek 
arkada§larmm vahdet meselesini dii§ii • 
nii§ ve kabul edi§te ibni Sina ile hemfi • 
kir olduklanm gostermi§ olmaz m1? 

,Sarkm bu iki biiyiik miitefekkiri ara
smda boyle bir fikir yakmhg1, dii§iinii§ 
birligi olmasayd1 boyle bir terciimenin 
yap1lmasma imkan olur muydu? Hay -
yamm arkada§lan da onun ibni Sinanm 
fikrine taraftar ve miitemayil oldugunu 
bilmeselerdi risalenin terciimesini ondan 
isterler miydi? hte bunlar bir tak1m su
allerdir ki boylece tevali edip gider. 

Burada mevzuumuzla §iddetli alakas1 
bulunan ve hem ibni Sinaya hem de Hay
yama isnad edildigi bilinen me~hur 
Rubainin mealini hahrlatmadan ge~eme
dim: 

«Benim gibi bir adama kiifur isnadt 
kolay olamaz. Benim imammdan daha 
kuvvetli bir iman bulunamaz. Dehir i~in
de benim gibi bir tek adam olsun da o da 
kafir olsun.Oyle ise arhk butiin dehir 
i<;inde bir tek miisliiman bulunmaz.» 

Bu iki mlitefekkirden hangisi bu rii
baiyi ilkonce soylemi§tir? Bence bunun 
ehemmiyeti yok. Ehemmiyetli gordugiim 
nokta bu rubaide ifade edilen fikrin her 
iki biiyiik adamm haline ve felsefesine 
tamamile uygun olu§udur. 

Bu rubaiyi tevsik etmek, bu iki biiyiik 
miitefekkirin felsefi dii§iinii§lerindeki bir
ligi gostenni§ olmak, ayni zamanda bu
rada dort m1sraa s•g•!ftmlml§ olan bir fel
sefeyi biraz daha a~ak i~in dort be§ 
sahife tutan T emcid risalesinin metnile 
Hayyamm terciimesini aynen dilimize 
~evirmek laz1mgelir. Bunlar harfiyyen 
terciime edildikten sonra otesine berisine 
yazJlacak §erhlerden ve notlardan da 
kendimizi miistagni sayama)'lz. 

Bu i§i yapacak alimlerimiz, miitefek • 
kirlerimiz hamdolsun eksik degildir. Fa
kat ben bu i§in lbni Sina kitabmda pek 
hafif bir mevzu almakla yan <;izmi§ olan 
Abdiilbaki Golpmann tarafmdan - ceza 
olarak - yapllmas1m istiyor ve teklif edi
yorum. $air ve miitesavv1f arkada§JIDIZ 
bunun tam ehlidir. Kiilliikteki uzun ve 
lath sohbotlerden bir ikisini feda etse o 
miiddet i<;inde bu i§ ortaya <;Ikml§ olur. 
Bu kadaTCJk bir mahrumiyete her giin 
etrafm1 alan arkada§lan da katlamrlar. 

Yunusun, Kaygusuzun hayatlanm, e
debl §ahsiyetlerini ve mesleklerini karan
hklar arasmdan aydmhga ~·kartan bu 
gene alimimizin §U mada Turk T arih 
Kurumu hesabma me§gul oldugunu bil
digim (Camiiittevarih) terciimesi i§i ara
smda biraz dinlenmek i~in bOyle ~erez 
kabilinden ufaktefek· terciimelere ve ya
zilara da ihtiyac1 vard1r. Doktorlar 
«me§gale degi§irse zihin de dinlenmi§ o
lur>> derler. Abdiilbakinin hekim soziinii 
olsun dinlemesi laz1m gelir. 

Abdiilbaki bu i§i iizerine aliTSa bah -
settigim risalelerin elimde bulunan fotog
raflanm kendisine vermekle kolayhk gos
termege de hazmm. 

Bu vesile ile Abdiilbakiden bir ricada 
daha bulunmak isterim: 

T asavvuf tarihi; (T ekyei tasavvufun 
Ebu Said Ebil Hayr ile ba§lad•gmJ ve 
bunun banisinin de bu zat oldugunu) ya
zar. Nitekim ibni Sinanm bu mutasavv1f 
§eyh ile bir<;ok miikatebe ve muhatabas1 
vardu. Hatta bir sualine verdigi cevab • 
dan Ebu Said o kadar memnun olmu§ ki 
yazd1g1 bir risalede: «$eyhiirreisin bu 
sozleri yiiz bin senelik bir omiirle yaplla
cak bir ibadetin ancak yeti§tirebilecegi 
bir mertebeye beni eri§tirdi» demi§tir. 

Abdiilbaki bu cihetlere de kudretli 
kalemile temas ederek ibni Sinamn ilk is· 
lam mutasavvuflan lizerindeki tesirlerin
den bahsederlerse tasavvuf tarihine de 
buyiik bir hizmet etmi§ olurlar. 

Ben tasavvufun felsefeden ayn bir§ey 
olduguna kani olanlardan degilim. Her
kes 1bni Sinay1 yalmz filozof olarak ta
mdlgl halde ben bunun aksini ispat i~in 
lbni Sina kitabma konmak iizere bir tez 
hamlaml§ isem de bibliogirafya ile me§· 
gul oldugum i<;in bunu §U suada ne§re 
imkan bulamad1m. 

Abdulbaki Golpmarh bu husuta da 
bizi tenvir ederse herkesten ziyade benim 
i§ime yanyacakhr. 

Memleketimizde kitah basJlmJyor. 
basJlanlar sahm1lyor ve bilhassa gender 
okumuyor, diye gazetelerde bir~ok ~ika· 
yetlere ve miitalealara tesadiif ediliyor. 

3 

Vekillerimizin Suriye 
balkile yaktndan 

temaslart 
[Ba~makaleden devam] 

unsurlanmn ve bu meyanda Arablann 
aleyhlerine olan bir ~ekil degildir. Orada 
diger unsurlann ve bu meyanda Arab
larm vaziyetleri dahi mahfuzdur. 

Tiirkiye Hataya gostermek mecburi
yetinde bulundugu alaka neticesi olarak 
bu k1t' anm her cihetle ve bilhassa ekono
mik inki§afma elinden gelebilen yard1mm 
azamisini yapacaktu. Bunda gizlikapakh 
hic;bir cihet yoktur. Nitekim Doktor Aras 
bu sayede Hataym iki ii~ y1l gibi klsa bir 
zaman zarfmda cennete donecegini a~1k 
soylemi§tir. Boyle miistesna ve ihtimamh 
bir vaziyetten Hataym biitiin halk1 miis· 
tefid olacak ve hatta bu hal ast! Suriye 
kit' as1 ic;in bile faydalar getirecektir. Ni
tekim Ekonomi Bakamm•z Celal Bayar 
dahi bu miinasebetle Suriyenin ekonomik 
olarak elde edecegi faydalardan bir kJs· 
mma i~aret etmek suretile Doktor Aras1 
teyid eylemi$tir. 

Hataydaki Arablar Tiirkle§ir veya 
Tiirkle§tirilir mi? Doktor Aras biitiin 
tarihimizi i§had ederek bizim §imdiye ka
dar hi~bir Arab• Tiirkle§tinnemi§ oldu
gumuzu ve buna mukabil Arabla§an 
Turkler bulundugunu soylemi§tir, ve 
buna diger biiyiik bir hakikati ilave ede
rek biz Tiirklerin imparatorluktan ayn· 
!an memleketler halkma kar§l besledigi· 
miz sevgi duygulanmJZl ifade eylemi§tir. 
Bizim taraflmizdan sevilmekte olan Su
riyenin bu sevgiden istifade etmesi ve 
kendisini daha ziyade sevdirmek marife
tini gostermesi samimiyetle temenniye la
Yik bir keyfiyettir. 

Doktor Ru§tii Aras Hatay lizerindeki 
anla§mamn Suriyeye temin ettigi ka· 
zanclan tebariiz ettirmemezlik ede
mezdi. Turkiye ile Fransanm miis
takbel miistakil Suriye hududlan 
i<;in ald1klan temin ve taahhiidler 
bu kazancm esas1m te§kil eder. 
Suriyelilerin hem Tiirkiye ile iyi kom· 
§U, hem F ransa ile samimi ahenkli iyi 
miinasebetler sahibi olmalan luzumu iize
rinde Jsrarla ve ihtimamla durmu§tur. 
lstiklal hayatma yeni dogacak bir mem
leket ve millet i~in bu hayati noktalara 
lay1k oldugu ehemmiyetin atfolunmasm
dan daha tabii ve hatta zaruri bir§ey ola
maz. 

Hatay anla§masmt Suriye tasdik et
mezse L Doktor Aras mukadder veya 
a~1k boyle bir sualin cevabm1 vermekte 
mi.i~kiilat ~ekecek diplomat degildir. Biz 
Ankara muahedesini F ransa ile akdet
mi§tik. Hatay anla§masJ bunun neticesi 
olduguna gore bunu Suriye yerine Fran-
sanm tasdik eylemesi kafidir. · 

Acaba bir Arab ittihad1 Tiirkiyenin 
ho§una gitmez mi? Guya bu yolda ev
velce miimasil bir te~ebbiise kar§J Tiirki
yenin mukavemeti goriilmii§ imi§. Doktor 
Aras eski hikayeyi Arablann degil, ba§
ka devletlerin bir kombinezonu gibi mii
talea ettigimizi ve bu tiirlii te§ebbiislere 
hi~bir zaman lakayd kalamJyacaglmtzl 
saklamad1ktan sonra Arablar arasmda 
husu!e gelecek anla§malara diyecek hie;· 
bir SOZUIDUZ oJmadJgim ve biJakis kom§U· 
lanmiZJ ve dostlarimJZJ kuvvetli gonnek
ten memnun olacagJmizi tereddiidsiiz ifa
delerle ve kafi sarahatle anlatmJ§tir. 

Din bahsinde Tiirkiyenin layik, yani 
vicdan hlirriyetine azami hiirmetkar ol
dugu ve )ayik Cumhuriyet Turkiyesi ic;in 
kimsenin din ve imanile i§tigale yer olma
dJgi bu vesile ile bir kere daha, ve bu 
defa Suriyelilere, soylenmi§tir. 

Hulasa iki Vekilimizin Haleb iizerin
den ve Suriye hududundan ge~ilerek ya
pllan seyahati tesadi.ifen Suriya efkanm 
layiki ve~hile tenvir edecek izahlara ve
sile te~kil etmi§ bulunuyor. Suriye ile 
aram1zdaki vazjyeti en hakiki mahiyetile 
ortay,~ koyan bu beyanatm hayuh netice· 
ler dogunnasm1 beklemege hakk•m•z 
vard1r. Biitun samimiyetimizle temenni et
tigimiz bu neticelerin tahakkukuna mh· 
zar eyledigimizi soylemege hacet bile 
yoktur. 

YUNUS NADI 

Evet §ikayetc;;ilerin bir bak1mdan haklan 
vard1r, fakat boyle ciddi eserler yaz1hrsa 
hem bas1hr hem de sahhr, hususile fel • 
sefeye, 1bni Sinaya ve Hayyama dair 
olursa onu yeni nesil de, eski nesil de seve 
seve gkur. 

1914 tenberi bu memlekette Hayya • 
rna dair manzum, mensur; biiyiik, kiic;;iik 
yedi eser yaz•lml§ ve bas•lml§hr. Bunlar
dan ikisi -Hiiseyin Dani§ ve Abdullah 
Cevdetinkileri- iki defa tabedilmi§tir. 
Bunlara daha eskiden 1885 ( 1303) te 
muallim Feyzi tarafmdan yaz•lmJ§ olan 
ilk eseri de eklersek yalmz Hayyam hak
kmda sekiz eseri yazan ve basan bir 
memlekette okuyucu azd1r demek insaf
Slzhk olur. Bundan anhyor ve liukmedi
yorum ki ibni Sinamn ve Hayyamm risa
leleri de terciime ve ne§redilirse biiyiik 
bir ragbet gorecektir. 

Bu himmeti esirgememesini Arab ve 
F ars dillerinde kudretle kalem oynatan 
~air ve mutasaVVlf ~rkada~lmJZdan dile • 
nm. O&man ErBin 
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Hasan Cengiz, dogdugu zaman CJhz 
bir ~ocuktu; fakat ayag1 ~ok ugurluydu. 
0 dogar dogmaz, babasmm baht1 a~il1 -
vermi~. i~leri diizelmi§ti. 

Bu c1hz ~ocuk, giin get;tikt;e topland1, 
etlendi, canland1, yanagmdan kan dam· 
hyan topa~ gibi bir tosun oldu. 
Ana baba, bu kanh canh yavru -
ya, giigiislerini kabartarak bakJyorlardJ. 
Hasan Cengiz de, biiyiidiikt;e, hakika • 
ten, iigiiniilmege deger bir t;ocuk olu • 
yordu. 

On ikisini bitirdigi zarnan, Hasan 
Cengiz, on be§inde giiri.ini.iyordu. Onun, 
ya§mdan biiyi.ik gori.inmesi bir §ey degil
di; ya§mdan bi.iyiik yaramazhklar, ha • 
§anhklar etmesi kiitii idi. Evdekiler, ko
nu kom§U bir tarafa, yedi mahalle a~m 
oturanlar bile, on dan ill~llah I demi§ • 
lerdi. 

Hasan Cengizin, diinya umurunda de
gildi; hem en her gun, bir pantolon y1r· 
tlyordu. 0, esvabm, yeniligine, eskiligine 
bakm1yordu; o giin, keyfinin istedigini 
yaprnay1, yaprn1~ olmay1 dii§iiniiyor, ba§· 
ka bir~ey urnursam1yordu. 

Hasan Cengiz, yaramazhg1, ha~an • 
]Jgl nisbetinde, kabala§maga, han tall a§
rnaga ba§larnJ§h. Onun ha~anhklarile 
ugra§an anas1, babas1, onu, inceltmege de 
t;ah§JyorlardJ. Bazan hiddetten giizii ka
raran babas1, onu, bir temiz Jslattyordu. 
F akat Hasan Cengiz, su verildik<;e ge • 
li§en, tohurna kat;an kabaklar, h1yarlar 
gibi enine boyuna irile§iyordu. 

Onun irile§mesi, saghk ve gosteri§ ba
klrnmdan iyi idi, ho§tU aroma, kaba§la§ -
rnas1, ana ile babay1 derin derin dii§iin • 
diiriiyordu. 

Arkada§larmm arasmda, Hasan Cen
giz: Ay1, rne§§e odunu, dang1l dungul, 
yarrna. gibi s1fatlarla amhyordu. Onu, 
Tarzan'a benzeten bzlar da oldugu i11in, 
Hasan Cengiz, talihinden hit; §ikayet11i 
degildi. 

Eger Hasan Cengiz, bir fakir ailenin 
t;ocugu olsayd1, ekmegini ta§lan c;Jkanr
dl; fa kat zengin t;ocugu olrnasJ, onun 
hantalhgml biraz kusur yerine get;iriyor· 
du. Ne anas1, ne babas1, Hasan Cen -
gizi, yanlarma ahp bir rnisafirlige, bir 
ziyafete, hatta bir seyre, eglenceye gotii· 
rerniyorlard1. ~iinkii Hasan Cengiz, 
rnutlaka bir pot kmyor, t;arn deviriyor; 
kendi hit; slkllrnadJgl, utanmad1g1 it;in, 
anasile babasm1, iki kat utandmyordu. 

Hasan Cengiz, serpilip delikanh olun
ca, giisteri§ile, hele agzm1 at;rnadan du • 
racak, oturacak olursa, epeyce goz a! • 
dahyordu. 

Onun patavats1zca konu§rnas! kadar, 
yernek yiyi§i de acayib, igrenc ve hatta 
korkuncdu. Sofrada, sevdigi bir yernek 
olursa, salyalanm ak1tarak, agzm1 §ap!r· 
data ~ap1rdata yernesi, iri lokrnalan bo
gulacakml§ gibi yutrnast, geg1rrnesi, en 
vurdurn duyrnaz insanlan bile c;ileden 
t;1kanrd1. 

Babas1, oglunu evlendirmegi dii§i.i -
niiyordu. Zengin bir arkada§mm klZim, 
Hasan Cengize, - daha dogrusu, klZin 
zenginligini kendi zenginligine • rniinasib 
gormii§tii. 

KJZ tara£1, Hasan Cengizi, yakmdan 
degi], uzaktan, yani goriinii~ile tan1d1gl 
ic;in, evlenme i§inde, i.imid, yiizde elliden 
fazla idi. 

K1z babasJ ile oglan babas1, konu~tu
lar, ve kendi aralarmda karar verdiler. 
Hasan Cengizle klZl birbirlerine tam§h· 
racaklar ve arasm1 sogutrnadan da soz 
kesilip diigiin oluverecekti. Hasan Cen
gizin babas1, kendi rnuhternel, rnutasav
ver bir seyahatini ileri si.irerek i§i acele
ye getirrnenin sebebini izah etrni§ olu -
yordu. 

Bu karardan sonra, babas1, Hasan 
Cengizi c;agJrd1, kar§lsma oturttu: 

- Oglurn Cengiz ... Arhk biiyiidiin 
rna~allah... !yi kotii rnektebi de bitir • 
din. ~irndi, seni evlendirmek istiyoruz. 

Hasan Cengiz, yurnruk kadar bir sa
kiZ! t;igniyerek gevi§ getire getire baba • 
s1m dinliyordu: 

- Ha! ~irndi, ben evleniyor muyurn? 
Babas1, hiddetlenrni§ti: 
- Agzmdakini at da liik1rd1 siiyle! 
Hasan Cengiz, agzmdaki saklZI piis-

ki.iri.ir gibi tiikiirerek fulatt1; sakJZ, du • 
vardaki bir tablonun iistiine yapl§tl. Ba -
bas!, kendini gii~ tutuyordu: 

- Senin adam oldugunu gorrniye • 
cek rniyim? .. Allahm cezas1 ... dinle ... 
~irndi, seni evlendirrnek istiyoruz. Kibar, 
zen gin bir ail en in biricik kiZl... Y ann, 
onlann evine, yernege gidecegiz. Orada, 
gayet terbiyeli oturacaksm... Her soze 
kan§mJyacaksm! Anhyor musun ? 

Hasan Cengiz, ba§ml sallad1: 
- Hal Anlad1rn aroma, hit; mi ko

nu§rruyacaglrn? Patlanrn be! 
- Bir§ey sorulacak olursa, k1saca ce

vab vereceksin... Ha! Derniyeceksin l 
Evet, hay1r, diyeceksin. Eger, dedigirn 
gibi hareket edecek olursan, sana, bir 
spor otornobili de almrn. 

Hasan Cengiz, buna sevinmi§ti; en 
son alman rnotosiklet de par~alandJgl 
babas1 da, arhk sana bir daha rnotosiklet 
alrnarn! diye yemin ettigi i~in Hasan 
Cengiz, bir rniiddettir yasta idi. Baba • 
sma; orada, terbiyeli duracagtnl, gayet 
tertibli yiyecegini, hele sevdigi bir yernek 
gelirse. ondan tabagma bile a]mJyacaglm 
vadetti. 

Bu, Hasan Cengiz it;in bi.iyiik bir fe
dakarhkh; sevdigi yemekten yemiyecek
ti. T abagma alma, dayanamay1p on par
magmJ bulayarak §aplr §aplr yiyecegini 
bi!iyordu. Bunun it;in, nefsini rnahrum et· 
mekten ba§ka t;are bulamaml§h. 

Ertesi giin, ktzm evine gittiler. Sof
raya oturulana kadar Hasan Cengiz, 
agzm1 ac;rnarnl§ gibiydi. Sofrada da ye· 
mek yerken, s1kmt1dan ter diikiiyor, fa
kat gene ahdini bozrnuyordu. 

Hizrnett;i k1z, pathcan dolmas1 getir • 
rni~ti. Hasan, pathcan dolmasma t;Jid1 • 
nrd1; evde pi§tigi zarnanlar, dayanarnaz, 
mutfaga gider, daha sogurnadan s1cak 
s1cak yedigi de olurdu. 

Hasan Cengiz, hizrnett;i klZin uzat • 
hg1 tabaga, hafif~e bumunu uzath, kok
ladl. Pathcanlar, pek rnis gibi kokuyor
du. Hasan Cengiz, kar§Jsmda oturan 
rniistakbel ni§anhsma dikkatle baktt ve 
soma karar vermi§ bir tav1rla, tabaga 
harnle etti, bir tane ald1, bir tane daha 
ald1; kendini tutarnad1, bir tane daha 
ald1; c;atah elinden att1, pathcanlardan 
birini parmaklarile yakalad1, bia§lni ta· 
baga egdi, salyalanm ak1tarak ~ap1rh • 
larla bogulacak gibi yernege ba§ladl. 

