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Haiag ~ok lehlikeli hO.di- ccTiirkiin Kal)adh Amazonu» 
arifesinde bulunugor Hava kahramanimiz Sabiha GOk~en 

TUrkler kUstah~a tehdid ediliyorlar y alovada Atasi~a tazimlerini ~undu 
Ba~vekii Tuncelin- Dun yaptlan fezahurat 

seler 

Hatayiilar 
onlar 

bayram i~in bayrak haz1rlarken 
da b1~ak hazirliyorlarmi~ 
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MemlekeHe ormant 
hem i3letmek, hem de 
yeti3tirmek l8z1mdtr 

A.gaci devlet damgahyacak, 
ormam hiikiimet kesecek, on
dan sonra kesme yapdacak· 
hr. Bunun haricinde orman 
tahrib eden ve ettiren elbet 

belas1m bulmahd1r 

ILft az1r evvelki giin Somamn ~;am 
lriJ bayram1 vesilesile ormandan 

bahsetmi§ken bu bahis iizerin· 
de devam ederek memleketin orman i§
lerine bir kere daha temas etmi§ olalun. 

V atanilerin yeni planlan 
FransiZ hiikfuneti, Sancak ania,masi kabul edil
medik~e Suriye • Fransa muahedesinin FransiZ 

Meclisince kabul edilmiyecegini bildirdi 

Antakyada Tiirklerin tezahiirlerinden 

Haleb 22 (Sureti mahsusada gonder- miinakalat tamamen durmu§tur. 
digimiz arkada§umzdan) - Antakya - Frans1z mektebindeki Arab talebe, 
dan koylere gel en tahrikat<;Ilar: Tiirklere: 

«- Tiirkler, miisliiman degildir, mal- «-· Siz bayram it;;in bayrak haZifh -
Ian, canlan helaldir» diye halk1 tecaviize yorsunuz, biz de bt~k haznhyoruz.» 
t~vik etmektedirler. cliye hagnmi§lardtr. 

Koyler birbirine ginnek ih:eredir. Bu· Hataym yeni badiseler arifesinde ol-
ralardan get;;en ~oforlere kar§l yap!lmakta dugunu soyliyen liderler, nutuklannda 
olan taarruzlar da artml§hr. ~ofotler, «habis ruhlu Tiirkler>> diyorlar. 
bugiin «arhk h:iikumet kalmad1» diye Gazi Antebe iic; f1rka asker getirdi • 
grev yapmi§lardir. gimizi, askerlerimizin <;etelerle birlikte 

Soforlerin hepsi de Tiirk oldugundan [Arkasz sa. 6 siltun 1 del 
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den Ankaraya geldi 
Bugiin toplanacak Vekil 
ler Heyetinde seyahati et
rafinda izahat verecek 

Dersim meselesi artzk 
tamamen tarihe intikal 
etmi, bulunmaktadJ.r 

Ba11vekil ismet inonii 

Ankara 22 (T elefonla) - T unce -
linden avdet eden Ba§vekil lsmet lnonii 
hususi trenle saat hire on kala Ankaraya 
·geldi. Merasimle kaq1!and1. 

Vekiller Heyeti yann miihim bir top
lantl yapacak ve Ba§vekilimiz toplantida 
seyahati etrafmda malumat verecektir. 

Ankaraya gelen malumat asuhk Der
[Arkcm Sa. 3 siltun 5 te] 

R. Aras ve Celal 
Bayar Bagdad'da 

Devletin memleket ormanlan iizerine 
nekadar titredigini biliyoruz. Ormana 
biiyi.ik k1ymet veri§ manasmda bu titreme 
cidden yerinde bir anla)'l§br. Ormanla
tirnlZI muhafaza edebilmek it;;in alman 
tedbirlere itiraz etmek kimsenin aklmdan 
ge~;emez. Fakat ormanm muhafazas1 o
nun hi<; kesilmemesini icab etmez. Her 
hayath cisim gibi agac da do8ar, biiyiir 
Ve oliir. Tam biiyiidiigii ve bir miiddet 
daha kendi haline buak1hrsa kendiligin
den oliip gidecegi ya§a geldigi zaman bu 
rnemleket servetini kendi kendine mah· 
volmaga birakmJyarak kesmek, keresteye 
Ve paraya kalbederek milli servetten yeni 
?ir unsur yapmak lazJmdir. Biz bu i§te 
tfrat ve tefrit arasmda bocabyoruz. Kes
rnek yolunu tuttugumuzda harab edecek 
Ver;hile t;;ok kesiyoruz. Muhafaza edelim 
dedigimizde de bir agac kesmege imkan 
Vermiyen diger bir yo] tutuyoruz. 0 da 
Yanb§, bu da yanh§hr. Bunun ikisi ortasi
DI bularak ormanlan hem i§letmek, hem 
de bunlarm yenileri yeti§ecek vet;;hile or
mao halinde devam ve inki§aflanm temin 
etmek laz1md1T. 

Vali .. Hiiseyin Cahid 
da.vasi diin bitti B~yiik merasimle kar,Ila· 

iki taraf da hararetli miidafaalarda bulundu ve nan V ~kilfl~rimd~ld~larayda 
. m1sa 1r e 1 1 er · 

miidafaalar yed1 saat devam etti. Karar 
Y eni orman kanunu ormanlara devlet 

i§letmesinin tatbik1 esasm1 koymu§tur. 
Bunda mubalaga edilecek hi<;bir cihet 
Yoktur. ,Simdiye kadar devlet ormanlar
dan kesilecek agaclan kendisi damgah
Yordu. ,Simdiden sonra damgalamakla 
beraber kesmek ameliyesJ i kendisi yapa· 
rak veya yaphrarak kiitiikleri yo] ba§ma 
t;;Ikaracak ve kereste sanayicilerine agac1 
kiitiik halinde teslim edecektir. 

Aradaki t;;ok ince fark §U esasa irca 
olunabilir: Agac1 devlet damgaladigi za
rnan kesmeyi miiteahhid yaparken sanki 
ormana yabanc1 biri girmi§ oluyor ve bu 
giri§ orman ic;in zararh oluyordu. ,Simdi 
devlet kesmeyi de iizerine almakla orma· 
na yabancJ kimse sokmami§ olacakt!T. 

Orman i§letmesinin bu §ekli, kendisile 
beraber bir siirii te§kilat ve tesisat istiyen, 
ezciimle ormanlar it;;inde muntazam yol
lar yapilmaslm zaruri k1lan en modem, 
en ileri ve ideal bir §ekildir. Bu §ekilde 
her orman bir devlet baht;;esidir ve bu 
baht;;eler de devlet memurlanndan miirek
keb salahiyetli, ehliyetli baht;;1vanlann 
idaresindedir. 

Ancak kanun bu ideal te§kilatm bu
giinden yarma tatbikata gec;irilmesindeki 
ntii§kiilan da gozoniinden uzak tutm1ya· 
tak kereste endiistrisi ic;in ormanlanmlz
da milli sennayeli ~irketlerin c;ah~malan 

Bugun 12 sahife 
3 iinciide: Hareketler 

Peyami Safa 
4 iinciide: Hikaye 
5 incide : Kutbu a~an c;elik kuvvetler 

B. Moran 
Kii.;iik bir su 11ehrinin ver
digi dii!liinceler 

Dogan Nadi 
I nc1da : Spor haberleri 

29 haziranda teblig edilecek 
lzmit 22 (Hususi muhabirimizden)-1 

Vali - Hiiseyin Cahid davasmm Son mii
dafaa celsesi bugiin pek hararetli ve heye
canh sahneler arz ve yedi saat devam 
etti. Valinin vekilleri, Ak~am ne§riyat 
miidiirii, Kurun, Son Posta. A<;1k Soz, 
Ak§am gazeteleri avukatlan ve Hiiseyin 
Cahid davada hamd1lar. 

Evvela Belediye avukah Hamid Na
zim soz alarak davanm arkada§lan ta -
rafmdan miidafa.asl yapilacagmi soyle
di. 

Belediye Avukatrnrn miidafaasr 
Ahmed Refik, «Biriken para» ba§hk

h yazmm tahlilini yaph ve bunda hula
satan §Unlan soyledi: 

«- Bu yaz1 fstanbul Belediyesinin 
ve Belediyenin ha§mda bulunan Muhid • 
din Ostiindagm, halkm husumetini iize
rine toplamak it;;in kanunsuz olarak ver
gi ahyorlar, bu alman paralar §uraya 

• 
Hiiseyin Cahid izmitte 

gazetecilerle bir arada 

buraya sarfediliyor, bunda hak olsa ne 
olur, olmasa ne olur, <;iinkii Tiirkiye 

[ArkaSJ Sa. 7 sfltun 1 de] 
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imkamm derpi§ etmi§ ve devlett;;e dogru
dan dogruya i§letilmelerinde derhal ka
biliyet olm1yan ormanlann da miizayede 
ve mukavele ile i§letilmeleri caiz olacagl
nl soylemi§tir. Bunlar yeni onnan reji
minde derhal imkansizhklarla kar§Ila§
ma~Tiak it;;in hakh olarak btrakilmt§ a<;Ik 
kapllardir. 

Biz vaktile bu slitunlarda ormanla,n 
muhafaza etmenin esash ve miiessir bir 
§ekli de mukavele ile verilecek i§letmeler 
oldugu fikrini miidafaa etmi§tik: hletil
meleri mukaveleye baglanmt§ onnanlar 
it;;in mukaveleler ormanlarm harabhktan 
muhafazas1 kiilfetini tamamen miiteah
hidlere yiikletmektedir. Biz bu ormanlar
da mukavelelerin harfiyyen tatbik dilme
si, devlete ayn yiik te§kil etmeksizin, 
maksad1 en iyi surette temin edecegi ka-

kanaatimizi pek fazla degi§tinni§ degiliz. 
Mukavelelerin harfiyen tatbik1 kontro
lundan emin olmamaga sebeb yoktur. 
Vazifelerini yapm1yan veya fena yapan 
memurlann cezalan verilir, hem de en 
§iddetli §ekillerinde. 

Onnanlan ister kanunun tarif ettigi 
§ekil ve derecede devlet i§letsin, diler 
l:imlar mukavele ile ihale olunarak i§le· 
tilsin, dikkat olunacak noktalar §unlar· 
du: 

I : Onnamn i§letilmesi, onnam tahrib 
etmemeli, bilakis gencle§tirmeli, giirbiiz
le§tirmeli ve hatta geni§letmelidir. 

2: Yukandaki §art tahakkuk edebil· 
mek it;;in ormandan yalmz kesilme ya§ma 
gelmi§ agac kesilmeli ve agadan kesilen 
yerlerde tabii tebzir ile veya dikme ile 

._ ____________ _. naatinde bulunmu§tuk. Bugiin dahi bu YUNUS NADl 
[Arkas& Sa. 3 siltun 3 te] 

Bagdad 22 (A.A.) - lrak Matbu
at Biirosu bildiriyor: 

Muhterem Tiirk heyetini Kerkiikten 
getiren hususi tren bu sabah Bagdada 
vast! olmu~tur. Trende, Irak hiikume~i -
nin Ankara elc;isi Naci Sevket, Tiirkiye 
Cumhuriyetinin Bagdad elt;;isi Tahir 
Lutfi, lrak Hariciye Nezareti mlimessi!i 
ve T e§rifat miidiirii muhterem Ti.irk he
yetine refakat etmekteydi. istikbal me -
rasimi hararetli ve muhte§em oldu .. 

Dr. T evfik Rii§tii Aras trend en iner
ken lrak Hariciye Nazm tarafmdan 
kar§Ilanmi§tlr. Hariciye Nazm muhte -
rem misafirin hararetle ellerini s1krn1§ ve 
iki naz1r halkm co§kun ve samimi teza -
hiirleri ve alki§lan arasmda kucakla§nt'§
lardir. 

Bir askeri IJIIZika Tiirk ve lrak milli 
[Arkas& Sa. 8 siltun 6 daJ 
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Tiirkiye - Sovyet 
Rusya dostlugu 

Ba,vekilimizin son beya· 
nab Moskovada memnu

niyet uyand1rd1 
Moskova 22 (A.A.) - !zvestia ga

zetesi, Tiirkiye Ba§vekili 1smet fnoniiniin 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinde <<Tiirk 
-Sovyet dostlugunun son zamanlarda da
ha samimi oldugu» hakkmda soyledigi 
sozJerin siirekJi a!kt§larla kaT§IJandigiDI 
kaydederek diyor ki: 

«Bu hal ve Tiirk matbuatlnm miitead
did makaleleri, Tiirk - Sovyet dostlugu
nun Tiirkiye Cumhuriyetinin hiikumet ve 
parlamento mehafillerile diger mehafil -
lerinde mazhar oldugu sempatiyi gosterir. 
Bu dostluk ahvale uygun baz1 siyasi kom· 

[Arkas& Sa. 3 siltun 4 te] 

Bir muallim ve Miiddeiumumi, diinyan1n ilk 
askeri tayyarecisine Tiirk milletinin kad1n 

sevgilerini 
co,kun 

sundu. Y alova sahasmda 
yapdd1 bir te,yi merasimi 

Sabiha Gok~eni Biiyiik Atas1 ve Biiyiik Atamtz te§yi ederken 

Y a! ova 22 (Hususi, telefonla) - bir ihtifalle Y alovadan aynlarak vazifesi 
Yalovada bulunan Atatiirke tazimlerini ba~ma donmii§tiir. 
sunmak ic;in Eski§ehirdeki alaymdan me· Sabiha Gi:ikt;;enin tayyaresinin bulun • 
zunen Y alovaya gelmi§ olan kadm tay • dugu meydanda memur, mektebli, tiic • 
yarecimiz Sabiha Ki:ikt;;en diin biitiin car, koylii, kadm ve erkek dort bin ka~ 
Y alovahlann i§tirak ettikleri ~ok samimi [ArkaSJ Sa. 4 siltun • te] 
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Y eni Franstz kabinesi 
. diin te§ekkiil etti 

Daladier ile Delbos mevkilerini muhafaza 
ediyorlar. Leon Blum Ba,vekil muavini oldu 

Paris 22 (Hususi} - M. Camille 
Chautemps yeni F rans1z kabinesini te§
kile muvaffak olmu§tur. Ba§Vekil yeni 
kabine listesini bu gwe Cumhurreisine 
takdim etmi§tir. Y eni kabinenin eskisin
den <;ok farkh olmad1g1 anla~Ilmaktadir. 
M. Leon Blum Ba§vekil muavinligine, 
Va§ington sefiri Georges Bonnet de Ma· 
liye Nezaretine tayin edilmi§lerdir. M. 
Yvon Delbos Hariciyede, M. Daladier 
de Harbiye N ezaretinde ipka edilmi§ler
dir. 

Komiinist ve sosyalistler 
kabineyi tutacaklar 

Paris 22 {Hususi) - Komiinist ve 
sosyalist flrkalan bugiin ayn ayn top • 
!anarak yeni kabineye muzaherete karar 
vermi§lerdir. 

[Arkast Sa. 3 sutun 1 del 
Yeni Ba!lvekil Camille Chautenps 

tSi>a·nya .... i§tefr~·ok .. ·gerghi 
bir safhaya girdi 

Almanlar son hadise bahanesile ispanyada Alme· 
ria bombard1manmdan daha 'iddetli askeri bir 

harekette bulunacaklarinJ bildiriyorlar 

{ .. 
Yakmda yeni !liddetli ~arpi&malara sahne olac:ail anla§J.lan 

Madridill i~inden bir manzara 
<Yaz1s1 6 nCI sahifede): 
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Sarkf Anadoluda 

KOyler ve-KOyliii~j 
Biiyiik memleket roportaj1 : 3 

Yazan : Bahri Turgud Okaygiin 

Ziilfikara, ~ocuklartn neden benzi u~uk 
o dugu u sordum, ((ISitmagdan>> dedi 
$arki Anadolu koylerinin hususiyetle

rini ve hakiki durumlanm tammak ic;in 
birc;ok noktai nazarlardan tetkik ve her 
tarafmt oldugu gibi izah etmek laztmdtr. 

CUMHURiYET 

c eehir ve 
Y eniden yedi orta 
mekteb a~dacak 

Maarif Vekaleti bu hu
sustaki tahsisab gonderdi 

Maarif Vekaleti, bu sene yeniden a«l-
lacak olan ortamektelberin yerlerini 
tesbit etmi§ ve icab eden tahsisatr gon
dermi§tir. Bu sene yeniden 7 ortamek -
teb a~;rlacaktrr. Bunlardan be§i kira ·ile 
tutulacak binalarda tedrisata ba§hya -
caklardtr. Diger ikisi de yeniden in~a 
edilecektir. 

Bunlar, Cibali, 'O'skiidar, Taksim ve 
Yenikaprda olacaktrr. Bu binalar tutul
mu§ ve §imdiden i«inde icab eden tadi
lata ba§lanmt§tlr. 

emleket Haberleri ) 
ithalat rejimi 

Y eni rejimin 1 te~riniev
velde ba,byacagi iimid 

ediliyor 

Gec~leri ~It,acak 
~ocuk ve kad1nlar 
Vekalet, bunlar i~in bir 
senelik miisaade verdi 
!ktrsad Vekaleti i§ Dairesi reisligin -

den veri! en resmi tebligdir: 

Y ukanda bir lahzaok arzedildigi gibi 
$arki Anadolu koyleri §Oyle kurulmu~ -
tur: 

Fatih ve Uskiidarda da yeniden iki 
- ortamekteb binasr yaptlacaktrr. 

Hiikumet yeni ithal rejimi iizerindeki 
haztrltklarml ikmal etmi§ ve bu husus -
taki kararname projesi hazirlanmt~tlr. 
Proje, ikttsad Vekili Celal Bayarm Bag
daddan avdetini miiteak1b yapllacak Ilk 
Vekiller Heyeti toplantlsmda miizake
re olunacak ve aglebi ihtimal 1 temmuz 
giinii ne§rolunacaktlr. Bu vaziyete gore, 
yeni ithal rejiminin 1 te§rinievvel tari
hinden itibaren tatbikma ba§lanacaktrr. 
Yeni kararname, giimriik tarifesinde 
geni§ mikyasta tadilat1 kab ettirdigin -
den tarife kanununun olbabdaki hiikmii 
ve~hile ne§rinden itibaren ancak ii~ ay 
sonra tatbik mevkiine konulmasr kabil 
olabilecektir. 

1§ kanununun tic;iincii maddesi muci -
bince sanayiden saytlan i§lerde oteden -
beri geceleyin c;ah§tmlmakta bulunan 
I 7, 18 ya§lanndaki krz ve erkek ~ocuk
larla her ya§taki kadm i§c;ilerin §imdilik 
bir sene miiddetle eskisi gibi gece i~le -
rinde c;~h§hnlmalarma ellinci maddenin 
ikinci bendi hiikmiine tevfikan !ktrsad 
Vekaleti tarafmdan umumi izin verilmi~
tir. Bu gibi i§ yerleri sahib ve miidiirle
rinin c;ocuk veya kadm i~c;ileri ne gibi 
§artlar altmda geceleyin c;ah§trrdtklanm 
ve: Koy miimbit bir arazmm iisttinde, 

bagbk, bahc;elik olarak tesis edilmi§tir. 
Koy feyizli arazinin ya ortasma, ya alt 
ktsmma ve ekseriyetle sulak yerlere ku
rulmu~tur. Bunlardan ba~ka bir de mer
alarda, ormanlar ic;inde, daglarda koy -
ler, tek evler vardtr. En c;ok ~irin olan 
bu koylerin, bu evlerin hava, su ve umu
mi manzaralanna doyum yoktur. Bir de 
ova koyleri varchr. Diyarbekirin, Mar -
din, Urfa, Siird koylerinin bulunduklan 
ovalardu ki ekseriyetle susuzdurlar. Col, 
gayrimeskun yerleri de ~oktur. Bu koy
lerde ancak (Bir) tabir ettikleri su 
kuyu]an varchr. Bu kuyulardan su ic;en 
halkm heyeti umumiyesi renksiz, c;elim
siz ve canstz~lir. Nihayet ya§tyan bir ka
davradu. Bu havali halkmda malaryanm 
en tahammiilsuzu salgm halindedir. Y az 
mevsimlerinde ise sttma yerine afet, tu
fan, veba tabirlerini kullanmak daha 
dogrudur. lnce bacakh, iri kafah ve bti
ttin govdeden daha cesim kannh ve hal-

Kop dagmda develerle bir seyahat 
ekleyler ise savabr azim i~ler demi~. Pi~
kin zaptiye hie; bozmamt§, dinlemi~ ve 
kahyanm sozii bitince: 

- Biz demili gtinahkar kullanz, ceo
net taamma layrk degiliz, ~oyle iki tane
cik pisbogaz ve "mendebur tavuk neyimize 
yetmez ki. T avuk ktzarup getirin de sa
vabt azimi siz i§leyin, demi§. 

T ecriibeli ve aktlh kahya, miieyyidesi 
gene cennet ihracabndan addedilen sopa
ya dayanan yavuz zaptiyelerin buyuruk
lanm ayni keramet telakki ederek nac;ar 
koy c;ocuklanna iki tavuk yakalatmr§, 
getirtmi~. 

Ziilfikar devam ediyor ve ben kamil 
bir mtir~id dinler gibi goziikerek kendisi
ni tetkik ve muhakeme ile me~gul oluyo-
rum: 

mumu rengindeki c;ocuklara adim ba~m- - ,Simdi de ben sizleri pisbogaz tavu-
da tesadiif edebilirsiniz. Bu tesadiifler gun yumurtasma liyak {laYJk) goremey
o kadar fecidir ki batakhga ve srtma mik- rim. Misafir biiyuktiir, biiyiige de biiyiik 
robuna lanetlerin en katmerlisioi, isyamn ik d'l' b" "k k ·1· d ram e 1 tr ve uyu §ey esr rr ve o a 
en vah~isini yagdrrmak ve hissetmek is- devedir. Bizim deve yiik ta§tdtgt ic;in 
tersiniz. yavrusunu keselim. 

Diyarbekirin bir koyiinde ve biraz son- Koyiin niiktedan ve zarif F redrikine, 
ra §ehrin tarihi siirtileri goriinecek olan §arkh Anadolunun koylii Demoste -
bir tepeye kurulmu§ bu koyde aslen si- nine tekrar rica ettim ve muazzam deve 
lah§or ve cengaLr Karak~ili Turk a§i- hikayesini mtitevazr yumurta vak'asma 
retioden Ziilfikarla gorii§tiim. Beyaz, si- kalbettirmege muvaffak oldum. 
yah tiftikten yaprlmt§ abasile, mmah Kendisini en~ok alakadar edebilecek 
ekelile cembiyeli bir ~ol insamm anduan ~eyin formtiliinii aradtm.... ve bulum. 
bu Turk dilaver koyiin en ileri geleni idi. Muvaffak olmu§ bir ka~ifin ruhi ra§e
Trenin Diyarbekire gitmedigi zamandan sini nefsimde duymu§ kadar sabiTStzlan
az evveldi. Bizi o havaliye has btr neza- dtm ve vergi, toprak, kazanc ve para 
ket ve misafirperverlikle kabul etmi§ti. mefhumlanm hayatma hakim bilerek 
D zeri sazlardan ortiilmii~ geni§ ocakh ve sormaga ba§ladtm: 
~itle hamdan duvar taksimatma ugnyan - T opragmtz iyi mahsul veriyor 
ev, daha ziyade portatif ve miiteharrik mu? Vaktinde vergi borcunuz.u verebili
bir aile yuvas1 manzarasmr veriyordu. yor musunuz? 
Ocagm kar§thkh sag ve soluna serilen - Beli (beli = evet demektir) topra
ke~elerle do~eklerin iizerine laiibali bir g1m1z iyidir ve lakin brldtr (ge~en sene) 
hava i~inde bagda~ kurup henek (§akah bir tarafmt siirdtiysek bu sene de bir ta
konu§ma tarzma bu htavalide henek der· rahm. Y ani toprak ~ok, siirecek adam 
ler) yapmaga ba~ladtk. yok, verginin ~ogunu toprak degil hay -

Ziilfikardan ba§lryarak koyde samimi vanlann11z veriyor. 
bir aile ve inki§af etmili bir cemiyet baya· Bu mada koyun suriileri koyiin online 
tt goze ~arpan ilk hadise idi. «Mifan = gelmi~ti ve sanki Ziilfikann iddiasmm 
Misafir (mihmandan galat)» gelmi~ di· dogrulugunu hep bir ag1zdan hirer evetle 
ye etrafrmrza admit erkekli biittin koy tasdik ediyorlarmr~ gibi melemelerile gii
halkt toplanmaga ba§lach. Ziilfikarm zel bir orkestra te~kil etmi~ ve agtllar -
mutehakkim sesmm tesirine kaprlan daki kuzulara da ekzersiz yaptmyorlar
ve yerli bezden yap!lml§ uzun beyaz d1. Anla~1hyor ki bu havalide hayvan 
gomlegile bir laboratuar §efini anduan topraktan c;ok daha bereketli. T oprak 
koy delikanhst ayaga kalktr. 0 bavaliye i§lenmedigi ic;in. 
mabsus batakhklann dayamkh kamr~a- - Koyiiniiziin kazanCl nedir? Para 
rmdan yap1lmt~ tavan pek bastkh ve de- ~ok mu? 
likanh ihtiyat ic;indeki duru§ile ba§tnl ot Para ile iman hie; belli olur mu? Bun a 
tavandan esirgiyerek yanm bir miinhani ragmen ben sormu§ bulundum, sebeb de 
~eklinde; geni~ bagda§h ve yabani kiraz akhmm bankacthga gitmesi idi. Ciinkii 
agacmdan sigara agtzhkh Ziilfikar eski zamanlarda parasrm biriktiren ya 
{Aga) mn emrini infaza miibeyya oldu· toprakta, ya koyde saklardt. Halbuki 
gunu anlatn gibi idi. Deve ve prc;uk ~imdi oyle mi ya?.. Biraz a~rkgoz olduk 
{p1c;uk = kiic;iik demekmi§. Ne garib mu bir~ok babayigit i§ adamlanmn he
§ey. Diller istihalesi evire, c;evire k harfi- sabt carisini ogrenebiliriz. Ben de kredi 
ni hazfetmi~ yerioe koca bir P vazeyle - anyan bir i~ adam1 tavrile sormu~tum ve 
mi§) sozlerile bir§eyler soyledi ve ben bu yersiz sualin cevabml da almt§hm: 
miiphemiyet kar§JSJnda ne demek istedigi- - Zahire, davar, peynir, ayran ~oh 
ni sorar gibi Ziilfikara bakttm. 0 zeki ve satanz da, fakat para ile iman belli 
bir koylti idi. Gozlerin manasrm ~abuk olmir ki! 
kavnyan, bakr§tan dimagm hiicrelerine Cocuklann ve halkm ekserisinin neden 
niifuz eden ntri bir istidaddt. Bu koyde beti benzi uc;uk oldugunu sordum: 
Ziilfikar babadan, dededen hep bOyle «- Isrtmagdan» dedi. 
imi~. beni fazla intizarda buakmamak Demin arzettigim gibi koyiin pis bir 
i~in Diyarbekirin daima merdlige, sertli- kuyusu vardt. Tifonun neden bu kadar 
ge ve zekaya delalet eden heybetli §ive- ge~ kald~ma hayret ettim; giibreler, 
sile: miizahrafat kaptlann e§iginden birkac; 

- Deve ho§em demi§. Peygamber milimetre oteye dokiilmii§lerdi. Giibre 
Efendimiz. S. A. (aynen) deveyi (h yrgmlanmn tiimsek duru~lannm koyden 
harfini te~did ederek ve ~iftle§tirerek) gorunmez arkalan ekseriyetle tuvalet 
helal krlmt~, bir deve ktiriki {kiirik = mahalli vazifesini gortirdii. Cok liiikre
yavru) var kessinler, dedi. Ben hayret delim ki bu havalide koy kanunu hassa
ic;inde srk, srk nefes almagd ba§ladtm ve siyetle tatbika ba§lanmi§, bu balilangtcm 
birkac; yumurta varsa tercih etmesini ve muvaffakiyetle devam etmesini en hara
deve yavrusundan vazgec;mesini rica et- retli bir temenniye baghyan benim. Clio
tim. 0 ayaktaki delikanlmm miinaka$a kii vaziyeti en yakmdan goren benim. 
ve karar sonunu beklemesini gayet tabii A~agr yukan ~arki Anadolunun heJ ko
bir i~ telakki ederek bana bir hkra anlat- yiinde umumi srbhati ihlal eden sebeble
maga ba~ladt: rin hepsi de pis su birikintileri, gtibreler 

- Sultanlar zamam idi. Koylerden ve koylerdeki mikroblu pisliklerdir. Baz1 
birine iki zaptiye gitmi~. kahya bir kaba yerlerde faaliyet ve takibe raRmen koy 
yemegi haztrlatmt$ ve sofra kurulunca kanununun biitiin temenni ve maksadlan 
zaptiyelere: sahifelerden bir zerre harice c;tkamamJ~· 

- Bu yemek cennet taamtdtr. K.im tJr. 

Ni~anta§I laz ortamektebinde yaprla
cak tevsiat da ders senesinin ba§lang1 -
cmdan evvel ikmal edilecektir. Bu yeni 
binalarla ortamekteb ihtiyac1 tamamile 
temin edilmi~ olacaktrr. 

Vekalet, niifusu kalabahk olan semt
lerde evvelce kurulmu§, nisbeten bina
Sl miisaid ve ders alat ve edevah mii
kemmel olan ortamektelberden be~inin 
de yeniden her sene hirer smlf ilave -
sile lise haline ifragmr ve boylelikle lise 
ihtiyacmm da tamamile kar§llanmasmt 
muvaftk gormii§tiir. 

MUTEFERRIK 

Turizm kongreaine giden 
murahhaslarimiz 

Bu aym yirmi sekizinde Pariste top
lanacak beynelmilel turizm kongresine 
i§tirak edecek heyetimize dahil bulu -
nan ve ayr1ca Fransrz, Alman ve isvi~
re giimriiklerinde tetkikat icra edecek 
olan Giimriikler Umum miidiirii Mah -
mud Nedim Avrupaya hareket etmi§tir. 

Resmi evrak ve defterler §im-
dilik muhafaza edilecek 

Resmi evrak ve defterlerden liizurn
suz olanlru:m yok edilmeleri hakkmda 
evvelce bir karar verilmi§ ve bu husus
ta bir nizamname hazrrlanmr§tl. 

Fakat, bu gibi resmi evrak ve defter
lerin muhafaza veya imhas1 hakkmda 
muhtelif memleketlerde tatbik edilmek
te olan usullerin tetkikile Tiirk Tarih 

Bu suretle, yeni rejim tam ihrac mev
siminin ba§langrcmda mevkii tatbika 
konulmu§ bulunacaktrr. iktrsadi meha
filde bu balamdan 1 te§rinievvel tarihl 
fevkalade miisaid telakki edilmektedir. 
Yeni rejim, ihrac mevsiminin ~ok iyi 
§artlar i~inde ge~mesine kafi bir sebeb 
telakki edilmektedir. Kararname muh
teviyatl ve bunun gerek ithal rejiminde, 
gerek giimriik tarifesi iizerinde yapaca
~ degi§iklik ii~ ay evvelden malum ola
cagma gore, memleketimizden mal ala
caklar ve satacaklar da bundan tams
mile haberdar olacaklar ve ona gore it
hal veya ihrac imkanlanm hazulami§ 
bulunacaklardrr. 

DENIZ ISLERI 

Deniz ltleri Miiate§ari 
Vandan geldi 

Van golii i§letmesi haklanda mahallen 
tetkikatta bulunan Deniz i~leri Miiste -
§an Sadullah Giiney, Vandan §ehrimi
ze gelmi§tir. Deniz i§leri Miiste§ar1, Van 
golii i§letmesine aid baz1 in§aat i§leri ii
zerinde burada Deniz Fabrika ve Havuz
lannda tetkikatta bulunacaktrr. 

Sadullah Giiney, diin, Halice giderek 
Van i«in hazrrlanan vesait ve malzeme· 
ler i§ile me§gul olmu§tur. 

Liman1m1za gelen vapurlar 

A - Bunlarm ikametgahlarile i§ yer
leri arasmdaki mesafe ve gidip gelmc 
§artlanm, 

B - Ktz ve erkek c;ocuklarm ya§la
nna gore gruplara aynlarak saytlanm, 

C - Her gruptaki ~ocuklarla kadm
lardan kac;ar ki§inin ne mahiyette i§lerde 
c;ah§ttklanm, . 