~apuhlan duyan babas1, ecel teri do
kiiyordu, adamcag1z k1pbrrniZI olrnu§tu. 
usulca, oglunun eteginden t;ekti ve ya • 
va§t;a: 

- Cengiz, unuttun rnu? dedi. 
Hasan Cengiz, ornuzlanm silkti: 
- Unutrnad1rn ... Unutrnadun ..• 
- Peki, bu nas1l yiyi§? Kendine gel.. 
Hasan Cengiz, giiz ucile gene bza 

baktt ve bir yandan lokrnasm1 yutrnaga 
ugra§arak hornurdamr gibi siiyledi: 

- Baba be! K1z, ho§urna gitrnedi ... 
Buak, §U dolrnalan ag1z tadile yiyeyirn! 

MAHMUD YESARI 

Birbirlerini yaralad1lar 
Be§ikta§ta taksi yerinde otomobil 

kahyahg1 yapan Adem, evvelki gece sa
at birde Zeki admda bir gene tarafm· 
dan Be§ikta§ c;ar~psmda yaralanrnl§hr. 

Bu s1rada Adernin arkada§larmdan 
Tevfik de Zekiyi yaralaml§hr. Her iki 
yarah hastaneye kaldmlml§hr. 

( YENI ESERLER ) 
EdebiyabmiZtn bugiinkii meselesi 

Gene muharrirlerlrnlzden Ya~ar Nab! • 
nln bu lsrni ta§lyan yen! blr eserl !nt!~ar 
etmlst!r. Edebiyatlrnlztn, gazetelerde ve 
mecmualarda hergUn rnUnaka§a mevzuu o
lan nazari ve tatblki tiirlU rneselelerl bu 
kitabda ayr1 ayn tahlll edilrnekte ve bir
o;ok bahlsler Uzerinde orij!nal ve de~erll 
miitalealar yUriitmekted!r. 

EdeblyatJrnlZm bugiinkU meseleler!n!n 
en miih!mlerini btr arada ve toplu btr ~e
kilde gii21den ge<;irmek !mkamm veren fay
dah eser Kanaat Kitabevi tarafmdan ba -
sJlm~ttr. Tanesi 60 kurulltur. 

Bursa Ttirkkusunda faaliyet 
' 

Planiirciilerden bir grup uc;u~a hazularuyor 
Bursa (Hususi) - TiirkkU§U Bursa hareket ederek Minarelic;avu~ ki:iyu ci

§Ubesindeki gencler arhk 25 - 30 metro varmdaki tepeye vanyorlar. Saat on bir 
yliksek bir tepenin iistilnden planorle- buc;uga kadar ders goriip uc;u§lar yapa
rile uc;arak havada 300 metro mesafe rak ogle vakti Bursaya doniiyorlar. Mi
katetmiye ba§ladllar. Buyiik bir rnu - narelic;avu§taki tepeden u~an genclcr. 
vaffak~yetle devam eden bu uc;u§lara. gene o civardaki <;ay1r ki:iyuniin ~aym
herkesm uykuda bulundugu bir s1rada na iniyorlar. $irndi planorcil gencleri
ba§lamyor. K1z ve erkek planorciiler sa· rnizden 25 ki§i imtihanlanm vererek 
bahlar1 saat 5,5 ta otobiislerle Bur;::adan brovelerini alml§ bulunuyorlar. 

Muallim Ahmed Halid Kitabevi - Istan
bul 1937 • Fiatt 400 kuru§ 

Biiyiik Turk filozofu ve tlb ustad1 
ibni Sinamn §ahsiyeti ve eserleri hak
kmda gayet ozlii tetkikleri havi olan bu 
eser cTiirk Tarih Kurumu Yaymlan•
mn 7 nci serisinin birinci saylSldlr. ib
ni Sinanm 900 uhcii yildi:iniimiinu kut
lulamak uzere ne§redilmi§tir. Yalmz 
burada yazlSl olan muharrirlerin isirn· 
lerile yaz1larmm mevzuunu kaydetmek 
bile eser hakkmda toplu bir fikir vere-
bilecektir. · 

$emseddin Gunaltay (2 yaz1): 
ibni Sinamn milliyeti, hayah, kliltu

rii - ibni Sina ve manhk. 
Nevzad Ayas (2 yaz1): 
ibni Sinanm fel~efi sistemi - Filozo-

fik sisterninde ahlak. 
ism ail Hakln izmirli (1 yaz1): 
ibni Sina felsefesi. 
Hilmi Ziya Ulken (3 yaz1): 
tbni Sinamn tabiiyat1 - Ruhiyah • La-

tinceye terciirneleri. 
Halil Nimetullah (1 yaz1): 
ibni Sinanm metafizigi. 
Mehmed Ali Ayni (1 yaz1): 
ibni Sinada tasavvuf. 
Ahmed Harndi Akseki (1 yaz1): 
Ruhiyat: Mabadettabia. 
Ernest Fon Aster (1 yaz1): 
Orta ~ag felsefesinde yeni Eflatuncu-

luktan Aristoculuga dogru bir gec;i§. 
Akil Muhtar Ozden (1 yaz1): 
ibni Sina bbbma bir bakt§. 
N e§et Orner irdelp (1 yaZI): 
ibni Sinanm Evdiyetiilkalbiye kita-

bi. 
Fahreddin Kerim GO kay (1 yaz1): 
Ruh hekimligi tarihinde !bni Sina. 
Hayrullah Diker (1 yaz1): 
Ruhiyatta ibni Sina. 
Osman $evki Uludag (1 yaz1): 
ibni Sina ve Osmanh hekimligi. 
Nafiz Uzluk (1 yaz1): 
ibni Sinamn tababeti. 
Siiheyl tl'nver (3 yaz1): 
ibni Sina Akrabadini - Tokadh he -

kim Mustafa Efendinin kanun terciime
si - $ark folklorunda ibni Sina. 

Sadi Irmak (1 yaZI): 
ibni Sinanm hbbi ke§iflerinden ba • 

z1lan. 
Necmeddin Rifat Yarar (1 yazt): 
tbni Sinanm hb mufredatma bir ba

kl~. 
Saim Erkun (2 yaz1): 
ibni Sinanm iiroloji sahasmdaki bu

lu§larmdan - ibni Sinada tiirkc;e keli • 
meier. 

Tricot Royer (Belc;ikah doktor) (1 
yaz1): 

Tiirk tababetinin alemdarlan. 
Gomoiu (Romanyah doktor) (1 ya -

Zl): 
!bni Sina. 
Fa tin (1 yaz1): 
ibni Sinamn riyaziye ve heyet cep-

hesi. 
$erefeddin Yaltkaya (1 yaz1): 
iran folklorunda ibni Sina. 
Abdiilbaki Golpmarh (1 yaz1): 
ibni Sina hakkmda baz1 toplamalar. 
Kilisli Rifat Bilge (1 yaz1): 
ibni Sinamn tiirkc;e bir k1t'as1. 
Bu makaleleri muteak1b tbni Sinaya 

dair bir terciimei halle ibni Sinamn he-

1 - T .. eyli T1b Talebe Yurduna laz1m olan bir aded soguk hava dolab1 
ac;1k eksiltmiye konulmu$tur. 

2 - Muhammen fiat (1375) lirad1r. Muvakkat garanti (103) lira (12) 
kuru1jtur. 

3 - Fksiltme 12/7/1937 pazartesi giinu saat c16,30» da Cagaloglunda 
Slhhat ve I~timai Muavenet Miidurliigu binasmda kurulu Komisyonda ya· 
p1lacaktl,.. 

4 - istE'kliler $artnameleri Cemberlita$ civarmda Fuadpa$atiirbesi 
kar~lSlnda Leyli T1b Talebe Yurdu merkezind.en paras1z olarak alabilirler. 

5 - Isteklilerin cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile •2490» say1ll 
kanunda yaz1ll belgeler ve bu i$e yeter muvakkat garanti makbuz veva 
banka mekiubile belli gun ve saatte Komisyona gelmeleri. (3558) 

Zonguldak Urbaybg1ndan: 
1 - Beton iskele uzerinde c;?-h~tmlmak iizere elektrikle miiteharrik vim; 

almacaktlr. 
Umumi Malfunat Sunlardar: 
A) Vincin kald1rma kudreti dart tondur. 
B) 220 • 380 voltluk elektrik cereyanmdan istifade ed.ecektir. 
C) Ray u~~rinde muteharrik olacakhr. 
D) Halat uzunlugu •15· metre olacaktlr. 
2 - Vincin kald1rma siir'ati sikleti, moti:iriin takatl, markast, sarfiyatJ ve 

sair icab eden biitiin tafsilat, resimleri ve kataloglan teklif sahibleri tarafm
dan orijinal olarak verilecektir. 

3 - Montaj dahi dahil oldugu halde Zonguldakta i§ler bir vaziyette tes· 
lim edilmek i.izere son fiat bildirilecektir. 

4 - Teklifler 1/7/1937 tarihine kadar Zonguldak Urbayhgma verilmi~ 
olacaktir. 

5 - Tahmin edilen bedel ·6000· lirad1r. 
6 - Muvakkat teminat «450· lirad1r. 
7 - ihale 2/7/1937 curna giinii saat c15· tec,ir. 
8 - Teslim miiddeti ihaleden itibaren be~ ayd1r. (3551) 

I 
.. 1 .............................. 1 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: ----------Tampon slinger kag1d1 
Teskerelik kag1d 
Kii.cii.k karbon kag1d1 
Biiyi.ik karbon kag1d1 
Karerenaj kag1d1 
Takrirlik kag1d 
ince makine kag1d1 
Kahn makine kag1d1 
Miisveddelik kag1d No. 5 
Cizgili kag1d No. 6 
Ciz_gili kaihcl. No. 2 
Tel raptiye kii<;iik 
Ba ttal ciz_gili kag1d 
Tel raptiye buyuk 
San ko~e raptiyesi 

45000 
1500 
4000 
2000 
750 

2000 
8000 
6000 
4000 
1500 
4000 
3000 
1500 
4000 
1000 

Tabaka 
Top 
Kutu 

Top 
.. 
.. 
.. 
» .. 
.. 

Kutu 
Top 
Kutu 

• 
I - Niimuneleri mevcud yukar1da cins ve miktan yaz1h •15» kalem 

k1rtasiye pazarhkla satm ahnacaktlr. 
II - Pazarhk 30/Vl/1937 tarihine rashyan ~ar~amba giinu saat 14 te 

Kabeta$ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
lacaktrr. 

III - $artname1er parastz olarak herglin sozii gecen ~ubeden ahnabilir. 
IV - fsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 

bucuk guvenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu· 
nur. (3317) -San kalem ucu 2000 Kutu 

lyi cins kalem saPl 1500 Aded 
A,Etac kalem sapi 6500 ,. 
ivi nevi renkli kalem 6000 ,. 
Kopya kur1Jun kalemi 62000 ,. 
Renkli kalem 10000 ,. 
Siyah kursun kalem 56000 ,. 
Yaz1 makine yag1 500 $i1Je 
Yaz1 makine f1r<;as1 700 Acl.ed 
Yaz1 makine seridi 13 m/m 6000 " 
Toplu igne 6000 Kutu 
Tampon 1000 Aded 
I - Numuneleri mevcud yukanda cins ve miktan yazth 12 kalem krr • 

tasive pazarhkla satm almacaktlr. 
II - Pazarhk 28/VI/937 tarihine rasbyan pazartesi giinu saat 14 te Ka

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktlr. 
III - $artnarneler paraSlZ olarak sozu ge~en ~ubeden hergiin almabilir. 
IV - fsteklilerin pazarltk i~;in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 guven-

me para!arile birlikte adt gecen Kornisyona gelmeleri Han olunur. (3319) 

Zarf Usulile Eksiltme 

Belediyesinden: 
Kapalt 

Zonguldak 
ilan1 

nuz bas1lmam1§ §iirleri hakkmda mii • 1 - Eksiltmiye konulan i&: Bir et ta§1ma kamyonu, bir c,;op ta§Ima kam-
derris $erefeddinin iki yazlSl geliyor. yonu Ve bir alii ta~Ima Otomobilidir. 
Bundan sonra ibni Sina risalelerinden 2 - Bunlarm uc;iini.in muhammen bedeli tutan (7200) lirad1r. 
dort tanesinin terciimes.i var: 3 - Hususi ve urnumi §artnarneleri Ankara, istanbul ve Zonguldak Be-

d y ltk lediyelerinden ahmr. 
$erefed in a aya: 4- Eksiltrne 2/7/1937 tarihine tesaduf eden cuma glinu saat •15· te 
Hayyibni yakzan rnetni ve tiirk~esi: Zonguldak Beledi:y-esind.e Daimi Enciimen tarafmdan kapah zarf usulile ya-
Kilisli Rifat Bilge: pllacakhr. 
Edviyei kalbiye rnetni ve terciirnesi. 5 _ Eksiltmiye girebilmek iqin isteklilerin c540» lira muvakkat temi-
Mehrned Cezrni Tura: nat vermeleri laz1md1r. 
Hiiziin r·isalesi. 6 - isteklilerin teklif mektublanm dordiincii maddede yaz1h saatten 
Fatin: bir saat evveline kadar Belediye Reisligme makbuz rnukabilinde verme>si 
Ylldtzlarm gece goriiliip giindliz go - muktazidir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (3547) 

riilmemesi. I 
Bu muazzarn kitabm bir muazzarn I Kadikoy Vakiflar Direktorliigii ilanlari 

k1srn1 da seksen sahife tutan bibliyog • ••••••••••••••••••••••••••••••••• rafyad1r. Burada Osman Ergin ibni Sl-
nanm istanbul ktiibhanelerindeki eser
lerini, onlarm §erhlerini, ha§iyelerini ve 
ibni Sinaya aid yaz1lan, bas1lan ve ter
curne edilen eserleri s1ralarnakta, bize 
sonsuz bir sayle viicude gelen t;ok de
gerli bir bibliyografya hediye etmekte
dir ki burada bundan aynca bahsede· 
cegiz. 

Kitabm sonunda birc;ok resim de var. 
Eseri, ibni Sina ihtifalinin tam bir 

ifadesi olmak itibarile hararetle alia~ • 
lar ve k1ymeti olan dort liranm c;ok gi:i
riilmemesi laz1rn geldigine kani olarak, 
karilerimize tavsiye ederiz. 

1 Temmuzda • 
Paris Sergisi 

1~10 yola ~1kacak ve 14 temmuz 
lieDlikle• ini sabaha kadar gorecek 

g-rupun 

Son kolektifi 
Per~embe kapahhvor, acele edini2 

30 Temmuz 
Paris ile beraber Londra, Berlin, 
3iikre$. Venedigi de ge1ecek grupd~> 

11 bo!f yer kalm•,tlr. 
Miiracaat: Beyoglu 

NATTA 
Telefon· 44914 

................. ! ... 

Kad1ki:iyi.inde Ziihtiipa~a mahallesinde Tathaki:iprii caddesinde 56, 58 
say1h eski Mecidiye tekkesi binasmm enkaz1 pazarhkla sablacagmdan is • 
teklilerin 24/6/1937 per~embe gunii saat 15 te Kad1ki:iy Vaklflar Mudiirlii -
giine miiracaatleri. (3554) 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artttrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Muhammen Muvakkat thale 
Cinsi Aded Fi. garanti Sekli Giinu ve saati 

L. K. 
Frenkl!omlelU 2000 aded 259 626 25 Kapah 12/7/937 15 
Piiama 1000 taklm 317 

Talebe battaniyesi 750 aded 1092 
Hademe ~ 150 » 875 712 69 Kapah 12/7/937 15.30 

Omuz havlusu 400 aded 
Etek havlusu 400 " Bas havlusu 400 • 
Pe~temal 400 ,. tak1m 577 
Yiiz havlusu 2100 " adedi 3'3 ,50 225 86 Ac1k 12/7/937 16 

Leyli T1b Talebe Yurdunun muhtelif ihtiyaclan uc; adec!. §artname muci • 
bince eksiltmiye konulrnu~tur. 

1 - Miktar, muhammen fiat, muvakkat garanti, ihalenin ~ekil, giin ve 
saatleri k~r~llannda gi:isterilmi<;tir. 

2 - ~hale Cagaloglunda S1hhat ve i~timai Muavenet Miidiirlii.gii bina
smda kurulu komisyonda yap1lacaktrr. 

3 - Numuneler ve ~;;artnarneler herglin Fuadpallatiirbesi kar§lSlndaki 
Leyli T1b Talebe Yurdunda goriilebilir. 

4 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h kanun
da yaz1h belgeler ve bu ise yeter rnuvakkat garanti makbuz veya banka mek
tubile kapah zarfla olacak teklifleri ihale saatinden bir saat evvel Komisyo
na vermeleri ve a~1k eksiltme ic;in belli saatte Komisyonda bulunmalan. (3537) 

~ADVO 
( Ru aksamki proszraJt!.J 

iSTANBUL: • 
12,30 plakla TUrk muslkls! - 12,50 bavs. 

dis - 13,05 muhtelit plak ne~riyat1 - 14,~ 
SON - 18,30 konferans: Beyoglu Ha.lkeVI~ 
den naklen. Re~ad Kaynak ta.ra.tmd • 
(Ti.irk fllozoflarmdan Farab! hakkJndal • 
19,30 pHi.kla da.ns musikisi - 20,00 Be~ 
ve arkada~lan tara!mdan TUI1k mus • 
ve halk ~ark1lan • 20,30 Orner R1za tara.f~e 
dan arabca siiylev - 20,45 Cernal KamU e 
arkada~lan tarafmdan TUrk rnusikiSI v 0 
halk §ark1Ian !Saat ayarJ) - 21,15 rad~e 
fonik dram (LabohernJ - 22,15 Ajans • 
Borsa haberleri ve ertesi gi.inUn progrs. et 
rn1 - 22,30 plakla sololar, opera ve oper 
parcalan- 23,00 SON. 

ViYANA: pi• 
18,05 kal'l§lk yaym - 18,40 I;IAN VE Jt• 

YANO • 18,55 KONSER: LisZT'iN ~St}. 
LERi - 19,10 kar1~1k yay10 • 20,45 VIY~Jl 
I,?ARKILARI • 21,05 BUYi.JK KONSER : 
22,05 konu§rna, piyes - 23,15 muhtelif )la e 
berler - 23,25 MUSiKi - 23,50 haberler v 
saire - 24,05 ORKESTRA KONSERi. 

BERLiN: 
17,35 iKiNDi KONSERi • 18,35 edebt Y.a~ 

ym - 19,05 I,?AN VE MUS:i:Ki • 20,05 giinU 5 
aklsleri • 20,25 grarnofon, haberler - 21.1 

OPERET PARQALARI - 23,05 hava, habe;; 
ler, spor • 23,25 spor - 23,35 ECLENCSIJ> 
MUSIKi, DANS HAVALARI VE §AN. 
PE~TE: 
18,05 QiNGENE ORKESTRASI • 1~,35 

konferans • 19,05 PiYANO KONSERI • 
19,35 konferans - 20,05 ORKESTRA KO~· 
SERi • 21,05 kan~lk yaym - 23,45 ORKES• 
TRA KONSERi • 1,10 son haberler. 
BUKRE~: 
19,05 grarnofon - 20 konferans • 20.?.~ 

PiYANO KONSERi • 20,50 MANDOrJ!" 
KONSERi VE NAPOLi f?ARKILARI • 21,20 
konferans • 21,35 SENFON:i:K KONSER • 
23,20 GECE KONSERi - 23,50 fransiZ~ 
ve almanca haberler, son haberler. 

BELGRAD: 
18,20 halk rnelod!leri, grarnofon - 19,05 

KONSER - 19,35 ulusal yaym, grarnofoil• 
haberler - 21,20 halk ~rk1lan - 21,50 pp.LS 
YAQO OPERASINDAN PARQALAR • 23,0 
haberler - 23,20 konser. 

LONDRA: 
19,05 radyo tarih!nden blr p~rca, habet' 

ler, hava ve sa!re - 20,35 PIYANO V!l 
!]AN • 20,45 konu~?ma • 20,55 E(';.LENCErJ 
KONSER - 22,05 DANS ORKESTRASI • 
22.45 kJSa. hikayeler - 23,05 haberler, ha"s.' 
spor ve sa!re - 23,30 ORKESTRA KON • 
SERi - 24,35 haberler ve saire • 24,45 gra• 
mofon. 

PARIS (P.A.A.J: 
18,05 ORKESTRA KONSERi: • 18,50 mu• 

siki konu~mas1, radyo sahnelerl MiSAL ~ 
LERiLE BERABER MUSiKi KONU§MAfil, 
I,?ARKILAR - 20,05 hava, haberler • 21,05 
ECLENCELi YAYIN, ORKESTRA VE KO• 
RO KONSERi - 23,35 haberler, gramoton. 
hava. 