C - Her grupun gec:e c;ah§ma saat -
Jeri ba§langrc; ve sonile orta yerdeki fa
st!a muddetlerini, 

D - Bu yolda c;ah§manm teknik, 
ekonomik ve sosya} sebeblerini, temmuz 
sonuna kadar dogrudan dogruya, 
h Dairesi Reisligi 

Adliye kar§rsmda Sakarya apartrmant 
Ankara 

adresine bildirmeleri • kanundaki ceza 
miieyyidelerile • teblig olunur. 

Bu umumi izin lkttsad Vekaleti ta -
rafmdan goriilecek liizum iizerine bazr i§ 
yerlerinden • bir ay evvel teblig edile -
rek - geri almabilir. 

lhtar: 
16 ve daha a§agr ya§taki krz ve er • 

kek i§c;ilerin her ne tarzda olursa olsun 
sanayi i§lerinde gece ~ah§ttnlmalan mut
lak surette yasakttr. 

Kurumu tarafmdan bu hususta yeni bir Son bir ay i~inde limammlZa 2,150,340 
proje haztrlanmasl mi.inasib goriilmii~ safi tonilatoluk 768 vapur gelmi§tir. Bu 
ve evvelki karar bozulmu§tur. Bu proje vapurlardan 414 tanesi transittir. Ge<{en 
hazrrlamnc1ya kadar resmi evrak ve sene ayni ay zarfmda geten vapurl~r 
defterlerin hi9bir suretle yok edilmeme- miktarma bakthrsa, sen eden sen eye .11· 
leri Vekiller Heyetince kararla§tlrrlmr§ maml'mza gelen ve 1§ yapan vapur mtk
ve keyfiyet biitiin resmi dairelere teblig tarmm artt1g1 anla§llml§tlr. 
olunmu§tur. Limanmuza gelen bu vapurlardan 

ECNEBI MEHAFILDE 

Frans1z el~isi geldi 
MaylSln on be§inde mezunen Parise, 

.oradan da Cenevreye giderek Ratay a!'lr 
la§mastm imzahyan Frans1z Biiyiik el-
«isi Henri Ponset dun sabahki ekspres
Ye §ehr:imize· d6ntnii§tiir. 

Sovyet el~isi Moskovaya 
gidiyor S • U "d'· 300 den fazlas1 ecnebi bandtraltd1r. anay1 mum mu ur mua· 

vini tehrimizde DEMIRYOLLARDA Sovyetlerin yeni elc;isi Karlisky diin 
Ankaradan §ehrimize gelmi§tir. 6gren
digimize gore, elc;i cuma giinii Moskova
ya giderek Tahrandan sonra Moskovayr 
ziyaret edecek olan Hariciye Vekilim1zi 
kar§rhyacaktrr. 

Sanayi Umum miidiir muavini Ab • 
diissamed Ankaradan §ehr·imize gelmi§
tir. Umum miidiir muavini smai tetkik
ler yapmak iizere §ark vilayetlerimi.ze 
gidecektir. 

Ecnebi ve ekalliyet mekteb· 
lerinin verecegi diplomalar 

:;limdiye kadar ecnebi ve ekalliyet 
mekteblerinin her biri mezunlarma ay
n ayrr §ekilde diploma vermekte idi. 
Maarif Vekaleti bu vaziyeti muvaf1k 
gormemi§ ve biitiin ekalliyet mekteble
rine mahsus olmak iizere bir diploma 
ve tasdikname §ekli kabul etmi§tir. A
lakadar mektebler bu seneki mezunlara 
bu diplomalardan vereceklerdir. 

SEHIR 1$LERI 

Y eni Belediye reia muavini 
Belediye reis muavinligine tayin edi

len Fatih Kaymakam1 Rauf diinden iti
baren yeni vazifesine ba§lami§tlr. 

Belediye fen heyetinde 
tebeddiiller 

Belediye fen heyeti tetkik §Ubesi mti
hendislerinden Ata, Fatih Belediyesi 
Ba§miihendisligine, Fatih Belediyesi 
Ba§miihendisi :;levket merkez in§aat §U

besi miihendisligine, in§aat §Ubesi mii -
hendislerinden Nevres Tetkik §Ubesi 
miihendisligine, Beykoz Ba§miihendisi 
Muammer Kadrkoy Belediye Ba§miihen 
disligine, Kadrki:iy Belediyesi fen me -
murlarmdan Suad Beykoz Belediyesi 
Ba§miihendisligine nakil ve tayin edtl
mi§lerdir. 

Kad1koyiin au i§leri 
Bir miiddettenberi Ankarada bulun • 

makta olan Terkos miidiirii Ziya diin 
§ehrimize gelmi§tir. Ziya, Ankarada bu
lundugu esnada Kadrkoy su i§ile de me~
gul olmu§ ve alakadar makamlarla te
maslarda bulunmu~tur. Kadtkoy suyu -
nun rslah1 igin evvelce bir proje haztr
lanmr§h. :;lirket zamamnda tanzim edi
len bu proje bugiinkii ihtiyao kar§Ih
yacak mahiyette olmadr~ndan yeni bir 
proje haz1rlanacakt1r. 

Memur kadrosu da §imdilik aynen 
muhafaza edilecektir. 

Odun, komiir fiatlar1 
Son giinlerde odun, komiir fiatlarmm 

sebebsiz olarak yiikselmesi iizerine Be -
lediye iktrsad murakrblar1 tetkikata 
ba~IamJ§lard1r. Tetkikat neticesinde ve· 
recekleri rapora lOre ieab eden tedbir
ler almacaktrr. 

Aile biletleri hakkmda yeni 
bir karar 

Devlet Demiryollarmda aile biletle • 
rinden halkm ~ok istifade ettigi nazar1 
dikkate almarak bu biletler tevsi ve 
te~mil edilmi§tir. Biletlerin iizerinde 
muayyen hatlarda biiyi.ik tenzilat ya -
p1lmt§ ve ayni soy adtnl ta~1yan ferd • 
lerin - akrabahk aranmaksrzm - aile bi
letlerinden istifadesi temin olunmu§tur 

Yeni §ekil 1 temmuzdan itibaren ba§
hyacakt.tr. 

ibni Sina diin 

KULTUR ISLER/ 

Sahte diploma i§lerine mani 
olmak i~in 

Mekteblerde sahte diploma i§inin onli
ne ge«mek i«in diplomalarla bunlarm 
sahiblerinin niifus tezkerelerinin tetki
ki liizumu alakadarlara bildirilmi~tir. 

bir konferans verildi 

Diinkii konferanstan bir intJba 

Biiytik Tiirk alim ve miitefekkiri lbni babetin bazt smrf!ar arasmda iyi kar§tlan· 
Sina i~n evvelki gun yaptlan ihtifale madtgtnt gene bu amiyane itikadlann sev
i~tirak eden ecnebi profesor ve alimler kiledir ki uzun mtiddet ilmi simya . ile, 
§erefine diin Oniversitede bir c;ar. ziya - hayat1 ebediyi aramak yoluna da gidil
feti verilmi§tir. <;ay ziyafetinde Oniversi· digini soyledikten sonra kendi memleketi 
tenin muhtelif fakiiltelerine mensub pro· olan Belc;ikada ttbbm gec;irdigi safhalan 
fesorler de haztr bulunmu§tur. <;aydan anlatmr§ttr. 
sonra, beynelmilel ttb cemiyeti fahri re- Profesor T. Royer' den sonra gene 
isi doktor profesor Tricot Royer ilmi bir beynelmilel trb cemiyeti reisi doktor 
konferans vererek ttbbm Hipokrat ve Gomoin kiirsiye c;tkarak muhtelif devirler
Galyen' den ba§hyarak son devirlere ka· de ve muhtelif memleketlerde tababet §e
dar ge~irdigi tekamiil safhalannt ve an· killerinden ve tedavi usullerinden bahset
cak cesed iizerinde te~rih yapmak im - mi§tir. Bu konferanslar saat 17 ye kadar 
kanlan hast! olduktan sonra bu ilim §U- devam etmi§tir. 
besinin dev adJmlarile ilerledigini, fakat lb . s· l . d 
bu terakkiye ragmen ta ilk devirlerden "~. krnant~ eaer ertn en 

mure k b b k"t"bh son amlara gelinciye kadar halkm, bil- e IT u u ane 
hassa gayrimiinevver tabakanm bu ilim Turk T arib Kurumundan: 
§ubesine ehemmiyet vermedigini. hastala- Siileymaniye kitab saraym.ta btiyiik 
nn uzun mtiddet doktora gitmekten ziya- Turk filozofu ve ttb iistadt ibni Sinanm 
de kendilerini, kiliseye. tiirbeye, hocaya, eserlerinden miite§ekkil bir sergi ac;rlmr§
papaza, biiyiiciiye okutmak suretile te - trr. Bu sergi, bugiinden itibaren bir hafta 
daviyi, itikadlarma daha uygun bulduk- miiddetle sabah saat 9 dan ak§am 17,30 a 
lanm, gene bu itikadm sevkiledir ki ta - kadar umuma a~tk bulundurulacakttr. 

23 Hazirau 1937 

Siyasi icmal 
~imali ispanyanm 

merkezi 

$ imali 1spanyamn merkezi Bil• 
bao'nun General Franco wa• 
fmdan zaptedilmesi yalmz as 4 

kerl noktadan degil beynelmi!e] politika 
cihetinden de c;ok btiyiik ehemmiyeti h~· 
izdir. Umum lspanyanm merkezi Madn.d 
gibi Bilbao' nun dahi etrafmdaki dem1r 
<tember adt verilen mtistahkem hattm zap• 
tmdan sonra da mukavemet edecegi U • 

muluyordu. Bu tahmin dogru ~tkmad1• 
<;iinkii Madrid Castille ovasma hakilll 
bir tepe iizerinde bulundugundan muha• 
stm kuvvetler bunun kaptlanna kadar gel• 
dikleri halde hentiz ic;eri girememi§lerdir. 
Bilbao ise etrafr yiiksek ve hakim tepe • 
!erie ihata edilmi~ bir belde oldugundall 
bu tepelerin zaptedilerek §ehrin sanl • 
mast tizerine ~ukurdaki §ehrin muhaftz • 
lannm mtidafaada sebat etmelerine imHil 
kalmamt§tlr. Bu §ehrin sukutile §imali Is· 
panyamn Atlas Okyanusu sahilinde Gt" 
neral Franco'nun muhalifleri elinde yal• 
mz Santander ~ehri ile sahilde 30 kilo • 
metro derinliginde dar ve mahdud bir sa• 
ha kalmt§tlr. 

Bilbao' da ve bunun Biscaye denilell 
civan etrafmda General Francoya kan1 

harbeden kuvvetler sol olmaktan ziyade 
Bask milliyetperverlerine mensubdu. Av• 
rupanm eski bir ITkma mensub o}up oW 
denberi !spanyollann hakimiyetine mu • 
halif bulunan Bask'lar mf lspanya ida ' 
resinden kurtulabilmek ic;in Madrid hii• 
kumetile ittifak ederek harbediyorlardt. 
Bilbao'nun sukutu Bask milliyetc;ilerinin 
!spanyadan aynlmak iimidine nihayet 
vermi§ ve ayni zamanda Valensiya bii· 
k\imeti Atlas Okyanusu sahilinde Gent" 
ral Franco ordulannm mtihim bir ktsmtnl 
me§gul etmekte bulunan bu ussiilhare • 
keden mahrum kalmt§tlr. 

Bun dan sonra General Franco butiill 
ordulanm tek bir cephe iizerinde kulla • 
nabilecek ve bahusus Madridi tamamile 
abluka ederek zaptetmege <;alt§acakttf• 
Binaenaleyh Bilbao'nun sukutu !span • 
yadaki askeri vaziyeti ihtilalcilerin lehine 
degi§tirmi§ oluyor. 

Diger taraftan Valencia htikumeti ta• 
rafdarlan arasmda rekabet ve mi.inafe • 
ret vardtr. Son kabine te§kilinde anar • 
§istler ve bunlara tabi amele sendikalan 
mtimeS$ille.rirU.n haricde btrakl.)roast iize· 
rine bunlar taraf taraf miisellah isyan!ar 
~rkarmt§lar ve suikasdler tertib etmi~1er • 
dir. Nitekim anar§istler birka~ gun evvel 
Carthagene civannda birinci Jaime ztrlY 
hsmm ic;inde bir cehennem makinesi in • 
filak ettirip hem gemiyi battrmr§lar hem 
de mtirettebatmm miihim bir ktsmtnln 
mahvolmasma sebeb olmu§lardir. 

General Franco'nun elinde bu gemi:Ye 
muadil derecede biiyiik harb gemisi bu• 
lunmadrgmdan anar§istler tarafmdan b~ 
biiyiik mhlmm batmlmasile denizdekt 
faikiyet ve hakimiyet de ihtilalcilerin e ' 
line ge<;mi§tir. 

General Franco ahiren lngilter~~ei 
resmen taleb ettigi vec;hile hukuku du"e 
ahkamma uygun muharib bir taraf ola ' 
rak tanmdtgl takdirde ihtila!ciler Val~n· 
cia hiikumetine tabi limanlart a~tk dentfz· 
den bilfiil abluka ederek kar§l tara a 
tabi yerlerin haricle her tiirlii muvasala ' 
S!Dl da kesebileceklerdir. Bilbao'nun sr· 
kutundan sonra 1ngiltere daha ziyad.e 
General Franco hiik\imetine ve bunun 1

' 

leklerine miisaid bir taVIr alacakttr. 
Cunkii: 

!spanyamn umumi ihracatmm yiizde 
yetmi~ be§ini Bilbao temin ediyordu. Bu 
ihracatm ba§hcast Bilbao etrafmda c;1, " 
kan ve bu beldenin fabrikalannda temiZ• 
lenen demir cevherleridir. !ngilterenin c;e
lik fabrikalan ise eski sistemde oldugun: 
dan mtinhaman bu demir cevherlerini 
kullanmaktadiT. General Franco Bilba• 
o'yu almakla lngiltereyi en can alaca~ 
noktadan kendisine baglamt§ oluyor. Dr· 
ger taraftan Almanya da silah fabrika ." 
Ian ic;in kendisine tiikenmez ham d~~tr 
menabii temin etmi§ bulunuyor. Bu rtt ... 
barla Bilbao'nun sukutu 1spanyada blr 
seneye yakm bir zamandanberi deva~ 
eden dahili barb i~in gerek askeri gere 
siyasi cihetten bir doniim noktas1 sayrla'" 
bilir. 

Mulrarrem Fey%i TOGAY 
~----------~~~~2~~~~~ 
Miinakalat reisi §ehrimizde 
N ana Vekalet.i Miinaklat umumi reisl 

Kadri diin §ehrimize gelmi§tir. Bazl rne
saili tetkik ettikten sonra yann ak§aJl1 
Ankaraya avdet edecektir. 

Cumhuriyet 

Niishast 5 kuru!ltur. 

Abone $eraiti { 
Senelik 
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Oc ayhk 
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SON HABERLER ••• · 
. TELEFON · 'TELGRAF we TELSiZLE 

Yeni Franstz kabinesi 
diin te§ekkiil etti 

Daladier ile Delbos mevkilerini muhafaza 
ediyorlar. Leon Blum Ba,vekil muavini oldu 

£Ba!lto.ralt 1 fnc1 saht/cd.e I surette veya serbesti ile halledebilecegini 
Blum'iin beyanatt beyan etmektedirler. 

Paris 22 (A.A.) - M. Leon Blum, Mali kalkmmay1 temin i~in \;Ok agu 
saat I 0 dan I 0/ 30 a kadar bir toplanh ve halkm ho§una gitmiyecek tedbirler 
:tapm1~ ve yeniden toplanacak olan sos - almmas1 c;ok muhtemeldir. 
Yalist f1rkas1 milli meclisinde demi~tir ki: ltalyanlartn miitaleasr 
«- fdaresi radikal sosyalistlerde bu- Roma 22 (A.A.) _ Popolo di Ro-

lunan bir halkc;Ilar cephesi hhkumetine manm paris muhabiri gazetesine §U tel -
i~tirakten imtina edemeyiz, halkc;1lar cep-
h graf1 gondermi§tir: 

esi ekseriyetini ve tahakkuk ettirilmi~ «Eger Blum, bidayette memleketin 
olan i\;timai eserleri muhafaza etmeli - kar§IS!na ciir' etkar manhki ve makul bir 
Yiz.» k programla \;tkml§ olsayd1, memleket en-

Sabah celsesinde sosyalist fnkas! kati- disini takib edecek ve ayan meclisi de 
hiumumi muavini Severac, vaziyet hak • agzml a~amtyacakh.» 
krnda k1saca izahat vermi§tir. Miiteakt -
ben Blum, mali vaziyet hakkmdaki mu - Tribuna, ~yle yaz1yor: 
talealanm soylemi* ve son giinlerin vaka- «Buhran pek §iddetlidir ve mu§kulat, 
Yiinden uzunuzadiya bahsetmi~tir. gelecek hi.ikumetin bu kadar kan§Ik ve 

A mustacel meseleleri ne gibi kahramanane Sosyalist ayandan Morizet, ayan mec· 
lisi maliye enciimeninin hath hareketini tedbirlerle halledeceginin malum olma -
izah etmi~. Deruty ise sol cenah flrkalan mas! keyfiyetinden ziyade Meb'usan ve 
del~asyonunun bu sabahki ic;timamda Ayan meclisleri arasmdaki ihtilaf.n par-
Yapilan muzakereleri anlatmi$hr. lamento noktasmdan garib bir vaziy~t 

A.yandaki noktai nazar ihdas etmi§ olmasmdan ileri gelmekte • 
- 1' · dir.» Paris 22 (A.A.) - Ayan mec ISI 

koridorlannda ayan azasmm bir \;OgU - Temps gazetesine gore 
nun sempatisine nail olan Chautmps'nin Paris 22 (A.A.) - Buhran hale -
rnesaisi hakkmda miisaid mutalealar der- kmda tefsirlerde bulunan Temps gaze· 
rneyan edilmektedir. Ancak mumaileyhin tesi, ~oyle yazmaktad1r: 
ciddi mU§kulata ugnyacag1 ileri surul • <<Ayan meclisinin kabul edebilecegi 
rnektedir. bir siyaset takib etmek saati c;almi§tlr. 

A.yan azas1, siyasi hal sureti her ne Bu suretle me§ruti hakikate avdet edil • 
olursa. olsun mali meselenin had mahi • mi§ ve ayni zamanda milli kalkmma ic;in 
Yetini tamamile muhafaza edecegini v~ ~l~z1~ olan §artlardan biri ycrine geti • 
hUkumetin bu meseleyi ancak ya zecn nlm1~ olacakhr.» 

- ·-""""'""""'"""'"""""'""""llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll""""''"'"'"""'"'""'"""""" 

Tuna toplanttstnda 
verilen kararlar 

Kii~iik Antant Almanya 
ile italyaya bazi teklif

lerde bulunacak 

Atatiirkle Bulgar ve 
isve~ Krab aras1nda 

telgraflar 
Ankara 22 (Telefonla) - Bul

gar Krali~esinin bir veliahd diinya
ya getirmesi ve lsve" Kralmm yd • 
doniimii miinasebetile Atatiirkll!' 

Prag 22 (A.A.) - Ba~vekil Hodza, Bulgar ve fsve'Y Krallan arasmda 

ajanslar muhabirlerini kabul ederek §U 

1 

&:ii.~~d===o~""t""an.,.e..,~.,.te..,l.,.g..,ra~f..,Ia.,.r~te..,a~ti~edo::iiii'lm~i~..,tir"".~~ 
beyanatta bulunmu§tur: 

«- Bukre§i ziyaretim ve Kiic;iik An- Ankarada yapda
tant devletleri Ba§vekillerinin son toplan-

hsi, umdugum neticeleri vermi§tir. Bir cak resmi binaJar 
ltom§U memleket gazetelerinden bir k1s • 
numn yazd1klanmn aksine olarak, vii • 
cude getirilen planlar, ne Fransa lehinde, 
ne Almanya lehinde, ne de ftalya lehin
dedir. Bu planlar yalmz Tuna havzasi 
lehindedir. Bittabi alakadar iki buyUk 
c:levletin, Almanya ve ftalyanm i§tiraki 
olmadan hi"bir orta Avrupa organizas • 
Yonu vi.icude getirilemez. Biz, bu iki 
devletin me§ru ihtiyac;larm1 nazan dik • 
kate almaktay1z. 

Garb biiyuk devletlerile, yani Fransa, 
lngiltere ve Amerika ile bir anla§ma bit
tabi hi"bir mU§kulle kar§Ila§miyacaktu. 
~imdiden Alman ve ftalyan eksperlerile 
iptidai miikalemelere ba§lamaya ve on
lara bilahare muzakere mevzuu te§kil 
edebilecek mufassal tekliflerde bulun • 
Jnaya karar vermi§ bulunuyoruz. 

Bunlardan ba§ka, Kuc;iik Antant dev-
1etleri Ba§vekilleri i~timalanm her daim 
tekrar etmiye karar verdik. Bu suretle 
i~birligi daha s1h bir hale gelecektir.» 

italyan Afrikas1 i~in 
6 ydhk bir plan 

Roma 22 (A.A.) - ;iarki italyan Afri
kasmm iman i~in 6 senelik bir plan tat
bik edilmesine karar verilmi~tir. Bu i~ 
ic;in 12 milyar sarfedilecek ve bundan 
maada devlet de 6 sene miiddetle §arki 
Afrika biitc;esini tevzin etmek ic;in sene
de bir milyar verecektir. 

Almanyada bulunan ltalyan 
erkanr 

Berlin 22 (A.A.) - General Goring, 
ltalyan ekonomisi liderlerinden miirek
keb komisyon azalanm kabul etmi§tir. 
Bu komisyon, Mussolini'nin emri muci
b1nce, Almanyanm dort senelik plamna 
tnii~abill bir siyasi ve ekonomik faaliyet 
plam c;izecektir. 

Hamidiye doniiyor 
Atina 22 (A.A.) - Gazeteler, Ha

midiye mekteb gemisinin Hanyay1 ziya · 
retinin bir\;ok Turk - Y unan dostluk te
zahi.irlerine vesile oldugunu bildiren tel· 
graflar ne§rediyorlar. Hanya ba§tana~agl 
Turk ve Yunan bayraklarile siislenmi, • 
tir. Dost ve muttefik millet bahriyeli1e -
rine karde§"e hiisnii kabul gosterilmi~tir. 

Hamidiye lwmandam da Hanya yiik· 
sek memurlan §ere fine gem ide · bir resmi 
lcabul vermi§tir. Hamidiye bugun lstan
buia hareket etmi§tir. 

Meclis, Riyaseticumhur 
ve Ba,vekalet binala.r1 
~ok azametli olacak 

Ankara 22 (Telefonla) - Yeni~ehirde 
yap1lacak yeni Meclis binas1, Riyaseti
cumhur dairesi ve Ba§vekalet binalan 
i~in beynelmilel §Ohreti haiz mimarlara 
miiracaat edilmi§ ve kendilerinden An -
karaya gelerek sahay1 ve mevkiini biz
zat gormeleri istenmi§ti. Mimarlarm bu 
seyahatlerine aid masraflar odenecektir. 

Miiracaat edilenlerden bir k1smi ~im
diden muvafakat cevab1 vermi~lerdir. 
Bu in§aat i~in 4,5 milyon lira tahsisat 
aynlmi§hr. 

Bu binalarm ehemmiyetile miitenasib 
bir azamet ve giizellikte olmas1 i~in icab 
ederse daha fazla da fedakarhk yaplla
cak ve yeniden tahsisat istenecektir. 

Diger taraftan Cumhuriyet Halk Par
tisi de Ankarada biiyiik bir genel mac
kez binas1 yaptlracakhr. Genel merke -
zin de Yen~ehirde in§a olunacag1 anla
§lhyor. 

Maruf mimarlarm Ankaraya gelmesi 
miinasebetile F1rka merkezi in§aah ii
zerinde de gorii§meler yap1lacakhr. Esl>;i 
Meclis olan §imdiki merkez esasen tari
hi mahiyette bir bina oldugundan mii· 
ze ittihaz edilecektir. 

Eski lngiliz Batvekiline 
yap1lan bir teberru 

Londra 22 {Hususi) - Me"hul bir 
lngiliz eski Ba~vekil M. Baldwin'e 250 
bin f~Iiz liras1 teberru etmi~tir. 
Posta tayyarelerimizin lzmir 

ve Adana postalar1 
Ankara 22 (Telefonla) - Devlet Ha

vayollarmm izmir ve Adana seferlerine 
agustosta ba§lanaca~ anla§llmaktad1r. 

Havayollan ic;in tsmarlanml§ olan 4 
motorlii yolcu tayyarelerinden ikisi tem
muz ortasmda memleketimize gelecek
tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 22 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlart §unlardu: 
Londra 110,89, Nevyork 22,43, Berlin 

899, Briiksel 378,75, Amsterdam 1232,75, 
Roma 117,95, Lizbon 100,75, Cenevre 
514,37 1/2, bak1r 59 1/2 - 61 1/2, kalay 
245,7,6, altm 140,o4, giimii§ 19 3/4, kur
§UU 21,18,9, ginko 20,12,6. 

CUMHURtYET 

Hareketler Bratislava konferanst Hatay Tiirklerinin 
milli benligi 

lrkda,IarimlZ elbirligile 
~h,maga ba~ladtlar 

ibni Sina ihtifali iizerine Milletler Cemiyeti 

iskenderun Eti Tiirklerinin ileri 
gelenlerinden Ahmed Cerib 

Antakya: Haziran (Hususi muha -
birimizden) - Hataym Eti Tiirkleri 
o giizel k1t' anm hem en her tarafmda tak
dirlere lay1k bir gayret ve himmetle milli 
Tiirk varhklannm biitiin icablanm ye -
rine getirmege ba~laml~lardir. Bu meyan
da iskenderun taraflanndaki Etilerin a· 
zimkar faaliyetleri bilhassa zikre §ayan
dir. Bir k1t'a fotografm1 gonderdigim 
gene Ahmed Cerib lskenderun Etileri -
nin ileri gelenlerinden ve onderlerinden -
dir. Kendisinin k1ymetli mesai arkada§ -
Ian olarak size ezciimle ~u isimleri vere
bilirim: lskender Dik, Cemil Gel habib, 
Ibrahim ~unni. Receb Cere, Ahmed 
Heddad, Bedi Bikfelavi, Mehmed Sabri 
Kassab. 

Hatay k1t'asmm istiklali buradaki mil
li Tiirk varhgma yeni bir canhhk verdi. 
lrkda~lar arasmdaki kiic;iik biiyiik dar -
gmhklann kaffesi bir tarafa birablarak 
umumi elbirligine dogru temiz ve heye
canh bir hareket var. 0 kadar giizel bir 
birlik i~tiyak1 goriiliiyor ki sadece tema -
§aS! bile goniillere sonsuz ferah ve siirur 

venyor_. ----------

Memlekette orman1 hem 
i!fletmek, hem de yeti,. 

tirmek lazimdir 
[Ba!Jmakaleden devam] 

yeni agaclarm viicud bulll}aSI behemehal 
temin olunmahd1r. 

3 : Devlet ormanlanmn umumi surette 
muhafazalan, biiyultiilmeleri ve geni~le
tilmeleri biitun devlet ve milletin ba§ va

l zifelerinden biri oldugu hakikati huku
metin ve halkm kafasma iyice yerle§tiril
mi§ olmahd1r. 

Cumhuriyet devrinin son seneleri tec
riibelerinden bugiin gene kendi elimizle 
baltalanmak tehlikesine maruz biiyuk bir 
hakikat ~1kt1: Tiirkiyede Tiirkiyenin 
kereste ihtiyac1m kar§lhyacak orman ve 
ormanc1hk kabiliyeti vard1r. Hem de or· 
mamn kerestelik ve baltahk her ~e§idi. 
Bu hakikatin manas1 bugiin memleketin 
biiyiik memnuniyetlerle kar§IlamilSI icab 
eden biiyiik bir ekonomik kudret ve kabi
liyettir. imparatorlukta kadri bilinmiyen 
bu kabiliyeti cumhuriyet rejimi tebariiz 
ettirdi. Rejim ic;in §eref olan bu muvaf
fakiyeti geli§igiizel terk ve feda etme
mekligimiz en basit bir manhk icabidir. 
~u sebebden dolay1 ki memleketimiz

den istihsali mi.imkiin olan orman mahsu
lati ihtiyaclan ic;in harice avuc avuc de
gil, etek etek altm veremeyiz ve verme
meliyiz. Biz kendi ormanlanmizdan kes
me ameliyelerine musaadekar olduk~a 
ormanlanmiz tahrib olunuyor veya tahrib 
olunur endi~esi asia mazeret degildir. 
Agac1 devlet damgahyacak, ormam 
hi.ikumet gosterecek, ondan sonra kesme 
yapilacaktir. Bunun haricinde orman tah
rib eden ve ettiren elbet belasm1 bulma
hdir. Biz bunu temin edersek hi" orman
lanmizm tahribine imkan kahr m1? 

Dahildeki kesmeler netice itibarile or
manlanmlZI harab etmek §oyle dursun, 
bilakis bizi onlarm gencle§tirilmesi ve 
buyuti.ilmesi gayesine gotiirmelidir ve 
gotiiriir. Nitekim miiteakib yaz1m1zdaki 
izahlarda goriilmii§ olacaktu. 

YUNUS NADI ···-Memlekette maden tetkikab 
i~in bir talimatname 

Ankara 22 (Telefonla) - Maden Tet
kik ve Ara§hrma Enstitiisiiniin idare ve 
murakabe §ekillerile umumi miidiir ve 
murak1blarm vazife ve salahiyetleri ve 
enstitiiniin dahili te§kilatile sureti ida
re£i hakkmda bir talima~name haz1r -
land!. 

Enstitiiniin ba§hca vazifesi, resmi da
ireler, milli miiesseseler ve hususi §a
hlslar nam ve hesabma memleketimizde 
i§lemege elveri§li maden ve ta§ ocag1 
sahalan bulunup bulunmad1g1 ve ~le
tilen maden ve ta§ ocaklarmm daha fay
dah surette i§letilmelerinin nelere mii
tevakklf oldugunu ara§tlrmak, arama 
ameliyatl, fenni ve jeolojik tetkikat, 
kimyevi tahlil ve fenni tecriibeler yap
mak, harita almak, plan, proje ve fenni 
raporlar, rantabilite hesablar1 tanzim 
etmek gibi biitiin teknik ve ilmi i§leri 
gormek ve memleketin madenlerinde ve 
maden sanayiinde crah§acak Turk mii -
hendisi, fen memuru, ustaba§t ve ~c;i 
yeti§tirmektir. 