ROMA: 
18,20 dans mus!klsl • 18.55 kari.$Llt ya. • 

YI.n ~ ?1,45 KARI§IK MUSiKi • 22,05 MU· 
S~K~L~ MASAL, EN SONRA DANS MU .. 
SIKISI. 

Y eni takas talimatnameai 
Hiikumet yeni takas tetkik heyetleri 

hakkmdaki talimatnameyi haz1rlarnl~ 
ve alakadarlara gondermi~tir. 

1 temmuzdan itibaren meriyet mev • 
kiine girecek olan yeni talirnatname ile 
eski takas heyetleri kalkmakta ve Turk• 
ofis mudtirlerinin riyaseti altmda yen! 
heyetler kurulmaktad1r. Talimatnartle 
takas biirolarmm Tilrkofis binala .. 
rmda faaliyette bulunmaslm arnirdir· 
Aynca biiro ba§katib ve memurlan i~it1 
kadro haz1rlanmaktad1r, 

Yeni talimatnarnenin en ~ayam dilc • 
kat tara£1 takastan miitevellid MerJceZ 
Bankas1 hissesinden ba9ka takas uzerin· 
den ahnan bilciimle harglann kald1rtl " 
mas1d1r. ····-Kambiyo Borsaamda diinkii 

vaziyet 
Dun Franstz kabinesinin degi~mesi ii· 

zerine Paris Borsasmm borsam1z uze ~ 
rinde ne gibi tesir yapacagt ba§tan me?• 
kiik gori.ildiigi.inden fiat itibarile pariS 
Borsasma merbut olan tl'nitiirk tahvU • 
Jeri biraz borsada dii§iiriilmii§, bilahare 
gelen Paris telgraf1 vaziyeti aydmlattl• 
gmdan bu tahvillere ~hc1 bulunm~~ttll'j 
18,55 lirada ac;1lan tl'niturk tahville: 
18,40 a kadar dii§tii.kten son.ra 18,775 11~ 
rada kapanm1~hr. 

Diin Paris Borsasmda tl'niturkler 264 

frankta ac;ilml§ ve gene 264 frankta kll• 
panml§hr. Diin Paris Borsas1 Fran:J:t 
devlet tahvillerine iki gun evvelki f1.a· 
ta nazaran iki puvan fazla vermi~tlf· 
Bu vaziyet, Paris Borsasmda Frans.~~a; 
ki kabine istifasmm hiisnu tesir ettJglll 
gosterrnektedir. Paris Borsasu>Jda Fradn• 
s1z frangma nazaran diger dovizler e 
bir tebeddiil olmarni§br. 

Bugiinlerde Borsam1zda altm fiatla " 
rmda hergiin muntazaman bir iki lett " 
ru~ sukut gaze c;arprnaktad1r. Dun so:.; 
samiZda bir altm Turk liras1 1046 • 10 
kuru§ etmekteydi. 

Halid Ziya UiJakh~ilin bas1laJ1 
son eseri: 

ihtiyar Dost 
1 cild. 50 kuru' I 

Vak'alardan mii.lhem. hikayelerc.en 
miirekkeb kulliyat. 

Bundan evvel nesredilen: 

K1rk Yd 
5 cild 

Muharririn k1rk yllhk hat1ralal'1 

Her makale miistakil bir hikaYe 
kabilindendir 

~I 
l 
A 
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Tr kiyenir ltarici siyaseti / 

~ark isak1 angi esas
lara gOre tanzim edilmi~? 

Adliye iflerinde 
yapdacak IS ahat 

LBa~taratt 1 ~net sahijede) 

ah~tirmi~ olacagtz. 
Prolesyonel miicrimler 

Tiirkiyede profesyonel mucrimler t;ok 
azdir; hatta yok gibidir. Burada sut;lar, 
hiddet, asabiyet saikasile vukua gelmek
tedir. Bu noktadan, memleketimiz Avru
pa memleketlerinden ba~ka §eraite 
tabi<lir. Biz, imrah, Zonguldak ve is -
partaya gonderdigimiz mahkumlardan 

Avrupa gazeteleri, son aylardaki siyasi faali
yetlerin ve Hariciye Vekilimizin yaptJgt 

seyahatlerin sebeblerini ara~br1yorlar 
Brukselde c;1kan «L' Independance 

Belgt» gazetesinin Ankara muhabiri ga
Z~tcsine gonderdigi bir makalede §Unlan 
hz1yor: 

, c;ok memnunuz. Mahkumlan zorlamaga 
ve bunlarm i§e ah~masim temine ugra~I -
yoruz. Islah kabul etmiyecek pek az 
mahkum vardir. 

«Turk diplomasisi son aylar zarfmda 
Balkanlarda buyiik bir faaliyet gosterdi. 
1'urk namlan s1ra ile Befgradi, Biikre§i. 
Safyayi ve Atinayi ziyaret ettiler. Bu zi
hretlerin en miihimi Tiirk Ba vekili 
bnet inonuniin Elen idare merkezine 
hprni§ oldugu ziyarettir. 

Elen idare merkezinde Turk Ba~ve -
kiline kam yapilmi olan son derece sa
lllirni tezahiirat, henuz olduk<:a yakm bu
lunan bir mazinin bu iki rnillet tarafmdan 
1lnutulabilmi§ oldugunu ve Yunanistanla 
'rurkiye arasmdaki munasebetlerde bii • 
}'uk bir degi~iklik husule gelmi§ bulun -
~gunu meydana koymaktadir. 

Atina gorii~meleri ayni zamanda Tiir
kiyenin Balkan milletleri arasmdaki 
dostluk baglanm kuvvetlendirmek husu-
1Undaki gayretlerinin sonuncusunu gos • 
t~rrnektedirler. 

Akdenizde cereyan eden son hadise • 
ler, Balkan devletlerinin Karadeniz ve 
Akdeniz meselelerini mu§terek bir zavi -
}'eden gormelerini mucib oldular. 

Avrupadaki kom~ularile olan baglan
llJ kuvvetlendiren Turk diplomasisi Y a· 
bn§arkta da bo§ durmamaktad1r. Ge -
~enlerde Cenevrede, Efganistam, !ram ve 
l'urkiyeyi bir araya tophyan bir dostluk 
PaktJ parafe edildi. Baz1 ehemmiyetsiz 
hudud ihtilaflan yiizunden imzalanmasi 
biraz gecikmi§ olan bu Asya pakh ya -
k1nda imza edilecektir. 

E!asen Turkiye ile Mim arasmda da 
<Qnutlal!: bir sulh ve samirni ve ebedi bir 
dostluk muahedesi» mevcuddur. 

!ranla ise T ahranda yapilmi~ bulunan 
"Ire resmi bir teblige gore «iki karde~ mil
let arasmdaki dostluk baglanm kuvvet • 
lendirmekte olan» anla§malar mevcud • 
dur. 

Nihayet Sancak meselesinin halli de 
hugiin yalmz Avrupanm son k1~mmda fa
aliyet gostermekle kalmay1p ayni zaman
da Y akm§arkta da gittikc;e buyiiyen bir 
idareci rolu oynamakta bulunan Kema • 
list Tiirkiye politikasmm muvaffakiyetler 
~ilsilesine inzimam eylemektedir. 

Bir F ransrz gazeteti.ne gore 
Pariste ~Ikan «L' Ere Nouvelle» ga • 

~etesi de ne§rettigi bir basmakalede Ha -
riciye Vekili T evfik Ru§tu Arasm §ark 
tnemleketlerini ziyareti hakkmda §\1 mu
talealan ileri siirmektedir: 

«Cenevreden yeni donmii§ olan doktor 
Ri.i§tu Arasm Bagdad, T ahran ve Mos
kovaya dogru yola ~tkmasi, Ekonomi ba
kammn da beraber bulunmasi, bazi eko
llomik meselelere temas edilecegini ve 
bilhassa petrol meselesi iizerinde durula
cagmi zannettirmektedir. 

Fakat seyahatin daha ziyade Cenev -
tede parafe edilmi~ olan ve imzalanmasi 
lrakla han arasmdaki ,Sattiilarab mese • 
lesinin hallinden sonraya biraktlmi~ bu • 
lunan ~ark paktl ic;in yap1lmakta oldugu 
~annediliyor. 

!)ark paktJ hepsi de orta ~ark devlet· 
lerj olan fran, lrak, Efganistan ve 
1'i.irkiyeyi bir araya tophyacaktir. 

Merhum Turk Sadnazami ve Gene • 
tali Mahmud ,Sevket Pa~anm karde§l~ 

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rii~tii Aras 

rinden biri olan Hikmetin ge~en ilkte§rin
deki hi.ikumef darbesinden sonra Bag -
dadda Hikmet Bey Siileymanm iktidar 
mevkiine ge~mesi eski Osmanb 1mpara • 
torlugundan c;tkmt§ bulunan yeni Irak 
devletile Tiirkiye Cumhuriyeti arasmda
ki miinasebetleri olduk<;a degi§tirmi§tir. 

Bagdaddan sonra Riistii Arasm ilk 
gidecegi memleket olan Iranla Turkiye 
arasmdaki miinasebetlerse miikemmeldir
ler. 
. Daha ge~enlerde Cumhuriuet gazetesi 
Iram Tiirkiyenin en iyi dostu olarak gos
termekteydi. 

20 nisan tarihinde T ahranda, lranla 
Tiirkiye arasmda, bir seri anla§malar im
za edildi. Herhalde Ti.irkiyenin faa! DI§ 
hleri Bakam dort §ark devletinin miina· 
sebetlerini azami surette inki§af ettirecek 
olan §ark paktma Bagdad ve T ahranda 
son ~eklini verecektir. 

Rii§tu Aras, Turk harici politikasinin 
son temayiillerinin endi§eli tefsirlere ug -
rami§ bulundugu Sovyet Rusya idare 
merkezine gidecektir. 

Doktor ;laht'm Ankara . ve T ahram 
ziyaretinden sonra teknisyenlerin ve i~ a
damlannm da buralara geJmi§ bulunma
lan bu tefsirlere azc;ok esas te§kil etmek
teydi. 

Suriye meselesinde de 
Fransaya muanz bir vaziyet 
goriinmek teydi. 

Tiirkiye, 
almi§ gibi 

Bazi noktalardan, lstiklal Harbinden
beri tatbik edilmi§ bulunan politikamn ar· 
ttk terkedilmi~ oldugunu zannettirmi§ bu
lunan bir diplomasi faaliyetini Ru§tii 
Arasm bizzat tasrih etmek suretile her· 
tiirlii yanh~ anlayi§l onlemek istedigine 
§Uphe yoktur. 

Tiirk paras1m koruma karar
namesinde yap1lan tadilat 
Ankara 21 (Telefonla) - Tiirk para· 

smm k1ymetini koruma hakkmdaki 11 
sayll1 kararnamede bir~ok degi§iklikler 
yaptlmt~tir. Buna gore Ti.irkiyede icra
Yl faaliyet eden yerli ve yabanc1 §ir -
ketlerin haricde bulunan hisseler ve 
tahvilat hamillerine gondermek mec • 
buriyetinde bulunduklar1 paralarla el· 
yevm Tiirkiyede bankalardan muhtelif 
sebeblerle bloke olunan paralarm giil -
yag1, hah, madensuyu, §arab ve liki:ir -
lerin ihrac1 suretile transfer yap1lma -
sma mi.isaade edilmi§tir. 

Fmd1k, agustos 1937 nihayetine ka • 
dar ayni hi.ikme tabi olacakhr. 

imrah adasmda zer'iyat ileriledikt;e 
civar hapisanelerden oraya mahkum gon
deriyoruz. 

Adliye Sarayz 
Adliye sraymm umurni hapisanenin 

bulundugu yerde in§aSl takarriir etmi§tir. 
Eski yere gore yap1lan plan da miisaba
kayi kazanan muhendis tarafmdan yeni 
yere gore tadil ediltnektedir. Bu ~ah§ma 
bittikten sonra derhal miinakasaya konu
lacak ve sarayin in~asma ha§lanacakhr. 

Cok fOcuklu hakimlerin 
ikramiyesi 

<;ok «;ocu~lu hakimlere verilecek ik -
ramiyenin diger adliye memurlarma da 
te~milini alacagimiz neticeye gore tayin 
edecegiz. Bu vaziyetin biitiin memurlara 
te§mil edilmesi io;in bir kanun yapilmasi 
arhk bir zaman meselesidir. 

H apisane nerede olacak? 
!stanbul hapisanesinin Adliy.e sarayJ 

in§aal! dolayisile bo§altiimasi lazllll gel -
mektedir. Hapisanenin bo§alhlmast io;in 
istanbul Miiddeiumumisi laz1m gelen 
tedbirleri almi§ ve almaktadir. istanbul 
hapisanesinde mevcud bulunan ag1r ce
zahlar ta~ra hapisanelerine, hafif ceza
hlar ise T evkifhanede muvakkaten ha
zulanmt~ yerlere nakledileceklerdir. Ad
!iye saray1 yapildtktan sonra yanmda bir 
tevkifhane in§a edilecek, mevcud tevkif· 
hane de hapisane olacaktu. 

lcra i,lerinde zslahat 
!era i~lerinde Islahat yapmak karann· 

dayiz. Bu miinasebetle Fransada bir mii
tehassJs!a miizakerede bulunuyoruz. Yaz 
tatili sonunda miitehassis gelecektir. 
Bofanmayr kolayla~trrmalr mz? 

Aile, ic;timal bir miiessesedir. Bu, yi
kihrken §ahislardan ba§kasmm reyine lii
zum yoktur, denilemez. Cemiyetin her
halde sevilecek bir sozii vardtr. Simdilik 
kanunumuzu olgun ve yerinde buluyo • 
rum. Eger bo§anma c;ok kolayla§hnlacak 
olursa aile mi.iessesesi ic;timai miiessese 
olmaktan c;1kar. 

Miinlerid hakimler 
Bugun bizde miic;temi hakimler o;ok 

azaldt. Asliye mahkemelerinin munferid 
hakimler tarafmdan idare olunmasJ ~a -
yialarma §U cevab1 verebilirim: 

hlerin icablarma bu sahada yer b1~ 
rakmaga t;ah§Iyoruz. 

M efhud ciiriimler 
Ciirmiime§hud kanunundan ~ok mem

nunuz. Bu kanun agu cezalara §ami! de
gildir. Neticeden memnun oldugurnuz i
c;in adliye ve zab1ta te'ilcilatJ kafi gelecek 
miktara balig olduk~a kanunun hem yer, 
hem de saha itibarile ciiriim sahasmi artJr
mak istiyoruz .. » 

Adliye Vekilimiz bu ak§am Ankara
ya gidecektir. 

Bir naz1rm evinde patliyan 
bomba 

Copenhague 21 (A.A.) - Milli Mii -
dafaa Naz1n Andersen'in sayfiyesinde 
bir bomba patlami§hr. Naz1r evde bu • 
Iunmamaktayd1. 

,;.=============================~ - Omriimiin en ehemmiyetli anlanm 
ya~Iyorum. Du~iin. Vediamn yarma ~~-Cumhuriyetin edebi tefrikast: 107 

BiZ iNSANLAR 
~============== Yazan: Peyarqj Safa ='# 

«6 te§rinisani. yalr, gece - · F akat ni hatuladi ve ba§mi birdenbire asistana 
Or ham o Ru~tii al«;agma tercih ediyorum. yakla~hrarak: 
:Sunu Orhana hep hissettirdim. Evetimin - Evet? dedi, <;ok dalgm ne demek? 
gecikmesi onu sikiyor, c;ok iiziiyor. Fa- - ,Suur azaldikc;a .. , 
kat bir giin: - .Suur azaldik~a?.. T ehlike bi.iyiir 

«- Beklerim, dedi, senelerce bekle- mii? 
rirn.» - Cok. 

Odadan i«;eriye ha!tabakici ve arka- Orhamn kalbinde c;arpmti ba~lad1. 
S!ndan da asistan girdi. Orhan defteri ka- Asistan iimid vermege ~ah~tJ: 
Pamt§h. Onlarla beraber karyolaya yak· - Belli olmaz. Bunu da atlatabilir. 
la§tJ. Hasta adeta baygm yatJyordu. Hem siz kendinizi fazla yormaym1z. Kal-

Asistan Vedianm iistiine egildi ve he- binizi zayif bulduk. Sizin de tedaviye ih
tnen dogruldu. Bir omzu kalk1p inmi§ti. tiyacmiZ var. Sokaga c;IkmJz ve biraz ha
- - Muayeneye liizurn yok, dedi, yal- va altmz. 

t11z derecesi almsm. Beraber merdivenden indiler. 
Yuziinde aCI bir kanaat goriindii. Or- Orhan, holiin kaplSI oniinde bekliyen 

han bemen onun arkasmdan d1~an ~Jk· Necatiyi goriince asistam b1rakarak ona 
tl!t§tJ: ko$fu: 
. - Nic;in muayeneye liizum gormedi- - Biraz ~Ikalim, dedi. 

niz? diye sordu. Fakat hala kalbi c;arphgJ it;in hastane-
Asistan onune bakarak: nin yoku§unu c;lkmak istemedi, bab~ede 
- Cok dalgml dedi. kaldilar. 

_ Omidsizligi sarihti. Orban doktorun: Necatinin sormasma buakmadan, Or-
"-----.l~"u • :J . . L" • .L :1.,. .._ .Aau:.;. h,.n rtl"rti .ki • 

kacagi ~upheli. Cok §iipheli. Ben 
kalbimin etrafmda oliimiin gezin • 
digini hissediyorurn. Y ere yikibp kahve· 
recegim gibi. Senden aynldiktan sonra 
bugiin doktor Vediayi muayene etti. «Bu 
geceyi ge~irebilirse iyi» dedi. Benim tek~ 
rar merdivende gozlerim karardi. Miidi
riyet odasma aldtlar beni. N abz1ma, kal~ 
bime bakttlar, ilac i~irdiler. 1stirahat et
mek ic;in V ediamn odasmdaki §ezlonga 
uzand1m. Defterler... Hani «defterle • 
rim ... » diyordu ya, onlar ... Dolabdan 
ald1m ... Okumaga ba§ladim. Biitiin Ve
dia ..• Anladm m1 ~ Yazmi~, hepsini yaz· 
m1~ ..• Yedi defter ... Hepsini okumak, 
bir anda okumak istiyorum. Miimkiin 
mii I Ctldmyorum meraktan ... Fa kat ne· 
rede, nasi!? V a kit yok, irnkan yok ... 
N eler ... Y a~anmi§ giinlerin biitun tefer· 
ruatt .. , Vediamn Rii§tii hakkmda, be
nim hakbmda butiin fikirleri ... o~ se· 
nedir kendi kendime sordugum, beni me
raktan hogan suallerin teker teker cevab
lan ... Dii~un ne heyecan ic;indeyim. ,Sim
di onlan okuyordum. Asistan girdi ic;eri . 
Vediaya ~oyle bir bakti, muayeneye lii
zum olmadigml soyledi. Ciinkii, diyor, 
Cole dalgm ... Suur azaldikt;a tehlike ar
tarmi~. Dii~iin! Bir taraftan oliim ... Bir 
taraftan hayat. .• Onunla biitiin hayah • 

Tuncelindeki hareketin icyUzU 
Halk1n degil, menfaatleri 

ihlal edilen 
sergerdelerin eseridir 

Hiikumetin satvetine ,ahid olan halk, ordunun 
tayin ettigi noktalara silahlarile beraber 

gelerek teslim olmaktad1r 

Hozattan bir manzara ve jandarmalannuz 
Elaziz 17 (Hususi muhabirimiz - luk ~ocuk zayiati hakk1nda c;ok dogru 

den) - ,Sarki Dersimde Yusufan, De- telkinatta bulunularak ve her fiTSat ve 
menan, Haydaran ve diger bazJ ufak ka- veslieden istifade edilerek saglam, s1h • 
bile reislerile garbi Dersimde Abbasu§a- hatli bu Tiirk unsurun cehalete kurban 
g1, Kirganhlar, Kalathlarla bazt kiic;iik olmalarma azami derecede ihtimam edil
a§iretlerin i§tirak ettigi isyana kar~I yapi· mi§ ve filhakika muvaffak olunmu§tur. 
Ian cezri harekat muvaffakiyetle inki§af Mevzii isyan ve §akavetin sebeblerini 
etmi§tir. Cenubdan geldigi haber alman tahlil etmek -;ok faydah olur. Zira bir 
bazi komitaCilarm tahriHtile a§iret reis • tak1m kirnselerce farzedildigi gibi ortada 
Jeri ba§ta sergerde Seyid R1za olmak mefkurevi bir isyan olmayip izah ve taf· 
uzere aralarmda yeminli hir ittifak yap- sile ~ah§acagirntz vec;hile agalarm gos • 
mi§lardi. ,Sarki Dersimde Harc;ik suyu termi~ oldugu son bir gayretten ba§ka 
iizerindeki ah§ah ki:ipriiyii yakmakla, hi'<bir hadise yoktur. 
garbi Dersimde Sin karakolunu ve baz1 I - Cenubdan filhakika birka~ ko -
nahiye merkezlerini basmakla ba§ltyan mitaCJ geld.igi ve k1smen yerli balk ta
serke§lik hareketleri iizerine her taraftan rafmdan ele verildigi anla§tlmi§tlr. 
askeri kit' alar sevkedilmi§ ve sarp arazili 2 - Bu havalide maim, miilkiin, si
merkez a§iretlerini te§ci etmekte ehemmi- lahm ve hulasa her~eyin en iyisi agada, 
yetli rolleri oldugu anla§Ilan muhit a§iret- reiste ve seyidde olup balk bunlar nam 
lerile muvasalalan kesilmi§ ve bu suretle ve hesabma c;ah§an U§ak mahiyetindedir. 
fesad yuvalan stki ve ~elik bir c;ember Birc;ok yerler silahtan c;ok evvel tee • 
ic;ine ahnmi§h. rid edilmi§ olduldan halde agalann. re-