Peyami Safa 

Tiirk T arihi T etkik ve Ara$hrma Ce- [ Evvelki giinkii ihtifal, bence, ibni Si
miyeti bir ihtifal hawlarnasayd1, ibni nanm buyiik hatnasma yollanmi§ ~!<1k bir 
Sinanm adm1 baghyan orumcek aglanm milli selam oldugu kadar, Tiirk Univer
yutarak, i<;inden milli tefekkurumiiziin sitesine ve felsefe tarihc;ilerine dogrudan 
biiyiik ve say1h ~ereflerinden birini orta- dogruya tevcih edilmi~ kapah bir ihtardu. 
ya <;Ikarmak miimkun olmiyacakh. ibni Bu ihtan a911ak ve bir ifade haline 
Sina, c;oktan, kuc;iik Sahaflar c;ar§Ismda koymak laz1m gelse i\;inde §unlan oku
bile unutulan ve ~ohretinin iistiine guve- ruz: 
ler c;ullanan isimlerden biri haline gelmi$· - Ey bugiiniin Turk mutefekkirleri I 
ti. Onun Tiirk oldugunu, bugiinkii hbbm Sizler ki, hi" §iiphe yok, ibni Sinanm adJ
ve kimyamn tekamulunde en biiyuk rolii m biliyorsunuz; gene hie; §lip he yok, bu 
oynadlglm bilenler, ad1m bir kitabm uc; adamm Turk oldugunu, dokuz amdan 
be* sahifesinde veya bir makalenin iic; beri kaybolmaml$ bir dunya $Ohreti ka
be§ satmnda anmaktan fazla hi~ bir§ey zand1gm1 da biliyorsunuz; Avrupa fen 
yapmt§ degillerdi. ve felsefe kongrelerinde admm her fir-

Ancak bu ihtifal sayesinde, okuma bi- satta amld1gmi da, gene hie; *uphe yok, 
len Tiirklerin miinevver bir ekalliyeti de- duymu§sunuzdur; fakat bu halis muhlis 
gil, hemen hepsi, ilk defa olarak bugun- Turk $erefinin Arablara maledildiginden 
lerde, yani «harat ve Kanun» muellifi- de, gene hie; ~i.iphe yok, haberdarsmiz; 
nin oliimiinden tam dokuz yiiz sene son· garb diinyasmda, Tiirklerden yalmz iyi 
ra ibni Sina diye bir isim duydular; onun muharib <;1khg1 ve cihan olc;iisunde ya
bi.itin garb kul tiir dunyasmda biiyuk bir rahc1 bir kafa yeti$medigi kanaatinin 
§Ohreti oldugunu, eserlerinin modern t1b, hala nekadar dipdiri oldugunu da, gene 
fen ve felsefenin tekamiiliine c;ok yara- hie; ~iiphe yok, tasdik edersiniz; F arabi, 
d1gm1 ogrendiler; Turk mimarisinde Si- ibni Sina ilah ... gibi milli §ereflerimizin 
nan ne ise, Turk tefekkuri.inde de ibni bu kanaati y1km1ya ne derece kafi gele
Sinamn o oldugunu anlad1lar. bilecegini de, gene hi<; §i.iphe yok, inkar 

Dokuz yiiz sene! Gerc;i bu zaman ic;in- etmezsiniz; c;iinkii modern Avrupada, 
de ibni Sina ile me§gul, hatta ondan Berthelot gibi buyiik fen adamlarmm 
mulhem olmu§ Turk mutefekkirleri yok bile, bugiinkii kimyanm tekamiilunde ib
degildir. F akat bunlar hem oldukc;a eski· ni Sinamn ne yam an bir rolii olduguna 
dirler, hem de ibni Sinay1 Arab sanan i§aret ettiklerini. gene hie; §Uphe yok, ha
Avrupa gafleti i~ine dalmaktan kendile- tnlars1mz; yeni Turkiyede milli itimad1 
rini kurtaramami~lardir. nefsimizi yeniden tesis etmek i"in Turk 

Y eni Turkiye miinevverleri, lbni Si • olan her buyiik k1ymetin pe§inden ko§ • 
nanm Ti.irk oldugunu ve dunya kiilturi.i maga nas1l mecbur oldugumuzu da, gene 
ic;indeki biiyuk k1ymetini diinkii ihtifal - hie; $iiphe yok, hepiniz takdir edersiniz; 
den evvel de biliyordu. Fa kat, i§te o ka· bilhassa fen ve felsefe sahasmda telif 
dar. Onun birr.;ok eserleri Avrupa dil- kutiibhanemizin tamtakir denecek kadar 
lerine terci.ime edilmi$ oldugu halde, ic;in- bo§ durmasmdan da, gene hie; §iiphe yok. 
den <;Ikhgl memJeketin lisamna, modern aCI duyuyorsunuz; oyJe ise, ne diye, 
turk"eye \;evrilmemi§ti; F uzuli ve hem en Turk oldugunu cihana hayk1rmam1z Ia • 
biitiin Tiirk §ohretleri ic;in oldugu gibi Zim gelen bir dehay1, memleketimize bile 
fbni Sina i<;in de -ihtifal munasebetile tamtmak i~in yerinizden kimildamaga 
Ahmed Halid kitabhanesi tarafmdan "1- U§enirsiniz ~ lc;inizde hie; kulturiimuzun 
kanlan biiyiik eser mustesna- hk:bir derli milli koklerini ara§hrmaga merak eden 
toplu etud ne§redilmi§ degildi. Diin, k~!- yerli ve ozlii bir tecessiis sahibi yok mu· 
susiinde fbni Sinanm adm1 kutluhyan U- dur ~ Hele ibni Sina gibi beynelmilel kiy· 
niversiteye mensub bir talebe, onun eser- meti iistiinde hi<; kimsenin J!!iinaka~a et
lerini ve felsefi akidesini tetkik etmege medigi ~ahsiyetlere dair bir tek erud yap
karar verse, kendinden evvel yap1lmt§ mak zahmetinden nic;in hepiniz kac;am
hic;bir buyiik ve metodik cehbin yemi$le- mz~ Simdiye kadar olan oldu. Fakat bu 
rinden istifade edemezdi. he yeniden ihtifal size en biiyuk vazifenizi hatulah· 
ba§lamak ve belki d~ biitiin omriinii ona yor. Turk zekasmm diinya tefekkiirune 
baglamak mecburiyetinde kalacakti. Is- kathgi cevherlerin tarihi iizerinde eski 
tanbul Oniversitesinin kitab raflan bu vurdurnduymazhibnlZI lutfen birak1mz, 
yegane biiyiik Tiirk hekimi ve tilozofu en biiyiik Tiirk hekiminin ve filozofunun 
ic;in, modern usullerle yazliml§, hususi ve eserleri iistiine ba*lniZI iyice sark1hmz, 
tam bir tek eserden bile mahrumdur. du§i:nunuz, bulunuz, yaZimz, onu 

~agrmn, iimmetinin ve devrinin zaru- evvela kendinize, sonra bize ve ni
retlerile arabca soyliyen ibni Sinayl bu- hayet butiin dunyaya daha iyi tam
gun turkc;e konu~maga davet eden hic;bir tJmz. Bizim kultiirdeki cedlerimiz 
mutercimimiz, mutefekkirimiz, liniversi- ne Descartes' dtr, ne de Bacon; Fa
temiz, kiiltur miiessesemiz olmadigl gibi, rabimizi ve lbni SinamlZI tammadan ve 
onu alelade el kitablarile genclige, tale- anlamadan, karanhk hir irsiyetin bulamk 
belere, kultiir postlanna tamtacak basit bak1~ile garb tefekkiiriinu kavnyamaJlZ. 
ve ku"iik zahmetlerden birine giren de Haydi yigitler! Tiirk ortac;agma bir tet· 
bulunmam1 ~br. Geni~ manasile ahnusa kik seyahati yapmtz. Kutubhaneler em· 
TUrk lbni Sinamn eserlerini, Tiirk lbni rinize amade. Y ani, korkmaym1z, yo! be
Sinanm kafa yaplsim ve iddialanm Turk- davad1r. 
Jerden ba§ka hemen her millet biliyor I PEYAMI SAFA 

- '- ¥.! --

Tiirkiye - Sovyet Rusya 
dostlugunun kuvveti 

[Ba!ltarah 1 tnc1 sahtfedel 

binezonlar sayesinde yarahlml§ bir dost 
luk degildir. iki memleketin gayesi mus
!ihane ve sakin mesailerini d1§ suikasdler~ 
kar§l miidafaa ve dunya sulhu ic;in \;ah~ 
makhr. hte bunun i~indir ki, Tiirk - Sov
yet dostlugu beynelmilel sahada fili bir 
ami! haline gelmi§tir. 

Yine bunun ic;indir ki, Sovyet hukume
ti Tiirkiye Cumhuriyeti ile olan dostane 
miinasebatmm muhafaza, inki~f ve tar• 
sinini arzu ediyordu. 

Ba§vekil lsmet inoniinun siyasetindeki 
a\;1khk umumiyetle malfundur. Sovyet ef
kan umumiyesi. onun Sovyet - Turk dost
lugu hakkmdaki beyanatm1 biiyuk bir 
memnuniyetle kar~Ilayacakhr ve bu dost
luk, ismet inoniini.in tabiri ver.;hile «iki 
mer."leket siyasetinin saglam bir unsuru 
olarak kalacaktJr.» 

Sovyet efkan umumiyesi, lsmet lno -
niini.in «iki memleket arasmdaki iyi mii· 
nasebat ve samimi dostluk hakkmda ti
kirlerde vi.icud bulmu§ veya bulabilecek 
butiin §iiphelerin yersiz oldugu>> nu bil
diren beyanahnl da ayni memnuniyetle 
ogrenecektir. 

Turkiye Ba~vekili ismet lnoniiniin 
Bi.iyiik Millet Meclisi onundeki bu be -
yanatmm Avrupanm mutaarnz kuvvet • 
lerini aytltacak bir ihtar te§kil edecegini 
umid ederiz. 

Bir Alman heyeti seferiyeai
nin uirad1g1 felaket 

Simla 22 (A.A.) - Resmi bir memba
dan istillbar edildigine gore, bir c;1ga ya
kalanml§ olan Managa Alman heyeti 
s~feriyesinden yegane hayatta kalan zat, 
Dr. Luft'tiir. Heyeti seferiye reisi Dr. 
Karl Wien olmii§tiir. 

Ba,vekil Tuncelinden 
Ankaraya geldi 

[Ba~tarah 1 tnc1 sahttede] 

sim meselesinin arhk tamamen tarihe in -
tikal etmi~ oldugunu kat'i olarak teyid 
etmektedir. 

Ba~vekil lnonii bugiinlerde lstanbula 
hareket ederek Biiyi.ik 6nder Ataturke 
tefti§ ve mu§ahedeleri etrafmda izahatta 
bulunacaktu. 

Dahiliye Vekilinin de lstanbula Ba~
vekille birlikte hareket etmesi muhtemel
dir. 
BQfv~kilimiz Keyaeriden ge~erken 

Kayseri 22 (Hususi muhabirimiz -
den telefonla) - ~ark vilayetlerindeki 
tetkik seyahatinden donmekte olan Ba~ 
vekil lsmet lnonu buglin 16.30 da binler
ce halkm tezahiiratl arasmda buraya ~el
d.i. lsmet lnonu tayyare fabrikasm1 gezdi 
ve yeni yaptlan tayyarelerin U\;U§lanm 
gordii ve saat 18 de yine ayni tezahiiratla 
te§yi edil di. 

Srvaatan ge~erken 
S1vas 22 (Hususi muhabirimizden)

Ba§vekil lsmet lnonu, T uncelinden do • 
nerlerken S1vasta tezahiiratla kar~IIandt. 
Ba~ekilimiz halkla konu~arak dilekleri
ni sordu ve Devlet Demiryollann,n cer 
atolyesini, elektrik fabrikas1m, Selc;uk 
eserlerini gezdi ve gene merasimle te~yi 
edildi. 

Habet lmparatorunun a~bg1 
dava 

Londra 22 (Hususi} - Habe§ lm • 
paratoru tarafmdan bir ak~am gazetesi 
aleyhine a<;1lan hakaret davasma bugiin 
ba~lanm1~t1r. Gazeteci mevzuubahs ya -
ZIYI hakaret maksadile yazmadigml soy
Jiyerek lmparatora tarziye verdiginden, 
!mparator davadan feragat etmi§tir. 

muzaheret heyet
Jeri toplantyor 

MurahhaslarimiZdan 
Fazd Ahmed Aykac 

diin gitti 
Milletler Cemi -

yetine miizaheret 
heyetleri birliginin 
bu seneki y1lhk 
konferans1 Qekos -
lovakyada Bratis -
lava §ehrinde top -
lanacag1m evvelce 
yazm1§bk. Konfe -
rans 28 hazirandan 
3 temrnuz 937 tari -
hine kadar "ah§a -
cakhr. Faztl Ahmed Aykar; 

Doktor Bay Besim Omerin ba§kanhgt 
altmda Bratislavaya gidecek heyet aza
smdan Faz1l ehmed Ayka~ diin ak§amkl 
ekspresle Viyanaya hareket etmi~tir. 

Kendisile gi:irii§en bir muharririmize 
Fazll Ahmed Aykac; a~ag1daki beyanat
ta bulunmu§tur: 

c- Cumhuriyet Tiirkiyesinin biiyiik 
§ian rnalfundur. Yurdda sulh, cihanja 
sulh .. Bu gayeyi, §eref, istiklal ve hay
siyet mefhumlan ic;inde memleketimiz 
daima taki.b ediyor. 

Bratislava konferansmm bu seneki 
ruznamesinde dort sm1f meselesi vard1r: 
Terbiyevi, iktlsadi ve siyasi, hukuki rne
seleler .. 

1936 senesinde toplanan genclik kon· 
gresi miinasebetile uluslararas1 medent 
terbiyede sulh ve sulhseverlik fikirleri
nin dikkate deger bir yer tuttugu goriil
mii~tiir. Zaten biz Tiirkler medeni kiil
tiiriimiizde • gerek resmi ve gerek gayri
resmi olsun - gelecegi, gec;mi§lerin 
hurafelerine ve kinlerine baghyarak 
necib ve geni§ duygulan bogan telkin • 
lerden uzak tuttugumuzu birc;ok kere 
ispat ettik. Bu alandaki a"1k ve serbe:;t 
gorii§iimiiz §imdiye kadar gerek Balkan 
konferanslarmda, gerek beynelmilel di.
ger toplanblarda biiyiik takdirlerle kar
~Ilandt. Noktai nazanm1z1 Bratislava'da 
da izah etmege fusat dii§ecektir. san1 • 
yo rum. 

Ruznameye giren iktlsadi, siyasi ve 
hukuki meseleler uzerindeki Tiirk go • 
rii§leri de §imdiye kadar biitiin vuz~ -
hile tesbit edilmi§tir. ;iu sebeble vazt • 
yetimiz sarill , goniillerimiz miisterilltir.~ 

R. Aras ve Celal Bayar 
Bagdadda 
[Ba~taratt 1 tnct sahtfede] 

mar§lanm c;almi§ ve askeri bir mufreze 
de muhterem misafire askeri selam1 ifa 
eylemi~tir. Bundan sonra sivil ve askeri 
yuksek memurlar Tiirk heyetine takd1m 
edilmi§ ve miiteak1ben muhterem misafir· 
ler, halkm hararetli alki~lan arasmda ''e 
muhte§em bir kafile halinde kendilerine 
Kraliyet saraymda tahsis edilen dairele· 
re dogru gitmi§lerdir. Sehir harikulade 
bir surette donanmi§, Tiirk ve lrak bay
raklan butun binalar iistiinde dalga lan
maktadu. 

Tiirk heyeti azas1 kendilerine tahsis 
edilen dairelerde k1sa. bir miiddet i&tira • 
hat ettikten sonra Hariciye Nezareline 
gitmi§ler, burada da bi.iyuk merasimle 
kar§Ilanmt§lardu. 

Heyet muteak1ben Ba§vekili maka • 
mmda ziyaret etmi§tir. Halk, TUrk he • 
yetinin gec;tigi yollarda lrak • Ti.irkiye 
dostlugu lehinde \;Ok hararetli tezahiirler 
yapml§hr. 

Tiirk heyeti bundan ~ok miitehassis 
olmu§tur. • 

Irak Ba§vekili, Hariciye Namile bir• 
likte, Tiirk heyetinin ziyaretini og!eden 
evvel iade eylemi~tir. 

Muhterem Turk heyeti ogle yemegini 
hususi bir surette Turkiye elc;iliginde ye· 
mi~tir. 

6gleden sonra, Kral Hazretleri, muh
terem Turk heyetini Elzuhur saraymda 
kabul edecek ve heyeti ~aya ahkoyacc:k· 
tJr. 

Hariciye Veziri bu ak~am, Turk he • 
yetinin ~erefine bir ak~am yemegi vere • 
cektir. B.unu parlak bir suvare takib ede
cektir. 

Tiirk heyetine gosterilen samimi te .. 
zahi.irat, Tiirkiye ile lrak arasmdaki sag• 
lam dostlugu bir kere daha tebari.iz ettir• 
mi§tir. Bu ziyaret Turkiye - Irak muna
sebetlerinde yeni bir devre a~mi§tlr. Bu 
dostluk ebediyyen kalacakhr. 

Bugi.in, butun lrak gazeteleri, lrak 
milletinin Turkiyeye kar~1 besledigi sa • 
mimi duygulan ve Tiirkiye ile mevcud 
samimi baglan tebariiz ettirmekte ve Bii· 
yuk Sef Atatiirkiin sayesinde yeni Tiir• 
kiyede ba*anlan kalkmma hakkmda u • 
zun makaleler ne~reylemektedirler. 

Irak - Turkiye dostlugunu takviye 
eden iki devlet ricalini methiisena eden 
gazeteler Tiirkiye ve Tiirk - Irak temas· 
Ian hakkmda fotograflar ne§retmekte -
dirler. 



CUMHUR:IYET 

Kii~i.ik 
hi kAye Melaikeler Krali~esi 

Bediaya bu ismi alay olsun diye tak
mt§lardt: Melaikeler Krali~esi!. <;i.inki.i 
huyunun, ahliikmm tamamile ztddmt ifa
de ediyordu. Di.inyada ondan daha kalb
siz bir kadm tasavvur olunamazdt. Hi~ 
kimse i~in benliginde muhabbet ve mer
hamet hissi duymaz, herkese hi~ yoktan 
fenahk etmek ister, tamdiklarmm ba§ma 
gelen felaketleri ballandua balland1ra 

nlahrken adeta mestolurdu. 

Sa~lanm akaju rengine boyatm§ olma
sma ragmen ellisine yakla~mt§ oldugunu 

ir tiirlii gizliyemiyordu. Hayatmda hi~ 
1y.i bir hareket yapmami§h ki ruhunda 
duydugu ferahhk yi.izUne vursun ve onu 
lmmen gencle§tirsin I 

Maneviyah kadar, maddi zevki de 
berbaddt. Giyinmesini de bilmezdi. Da· 
ima ya§ile hi~ mi.itenasib olmtyan bic;im
leri ve renkleri sec;erdi. F akat bir c;ok • 
Ian onu • §errine Janet • meclislerine ka
bul etmek mecburiyetinde kalmt§lardt. 

¥~¥ 

Gec;en aym ba~mda Avrupa seyaha • 
tinden donen Bedia birkac; glin ic;inde bii
tiin dostlanm dola§arak ttpkt kana su • 
samt§ bir mtlan gibi felaket ve rezalet 
haberleri almtya c;ah~Iyordu. Bu arada 
N ecibeye de ugramJ~tl. N ecibe mlite • 
vazi, sevimli bir duldu. Bediamn tama • 
mile aksi bir zihniyete sahibdi. Herkese 
elinden geldigi kadar iyilik yapmak. bii

ti.in dostlanm, tanidtklanm mes'ud gor • 
mekle bahtiyar olur, daima onlann iyi • 
liklerini soyleroekten zevk ahrdt. Bedia, 
herzamanki gibi N ecibenin iisti.inde bir 
bayku§ tesiri yapmt§tl. ;limdi onun ken· 
disine olenlerden, hastalananlardan, yt • 
k1lan aile yuvalanndan bahsettirmek is • 
t:yecegini biliyordu. Onun i~in: 

- Aman, dedi, sana mUhim dediko
du .• Aroma, mlithi§ bir §ey .. !§ gazete -
Jere kadar aksetti. 

- Deme Allah a§kma l.. 
- Banka direktori.i ;lekibi biliyor • 

sun .• !riyan ve k1rkm1 gec;mi§ olmasma 
ragmen sureta nazik gori.inen adam .. Son
ra N ezihe.. Gene ve zengin dul .. 

- Ey .• 

- .?ekible Nezihe otedenberi tam§i -
yorlard1. Fa kat stkt ftkt gorli§mliyorlar
dJ. Ge~enlerde bir ~yda yanyana tesa· 
duf etmi§ler .. Soz donup dola§IP izdiva~ 
bahsine gelmi~ .. ;lekib malum ya .• He -
niiz dlinya evine girmemi~ bir zat .. Ne • 
zihe: <<-5ekib Bey, demi§, sizi evlendire
lim !» -5ekib cevab vermi§: «Zevlcinize iti
madtm var.. Bana birini se~in.. Derhal 
evlenirim! .» 

Bir hafta sonra Nezihe -5ekibe tele -
fon etmi§: 

- Size gore birini buldum. Bu ak§am 
be~te bana ~ya gelin de gorU§elim I 

-5ekib tam vaktinde gorlinmii§.. Caym 
thk kokusu ve sigaralarm keyif!i duroan
lan arasmda Nezihe buldugu kadmdaki 
meziyetleri sayror~ dokmi.i§, fakat en so
nunda c;ok roasuroane tavula oyle bir 
kusur da zikretmi§ ki ;lekibin mlistakbel 
zevcesini pek gozii tutmam1~ I. 

T elefonlar, telakiler birbirini takib et
mi§ .. Nezihede hep ayni terane .. Nam· 
zedi evvela metede ede goklere c;tkanyor, 
sonra oyle bir kulb takiyor ki -5ekibin bu
tiin hevesi koki.inden kmhyor. Bu suret
le genclerden, orta ya~hlardan, hassas • 
lardan, zenginlerden, bakirelerden, dul-

lardan bin; ok kadm tipi resmige~id ya • 
p1p da -5ekib hie; birinde karar ki!aroaym· 
ca Nezihe: 

- Beyefendi, demi§, affedersiniz am
rna, siz ne istediginizi bilmiyorsunuz I 

;lekib sesinin perdesini biraz yiikselte
rek cevab vermi§: 

- Haytr hammefendi pekala biliyo • 
rum. !stedigim kadm ~udur: Y a§I ya§I -
rna miinasib .. Ruhu temiz, kalbi sa£.. 
Mumki.in mertebe okumu§, yazmt§ .. Ze
ki, §tkc;a giyinir ve saire .. ve saire. 

Nezihe giilmii§: 

- Aman beyefendi, demi§, siz bir 
tane degil, galiba bir~ok kadm anyor • 
sunuz.. Ayni kadmda biiti.in bu mezi • 
yetlerin toplanroJ§ oldugunu gormek he
hemen hem en imkanstzdtr! 

-Ben hie; de bu fikirde degiliml 
- AlL Eger boyle birini buldunuz-

sa ne duruyorsunuz, hemen ko§up elini 
isteyin! 

- Ko~roama hacet yok .. 0 kadm kar
§tmda duruyor ! .. 

- Kim bu hdm.. Kar§Imzdaki bu 
kadm.. Ben, ben miyim.. Siz ~tldtrdmtz 
m1~ 

Derken ortahk kart§ffil§, birbirlerine 
girmi§ler .. 

Bedianm agz1 kulaklanna uzamt§, 
zevkten her taraf1 titremege ba§lami§: 

- Aman Necibecigim, ah sen .. Ne
sin, ne tath hikayeler, ne i§itilroem.i§ ma
ceralar bilirsin .. Peki sonra .. i§ nasi! ga
zetelere intikal etmi§.. ;lekible N ez.ihe 
dovi.i§IDU§ler mi ~ 

- Y ok cantm evlendiler. Bir hafta 
evvel izdivac merasimi bi.itiin gazeteler
de uzun uzadtya yaztldi, c;izildi! Gazete
ye intikal meselesi bundan ibaret I 

Bedia az kald1 baytlacaktt .. Bir fela
ket, bir rezalet beklerken mesele ne §ekle 
girmi§ti. Derhal surattm ast1, c;antasmt el
divenlerini aldt: 

- Aman Necibe, dedi, ben de bir 
§ey olmu§ sandtm.. Boyle sa~ma ~eyleri 
nereden bulursun I 

Necibe kapanan kapmm arkasmdan 
bir kahkaha kopardt: 

- Y a, dedi, Melaikeler Krali~esi!. 
Her zaman ~unun bunun felaketile eg • 
lenip zevk alacak degilsin ya .. Bazan da 
boyle tuzaga dii§ersin! 

AHMED HJDAYET 

Hususl ve miinferid 
dans dersleri 

Beyoglu Karlman kar§Ismda eski 
cPolonya~ Nur- Ziya sokak No. 3. Mii
racaat saatleri pazardan maada her giin 
(12 - 14) ten (17 - 21) e kadar. 

Profesor Panosyan 

Cagnlar, Konferanslar, kongreler) 
Kongreye davet 

Topkap1 Yoksullara Yard1m (Fikara
perver hay1r muessesesi) kurumundan: 

Her ii~ yt.lda kurulmas1 gereken kon
gre, 26/6/937 cumartesi giinu saat 17 de 
Topkap1da tramvay caddesindeki ktlru
mun kendi evinde toplancaktrr. Nizam
nameye gore kongreye gelebilmek §art
larmi yapml§ olan biitiin iiyeler yazt ile 
t;a~nlmt§lardtr. Bu §artlarda olan iiye
ler §ayet ve her nasilsa ~agmlamamt§ 
iseler bu yaztmlZl bir <;agmk saymalan
m ve cragmlan giinde gelmelerini dileriz. 

;Bibliyografya 

izlanda Babk~1si 
Remzi Kitabevi • istanbul 1937 

Fiatt 50 kurU§ 

Evvela bir ~ark, sonra da bir Turk 
dostu olan Loti'yi tamr, fakat eserlerini 
pek tammay1z. Yurdumuzda onun hak-

kmda, baz1 mecmua ve gazetelerin hu
sus1 say1larmda, bir~ok anketler yap1l -
ml§, birt;ok yazllar yazllmi§Sa da bun -
larda hep onun §ahsmdan bahsedilir, e
serlerinden bahsedilmez. Otede beride 
ancak iki uc; kitabmm ismi get;er. Ye
kfrnu t;ok kabank olan romanlarmdan 
ancak bir iki tanesi tercume edilmi§tir. 

Bunun muhtelif sebebleri vardtr. En 
ba§ta Loti'nin yaztlarmdaki hususiyetin 
bir ba§ka lisana kolaybkla terciimeye 
elveri§li olmamas1 gelir ki bu nokta ka
bul edilirse diger sebebleri zikretmek 
fuzuli olur. 

Hiiseyin Cahid Yalc;mm giizel kale -
mile lisamm1za crevrilen cizlanda Bahk
~!Sb evvelce her nedense cizlanda 
Bahk~Ilan~ adile ktsmen terciime edil-
mi§ti. e 

tzlandali bir bahk~mm a§kl ve ayn • 
h~ hikayesi olan bu esere bu isim daha 
uygundur. Burada ac;tk denizler bahk -
<;Ilt~, Okyanuslar t;ok kuvvetli tasvir -
lerle canlandmlmt§tJr. 

izlanda denizi Loti ic;in cHayatstzhk 
manzaralanm, bitmi§ ve yahud heniiz 
halkedilmemi§ dlinya manzaralarmh 
haizdir. Britanya peyizaj1 onda u~ bin 
sene evvelki gibi iptidai' peyizajlar tesiri 
yapar. 

Fakat arzm biiyiikliigiinii ve temadi
sini du§undligli mada derhal onu ku • 
c;iik ve fani hisseder. <;iinkii namiitena
hi ve ebedi olmtyan bir §eyin ne k1ymeti 
vard1r? En canh tasvirlerin ic;ine mev -
cudatm hit;ligi ve bo!?lugu hissi kari§ll'. 
Her an, ollim fikri bu mevcudatl zulrne
te garkeder. Bu fikir gayet tabii suret-

te kendi kendiliginden fi§kll'll'. tl'zeri -
mizde yaph~ tesir pek buyliktlir. <;un
ku, ne dersek deyelim, oliim kadar hii· 
zlinlii ve anla§llmaz bir §ey yoktur. 

Eserin ba!?mdan aldi~IDlZ bu sozler 
onu kafi derecede anlatmi§ oluyor. Biz 
dunya muharrirleri serisinin bu doku -
zuncu kitabtm da karilerimize tavsiye 
etmekle iktifa edebiliriz. 

Ege mmtakasmda havalar 
kurak gidiyor 

Son haftalar ic;inde Marmara ve Ege 
mmtakasile orta Anadoluda havalarm 
kurak gitmesi mahsul balommdan endi~e 
uyandirmaktad1r. Uzun zaman yagmUl' 
yagmamt§ olmas1 ve havalarm kavuru
cu Steak gitmesi yiiziinden birc;ok mah
suller kemiyet itibarile azalmt§tlr. Ku· 
rakhk devam ettigi takdirde bu halin 
keyfiyet iizerinde de fena tesir yapma· 
smdan korkulmaktadJr. 

Ege mmtakasmda, bu sene, 936 mah
suliiniin ~ok iyi fiatlarla sattlmasmdan 
cesaret alan ekiciler t;ok fazla tutun ek
mi§lerdi. ilk tahminler bu mmtakada 
40 milyon kilo tiitiin elde edilecegi mer
kezinde idi. Fakat, havalarm kurak git
mesi yiizi.inden mahsul §imdiden 30 mil
yon kiloya inmi§tir. Gene yagmursuz 
mmtakalardaki criftlik, bostan ve baht;e· 
lerin her nevi mahsullerinde miktarca 
azalma mli§ahede olunmaktadtr. 

Karadeniz mmtakasma son zamanlar
da bol ve feyizli yagmurlar yagdt~ndan 
burada mahsul vaziyeti memnuniyeti 
mucib bir balded· . 
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Mersinde giizel san' a tiara 

Mersin (Husus1) - Halkevi binasm
aa at;!lan resim sergisi geqen seneki bi
rincisine nisbetle '<ok muvaffak bir 
eserdir. Biitiin bu varhg1 hic;ten meyda
na getiren ve Mersinde giizel san'atlara 
kar§t alaka uyanmasma amil olan, bu -
rada inzivaya <;ekilmek lZtlrarmda ka
lan ressam Ali Cemaldir. Ge~;en sene 

Halkevi Giizel San'atlar §Ubesinde c;a • 
h§an 17 talebesinin ktsa bir zamanda 
meydana getirdikleri eserler resme 
kar~1 alakay1 ihtiyarlarda bile uyan -
d1rm1§ ve bu seneki talebe sayiSt 49 u 
bulmu§tur. 

Guzel resmi sevmenin, takdir etme -
nin en sathi bir nazarla faydalar1 §im -

ehemmiyet 

diden muhitte de goriilmege ba§lanml§· 
hr. $ehrin birqok evlerinde tablolarla 
i§lenmi§ yastlklar, masa ortiileri gorul
mektedir. Sergi hakklnda Seyhan muhi
tini de alakaland1rmak iizere miintehab 
birkat; tablo Adanaya gonderilecektir. • 

Yukariki resimler sergiden muhtelif 
intibalardrr. 

«Tiirkiin Kanadl1 AmazonU)) 

Hava kahramanimiz Sabiha Gok~en 
Y alovada Atas1na tazimlerini sundu 

[Ba#aratJ 1 tnct sahftedel 
dar halk birikmi~t:i. Meydamn ortasma 
bir tribi.in kurulmu§tu. llkonce ilkroekteb 
muallirolerinden Sadriye tribUne c;tkarak 
§U nutku soyledi: 

«- Sabiha Gok~en! 
On U~ y1l evvelki gi.inle bugi.inii kar· 

§tla§ttnrsak yolumuzu aydmlatan Ulu 
Atanuzm biz genclere emanet ettigi cam· 
mtzdan daha Ustiin Curohuriyetimizin 
varhklanndan biri de TUrk kadmma si
yasal ve sosyal alanda hakkmt vermesi 
oldugunu gorliruz. Binlerce y1l once 
Turk kadm1 her i~te oldugu gibi cenk 
meydanlarmda da erkeklerle beraberlik 
ederken ~ok yaz1k ki sonralan bu husus
larda onun beraberliginden milletin aldigi 
yard1m ve kuvvet ihmal ve nisyana ugra
rnt§hr. 

Tiirk kadmmm, yarattlt§mdaki degeri 
takdir etroek ve ona vazifesini ve hakkt 
olan mevkii vermek kutlu cumhuriyeti • 
mize nasib olmu§tur. 

Turk kadmmm goklerde u~mast ve 
tayyaresinin roagrur kanadlanm yurdun 
i.izerine ac;arak yavrusunu koruyan bir as
Ian gibi di.i~ana saldtrmast biz kadmla
ra onurlar ve ktvanclar veriyor. 

Gokc;en! Sen TurkUn kmlmami§ ka
nadlanm goklerde ac;arken senin oz kar
de§lerin olan biz TUrk kadmlan da h3 N 

vada oldugu gibi karada, ve denizde de 
ba§anlar kazanroaga ve Turkliigun yuk· 
sek ~refine laytk olmaga c;ali§acagJZ. 

Mutlu karde§ler I TUrk ulusu gunun 
kara bahh ic;inde ~,;trpmtrken onun top -
ragtnt payla§mak ve on binlerce ytlhk ta
rihini yoketmek istiyenler c;ok gec;meden 
gorduler ki Ti.irkiin bagnndan c;1kan A
tamtz kimsesiz samlan Turk yurdunun u
fuklannda giine~ gibi dogarak bizi bu 
aydmhk goklere kavu~turmu§tur. 

Milleti ic;in camm da verecegini soy • 
lemi§ olan yi.iregi §efkatle dolu Atati.irk 
sonsuz yarathgt varhklarla milleti guzel
lige, iyilige ve dogruluga ko§turmakta -
d1r. Ulu Atanm yiice adm1 sayg1 ile am~· 
nm. 

Gok~en! 
Bugiin sizi ve u~u§unuzu yeniden go

rlip alkt§laroak i§tiyakile bu meydana 
toplanm1~ olan Y alovahlar adma size 
haynh yolculuklar ve daha bliylik ba • 
§anlar diler ve sizi ugurlartm.» 