Daha ilk giinlerde asker! liarekahn islerin sistematik nufuzlanndan kurtula • 
ciddiyet ve azametine inanml§ olan bir rnami§ ve bu defa da iftira ile yalancJ 
c;ok agalar teslirn olmak mecburiyetinde §ahidlerle, araziye miidahale, tapu istih
kalmt§tt. ~arleta Ktztldaglar {son adile sali gibi rnuhtelif ve ltanpk hilelerle halk 
o~§ehidler dagt) garbda ve §imali gar - iizerindeki nufuzlannt idameye ~ah§mi~
bide Beyazdaglara iltica eden §akiler ka· lard1r. 
hir kuvvetlerimit kar§Ismda fazla tutuna- 3 - Agalarin igva ve tahrikile dalma 
mJYarak en sarp ve yalc;m daglarla ~ev- fena!Iga siiriiklenmi§ olan bu havali hal
rili Kutu deresine tahassuna ba§lami§ • k1 c;ok zeki Tiirklerden miite~ekkil bir 
lard1. Bu derenin ve Agndan daha sarp camiamn oldugu kadar gene agalar tara
olan bu berbad mmtakanm magaralarma fmdan tahrik ve igzab edildik~e daima 
Sigman §akiler her taraftan §iddetli taz· korkunc hareketlerde bulunmaktan bali 
yika maruz kahnca bir taraftan teslim ol- kalmam!§tir. 
mak ~arelerine ba§ vurmu§ ve diger ta • 3 - Son vaziyet dolayisile yaphgi -
raftan agalarm, sergerdelerin te§vikile m1z esash etiidlere, temaslara nazaran 
mahvolmak tehlikesine maruz kalan hal- hadise tahrikten ziyade menfaatleri, var· 
km teslim olabilmeleri i~in muhtelif ve hklan tehlikeye maruz kalan agalann 
makul imkanlar hamlanmi~ ve boylece ektigi fesad tohumundan ba§ka bir §eye 
kan dokiilmeden i§in halline c;ah~Ilmi§hr. atfedilmemelidir. Bu sergerdeler iki ziim-

Filhakika cografl, tabii sebeblerle bu re olup biri filen ~akavet ve serke§lige 
muhitte yap1lan askeri harekatm gii~liigii i§tirak edenler, digerleri sinsi vaziyetle • 
derpi§ edilmekle beraber en az bir buc;uk rini ve pusuya yatmt§ durumlanm muha· 
senede esash Islahat yapiimast tasavvur faza ederek hadiselerin inki§afmJ bek • 
edilrni§ken tatbik edilen ~ok muvaffak liyen, fiTSat kolhyan ve elaltmdan men· 
programm miisbet ve feyizli neticesi ola- fur tahrrkatlanna devarn eden ve fakat 
rak asgari hadde indirilmi§ ve bir bu'<uk muti gorunen kirnselerdir. Ve zaten tah· 
ay zarfmda harekatm muvaffakiyetle ik- rik i~in gelen komitacJ!ann gidip geli§le
mali gibi askerlik tarihirnizin bir §aheseri rini kolayla§hran da gene T uncelinin nis~ 
viicude getirilmi§tir. beten rniisaid araziye malik olan muhi • 

Ahlan beyannamelerle halka daima tindeki bu kirnselerdir. 
en dogru, en muvaffak olan ogiitler ve- Mahallen yapilan tetkikattan anla§ll -
rilmi§ ve hiikfunet kuvvetlerine kar§I koy- d1gma gore ~ok fakir ve cabil halkm 
manm doguracagt elim akibetler ve !tO~ degil, isyan agalanndir. Serke§lik ve ~a-

m1z ... Hahralar ... Kalbim c;arp1yor §im
di. Tam o Rii§tii muammasm1 ogrenmek 
iizereydim. Hala me~hul kaldi, Biitiin 
defterleri okumak laztm. N efesim kesili
yor, Lazim. (:arpmtlm fazla. Telat et
me. (:ok seviyormu§um onu... ,Simdi an
hyorum ... 0 da beni. o# 

Orhanm yiizii ~ok sararmi§tt. Necati 
onun bir elini tuttu: 

- Konu§ma! Biraz dud Y oruluyor
sun! 

Dedi ve etrafma bakti. Orhamn ko
luna girerek onu bir kanapeye dogru go
tiirup: 

- Oturalim, dedi, konu§ma, biraz 
nefes al. 
Arkada~mm boyunbagmi ve yAkasim 

~ozdii, gogsi.inii ac;t1. I 
Orban arkasma yaslanarak bacaklari

nt uzatmi~ti. 
Necati sordu: 
- (:ok rahatsizsan keriye haber ve • 

reyim. Gene biraz ilac al. lster misin? 
- Hayu! Y ammdan aynlma I Hie; 

aynlmal 
Necatinin elini tuttu. Titriyordu. A

sistamn soziinii hahrlad1: «Kalbinizi za
yif bulduk.>> 

- Ben de hastaytm, dedi. 
- Seninki tamamile asabi. 
- Bilmem, fenala~JYOrurn. 
- Doktora haber vereyim. 

- Biraz dur. Ge-;er belki. 
Elini kalbinin usti.ine bastuiyordu. 

Sol tarafma dondii ve sag elile sol kolu-
nu sikmaga ba§ladi: ' 

- Agnyor. dedi. 
Gozlerile Necatinin herhangi bir yar

dimtm uzakla§tlracak i§aretler veriyordu. 
Bir miiddet oyle kald1, sonra derin bir 
nefes alarak dogruldu: 

- G~iyor Raliba... dedi. 
- Get;er: ffeyecan. 
- Cok heyecan. Bittim. 
Bir sigara ic;mek istedi, fakat Necati 

mani oldu. 
- Sabret, biraz, "dedi. 
Arkada~mm sararm1' yiiziine bakarak: 
- Omidini kesenlerden fazla meyus 

goriini.iyorsun. F elaket o kadar muhak
kak degil. 

- Hissediyorum. 
- Degil. Muhayyilene inanma. s~ni 

dolandmnak it;in bu anlarmi bekler. 1«;i 
yalan doludur ~imdi. Hep vehim. !nan
rna. Doktor gene gelecek mi? 

- !cab ederse telefonla aramami soy-
ledi. 

- Liizum varsa anyahm. 
- Bilmiyorum. 
- Sorahm. 
T ekrar hastaneye girdiler ve mudiri • 

yet odasmda asistan1 buldu1ar. 
<Ar1cast var) 

Tarihte tekerriir 
kabiliyeti 

$ u sattrlan «Tevrat» tan ahyo
rurn: 
iki kadm, Melik Siileymamn 

nezdine gelip huzurunda durdular. Bun· 
lardan biri: «Am an efendim. Ben ve bu 
kan bir evde otururuz. olt giin arayla 
hirer c;ocuk dogurduk. Bu, dogurdugu 
gece bilmiyerek ~ocugunun iizerine yatti. 
yavruyu oldiirdu, i§in farkmda olunca 
i:ilii c;ocugu benim koynuma koydu ve be· 
nim yavrumu c;ald1, uyanmca hiTSIZhgm 
farkmda oldum. AglaYJp sizladim, ~ocu
gumu alarnadim, huzuruna geldim» dedi.· 
Obur kadm, feryad1 bashrdi, olii c;ocu· 
gun davaciya, dirisinin de kendine aid 
oJdugunu soyledi. fkisi de C$ITPIDiyorJardi, 
ortada bulunan IYOCugu benimsemekte 
1srar ediyorlard1. Melik uzun bir Iahza 
onlann guriil tusiinii dinledi, sonra emir 
vererek bir kihc getirtti ve U§aklanna 
payla§Ilamiyan ~ocugu gosterdi: 

- Bunu ikiye boluniiz, yansinx ka -
dmlardan birine, yansmi da obiiriine ve
nmz. 

U~aklar k1hca ve ~ocuga el atmca ka
dmlardan biri Melikin ayaklarma kapan· 
dn 

- Ben, dedi, davadan vazg~tirn. 
<;ocugu parc;alamaym, bu kadma verin. 

Obur kadm. ileri atildi: 
- Hayu, hayir, dedi, c;ocuk sag kal

dik~ bu kan dirdmm kesmez. Olmesi 
daha iyi. 

Melik giiliimsedi ve ~ocugu al1p «ke· 
silmesin, par~alanmasm» d.iyen kadma 
verdi: 

- Y avru, dedi. senindir. <;unku bir 
ana, evladmm gasbolunmasma belki da
yamr, fakat oldiiriilmesine nza gostere
mez. 

,Su satulari da dunkii gazetelerden 
aliyorum: 

«Sekiz Yll once Bursada Uludagda 
kayholan fabrikator Mehmedin oglu Sa· 
di meselesi miinasebetile lzrnir vilayetince 
yapilan tabkikat bitmi~tir. V ali F az1l 
Gule~. fabrikator Mehmedle baytar 
Azizi vilayet makamma davet ederek 
tahkikat neticesini bildirmi§ ve fabrikato
run kendi ogluna benzettigi $adinin bay• 
tar Azize aid oldugunu soylemi~tir. Fab
rikator Mehmed, baytar Azizle payla§a• 
mad1g1 ~ocugun kendi oglu olmadJgmt 
-ortaya konulan deliller kar~Ismda· kabul 
etmi~ ve iddiasmdan vazge911i§tir.» 

Dava goriiliiyor ki, birbirinin hemen 
hemen ay_ni. Yalmz §U fark var: Evvelki· 
sinde anahk §efkati tabrik olunarak haki· 
kat -bir lahzada~ meydana ~Ikanlllll§. 
ikincisinde uzun incelemeler yaptlarak 
adil bir netice elde edilebilmi§. 

F akat bizi bu bahse ilgilendiren tann• 
teki tekerriir kabiliyetidir. Her yeni hi· 
disenin tarihte bir veya bin benzeri var. 
Bununla beraber biz faniler, yeniliklerde 
eskiliklerin izini aramamaktan zevk ah· 
nz. <;iinkii muhtac oldugumuz heyecan1 
ancak yenilik verir. Boyle olmasaydt ta• 
rih, herkes i~in bir «Kitabi Mukaddes~ 
olurdu. 

M. TURHAN TAN 

kaveti bu unsura c;ekinmeden izafe ede
biliriz. 
1 Hiikumetin satvetine ve bu sa.tvete as1l 
manasile refakat eden rahim ve §efkate 
bizzat ~ahid olan T uncelinin dagl ve 
bagi halki. ~ekinmeden ordunun tayin 
ettigi noktalara silahlarile beraber feve. 
fevc teslim olmaktan asia farig olmamtf 
ve ~ekinmemi§lerdir. Sergerdelerin igfal 
ederek yanlannda ahkoyduklan zavallt 
ve cahil kimselerden ba~ka silahh taki 
kalmami§tlr. 

Ordunun iissiilharekesini te~kil eden 
K1zildaga, Beyazdaga kadar derhal ~o • 
seler yapilmi§ ve nakliye kollan munta • 
zam motorlii servislere ba§larni§hr. Ne • 
hirler iizerine dubalardan kopriiler ku •. 
rulmu~ ve harekat, askerlik, fen ve san· a• 
tin en yiiksek terakkisi ic;inde devam et• 
mi§tir. Bu ufak ve mevzii misal bize or• 
dumuzun emsalsiz ve Avrupai bir zihni• 
yet ic;inde en son ve mi.iterakki teU.miilii· 
nii gostermi§ olmasi itibarile milli gururun 
e~siz bir niimunesi olmu§tur. 

Milli bir davamn kanstz halledilmesi. 
iie< dortyiiz senedenberi devam eden sa
kim an' anelerin yiktlmasJ §erefi Cumhu
riyet Ordu~una nasib olmu§tur. Kutu de• 
resinde ehemmiyetsiz son ~etelerle mu • 
sademeler devam etmekte ise de bunlann 
da imha suretile degil hakka rucu etme· 
leri ve oliimlerine meydan verilmeden 
teslim almmalan beklenmektedir. 

Halen tahassiingahlanndan aynlm1yan 
iki sergerde kalmi~tJr. Biri yedi sekil!'; 
ki§i ile dagdan daga, magaradan maga • 
raya iltica eden $ahin ve obiirii de isyan. 
§akavet ve serke§ligin 60 senedenberi ye
gane amili olan ve fakat son vaziyet do· 
layisile can ~eki§en Seyid RlzadJr. 

Bahri T urgud 
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Dr. Rii~tii Aras ve Celil(lfilffili1 
Bayar diin lraka varddar Fethi Tahsin 
Bu sabah Bagdada varacak olan Vekillerimiz diin istifa • ett1 
goriilmemi' tezahiiratla kar,Ilaniyorlar. Halk M1ntaka reisile Umumi 
Tiirkiye _ lrak ittihadm1 'iddetle alk,Iamaktadir merkez aras1nda nizami 

[Ba~ta.ra/l 1 tnci sahtted.e I I jansmm hususi muhabiri bildiriyor: bir ihtilaf ~1kt1 

F ransada ~iddetli bir siyaSi huh ran 
Kabine ayanda ugrad1g1 mag-
liibiyet iizerine istifa etti 

1stasyonda hudud kaymakamJ, T e§rifat Heyet bu s~bah otomobillerle Musul-
Mudurii tarafmdan kar§Jiandilar ve bu- dan hareket eth. 
radan hududa otomobillerle geldiler. Mu- Musul hududuna kadar mutasarnf, 
sui mutasarnfile Polis Miidurii burada kumandan, belediye reisi ve diger erkan 
Vekillerimizi istikbal ettiler. Ye kendi • refakat ettiler. 

TUrk Spor ku -
rumu istanbul mm
takasr reisi Fethi 
Tahsin Ba§aranm, 
mmtaka reisligin -
den istifa ettigini 
diin ogrendik. Tiir
kiye idman Cemi -
yetleri ittifak1 te§
kilah kuruldugu 
giindenberi mem -
leket sporunun in
ki§afr ic;in muhtelif . 

Ye1ti hiikiimeti Clta.utelnps kuracak 

lerine Musula kadar refakat ettiler. ~eh- Heyeti, Erbil hududunda mutasarnf, 
rin methalinde bir askeri ihtiram k1t' as1 kumandan ve erkan kar§JladJlar. Erbil 
Vekillerimizi selamlad1. M1Z1ka 1stiklal memurin kuliibiinde heyetimiz izaz edil
ve lrak mar~lanm <;ald1. Biitiin §ehir di. ~ehir ba§tanba§a Turk ve lrak bay· 
Turk ve Irak bayraklarile donati!mi§, raklarile donanmi~hr. Biittin balk sokak
§ehir halk1 sokaklara dizilmi§, misafirleri larda co~kun tezahiirat yapm!§tlr. 
s1cak ve co§kun tezahiiratla alkl§hyor ve Gerkuk hududunda heyetimiz, muta • 
selamhyorlardi. Dr. Aras ve Celal Ba- samf. kumandan, diger miimtaz zevat 
yar bu c;:ok samimi kar§Jlanmadan fevka- tarafmdan kar§JlandJlar. 
lade mutehassis oldular ve karde§ mille- Gerkuke giri~ tasavvurun fevkinde nii· 
tin bu hislerinin, Turk hislerinin bir rna· mayi~le oldu. ,Sehrin methalinde yiize 
kesi oldugunun halka bildirilmesini rica yakm otomobille halk istikbale gelmi~ti. 
ettiler. Ogle yemegi ikametlerine tahsis Otomobiller bayraklarla donanmJ§ bulu
edilen konakta yenildi. Ak§amuzeri mm- nuyordu. ,Sehir buyiik bir donanma man· 
taka kumandanhgmda §ereflerine veri • zaras1 arzediyordu. Halk Turk dostlu • 
len c;ayda bulundular ve ondan sonra Be- guna, Ataturke kar§I emsalsiz tezahurat· 
lediye parkm1 gezdiler. Mutasarnfhk ko- ta bulundu. ,Sehrin her ge<;idinde kesilen 
nagmm c;:ok guzel tezyin edilmi§ bahc;e- kurbanlann adedi sayJlm1yacak kadar 
sinde Dicle kenannda askeri mlZikanm c;:oktur. Muhtelif taklar yapllmi§tlr. ,Seh
giizel havalar1 dinlenerek yemek yenildi. rin methalinde miZika, lstiklal ve lrak 
Vekillerin gezintileri halkm co§kun teza- mar§lanm c;:ald1. Dr. Aras kendisini se • 
huratma vesile oldu. lamhyan asker! kit' ay1 tefti§ etti. Heyet 

Misafirler yann sabah yollanna de - istasyon binasmda kendilerine tahsis edi
vam edeceklerdir. len dairelerde istirahat ettikten sonra og· 
Dost memlekette halkrn bayramr le yemegini mutasarnfla beraber yedi -

Bagdad 21 (A.A.) _ lrak matbuat ler. Bagdad elc;:i~i~le Ira~~n Ankara el~ 
b.. . b'ld' · • c;iligi eski ba§katibi, Hanc1ye Nezareti 

uroou 1 myor. M k h · K k"k 
T .. k' H . . Veki'll' k !Ans miidiirlerinden u§ta • eyett er u te ur 1ye anc1ye e se a 

T evfik Ru§tii Arasm riyaseti altmda bu- kar§Ilad_I_la_r_. -------
lunan ve aziz arkada§lanndan murekkeb 
olan muhterem Tiirk delegasyonu, bu 
sabah Irak hududuna vas1l olmu§tur. Irak 
hukumetinin Ankara el~isi Bay Naci 
,Sevket muhterem heyet arasmda bulun -
maktad1r. 

Tiirk delegasyonu hududda ve bir 
Oklada, Musul mutasarnf1, emniyet mii
diirii, yiiksek memurlar ve o mmtakanm 
e§rafi tarafmdan istikbal edilmi~tir. Kar· 
~danma merasi . .inden sonra Tiirk heyeti 
Musula dogru hareket etmi§tir. Heyet, 
yolda ugrad1g1 butiin yerlerde hiikumet 
ricali, muhtelif halk tabakalan tarafm -
dan hiinnet ve samimiyetle kar§Ilanmi~ • 
tiT. Tiirk delegasyonu bugiin saat biri 
c;eyrek ge<;e Musula vas1l olmu§tur. Bu· 
rada yap1lan c;:ok samimi istikbal mera -
siminde Tiirkiye ile lrak arasmdaki dost· 
luk ve sadakat baglan tecelli etmi§tir, 
Tiirk - Irak dostlugunun esas hedeflerin
den biri yakm ~arktaki sulhun teminidir. 
Musul §ehri donalJlmJ~tJr ve halk Turk 
heyetinin muvasalatmdan dolay1 bayram 
yapmaktadn. Tiirk ve lrak bayraklan 
muhtelif caddelerin binalarmda dalga -
lanmaktadJr. Tevfik Rii&tii Aras goste
rilen bu sadakat ve dostluk tezahiirlerin
den miitevellid memnuniyetini bildirmi§ -
tir. Biitun halk, Sa Majeste Krah, Ata -
turk Hazretlerini ve Tiirkiye - lrak itti
hadmJ ~iddetle alki§lamJ&lJr. Bu tezahiir -
ler, halkm samimi hissiya tma terciiman 
olmaktad1r. Muhterem Tiirk heyetinin 
resmi istikbali Gergiikte vuku bulacak ve 
bu esnada Tiirkiyenin Ankara ve T ah -
ran elc;ileri de haz1r bulunacaklardu. 
Bundan sonra Turk heyeti Bagdada 
dogru seyahatine devam edecek ve sah 
sabah1 Bagdada vas1l olacaktir. 