Miiddeiumuminin nutku 
Mliteaktben Y alova Mi.iddeiumumisi 

tribune gelerek §Unlan soyJedi: 

«- Uzun bir ihroal ve nisyandan, mu
kaddes bir kurtancmm mucizeli elile kur
tulan Tiirk kadm!tgmm ktsa bir zaman
da vast! oldugu inki~af ve muvaffakiyetin 
en giizel misallerinden biri olan tayyare· 
ci Sabiha Gok~eni Y alovahlar namma 
selamlamakla c;ok mutluyum. 

Bu gene ve bahtiyar tayyarecimiz, ilk 
Turk kadm tayyarecimiz olmak saade • 
tini tathgJ gibi yakm gi.inlerde ifa ettigi 
unutulmaz kahraroanhkla da di.inya as • 
keri kadm tayyarecilerinin ilki olroak 
§erefini kazanmt§hT. 

Ti.irk tayyareciligi tarihinde Atatiirk 
K1Z1 Gokc;enin ismi muvaffakiyetin, cesa
retin ve kahraroanhgm timsali olarak ge
~ecektir. 

Kadmhk aleminde vatam 1c;:n ~ -
h§mak ve muvaffak olmak insanhgm 
en bi.iylik saadetidir. Bununla beraber 
Sabiha Gokc;en yalmz vazifesini yap · 
rot§hr. Bir Turk kiZI ic;in bundan tabii 
bir§eY olamaz. Sabiha Gok~en bu va

zifeyi yaparken Turk kadmltgmt, yiik
sek kabiliyetini, fedakarltgmi, ve kahra
manhgmt havacthk sahasmda da goste • 
ren bir numune olmu§ ve garb roatbuat1 
on a << Turkiin Kanadh Amazonu» adtm 
vermi§tir. 

Turk kadm1 vatamn her hizme -
tinde asil roeziyetlerini mebzulen ispat 
edegelmi§tir. !stiklal sava§mdaki Turk 
kadmmm hukuku kalblerimizi daima he
yecanla ~arpttracak mahiyette olmu§tur. 

TUrk kadmltgmm her faaliyet ve va
zifede bu misallerinin hattrlanroast onla • 
ra hududsuz bir ufuk gosterecektir. 

Ugurlar olsun Gok~en !» 

H ava kahramantna verilen 
buketler 

Her iki nutuk stk stk alki§larla ink1taa 
ugruyordu. Nutuklar bittikten sonra Ba
yan Gok~ene Y alovanm on te§ekkiili.i 
tarafmdan hirer gene k1z marifetile bu -

ketler takdim olundu. Bunu muteak1b 
Bayan Gokc;en tayyaresine hindi ve a • 
§agtda halk §apkalarla, mendiilerle, 
«bravo» seslerile kendini ugurlarken o 
bir iki mahirane .tl!velan yaphktan sonra 
Eski§ehir istikametine yollandt. 

Yalova tayyare meydanmdan ' saat 
be~ buc;ukta kalkan Sabiha Cok~en sa· 
at altt buc;ukta Eski§ehire varroi§hr. 
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izmirde yeni yapdan giizel binalar 
lzmir (Husu -

sl) - Ki.ilturpark 
ve sergideki in§aat, 
§ehir ortasmm c;eh -
resm1 degi§tirecek 
mahiyette inki§af et
mektedir. Su bir iki 
sene ic;inde, eski 
yangm yerinin orta
smda bir~ok buyi.ik 
ve gUzel eserler yiik
selmi§ olacakt1r. 

Bu meyanda, 5th
hat Vekaletinin yap
ttrtmakta oldugu bii
yiik sthhat muzesile 
para§i.it kulesi de zik 
redilmege §ayand1r. 
Para§lit kulesi 18 -
20 bin liraya c;Ika
caktir. ln§aatJ iyi -
den iyiye ilerlemi§· 

tir. 40 - 45 metro .' '· ""'~ ~..: '· ""' - -.. ~;,". . ,~ 1. 
>c.·~~t,yt .... -~~,:.:::··"~ ~~ •""""'' _.,...;..~:r.¥:--" 
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cakt1r. Hem asan- TUrkku~unun yaphrmakta oldugu Para~Ut 
sorli, hem de mer - kulesi in~aat halinde 

diveni bulunacaktJr. in§aat bhince,l Diger taraftan sergide geni§ mikyasta 
burada gerek Ti.irk Ku§una devam eden, in§aat yaptlmaktadJT. Bu sene, sergi, yep
gerekse haricden talib olacak genclerle, yeni ve olgun bir c;ehre gosterecektir. 
mektebli ve sporculann faaliyetleri ba§- Muhtelif vilayetler ve milli miiesseseler, 
hyacaktiT. ba§hba~ma buyiik paviyonlar in§a ett;r • 

S1hhat mi.izesi de, halka s1hhi roalu • mektedirler. Bu meyanda 1zmir vilayeti
mat ve fayda vermek, onun s1hhat ter • nin ve Trakyanm paviyonlan dikkati 
biyesini kuvvetlendirebilroek ic;in azami celbetroektedir. 
§ekilde zengin olacaktJr. Bunu, bi.iylik Simdiden bi.iti.in sahadaki paviyon sa· 
Atati.irk mUzesinin in§asJ takib edecek - halan i§gal edilmi§tir. lngiltere hlikume-
tir. ti paviyonunun hazuhgt da ba§lamt§tlr. 

ADLIYEDE 

lcra daireleri eski giimriik 
binasma ge~ecek 

Glimrlik miidiirliiguniin Galataya ta
§mmasi iizerine bo§alan binaya icra da
ireleri nakledilecektir. Bunun igin ha -
ZJrhklara ba§lanmt§tlr. 

Kadmm ~antasmdan 10 lira 
~almi§ 

Me§hur sabJkahlardan Pi~ Mehmed, 
evvelki sabah <;icrekpazarmda Emine a
dmda bir kadmm c;antasmdan 10 lira 
t;alml§, kat;arken halk tarafmdan yaka
lanmi§hr. 

Sab1kah dun ikinci sulh ceza mahke
mesine sevkedilmi§ ve 5 ay 25 gi.in hap
se mahkfun olmu§tur, 

r 1 Temmuzda --. 

I Paris Sergisi 
i~io yola ~tkacak ve 14 temmuz 
§eoliklelini 5abaha kadar gorecek 

grupun 

Son kolektifi 
Per~embe kapahhvor, acele ediniz 

30 Temmuz 
Paris ile beraber Londra, Berlin, 

3iikre,, Venedi!ti de ge1eeek grupda 
11 bo, yer kalmtf}tlr. 

Miir acaat: Beyoglu 

NATTA 
Telefon: 44914 

( Bu aksamki pro~ram) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musiklsl • 12,50 hava.• 

dis - 13,05 rouhtelif plil.k ne~r!yat1 - 14 son• 
18,30 plfukla dans musiklsi - 19,30 konte " 
rans: Eminonii Halkevi Ne§riyat kolu ns-• 
mma Nusret Safa - 20 Nezihe ve arkad~· 
Ian tarafmdan Tiirk musiklsl ve halk §ar· 
k1lart - 20,30 Orner R1za tara!mdan arab· 
ca soylev - 20,45 Bimen §en ve arkad~la.rl 
tarafmdan Tiirk rouslklsi ve halk ~arkuarJ, 
saat ayan - 21,15 orkestra - 22,15 ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi giiniin prograllll" 
22,30 plakla sololar, opera ve operet par " 
c;alart - 23 son. 

VIYANA: 
18,05 karJ§lk yaym - 18,35 KONSEI't '" 

19,35 dmr1~1k yaym - 20,30 BAR MUsi!d '" 
SI - 21,10 konser - 23,15 muhtelit haber " 
ler - 23,25 EC.LENCELi KONSER. 

BERLiN: 
18,05 kart~Ik MUSIKI - 19,05 PiYANO VEl 

!;IAN - 20,05 giiniin aklslerl, gramofon, ha• 
berler, gramofon - 22,05 muslklli piyes • 
23,05 hava, haberler, spor - 23,25 spor na· 
berleri - 23 ,35 dans musiklsl. 

BUKRE$: 
19,05 gramofon, konferans • 20,25 EC. "' 

LENCELI KONSER • 21,25 konferail!l ,. 
21,40. KEMAN KONSERi - 22,15 I]AN KON• 
SERI - 22,35 hava, haberler, spor - 22,50 
GECE KONSERi - 23,50 almanca ve fran· 
sJZca haberler - 24 son haberler, 
PE~TE: 

18,25 graroofon, konferans - 19,50 MA • 
CAR HALK §ARKILARI - 20,45 musik!U 
manzum facia - 22,15 haberler • 22 35 SA• 
LON ORKESTRASI, pjy ANO KONSERI .. 
24,05 frans1zca ve italyanca haberler • 
24,15 QiNGENE ORKESTRASI - 1,10 son 
haberler. 

BELGRAD: 
18,25 KONSER • 19,15 konferall!J • 19,35 

HALK I]ARKILARI • 20,35 ulusal yaym '" 
20,55 KONSER - 21,25 haberler, m!zah .. 
22,35 DANS MUSiKisi • 23,05 son habe!" 
ler. 

LONDRA: 
19,05 iSKOQYA ORKESTRASI • 20,05 

eglenceli ve kart§Ik yaym - 22,05 Parlsten 
naklen: BUYUK KONSER - 23,05 hava, 
haberler, spor - 23,30 DANS ORKESTRA• 
SI - 24,35 haberler ve salre - 24,45 gramo• 
!on. 

PARIS [P.A.A.J: 
17,35 §arkllar • 17_.50 gramofon, konuf " 

rna, k1raat - 19,05 PIYANO KONSERI KE
MAN KONSERi, TiROL MUSIKiSi -' 21,35 
Verdun hatJra.sJ - 22,05 radyo seke«;l -
22,35 §AN VE MUSiKi • 23,35 haberler, ha• 
va. 

ROMA: 
18,20 ODA MUSiKisi • 18,55 karJ§tk ya• 

ym - 21,45 KARI§IK MUS:tKi • 22,05 ko• 
medl - 23 ,20 ODA MUsiKisi, en sonra 
dans muslkisi. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~aro ~ehrin rouhtellf eerotler!ndB 

no_betc;l olan eczaneler §unlardll': 
Istanbul cihetindekiler: 
Erninoniinde (Be§lr Kemal), Beyazxdda 

(HaydarJ, Kii~iikpazarda (Hikmet cemllJ, 
li)ehreroininde (Naz1ro Sadtk), Karagtim -
riikte csuadJ, samatyada (Teofllos), §eh· 
zadeba~mda (l.i'nivsrsiteJ, Aksarayda (Zi• 
ya NuriJ, Fenerde (Emllyad!), Alemdards 
(Esau), BakJrkoyde (MerkezJ Eytibde 
(Hikmet AtlamazJ. ' 

Beyoglu clhetindek1Ier: 
Galatasarayda (Ahmed CevadJ, Bostan

ba~mda (GarihJ, Galatada. Topc;ularda 
(HidayetJ, Taksimde (Kemal Rebiil) KUI
tulu§ta (GalopuloJ, l]~li Mac;ka ca.d'desin· 
de <Mac;ka), Ka.s1mp~ada (Va.sif) Ha.s " 
koJ"(ie (Barbut), Be§lj{ta§ta (Ali R1~a) sa· 
nyerde (Osman). ' ' 

i!skiidar, Kad1koy ve Adalarda.kller· 
Uskiidarda (Ahmedlye) KadJkoyde' S5-

~iidliic;e§mede (Arman H~lusiJ, Biiyiikada• 
da (Halk), Heybellde (Tana§). 
rlllllllmiOIIIIIRIIIRIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-1111111111!!1111111DIUIIDn11Hm1111 

IJaponlann asrl kuvveti 
~ Japonlar ni~in ve nasd 
~ yiikseldiler? 
I General Pertev Demirhanin 
§ bizzat Japonyadaki tetkikleri 
~ mahsulii olarak viicude a~tir-
1 ~igi ve T

1 
iirk gencligine anna• 

~ gan ey edigi k1ymetli bir 
~ eserd_ir. 
- T evzi mahalli Cumhuriyet 
; matbaasidir. § 
i Her kitabc1da bulunur. 
; Be deli: 50 kurut I 
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Te§ekktir 
KIZim Argironun Heybeliada sana • 

toryomunda bir seneden fazla muddetle 
tedavisine ve hastahgmm get;mesine c;olc 
biiyiik yard1mlarda bulunan SertabiP 
Tevfik Giilce ve doktor Faztl Yurke ile 
Bay Ziihtii ve asistan Bay Fehmi ile 
hem§ire Bayan $erife Sevene sonsuz te
~ekkiirlerimin iblagma muhterem gaze
tenizin tavassutunu rica ederim. 

Babas1: Eftat TapanidiS 

A~tk te~ekkiir 
Sahibinin· Sesi miiessesesine yaptll' • 

dtgim Kelvinator soguk hava deposunUll 
son teknik ve tam muvaffakiyetle ba· 
~armalarmdan dolayt. memnuniyetiltli 
muesseseye ve miihendis Bay VortiJ<e 
a1enen te§ekkiir ederim. 

<;ar§tkapi No. 3/5 Asri ]CasaP 
Halid Korgan __.. 

Beyoglu 11 inci ilk Okul takir 
yavrular1 Himaye Kurumundan: 
Beyoglu 11 inci ilk okul fakir yavru· 

Ian menfaatine 26 haziran 937 cumat • 
tesi glinli yapllmas1 mukarrer olan de• 
niz gezintisi ragbet gormedigi cihe:le 
yapllmasmdan sarf1 nazar edilmi.§tlr· 
Bu tenezziih ic;in bilet almt~ olan saytn 
halklmxzm bilet paralanm (Galata~a 
CENYO lokantas1 sahibi Bay Rahnll) 
den almalanm rica ederiz. 

] 
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Kutbu asan celik kuslar 
Rus tayyarecilerinin 
llluvaffakiyeti biiyiiktiir 
~imal kutbunda 

• • 
yapdacak fenpi 

~ok faydah 1~1n 

tetkikat 
olacakbr 

• tse 

~imal kutbu iizerinden Amerikaya ha
va yolu tesisine, otedenberi muhtellf 
lllemleketlerce C(ah~Ilmakta idi. Bundan 
birkaC( hafta evvel telgraflann haber ver
digi Rus heyetnin ~imal kutbuna - asgari 
hir sene kalmak iizere- varmi§ bulunmast 
bu hava yolunun ilk merhalesini te~kil 
tdiyordu. Buna ragmen bu yolun bir iki 
seneden evvel aC(tlabilecegini kimse dii • 
~iinmiiyordu. 

Avrupa muharrirleri ic;inde ~imal vc 
kutub i&lerinde- bizzat seyahatler yap • 
lllak suretile· en salahiyettar olan zat, 
§iiphesiz ki M. Smolka'dtr. Bu muhar -
rir Rus heyetinin kutba varmast munase
betile diyor ki: 

«~u dakikada, yirmi dokuz ki~i ,imal 
kutbunda -tam kutub degilse de lfOk ya· 
kmlarmda- gi.ine~ banyosu yap1yorlar. 
Tam kutub degil. dedim. Ciinki.i ~imal 
kutbu cenubdaki karde~ine benzemez. 0-
nun tam aksidir. Ve yiizen buyiik buz 
par«alanndan miite~ekkildir. lnsanm tam 
kutub noktasmda uzun miiddet veya 
tniitemadiyen kalabilmesi i«in bir buzdan 
diger bir buza atlamak suretile i.isti.inde 
bulundugu buz kiitlesini s1k s1k degi~tir -
tnesi laztmdtr. 

.Sima! kutbunda tetkiklerde bulunan 
Sovyet Rus heyetinin kauC(uk ~adtrlan, 
turuncu ve krem renginde ii« tayyaresi 
ve bir de radyo istasyonu var. 

Onlardan evvel ~imal kutbuna yalntz 
Peary ve N ansen a yak basabilmi~ti. 
Cook'un oraya herkesten once gitmi~ ol
mak iddiast ise alimler arasmda ha.la. 
mi.inazaalara sebebiyet vermektedir. 

Belki birka<; am evvel Eskimolar da 
§imal kutbuna eri~ebilmi~lerdir. Fa kat 
bunun hi<;bir ktymeti olamaz, c;iinki.i on· 
lar kutubda olduklanmn farkma bile var• 
mamt~lard1r. Halbuki oraya eri$ebilmek 
ic;in hayatlanm ve ~i:ihretletini tehlikeye 
koyan cesur ka~iflerin as1l alakadar ol • 
duklan ve i:igrenmek istedikleri ~ey kut
bun nas1! bir yer oldugu, yalmz sudan 
miite~ekkil ise suyun hararet derecesi, 
c:ereyanlan ve buz tabakalanmn ak1' ve 
si.iriikleni$ istikameti idi. Nansen ou mak
sadla Frans ismindeki gemisini buzlar 
i<;inde bnaktp dondurarak idareyi lama
mile buzlara buakm1~ ve onlarla beraber 
iki buc;uk sene siiri.iklenmi~ti. 

,Sima! kutbunda rahatC(a (!) yerle~en 
bu seferki heyetin daha biiyiik erne! ve 
gayeleri var. 

Bu gayelerin birincisi buzlar iizerine 
tayyare ile tehlikesizce inebilmekti ki 
buna muvaffak olmu~lardtr. 

Bu. $imdiye kadar kullamlan ve buz
lar iizerine inebilmek ic;in altlanna sade
ce alt1 alelade skili «Ski = kayak» ter
tiball yaptlmt& alelade tayyarelerle o ka
dar kolay ba~anlabilecek bir mesele de -
~ildir. Fa kat Sovyetler bu sefer kullan
diklan tayyarelerde miihim bir de~i~ik· 
lik yapmt$lar, «ski» tertibah ile tayyare 
govdesi arasma kuvvetli yaylar sayesinde 
c;ok iyi yaylanll.bilen hususi bir cihaz 
\coymu$lardtr. Bu tayyarelerle buz iize -
rine inmenin arhk hi«bir tehlikesi kalma

mt~llr. 

ikinci gaye, $imal kutbunun ahvali ta· 
biiyesini tetkik etmek lizere orada bir se
ne kadar kalabilmektir. Sovyetler bun
da da muvaffak olaca~a benziyorlar. 
Ci.inkii heyet, gerek kendi tayyarecileri -
oin $imaldeki tecriibelerini ve gerek ktrk 
senedenberi yaprlan gayretli tetkiklerden 
elde edilen neticeleri nazan itibara ala
rak c;ok miikemmel surette t~hiz edil • 

mi~tir. 
Heyet, kutubdan saatte yanm mil 

siiratle uzakla~maktadtr. Fa kat bu tehli
keli ve mi.ihim bir mesele degildir. Ciinkii 
oimdiye kadar bu havalide kurulabilen 
kutba en yakm istasyon gene kutubdan 
500 mil uzakta idi. Diger istasyonlar ise 
kutubdan en a~ag1 I 000 mil kadar bir 
mesafededir. Bunlara nazaran Sovyet 
heyetinin kutubdan ancak birh~ mil ka
dar uzakla~mast mi.ihim bir fark te~kil 
etmez. 

Heyetin yanmda bir radyo istasyonu 
bulundugu i~in kendilerine yiyecek, mah
rukat, yedek parc;a ve yardtm getirecek 
olan diger tayyarelere bulunduklan yeri 
haber verebileceklerdir ve veriyorlar da. 
~ayed hava, tayyarenin yere inemiyece
gi kadar fena olursa gettrilen ,eyler pa· 
l'a$litle yere ahlacakttr. Y ok eger vazi • 
yet bi.itlin biitiin fenala~IT ve lizerinde bu
lunduklart buz parc;as1 hedeften ~ok u • 
2akla~ma, gene buzdan buza athyarak. 
-bu da mi.imkiin olmazsa- tayyarelerle 
tekrar kutba gelebileceklerdir. 

Oc;iincii ve en bi.iyiik gaye bir iki se· 
neden evvel tahakkuk edemiyecege ben· 
ziyor. Bu gaye Moskovadan ~imal kutbu 
!:arikile San F ransiskoya uc;maktir. Arz 

, 
SAN FRANSI&l<O 

' ' ' ' ' ' \ 
' ' " ' p\ 
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Rus tayyarecilerinin Kutbu a~arak Mos
kovadan Amerikaya yaphklart seferin 

seyrini gosterir harita 

yuvarlak oldugundan, Londra, Nevyork, 
San Fran cisco, Mask ova, Tokyo gibi 
en bi.iyiik merkezler ~imal nlSlf ki.iresinde 
bulundugundan, bu merkezler arasmdaki 
hava nakliyah hath iistiivaya muvazi bir 
istikamette yap1lacagma, kutub i.izerin • 
den p;ec;erek yaptbrsa tabii yo! c;ok ktsa· 
lacaktJr. Mesela Moskova ile San Fran· 
cisco arasmdaki hava seyahati on dort 
gi.inden takriben iki gun gibi c;ok k1sa bir 
zamana inecektir. 

Bunun mi.imki.in olabilmesi i<;in de pi
lotlarm kutubdan p;elecek olan hava ra
porlanna kat'iyetle itimad edebilmeleri 
laztmdJr. <<.Sima! kutub radyosu» bu va
zifeyi iizerine alacakttr. 

$imaldeki miknahs kuvvetlerinin esra
nndan dolayt burada hic;bir pusulaya 
emniyet edilememektedir. Bu sebebden 
dolayt heyet, bu havalideki «Magneto -
logical» ~eraiti tetkik ederek buradan 
gec;ecek olan hava nakliyahna yarar ve 
itimad edilir aletlerin viicude getirile
bilmesi iC(in li.izumlu olan malumah elde 
etmege c;ah~acakttr. 

Suyun harareti ve kimyevi muhteviya
IJ hakkmda denizin derinliklerinde yapa
caklan tetkikler sayesinde ise Bahrimu
hitlerdeki umumi cereyanlar, ve bunlar
dan en miihimmi alan Bahrimuhitikebir 
ile Bahrimuhitiatlasinin kutub denizi al· 
tmda birle~en cereyanlan hakkmda c;ok 
k1ymetli malumat kazamlmt~ olacaktu. 

Binaenaleyh Sovyet heyeti, be~eriyeti 
yaln1z fen ve ilim cephesinden zengin • 
le~tirmekle, ve yalmz heyecanh kutub 
hava seferlerini tahakkuk ettirmekle kal
mtyacak, ayni zamanda ~imal denizlerin· 
deki «seyriisefer» keyfiyetinin emniyetini 
ve siiratini de arllrm1~ olacakllr. 

$imal ntstf ki.iresindeki p;iine~. yagmur. 
s1cak dalgalan ve kar ftrhnalan kutubla 
hatt1 i.istiiva arasmdaki hava cereyanla
rlna tabidir. 

Eg~r: ~imdiye kadarki kutub istasyon· 
Ian gtbt uzaklarda bulunmak yerine 
dogrudan dogruya hadisatm merkezinde 
oturan rastdlanmtzdan hava hakkmda 
dogru malumat alabilirsek, herhalde la
ztm olur diye pardesiilerimizi ahb da ko
lumuzda ta~1maktan, yahud liizumu yak 
diyerek ~emsiyelerimizi evde b1rak1p 
iliklerimize kadar 1slanmaktan bir dere • 
ceye kadar kurtulmu$ olacagtz.» 

Bu makalenin Avrupa mecmualarmda 
inti~armdanberi daha on gi.in ge<;meden 
Rus tayyarecilerinin Avrupadan Arne -
rikaya &imal kutbu yolu ile gitmi~ bulun
mast Ruslarm bu i&te uzun zamandanbe
ri hamlanmakta olduklanm gostermekte
dir. Vakta San F rancisko &ehrine kadar 
gidemediler. Fa kat muntazaman gidebi -
lecekleri giiniin uzak olmadJgmt ispat et
mi~ bulunmuyorlar mt ~ 

B. Moran 

CUMHURIYE't 

Ankarada a~dan 
• • • res 1m sergisi ----

Tiirk san'atkarlartntn 
ifrattan realiteye don· 
diiklerini gostermi.tir 
On dort senedenberi Gi.izel San' atlar 

Birligi resim §Ubesinin Ankarada a~hgt 
senelik sergiye bu sene mi.istakil ressam -
lar ve heykeltra§lar birligile «D» grupu 
aralannda yapttklan bir anla§madan son
ra i~tirak ederek bi.iyi.ik sergiyi vi.icude 
getirmi§lerdir. Ki.ilti.ir Bakamnm hima • 
yesi altmda merasimle ac;tlan ve bi.iyi.ik 
bir ragbet goren bu sergi, iki bliyi.ik 
salonda glizel bir §ekilde tertib edilmi§tir. 
Sergide gec;en senekilerle mukayese edil
miyecek derecede kalite ve eser bollugu 
vardtr. 

Serginin bizi en c;ok memnun eden bir 
taraft da ressamlanmlZln bon tradisyona 
donmeleridir. San' atkarlanmtztn ifrata 
yakm gorli~ ve di.i~i.inii~lerinden biraz ol
sun aynhk realiteye dogru donmeleri biz
ce biiyi.ik bir kazancdtr. Serginin Gi.izel 
San' atlar Birligine aid k1smmda ba~hca 
eser te~hir edenler, Hikmet Onat, Fib
man Duran, Ayetullah Siimer, <;;alh Ib
rahim, ;levket Dag, Sami Y etik, Vecih 
Bereketoglu ve daha diger bazt tamnmt§ 
i.istadlardir. 

Bunlarm arasmda Fihman Duranm 
<<Atatiirk» portresi yalntz ba§ itibarile 
c;ok kuvvetli bir eserdir. Ancak ellerinde 
desen hatast vardtr. Ba§ta oldugu gibi 
eller i.izerinde de itina ile ~ah~mastm is • 
terdik. Bu san' atkann birkac; nati.ir mortu 
ile kendi portresi cidden muvaffak olun· 
muJ eserlerdir. Ayetullah Si.imerin ktr -
mlZI portresinde evvela desen kuvvetile 
renk sadeligi vardtr. Burada prosedeler, 
artistik hileler bir i~e yaramaz. Bu bi.iyiik 
sadelikte biiyi.ik bir bilgi vardtr. Zaten 
bu san' atkann bi.itiin resimlerinde bu 
yi.iksek §ahsiyeti goze ~arpmaktadu. Hik
met Onat ve Vecih Bereketoglunun bazt 
manzaralan da zevkle seyredildi. 

Sami Y etik Bursadan c;ok giizel man
zaralar vermi§tir. Bilhassa «yagmurd•n 
evveh> etiidii c;ok kuvvetlidir. Ali Kar -
sanm tablolan da c;ok takdir edildi. Hey
keltra§ Sabihanm okuyan c;obam ile Ke-

Rcssam Ayctullah Siimerin takdir 
kazanan Kumtzl portre tablosu 

nanm birka(f biisti.i takdirler k~~~.zandi. 
1kinci ve i.ic;iincil stmf ressamlar da kendi 
kudretleri dahilinde oldukc;a iyi eserler 
vermi~lerdir. 

Miistakil ressamlar arasmda bizi en 
c;ok alakadar eden Ali <;elebi, Arif Kap
lan, Refik Epikman, Mahmud ve Ha
mid Gorelin resimleridir. 

Mahmudun desen ve nati.ir mortlan 
ile Hamidin «§air Kamiran» portresi 
t;ok samimi ve hassashr. «D» grupundan 
T urgudun resimleri c;ok §ayam dikkattir. 
Bedri Rahmi ve Nurullah Berk de gu
ruplanna ehemmiyet verdirecek eserler 
vermi§lerdir. 

Ankara ressamlanndan Malik Anselin 
kompozisyonlan Sabri F ett!llhm gravi.ir· 
Jeri ve Ziihtliniin bir roliyefi serginin iyi 
eserleri meyanmdadtr. 

Diin lstanbulda hi~bir 
h1rs1zhk olmad1 

Bundan bir ay miiddet evvel ~ehri • 
mitdeki biitiin sabikahlar Emniyet mli
diirliigiine toplanmi§ ve kendilerine i~ 
bularak namuslu hirer vatanda§ gibi ya
~amalan bildirilmi§ti. Bunun i.izerine 
giin ge<;tik<;e sabJkahlarm faaliyeti a
zalmJ~, nihayet di.in ilk defa olarak bii
ti.in istanbul hududu dahilinde hic;bir 
hJrsizhk vak'as1 kaydcdilmemi§tir. Za
bitamtzl tebrik ederiz. --···-Keten ayakkabtlar ragbet 

goriiyor 
istanbul Ayakkab1Cllar Kooperatifi 

izrnirde de bir §Ube a<;nn§tlr. Her nevi 
ayakkab1lar iizcrinde i§ yapan koope -
ratif, bilhassa keten ayakkabt sab§mda 
muvaffak olmu§tur. Hususi bir tipte al
b §aph kosele ve iistii ketenden yap1lan 
bu ayakkab1lar, c;ok hafif olU§U, su gec;
meyi§l ve ucuzlugu dolaytsile ragbet 
bulmu§tur. Gec;en sene bu ayakkabllar
dan 250,000 c;ift satllmt§br. Ge<;en sene 
y~lmz istanbulda sah§ yap1ld1gl ic;in bu 
sene izmir de dahil oldugu halde daha 
fazla sab§ yapllacagt iimid edilmek -
tedir. 

Kii«;iik bir su §ehrinin 
verdigi dii§iinceler 

Biitiin bu «yok» lara, bu «degih> lere ragmen 

E vian' a mevsiminde bir~ok ecnebi gelir 

Seyyar ftkralar 
~ eyyah insanlar gibi seyyar flk
;;;;;;;J} ralar da vard1r. F akat insanlar 

iilkeden iilkeye, ktt'adan ktt'a· 
ya hie; durmadan seyahat etseler de astl• 
lanm degi§tirmezler, hiiviyetlerini degi§· 
tirmezler ve yurdlanndan ne bic;imde yo
la c;Jkmi§Iarsa -bir kazaya ugramadtklan, 

t «emri hak» vukua gelmedigi takdirdc
gene o bic;imle yurdlanna donerler. Sey· 
yar ftkra dedigim niikteli si:izler, hikaye
ye miistenid espriler, viicud bulduklan 

\ memleket hududu dt§ma -fakat pasaport• 
suz denilecek §ekilde, yani ag!Zdan aibza 
gec;erek- c;1kar c;tkmaz tabiiyetlerini, kts· 
men de simalanm degi§tirirler ve muhte
lif milletlerin mah olacak bir hale gelir· 
k~ 

Dlin elime Ciiha'nm Nadireleri adh 
arabca bir kitab ge~ti. Ciiha'y1 tarihe 
gec;mi§, Arablarca tath konu§ur ahmak
lann en mi.imtaz1 yap1lmJ~ bir isim olmak 
itibarile tamrdtm. Hatta bizim Nasred
din Hocaya da -yersiz ve yakt~tks1z ola
rak- Ciiharrumi diyenler bulundugunu 
da bilirdim, fakat hikayelerini topluca 
okumam1~tlm. Bu sebeble kitab1 satm al
dtm, f1kralan gozden gec;irdim. Hast! 
ettigim kanaat Ciiha'ya isnad olunan ftk· 
ralardan yiizde doksanmm -tlirkc;e ba$1a 
olmak ~artile- ba~ka dillerde de mevcud 
olmasmdan ibaret kald1. 

hte bir iki ornek: 
1 - Ciiha bir giin evinde bagtra ba· 

Evian'da Leman golii 11ahille1i 
gua agbyormu§. Sokaktan gec;enlerden 
biri merak edip kap1y1 c;almt§ ve sormu§: 

- N e o evlad '? Bir felaket mi var '? 
Ciiha cevab veriyor: 

Evian: Haziran 1937 

Evian Cenevrenin arbk me§hur ettigi 
Leman golii kenarmda bizim Kadtkoy
den az daha kii~iik bir su §ehridir 
Evian' da biiyiik oteller yoktur; zaten 
kiic;iik oteller de c;ok degildir. Evian'da 
diinyanm her tarafmda 1srarla aranan 
bir su yoktur; ve mevcud su tek ba§ma 
zannederim hic;bir marazm mutlak te • 
davi §arb degildir. Evian'da biiyiik mii
zeler, antika §eyler - kelime hakiki ma
nasmdadtr - yoktur. Evian baz1 cam st
ktlanlarm aradtgt miithi§ blr eglence 
yeri midir? 0 da degil. 

Biitiin bu cyokt lara, bu cdegU. lere 
ragmen buraya mevsiminde birc;ok ec -
n11bi gelir. Birc;ok ecnebi yani bir~ok pa
ra. Bu hadisenin birinci sebebi ~iiphesiz 
re}damd1r. Fransa reklAm sayesinde 
boyle su veren bir membadan para ge
tiren ba§ka ve daha faydah bir memba 
yapmastm bilmi~tir. Filhakika zamam
mtzda bir su §ehrinin bu vasfa liyakat 
kesbetmesi ic;in, denebilir ki, sudan zi
yade rekhlma, bol reklama, diinyamn 
her tarafmda reklama ihtiyac vardtr. 

Reklam gerc;i Evian'a c;ok ecnebi ge -
li§inin ba§hca sebebidir fakat yeganc 
sebebi degildir. Buna birkac; §ey ilave 
etmelidir; ezciimle su - ki az~ok her za
man vardtr -ve eglence- ki bulmak ve 
kurmak laztmdtr. ihtimal bu zaruretle 
olacak Frans1zlar Casino diye bir mii -
essese icad etmi§ler. Tlirkc;ede Gazino 
diye bir zamanlar hayli moda alan ve 
zaten bizde bamba§ka bir §ekilde oldu
gu kadar bamba§ak bir manada da kul-

lamlan bu Casino §ehrin ortasmda, ka
bilse temiz ve giizel bir bahc;e ic;inde 
biiyiik bir yap1d1r; umumiyetle biri kii
c;iik iflaslar, digeri biiyiikleri ic;in iki ku-
mar salonu, bir sinema, bir tiyatro, bir 
lokanta, bir klasik musiki salonu, biri 
ac;tk digeri kapah iki dans salonunu ih
tiva eder. Ve i§te Aix-les-bains, Vittel, 
Dinard gibi Fransadaki ekseri su §ehir
lerinin belliba§h eglencesi boylece bu
lunmu§tur. Bu Casino'lar umumiyetle 
devletin idaresi ve yahud hi~ degilse 
kontrolu altmdad1r; ve Vichy gibi bu • 
yiiklerini bir kenara b1rak1rsak diger 
su §ehirlerinin hemen hemen esastru 
te~kil eder. Franstz kafasmdan c;1kan bu 
Casino fikri yava§ yavlilj ve gittikc;e ge-

ni~liyen beynelmilel bir mana ahyor. 
Bunun E'n baslt ve -bllhassa bizim i~ln
en goz onlinde misali Bulgarlarm Var
nada ayni nevi mliesseseden bir tane 
kurmu§ olmalaridll'. Avrupahmn ve 
hatta bir kelime He sadece cecnebi. nin, 
velevki tedavi maksadile olsun, gitmesi 
laz1m gelen her yerde, konserinin, ti -
yatrosunun, dansmm, eglencesinin mil
emmen olmas1 §arttir. Bunun haricinde 
biitiin diinyaya kafi gelecek bir hakiki 
cabihayat. membamm dahi mii§teri bu
labilecegi ~ok iiphelidir. Evian, §U ufa· 
c1k §ehir bu §ekilde bugiin ..... 

Bu satlrlar boylece daha di:irt be§ sii
tun devam edebilirdi. Fakat ne liizum 
var? Siz ki Bursayt, Afyonu, Yalovay1 
ve digerlerini di.i§iindiigiimii anladtmz .. 

DOC.AN NADI 

- Annem gomlegimi y1ka)'lp ipe as
mJ~h. Ri.izgar onu salladt, salladt, yere 
dii$iirdi.i, ya ben onun i~inde olsaydun 
halim ne olurdu, diye dii§ilniip aghyo-
rum. 

2 - Ciihamn bindigi kahr bir giin ge
mi aztya aldt, dortnala ko§maga ba~ladt, 
gorenler: «N ereye boyle'?» diye so run· 
ca Ciiha: «Katmn bir yerde i§i var ga
liba. Beni de ald1, oraya gotliri.iyor» de
di. 

3 - C~iia sokakta birka~ ~ocuga 
rasgeldi, «yavrular, cebimde ne bulundu
gunu bilirseniz size hirer §eftali veririm» 
dedi. <;ocuklar, «~eftali var, §eftali var>> 
deyince, <<bunu size hangi edebsiz haber 
verdi» diyip cebindeki ~eftalileri dagtth. 

4 - Ciihamn kom§usu ona bir mek
tub yazd1rmak istedi. Ciiha, mektubu11 
nereye gidecegini sordu. «Halebe» ceva· 
bm1 almca: «Ayaklanm agnyor. Y aza
mam» dedi! 

Gori.iliiyor ki bu ftkralar, hemen hepsi 
N asreddin Hocaya atfedilmi$ olarak 
tlirkc;emizde soylenip durmaktadtr. Elim
deki kitabm be~ ytl once bastldigma gore 
iC(indeki seyyar f1kralann bizden Suriye
ye ve MlSira g~tigine &iiphe edilemez. 
F akat bunda, f1kralarm seyyar bir hiivi
yet ah~lannda hayrete deger ne vardn'? 
Bizim kendi aramtzda bile f1kralar ve 
hatta baz1 makaleler, hikayeler arama 
kthk ve siltun degi~tirerek gazete gazete 
gezmiyor mu '? .. 

M. TURHAN TAN 

istanbul muallimlerinin <;tnarctk gezintisi Eyiib ortamektebinde bir 
hadise 

Evvelki giin Eyiib ortamektebinde bir 
hadise olmu§, hadise Adllyeye intikal et· 
mi§tir. 

Evvelki sabah mektebin son smtf ta
Iebeleri mektebe gelmi§ler ve karnele -
rini almak i~in beklemege ba§lami§lar
d!r. 6gleye dogru talebelere imtihan ne-
ticeleri bildirilmi§tir. Neticeye gore, iki 
stmftan 30 dan fazla talebe tcrfi edeme
mi§lerdir. 

Sekizinci stmf talebelerinden Meh • 
mcd de s1mfta kald1W.m goriince asabi· 
le§mi§ ve bir arada bulunan muallim -
lere dogru ilerliyerek agza almmaz kii
fiirler savurmaga ba§laim§hr. 

Bu s1rada bir karga§ahk olmu§ ve 
kiifiir eden talebe Mehmed baytlarak 
yere dii§mil§tiir. 

<;ocuk zorlukla kendine getirilml§ ve 
muallimler tarafmdan talebe polise tes
lim edilmi~tir. Ciirmii me§hud kanunu 
mucibince talebe Adliyeye sevkedil -
mi§tir. -···-Denizde bir kadm ceaedi 

bulundu 
Diin sabah <:;:engelkoyiinde denizden 

bir kadm cesedi c;Ikanlmt~br. Kadmm 
iistiinde hiiviyetini tesbit etmege yarar 
hi<;bir vesika yoktur. 

Tenezziihten lld sahne 

Emniyet ikinci §Ube miidurliigu ve 
Miiddciumumilik tarafmdan tahkikata 
ba§lanmi§hr. Ccsedin esrarengiz bir ci
nayetle alakadar bulundugu zannedil • 

l~tanbul muallimleri, hastlatt yard1m 
ve tekalid sand1gma aid olmak tizere 
<;marctga bir vapur gezintisi tertib et • 
mi§lerdi. Gezintiye muallimlerin bi.iyi.ik 
bir ekseriyeti i~tirak ettigi ic;in tertib he • 
yeti, biri ~irketi Hayriyeden, digeri de 
Akay idaresinden olmak ilzere iki bi.iyiilt 
vapur tutmu§ ve muallimler bu vapur • 
larla c;marc1ga gidip gelmi§lerdir. Mu • 

allimler <;;marc1kta da koy mektebini mektcdir. 
gezdikten sonra monologlar, ~iirler, hi • Di.in Emniyet ikinci §Ube birinci ktslm 
kayeler soylemek suretile aralannda ak- memurlan gaib kadmlar iizerinde tet -

d 1 I kikat yapmi§lar, fakat hic;bir netice el-
§ama ka ar eg enmi§ er ve giizel bir gi.in de edememi§lerdir. 
gec;irmi§lerdir. Doni.i~te de her iki vapur .----...;;..-----------.. 
Biiyi.ikadada iki saat bekletilmek sure -
tile gezintiye i§tirak edenlerin gtce sa at 
22 ye kad~r Biiyi.ikadada eglenmeleri 
temin edilmi~tir. 

Ktztlaya uye devtirme haftast 
1 temmuz 1937 de ba~hyacakbr. 

uye yazt1mtz! 
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atay tehlikeli hidiseler diQrftJiE 
arifesinde bulunuyor Seyfi Cenah da 

diin istifa etti Tiirkler kilstaht;a 
LBa~taraf' 1 tnct saht!ecte J 

Azaz kazasma dogru hududu gec;tikleri
ni ve musademe ile pi.iskiirtiildiiklerini, 
Hatay delegesi Durieux'ni.in Halebde 
liderin ziyafetinde Hatay Ti.irklerinin 
suc;lu bulundugunu soyledigini gazeteler 
yazmaktad1rlar. 

Son hadiselerin mi.i§ev> u ... erinden A
srab Halid, Halebde intihar etmi§ ve ce
nazesi kaldmhrken Tiirklere hakaret e
dilmi§tir. 

Di.indenberi Halebden Lehip, Hadi
d!, Mavali a§iretleri kafile kafile Antak
yanm 25 kilometro yakmmda Amuk 
ovasma getirilip burada silahlandmlmak· 
tad1r. Bunlar Turk koyliilerinin §apkala
nm y1rtmaga ba§ladtlar. Heyecan art • 
maktadtr. Babturun koyiine Cemiyeti 
Arabiye imzasile gonderilen mektublarda 
«§apkalanmzt yutrmz, yoksa haliniz ha
rabdm> denilmekted.ir. 

Antakyaya gelen yollarda, Turk 
koyli.ilerinin mallan eski borclar bahane
sile musadere ediliyor. 

;iamda Abdurrahman Sehbenderin 
kurdugu T anzimikavmi cemiyeti, ne§ • 
rettigi bir beyanname ile Arablarla dii§
manlan arasmdaki eski husumetin bitmi • 
yecegini, zafer saatini yakla§hrmak ie<in 
~.;ah§acaklanm, Hatayda Arabhk pro • 
pagandasmm artmlmas!, onun miidafaasl 
ugrunda yaralanacaklara baktlmast ic;in 
3 temmuzu !skenderun giinli ilan ve bi.i
tun Arabian iane vermege davet etmek-

tedir. 
Kandemir 

tehdid ediliyorlar 

vizier koparmak istemektedir. 
Bu itibarla vaziyet ciddi bir §ekil almi§ 

bulunmaktadir. Suriye efkan umumiyesi, 
iskenderun meselesinden c;Ikanlan giiriil
tiiyi.i yati§hrmak iizere ortaya atiimi§ bu
lunan T rablus meselesile arhk ciddi su
rette alakadar olmaga ve bu i§i hayati 
bir i§ olarak gormege ba§lami§hr. Heye
tin mutalebatJnda muvaffak olamamasi 
gerek partinin, gerek hi.ikumetin vaziye
tini giic;le§tirecek ve tehlikeye koyacak • 
t1r. 

Heyet mutalebatmda muvaffak ola -
madigi takdirde, partinin vaziyetini kur
tarmak iizere hiikumetin istifa edecegi ve 
tekrar tnuhalefet mevkiine gec;ilecegi soy
lenmektedir. 

Suriye heyetinin bu hafta Paristen ay
nlacagi haber veriliyor. 

Antakya If Bankast fubesinin 
miidiirii 

Ankara 22 (T elefonla) - Antak -
yada ac;Ilacak olan h BankasJ §Ubesine 
miidiir olarak bankanm Gazi Anteb §U· 
besi miidiirii Cemil tayin edilmi§tir. Ce
mil birkac; giine kadar Antakyaya gide • 
rek h Bankasmm Antakya §Ubesini faa
liyete gec;irecektir. 

Hatayda yeni bir dalavere 
te,ebbiisii 

Adana 22 (Hususi muhabirimizden)
Hataydan buraya gelen haberlerden an
la§IIdigma gore Vataniler son Cenevre 
anla§masile temin edilen Hatay istiklali
nin giiriiltii pahrtl ile tadil edilemiyecegi
ni anlad1klanndan §imdi yeni bir yo! tut

Paristeki Suriye heyetinin faaliyeti mu§ bulunmaktadular. 
;lam (Hususi) - Ba§vezir Cemil 

Miirdiimiin riyasetindeki murahhas he - Evvelce protesto makammda intihaba-
yetin Paristeki faaliyeti hakkmda bura- ta i§tirak etmiyeceklerini ac;Ikc;a ilan 
ya akseden haberler, hie; de tatmin ed.ici eden Hatayh Suriyeliler §imdiden biitiin 
mahiyette degildir. kuvvetlerile intihabat propagandasma gi-

Bir taraftan Sancak anla§masma gore rl§mi§lerdir. 
Fransa • Suriye muahedesi iizerinde ya- Diger taraftan Hatayda «mektum nii
pilmasi mevzuu bahsolan tadilat, diger fusun ortaya <;Ikanlmasi» dalaveresile ye
taraftan Trablusun Suriyeye ilhakt tale- ni bir faaliyete gec;ilmi§tir. Bu bahane ile 
binin F ransa hiikumeti tarafmdan varid Hatayda §imdiye kadar asia goriilmiyen 
bir taleb olarak kabul edilmemesi heye- simalar niifusa kaydedilmektedir. 
· .. · 'dd. .. k''ll Vatanilerin tahminlerine gore, Hatay hn mesalSlm cr 1 surette mu§ u e§ -

hrmi§ bulunmaktarl1r. 19 meb'us c;Ikarabilecektir. Bunlann 8 i 
Fransa hiikumeti, Sancak anla§masr Tiirk, 6 !I onlann kavlince Turk olm1yan 

kabul edilmedikc;e Suriye - Fran sa mua- Alevi, 2 si Arab, 2 si Ermeni ve 1 i Rum 
hedesinin F ranslz meclisince tasdik edil- olacakhr. Bu suretle Tiirkten gayri un -
miyecegini ve Sancak anla§masma ek o- surlar 8 e kar§t ll le bir tefevvuk temin 
larak imzalanmas1 laz1mgelen i.ic; tarafh edeceklerdir. Suriyeliler §imdi bu giiliinc; 
muahedenin de tasdikten once Suriye ta- ve ba§tan a§agt sa9ma hesab ve iddialara 
rafmdan da imza edilmi§ bulunmast Ia- dayanan propagandalann en iicra ko§e
zrmgeldigini bildirmi§tir. Jere kadar yaymak ic;in biiyiik, fakat nt>ti-

F akat Suriye heyeti, biitiin bu mesail cesiz olmaga mahkum bir faaliyet sar • 
hakkmda kat'i bir tasfiye yapmak ister- fetmektedirler. 
ken, iskenderuna mukabil Trablusun Bir tarftan di\ hiikumet tahsildarlan 
Suriyeye verilmesini ileri siirmekte ve bu Ti.irk koylerini dola§makta ve miiruru za
talebinde 1srar ederek lskenderun anla§· mana ugraml& vegileri tahsil bahanesile 
mas1m tasdika mukabil Fransadan ta • harmanlara haciz koymaktadu. 

.............. 8~~; ..... ~~'t~k~~~~d~ ...... £~i·b·~l' .... ;~~i~~~· ......... .. 

Bursa (Hususi) - MmtakamtZin §am
piyonunu meydana koymak iizere ka -
zalar arasmda futbol mac;larma ba~lan
mt~hr. Oniimiizdeki hafta, Yeni Dogan
sporu yenen idman Yurdu Mudanya -
IIlarla burada kar§tla§acakttr. Bu kar • 

- Hie; belli degil... Bu sefer de onun 

klZl kayrblara kan§h. 
- Bu kaybolmada da §iipheli ve 

endi~e edecek bir nokta goriiyor musu • 
nuz? 

- Hay1r.. Ciinkii Leyla evinden 
giderken yanlarmdaki kiic;iik besleme 
klZI kom§ulanna emanet etmi~; kendi 
c;ama§Jrlarml toplamt§, akrabalanndan 
birine gittigini soylemi§. 

- Kimdir bu akrabas1? Siz tamyor 
musunuz? 

- Hayu ... Zaten boyle bir akraba
Sl da yoktur. istanbulda hie; kimsesi yok. 
Belki Anadoluya gitti. 

F eride Hamm dogruldu: 

- Ah, ke§ke bu klZl bulsak da yam· 
mtza alsak ... 

Derken merdivenden gelen ayak sesle
ri muhaverelerini kesti. Onde iki memur 
arkada garson yukan <;Jktdar. 

Sami Bey memurlan kar§Ibyarak yer 
gosterdi ve garsona ~;ekilmesini i§aret et· 

§tla§manm galibi de §ampiyonluk ic;in 
§ehrirniz birinci.sile mac; yapacakttr. 

Gi:inderdigim resim Bursa birincisine 
en kuvvetli rakib olarak goziiken ine
gol idman Yurdu taktmma aid -
dir. 

ti. Memurlar otururken Sami Bey: 
- Ben jandarma yiizba§JSI Sami I 

Dedi ve ev sahibi ile refikasm1 ba§ko
misere tamth. Sonra o ak§am evde bir 
toplamldigtnt, bu SITada Ay§e kadmm 
sekteden oldiigiinii anlath. lki memur 
yJldoniimii kutlulandigmt, konu kom§u 
bu ihbardan sonra kendilerinin boyle bir 
oJi.im kar§ISJnda viicudJerine neden Jiizum 
gori.ildiigiinii anlamak istiyen bakJ§Iarla 
Sami Beye bakmca o izah etti: 

- Oliimi.in ilk sebebi budur. Aramtz
da bulunan bir doktor arkada§ boyle izah 
etti, fakat hakikat bu merkezde olmasa 

gerek. Eger a§agtya kadar inerek cese -
di bizzat gorecek olursamz ... 

Ba~komiser sordu: 

- Siz neye atfediyorsunuz? lntihar 
mi? 

0 zaman Nihad Bey mi.idahale etti 
ve Sami Beye bakarak: 

- Hakikaten bunu hi<; dii§iinmemi§ • 
tikI dedi. 

En k1ymetli idareciler 
hirer hirer i,ha,Jndan 

ayr1byorlar 
Giire§ federas -

yonile Turk Spor 
Kurumu umumi 
merkezi arasmda 
gun gec;tikc;e biiyii
yen teknik ihtilaf
lardan sonra iede -
rasyonun ikinci re
isi Seyfi Cenab ni
hayet istifaya mec
bur kalmt§tlr. 

1924 Paris olim -
piyadmda Tiirkiye- Gilre§ Federasyonu 
yi vasat siklet gii- sabtk ikinci reisi 
re§ miisabakasmda Seyfi Cenab 
temsil eden Seyfi Cenab, idman Ce -
miyetleri ittifakmda giire§ federasyonu 
umumi katibi olarak c;ah§mtl1, spar te§
kilatmdaki son tadilf1t iizerine Giire§ fe
derasyonuna ikinci reis olarak sec;il -
mi§tL 

Giire§ minderinde iyi bir giire§c;i olan 
Seyfi Cenab, idarecilikte ve giire§ ha
kemliginde biiyiik bir muvaffakiyet gi:is
termi§ olgun bir sporcu idi. 

On iki senedenberi giire§ sahastnda 
biiyiik bir varhk olan Seyfi Cenab, is
vee; ve Finlandiya turnuvasmda gi.irc§ 
taktmmm gosterdigi biiylik muvaffaki
yette mlihim rol oynamt§ti. 

Bu sahada daha faydah hizmetler ya
pacagr bir strada te§kilattan aynlmt§ ol
mast ciddi bir kaytbdtr. 

Galatasaray - Fener, Be~ik-
ta§ - Giine§ kar§Ila§Iyorlar 
Oniimiizdeki pazar giinii ~ere£ stad -

yomunda yaptlacak mac;larm teknik hu
suslanm halletmek iizere toplanan Be
tok komitesi Galatasaray - Fenerbahc;e 
ve Be§ikta§ - Gline§ mac;larmm hakem
lerini tayin etmi§tir. Hakemler diinkii 
bir sabah gazetesinin bildirdigi gibi ec
nebi olmaytp Tiirktiirler. 

Saat 16 da ba§hyacak olan Galatasa -
ray - Fenerbahc;e mac;mt Nuri Bosut, 
17,45 te ilk vuru§U yaptlacak olan Gii -
ne§ - Be§ikta§ ma~mt da Said Salahad -
din idare edeceklerdir. 

Mevsimin bu son lie; ve miihirn mac;
Iarmda tribiin~n 100, duhuJi.yenin 50 
kuru§ olmast kararla§tlrtlmt§tll'. 

Ajanl1g1n tebligi · ' ' 
T. S. K. istanbul bolgesi futbol aj::..n: 

hgmdan: 
27/6/1937 pazar giinii Be§ikt!l§ $eref 

stadmda yaptlacak olan milli kiime mac;
lan: 

1 - Galatasaray - Fenerbahc;e, saat 16. 
Mac; hakemi: Nuri Bosut. 
Yan hakemleri: Muammer ve Feridun 

Krhc;. 
2- Giine§ - Be§ikt!l§, saat 17,45. 
Mac; hakemi: Said Salahaddin Ci -

hanoglu . 
Yan hakemleri: Tank ve Samirn Talu. 

Band1rmada giire§ 
miisabakasi 

Bandrrma (Hususi) - Bolge tarafm
dan tertib edilen alafranga glire§ mii -
sabakalan Bahkesir Halkevi giire§ sa
lonunda, hakem Galatasarayh Celalin 
idaresinde yaprlmt§tlr. 

Giire§lere Bahkesir !dman Yurdu, td
man Birligi, idmangiicii kuliiblerile 
Bandtrmadan Doganspor kuliibii giire§
c;ileri i§tirak etmi§lerdir. Neticede: 
56 kiloda - Mustafa (Bandtrma D. S.) 
birinci, Sadi (Bahkesir Yurd) ikinci, 
Ali Mustafa (Bandtrma D. S.) ii~iincii. 

61 kiloda - Haydar (Bandrrma D. S.) 
birinci, Hasan (Bandrrma D. S.) ikinci, 
Kaztm (Bahkesir Giic;) uc;iincii. 

72 kiloda - Ahmed (Bahkesir Birlik) 
birinci, Arif (Bandrrma D. S.) ikinci. 

79 kiloda - Mustafa Karabulut (Ba
hkesir Birlik) birinci, Hiiseyin (Birlik) 

Sami Bey reddetti: 
- Hay1r, hayu ... !nsan vehleten in -

tihar oldugunu akhndan gec;iriyor. Ben 
birka<; dakika bu fikirle me§gul oldum. 
F akat intihar eden adam oliimiinden 
sonra intihannm gizli kalmasma li.izum 
gormez. lntihara aid delilleri saklam1ya 
c;ah§an kimseye rasgelinmemi§tir ve bir 
mi.intehirin bir zehir §Irmgasmt kolunun 
altma yaphg1 gori.ilmemi§tir. 

Ba§komiser Sami Beye dondii: 
- Kolunun altma mt? 
- Evet, vakta Nihad Bey bunu ka-

bul etmiyor. F akat sanmm siz buna aid 
delili kafi goreceksiniz!.. 

Ba§komiser, merdivene dogru yi.irii • 
yerek: 

- Buyurunuz, bir kere cesedi beraber 
gorelim! 

Dedi. 
Onlar a§agJya indikten sonra F eride 

Hamm, bir zamanlar diinyamn en miit· 
hi~ haydudlarmdan birinin karlSl olmak 
hicabmt yeni kocasmdan ortmek ic;in 
biiyiik bir tela§ ve heyecanla: 

- Goriiyor musun Nihad? Zavalh 
Ay§e kadm ..• 

Nih ad Bey dii§iinceli bir taVJr!a: 
- Vallahi F eride, ban a bu adam pek 

garib goriiniiyor, sozlerine inanmamak 

Her ~e,~d madenle Jspanya i§leri c;ok gergin 
dolu btr kasaha b. r sa fha . d. 

Or han eli kazas1nda yeni I Y a g1 r I 
bir hayat ba,hyor 

Bursa (Hususi muhabirimizden) 
Topraklarmm alb her ~e§id madenle 
dolu oldugu anla§rlan Orhaneli kazast, 
ayni zamanda Ti.irkiyenin isvic;resi de· 
necek kadar pek <;ok giizel manzaralan 
sinesine tophyan bir yerdir. Bursa ile 
bu kaza arasmdaki §Ose, Uludagm ce -
nub eteklerini yiizlerce korkunc viraj\a 
ydankavi bir §ekilde a§arak ve saatler
ce devam eden muazzam <;am orman
lanm arkada btrakarak Orhaneliye va
nyor. Maamafih bu enfes giizellikler a
rasmda bulunan Orhanelinde hayat c;ok 
si:iniiktiir. Evler pek basit ve iptidaidtr. 

Orhanelinin Harmanctk nahiyesi 
mmtakasmda ishaklar, Ba§alan, Dagar
dt, Kozluca, <;ardt merkezi krom rna -
denleri biiylik bir faaliyetle I§letiliyor 
Orhaneli merkezinde de Gedik, Topuk 
madenleri faaliyette bulunuyor. 

Bu havali oyle zengin ve c;e§id rna -
den damarlarma malik ki, hemen hemen 
neresine ayak bassamz muhakkak bir 
maden damanmn ba§I oldugu goriilii -
yor. 

Orhanelinin muhtelif ki:iylerinde son 
zamanlarda bulunan demir, komur, bo
ya, arsenik, krom, baktr, simli kuqun, 
porselen, c;inko, tebe§ir ve saire gibi 
ktymetli madenler; i§letme ic;in serlila
ye bekleyip duruyor. 

Bu havalide ·i§letilen madenlerden en 
c;ok istifade olunan ve randtman all -
nanlan Harmanctk nahiyesindekilerdir. 
Buralardaki krom maden ocaklan mo -
dern bir §ekildedir. Elektrik tesisah, a
sansor, hava hatlan, muntazam telefon 
tesisah, otomobil nakliyah mevcuddur. 
Ocaklarda yiizlerce amele <;ah§makta • 
dtr. Tav§anh • Bahkesir hattma 2 - 3 
saat mesafede olan bu ocaklardan c;r -
kan madenler Hopanlar istasyonuna 
nakledilerek oradan harice sevkolun -
maktadtr. 

Orhanelinde yaptlan tetkikat gaster -
mi§tir ki, buradaki madenler bitip tii -
kenecek gibi degildir. 1kttsad Vekaleti 
bu maden mmtakasma laztm oldugu ka
dar ehemmiyet vermektedir. 

Orhaneli, Bursamn bir kazast oldugu 
halde pek sapa bir yerde bulundugun -
dan eskidenberi baktmstz kalmt§h. Son 
zamanlarda madencilik oraya yeni bir 
hayat ve istikbal vadetmege ba§lamt§ -
br. Arhk Orhaneli yava§ yava§ bir ma
mureye donecegi gibi koylii de bu yiiz-
4en mai§.etini rahat temin edecektiY 
Hele yeni orman kanunundan sonr bu 
havali halkmm orman yerine madenle 
alakadar 1nlmmast kadar tabtl bir ha -
reket olmryacakhr. 

ikinci, Saim (Bandtrma D. S.) iic;iincii 
olmu§ ve bu suretle Bandtrma Dogan
spor 11 puvanla birinciligi, Bahkesir id
man Birligi 8 puvanla ikinciligi, idman 
Yurdu iic;iinciiliigii kazanmt§lardtr. 

Futbol kaidelerinde tadili.t 
yap1ld1 

Son defa toplanan beynelmilel futbol 
kongresinde bazt yeni ve miihim karar 
verilmi§tir. Bunlarm en miihimmi ceza 
c;izgisi dahilinde hernevi vuru§larda da 
- §imdi avut ah§larmda oldugu gibi -
topun onsekiz c;izgisi haricine <;tkanl -
mast mecburiyetidir. Bundan sonra ce
za c;izgtst dahilindeki ofsayd, favul, 
endbol ab§larmda kaleciye pas vermek 
kabil olmtyacakhr. 

Verilen ikinci karar da topun agrrhgt 
ic;indir. Eskiden asgari 369 gram, azami 
425 gram agrrhgmdaki toplarla oyna • 
mak mecburiyeti varken bundan sonra 
397 - 453 gramlar arasmdaki toplarla 
oynanacakhr. 

Verilen son karar da hava ah§lan 
ic;indir. Eskiden hakemin yaphgt hava 
att§mda top yere degmeden oyuncu ta
rafmdan kullamlmak istenirse bu ha • 
reketi yapan tarafa favul cezast veri -
lirdi. Yeni karara gore bu takdirde ha
va att§I tekrar edilmektedir. 

ic;in elimde hic;bir deli! yok. Bilakis o, 
c;ok kuvvetli deliller ileri si.iriiyor. Buna 
ragmen ... miitereddidim. 

- Hangi noktada? Belki Ay§e kadi
nm katledilmi§ olmasmda fazla ileri gidi
yor. Belki liizumsuz bir §iiphesi var; 
amma Ay§e kadmm hiiviyeti hakk1nda 
soylediklerine nasi! inanmamazhk eder -
sin? 

- Ne bileyim? ... Tereddiid!.. 
- Hay1r, h<lytr ..• Biiti.in iddialan 

bizim malumattmiza uyuyor. Hem bii 
tiin bunlan bu adamm uydurmu§ olma • 
sma ne liizum var? F aydast ne L 

- Hah, i§te benim anhyamadigtm bir 
nokta da budur. Bu i§lerle onun alakasi 
ne? N eden bu kadar yakmdan alakadar 
oluyor?. 

- Bahsettigi ailenin yakm dostu ol
dugunu soylemedi mi? $imdi yetim ka
lan gene klZI annesine kavu§turmak iste
mi§. Olamaz mt? 

Nihad Bey gene kanaat getirmemi§ -
ti. Dudaklanm biiktii. F eride Hamm ise 
ktzar gibi: 

- A. dedi. Senin bu §iiphen de fazla. 
Hatta Ane kadmm oldiigiini.i soyliyen 
bu adam elbet senden benden fazla cina
yet gormii§tiir. Elbet bizden fazla anlar. 
Hem tela§ etme, §imd.i polisler de i§i an-

Almanlar son hadise bahanesile ispanyada Alme• 
ria bombardJmanJndan daha ~iddetli askeri bir 

harekette bulunacaklarinJ bildiriyorlar 
Londra 22 (Hususi) - lspanyada 

taarruza ugnyan gemilerin miidafaa;J 
il;in ahnacak tedbirleri kararla~l!rmak i.i
zere ingiltere, F ransa, Almanya ve itat
ya arasmda cereyan etmekte alan mi.iza
kereler ink1taa ugrami~tlr. Bu mi.inase -
betle ne~redilen resmi teblig miizakere -
lerin maalesef inkrtaa ugrad1gtn1 haber 
verrnektedir. 

Dort devlet miizakereleri 
akim kald1 

Londra 22 (Hususi) Hariciye 
Nazm M. Eden Avam kamara5tntn bu
gi.inkii celsesinde ispanya meselesi hak -
kmda §U beyanatta bulunmu§tur: 

«- lngil tere, Valansiya' da yaptla -
cak bahri niimayi~e i§tirak etmek niye
tinde degildir.» 

Siyasi mehafilden alman malumata 
gore, Almanya dort devlet donanmas1 -
mn Valansiya oni.inde bahri bir niimayi§ 
yapmas1m ve yeni bir taarruz yapdd1gJ 
takdirde !spanyo! ticaret gemilerinin rr.u
saderesile ispanyol sahillerinin abluka 
edilmesini teklif etmi~tir. lngiltere bu ted
birlere i§tirak etmek istemediginden, mii
zakereler akim kalmi§tlr. 

Almanya lspanyada yeniden 
askeri harekette bulunacakmtf 
Berlin 22 (A.A.) - Havas Ajan -

smm muhabiri bildiriyor: 
Diplomatik mahfillerde dola§an bir 

§ayiaya gore von Neurath'm Londra se
yahatinin tehiri, belki lspanyaya kar§I 
yap1lacak olan Almeria'mn bombardt -
manmdan daha ~iddetli askeri bir hare
ketin ba§langtcidir. 

Mart 1935 te Hitler'in «sihhi sebebler 
dolayJsile» Simon ve Eden'den Berlin'i 
ziyaretlerini tehir etmelerini istemi§ oldu
gu hatJrlardadir. 

Ecnebi mahfiller, Leipzig hadisesin • 
den sonra Fiihrer'in alelacele Berline 
donmesini hararetle tefsir etmektedirler. 

Bu mahfiller, Almanya ricalinin 1s -
panyaya kar~J hiddetlerinin gittikc;e art • 
makta oldugunu ilave etmektedirler. 

Leipzisr hadisesi nas1l olmu11 ? 
Berlin 22 (A.A.) -Alman ishhba

rat bli}orsJ;1su&ai.lrancta ' vuku !?ulan Le
ipzig hadisesi hakkmda yeni tafsilat ver· 
mektedir. 