Tiirk heyetinin samimiyet ve hararetle 
kar§IlanmasJ i<;in biiyuk hamhklar yapil
maktadJr. 
Gerkiikte istikbal ve goriilmemif 

tezahiirat 
Gergiik 21 (A.A.) - Anadolu A-

Koyliilerin odun, komiir 
ihtiyaci temin ediliyor 

[Ba~tarafl 1 tnc1 sahttede] 
i<;in nizamname mucibince izin verile • 
cektir. Bu ihtiyacJ kar§Jhyacak ormanm 
idarece aynld1ktan sonra da koyliilere 
izin kag1dlan en c;ok bir hafta zarfmda 
verilecektir. 

~imdiye kadar koyliiler tarafmdan iyi 
bir halde korunmu§ olan ormanlar gene 
o kOyliilere verilecektir, ha§ka koyliilere 
tahsis edilmiyecektir. Otedenberi o mm· 
tc.ka kazalarmda salllan miktarda odun 
ve komiirii temine kif a yet edecek viis' atte 
orman aynlacak ve onnan koyliiniin is -
tihlak edebilmesi ic;in 25 ve 1 00 hektar • 
hk kiic;iik partilere aynlacaktu. 

Koyliiler onnandan kesip ~1karacak -
Ian mahrukattan onnan bedelinin birinci 
taksiti pe§in olmak iizere birkac; taksitle 
tediye edeceklerdir. 

Orman kanununun tatbikatr 
Ankara 21 (T elefonla) - Onnan 

kanununun tatbik1 ic;in bir komisyon c;a
h~malanna devam etmektedir. Komisyon 
bugiin de toplanarak c;:ah&ml§tlr. 

Suriye ve Filistin 
tevhid edilecek 

[Ba~taratt 1 fnct sahtted.el 
Prens Mehmed Ali bu suretle Muse

vi meselesinin de kokUnden halledilmi~ 
olacagmr, zira Filistindeki Musevilerle 
Arablann mUsavi hukuka malik bulu
nacaklanm ileri siirmii§tUr. 

Bu teklif Londra mehafilinde mUsaid 
bir tesir husule getirmi§tir 

MUstakbel Suriye ve Filistin hUkUm
darhgrna Maverayi Erdiin Emiri Ab -
dullahm getirilmesi muhtemeldir. 

lngiliz komiseri istifa edecek 
Yafa 21 (A.A.) - Londradan matbu · 

ata verilen bir habere gore ingiliz yiik· 
sek komiseri Warchope onUmUzdeki ey
lillde istifa edecektir. 

idare makamlarm - Istifa eden mm
da ve teknik §Ube - taka reist Fetht 

. Ta:hsin Ba~aran Jerde vaz1fe almi§, 
spor i§lerimizi sadece yUzUnden degil, 
esasmdan ve ic;inden tetkik etmege im
kan bulmu§ olan Fethi Tahsinin bugiin
kU vazifesinden ayrrlm1~ olmas1 TUrk 
sporculugu ic;in hakikaten bir kaytbdir. 

Ogrendigimize gore, Fethi Tahsin, 
mmtaka disiplin divam kurulmas1 me
selesi etrafmda umumi merkezle mm -
taka riyaseti arasmda c;1kan nizami bir 
ihtilaf iizerine istifa etmi~tir. 

istanbul mmtakasmm muamelah, ve· 
kaleten ikinci reis Necmiye devredil -
mi§tir. Mmtaka riyasetine kimin geti -
rilecegi heniiz malfun degildir. 

[Ba1tarcztt 1 tnci 1ahttedeJ 
1<;tima 2,25 de nih a yet bulmu§tur. N e· 

ticede N amlar Elysee sarayma giderek 
kabinenin mi.i§lerek istifasmJ Reisicum • 
hur Lebrun' e takdim etmege karar ver
mi~lerdir. 

Bu sabah ~1kacak clan gazeteler ba -
sJ!dJgi zaman kabinenin istifa ettigini he
nuz kimse bilmiyordu. Bununla beraber 
ayan meclisinin muhalif karan iizerine 
buhranm ba~gosterecegi muhakkak ad -
dedilmekte idi. Bunun ic;:in gazeteler 
Blum'i.in selefinin duc;:ar olacag1 mii~kii· 
]at hakkmda evvelden tefsirlerde bulun -
maktad1rlar. Gazetelerin bi.iyuk bir k1smi 
parlamentonun «halk cephesi» ekseriye -
tin]n oldugu gibi kalacagmi ve Ba§vekale
tin de radikal - sosyalist ricalinden birine 
ve kabinenin sukutuna ayan meclisi se -
beb oldugu ic;:in aglebi ihtimal ayan aza -
smdan birine tevdi edilecegini yazmak -
tad1rlar. 

Sag cenah gazeteleri radikal • sosya
list partisini bir milli ittihad hiikumeti 
te§kil etmege davet eylemektedirler. Sol 
cenah gazeteleri de bu partiyi halk cep • 

Bedevi kabileler Amuk hesini «devam ettirmeQ-e'~ te§Vik etmek -
tedirler. 

OVaSIDI istila ediyorlar Lebrun, yeni bir hiikumet te~kili ic;:in 
[B~tarat: 1 inct sahtfede] derhal miizakerelere ba~lamJ§hr. hi ha-

iskenderunda bulunan delege Durieux, her alan mehafilden bildirildigine gore, 
heyecam teskin ic;in Tiirk heyeti temsili - devlet reisi, ilk miilakahm Blum kabine
yesinden yanna kadar Antakyadan ay - sinde devlet nazm olarak bulunmu~ olan 
nlmamasm1 istt.di. Y ann kendilerile gO- Camille Chautemps ile yapmi§hr. Bun-

k · dan sonra Lebrun ayan reisi Jeanneney'i ru§ece hr. 
Bu sabah Alevi ve Rum kadmlan kabul etmi& ve yanm saat kadar kendisile 

c;ocuklarile Aziziye belediyesinin camla - gorii§IDU§tiir. 
nm brdilar; arpalanm yagma ettiler. Chautemps, bu sHad a Elize' de bulun
Askerler niimayi§c;:ileri cebren dag1tmak makta idi. Saat 3 ii 40 gec;:e, meb'usan 
mecburiyetinde kald1. reisi Herriot Elize'ye giderek, Lebru • 

Amuk ovasma bedevilerin akm1 devam niin yanma kabul olunmu~tur. 
ediyor. Maztepe, Turfa, Akpmar, Pa • Yeni kabineyi Chautemp• kuracak 
§ayuk, K1Z1lkaya, Ceylantepe ve Miisri- Paris 21 (A.A.) - Reisicumhur 
fiye koylerine yerle§tiler. Mahluliin yag· Lebrun yeni kabinenin te§kiline radikal 
rna edilmesinden korkuluyor. Me hur sosyalist riiesadan Chautemps'1 memur 
Aneze a§iretinin reisi Emir Halil Antak- etmi~ ve Chautemps bunu kabul eylemi§· 
yaya geldi. Usbetulumumi cemiyeti, . 

d H - ti~ 
kendisine ziyafet ver i. eyecan mute- M. Chautemps'zn temaslart 
madiyen koriiklenmektedi;. b Paris 21 (Hususi) _ Blum kabine • 

Suriyenin baz1 yerlerindeki ve aya 
sinin istifasmdan sonra, Cumhurreisi M. kar§I Mardinden Payasa kadar hudu -
Lebriin yeni kabineyi kurmak vazifesini 

dumuz kapanmi~hr. radikal sosyalist f1rkas1 lideri M. Camille 
Suriye Yiice Komiseri Kont do Mar-

tel Paris ten donu§iinde Tiirkiyeden ge - Chautemps' a tevdi etmi§tir. M. Chau -
d B temps bu vazifeyi kabul ederek, siyasi c;:erek haziranm yinni sekizin e eyrutta 

temaslaihna ba§lami§tlr. M. Chautemps bulunacakhr. 
Suriyenin muhtelif yerlerinde partici • bugiin Blum kabinesinde Hariciye Neza

lik yuzunden musademeler vuku bul • retini i§gal eden M. Delbos'u, eski Ha -
maktad1r. Bu arada Der'ada maliye rei- riciye Namlanndan M. Paul Bon • 
sinin evi bombalanmi~hr. Bunun iizerine court'u ve eski Ba§vekillerden M. Albert 
,Sam dan Der' aya inz1bat kuvvetleri gon· Sarraut' yu kabul etmi§tir. 
derilmi§tir. Suriyedeki Fransiz malt mii- Siyasi mehafild~ M. Chautemps'm ye
esseseleri kredi muamelelerini kesmi~ler- ni kabineyi te&kile muvaffak olacagJ ka-

naati mevcuddur. Halk cephesine men -dir. b h 
KANDEMIR sub sosyalistlerin yeni ka ineye muza e---···· Kiinzberg Oniversitesinin 

ytldoniimii 
Ankara 21 (Telefonla) - Almanya • 

mn KUnzberg Universitesinin tesisinin 
200 iincii yildonUmUnU kutlulamak ic;in 
biiyiik ve parlak merasim yaptlacaktrr 

Bunun i~in Ankaradan iki profes<it 
davet edilmi§tir. 

Hukuk profesorii dekan Baha ile me
deni hukuk profesorii Hiiseyin Cahid 
bu merasimde bulunmak Uzere bugUn 
Almanyaya hareket etmi§lerdir. 

ret edip etmiyecekleri henuz belli degil
dir. 

Kabine lefekkiil etmek iizere 
Paris 21 (A.A.) - Chautmps yeni 

kabineyi bugiin te§kil edebilecegini iimid 
etmekte ve Leon Blum kabinesine ~ok 
benziyen bir kabine te§kil etmek iizere 
siyasi §ahsiyetlerle isti§arelerine durma • 
dan devam etmektedir. 

Chautemps evvela Blum'dan sosyalist 
partisile birlikte kabineye i§tirak etmesini 
istemi§tir. Fa kat Blum evvela mensub ol-

~,,;:;,~~==..,.,;;;:;;;:;;;:;;,,.,======-~'""""'~=-=====" gitti. Bunda §iiphem yok, polis ve tabi

r H A c I $ . D bi adli bunu tesbit edecektir. Nihali oldii-R A I ren kim olabilir? Bu kadm senelerce ki-
minle gorii§mii§tiir? Kim onun du§mam 

«Cumhuriyet» in milli •ergiizeft romanr : 31 ===--.,) olabilir?.. Suleyman Rahimden ba§ka 
kimse ... 

mu§tur? Ben bunu tamamile izah edemi
yorum. Kadmm be§ on paras1 varmi§ ve 
Leyla geceyans1 bir sesin: «Hepsini, 
yoksa seni oldiiriiriim !» dedigini duy -
mu§. Adile kadmm hic;bir paras1 buluna
madJgma gore cinayette paranm da mii
him bir rol oynadJgJ anla§Ihyor. Fakat 
sebeb, yalmz bu olamaz. <;unkii Adile 
kadm1n elsa olsa bir iki yiiz liras1 vard1r. 
Suleyman Rahim bir iki yiiz lira ic;in, 
adi bir hJTSIZ gibj eve girecek, adam ol • 
diirecek katillerden degildir... Onun sis
temi girdigi tehlikeden biiyiik karlar te -
min ederek <;IkmaktJr; yahud oniine <;Ikan 
tehlikeleri her neye mal olursa olsun 
izale etmek ... 

Diye onu tesliyeye ve a)'lltmaga <;ah- min bundan sonraki hayahm siz benden - Evet. Eger kadmcaglZin bir cina-
§Irken bir ara Sami Beye de dondii: daha iyi bilirsiniz. Ciinkii ;ievket Be yin yete kurban gittigi anla§Ihrsa ilk akla 

- Bahsettiginiz adamm Feridenin sa- evraki arasmda ba§ka malilmat bulama· gelecek onun sab1k kocasJdir. Fakat se • 
b1k kocas1 oldugunu biliyor muydunuz? d1m. Zaten ~evket Bey kansmm burna- bebi? .. 

- Evet, fakat wylemege mecbur - cerasm1 kiZindan gizlemi§. Ona kansmm - Sebebini ben §oyle izah ediyorum: 
dum. Beni mazur goriiyorsunuz, degil <;IId1rarak kayboldugunu, oldiigiinii soy· Nihal belki bu tehlikeli adamm hayatma 
mi? lemi§tir. Leyla hie; tammadigJ annesinin i§tirak ettigi zaman tesaduf eseri olarak 

- Tam ami! e... dunyada olmad1gma kanidir. baz1 m(anna vabf olmu§tur. 0 mlan 
Yiiziine su serpilen Feride Hamm, bi- Sami Bey susunca Nihad Bey, dedi if§a etm~mesini, bir miiddet hafizasm1 im-

raz aYJhr gibi oldu. Ba§l bir kolunun iis- ki: ha ederek temine muvaffak oldu. F akat 
tiine dayah olarak goziinii ac;ar ac;maz - Biitiin anlathklanmza gormii~ ve zamanla haf1zanm avdet ettigini anlaym
uzun uzun ic;ini c;ekti. Sami Beye done - §ahid olmu§ gibi kana at getirdim. Y almz ca hic;bir iz b1rakmadan tehlikenin oniine 
rek: bu vakayile Ay§e kadmm oliimii arasm - gec;mek istedi. 

- <;ok rica ederim, kusuruma bakma- da bir miinasebet bulmamzm sebebini an- - Miikemmel izah. Y a oteki hizmet-
YJmz, devam ediniz.. hyam1yorum. c;inin katli sebebi? Onun da oliimiinde 

Dedi. Sami Bey devam etti: - Ben yalmz Ay§e kadmm degil, miiphemlik var m1? Muhakkak birisi ta-
- Sonra, Siileyman Rahim baz1 es - Adile ismindeki hizmetc;i kadmm da Sii- rafmdan oldiiriildiigu sabit olmu§ mu

ranna vakif oldugu anla~Ilan sabJk kan- leyman Rahim tarafmdan olduriilmii§ dur? 
s1m elinden b1rakmak istememi~. onu kim olabilecegine ihtimal veriyorum. Katiller - Onu yatagmda bog~zlanmi§ olarak 
bilir nas1l mel'unane tedbirlerle haf1za - yeryiizi.inde ~ukiir ki c;ok degildir. Aileyi ve kanlar i<;inde buldular. Polis hala ka
dan mahrum bir hale koyarak Ay§e ka - tamyan katil, o ailedeki her §iipheli olii- tili aramakla me§guldiir. F akat Adile 
dm ismile bir hizmetc;i yapmi§, yanma al- mun faili olarak almmak lazimdir. Ni - kadmm katline sebeb nedir? Siileyman 
mi§tlr. Ay§e kad1nm ve Siileyman Rahi- hal, yani Ay§e kadm bir cinayete kurban Rahim bu kadma neden musallat ol • 

Nihad Bey hayretle sordu: 
- Bu adam1 gayet yakmdan tamyor

mu§ gibi anlahyorsunuz. Ba§ka vak' alan
m biliyor musunuz? 

- HaYJr, amma §U iki vak'ayi ve o -
nun izdivaclanm ogrenince onu yakin -
dan tamdigimi samyorum... Nihali kan
dinni§, almi§, evlen~i§ guya... F akat 
maksad1 bir aileyi y1kmak veya bir aile 
yapmak degildi. Onun elindeki avcunda
kini <;arpmakh ... 

F eride Hamm, bir kere daha ba§ml 
avuclan i<;ine alarak gozlerini kapad1. 

dugu partinin ve sosyalist partisinin daimi 
komitesinin reyiru almasJ lazimgelmekte· 
dir. fttihaz edilecek karann yann topla -
nacak olan sosyalist partisinin milli mec
lisi tarafmdan tasdik edilmesi lazimgele -
cektir. 

Chautemps bugiin ogleden sonra ko -
miinist partisinin liderlerile de gorii§ecek
tir. Meb'usan meclisi sosyalist grupu 
Blum'e itimadm1 tekrar etmi§tir. Sosya -
list partisi milli konseyi yarm toplanacak· 
hr. Sosyalistlerin miizaheretini temin et
tigi takdirde geceyansmdan evvel kabi -
neyi te§kil edebilecektir. Bu takdirde yeni 
kabine yanndan itibaren i§e ba§hyacakllr. 

Sosyalist frrkast fevkaliide bir 
toplantt yapacak 

Paris 21 (Hususi) - M. Chautemps 
bu ak§am Cumhurreisi M. Lebrun'ii zi
yaret ederek bugiinkii temaslanndan he
niiz miispet bir netice almadJgmi, temas -
Ianna yann da devam ederek kat'i bir 
cevab verecegini bildinni§tir. 

Sosyalist fukas1 yann sabah fevkalade 
bir toplantJ yaparak M. Chautemps ta -
rafmdan te§kili derpi~ edilen kabineye 
kar~1 ittihaz edecegi siyaseti tesbit ede -
cektir. • 

Blum halkr siikunete davet etti 
Paris 21 (A.A.) -Blum Reisicum

hura kabinenin istifasmi verdikten sonra 
matbuata a~ag1daki beyanatta bulun -
IDU§Iur: 

«- Mab'usan meclisi sellar komitesi 
tarafmdan haz1rlanan ve hiikumetin mu
vafakat edebilecegi en son tavizleri ihti
va eden projenin ayan tarafmdan reddi 
herhangi bir netice elde edebilecegi iimid
lerini ortadan kaldirmi§hr. Kat'iyyen za
ruri telakki ettigimiz vas1tamn bize ve -
rilmemesi iizerine iktidar mevkiinden c;e
kiliyorum.» 

Blum gerek meb'usan meclisinin, gerek 
ayanm halk cephesi partilerine te§ekkiir 
etmi§ ve halk1 siikuneti muhafazaya davet 
ederek demi§tir ki: 

«- Hiikumetin diger bir heyete devri 
tam bir siikunet dairesinde vuku bulma
hd!r.» 

.A.yandaki miinaha,alar ve 
Blum'un sozleri 

Paris 21 (A.A.) - Ayan meclisinin 
diin ak§amki celsesinin ba§langJcmda 
Abel Gordey, sol cenah fukalan dele • 
gasyonunun intikali mahiyetteki teklifinin 
bilhassa hiikumete cebri bir istikraz ak -
dine tevessiil etmek ve devletle F ransa 
bankasJ arasmdaki mukavelenameleri ta
dil eylemek miisaadesini bah§etmekte 
olmasJ itibarile ayan meclisini tatmin et
memekte oldugunu tebariiz ettirmi§tir. 

Miiteak1ben soz alan Vincent Auriol, 
ayan meclisi maliye encumeninin metnini 
kabul edemiyecegini beyan etmi§tir. Ma
liye N azm, demi§tir ki: 
«- Siyasi hayahmiZIO her nab1z ah

§Im milli kredi aleyhinde istismar etme
mek icab eder.» 

Auriol, heyecandan titriyen bir sesle, 
vazifesini yapm!§ oldugunu, uc; tarafh 
itilafnameyi imza etmek suretile beynel -
mile! mesai birligine muracaat yolunda 
gayret sarfetmi§ bulundugunu soylemi§ • 
tir. 

Hatib, netice ~larak, §oyle soylemi~tir: 
«- N e ademi itimad1 kabul ederim, 

Sami Bey devam ediyordu: 
- Bundan sonraki hayatJ da ayni 

yolda yiiriidiigiine delildir. Bununla be -
raber ikinci izdivacmda belki biraz da 
kendini unuttunna~yahud baz1 kimsele
re temiz bir aile reisi gibi goriinerek ba§
ka entrikalar kurmak maksad1 vardJT ve 
belki Suleyman Rahim hakkmda bizim 
bildigimiz onun hakiki hayatmm pek 
mahdud bir bsmidJr, Sathidir, ic;inde 
kimbilir neler var ! .. 

Bunu soylerken Sami Bey Feride Ha
mma babyor, onun da bir<xok §eyler bil
digini ve bunlan soylemesi dogru olaca -
gm1 anlatmak istiyordu. F eride Hamm 
sesini ~1kannad1. Y almz: 

- Ah, dedi. Siz neden bir iki giin 
evvel gelmediniz? Belki bu kadmcag1z1 
kurtanrdm1z. Belki onu c;ocuguna kavu§
tururdunuz. Ne bedbaht, ne talihsiz ka
dmml§. 

Nihad Bey: 
- Evet, dedi. Senelerce gizli kalan 

hayahnin oldiigli giin, oldiikten sonra 
bize malum olmas1 da onun talihsizligine 
bir deli! degil midir? Simdi Leyla nere
de acaba? .. 

Sami Bey omuzlanm kald1rdJ: 
(Arkall Vtzr) 

ne tahdid edilmi§ itimad1 kabul ederirn-» 
Blum, ayan meclisinden sol cenah fir• 

kalan delegasyonunun metnini kabul et• 
mesini taleb etmi§ ve §oyle demi§tir: . 