Saat 15,37 de denizaltJ dinleme alet
leri kruvazoriin iizerine atJlan bir torpi -
lin patladtgml kaydetmi§ler ve tarassud 
mevkiinden denizde hava kabarcrklu1 
hast! oldugu goriilmii~tiir. 

Ate§e<ilerden birkaG tanesi kruvazori.in 
z1rhmda, madeni bir cismin geminin ka · 
burgasma siirti.indiigi.i hissini veren rna -
deni bir darbe i§itmi§lerdir. Gemmin su 
kesiminin altmda takriben 15 santimetro 
kutrunda bir oyuk mii§ahede edilmi§tir. 
Bu suretle Leipzig'in bir tahtelbahirin 
list k1sm1na l;arphgi veya bir torpilin pat
lamadan kruvazoriin uzunlugunca ka -
YIP gittbigi tesbit edilmi~tir. 

Frans1z gazetelerinin telsirleri 
Paris 22 (A.A.) - Matbuat, von 

Neurath'm Londrayr ziyaretmm tehiri 
hakkmda tefsirlerde bulunmaktad1r. 

Petit Parisien gazetesi $U miitaleayt 
yiiriitmektedir: 

«Von Neurath, belki Avrupa vaziye
tinin son inki§aflan neticesinde lngiltere
nin mii~terek emniyet sisteminden aynla
cagtnl ve 2 numarah Locarno'yu akdet
mekten vazgec;erek F ransay1 Cekoslo -
vakya ve Sovyetler Birligile imza ettigi 
ittifak muahedelerini feshetmege ikna 

hyacaklar. Yalmz Nihad, sana bir§ey 
soy!iyeyim mi? Ben arhk bu evde bir da-
kika yalmz kalamam ... Ya karde§inin 
yanma gideriz, yahud .. . 

- Y ahud yanma bir hizmetc;i bulu -
ruz, degil mi? 

- Evet, amma 
zaval!t Ay§e kadm 
de giivenemem. 

benim gibi, yahud 
gibi bir hizmetc;iye 

Nihad Bey yan alay, yan ciddi: 
- Bu jandarma zabiti nereden c;tl~t1 

da seni bu kadar tela§a dii§iirdii? 
D iyince F eride Hamm kJZd!: 
- Aman Nihad, ne soyli.iyorsun? .. 

Bu gece Ay§e kadm1 oldiiren iandarma 
zabiti midir? Onun ne kabahati var? 

- Or as! da dogru ... Hele senin bun· 
dan evvelki izdivacma delalet eden ve 
seni bu derece korkunc bir herifle evlen
meye mecbur eden o degil ya .. 

Miikalemenin gidi~i aralarmda §iddetli 
b1r miinaka§aya yo! a<;Iyordu. Bereket 
a~ag1ya gidenler, merdivenleri <;Ikm1ya 
ba§ladtlar. Nihad Bey merakla onlan 
kar§tladi. !stifhamkar baki§larla bir 
ba§komisere, bir de Sami Beye baklyor -
du. Sami Bey ba§Inl sallad1 ve dediginin 
e<Ikhgml gormekten miitevellid bir emni • 
yetle: 

- Evet, dedi. Ay§e kadmm bir cina-

edecegini zannetmekte idi. Almanya. 
boyle bir de~isikliiii iimid etmenin bey • 
hude olacaihm anlad!S:b ic;in von Neu • 
rath'm Londrayt ziyaretinden sarfmazar 
etti.» 

lngilterecle tees.,iir 
Londra 22 (A.A.) - lngiliz gaze • 

teleri Alman Hariciye Nazmnm Lon • 
dray1 ziyaretini tehir etmi§ olmasm1 bii 4 

yiik bir alaka ile mevzuu bahsediyorlar. 
Daily Express diyor ki: 

«Bugiin von N eurath, Londraya gel• 
seydi daha iyi ederdi. F akat mad em ki 
yerinde kalmasmt tercih ediyor, bunull 
ic;in gozya§lan dokecek degiliz. lngil • 
tere kuvvetlidir ve hergi.in de daha ziya· 
de kuvvetleniyor. Bi.itiin milletler ona 
kur yap1yorlar. Biz hie< kimseye avans 
yapmak mecburiyetinde degiliz.>> 

Morning Post yaz1yor: 

«Bu ziyaretin iptali sebebi her ne o
lursa olsun, keyfiyet ingilterede derin 
bir teessiirle kar§Ilanacakhr. Ciinkii bu 
ziyaret, mi.inasebetlerin Jslaht hususunda 
iyi bir alamet olarak telakki ediliyordu.>> 

Daily Herald, §Oyle yaz1yor: 
«Bu, fena bir alamet.. Militarist dip o4 

lomasisinin eski oyunudur. Sulhc;u dev • 
letlere kar§I §iddet kullamlmasml muhik 
gostermek i~in ho§nudsuzluk sebebleri 
icad etmek. hte Alman hiikumeti de 
bu oyunu oynamaktadtr. Son zaman • 
larda Cek hiikumetine kar§I tevcih ettigi 
ithamlar da Leipzig hadisesile yanyana 
yiiriimektedir.» 

Hitler'in miilakaft 
Berlin 22 (Hususi} - Devlet reiol 

Hitler bu sabah General Goering'le A " 
mira! Reider'i kabul ederek, uzun bir 
miilakat yapm1~hr. Ayni zevat yann sa~ 

bah tekrar toplanacaklard1r. M. Hitler 
bu toplantlda vaziyeti izah edecektir. 

ltalyanlar Almanlara tara/tar 
Roma 22 (Hususi} Giorna'e 

D'!talia gazetesi bu ak§amki ba§maka • 
lesinde Valansiya hiikumetine kar~1 bah· 
ri' bir niimayi§ yapmak hususundaki A!· 
man teklifine muzaheret etmektedir. 

llilbao harbinin bilan~osu 
Vitoria 22 (A.A.) - Havas ajan " 

smm mt!habiri bildiriyor: 
Franco kuvvetlerinin Bask toprakla " 

rma taarruzu bu kuvvetlerin muzaffe1en 
Bilbao'ya girmelerile neticelenmi§tit. 
Harekat, 8 I gun devam etmi§ ve Franco 
k1t' alannm kumandanhgma Bask eya!e· 
tini hemen kamilen i§gal etmek imkanmt 
vermi§tir. Franco kuvvetlerinin i~gali al• 
tmda bulunan arazinin mesahast bkrib~n 
225 milyon metro murabbatdtr. 

T aarruzlan esnasmda asi kit' alan tak· 
riben I 8,000 esir ve miihim miktarda 
harb malzemesi alml&lar ve pek az za • 
yiat vermi§lerdir. T aarruzun ba~langl ~ 
cmda asilerin telefatt yiizde 3 ve son 
giinlerde yiizde 5 nisbetindedir. 

Karabiik fabrikasmda 
bir kaza 

Safranbolu (Hususi) - Karabiik fab· 
rikalan malzemelerinin tahmil ve tab· 
liye i§lerinde kullamlan vine; makinesi 
heniiz anla§llamtyan bir sebebden dev· 
rilmi§tir. Kaza neticesinde ameleden 
Kamil makinenin altmda kalmr~ ve sa~ 
ayag1 dart be§ yerinden kmlmt§, aynca 
vincin kazanmdan dokiilen kaynar su 
ile ha§lanmt§hr. Vin<; m!:J.kinisti KadJr 
de kastgmdan yaralanmt§hr. 

yete kurban gittigi kanaatini uyandtran 
delilleri onlar da gordiiler. ;iimdi Miid • 
deiumumiye ve doktora haber verecek " 
ler .. 

0 zaman Feride Hamm kocasmm yii· 
ziine manidar bakt1. Nihad Bey yan hay• 
ret ve yan endi§e ic;inde: 

- Demek muhakkak, oyle mi? Fa " 
kat kim bu cinayeti i§liyen? Bu zavalh 
kadmla alakadar olan kimdir? 

Ba§komiser Nihad Beye sordu: 
- Paras! var mtydt? 

- Hay1r, zannetmem. Biz kendisine 
pek az para verir, yalmz iistiine ba§!n3 

c;ok iyi bakardtk. Sigaras1 filan da alma· 
d1g1 ie<in onun da bizden istedigi yalnit: 
kendisine iyi bakdmaktan ibaretti. Adeta 
ailemiz efradmdan birisi gibi ... 

- Bu kadm nerelidir, size onu getiren 
kimdir? 

Sami Bey miidahale etti ve ba§komi· 
sere cevab verdi: 

- Kadm on seneye yakm bu ailenin 
yanmdadu Vaktile tamd1kla.n bir aile " 
den almi§Iar, fakat §imdi bu aileden ese.r 
yok. Kadmm ne geleni, ne gideni, ne e§l• 
ne akrabas1, hie; kimsesini gormemi§ler, 

tammtyorlar. 
<Arkas' var> 
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Vali - H iiseyin Cahid Sovyetlerin tayyare Uzak§arkta komiinizmie 
politikas1 I .. d I d"}" ? d ii D b itt i «~k yiiksek siir'atli ve naSI muca e e e I Iyor . 

diinyaYJ devredebilecek davast 
Nankin hiikumeti, K•z•IIar1 silahla tedib etmiyor, 

iki taraf da hararetli 
devam etti. 

[Bastaraft 1 fnci sahttedel 
C:utnhuriyetinin T e§kilatJ Esasiye kanu· 
llunda vergilerin yalmz hiikumet tarafm
dan ahnacagma dair sarih maddeler var
ken ve bunu Ak§am siitununda ve a siitu
llun muharriri Huseyin Cahid bilirken 
11ff Belediyeye alan husumeti dalay1sile 
Istanbul Belediyesini tahkir edici yaz1lar 
Yazml§hr.» 

Bundan sanra !rfan Ruhi soz alarak 
aynj naktai nazan miidafaa etti ve tah -
Iiller yaph 

Valinin vekilinin mudafaasr 
Sonra V a linin avukatJ N ecati soz a· 

larak dedi ki: 
«- lddia makamt «Biriken para» 

ba§hklt yaztya kar§l Muhiddin Ostiindag 
tarafmdan verilmi~ olan cevabda kullam
lan baz1 kelimelerin delalet ettigi mana ve 
lnedlul itibarile ceza kanununun 482 nci 
lnaddesi mucibince bir sue; te§kil ettigi 
llliitalea ve telakkisinde bulunuyor. Mu
hiddin Ostiindag tarafmdan yazilrnl§ a
lan bu cevabm tahliline giri§meden evvel 
Ufak bir mukaddemeyi meselenin tenviri 
ic;in liizumlu ve faydalt goriiyarum. Mem· 
leketin pek yakm tarihinde ad1 c;akc;a ge
~ene makale sahibi Huseyin Cahid, yiik
sek kiiltiir sahibi bir zathr. Kendisile gorii 
§iildiigii zaman pek nezih, ~ak sakin, pek 
llliitevazl bir insan karaketri arzeden bu 
Zat, eline kalemi ahp da yazrnaga ba§
ladigi zaman tamamen tebdili hiiviyet e
der. 

Hususi hayattaki Hiiseyin Cahidin ta
lnamen zidd1, atak, miicadeleci, kmc1 ve 
:Ylrl!c! bir karakter arzeder. Me§rutiyetin 
ilanmdan evvel edebi sahadaki kavga -
Ian yalmz edebiyat aleminde akisler yap
tnakla kalmarni§hr. Me§rutiyetin ilanm • 
dan sanra memleketin idaresini eline al
tni§ alan bir siyasi f1rkanm na$iri efkan 
Vaziyetinde bulunan T anindeki yaz1lan 
da bugiinkii neslin hatmndad1r. Bu yazi
larm tesirile ne almu§tur? Bunun tetkik 
Ve tahlilini burada miinaka§a edecek de
gilim. Y almz bir nokta}'1 tebariiz ettiren 
bir hususiyeti burda kay1dla iktifa ede
cegim. Merhum T alat Pa§amn «Cahid 
muhalif bir f1rkaya mensub olsayd1 onu 
asmaktan ba§ka kurtulu§ yolu yo'ktu» 
dedigi variddir. 

Avukat bundan sanra mevzuu davamn 
inti§ar ettigi tarihe kadar yap1lan birc;ok 
hiicumlara cevab verilmedi~ini, buna 
liizum goriilmedigini fakat bunlann c;ak 
tevali etmesi iizerine istanbul belediye -
sinin §ahsiyeti maneviyesm1 temsilden 
Muhiddin Ostiindagm bir vazife icab1 
alarak cevab verdigini, bunda Hiiseyin 
Cahide kar§l hakaret olmadlgml soyledi 
ve Hiiseyin Cahidin tecziye edilmesini 

istedi. 
Diger avukatlartn mudafaalarr 

Bundan sanra avukat lrfan Emin soz 
alarak baz1 miitalealarda bulundu. Bunu 
miiteaklb Huseyin Cahid sot alarak §U 

llliidafaada bulundu: 
Huseyin Cahidin mudafaasz 

«- Muhterem hakim, 
Belediye Rei.si Muhiddin Ustiindag ta -

rafmdan muhtelif gazetelerde aleyn1mde 
hakaretii.miz bir mektub ne§redillnce der -
hal mahkemeye ko~tum; c;imkii hartiirlii 
tesir ve niifuzdan miistakil, hiir bir Tiirk 
.Adliye.si bulunduguna iman edenlerdenim. 
Bu memlekette adalet kar~loSmda herkeblll 
llliisavi o!dugunda, TUrk Adliyesinin §eref 
ve ciddiyetinde zerre ,kadar tereddiidiim 
bu!unsaydl beyhude zahmet ed!p, kitab • 
lanm1 yazilanml biraklp, aylarca yolculuk 
kiilfetlne katlamp da burada bo§ yere ug
ra..!imayl giiliin~ bulurdum. 
Ge~en celsede, Miiddeiumum!n!n sbzle -

rini dlnlerken, ruhumda duydugum eza ve 
elemi pek kolay ta.savvur edebilirsiniz. Ben 
§u yiiksek kiir.siiden bir Cumhuriyet Miid
deiumum!s!nin, adalet istiyen heyeti lc;t!
ma!ye vicdamm temsll etme.si lii.z1m bir 
makamm hiir, ce.sur, ciddi ve heybetli se
si yiikselecek diye bekliyordum. Ugrad1g1m 
sukutu hayale kolayca galebe c;aldun: 
Miiddelumumi mahkeme demek deglldir; 
ded!m: Ve ~imd! gene i~!mdekl ilk imanla 
size, hii.k!me, adalete bitab ederek hair is
t!yorum.:. 

Hiiseyin Cahid, bundan sonra, Miid -
deiumuminin davanm ba§mdanberi ka
nunsuz bir yo! tutarak matbuat ka -
nununun 27 ncl madde.sinin sarahatine 
ragmen, Ak.5amdaki makaleyi kendisinm 
yaz1p yazmam1~ oldugunu ara§tinilgmR 
i~?aret etrni§ ve ~?U siizleri .soylemi~tlr: 

c:- Dava sonuna kadar bir muamma ha.
linde kalan bu kanunsuz 1srann s1rn bu -
giin meydana diikiilmii~ bulunuyor. De • 
mek maksad kanun har!cindekl sual!erle 
a makaleyi mutlaka bana mal ederek or -
taya bir tahrik sebebi c;!.karmaktan !baret
mi§.:. 

Polisin yaphgr tahkikat 
Hiiseyin Cahid, makalenln kend!sl tara· 

fmdan yazildigma dalr Miiddelumumil•ln 
giisterd!gi del!llere gec;erek bunlan redde':
mi~ ve bu arada bllhas.sa Polls iklncl ~ube 
rniidiirliigiinti.n tahkikatl iizerlnde loSrar ey
lemi~tir; 

«- Bu kag1d miindericat itibarlle bir za
blta raporu degil b!r nevi tabirnamed!r. 
ik!nci :;;ube miidiirliigii En!s Tahsinden 
sormu~. 0, maka!ey! kim!n yazd~ml bil -
rnedigini siiylemi~. Bundan sonra miidiir
ltik bir tak1m indi ve keyfi muhakemelere 
kalk1yor. Filan §eyin ~oyle olmasmdan, fa-

miidafaalarda bulundu ve miidafaalar 7 saat 
Karar 29 haziranda teblig edilecek 
lanm c'a boyle olma.smdan makaleyl benlm 
yazd1g1ma hiikmediyor. Sonra da bunun a
dma tahkikat denlyor. Zab1tadan tahktkat 
yapma.s1 istenmi§tir, Iklnci ~ube miidiirii 
baym rey ve miitalea.s1 sorulmarni§'•Ir. Bu 
noktada o miitaleamn zerre kadar degerl 
yoktur. Qiinkii gerek ~ehadette, gerek tah
klkatta hakim yalmz cvakm:. arar. Bu va
kmlara l.<itinad ederek bir netlceye vas1l 
olma.k miinha.s1ran hii.kimin hakk1d1r. i -
klnci ~ube Polis miidiirliigii bu kadar be
dihi blr hakikatten bile gaflei etmi§tir. 

Polis Ikinci §Ube mti.diirliigii, siizlerlne 
bir k1ymet verdirmek i<;ln, giiya !era ettl
gi hususi tetklkat ve tahkikattan da bah· 
setmege liizum giirm~ ve neticede maka -
lenin taraf!mdan yaz!ld1gmda §iiphe kal
madlgml da ilii.veyi unutmami§tir. 

Bu gizli tahkikat ne demektlr? Bir za -
bita memurunun: eBen glzli tahJk!kat yap
tun, ~u adam miicrimdir~ demesine b!r 
mahkeme zerre kadar ehemmiyet verebilir 
mi? Eger cti.riimler zab1ta memurlarmm 
gizli tahkikatlarile sabit olacaksa ve bu 
tahkikat hakkmda mahkemede miinaka§a 
cereyan etmiyecekse, gizli tahkikatlar 
mahkemelerin kararlan ic;in sened Ittlhaz 
edilecekse miiddeiumumiye, haklme, mah
kemeye ne liizum var? Zab1ta yapt1g1 tah
kikatm biitiin evrak ve vesaikim mahke
meye tevdie mecburdur. Maznun aleyhin· 
de bulunanlarm gelip mahkeme huzurun
da Hade vermeleri zaruridir. Ve suc;lunun 
da ana gore kendislni miidafaa edebilmesl 
en tabii bir haktir. Bu hakkl bir Miiddei
umumi na.s1l gozden uzak tutablllr?:. 

Hiiseyin Cahid, bu bahistekl miidafaa~:.I
m §U siizlerle bitirml~tlr: 

«- Adalet mefhumunu en uzak blr §iip
he ve tereddiidden bile masun tutmak is
tlyen kanun blr vali aleyhlnde ac;1lan da
valarl ba~ka vilii.yetlere naklediyor. Her -
kes!n hiirmet ve itimadla bakt1g1 mahke
melerin bitarafllgl bahslnde bu kadar has
sasiyet giisteril!rken valin!n emri altmdaki 
bir zab1ta memurunun glzli tahkikatma ve 
indi miitalealarma blr kanun adam1, blr 
miiddeiumumi na.s!l kJYmet verebllir de o
nu delil dlye mahkemeye arzedebilir? RI
ca e:ierim, muhterem -reis, kabilse bay 
Miiddelumumi bu siizlerlnl geri alsm ve 
mahkeme zab1tlarmda bu sozlerden bir lz 
kalmasm.:t 

M atbuat kanununun 2'1 nci 
maddesi 

Hiiseyln Cahid Yal<;m Miiddelumuminin 
en biiytiJk hata.s1 birbirlnl tutmaz Zld ta -
leblerde bulunmaktan !baret oldugunu 
siiyliyerek deml~tir ki: 

c- Bir kere, mevcudlyetlnl kat'iyyen 
hat1rlamak !stemedigl Matbuat kanunu • 
nun 27 ncl maddest huzurunda boyun eg -
mek Iztlranm nihayet teslim ederek benim 
hakkimda ceza taylnlne mahal olmadl~IDl 
Siiyliiyor. Kanun llsamnda bu,.soziin ma -
nasi benlm taraflmdan l~lenml~ bir cii -
rum bulunmadlglm itiraftan ibarettir. 

Halbuki Miiddelumumi bana atfettlgl 
makalede blr ciiriim bulundugunu kabul 
ediyor. Bu ne garib ciiriimdiir ki onu 1.§11 -
yorum da, kanunun tayin ettigl muaflyet 
sebebleri harlclnde, s1rf Miiddeiumumlnln 
kendince tahayyiil ettigi muafiyet sebe -
bile ceza giirmiyorum. Evet ceza gormiye
ceg!m, fakat mes'ul alma.dJgJmdan dolay1 
degll, bana blr ciiriim atfJ ka.bil olmadt -
gmdan dolay1. 
. Miiddeiumumi nazarmda matbuat kanu
nunun 27 ncl maddest diye bir~ey mev • 
cudsa onu mefliic blr hale sakmadan se
lim ve tabii bir surette anlamak ve kabul 
etmek zarurldir. Matbuat kanununun 27 n
cl madde.si evvela aleyhlmde takibat yap1p 
da neticede adem! mes'uliyetlme karar ver
mek yolunu kaparnl§tlr. Miistear imzah ve 
remlzll makaleler!n muharrlrlerlnln lslm
lerini bile sormaga lz!n vermlyen 'kanun on
larm aleyhlerlnde taicibata ba~lanmasma. 

kat'lyyen sed ~ekm!~tlr. 
Matbuat kanununun 27 nci maddest 

mer'i ve muteberse ben artadan .sllinlrim? 
Miiddelumumi benim ismiml artlk agzma 
alamaz. Ben blr $ahsl salis, vak'aya yaban
CI blr adam olurum. Artlk Ak§amdakl fik
ranm bana aidiyeti laklrdloSl huzurunuz -
da .siiylenemez. 
.. Miiddeiumumi, Belediye Reisl Muhiddln 
Ustiindagm cezalandmlmasm1 istiyor. Fa
kat .sonra, biraz evvel bana hic;bir ciiriim 
atfedemiyen Miiddelumumi ben! blr cii -
riim l§lemi§ gibi kabul ederek, taraf1mda.n 
yap1lan bir tahrikten bahsediyor, sag elile 
cezaland1rmak lstedigi trstiindag1 sol elile 
ok.§amaga kalk1yor ve biraz evvelk.i cesa
retinden dolay1 adeta iiziir dlleyor. 

Ben i§in ic;lnden c;!.karsam, benlm hak -
k1mda. ceza tayinlne mahal bulunmaz.sa, 
yani Biriken para ba11llkll makalen!n bana 
atf ve isnadma kanunen imkan olmazsa, 
bu f1kra bana kar§t lrtikab edilmi§ diger 
bir ciirmii !skat ic;ln nas!l olur da blr .se -
beb diye kabul olunabilir? Bu miitenak1z 
taleblerde kanundan, manhktan zerre ka
dar eser goriiyor musunuzh 

Davaya mevzu alan makale 
Hiiseyin Cahid Yalc;m sonra .Ak~am ga

zetesindekl f1kray1 tetklke gec;erek bunu 
sat1r sat1r okurnu§, ic;inde degil hakaret 
ufak bir tenkid bile bulunma.digmi goster
ml:;;t!r. 

Hiiseyln Cahld Yalc;m makalede hakaret 
h.ulunmadJgmm en biiyiik delili Muhlddln 
Ustiindagm kendisinden !baret oldugunu 
miidafaa ederek deml~tir ki: 

c- Halbuki makalede Belediye Reisl ve 
Belediyenin :;;ahsiyeti maneviye.sl aleyhin
de bir tahkir bulunmadlgma, Belediye Re
lsin!n bundan blr teessiir ve lnfial duyma
di!pna en biiyiik $ahid, en biiyiik dell! ge
ne Muhiddin Usttindagm kendisidlr. Eger 
Ak§am gazetesinin makalesinde Beled!ye 
Reisi ve Belediye aleyhinde blr hakaret 
bulunsaydl, namuslu bir adam s1fatile Be
lediye Relsl Muhiddln Ustiindag ona lie; ay 
tahammiil edemezdl. 0 iic; ay sustu ve al
dm~ etmedL 

Fakat aleyhlnde a<;ttglrn dava miina.se -
betile vaziyetln!n pek berbadla§tigml anla· 
YIP da avukatlara ba~vurdugu zaman, bir 
takas ve iska.t tedbiri olarak Muhiddin 
Ustiindagl mukabil dava a<;maga onlar sev
kettiler. Bu dava resmen Beledlye Relsl ve 
Belediyen!n manevi ~ahsiyetl namma a -
~1ld1. Halbuk.i hakikatte bu, avukatlarm 

davas1d1r. Onlar Muhlddin Ustiindggl kur
tarmak ic;in bu c;areye sanllrken Muhid -
din Ustiindag asll kendllerlnln ne biiyiik 
bir hakaret ettlklerini, onu ne kiic;iik mev
kie di.i:;;iirduklerini gozden kac;rrd1lar. Ken
dilerinin idd!as1 gibi, hakaret gormilij bir 
belediye relsl, hakaret giirmii§ bir bele • 
dlyenln ba§mda aylarca nas1l rahat rahat 
keyif sUrer? Haysiyet mefhumuna malik 
bir adam, bahusus boyle blr yiiksek ma
kam lhraz etml§ bir zat, blr hakaret kar
~loSmda bakkml aramak i~in giin, hafta, 
ay, kaybeder mi? Evet, a!t1 aya lkadar da
va ac;mak hakkm1 kanun tammi§tl. Fa -
kat !§in bir de manevi, ahlaki cihet1 var
dJr kl boyle bir davanm miicb!r ve man! 
bir sebeb olmadan ikamesini geciktirmege 
cevaz vermez. 

Muhiddin Ustiindagcta izzetlnefl8 bu -
lunmad1gm1 iddlaya klmsenln hakkt ala -
maz . .Ak$amm yaz1larmda bir hakaret gor
seydi o da kendi mevklinde her vatanda -
§m yapacag1 ,glbi hi~ beklemeden adalete 
ba~vururdu, benlm dava ac;mam1 bekle -
mezdl. Ben dava ac;masayd1m demek Mu -
hlddln Ustiindag kendlsinin hakaret gor -
miilii oldugunu farketmlyecektl? Avukat -
Ian bu tedblri di.i:;;iiniirken zavalhya hi~ 
acimadllar onu i~te bu vaziyete dii.§iirdii -
ler. 

Avukatlar Muh!ddln Ustiindag1 yalmz 
mukadder cezadan kurtarmagl gaye blldi
ler. Halbulkl daha yiiksek blr mahkeme, 
m!lletln, efkii.r1 umumiyenln vlcdam, ta. • 
rlhln divam bulundugunu hat1hyamad1 -
lar. 

Ayni zamanda, Muhlddin UstiindagJ 
resml vazlfesine kar~1 da lakayd giisterdl -
ler, ana burada akutturduklan kag1dda 
Ak§arnm makales!nln istanbul halki iize
rlnde ya.pacag1 te.slrle vaktlle Arnavudlu -
gun yar1 vah!iil kabilelerl ara.smda sakal ve 
yumurta vergisl propagandasmm yapt1 -
g1 tesir! blr tuttular. istanbul halkt blr is
yana. tahrik edlliyar da istanbul Valislnin 
elinden sadece kiifiirbazl!ktan ba$ka bir 
$eY gelmlyar mu? Bu ciirmii yapan klmse
yi mahkemeye tesl!m etmek i<;ln kendi a. -
zlz canmm ve pek azlz mevkllnln tehlike
ye diismeslnl ml bekledi? Muhlddln Us -
tundag1 boyle bir !dare adam! ~kllnde 
gostermelk bahsma kurtarmak onu gerc;ek
ten kurtarmaJk rnldlr, yoksa bat1rmak rnl· 
dlr, pek bilemem.:. 

Hiiseyin Cah!d Yalc;m sonra, makale<le 
blr tahrlk alup almad1gm1 tahlille boyle 
bir§eyden eser goriilmediginl izah etml§ -
tir. 

Hi.i.seyln Cahld Yalc;.m sonra miidafaasl
na ~?U suretle devam etml§tir: 

c- Bu noktada, dudaklarmlzda bir su -
alln teressiim etmege ba§la.digmi hissed!· 
yorum.. Muhlddin Ustiinda~m §a~ma. b!r 
hakaret edilmemi§.Se, Muh!ddin Ustlinda~ 
blr ~allrlke maruz kalmami~sa vak'ada htg 
alaka.sl olmtyan, bir sahs1 salls mevk!lnde· 
bulunan Hiiseyin Cahld Yal<;ma neden da· 
layt tecaviiz etmege kalksm? 

Muh!ddln Ustiindagm irt~kab etti~ cur
miin mahlyetlnl ve ayni zamanda a~m111 
oldugu mukab!l davamn h!c;l!gln1 adalet 
huzurunda hakk!le aydmlatmak i~in bu 
noktanm tahllllni zaruri goriiyorum. 

Muhterem haklm. Muhiddln Ustiindagm 
i§ledigl su<;, Miidde!umumlnln zanm gibl, 
mevcud olm1yan blr tahrlk kar$ISmda ira
desini kaybeden blr adamm mukabll bit 
hakarete kalkma.s1 ~ekllnde tasvlr edlle -
mez. 

Muhiddln Ustiindag a ciirmii inceden In· 
ceye hesabhyarak, hazirhyarak, f1rsat '<tal· 
hyarak. kasden ve teammiiden irtlkft.b et
ml§tir. TIPkl bir zavallmm camm a!mak 
!<;in gecelerce yolunu bekliyerek, pusu ku· 
rarak miina.slb vaklt gozetenler!n yaptikla
n cin.s ve mahlyette b!r ciiriim. 

Muh!ddin Ustiindag neden boyle blr ha
rekete liizum giirdii ve neden o ciirmii Hii
seyin Cahid Yalc;ma kar91 irt!'kab etti? 

Sinek mese!esi 
Dillerde destan olan slnek meseleslni el

bette hatlrlar.smiZ. Senelerdenberi istan -
buldak! beledlyeslzlikten yamp kavrulmu~ 
olan biitiin balk en iptidai 111m ve teknik 
hiikiimlerlne muhalif surette, adeta I.stan
bulun s1hhat1ne blr sulka.sd yaparcasma. 
Belediyenln yiiziine bula:;;tJrdlgl bu siipriin· 
tii facia.smd a, tek bir ses hallnde, §ikii.yete 
ba§lami§tl. Gazeteler sahlfe sahlfe fer -
yadlarla doluydu. Aclz Beledlyenln lclz 
reisi yerinde sallamyordu. Mahkemeniz 
huzurunda da iftihar ve sevincle ballan -
d1rarak anlatt1g1 a yiiksek ilkbal ellnden 
gitmek iizereydi. Bunu nas!l muhafaza. et
mell? Dii§iindii. Belediye vazifesinl !fa e -
derek balk! memnun etmek: Bu anca im
kan.slz bir§ey. Fakat nlhayet kolay tara -
fmt buldu. Benim Ak!iiam gazetesile miis -
tear imza altmda baz1 ne§rlyatta bulun -
dugum miiphem surette kulagma gitmi.§ti. 
I§te bunald1g1 a karanl!k mii~?kiilat 1c;inde, 
benlm lsmim anun zihninde bir kurtulu:;; 
miicadeles! gibl parlad!. Sineik bahsine hie; 
temas etmeden ba~ka bir frrsat dii.§iirerek 
Hiiseyln Cahlde kar~1 blr hiicum yapar da 
art1k tahammiilii tiikenml§ biitiin istanbul 
§ehrinin ~?ikayet feryadlarmi Hiiseyin Ca -
h!dln yazJlan, gizli maksadlan, alttan alta 
te$vlklerl tahr!k ed!yormu~ glbi goster!rse 
halkm kendisinl belediye hizmetlerindek! 
kablliyetslzllglnden dolay1 istememezllk et· 
medlginl; i§ln ic;inde beledlye kusur!arile 
hie; aHi.kasl olmiyan ba~ka slyasl · amillt.r 
bulundugunu zannettlrerek kendlslni maz
ltim mevkiinde buakmi§ olablleceginl he -
sabhyordu.:. 

Hiiseyin cahid Vall ve Beledlye Relsi -
nin kend!sine yapt1g1 hiicum sebebleri 
uzerinde de tafsilat verdlkten sonra: 

c- i§te Muhidd!n Ustiindagm ne glbi sa
iklerle bana tecaviiz ettigini, adalet kar
§loSmda na<;ar kahnca na.s11 mukabil bir 
dava c;aresi dii~iinerek istifadeye c;ah§tigml 
izah ettim• dedi. 

Hiisey!n Cahid matbuat kanununun 
27 ncl maddeslnl lzaha g!ri$erek bura-

da yalniZ kendlsinln degll, biitiin Tiirk 
matbuatmm hakkm1 mooafaa ettlglne 
i§aret etrni§ ve blr makalede imzas1 
bulunm1yan blr muharrir aleyh!nde tak!
bat yapilamiyacagmi gosterm!~tir: 

HU.seyin Cahidin son sozleri 
Hiiseyin cahld Yalc;m bu miidafaas1 ne

tice.sinde tebariiz eden haklkatleri hula -

tayyareler infa etmek» 
Vancouver 22 (A.A.) - Sovyet tay -

yarecileri, tayyarelerini vapurla Sav -
yetler Birligine gondermege karar ver
mi~lerdir. 

Tayyareciler, San - Francisco'ya bir 
yolcu tayyaresile gideceklerdir. 

Sovyet Birliginin Va§ington el<;isi bu 
hava seferinin, Lindberg'in u<;u~u gibi, 
Sovyetler Birligile Amerika arasmda · 
dagru seferler tesis edilebilecegini ispat 
etmi§ aldugunu beyan etmi~ ve bu mak
sadla 7 veya 10 bin metraya yiikselebi -
lecek tayyareler kullanmak laz1m gel
digini ilave etmi§tir. 

Litvinol'un tebrik telgralr 
Moskava 22 (A.A.) - Hariciye Ka -

miseri Litvina:f Amerikaya u<;an Sovyet 
tayyarecilerine bir tebrik telgraf1 gon
dermi§tir. 

Sovyetlerin tayyare politikasr 
Maskova 22 (A.A.) - Sanayi ve Mii

dafaa Halk Komiseri muavini Karga • 
vitch, izvestia gazetesinde Savyet sana
yiinin bali haz1rda Ant - 25 tayyaresin -
den daha miikemmel, daha siiratli ve 
faaliyet dairesi daha geni§ bir tayyare 
in§a edebilecegini yazmaktad1r. 

Kargovitch, diyar ki: 
c:- Bizim vazifemiz, yalcular i<;in her 

tiirHi kanforu haiz kamaralar1 bulunan 
ve Ant - 25 tayyaresinin iki misli siir
atle hareket edecek alan bir takun tay
yareler in§a etm.::k ve bu tayyarelerle 
Maskavay1 San Francisca'ya baglamak
br. Biz, kiirei arz etrafmda devir ya -
pabilecek tayyareler in§a etmek istiyo-
ruz.~ 

Akademi azasmdan Schmidt, Am -
derma'ya §U telsizi gondermi§tir: 

cHeyeti seferiyemizin ameli bak1mdan 
bu kadar siiratle faydah bir hale gelmi§ 
ve Tchikalaw'un Rodolph adasmdan 
radyo fenerinden ve bilhassa kutub ya
kmmda kain istasyandan istifade etmi~ 
olmasmdan ~ahsan memnunuz. Tchika
law'un seferi kutub fiituhatmda yeni 
miihim bir merhaledir ve bu fiituhat, 
yeni maverayi kutub hava yolundan is
tifade edilmek suretile inki§af etmek • 
tedir.• 

sadan sonra §U sozlerle miidafaasm1 b1 -
tlnnl~tlr: 
c~u dakikada kutsi mudafaa hakkmm son 

sozii olarak arzeyliyarum: Mesele pek mey· 
dandadrr. Blr tarafta Vallyi kurtannak, 
cll~er tarafta hem kendl ~erefinlzl, hem 
':fiirk Adliyeslnln hayslyetlnl muhafaza. et
mek yolu var. Ikislnln ortas1 blr yo! yok
tur. Ve i:;;in iistiindeki hiinerler! sllklp a -
tarsamz i:;;in anla..!i!l.manu§ b!r noktas1 da 
yoktur. 

Hiikmiiniizii verirken vlcdammzm, na
musunuzun, vatana muhabbetlnlz.J.n size 
rehber alacagma emnlyetlm! blr kere daha 
lzharla miidafaamt bitiriyorum.:. 

Hiiseyin Cahidin miidafaas1 tam iki 
saat devam etti. Hiiseyin Cahidden sanra 
Ak§am gazetesinin vekili Kemal Hikmet 
soz ald1 ve uzun miitaleattan sonra mii • 
ekkili Enis T ahsinin beraetini istedi. 

Eni• T ahsinin mudalaa•r 
Enis T ahsin soz alarak: 

«- Biz Istanbul Belediye Reisinin a
leyhine kat'iyyen yaz1 yazmad1k. Buna 
tenezziil etmeyiz. Ak~am gazetesinde in
ti~ar etmi~ birc;ak yaz1 misalleri gosterdi 
ve okudu ve Belediyeye kar§I §ahsi hu· 
sumetleri almad1gm1 soyledi. 

Mukabil miidafaalar 
Bundan sonra Hamid N az1m tekrar 

soz ald1. Makalenin hakareti mutazam
mm oldugunu, bunun hakaretini ararken 
mahkeme ceza kanununa istinad ettigini, 
halbuki su~lularm matbuat kanununun 
27 nci maddesini kendilerine siper yap
l!g!nl soyliyerek eski miidafaasmda mar 
ve hakerete sebebiyet veren Hiiseyin Ca
hidin tecziyesini istedi. 

Bundan sonra Valinin vekili soz ala
rak Hiiseyin Cahidin demagoji yapl!gm· 
dan bahsetti ve efkan umumiyeye kaT§! 
hak ve kanunla alakas1 olm1yan mevzu· 
lara temas ettigi ic;in Hiiseyin Cahidin mu
dafaasml ~ak ag1r ve haks!Z buldu ve tari
he kar§l mes'u] almak lazun gelen Hiise
yin Cahid oldugunu, c;iinkii tarihe he • 
sab 7ermek mevkiinde bulunanlann ls -
tanbul V alisi degil, Hiiseyin Cahid al -
dugunu soyledr. 

M U.dd eiumuminin cevabr 
Bun dan sanra Orner F aruki, lrfan E

min soz ald1lar ve nihayet Miiddeiumu • 
rnide SOZ alarak §Un] an soy ledi: 

«-- Hiiseyin Cahid memuriyetimize 
tecaviiz etrni§tir. Tecaviiziinde haks1zd1r. 
Biz iddiamiZl yaparken kanunlann bii -
tiin manasm1 bilerek ve anhyarak yapmi· 
§!Zd!r, eski iddiamda 1srar ediyarum» 
dedi. 

Huseyin Cahidin son cevabz 
Bunun iizerine Hiiseyin Cahid tek

rar soz alarak iddia makamma kar$1 hiir
metkar aldugunu, tecaviiz etmedigini, 
bOyle bir ~eyi kat'iyyen dii§iinmedigini, 
yalmz artadaki bir hakikati ifade etmek 
istedigini soyledi. 

Muhakeme karar i~in 29 haziran sah 
giiniine talik edildi. 

istiman edenlere nakdi ikramiye • ver1yor 

Komiinizme kar~1 miicadele etmek iizere hiikftmet tarafmdan hazulanan 
General ;3ang-kay-~ek, Nankin hii -

kumetinin mukadderatm1 tamamen eline 
ald1ih tarihtenberi, kamiinizme kar§l 
amanstz bir miicadele ac;rni§Ilr. Bu miica
delenin, bugiin biraz hafiflemi~ gibi go
riinmesi, Generalin takib ettigi hedefe 
vas!l olmu§ bulunmasmdan ileri geliyor. 

Cindeki komiinizmi, diinyanm ba~ka 
taraflarmdaki komiinizm hadiselerile mu
kayese etmek yanlt~ hiikiimlere yo! ac;ar. 
Gerc;i, marksizm ideolojisini kabul eden 
biiyiik ~ehirlerdeki amele kiitlelerile 0-
niversite talebeleri, A vrupa i§~isinden ve 
Avrupa iiniversite talebesinden, bu hu -
susta farkS!Zdir. Fa kat, (in kamiinist 
kiitleleri, hiikumet kuvvetlerine kar$1, el
de silah, uzun miiddet meydan akuyan, 
~ehirden ~ehre akm edip kesen, dagn -
yan, yak1p y1kan klZlllar, bamba~ka bir 
mahiyet arzederler. 

Bu kan dokiicii haydudlar, ilk zaman
larda, hayatlanm kazanmak i~in tarla -
lannda didinmekten ba~ka bir~ey dii§iin
miyen kendi hallerinde koyliilerdi. Fa kat 
k1thk, su baskmlan ve daima birbirlerile 
miicadele halinde bulunan derebeylerinin 
c;apulcu askerleri, i§in rengini degi~tiren 
hirer ami! oldu. Cin koyliisii, senelerce 
miiddet, bu tabii ve be~&ri afetlere ba
yun igdi. Fa kat neticede isyan etti ve bu 
sefer ~apulculuga kendi ba§lad1. Kimi 
haydud oldu, kimi, yakm zamanlara ka
dar Cinin ic; vilayetlerinde haydudluktan 
farkm bir§ey olan askerlige ahld1. 

Yesin tevlid ettigi bu isyamn en yakm 
misali, birkac; aydanberi miithi& bir kltlt
gm hiikiim siirdiigii Se (uan hadiseleri -
dir. Bu havalide. yiyecek bir lakma ek
mek bulamlyan 50 bin koylii, once tek
mil agaclarm kabuklanm kopanp yedik-

ten sanra bir nevi beyaz bal~1k yiyerek 
a~ltkla miicadeleye mecbur kalrm~lardu . 
Bu ac; insanlann ic;inde, bir par~a hare
kete mecali alanlar memleketi terkedip 
Hunana dogru kac;mi~lardir. A~bk insa
na her§eyi yaptmr. Bu bi~areler, yolda 
tesadiif ettikleri kasabalarda, ~ehirlerde, 
ahaliden pirinc istemi&ler, vermiyenlerden 
zarla alrn1§lard1r. Bazan, bu a~ insan ka
filelerinin ba~ma, CO$kun bir iiniversite 
talebesi g~mi§, eline ~eki~li arakh bir 
bayrak alm1~ ve bu serseri kafile, komii
nist adm1 takimvermi§tir. 

Nan kin hiikilmeti, klzillan miinhas1 -
ran silahla tenkil etmemi§, Cinde hemen 
daima muvaffakiyetle neticelenen bir 
tedbire ba§vurmu§, istiman edenlere ik -
ramiye vermi~tir. Bu ~are, ba§ta reisleri 
aldugu halde birc;ok komiinist c;etelerinin 

hiikumet kuvvetlerine teslim olmalanm 
temin etmi§tir. Musademeler esnasmda 
ele ge~enler ise, en miihimmi Kiangside, 
Nan Cang §ehrinde bulunan Islahhanele
re kapatiimi~I!r. Bunlara, arada san' at 
ogretilmektedir. Okumas1 yazmas1 alml
yanlar, mektebe veri] iyor; kanlan c;a -
cuklan yanlanndad1r. Islahhane avlu -

sunda, ellerinde sapalart, s1rtlarmda izci 
elbisesile talim yapan, piiTSihhat ve piir
ne~e c;ocuklar goriiliiyar. Mahpuslar, bir 
miiddet burada abkonulup bir san'at og
rendikten ve biraz okuma yazma belle
dikten sonra, bir i§e kaynhyar ve serbest 
buak1hyor. 

Hiikumet, k1zd rejimden zarar goren 
halka da aynca yard1m etmektedir. Hii
kumet k1taah, kiZlllan takiben ~ehirden 
&ehre gec;tik~e. ora ahalisine yardun ic;.in 
imdad heyetleri te~kil ediliyar; once, a~
lara pirinc, sanra koyiiye tohumluk dagi
hhyor ve en nihayet de, dam1zhk hayvan 
veriliyar. Ciinkii, komiinistlerin g~tigi 
her yerde, kopekler de dahil oldugu hal
de, ehli hayvan namma ne varsa hepsi 
kesilmi& ve yenmi$tir. 

Biitiin bu icraat meyamnda prapagan· 
daya da geni§ bir yer aynlmi§hr. Duvar
lara, yalmk1hc bir Cinli askerin «komii
nizm yilam» m oldiirdiigiinii gosteren 
gayet biiyiik renkli afi&ler as1hyor. Bu 
propagandanm liizumsuzluguna ve ko -
miinizm fecayiinin, bir ibret dersi te&kil 

• 

Nigtau'da idam edilen komii-
nistlerin iskeletleri 

etmege l:ia§hba§ma kafi gelecegine hiik
medilebilirse de, koyliiniin kiz1l haydud
lardan oldugu kadar askerden de kark -
mas1, propagandamn goriindiigii gibi lii
zumsuz olmadigmi ispat eder. Cin koylii
sii, askere kar§l besledigi itimads1zhkta 
hakSIZ degildir; zira, muntazam k1taatm 
s1k1 bir disiplin altma almmasma ancak 
bir iki senedenberi muvaffakiyet elver -
mi&tir. 

K1Z1llar, istilamn ilk zamanlannda, 
zengin emlak sahiblerinin miilklerini fa -
kir koyliilere taksim etmek suretile, koy 
halkmm muhabbetini celbetmi§lerdi. Fa
kat, ilk sene mahsuliin yarmm musadere 
ettiler; mmllllar ba~lad1, ertesi sene, mu• 
sad ere edilen miktar 4 te iic;e ~1k1I; koylii
ler bu harekete kar~1 kaymak istediler, bu 
nun iizerine katliam ba§land!. KlZlllar, 
her koye, her kasabaya birer mektub 
kutusu kaymu§lardi. Bu kutuya bir ihbar 
mektubu ahp, kom§unun, mahsuliinden 
bir kisrnml gizledigini soylemek, bic;are -
nin derhal idam edilmesine veya i~kence· 
ye konulmasma kafiydi. Mahkumlar, 
kafalan kesilmek, kur~una dizilmek, hat
ta bazan diri diri yaki!mak suretile oldii
riiliiyordu. ldam edilenleri gommek zah
metine bile katlanmiyarlard!. Hatta, 
Kiangsinin cenubunda kain Ningtu idam 
mahallinde, oldiiriilen\erin kemikleri u
zun miiddet yerlerde siiriiniip durmu~tur. 

Bugiin bu vaziyet biisbiitiin degi§mi§ 
bulunuyor. Komiinistler, s1k1 bir disiplin 
altmdad1r. Musadere edilen her maim 
bedeli, koyliiye pe§in olarak veriliyar. 
Bir diikkandan paras1z mal almaga kal
ki§an komiinist asker, viicudiinden kanlar 
f1~kmpc1ya kadar k1rbaclamyar. Hatta, 
bir koyliiniin tapraga gomdiigii parasmm 
yerini ke§fedip paray1 aralannda payla
§an ii~ askerden ele ge~en bir tanesi ida
rna mahkum edilmi&ken koyliiniin ~efa· 
a~ "iizerine affedilmi§, yalmz, bir smga 
s1kl s1kl baglanarak, sabaha kadar kava 
kava su ile !slahlrnl& ve buz tuttuktan san
ra i§kenceye nihayet verilmi§tir. 

Komiinistler, tamamen dehalet etmek 
ve kit' alanm hiikumet k1taatma ilhak et• 

mek istiyorlarsa da, Sangkanek tered • 
diid gosteriyar. 1927 de de kamiinist
ler Kuamintanga kabul edilmi§ler, fakat, 
derhal particle niifuz tesisine ve iktidan 
ele ge~irmege kalki§IDI~lardi. Nan kin hii
kumeti, klZlllara kar~1 tabii bir itimads!Z· 
hkla, dahili harbe yeniden ba~lamak hu -
susundaki isteksizlik arasmda tereddiid 
gosteriyar. Diger taraftan, kamiinistlere 

kar~1 fazla uzla&ma temayiilii gostermek
le Japonyada ho§nudsuzluk uyandirmak
tan ve kamiinist aleyhtarhgml fazla ileri 
gotiirmek suretile, Sovyet dostlugunu ha
leldar etmekten ~ekinmektedir. 

Sangkay§ek, mii~kiil vaziyetlerde her 
zaman yaptJg1 gibi, s1hhi sebebleri ileri 
siirerek Hang~u'ya ~ekilmi~ ve bu vazi
yete bir ~are aramak iizere dii§iinmege 
kayulmu§tur. 
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ist. 

Sterlln 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
"ilin A vusfurya 
Mark 
7':1 otl 
Pensr:o 
Lev 
Dinar 
Kron fsvec 
Alttn 
Banknot 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
8riik~el 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Prasr 
Vivana 
~lad rid 
Berlin 
Varsova 
Buda'Deste 
Biikres 
lJel~ad 
Yokohama 
Mo~kova 
Stokholm 

Sa tis 
627.-
127.-
113.-
125.-
84.-
23.-

575.- , 
23.-
68.
i14.-
23.50 
31.- 1 
23.-
25.-
14.-
52.-
32.-

1047.-
256.-

Kapams 
626.-

0.78 
17.712.5 
15.0115 
4.6765 

87.30 
3.4450 

63.8!t75 
1.4370 

4.2025 
13.8975 
1.9690 
4.1630 
3.9856 

107.1884 
34.5050 
2.7443 

23.9850 
3.0982 

Acths Kapants 
Ac;lan Cimento 13.15 13.25 
1\ferkez BankasJ 87.- 86.-

fSTlKRAZLAR 
Acths 

Tiirk borcu I Pe!Jin 18.35 
• • 1 Vadl'll 18.45 
• • D Vadeli 17.90 
• • Ill Pc~in 17.80 
Er~ani 95.-
% 5 Hazine 57.75 

TAHVfLAT 

Anadolu I Pe~in 
• I VadPii 40.40 

40.40 • D Vadeli 

c YENi ESERLER 
lstil-18.1 Postas1 

K!!ftllm~ 
18.35 
18.325 
17.90 
17.75 
95.-
57.75 

40.40 
40.40 

On be~inci faaliyet ytltm tamamla -
mi§ bulunan istiklal lisesi, 1stiklal Pos -
tas1 namile viieude getirdigi bir bro§i.irle 
bu irfan oeagmdaki ~ah~malan ve ah -
nan neticeleri <;ok giizel bir ~ekilde te
bariiz ettirmege muvaffak olmu~tur. 

Miidiir Agiih S1rri Levendin ~ocuk 
babalarile konu~ma yaz1sile ba~hyan bu 
parlak kag1da basllmi§, bol ve muvaffak 
~iir ve yaz1larla siislenmi~ eserde ge~en 
ve bu ytllar mezunlarmm, talim ve ida
re heycti azalarmm ve mektebdeki 
muhtelif te~ekkiillerin resimleri vardtr. 

Talebcden Tankla Cihadm tertib et -
tikleri bro~iirde, mektebdeki ders, eg -
lenee, spor, musiki, tiyatro ve sair bii -
tiin hareketleri s1kmh ~ekmeden takib 
etmek miimkiindiir. Kendilerini tebrik 
ederiz. 

( __ AS_IC_ER_L_IK_i_SL_ER_i_) 
Malul subaylara 

Malfrlgaziler cem1yeti umumi merke
zi idare heyetinden: 

1683 numarall kanunun ne~rinden ev
vel tekaiid edilmi~ olan maUl subaylara 
bir misli terfih zamm1 verilmesi hak • 
kmdaki kanunun birinci maddesi muci
binee tes~ile tabi olduguadan alakah ar
kada~larm maa~ resmi senedlerinir hi
rer dilek<;eye baghyarak yap1lan zam
mm tes<;ilini bulunduklan Askerlik ~u
beleri vas1tasile Milli Miidafaa Veka • 
letinden taleb eylemeleri laz1m gel • 
mekte oldugunu teblig cderiz. 

~ubeye davet 
Kad1koy A.skerlik ~ubesinden: 
K1sa hizmetli ve orta ehliyetnameyl haiz 

olup da. 1 temmuz 937 de Yedek Subay o -
kuluna sevkedllecek yerli ve yabanc1 §U -

bemlzde kayldli bulunanlarm 28/ 6/ 937 gii
ntine kadar ellerindeki askeri vesikalarlle 
ve ehllyetnamelcrlle ~ubeye mtiracao.t et • 
meleri. • 

:to¥¥ 

333 dogumlularm son yoklamasm,_ 1 
temmuz 937 den itibaren ba~lanacaktli. 
Bunlar ve bunlarla muameleye tab! dii\'eT 
dogumlularm yoklamalan yap1lmak iizere 
Kad1koy Hiikumet datreslnde nilci.h salo -
nundaki mecllse miiracaa.tlerl !Uzumu ll~n 
olunur. 

GONON BULMACASI 
1 2 3 4 !i t! 7 8 9 10 

, •I I I I I I I 1•1• 
" I 1•1 I I I t I I• 

Soldan saga: 
1 - Yahnisl tats1Z olur, yemegin lezzc

tlnl veren madde. 2 - 01~1 san lc;l sulu, ye
nlr clnsten bir ot. 3 - Degirmenclnin yap
tli'P !leY. blr yemek. 4 - Kimisi bunu soyle
mek isterken csaman:. der, bir cins ballk. 
5 - iran dillnde cgok», k11Icm kabl. 6 - Na
mazm btr kisml, cya~n:. nm kiSalt!lmJ§l. 
7 - Herlieyl evvelden b!lmek kudreti. 8 -
Bir st!at edatt, !tikad eden. g - Ac;liga mtis
tenid bir nevi lbadet, Rus Qarlarmdan bl
ri. 10 - Frans1zca «av, , bir c;e$id masal. 

YukarJdan a~ag1ya: 

1 - Milli, yart karanllk. 2 - Bir nevi 
ntiktell soz, muvakkaten kullarulan bir ma
Im iicreti. 3 - Bir emir, sebze ezmesl, ak1l. 
4 - Giic;, Trakyada bir nehir. 5 - Genl§ -
Ilk, vekil. 6 - Me§hur blr kanal. 7 - Elek
trik Ievaz1matmdan, bir c;e§id spor oyu -
nu. 8 - Bir l§i ba))ka bir zamana b1rakmak, 
k1zartmalar onun lc;inde yap1hr. 9 - Ya -
t1~. iran dlllncle cekmeb. 10 - Sigaralarm 
ucundakl mukavva tertibat, blr soru edatt. 
Evvelki bulmacamn hall~dilmi~ ~ekli 

I 2 ~ 4 !'J ~ 1 ~ II IU 

,,, B IE I B IE I R I u I HI t ,.1 A 
2 ElzloiPI•I<;IoiRIAIK 
a s I i INI t IRI•IRI t lelA 
4 AIL oi•IAILIAICIAI• 
o RIE •lA Mlti•IEIBJE 
"AINIAio oltlui•IAIL 
- BI•IFIAINI t ILIAI•IE 
~ YIEI•ILIAIPIAI•IEIM 
!IIAIYINIAI•Iui•IEIFIEI 

to \•1•1 E IIRI i IT E INI•IK 

Kadtnlartn Gene· 
le,tirilmelerinde 

BiR MUCiZE: 
Di.inyanm en bi.iyi.ik profesorleri gene 

ve kuvvetli hayvanlann hiiceyrelerin -
den t;1kard1klan OZU insanJara a~1hya -
rak olen kuvvetli kuvveti ve hayatl ia
de ediyorlar. Ayni esas iizerinde gene ve 
dine hayvanlarm cildlerini besliyen hi.i
ceyrelerin ifraz ettikleri 0 klymetli ozfi 
vesaiti fenniye ile ikinci bir koruyucusu 
olan ac1badem yagile imtizae ettirilir. 
Yagh ve yags1z Hasan Ae1badem krem
leri elde edilir. Yiize, eilde slirlildligli 
zaman mucize denileeek biiyiik degi~ik
lik goriililr. Gev~iyen adaleler gerilir, 
yiizdeki ~ukurlar biiyiik diizen ahr. A
c;Ilan mesamat kapamr. Cild elastikiye
tini kazamr. <;il ve lekeleri kokiinden 
temizler. 60 ya~mda bir kadmm bu 
kremle buru~uk yiiziini.i gene bir kllln 
cildi kadar tazele~tirir ve diizgiinle§ti -
rir. Bu hal teeriibe ile sabittir. Hasan 
Ac1badem kremleri c;irkinleri giizelle§
tirir ve ihtiyarlan gencle§tirir. Kadm -
lara fiisiinkar, tat11 steak bir cazibe ve
rir. Cinst cazibeyi ziyadele§tirir, fakat 
ac1badem yag1 kremini yapmak c;ok gi.i<; 
olup bu bir hakikat ve fen meselesidir. 
BaZ1 1triyat<;1lar Ae1badem esansm1 va
zelin ve buna benzer yaglarla karJ~bra
rak ae1badem yag1 kremi altmda sat • 
mak isterler. Cildinizi asla malUm ol -
m1yan ac1badem yag1 kremlerinden ko
ruyun, aksi halde yiiziin esmerle§tigini 
ve tiiylendigini goriirsiiniiz. Yaglt Ha -
san ac1badem kremini gece yatarken 
vags1z Hasan Ae1badem kremini sabah
lan kalkmca yiizlerine siiren her bayan 
eildlerinde bu biiyiik degi§ikligi gore -
eeklerdir. Her geee bayan teninin gii • 
zelligini ancak bu Hasan kremlerile i
dame ettirebilecegini unutmasm. 

,-suADiYE PLAjl, 

L Moni013~~sgOc01eri J 
,._ Di' Hekimleri kontro· ... 

lu albnda imal olunan 

.~ ..• ,.~ '~ ~ 
Umum sat•f yen ; Asn !Ji~ dt>posu 

Ta, Han, Istanbul 

Davie I Demiryollan i,lelme Umam Miidiirliiiiinden J 
.. M~hammen bedeli cl50.000• lira olan Stvas atolyesi vinG ve trnnsbor • 

~orlen .23/fl/1937 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
ldare bmasmda satm almacakhr. 

Bu i~~. gir~ek istiyenlerin •8750• lirahk muvakkat teminatla kanunun 
taym ethg1 vesrkalan, Resm1 Gazetenln 7/5/1936 G. ve 3297 numarah niis • 
ha~u:da i~ti~.~r etmi~ olan talimatname dairesinde almm1~ vesika ve teklif
lenm aym gun saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1mchr. 

Sartnameler 750 kuru~a Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde sat1lmak • 
tad1r. (3534) 

~ 

Muhammen bcdeli (74472,60) lira olan ilac ve tlbbi malzeme 8/7/1937 
per~embe gunii saat 15,30 da kapah zar! usulile Ankarada !dare binasmda 
satm almacaktlr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin •4973,63. lirahk muvakkat teminatla kanu
nun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 No.h niis
hasmda :nti~ar ctmi~ olan talimatname dairesinde almm1~ vesika ve teklif
lerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1mdrr. 

Sartnameler •370• kuru~a Ankara ve Hayd.arpa§a veznelerinde sat1l • 
maktadrr. · (3578) 

CUMHURiYET 

ve l~timai 
Muavenet V ekaletinden: 

Bu y1l Leyli T1b Talebe Yurduna almacak talebenin kabul ~artlar1 
~unlarc"Jr: 

1 - a) P. C. N. s1mf ic;in: Tam C£vre1i liselerden veya lise derecesinde 
oldugu Kiiltiir Bakanhgmea tasdik edilmi~ mekteblerden pekiyi ve iyi dere
cede mezun olmu~, olgunluk veya bakalorya imtihamm vermi~ olmak. 

b) D~ ger smrflar ic;in: Bulundu,gu stmf1 iyi dereee ile gec;mi~ olmak. 
2 - Isteklilerin 30 eylfrl 1937 tarihine kadar dogrudan dogruya S1hhat 

ve !c;timai Muavenet Vekaletine miiracaat eylemeleri ve dilekc;elerile birlikte 
a$ag1daki evrak1 tamamen gondermeleri lazim&r: 
A ) Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan oldugunu bildiren niifus hiiviyet ci.iz

dam ash, 
B) Mekteb r;ehadetnamesinin ash (imtihanlarmt tamamen bitirdiklerl halde 

~ehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmi$ olanlar mekteb miidiir
lii .giir!iin - ayni zamanda mezuniyet derecesini de gosteren • fotografh 
ve resmi miihiirlii bir vesikasmt gondereceklerdir.) 

C) Okuduklan mekteblerden almml$ hiisnuhal varakas1, 
D ) l\Tiitehass1slart tam bir hastane heyetind.en, bas1lmt$ ornegine uygun 

ve iistiinde tasdikli fotograf1 bulunan bir s1hhat raporu. (Bu raporu has 
tane oa~tabiblikleri zarfhyarak iistiirn.l miihiirliyeeek ve istekli tarafm· 
dan miihiirlii zarf halinde olarak gonderilecektir.) 
i~bu :nuc:yeneler : A~kara, S1vas, Erzurum, Diyarbekir, Haydarpa~a 
Niimune hastaneleri, Istanbul Coeuk hastanesi; izmir Bursa Konva, 
Adana, SarrJt;un Memleket hastanelerinde yapllaeak ve 'burala;da m{.a 
yene olunmak ic;in bu hastanelerin bulundugu vilayetlerin Sthhat ve iG 
timai Muavenet Miidiirh1klerine istekliler bizzat miiracaat edecekle>rdir. 

E ) Orne.iti a~agtda gosterilen noterlikGe tasdikli bir taahhiid senedi (Bu se 
red istekli tarafmdan aynen tanzim ve imza ec!.ilecek ve alti, orneP,inde 
gortildii.itii vec;hile, kefili tarafmdan keza aynen ve tamamen yazllarak 
imzalanacaktJr.) • 

F) 4,5 X 6 boyunda dort tane fotograf. 
3 - Yaslan virmi ikiyi p;ec;kin bulunanlar ve Yurdda okumaga ve He 

ride meebur1 hizmetlerini yapmaga engel olacak bir hastahgi ve anzast olan 
lar kabul e>dHmezler. 

4 - ist<.:!klilerin gonderdi .~i dilekGe ve vesikalarm, VekaletGe, almd1g1 
adreslerine bildirilecegi gibi bunlara gore kabul edilip edilmedikleri c.l.e ge 
ne adreslerine aynea bildirileeektir. (3597 

TAAHHUD SENEDi ORNEGi 
Leyli Trb Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir T1b Fakiiltesin 

den tabib olarak Giktlgimda, 2000 say1h kanun mucibinee, Yurdda gec;irdlgim 
zaman!n ctatiller de dahih iic;te ikisi kadar bir miiddetle S1hhat ve ic;tima 
Muavenet Vekaletinin liizum gorecegi mahallerde hizmet ifasm1 kabul et 
medi.~im veya kabul edip de muayyen miiddeti bitirmeden hizmeti terkey 
ledigim takdirde Ynrdda benim ic;in sarfolunan paranm iki katm1 odemeg 
ve tJ b tahsilini terkettigim veya s1hhi sebebler d1~mda Fakiilteden daim 
olarak ClkanldigJm veyahud Yurdc".a bir seneden az bir miiddet kalarak ter 
keyledigim takdirde benim ic;in sarfedilmi~ olan parayi tamamen odemegi 
vc bu taahhud senedi mucibince benden istenileeek paralar ic;in odemek 
meeburiyetinde oldugum tarihten itibaren % 9 faiz yiirutiilmesini ve 2000 
say1b kanunun diger cezai hiikiimlerinin de hakk1mda tatbikini kabul ve 
taahhi.id eylerim. 

Sarih ikamet.~ah adresi 
Yukand.a adres ve hiiviyeti yaz1h ............... in bu taahhiidname muci 

binee fa izile birlikte odemek mecburiyetinde bulundu.~u her ders yilt ic;in 
iiG yiiz lira olmak iizere biitiln tahsil miiddeti ic;in ceman 1800 liraya, ve i.ki 
katlm odemek mecburiyeti basil oldugu takdirde 3,600 liraya kadar parayi 
borclu ............... ile birlikte miiteselsil kefil ve mii~terek miiteselsil borelu 
Sifatile odiyecegim. 

Kefilin adresi 

1 
..................................... 1 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
-~~~~~~-! - l:vvelee kapah zarf usulile satm almacag1 Han olunan 8000 lira 
muhammen bedelli iki aded yi.ik asansorii ic;in elde ec!.ilen fiat !azla goriil 
diigiinden p!izarhkla eksillmeye konulmu~tur. 

II - Eksiltme 30/VI/937 tarihine rashyan Gar~?amba giinti saat 16 da 
Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat !Subesi Ahm Komisyonunda yap1lacak -
ttr, 

III - Muvakkat teminat 600 lirad1r. 
IV - Sartname ve projeler 40 kuru~ mukabilinde sozii .'(ec;en rsubeden 

!ilmabilir. 
V - tsteklilerin; pazarhk p;iiniinden en az be~ ~n evvel fiatstz tek

lif ve kataloklanm !nhisarlar Tiltiin Fabrikalar ~ubesine vermelerl ve tek~ 
liflPrinin kabul olunduguna dair vesika almalar1 lal':tmdtr. (3468) 

~ 

I - Kofre ve arabalan ic;in 200 aded bilyah Iastik tekerlek pazarhkla 
satm ahnacaktir. 