«- !stenilsin, istenilmesin gene, blf 
halkc;Ilar cephesi hiikumetiyiz. Ayantll 
ekseriyeti ise halk~Ilar cephesine mensu~ 
degildir. Bu ekseriyet, bizden miitemadt• 
yen bir nevi «ak1lh uslu davranma» iste
mi§ ve bu hal bizim memleketteki icraa • 
llmlZln insicamm1 degi§tirmi§, bozmu§tuf• 

Ayan meclisinin bu iimidi, hiikumetill 
giri§mi§ oldugu icraat tam muessir olaca• 
g1 mada yapm1~ oldugu bir tak1m tah• 
didler §eklinde kendisini gostenni§tir. Biz, 
kendimiz ic;:in bir sukut sahasi aram1yo ~ 
ruz. Bilakis, ya§amak istiyoruz. Filvakt 
kabinemizin mevcudiyeti sizin elinizde ~ 
dir. F akat bu mevcudiyetin idamesine 
imkan yoksa yanmn ne olacagmi sizedn 
soranm.» 

Bundan sonra Blum, hiikumetin ta ~ 
hakkuk ettirmi~ oldugu icraah hatulat ' 
IDI§hr: Her tiirlu sosyal kanunlar, mali t•' 
lahat sahasmdaki te§ebbiisler .. 

Ba~vekil demi§tir ki: 
«- Ayan meclisi, kabul edilmi~ olall 

kanunlardan riicu edilmesini mi istiyor? 
Ayan meclisi, ekseriyetin degi~mesini 
hiikumetin muhalif amele te~ekkulleri ile 
olan miinasebetlerinin derin tadilata ug 4 

ramasml ffil istiyor? hte ayanm, netayici 
tahmin etmek miimkiin olan kararile kO. 
kiinden hal ve fast! edecegi mesele bu • 
dur.» 

Caillau.x'nun k1sa bir miidahalesinden 
sonra ayan meclisi, 96 reye kar§J 168 
reyle sol cenah f1rkalan delegasyonunun 
metninde lSfar eden Perier, tadil teklifi .. 
ni reddetmi~ ve maliye enciimenini met " 
ninin 83 reye kar~I 198 reyle kabul et ~ 
mi~tir. 

Blum. itimad reyi istememi§tir. 
Kabine, geceyansmdan biraz sonra 

toplanmi§hr. 
Komiinist partisi hiikumete 

i,tirak edecek 
Paris 21 (A.A.) - Komiinist par .. 

tisi parlamento grupu reisi Duclos Ba§ " 
vekaletten aynhrken gazetecilere demi§ .. 
tir ki: 

«Benim fikrimce ancak gene halk 
cephesine mensub bir hiikumet te§kil e " 
dilebilir. Komiinistler birka<; giindenberi 
malum oldugu iizere icab ederse halk 
cephesine mensub bir hukumete i§tirake 
karar venni&lerdir. 

Bir belediye intihabr neticesi 
ve Doriot'nun istifasr 

Saint-Devis 21 (A.A.) - Belediye 
intihabatmda halk cephesi listesi 1 0.524 
reyle kazanmi§hr. Sag cenah f1rkas1 clan 
Frans1z halk partisi ancak 6.966 rey ala .. 
bilmi&tir. Eski Saint-Devis Belediye reisi 
ve Frans1z halk partisi lideri Jacques 
Doriot'nun belediyenin idaresinde yapttgl 
yolsuzluklardan dolayi azledilmi§ o!du .. 
gu hahrlati!maktadir. Doriot, maglubi ~ 
yetten sonra meb'usluktan vazge<;tigini 
beyan etmi§tir. 

Doriot komiinizm aleyhtarr 
ittihad istiyor 

Paris 21 (A.A.) - Doriot'nun balk 
partisi ne§rettigi bir tebligde mumailey " 
hin bundan boyle biitiin gayretini komii .. 
nist aleyhtan kuvvetlerin birle§tirilmesine 
hasredecegini bildirerek diyor ki: 

«Doriot meb'usluktan istifasmJ parla• 
mente reisine vermi~ ve bi.itiin parti te§ " 
kilatlanna da gonderdigi bir telgrafta dun 
yap1lan belediye intihabatmm Paris bal .. 
h arasmda komiinist tehlikesinin biiyii • 
mekte oldugunu gosterdigini, hiikfune~ 
buhramndan dolayJ Pariste vaziyetin c;ok 
vahim bulundugunu ve komiinist aleyh " 
tan biitiin F ranSJZlar arasmda birligi~ 
bir kere daha kat'i bir zaruret kesildigint 
ehemmiyetle kaydeylemi~tir.» 

Londrada heyecan . 
Londra 21 (A.A.) - Blum'un istt• 

fasJ siyasi mahfillerde biiyiik bir heyecan 
tevlid etmi§tir. Herkes, sulhun muhafa • 
zas1 ic;in mes'ul hiikumetlerin daiml su " 
rette temas etmelerini icab ettiren bey • 
nelmilel vaziyetin bugunkii ~eklinde Fra~· 
sada bir kabine buhranmm ba§gosterrn1f 
olmasmdan miiteessirdir. !ngiliz • fran• 
s1z tesaniidiinii kuvvetlendirmek suretile 
bir Avrupa harbine mani olmak ic;in 
Blum kabinesinin takib ettigi harici siya• 
setten ba§ka bir siyaset takibi miimkiill 
olmadiRI kanaati umumidir. __..-!: 

Ktztlaya iiye devfirme haftat1 

1 temmuz 1937 de ba, hyacakttr· 

iiye yazthntz! 1 

siis' 
bii~ 
au 



CUl\tHURiY ET 

• 
iiyiik Tiirk 
• 

ICin 
~ 

Diin soz soyJiyen hatibler; soldan sua ile:. Hasan~ Cemil, Tricot-Royer Gomiu, tzmirli tsmail Haklu, 
Rasadhane Miidiirii Fatin, Ne~'et Orner, Akil Muhtar, Doktor Periban ve Semseddin 

I 
I 

'7 

Y eni mahsuliin idraki 
fiatlar1n diismesine 

' 
sebeb oldu 

meden, gene ayni doktrini takib ederiz.» Ger<en hafta vasati olarak otuz parahk 
Profesor Akil Muhtarm nutku bir sukut gosteren bugday fiatlan dun de 
Doktor N e§et Omerden sonra profe • gene tenezziil temayiilleri gostermi tir. 

·· Ak"l M h tb · s· bb Tiirkofisin bu seneki istihsal vaziyet sor 1 u tar, « m manm II ma 
bir bakJ§» ismi altmdaki nutkunu soy • hakkmda hamladJgJ rapora nazaran E 
ledi. Akil Muhtar, bu nutkunda lbm ge ve <;ukurova mmtakalarmda mayJS 
Sinamn 11bbi eserlerinin, bilhassa kanu • ay1 sonlanna dogru mahsul idrak edil 
nunun 16 nc1 asnn sonuna kadar tekmil mi§tir. Simdi bu mmtakalann her tarafm
§ark ve garb tlb tedrisatmda hakim b1r da hasad yapilmi~tJr. Diger mmtakalar
mevki tuttugunu ve tababetin bu eserin da da ekinler miisaid bir hava §eraiti i~;in
yardJmile ilerlemi~ oldugunu, bazi miiel- de geli~i~tir. Karadeniz mmtakasmda 
liflerin, ibni Sinanm kendisinden evvel bir arahk yagmursuzluktan endi e edil
gelmi§ olanlarm ortaya koymu~ olduk • mi§se de sonradan yagan yagmurlar bunu 
Ian malumati tophyarak giizel bir §ekilde izale etmi§tir. 
ifade ettigi hakkmdaki sozlerine bak1I • 193 7 bugday rekoltesini heniiz rakam
dJgl takdirde ibni Sina i~in bir memba larla ifade etmege imkan goriilememekte
degil, fakat bymetli bir hazine denile • dir. Y almz, zer'iyatm geni§ bir sahada 
bilecegini soyledi. yapilmi§ olmasJ ve iyi §artlar altmda ye-

Ecnebi profeaorlerin nutuklart ti§en ba~aklann dolgun ve ayn bulunma
lan gozoniinde tutularak kalite ve miktar 

Akil Muhtardan sonra soz soyliyen itibarile gec;en seneden c;ok yiiksek bir re· 
Louvain Oniversitesi profesorii doktor kolte beklenmektedir. (Ge~;en seneki re· 
Tricot Royer de lbni Sinanm Avrupa kolte rekor rekolte olarak 3,200,000 ton 
tib tedrisatma tesirah hakkmdaki tezim kadardi.) 

okumu§ ve 1935 senesi~de Madridde ak- Mahsul vaziyetinin miisaid olu~u. miis· 
tedilen tJb kongresinde bu tesirlerin §U· tahsili -her itimale kar~I- elinde tuttugu 
mullii bir surette tebariiz ettirildigini be- bugdayJ pazara goliil1J:!ege sevketmekte • 
yan etmi~tir. d" B IT. u sebeble may1s aymda oldugu gibi 

Doktor Tricot Royer' den sonra ihti- bu aym ilk iki haftasmda da i~ pazarlara 
fale yanm saatlik bir ara verilmi§tir. Bu arzedilen mal fazla olmu§tur. Bu yiiz _ 
miiddet esnasmda haz1run biiyiik hekim d z· B k en Iraat an asmm mutad miidahalesi 
tarafmdan yaz1lmi§ ve iki oda}'l dolduran arttm~nr. Mayis aymm ilk onbe~ giiniine 
eserleri gozden g~irmi§tir. Y anm saat kadar bankanm haftahk ah§I 2500 . 3000 
sonra ihtifale devam edilerek diger ha • ton arasmdayken son iki haftasmda yiiz 
tibler tezlerini okumu§lardir. de 75 • 80 nisbetinde artlrmi§tl. Zirac. 

Evvela beynelmilel t1b tarihi cemiyetJ Bankasi bu aym iki haftasmm ah§Jm tah· 
reisi profesor doktor V. Gomain, lbni Si min ettigine gore yiizde 20 ye kadar 
nanm garb tibbma hizmetleri ve terciime daha art1rm1§tlr. 
edilen eserleri hakkmdaki nutkunu oku • ----------
mu§tur. Ecnebi ilim bu nutkunda ibm $irketi Hayriye atolyesinde 
Sinamn t1b diinyasma uzun miiddet ho--
cahk ettigini kaydettikten sonra garb dil· yapdan ilk vapur 
lerine terciime edilen eserlerinin isimlerin1 ~irketi Hayriyenin Haskoydeki ken-
saymi§hr. di fabrikasmda yaphrdigi 75 numarah 

Ismail Hakkr lzmirlinin nutku vapurun in§aatl tamamen hitmi§tir. 
Kazan ve makinesi haric olmak iizere 

Doktor V. Gomaiu'dan sonra ordi • biitiin aksarru memlekette Turk i~~ileri 
naryiis profesor ismail Hakk1 lzmirli, tarfmdan yapilmi§ olan yeni vapur 0• 
ibni Sina felsefesi hakkmdaki nutkunu niimiizdeki aym birinde merasimle de
soylemi§ ve bu biiyiik filozofun metafizi nize indirilecektir. 
gini tahlil eyliyerek Aristodan miiteessir ~irketin gene kendi fabrikasmda yap-
olduguna i~aret etmi§tir. hraca~ ikinci vapurun par~alan da 

Perihan Cambelin nutltu haz1rlanmi§hr. Bu vapurlarm iskeleti-
lsmail Hakk1dan sonra da doktor Pe- nin kurulmasma da agustos ay1 i~inde 

rihan <;;ambel, ibni Sinay1, kadm ve .;o- ba§lanacaktlr. 
cuk hastahklan ve sureti tedavisi; Rasad- ---------------

hane Miidiirii profesor Fatin Gokmen de "" HASA 
lbni Sinay1 riyaziye ve hey'et cephesin - • 
den tetkik eylemitlerdir. 

tir.Saat 19 da ihtifale nihayet verilmi~ • KUVVET 
Ecnebi profesorlerden gelen 

telgraflar ~lJRUBU Bir~ok ecnebi profesor ve alimler lbni 
Sina ihtifalinden dolayi telgraflarla 
Tiirk T arihi Cemiyetini tebrik etmi~ler -
dir. Bu alimlerin isimlerini kaydediyo • 
ruz: 

Berlin Ttb T arihi Cemiyeti reisi pro
fesor Diepgen, Diiseldorf' da Ttb T arihi 
Enstitiisii direktorii profesor Haberling, 
Liyon Oniversitesi tJb tarihi ve parazito
loji profesorii Guiart, Berlinden profesor 
Brachvitz, Kostencede doktor Sarafidi, 
Paris T1b F akiiltesi tJb tarihi profesorii 
Laignel-Lavastine, Paris T1b Tarihi 
Cemiyeti umumi katibi F osseuyeux, Vi
yana T1b T arihi Enstitiisii direktorii 
Max Neuburger. 

Roma T1b ve San'at Tarihi Akade
misi reisi Capparoni ve ltalyan ayamn
dan Giordano gonderdikleri mektublarla 
lbni Sinamn 900 iincii y1hm kutlulama
miZI tebrik etmi§lerdir. 

Baltimore Jhons Hopkins Oniversitesi 
hb tarihi profesorii Siegerist'in gonderdigi 
mektubda Am erika Ttb T arihi Cemiye
tinin umumi bir reyle Turk T arih Kuru
munun ve T1b T arihi Enstitiisiiniin bu 
biiyi.ik giin miinasebetile tebriklerini bil
dirmektedir. Ayni zamanda Amerika 
T1b Tarihi Cemiyeti §&rkta oldugu gibi 
garbdeki tesirlerini de bildiginden Ame
rika lib tarihi talebesinin bu giinii ayni 
minnet ve hayranhkla tes'id edeceklerini 
bildirmi§lerdir. 

Bugiin alman iki telgraf. 
Baltimore John Hopkins Oniversitesi 

T1b T arihi Cemiyeti ibni Sina ihtifali 
miinasebetile samimi tebriklerini sunar. 

Siegerist 
Berlin bb tarihi reisi Diepgen lbni 

Sina ihtifali i~in c;ok samimi tebriklerni 
sunar. 

Eczact 

Zaaf1 Umumi, kans1zhk 
ve kemik hastahklan
na ~ifai tesirleri ~ok
tur. c;ocuklar, gender, 
gene ktzlar ve ihtiyar
lar her ya§ta istimal 

edebilirler. -
Limonluk alln1yor 
Bogazi~inde ve diger Sayfiye 

yerlerinde metruk ve harab ko~k 
bah~elerinde bulunan eaki (aer) li
monluklar yerinden kaldmhp so -
kiilmek uzere aabn ahmr. 
Adrea : Dordiincii Vak1f han dor· 
diincii kat 18 No. Telefon : 23426 

Dt. IHSAN SAMI -IIIII!! 
BAKTERIYOLOJI 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilatl, frengi nok
taf nazarmdan Vasserman ve Kahn 
teamiilleri kan kiireyvatl sayllmas1. 
Tifo ve tsttma hastaliklan te~hisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilatl, iiltra mikroskopi, hu
susi a~Ilar istihzan. Kanda lire, 
$eker, Kloriir, Kollesterin miktar
larmm tayini. Divanyolu No. 311. 

Tel: 20981 

ZAYi - Ankara Memurlar Kooperatif 
§lrketinin 2499 numarall yarbay ZekB.iye 
aid 45 Ural!k hisse senedi zayi olmu~tur. 
Yenisi almacagmdan hUkmU yoktur. 

Yarbay Zek§.l varisleri 
Zevcesi: Peyker Oglu: Bahaeddin 

Aran1yor 



Somer Linyit Ocaklar1 
Komiiri.in duman ve gazini de yakar 

Ankara Beynelmilel Komiir Sergisinde te~hir edilen ve halkm pek 
biiyiik alakasmt kazanan Patentli Somer Linyit ocaklaruu sipari!i et
mek istiyenler istanbulda ~i~haneyoku!iunda Merkez aparhmanmda 
No. 9 1\Jacid Somere miiracaat etmeleri ilan olunur. 

Patentli Somer Linyit yemek ocaklart komiirii en az sarfeden ve 
en ziyade hararet vermek iizere yakan, en ucuz, en portatif, en zarif, 
en slhhi ve her keseye elveri~li bir ocak harikas1du. 

Gazi Anteb C. Miiddeiumumiliginden: 
3!·.~~0 lira bedeli muhammenli olup Gazi Anteb Cumhuriyet Mi.idde;u

mumthgmde mahfuz ~artnameye uygun o1arak satm almacak olan Gazi Anteb 
Cezaevi ekmegi hakkmda 10/6/1937 tarihind.e yap1lan eksiltmede teklif edl
len fiat haddi laytk gori.ilmediginden eksiltmenin yenilenmesine karar ve • 
rilm.i§tir. Tekrar yapllacak olan eksiltme 1/7/1937 tarihinde saat on be~te 
<?az• Anteb Cumhuriyet Miiddeiumumiligi dairesinde gene kapah zarf usu • 
h~e yap1lac~~mdan isteklilerin teklif mektublanm teminatlarile birlikte ayni 
gunde Gaz1 Anteb Cumhuriyet Miiddeiumumiligindeki Satmalma KomisY.O· 
nu Reisligine vermeleri ilan o1unur. (3424) 

MAZON MEYVA TUZ U 
iNKilJAZI, HAZIMSIZLIC.I, MinE EK~iLiK 

ve YANMAI.ARINI 
giderir. Hic;bir zararb ve miishil maddesi yoktur. 

Seker hastahg1 olanlar bile alabilirler. 

Mide ve Barsaklar1 Ah,brmaz. 
!~ilmesi 1atif, tesiri kolay ve mi.ilayimdir. Yerini 

hic;bir miimasil miistahzar tutamaz. 
M A Z 0 N isim H 0 R 0 Z markasma dikkat. 

izmit k8g1d ve karton 
fabrikas1 

istihlik kooperatifi 
.. i~ra Vekilleri heyetinin 5/5/937 tarihli top1antismda kabul buyrularak 

Turk1ye Cumhuriyeti Riyaseti ali tasdikma iktiran eden ve merkezi izmit Ka
gid ve karton fabrikas1 o1mak iizere mezkur fabrika memur ve miistahdem 
ve .a~eleleri tarafmdan (izmitte Kag1d ve Karton Fabrikast istihlak Koope
ratifi) namt altmda ve ~iirekasmm hisseleri nisbetinde mahdud ve mesuli -
yetli ve otuz ·sene miiddetli kooperatif !!irketi te!!kil edilmi~tir. 

45 maddeyi ihtiva eden esas mukavelenamenin ortaklann ihtiyac1arm1 ucuz 
f~atla temin etmek ve ortaklar arasmda karl!Ihkh yardtm il!lerini gormek • 
tir. Beber hissesi be~ lirad1r. Her sene bilanc;oda tahakkuk edecek safi te _ 
~~ttiiiin ~ yiizde onu .ihtiyat ak~esi yiizc!e bel!i idare meclisi azalarma yiizde 
1k1 b.~~ugu kooper&tif memurlarma yiizde on be~i kar~1hkh yardtm i§lerine 
ve yuzde altm1~ yedi buc;ugu ortaklar arasmda tevzi edilir. 

Kooperatifin sermayesi asgari 500 hisseden 2500 liradtr ve iki nevi 
sermayesi vardrr. Esas sermaye, ihtiyat sermaye. 

Esas sermaye ortaklann temin edecegi hisse bedellerinin her ortagm 
kooperatife girerken odiyecegi be~ lirahk duhuliyeden ve aynca fabrikanm 
serm.~ye olarak kooperatife ayiracagt muayyen miktarda bir meblagdan te
ii;ekkul eder. 

.. ihtiyat ~ermaye Kooperatifin senelik temettiiiinden her sene ay1racag1 
yuzde on m1ktarmda tevkifattan te~kil olunur. ihtiyat akc;esi !!irketin zarar • 
Ian karl!Ihgidrr. Kooperatife yap1lacak teberriiler ihtiyat akc;esine ge~er. 
. Kooperatifin biitiin muame1ah idare meclisi tarafmdan tedvir olunur. 
!dare. ~cclisi ~rtaklar arasmda umumi heyet~e bir sene miiddetle se~ilecek 
beiii k1~1den murekkeptir. 

U~u~i heyet ortaklar arasmda bir sene miiddetle ve gizli reyle iic; mu _ 
rak1b mtJhab eder. Miiddetleri biten muraktblarm intihablan tekrar caizdir. 

~~rak1blar Kooperatifin muamelatim tetkik, tefti§ ve ticaret kanunu 
muc1bmce vazifelerini ifa ederler. 

Ekonomi Bakanhg1 liizum goriirse kooperatif muamelatm1 teftill ve mu
r~~~be salahiyetini haizeir. Kooperatifin miiddeti bittigi ve temdid edilme • 
di~l ve sermayesinin yarlSl zayi olarak feshine karar verilc!.igi takdirde umu
mt heyet koope~ati~in mu.amele ve hesablarmt tasfiye etmek iizere en az ii~ 
ortaktan murak1b b1r tasf1ye heyeti te~kil ve iicretini tayin eder. 

i§bu mukavelename izmit Noterinin 
26/3/937 tarih ve 687 numaraslle 

tasdik edilmi~tir. 

Kars Naf1a DirektorliiP.iinden: 
1 - Golede yap1lacak H"kA t K " -

k 'f b d 1' k . 1 k . u ume onagmm bir ktstm in~aatt 9500 lira 
e~J e e · ~c;1 o ara eks1ltmeye konulmu~tur. 

2 - Eks!ltme 5/7/937 de musadif pazartesi ..,;; ·· t 15 t K N fla M .. d .. ·l"V " d t 1 ~~nu saa e ars a-
u u. ugun e op a~acak Komisyonca yapdacaktit. 

3 - Muvakkat temmab 712/50 lirad1r. 

4 - Bu if;e ai~ pla?, ke~if tahlili, fiatt, vahidi fiat bordrosu, fenni art
name ... baymd1rhk I!!len gene] ~artnamesi elli kuru" m k bT d K fiN 
fta Mudiirlii~Hinde verilecektir. " u a 1 m e ars a-

5 .:-:-. I~.t=~lilerin teminatlanm mal sand1gma yahrm1~ olarak Kars Na
fi_a M~.d~rlueunden alm1~ olduklan ehliyet vesikaiar1 ve Ticaret Odas1 ka 
7fi_?, huvtyet varakalarile muayyen lliin ve saatte Komisyona mu"r tl : 
1lan olunur acaa en 

• (8482) 

CUMHURlYET 22 Haziran 1937 

NASl~llACl 
KANZUI< 

Amer ikada uzun tetkikat 
net icesi olarak bu ldugu 

b ir formUidUr. 

KANZUK NASIR 1LACI en 

I eski namlan bile kokiinden 1;1kanr. 

Ciddi ve ~ayam itimad bir nasn 
ilacidn. 

I iNGiLiz KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - iSTANBUL 

istanbul yedinci icra memurlugun -
dan: 

Bir borcdan dolaYJ haczedilen ~ifte 

tiifeklerin a~tk arthrma suretile pa -
raya ~evrilmesine karar verilmi§tir ve 
sati§ 26 haziran 1937 cumartesi giinii 
saat 12 den 13 e kadar Marpu~c;;ularda 

Liileci hamn dahilinde 6 numarah oda
da satllacagmdan talib olanlarm mu -
ayyen saatte memuruna miiracaat et -
meleri rica olunur. (33523) ..-------.. 

i~ SAHASINDA DA 
HALKc;ILIK 

HALK 
TIRA$ BI~AGI 

Halk~'JJgm bir niimunesidir. 

ARK ADA$ : 
Paranm daima oz karde§inin ce

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

18 MiL YON TURKUN 
kullanmasi laztm gelen b1~ak 

ANCAK 
HALKIN mah olan HALK 

bt~agtdtr. 

~UNK i: 

Bu b1~ak senin KAN karde§inin 
mahdtr. PARANIN yabanc1 ellere 

gitmemesine dikkat et. 

Her yerde 

10 tanesi 15 kuru§tur. 

HALK hra§l makinesini 
• ~ sabununu 

• f1r~asm1 

piyasada 
~ krem1erini -~~ I 

aramag1 unutmayu~ 

.....•-• 3 HAFTAU K ~ 

ORTA AVRUPA 
Eglence ve tetkik sevabati 

110 liradan ba,lar. 
Harallet 20 temmuzdadu. Kay1t 
lara ba~lanmi:¥hr. Tafsilat i~io 

Perapalas • T A Seyahat e vi· 

I kar~1s1nda I ne mii racaat 
• Posta kutusu. 1429- Tel 43542 

i Ian 
Anadoluda bir sanayi mii

essesesinde istibdam edilmek 
iizere doktor, diplomah ebe ve 
s1hhiye memurlan ahnacakbr. 
istek1i1erin istanbul, Bah~eka 
p1, Ta~handa 42 numaraya 15 
giin 2arfmd a binat veya yaz1 
ile miiracaatlar•. 

Alelade T U V A L E T veya T A L K pudrast 
degildir. 0 bilhassa ~;ocuklar i~in hazrr

lannuli ve ~ocuk htfztssthastna tatbikan 
yapdmt~hr. 

PERlEY ~OCUK 
PUDRSI 

kullanan analar onu reklam etmegi mem
Ieket borcu bilmekte ve bize hergiin bin
lerce te~ekkiir mektubu gondermektedir. 

ictimai ... Muavenet ve 
V ekaletinden: 

150 lira iicretli Trakya ve Anadolu Vilayetlerinde istihdam edilmek 
iizere fen memur1arma ihtiyac oldugundan talib o1anlarm evrak1 miisbite -
lerile Sthhat Vekaletine miiracaat etmeleri. c1537• (3345) 

Seyahat dolayrsile 
A§ag1da yazllt mobilye ve e§ya satt· 

lacakhr: 
Yatak odas1 mobilyesi, gramofon ve 

plak dolab1, diki§ masas1, komod, tu • 
valet masast, tuvalet tak1m1. 

Masa ve 4 iskemle, ~ocuk okuma ma• 
sas1, c;;ocuk karyolast, oyuncaklar, so • 
balar. 

Hergiin saat 17 - 19 da ziyaret edil&" 
bilir. Prof. Ropke, Kad1koy, Miidiirdat 
93. 

K irahk dalyan -. 
Ki yos dalyam mii~temiiiitile bir· 1 
likte kirahkhr. Samatva Kasab
ilyas mahallesi miimessili Bay Muh• 

sine miirac ·at Telefon: 20918 

~atalca asliye hukuk bakimliginden: 
~atalcanm Ok1ah koyiine izafeten 

muhtar ibrahimin Suba§l koyii beyeti 
ihtiyariyesile Suba§I koyiinden miida• 
hil Mehmed ve Sa1ahaddin aleyh1erine 
ikame eyledikleri men'i miidahale da • 
vast iizerine yapllan duru§ma netice • 
sinde miidahillerden Mehmed ve Sala• 
haddinin kendi tapulan dahilinde bu • 
lundugunu iddia ile beraber dart k1t'a 
ibraz eyled·ik1eri tapunun mahallen ke
§if ve tatbikmda, keza ke§if raporunda 
beyan edi1digi iizere sivat yerile kayna· 
gm ve buna muhit olan gayrimezru ve 
hali arazinin ibraz edilen senedatm ih· 
tiva ettigi hududun bir kilometrodaJl 
fazla bir mesafe haricinde oldugu an • 
la§tlmasma nazaran mumaileyhima Sa· 
lahaddin ve Mehmedin bu husustan do· 
lay1 miiddei Oklah koyiine kaq1 mii • 
dahale ve muarazalanmn men'ine ka • 
bili temyiz olmak iizere 6/3/937 tari • 
hinde karar verilmi§ ve mi.idahillerdell 
Sa1ahaddinin mahalli ikameti me~hul 
bulunmu§ o1dugundan ilanen tebligat 
icra ve muhakemeye g~yabmda devanl 

u~ giin zarf1nda sat1hk hane ' edilmi§ 01maSI hasebile i§bU hiikiim ftk• 

I 
rasmda ilanen tebligi muktazi bulun • 

Tarlaba't caddesinde 7 odah, diikkinh, Taksime ~ok yak1n miikemmel dugundan kanuni miiddeti i~inde tem • 
bir ev 24 .6 • 937 tarihiode yedioei icra taraf1ndan mu zayede auretile satJ. yizine .tev~~iil .. etmedi~i takd!~d~ ~ak· 
<aeakhr. Alikadarlartn 573 No. dosvavt gormeleri. kmdakt hukmun kat 1le§eceg1 ilanen 

•••••••••••••••••••••••••••••· teblig o1unur. (33522) 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Niimune Hatanesi 
istilaiye hastanesi 
Ebe Yurdu 
Kuduz Miiessesesi 

Ttb Talebe Yurd.u 
Niimune hastanesi 
istilaiye 
Cocuk 
Akliye 
Sanatoryom 
Kuduz 
Ebe Yurdu 

Niimune hastanesi 
istilaiye hastanesi 
Cocuk hastanesi 

Sanatoryom 
Kuduz Miiessesesi 
T1b Talebe Yurdu 
Epe Ta1ebe Yurdu 

Ekmek 
Franc ala 

Sadeyag1 

Karaman 
Dagh~ 
Kuzu 
S1g1r 

86500 - 105000 
3000- 3500 

31000- 38000 

110000 - 126700 
51000- 69000 
17200- 25000 
34000 - 49500 

Muhammen 
fiat! 

11 
15,5 

Muvakkat Sartname 
garanti bedeli 
906.94 490 

thale saati: 9/7/937 saat 15 

82 2337 156 

ihale giin ve saati: 9/7/937 saat 16 

39 
41 7859.48 524 
45 
32 

!bale 
~?ekli 

Kapall 

Kapall • 

Kapall 

!hale giin ve saati: 9/7/937 sa at 16,30 

Kal'ah zarf usulile eksiltmiye konulan yukanda isim leri yaz1~1 s1hhi I?iiesseselerin 1937 mali yth ekmek, fran ~ 
cala, sadeyagi ve et ihtiyaclan ic;in hie; istekli c;tkmadtgm dan vemden eks1ltmiye konulrrl:u~t':r. .. .. .. ~ .. 

1 - Eksiltme bizalarmda gosterilen giin ve saatler de Cagaloglunda Sthhat ve !c;hma1 Muavenet Mudurlugu 
binasmda kurulu Komisyonda yaptlacakhr. 

2 - Miktar, tahmini fiat ve muvakkat garanti mikt ar1an hizalarmda gosterilmi~tir. l;lartnamele~ de hizalarm· 
c.a gosteri1en bedelle Komisyondan a1abilirler. . 

3 - !stekliler cari seneye aid Ticaret OdasJ vesikasi le 2490 say1h kanunda yaz1h belgeler ve bu 1~e yeter m~ • 
vakkat ~aranti makbuz veya banka mektubile birlikte tek liflerini havi zarflan ihale saatinden bir saat evvel KomJS• 

. . (3520) 
vona vermelen. -

Istanbul Gayrimiibadil!er ~omisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

49 

279 

1353 

2212 

3196 

3201 

3357 

4313 

5265 

5658 

6549 

6754 

8421 

Beyaztd T av§anta§l 

Bebek 

Be§ikta§ Senlikdede 

Kuzguncuk 

Oskiidar Yenimahalle 

Baknkoy Kartaltepe 

Kadtkoy O smanaga 

Oskiidar Karadavudpa§a 

Beyoglu K amerhatun 

Y edikule F atihsultan· 
mehmed 

Beyoglu PangaltJ 

Kad1koy O smanaga 

Boyac1koy 

Sokash 

Kalayci 

D ere 

E: lhlamur 
Y: Hattattahsin 

Deliko~ 

Nuhkuyusu 
caddesi 

Kariyeiistii ve 
lncirlimevkii 
E: Y azJcJOglu 
Y: O smanpa§a 

Karacaahmed 
caddesi 

E: Karnavula 
Y: Karakurum 

Silivrikapi 
caddesi 
E: Mahak 
Y: Siileymannazif 

Sogiidli.ic;e§me 
caddesi. 

Yanikalfa 

Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

muhammen K. 

E: 39 

E:veY:l2 
No.taj: 12 

E: 15 
Y: 5 

2 

E: 233 
Y: 281 
E: 15 -
16 Mii. 
E: 31 

E: 226-
226 Mii. 

Y: 204 
No.taj: 200 

E: 94 
Y: 114 

E: 15 
Y: 7-7/1 
E: 10-12 

Y: 20 
E: 43 
Y: 37 

E: 8 

S1rmake~ ham altmda 500 A~1k 
kargir diikkanm Vz his. arttmna 

M aili in hi dam ah~ab bane 1 00 » 

Ah~ab hanenin 1/4 his. 110 » 

i~inde kuliibesi olan 2886 150 » 
metro arsa 
ic;inde kuliibesi olan 686 1 000 Kapah 
metro arsa zarf 
1180 metro miifrez 120 A~1k 
arsa 
155 metro arsa 

Ostiinde odalan olan diik
kanm 15;120 his. 

arttnma 
620 )) 

270 » 

Ostiinde odalan olan kargir 300 » 
diikkanm 25 I 180 his. 

2021 0 metro bostanm 
3!24 his. 
184 metro arsamn 
1 /3 his. 

Ozerinde odalan olan 
kargir diikkanm 13 I 16 
his. 

276,90 metro arsa 

700 » 

1000 Kapah 
zarf 

2400 » 

560 Ac;Ik 

artt!Tma 

I I.h I l . 30/6/937 tarihine dii~en Yukanda evsa£1 yazih gayrimenkul ler on giin mi.iddetle satJ~a c;tkan mi§hT. a e en 

~ar$amba SI(Unii saat 14 tedir. Satl$ miin haman szavrimiibadil bonosiledir. 
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22 Haziran 1937 CUMHURiYET I 

U,iitmenin, Grip, Nezle, Ba, ve Di, agr•lar•n•n kat' I 
iliCI KESKiN KA~ELERiDiR. Bah~ekap1 

Salih Necatl . 

Van isleri 
' 

On Naf1a V ekaleti Su 
Birinci Sube Miihendislie>-inden: 

' -
1 - Eksiltmiye konan ill: Van civarmda $amran sulama kanalmm 

15 + 000 den 35 + 000 ye kac.ar 20 kilometrelik ikinci k1s1m kana! hafriyat1 
ve imalatJ smaive in~aat1 olup ke~if bedeli 44993 lira 32 kuru:?tur. 

2 - Bu i~?e aid ~artname ve evrak ~unlard1r: 
A - Eksiltme :?artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi. 
D - Ke~?if cetveli ve projeler. 
E - Fenni ~?artname. 
F - 'fa$ ve kum grafigi. 
istiyenler ~?artname vesair ke~if evralum Van Su !~Ieri On Birinci Su

be Miihendisliginde ~orebilirler. 
3 - Bu i~? 10 haziran 937 den itibaren 25 haziran 937 tarihine kadar 16 

gUn mtiddetle eksiltmive konmu$tur. Eksiltmesi 25/6/937 tarihine rashyan 
cuma ~iinii saat 14 te kapah zarf usulile Van Su !~leri On Birinci Sube Mli
hendisligi dairesinde yap1lacaktlr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in: fsteklilerin 3374 lira 50 kuru$ muvak
kat teminat vermesi ve bundan ba~ka a$ag1daki vesikalan ibraz eylemesi 
laz1md1r: 

A - Naf1a Vekaletind.en ahnml~? miiteahhidlik vesikas1. 
B - Bu gibi in$aatl veya benzerini yaptigma clair ehliyet vesikas1. 
C - 937 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikaSL 
Teklif mektublan iic;iincii maddede yazll1 saatten bir saat evvel Van 

Su i~?leri On Birinci $ube Miihendisligindeki Komisyon Reisligine makbuz 
mukabilinde verilmelidir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet iic;lin
cu maddede yaz1h saate kadar Komisyona gelmi$ olmas1 ve d1~ zarflann mli
hiir mumile iyice kapatllmi~ bulunmas1 sarthr. Postada olaeak gecikmeler 
Kabul edilmez. •1497• (3266) 

lij:il HAMBURG -AM ERIKA LIN IE ~~AJ 
~DONYANINHER TARAFINA A G 

giden 

Biiyiik yolcu vapurlari 
Acenta : 

HANS WALTER FEUSTEL 
istanbul • Galata 

Telefoh : 41178 Telgraf : HAPAG · l"tanbul - Mektub: P. K. 1436 

Posta T. T. Levazim Miidiirliigiinden: 
1 - Kuma~1 idare tarafmdan verilmek, diger malzemesi mliteahhide 

aid olmak uzere 1800 takrm maakasket elbise diktirilmesi kapah zarfla ek
siltmeye c;Ikanlmushr. 

2 - Muhammen bedeli 6300, muvakkat teminab 472,50 lira o1up ek· 
siltmesi 5/7 /P37 pazartesi giinli saat 15 te Ankarada P. T. T. Satmalma Ko. 
misyonunda yap1lacakhr. 

3 - Istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu Ti
caret Odas1 vesikasmdan ba~ka 3297 No. 7/5/936 tarihli Resmi Gazetede ya
Zlh miiteahhidlik ehliyet vesikasm1 ve teklif mektubunu muhtevi kapah 
zarflarm1 o glin saat 14 e kadar mezkur Komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 

4 - $artnameler Ankarada P. T. T. Levaz1m Mlidiirliigiinden, istan
bul Beyoglunda P. T. T. Ayniyat l;lube Mlidiirlligiinden parasiZ verilecek-
tir. • - - - - ---rnosr 

Kars Naf1a Direktorliigiinden: 
1 - Igd1rda yapllacak HiikUmet Konagmm bir k1s1m in~aah 15000 lira 

oedeli ke~ifli kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Eksiltme 5/7/937 tarihinde pazar giinli saat 15 te '~" ~,a Mlidlirlii

giinde toplanan Komisyond.a yapllacaktir. 
3 - Mu\'akkat teminat 1125 lirad1r. 
4 - Bu i~e aid pH\.n, ke~if, miinakasa ~artnamesi, fenni ~artname, tah

lili fiat, silsilei fiat, baymduhk illleri genel llartnamesi bir lira mukabilin
de Kars ~af1a Miidiirliigiinden verilecektir. 

5 - Istekli olanlar teklif mektublarile beraber teminat mektub veva 
:rnakbuzlan, Naf1a Vekiiletinden alim!l olduklan yap1 ehliyetiW~mesi, Tica
ret Odas1 kayid hiiviyet varakasm1 miihiirlli bir zarfa koyarak yukanda 
soylenilen saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz 
:rnukabilinde teslim etmeleri veya posta ile gondermeleri laz1md1r. Teklif 
:rnektublarmda biitiin in~aat evrakmm okunup kabul edildigi yaz1lmas1 la· 
Z1mdrr. (3483) 

Tiirk Bava Kununu 

BOYOK PlY ANGOSU 
3 iincii keside 11 temmuz 937 dedir 

Biiyiik ikramiye: 4 5 . 0 0 0 liradtr. 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 lirallk ikramiyelerle (20.000 

10.000) lirahk iki aded miikafat vardrr. 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 937 giinii ak~amma kao.ar biletini degi~tir -

mill bulunmahd1r. Bu tarihten sonra bilet iizerindeki hakk1 sak1t olur. 

Ktrldareli iskan Miidiirliigiinden: 
1 - Vil~yetimizde yap1laiak go~men evleri in~aatmda kullamlmak iize

re Tekirdag lskan ambarmdan verilecek ·2628~ metre mikab1 kereste Kam· 
Yona tahmil ve tahliyesi mtiteahhide aid olmak iizere Muradh §imendifer 
istasyonuna nakledilecektir. 

2 - c;erkeskoyden - Vize kaza merkezine. 
3 - Burgaz ve Babaeski istasyonlarmdan kaza dahillerindeki am • 

bar lara. 
4 - K1rklareli, Vize, Burgaz ve Babaeski merkez ambarlarmdan in§aat 

:rnahallerine nakliyat yapJlacaktJr. 
i~bu nakliyata talib olanlar 2 temmuz pazartesi giinli saat on dortte yiiz

&! yedi buc:;uk teminatlarile Krrklarelinde tskan dairesinde haz1r bulunma
larJ ilan olunur. (3557) 

Akyaz1 Askeri Kereste Fabrikasi 
Direktorliigiinden: 

Akyaz1 askeri kereste fabrikas1 937 mali y1h ic;inde a~ag1da yaz1h yer
lerden yaphracag1 tomruk ve kereste nakliyatim 15 haziran 937 tarihinden 
itibaren onbe~;~ gun mliddetle ve kapah zarf usulile eksiltmeye koymu~tur. 
~ - 1 temmuz 937 per$embe gliniinde saat on dortte Adapazan Maliye 

c!airesinde ayn, ayn eksiltme ve ihalesi yap1lacakhr. 
2 - Kiirdkmg1 ormanmdaki maktalarmdan Kuzulukkovli civarmdaki fab

rika ambarlarma .vaptrracag1 6000 alb bin metro mikab tomruk ve ke -
reste nakliyatmm heber metro mikabma 650 alb yiiz elli kuru:? iicreti 
nakliye takdir edilmi~tir. Muvakkat teminah 2925 iki bin dokuz yiiz 
yirmi be~ liradJr. 

B - Kuzulukkoyii civarmdaki fabrika ambarlarmdan Adapazan istasyo -
nuna yaphracag1 5000 bes bin metro mikab tomruk ve kereste nakli
yatmm beher metro mikabma 250 iki yiiz ellf kuru~ licreti nakliye 
takdir edilmi~. muvakkat teminatl 938 lirad1r. 

istekliler yukanda yaz1h muvakkat teminatlanm Maliye veznelerine 
:Yahnp alacaklan makbuzlanm veya banka mektublanm ve bu i$i ba~arabi· 
leceklerine clair Ticaret Odalarmdan ahnmu; bel.e:elerini havi kapah zarfla
~~ ihale .e:iiniinde saat 13 te Komisyona vermeleri ve ~artnamesini gormek 
lstiyenlerin Fabrika Miid.iriyetine miiracaatleri ilan olunur. (3451) 

BASURA ~ARE SiNiR, ~ARPINTI ve BA YGINLIGA ADEMi iKTiDARA 

HEDENSA NEVROL CEMAL FORTES TiN 
Ameliyatsiz basur memelerlnl mahve
der, kam, agny1 derhal keser. blitiin 
diinyada ~ohret bulmu~. viizlerce pro
fesoriin takdirnamelerini kazanmtstlr. 

Hiddet. merak ve korkudan baytlanlar, siniri, hafakam, c;arpmhsJ 
tutanlar 20 damla •Nevrol Cemah ahnca hemen acllirlar. Evi· 
nizde bulundurunuz, onsuz yolculuga ~1kmaym1z. Bu me$hur 

Pek miiessir bir ilacd1r. Bel .e:ev~ekliginf ~eel· 
rir. Vakitsiz ihtivarhvanlarJ genclestirir. Suf· 
istimal edilmi~ vorgun viicudlan dinclestirir. 

cNevrol Cemab f aluken •Cemah ismine dikkat ediniz. YalnJZ ismine dikkat edlniz. 

Zonguldak Naf1a Miidiirliigiinden: 
Zonguldakta yapllacak yirmi bin lira kuru~ ke~if bedelli glimriik binas1 

birinci kJSJm insaah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmufitur. Eksiltmesi 
30/6/937 c;ar~amba giinii saat on be~te Zongulcl,3k Naf1a Mli~lirliigiinde E~· 
siltme Komisyonu odasmda yap1lacaktu. Eksiltme ~artnames1 v.~ ~uJ?.~ .. mu
teferri diger evrak yiiz kuru$ mukabilinde Zonguldak Naf1a Mudurlugun -
den almacakhr. Muvakkat teminat bin be$ yiiz lirad1r. Eksiltmiye girmek 
istiyenlerin Resmi Gazetenin 3297 say1h niishasmda c;1kan talimatnameye 
tevfikan almmlfi mliteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 Yl· 
hnda almm1~ vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mek.!u?,la~~~ 
yukandaki 'giinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Naf1a Mudurlugu 
odasmd.a toplanacak Komisyon Reisligine vermeleri ilan olunur. c168~ (3550) 

Siiadiye Plij1 
23 Haziran ~ar,amba ~iinu ak~am1 

MUNiR NUREDDiN 
arkadafil&rl konseri 

22 de ba~hyacakbr. 
ve 

Sa at 
Ayr1ca dans ve muhtelif eglenceler. 

Simav Hukuk Mahkemesinden: 
Simavm Cuma M. den Kalkanh oglu Yusuf kans1 Emine ve k1z1 Mlinise 

ve Vahide ile diger km Fadime ve oglu 1smail aralarmda ve sulh hukuk 
mahkemesinin 202 numarasmda kayidli ev ve dlikkandaki §liyuun izalesine 
clair olan davada taks1mi kabil olmwan ev ve dlikkanm sahlarak tutarmm 
vereseye paylai;itmlmasma ve miiddeialeyhlerden 1smailin ikametgah1 mec;
hul bulundugundan hiikiim ihbarnamesinin ilanen tebligine karar veri! -
mi~ olmakla hukuk usulii muhakemeleri kanununun 407 nci ma&lesi muci 
bince keyfiyet malumu olmak iizere ilan olunur. (3553) 

Oniversite Rektorliigiinden: 
Bugi.i.nkii 22 haziran sah giinii saat 15 te T1b Fakiiltesi birinci dersane • 

sinde ecnebi profesorler tarafmdan serbest konferanslar verilecektir. 
Mevzular: 

Prof. Tricot • Royer cBel~ika~ 
- T1bbi Flciklor 

Prof. Gomoin cRomanya» 
- Sempati cerrahisine aid noktai nazanm 

'l'1b talebesi ve hekimlerin buyurmalar1. (3574) 

GQiP .. HEZLE, BA~ VE Di~, Kl AIKLI K 
BUTuN AGRILARI DiNDiPiA.. • 

Babkesir Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

1 - Bahkesir Memleket Hastanesi i~in liizumu olan 225 kalem eczayi 
tlbbiye ve pansuman malzemesi $artnamesi mucibince almmak lizere 3 ha
ziran 1937 tarihinden itibaren ve 24 haziran 1937 tarihine rashyan per~embe 
giioii saat on be:?te ihalesi yap1lmak iizere on be~ giin miiddetle ac;lk eksilt -
miye konulmu$tur. 

2 - Bu ecza malzemenin muhammen bedeli 4695 lira 19 kuru$ ve :rnu • 
vakkat teminatl bedeli muhammenenin yiizde yedi buc;ugu olan 352 lira 14 
Jrurulltur. 

3 - ihale Bahkesirde Vilayet makammda te§ekkiil edecek Vilayet 
Daim1 Enciimeninde yapllacakbr. 

4 - Buna aid evrak, sartname ve eczayi bbbiye listesini gormek isti
yenler Bahkesird.e Enciimen kaleminde ve Memleket hastanesinde, istan 
bulda S1hhiye Miidiiriyetinde ~orebilirler. 

5 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin yukar1da miktan yaz1h muvak • 
kat teminahm Malsand1gma yatJrd1gma dair makbuz senedi ve yahud banka 
mektubile muayyen vaktinde Vilayet Daimt Enciimenine mliracaat etme • 
leri i!an olunur. (3239) 

A~1k Eksiltme ile Abnacak Motorin 
istanbul S1tma Miicadele Riyaseti 

Artbrma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Satm almacak madde: (40) ton Motorin. 
1 - Eksiltme 9/7/1937 tarihinde cuma giinli saat (14,30) da Kad1koy 

Modada R1zapa$a sokak 14 numarada S1tma Mlicadele Riyaset binasmdaki 
Komisyonda yap1lacaktJr. 

2 - Tahmin edilen fiat (2400) lira ve muvakkat teminat (180) lirad1r. 
3 - Sartnameler bedelsiz olarak istanbul S1tma Miicadele Riyaset ka

leminde gBriilebilir. 
4 - Istrkliler 1937 senesi Ticaret Odas1pa kayidli olduklarma dair ka

nuni vesika getireceklerd.ir. 
5 - Eksiltmiye girecek istekliler haz1rhyacaklan teminat mektublanm 

eksiltme saatinden cBiR~ saat evvel Kad1koy S1tma Miicadelesindeki Ko -
misyona verrr.i~ olacaklardir. (3559) 

Emniyet Umuni Miidiirliigiinden: 
1 - Eldeki ornegi ve ~artnamesindeki vas1flar dairesinde zab1ta me • 

murlan ic;in «1500· ad.ed madeni Tulga kapah zarf usulile 5/7/1937 pazar -
tesi giinli saat on bellte satm almacakhr. 

2 - Tamamma (12,000) lira k1ymet bi~ilen bu tulgalara aid ~artname -
ler paras1z olarak Emniyet Umum Miidiirliigii Satmalma Komisyonundan 
ahmr, ornegi goriiliir. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin (900) lirahk teminat makbuz ve· 
ya bankn mektubunu muhtevi teklif mektublannl ve (2490) sayth kanunun 
2 nci ve 3 iincii maddelerinde yazll1 belgelerle birlikte eksiltme giinii saat 
(14) e kadar Komisyona teslim etmi§ bulunmalan. c1600• (3443) 

T. T. Levaz1m 
Tak1mm Muhammen 

Cinsi Adedi bedeli 
Polis grisi 875 15750 

,. ~ 190 3420 
Nefti 155 2790 

Miidiirliigiinden: 
Muvakkat Miinakasanm 

sekli 
Kapah zarf 
Ac;1k eksiltme 

1 - idare ihtiyac1 i~in yukar1da 
kasket satm almacaktlr. 

tern in at 
1181.25 

256,50 
209,25 

miifredah yaz1h " 
1220 taktm elbise ve 

2 - Eksiltmeler her k1s1m ayn ayr1 olmak iizere 1 temmuz 1937 per • 
~e~be giinli saat 15 te Ankarada P. T. T. Umumi Miidiirliik Satmalma Ko· 
m1syonunda yap1lacaktrr. 

. 3 - !stekliler kapah zarfta, teminat makbuz veya banka mektubunu, 
T~ca.ret O~as1 ves~kasmdan baska 3297 say1h Resmi Gazetede yazll1 mliteah
hld~.Ik ehhyet ves1kasm1 ve teklif mektubunu ihtiva edecek kapah zarflanm 
o gun saat 14 e kadar m~tzkur Komisyona tevoj eyliyeceklerdir. 

.A~tk ~ksiltmelerde, teminat makbuz veya banka mektubu vesair ka • 
num vesa1kle beraber saat 16 da miiracaat edeceklerdir. 

4 - !;)artnameler, Ankarada P. T. T. Levaz1m Miidlirliigiinden, !stan .. 
bulda P. T. T. Ayniyat l;lube Miidiirliigiinden paras1z verilecektir. 

·1543. (3342) 

PARiSTE: Nefis ve ucuz 
Alaturka yemek, yemek istiyenlere 

(Champs Elysees) ciyartnda (Lord Byron) aoka~JDda (9) numarah 
(Le Lord) ismindeki lokantamlZI t•,rif etsinler. 

Her nevi nefis ev yemeklerile alaturka tatltlar vapthr. 

istanbul Dordiincii icra Memurlugundan: 
Emlak ve Eytam Bankas1 Tiirk Anonim ~irketine birinci derecede ipo

tekli olup Emlak ve Eytam Bankasmm 844 numaral1 kanunu ahl·amma tev
fikan 30/6/937 c;arllamba giinii saat 14 ten 16 ya kadar ac;lk arthrma suretile 
paraya c;evrilecegi 28 ve 31/5/937 tarihli Cumhuriyet ve Son Telgra£ gaze
telerile ilan olunan Bogazic;inde Ortakoyde Portakal sokagmda eski 45 yeni 
61 numarah ve evsaf1 mezkur ilande mlinderic haneye ehlivukuf tarafm • 
dan 1816 lira \:Iymet takdir edilmi~ken sehven 1800 lira olarak ilan olundu .. 
gundan mezkur gayrimenkul luymetinin 1816 lira oldugu tavzihan ilan 
olunur. (3518) 

Kartal Malmiidiirliigiinden: 
Mevkii Soka~1 Cinsi Klymeti 

Ba~1biiyiik yahs1 K1lavuzc;aytn 
No. 
164 9190 M. 2 bag yeri halen 

tarla 

Kartal 

Pendik 

,. 

166 

Bagdad caddesi 9 
Orta sokak 546/34 

Camhk mevkiinde 

hila 

5514 M. 2 bag yeri halen 
tarla 
81 M. 2 deniz sahili arsa 
58 M. 2 arsa 
Gamh~ ki:i~k bir mevsimlik 
mahiye 10 liradan icar 
919 M. 2 bahc;eyi kargir 

919.00 

551.40 
81.00 
58.00 ... 

bir hala ve iki odah ev 500.00 
Bagdad caddesi 23 234 M. 2 arsa 117.00 

,. 23 Mil. 461 M.2 arsa 230.50 
Yeldegirmeni 5960/52 6433 M.2 arsa 321.65 

,. Mii. 7352 M.2 arsa 367.60 
Yukand<.. yaz1h gayrimenkuller hizalarmda gosterilen luymetlerle 12/ 

7/937 pazart€si giinii saat 14 te sablacakhr. Sah§ bedeline istikraZl dahili 
yiizde bell faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 

tstekliler yiizde yedi buc;uk pey akc;elerini Kartal Malsand1gma yahrma· 
Ian ve mezkur Malmiidiirliigiinde miite§ekkil Sah~ Komisyonuna miiraca
atleri ilan olunur. (3533) 

c;iftlik, Siithane ve bii
tun koyliilerin dikkat 

nazarlanna: 

MiEL E 
"Krema makinalan, geldi 
Bu makinalar diinyamn her y erinde 
siit~nliik aleminde biiyiik tohret ka
zanmJ' ve en verimli makina olarak 

tantnmlfhr, 
Son sistem yeni modellerimiz gelmittir. 

TUrkiye umum sat•f deposu: 
Tahtakalede POKER tra~ b1~aklan deposudur. 

Ta,ra ub11 yerleri. Erzurum: Tiirbe civan No. 29 $ukrii Hasan Gural 
Konvada: Mehmed Ka~1k~1 ve biraderleri. Eskitehir: Haaan Alanya. 

Maliye Miifetti' Muavinligi imtihan1 
Maliye Tefti, Heyetinden: 

35 lira maa~h Maliye Miifetti~ muavinligi i(;in 27 eyi-ni 937 tarihinde im· 
tihan yapilacakhr. 

Aramlan !?artlar ~unlard1r: A - Memurin kanununun dordlincii madde
sinde yaz1h evsa£1 haiz olmak, B - 1 kanunusani 1937 tarihinde ya§l otuzdan 
fazla olmamak. C - Siyasi Bilgiler okulundan, Hukuk Fakiiltesinden, Yiik· 
sek Ticaret ve !ktJsad mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi 
mekteblerden mezun olmak. D- Yap1lacak tahkikat neticesinde ahlak ve se
ciyesi mlisaid bulunmak, imtihana talib olanlar 12 eylUl 937 tarihine ka • 
d:u Ankarada Maliye Vekaleti Tefti$ Heyeti Reisligine arzuhalle miiracaat 
edeceklerdir. Arzuhale ~u evrakm rapti Iaz1md1r: 

A - Niifus ciizdant ve adresi, B - Kendi el yaz1sile terciimeihal hulasast 
cMemuriyette bulunanlar miiqdet ve sureti hizmetlerine dair resmt vesika, 
cAs1terliklc alakas1 kesilmemis olanlar tecil edilmi~lerse imtihana girebilir· 
Ier, kazand1klan takdirde ancak namzed olarak kabul olunabilirler,,. D • 
Mekteb ~ehadetnamesi veya tasdiknamesi, E - Saglam ve yolculuga mute .. 
hammil olduklarma clair hiikumet doktorunun raporu. 

Talibler tahriri ve $ifahi olmak iizere iki imtihana tabi tutulacaklardtr, 
Tahriri imtihan Ankarada ve istanbulda ve muvaffak olanlarm sifahi imti· 
ham Ankarada yap1lacktu;. 

imtihan programt: 
1 - Maliye A - Biitr;e «ihzari, tatbiki, tasdik ve kontrolli•, Muhasebei 

umumiye kanunu hiikiimleri, B - Vergi nazariyeleri ve usulleri vas1tas1Z ve 
vas1tah vergiler •Sediillli vergiler, veraset ve intikal vergileri, istihlak iizerin
den alman vergiler, glimriik, inhisarlar, harr;lar~ Tiirkiyedeki vas1tah ve va· 
s1tas1z vergiler, C - Maliye Vekaletinin merkez ve vilayetler te~kiHlh, r> - !s
tikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, Tiirkiye Diiyunu Umumiyesi. 

2 - !ktisad A • istihsal, tedaviil, nakid ve itibar inkisam ve istihUk 
bahisleri. 

3 - Mal! ve ticart hesab, faiz, iskonto, faizU hesabt car!ler. 
4 - Hendese •Sahh ve hacim mesahalan» c1673r • (3549) 
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5ACLIK·50CUKLUK·EKDHDMi 
• 

KELViNATOR lki defa daha az i'ledigi 
DEMEI\TIR 

halde ayn1 rando'man elde edilen yegine soguk hava dolaplar1 
18 Ay veresiye saltf 

SAHiBiNiN SESi Beyoglu ve acentalar1 
ANKAR.n 
ADANA 
BURSA 
ESK!~EH!R 

- Vehbi Kog Ticaret Evi 
- ~- Rtza !~gen, Yeni Magaza 
- Mehmed Hiizrnen 
- Hasan Alanya 

-
I 

iZMiR 
KAYSER! 
KONYA 
A.NTEB 

Bir bahar sabah1 kadar gii.zel! 

~iinkii her teyden 

evvel giinde iki defa 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinin 

saglamhg1n1 ve goz 

kamatt•ran parlak • 

hg1n1 kazand1 

Biitiin di~ ve di~ etleri au zalan nt giderdikten 
ba§ka, agtz kokusunu izale eder, a&-tzdaki 
mikroblan temizliyerek sthbatin ve giizelligin 
aynas1 olan agzt bir konca gibi giizellestirir. -

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

937 mali senesi zarfmda mekteb talebe ve pansiyonuna aid clOOOOO· par~a 
~;ama$trm ylkanmasl actk eksiltmiye konulmU$tUr. Eksiltmesi 24/6/937 tari
hine tesadiif eden per$embe giinii saat cl6• da mekteb binasJ icindeki Ko -
misyonda yapdacakhr. Beher parcamn muhammen bedeli c4• dort kuru$ ve 
ilk teminab c300· lirad1r. !steklilerin $artnamesini gormek iizere Mekteb 
idaresine miiracaatleri. (3222) 

Yaln1z " i Y i , 

POKER 
b1~aklar1 vard1r. 

Dayantkhg. ve keskinligi birer birer kon· 
trol edildiginden hepsi de miitesa· 
viyen keskin ve dayanakhdarlar. 

~ayet onlardan biri, sizi tamamen 
me moun edemedi ise "Poker, bi· 
lAmiinaka~a degi~tirecektir. 

BU YOZDE YO Z BiR 

- Artur Vetter 
- Ismail ve ogullan Cmgdh • 
- A. Miicib Dolen 
- Naci ve Ahmed Dai karde~ler 

Bu adam1 canmdan 

bezdiren ~ey 

GRiPiN 
i tecriibe edinciye 

<adar c;ekmege mah

~fun oldugu agr1 ve 

slztlardtr. 

GRiP iN 
En §iddetli ba§ ve di§ 

agrdanm keser 

GRiPiN 
Romatizma, sinir, adale, bel agnlanna 

kar§I bilhassa miiessirdir. 

GRiPiN 
Kmkhgt, nezleyi, sogukalgmhklarmdan 

miitevellid blitiin agn, stzl ve 

sanc1lar1 gec;irir. 

Sahtb t~e na~muhaTTtrt : Yunaa Nadr 

umumt ne~r1yat' ld4re ec2en fan llten 

Mtl(ttlrfl: H ikmet Miinil 

MER SiN - J orj Sa tel 
SAMSUN - C. Celal Ozlii, S. Kemal Sezen. 

BANDIRMA - Ahmed ve Bahaeddin Bereketkarde~ . 
ler. 

ZONGULDAK- ismet Agartan, Ahmed Yuksel. 
DlYARBEKiB- Celal Ayytldtz 

TRABZON - Dedeoglu Sami, Hami ve PulatanalJ 
Karde§ler. 

F KA$E 
BAf? 

ve 

Di$ 

Deniz banyola
nndan sonra 

hafif ii§iimeleri 

~ah,maktan 

husule galen 

DIMAG 
AGRILARI 

ile bUtUn agrtlarl 
derhal ge~irir. 
Eczanelerden 
1 lik ve 12 lik 
ambalajlartn• 

1sratla aray.n•J:• 

SEFALiN az zamanda · biiyiik bir rag bet kazanm•tt•r. Herkes 
onu 1srarla istemektedir. Siz de muhakkak tecriibe ediniz. 

Ke~ari ii~ebaybgindan: 
Ke$an k6y koruculan icin $artnameye gore 59 taktm elbise ve teferriiati 

kaput ve fotin yaptmlacaktrr. 
isteklilerin yiizde yedi bu~uk depozit akcesi veya banka teminat mektub· 

larile ihale giinu olan 6 ternmuz 937 salt giinii saat 14 te Ke§an Muhasebei 
Hususiye K6y Biirosunda bulunmalan. 

~artnameyi gormek istiyenlerin Edirne Vilayeti ve Ke§an Koycliliik Bii-
rosuna miiracaat etmeleri. (3552) 

Bu ak,am -

Munir Nureddin 
PANORAMA 

Bah~esinde 

iKTiDAR ADE .M • 
I 

ve B E L G E V ~ E K L i G i N E K A R ~ I 

HORMOBi 
Tabletleri. Mer eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin)Galata, istanbul 
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