II - Pazarhk 8/VII/937 tarihine rashy~n per~embe giinii saat 16 da 
Kabatai;ita Levaz1m ve Mubayaat §ubcsindeki Ahm Komisyonunda yap1la -
eakbr. 

III - $artnameler paras1z olarak hergiln sozli ge<;en ~ubeden ahnabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gun ve saatte yiizde yed. 

buc;uk giivenme paralarile birlikte adt gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3608) 

. ~ 
I - !daremizin Meeidiyekoyiinde Likor fabrikasmda ~artnamesi mu ~ 

cibinee yaptmlacak 710 metre murabbat parke, 1450 metre murabbat adi kal
dmm in~aah ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. 

II - I:ksiltme 9/VII/1937 tarihine rashyan cuma gilnii saat 15 te Ka
bata!/ta !nhisarlar Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yapilacaktJr. 

III - Ke~if bedeli c4019,25:o muvakkat teminat c301,44• llradrr. 
. IV - .Sartname vesair miinakasa evrakt 11 kuru~ mukabilinde hergiln 
Inhisarlar 1n!'laat $ubesi Miidiirlugiinden ahnabilir. (3609) 

... 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
1 - Orta okullarda tilrkc;e, tarih - cof!rafya, riyaziye, tabliye, franstzca, 

almanca ve ingilizee oP:retmeni olmak istiyenler iGin bu yll smav yaptla -
caktlr. 

2 - Smavlar 1 eylul r;ar~amba gi.inii istanbul ttniversitesinde ba~h • 
yacakhr. 

3 - Smava girmek istiyenlerin: 
A) Tiirk olmalan, 
B) 20 den a~ag1 ve 45 ten yukan ya~ta olmamalart, 
C) Hiisniihal erbabmdan olduklar1, cinayet ve cilnha nevinden mahkd· 

miyetleri olmadtgt hakkmd.a mahalli vil~yet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve ogretmen olanlar bu kayiddan 
milstesna olup mensub olduklan daire amirinin verecegi vesika kafidir.) 

D) Her tiirlii hastahktan ve ogretmenlik etmiye mani viicud anzala • 
rmdan salim olduklartm isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

E) En az lise ve 4, 5. 6 smtfh ogretmen okulu mezunu veya bunlarm 
muadili tahsil gormii~ olmalan, 

OP;retmen okullarmdan mezun olanlarrn en az Uti ders senesi o~retmen• 
lik etmi~ bulunmalan gerektir. 
.. 4 - Gerek sozlii ve gerek yaz1h stnav sorulan t.l'nlversite ve Yi.iksek 
Ogretmen okulu talebesinin takib ettigi ders mfifred.atlndan sec;ilecektir. 
Bu11dan bal)ka smava p;ireeeklere pedagojik sorular da sorulacaktll'. 

5 - N amzedler smavda kazandtklan takdird~ 1702 numarah kanunun 
birinci maddesinde gosterilen dereceler dahilinde her hangi bir Orta Ogret
men okulu yar ogretmenligine atanacaklar&r. 

.. 6 - Yukancl.aki 111artlan haiz olan namzedler bir lstida lle Bakanllga 
muracaat edeceklerdir. Bu istidaya ~u vesikalar bajtlanaeaktlr. 

A) Nilfus tezkeresinin as1! veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil dereeelerine aid ~?ehadetname veya vesikalanntn astl vey& • 

hud ~uretleri, 
C) Hiisnilhal mazbatast, 
D) Mahalli Kiiltiir idaresinden niimunesine tevfikan tasdikli sthhat ra. 

poru. 
E) Mahalll Kultur idaresinC£n tasdikli ve !otografh fi~, 
F1 AltJ aded 4 X 6,5 bliy!ikliigunde kartonsuz foto.~raflan, 
Bu vesi.kalann en son 1/8/1937 tarthine kadar Bakanhga gonderilmill 

olmas1 laztmdlr. Bu tarihten sonra Bakanhga ~elm!~ olan veya evrak1 m!is· 
bitesi noksan gonderilmi~ bulunan istidalar hakkmda muamele yaptlmt • 
yaeakhr. d455:o (3191) 

TURK OKUTMA KURUMU 
Umumi hcyeti, haziranm yirmi yedinci pazar giinii saat on dortte ale -

laJe surette iGtima edeceginden muhterem azamn sozil gec;en gun ve saatte 
rJarii§~afakas 1 te§r1fler1 r1ca olunur. Miidiriyet 
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U$AK TERAKKii ZiRAA 1 
Tiirk Anonim ~irketi 

Hiaae aenedini zayi eden ,a,agtda isimleri yazth hissedarlarm vaki 
muracaatleri uzerine kendilerine yeniden ikinci nusha olarak veai· 
ka verilmesi tasfiye heyetinin 20/1/1935 tarih ve 141 numarah ka• 
rar1 iktizasmdan oldugu ilan olunur. 

Numara 

Herlekli Huseyin oglu Mustafa 
)) » » Hamdi 

Berlerlerin Ali 
Sabtk tahrirat katibi $evki 
Mustafa oglu Gani 
Acarm Mehmed 
Benehirli ~ukru evladt manevisi Saniye 
Irlamazh Hact Mustafa 
Hac1 Tur,uoglu Husnu 
$evket Siileyman 
Ortamah Araph Sart Ali 
Sart Ahmed oglu Bekt&f 
Gokcrinin Emin 
Sart Ahmed oglu Hafiz Mehmed 
<;omlek~i Dedeoglu Osman 
Naipzade Bay Mustafa 
Hact Ismail oglu Ahmed 
Melek oglu Nail 

Yaln1z " i Y i , 

POKER 
b1~aklart vard1r. 

Dayamkhgt ve keskinligi b1rer birer 
trol edildiginden hepsi de miitesa
viyen keskin ve dayamkhdtrlar. 

~ayet onJardan biri, sizi tamamen 
memnun edemedi ise "Poker" bi· 
lamtinaka§a degi~tirecektir. 

5548 
5527 
5562 
5713 
5530 
5550 
5544 
5531 
5519 
5546 
5545 
5526 
5529 
5524 
5542 
5551 
55'34 
5711 

Hi sse 
N. 

10494 
10473 
13725 
13788 
10476 
10496 
10490 
10477 
10465 
10492 
10491 
10472 
10475 
10470 
10488 
10497 
10480 
13786 

Hi sse 
adedi 

50 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 

Lira 

tOO 
4 
2 
2 
z 
2 

tO 
2 
4 
z 
2 
z 
2 
2 
2 
2 

tO 
2 

B U YUZ DE YO Z Bi R G A I{ ANTi o i R. 

S1hhat ve i~timai 
Muavenet Vekaletinden: 

Gorum leyli ve istanbul nehari Kii~iik S1hhat Memurlan mekteblerine 
almma §artlan fiUnlardJr: . 

1 - Tiirkiye C~m~uriyeti tebaasmdan olmak ve ya~1 18 den a~ag1 26 dan 
yukan olmamak (y1rm1den yukan olanlarm askerlikle ili~igi kalmamlil 
olacakhr). 

. 2 -. -. <?rta mektebd~n pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (orta mek• 
teb1 b1brd1kten sonra hse smtflarmd.a bir veya iki sene fazla okumu~ olan
lar tercih edilecektir.) 

. ~- lstekliler d'lekc;elerinl a~a~tdaki efiikalatla birlikte 1 ey'll'.tl 1937 
tar1hm ·adar Corum pte tebi !<;In 1hhat ve tc;timai Muavenet Vekal.:tine, 
i.c;tatl,hul mektebi jcin Istanbul Slhhat ve ic:tim•i Muavenet Miidiirli.igii va· 
s1tasile Mei{teb Miidiirliigiine ~ondereceklerdir. 
A) Niifus hiiviyet eiizdam ash, 
B) Orta mekteb ~ehadetnamesi ash, (daha fazla okumw~ olanlarm r;;eha· 

detname He birlikte tahsil miiddetlerini tasdik eden resmi vesika.) 
C) Mii~.eh~sstslan t~~ bir hastane heyetinden, bastlm1~ ornegine uygun 

ve ustunde tasd,1kh fotograf1 bulunan bir sthhat raporu. (Bu raporu 
hastane ba$tabiblikleri zarfhyarak iistiinii miihiirliyeeek ve istekli ta· 
~afmdan miihilrlil zarf halinde olarak gonderilecektir.) 
I~~u muayeneler : ~nkara, S1vas, Erzurum, Di:yarbekir, Haydarpa~a 
Numune hastaneleri, Istanbul Cocuk Hastanesi; Izmir, Bursa, Konya, 
Adana, Samsun Memleket hastanelerinde yamlaeak ve istekliler bu 
hastane]erin bulundugu vilayetlerin S1hhat ve iGtimai Muavenet Mii ~ 
diirliiklerine bizzat miiracaat edeceklerdir. 

D) C1kttklan mektebden veya mahalli polisinden almm1~ hiisniihal kag1d1. 
E ) 4,5 X 6 boyunda iiG tane fotograf. 

4 - Corumdaki leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikalarmdan 
ba§ka bir de a~agtda ornegi yat1lt noterlikten tasd.ikli taahhiid senedi vere ~ 
ceklerdir. (3598) 

TAAHHV'D SENEDl ORNECi 
<;:orumdak! Leyli Kiic;lik S1hhat Memurlar mektebine almarak tahsil 

edip mezun oldugumda, Sthhat ve iGtimai Muavenet Vekaletinin tayin edeee~i 
vazifede 5 y1l hizmet etmegi ve bu hizmeti kabul etmedigim veya . kabul ed ip 
de muayyen miiddeti bitirmeden btraktig1m ve s1hhl sebeler di~mda mekteb• 
den daimi olarak t;lkanld.lgtm takdirde benim iGin sarfedilmi$ olan paraYl 
tamamen odemegi ve bu taahhiid senedi mueibince benden istenilecek para it;in 
odemek mecburiyetinde oldugum tarihten itibaren % 9 faiz yilriltiilmesini 
kabul ve taahhiid eylerim. 

Sarih ikametl[ah adresi 
Yukanda ad res ve htiviyeti yazi11 olan .................. m bu taahhiidname 

mueibince faizile birlikte odemek mecburiyetinde bulundugu her ders ytll 
ic;in iki -yiiz lira olmak iizere biitiin tahsil miidd.eti iGin ceman 400 liraya ka· 
dar paray1 borclu ............... le birlikte miiteselsil kefil ve mli$terek miite· 
selsil borclu Sifatile odeyecegim. 

Kefilin adresi 

• 
Istanbul Ticaret 

Hakem 
ve Zahire 

Heyetinden: 
Borsast 

istanbul Bahc;ekap1d.a Cermanya hanmda ibrahim oglu Hasan Tahsin 
tarafmdan Galatada Osmanh Bankas1 kar$tsmda Sark hamnda be~inei katta 
1 ve 3 numaralt yaz1hanede Karol Anders aleyhine ac;1lan fmdtk bedelin ~ 

den ve pe~in taahhiidund.en alacak ihtilaft iizerine miiddeialeyhin ikametgaht· 
nm meGhuliyetine binaen miiddeinin talebile UB.nen tebligat icrasma karar 
verilmi~ ve 1'11iirafaa 21 temmuz 1937 tarihine musadif Gar~amba giinii saat 
on bir buGuga talik kihnmi~ ve bu babdaki arzuhal suretile davetiye ve ha
kemlerin inhhabma aid olan tezkere Borsa salonuna astlmi~ olmakla mez • 
kur gi.in ve saatte bizzat veya bilvekale istanbul Ticaret ve Zahire Borsasm: 
d.a hakem heyeti dairesine gelmesi veya kanuni bir vekil p;ondermesi, akst 
takdirde hakkmda l'!;Jyab karan ittihaz edileeegi teblig makamma kaim ol
mak iizere Han olunur . 

v VERESiYE va. PE$i N ve 
E HazJr ve tsmarlama 

R Kostiim, Pardesii ve Pantalon P 
E lki prova ile, en son moda kumatlar ve 
S rekabetslz flatlarla Galatada me,hur 
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EKSELSY R 
Elbise magazas1nda bulacaksiniz. 
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Son:derece miiessir FLIT-mayii lwllantniz 
... ... -· 

FLIT taklidl mayllerle mQz'lc; plrelerln 
... 

e-o I 0 hakk1ndan gelinemez • 8 
~ 
~ 
r;n ..... 
= .... 
~ = 

FLIT. bOtOn ha~arat ftldOrOcO mayllerln fevklndedir: 
90 muhtellf millet, onu terclhen kullanmaktadtr ... Bu 
sabit olmu~tur. Flit'in formOIO hil;bir vakit taklit edil
memh;;tir. FLIT. kendisinden beklenen iki !?artJ mOkem· 
melen ifa eder. lnsana zarar vermez, fakat ha!?aratt 
kat'iyyen OldOrur. ~upheli mayile.ri reddedlnlz. Hakiki 
ve yegane Fllt aldtgmtza em in olmak iQin: siyah ku
~akh ve asker resimll. sari tenekeye dikkat edlniz. --..-

~ = ..... 

= .... 
N 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Arttinlla 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Kilo siit Muhammen 
Az1 Cogu fiati 

Cocuk hastanesi 35500 - 36300 11 
Ebe Yurdu 500 - 600 

) kase yot(urdu 
Ttb Talebe ) 3000 - 5000 aded 5 

Yurc:lu ) kilo yogurdu 
... ) 8000 - 10000 ] 8 

Muvakkat 
_gar anti 
Li. Kr. 
304 43 

153 75 

Sekli 

Kapah 
zarf 

Kapah 

Sartname 
bed eli 

142 Kr. 

142 Kr. 

<;ocuk Hastanesi ve Ebe Yurdu siitlerile T1b Talebe Yurdu kase yogur
duna kapah zarfla yap1lan teklifler lay1k hadde goriilmediginden ve T1b Ta
lebe Yurdu kilo yogurcl.una da hi<;; bir teklif vaki olm~d1gmdan yeniden ek· 
siltmiye konulmustur. 

1 - Eksiltme 25 haziran 1937 saat 16,30 da Cagaloglunda Slhhat Miitliir
liigii binasmdaki Komisyonda yapilacaktir. 

2 - Miktar, muhammen fiat, muvakkat garanti ve ihalenin §eklile §art
name bedeli hizalarmda gosterilmistir. 

3 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h ka
nunda yaz1h belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubile zarflanm ihale, saatinden bir saat evvel KQmisyona vermeleri. 

{3575) 

EDViN 

S1hhat ve i~timai 
Muavenet V ekaletinden: 

Bu ytl Istanbul Leyll Ebe Talebe Yurduna girmek istiyenlerin kabul 
§artlan ~unlard1r: 

1 - Ya~I 20 den a§agt 30 dan yukan olm1yacak; orta mektebden pekiyi 
ve iyi derecede mezun olacak, gerek tahsilini, gerek ileride mecburi hizme. 
tini yapmaga engel bir hastahi:{1 ve anzas1 bulunm1yacakhr. 

2 - Jsteklilerin dilekc;eleriJ).i asag1daki vesikalarile birlikte 15 eyhil 
1937 tarihine kadar S1hhat ve Ic;timai Muavenet Vekaletine gondermeleri 
lazimdtr. 

3 - Dilekc;e ile birlikte gonderilecek vesikalar: 
A) Niifu.> hiiviyet ciizdam ash, 
B ) Mezun bulundu.gu mekteb sehadetnamesi ash, 
C) Hiisniihal sahibi ve hie; evlenmemi§ oldugunu gosteren mahalli hiiku • 

metGe tasdik edilmis ilmiihaber, 
D ) 4,5 X 6 boyunda iic; tane fotograf, 
E) Miitehass1slan tam bir hastane heyetinden, bas1lmts ornegine uygun ve 

iistiind~ tasdikli fotografi bulunan bir s1hhat raporu, (Bu rapor hastane 
bal?tabiblikleri tarafmdan zarflanarak iistii miihiirlenecektir.) 
Muayene yap1lacak hastaneler : . Ankara, Stvas, Erzurum. Diyarbekir, 
Haydarpa~a Niimune hastaneleri; Istanbul Cocuk hastnesi; lzmir, Bursa, 
Konya, Adana, Samsun Memleket hastaneleridir. 
!steklilerin hastanenin bulundugu yerlerdeki S1hhat ve !c;timat Mua -
venet Miidiirliiklerine bizzat miiracaat etmeleri lazrmd1r. 

F) Ornegi a§aglda gosterilen Noterlikc;e tasdik edilmi~ bir taahhiid sened.i. 

TAAHHUD SENEDt ORNE(J.i 
(3599) 

Leyll Ebe Talebe Yurduna kabul edilerek istanbul Ebe mektebinde oku -
yup mektebden GJktiktan sonra S1hhat ve ir;timai Muavenet Vekaletinin gos
terecegi yerde lie; vii miiddetle hizmet edecegimi ve bu hizmeti tamamen yap
madtgim veya tahsil srrasmda s1hhi sebebler dt~mda Yurddan c;rkanldigim, 
yahud Yurdu terkevledigim takdirde kendim iGin hiikumetc;e yaptlan masraf
lan odemegi ve bu taahhiid senedi mucibince benden istenilecek paralar icin 
odemek mecburiyetinde oldugum tarihten itibaren % 9 faiz yiiriitiilmes.ini 
kabul ve taahhiid eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukanda adres ve hiiviveti yaz11I olan ..................... in bu taahhiidname 

mucibince faizile birlikte odemek mecburiyetinde bulundugu her ders yth 
ir;in iki yiiz lira olmak iizere biiti.in tahsil mUddeti i~in ceman 400 liraya ka
dar parayi borclu ········ .... ile birlikte miiteselsil kefil ve mii§terek mute -
selsil borclu slfatile odiyecegim . 

Kefilin adresi 

Hernen blr asra yakon blr 
tecrObe devrealna daya· 
nan Revue saatlerl ; •l:re 
tamOIAyar ve ternlnath blr 
saat takdlrn ederler. Te
kemmol etml• fennr alet, 
ler, kontrol ve -;:ah.ma 
rnetodu sayeslnde Revue 
saatlerln In muvaffak olma• 
lerona ba,.loca Arnlllerdlr :-

BaiiiCI saatc1larda bulunur. j' 
Umumf D•DO•u 2 

\t•anbtJI, llahoe Ka~u. Tat Man NO.Ml., 
, Tel. • ..,a84 

Ayar• daha daklk\ 
Flyatt daha-ucuz: 

YartkltVa ve 1t.o1eltrt biraz FLIT TOZU 
serpiniz. HOjarat derhal telef olruJ 

Bina i,Ieri ilant 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Ankarada Miilkiye Mektebi slhh! tesisat, 

kalorifer tesisat1, su deposu ve c;ama§rrhane in§aatt ve tamirat1drr. 
Ke§if hedeli: 34,828.22 lirad1r. 
2- Eksiltme 5/7/937 pazartesi giinii saat 15 te Naf1a Vekaleti Yapt l!i· 

leri Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile yap1lacakt1r. 
3 - Eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri evrak 174 kuru§ bedel mu • 

kahilinde Yap1 i~leri Umum Miid.i.irliigiinden almabilir. 
4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in taliblerin 2,612 lira 12 kuru!iiluk muvak· 

kat teminat vermesi ve N af1a Vekaletinden almm1~ miiteahhidlik vesikas1 ve 
asgari 15,000 lira degerinde kalorifer ve s1hhi tesisati iyi bir §ekilde yapml§ 
olduguna dair vesika gostermesi lfiZlrndir . 

isteklilerin teklif mektublar1m ikinci maddede yaz1h saatten bir saat ev
veline kadar Komisyon ReisliiHne makbuz mukabilinde vermesi muk\azidir. 
Poshda olacak gecikmeler kabul edilmez. cl57h (34440) 

Somer Linyit Ocaklar1 
Komi.iriin duman ve gazini de yakar 

Ankara Beynelmilel Komiir Sergisinde te~hir edilen ve halktn pek 
biiyiik alakasm1 kazanan Patentli Somer Linyit ocaklanm sipari!i et
mek istiyenler istanbulda $i~haneyoku!junda Merkez apartnnanmda 
No. 9 Macid Somere miiracaat etmeleri iliin olunur. 

Patentli Somer Linyit yemek ocaklar1 komiirU en az sarfeden ve 
en ziyade hararet vermek iizere yakan, en ucuz, en portatif, en zarif, 
en slhhi ve her keseye elveri!lli bir ocak harikastdtr. 

Beyoglu Vaktflar Direktorliigii 

Satibk Mahltiller 
Muhammen lnymeti 
Lira Kr. 

122 00 

22 20 

64:! 85 

Fmd1khda Hacireceb mahallesinin Ya~hane soka~mda eski 6 nu -
marah 51 metre 90 santim arsamn tamam1. 
Kas1mpa~ada Sinanpa~Sada Me~rutiyet sokagmda eski 10 yeni 24 
numarah 48 metre arsanm tamam1. 
Kas1mpa!Sada Tahtakad1 mahallesinde Dereboyu caddesinde eski 
10, 17 yeni 36, 21, 21/1 numarah 591 metre 25 santim arsanm ta. 
mam1. 

Yukanda yazth gayrimenkullerin miilkiyetleri pe§in para ile 23/6/937 
gii11iinden itrbaren 15 gun miiddetle ac; k arttirmiya t;Ikarilmi§tlr. ihalesi 
8/7/937 per~embe giinii saat 15 te Komisyonda yap1lacagmdan % 7,5 pey 
paralarile MahlUlat kalemine gelmeleri. (3588) 

ROMANYA SEYRiSEFAiN !DARES! 
Hareket edecek vapurlar: 

RECELE KAROL vapuru 26 haziran 
cumartesi saat 13 te (Kostence) ye. 

RECELE KAROL vapuru 30 haziran 
c;ar§amba saat 9 da (Pire, lskenderiye, 
Hayfa ve Beyrut) a. 

Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
i<;;in tenzilatlt fiatlarla miittehid bilet • 
ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlan i<;;in ve Tiirkiye • 
Romanya hiikfunetleri arasmdakl itilM 
mucibince merkezt ve §arkt Avrupa 
igin tenzilath fiatlarla e§yayi t.icartye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat lc;in 
Galata Yolcu salonu kar§Ismda Ta • 
hirbey hanmda Istanbul umumt seen· 
taligma miiracaat. Telefon: 49449-49450 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocastz kendi kendu.e" 

bic;ki, diki§ ogrenmek istiyel1lerle 
Yurd talebeleri ic;in ~iikrii Canal 
tarafmdan y&Zllmi§ttr. 

Kadln elbiselerine aid olan bi -
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya 
Be§ikta§ Dik~ Yurdunda satlhr. 
Her evde bulunmast lanmdlr. Ta§· 
raya posta parast ahnmaz. 

Tatbikat ve provalara aid iigiin· 
cii cildi de bastlmaktacl.Ir. 

Adres • Be§ikta§ Diki§ Yurdu 
Akaretler No. 87. Telefon 43687 

Zayi - Siirb Agob hastanesine siit ve 
yogurd vermek iizere depozit olarak ya
tirmt~ oldugum paramn makbuzunu za
yi ettigimden o makbuzun hiikmii ol -
mad1g1 ilan olunur. 

Siit<;;ii Halil t:;evik 

Operat8r • Urolog • 

Dr. Mehmed Ali 
IDRAR YOLLARI 

Hastahklar1 miitehaiiJIJ Kopriiba$1 
Eminonii han Tel.: 21915 

SATILIK-. 
Perdeler, sofra bezleri, sofra takum, 
biblo, salon yashklan, elektrik ci
hazt, musiki notalan, yemek odast, 
muhtelif salon e~yas1 ve dolablar. 
Ma~kada Gozem apart1manmda 4 
numaraya mut acaat. 

KANZUK SAC EKSiRi ":1 

KOMOJEN 
Sadarm koklerini kuvvetlendirir. 
Dokiilmesini keser. Kepekleri ta
mamen giderir ve biiyiime kabili
yetini artararak sa,.Iara yeniden 
hayat verir. Kokusu Hitif, kullant~l 

kolay bir sac; eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU ·ISTANBUL 

Edermid Kaymakambg1ndan: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Edremid civarmdaki Bostanc1 Ihca binasmm 

yeniC.en ini?ast. 
2 - Ke~if bedeli 9973 lira 50 kuru§tur. 
3 - Bu I~e aid i$Brtnameler ve evrak: 

A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fennt §artname 
D - Hususi §artname 
E - Metraj ve huHisai ke§if cetveli, projeler 
Istiyenler bu §artname ve diger evrakl Edremid Kaymakamhgmda 
gorebilirler. 

4 - Eksiltme 28/6/937 pazartesi giinii saat 15 te Edremid Kaymakamhk 
dairesinde yapdacaktrr. 

5 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
6 - Ek~iltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 748 lira muvakkat teminat ver· 

mesi ve bundan ba§ka a~ag1daki vesikalan hamil olup gostermesi 
lazimd1r: 
A - Ticaret Odasma kayldli bulunc:1..uguna dair vesika. 
B - Bu gibi in§aatt yapabilecek fenni iktidan bulunduguna veya bu 

evsa£1 haiz gosterecekleri in§aat ustaba~mm Naf1adan veya sair 
fen heyetlerinden ald1g1 ehliyet vesikalart. 

7 - Tekli.f mektublan yukanda 3 iincii maddede yaz1h saatten bir saat ev
' eline kadar Edremid Kaymakamhg1 dairesine getirilerek Eksiltme 
Kom:syonu Reisli~ine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublann nihayet iic;iincii maddede yaztll 
saate kadar ~elmi~ olmas1 ve d1~ zarflarm miihiir mumile iyice kapa • 
tllrnl$ olmas1 lazimdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. {3198) 

..---.F L 0 R Y AD A--~~~~~~ 
Belediye taraf1ndan s1hhat ve kontor noktai nazarmdan en son 
sistem olarak infa edilen ve betonarme kabineleri bulunan modern 

YENi PLAJ'I 
ziyaret ediniz. Du§lar•. emsalsiz IUksii ve uzun ikametler 

i~in bir ~ok kii~iik aperbmanlan vardar. 
Sahllde kazlnosunda hergUn ORKESTRA • 

Fiatlar mutedildlr. 

Surayt Delvet Umuml Katibliginden: 
Dairemizde 35 lira asli maa~h iki tane ikinci s1mf miilazimlik miinhaldir. 
Otuz ya~Inl geGmemi~ Miilkiye veya Hukuk mektebi mezunlarmdan me

murin l<anununun 4 iincii madciesinde yaz1h evsaf1 haiz olanlar arasmda 
agustosun dordiincii c;ari$amba giinii saat 14 te dairede miisabaka yapilacaktir. 
lstiyenlerin bir arzuhalle vesikalarile birlikte Riyasete miiracaatleri. 

c1647• {3502) 
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~A'JESIND~D\R. 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlar1 
i,letme Genel Direktorliigunden: 

1/7/937 tarihinden itibaren beher par~asmm agll"hgi elli kilodan fazla ol
miyan ve eemiryollarile kayidsiz ve ~arts1z olarak nakli caiz bulunan am -
bal~jh e~ya, Sirkeci - Kii~iik~ekmece banliyosiinde, furgonlarmda kayid 
muamelesi yaptmlmaks1zm banliyo trenleri furgonlarmda nakil i~in kabul 
edile bilecektir. 

1 - 20 kilo ag1rhgmdaki par~alardan 10 kuru§ ve 21 - 50 kilo agxrhgm
daki par~alardan da 15 kuru~ iicret almacaktll". 

Fazla tafsilat i~in istasyonlara miiracaat edilmelidir. {3576) 

ADEMi iKTiDARA 
BEL GEV$EKLiGiNE 
en tesirll blr lllq S E R V 0 i N dlr. 

Ta.,-aya poata ile 185 kuru~a tonderilir. Sirkeei Merkez eczaneai. Ali R1za 

Adalar 
Mevkii 

Heybeliada 

Malmiidiirliigiinden: 
Soka~ No. Kxymeti 

Eski Arka E. 1 Lira 
Yeni Karavasil Y. 14 900 

Hisses I 
Tamamx 

Yukarxda yaz1h gayrimenkul sah~ bedeli defaten ve pe~inen verilmek 
iizere sabhga ~lkarxlrm§hr. Sab~ 13/7/1937 tarihine musadif sah giinii saat 
14 te Adalar Malmiidiirliigunde yap1lacakbr. isteklilerin yazllan saatte Ko -
misyona miiracaatleri. {3590) 

Siiadiye Plij1 
Bu ak,am 

MUNiR NUREDDiN 
ve arkadatlar• konseri 
Saat 22 de ba§byacakhr. 

Ayraca dans ve muhtelif eOienceler. 

CUMHURiYET 

B A$ K U R' T 
C:,AT AL KA~IK ve BI<;AKLARI 
Avrupamn en yii~ek markah <;:ATAL, KA~IK ve 
BI<;:AKLARINDAN farks1z ve hatta onlara faiktir. 
Alpakadan yapllan B A S K U R T mamulatx en 
yiiksek sofralara sus verecek kadar zarif ve kul
lam~bdir. KARARMAZ, BOZULMAZ, EG!LMEZ, 
KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybetmez. Yerli 
emek, yerli sermaye ve yerli i~~ile Be!?ikta~ta iske
le yanmdaki fabrikadadll". Diinyamn en giizel 
CATAL, KA~IK ve BI<;:AKLARI YAPILIYOR. 

BALKANJ.ARDA DAHl ESt OLMIYAN 
fabrikarmza bUtiin mekteblileri grup halinde tet
kikat yapmaga davet ediyoruz. 

BA!?KURT, BA!?KURT, BA!?KURT ••• 
Bu ad1 unutmay1mz, yabanc1 markada ~atal, ka~Ik ve b1~ak verirlerse 

reddediniz ve xsrarla B A S K U R T mamulatlm araymiZ. 

izmir Memleket Hastanesi Ba~hekimliginden: 
!zmir Memleket ve E~refpa~a hastanelerinin bir y1lllk ihtiyacml kar~Ill

yacak olan 45,000 kilo ve 18,000 lira muhammen bedelli koyun ve kuzu eti 
kapah zarf usulile ve 11/6/937 tarihinden 1/7/937 tarihine kadar 20 giin miid
detle eksiltmiye <;lkanlmx~tll". !stekli olanlarm fieraiti mUnakasay1 gormek 
xstiyenlerkl hergiin Ankara ve istanbul Slhhat Miidiirliiklerine ve izmir 
Memleket Hastanesi Ba!?hekimligine mUracaatleri ve eksiltmiye i~tirak ede
ceklerin miinakasamn icrasmdan evvel bedeli muhammeni olan yiizde yedi 
bu~uk nisbetinde 1350 lira teminab muvakkatesini H. Muhasebe Miidiirlii • 
giine yabrmaga veyahud bir banka mektubu veyahud da tahvilatim bir zarf 
deruniinde teklifnamesini ve bu iki zarftan bir zarf i~ine konularak ve Ustii 
miihiirlenerek zarfm iizerine ac:l.resi hangi i~ i~in mUnakasaya i!?tirak edece
ginin de derci ve ihale giinii olan 1/7/937 tarihine rashyan pazartesi giinii 
saat ondan on ikiye kadar izmir Vilayet Daim1 Enciimenine miiracaatleri 
ilan olunur. cl870• (3379) 

Kilis ~arbaybg1ndan: 
Belediyemiz elektrik tesisab i~in elektrik saati a~1k baklr tel, ampul, sup· 

Ion izole tel vesaire a~Ik eksiltmiye ~xkanlmi~tll". 
1 - Muhammen bedeli 2472 lira 40 kuru2tur. 
2 - Muvakkat teminat 185 lira 43 kuru~tur. 
3 - istivenlere ~artname posta vasxtasile gonderilir. 
4 - !hale 1 temmuz 93'1 per~embe giinii saat on be~te BeledJye Encii-

meni huzurunda yapdacakt1r. Talib olanlar mUracaat etsinler. (3498) 

TASFIYE HALINDE 

iSTANBUL RIHTIM 
DOK VE ANTREPO 

T.A. $iRKETi 
HlSSEDARLARINA lLAN: 
~irketin itfa edilmemi§ hisse sened -

lerinden her biri i~in 50 (elli) Frans1z 
frankhk bir meblagm, sermayeye mah
suben ikinci tevziat olmak Uzere, tediye 
mevkiine konulmu~ oldugu hissedarla
rma ilan olunur. 

!§bU tediyat 25 haziran 1937 tarihin -
den itibaren Osmanh Bankasmm istan
bul, Paris ve Londra gi§elerinde, hisse 
senedi mukabilinde icra edilecektir. 

Hammer i§bu meblag-tn bedelini ts -
tanbul ve Londrada mahalli para ile ve 
tediye giinii fiatile alacaklardll", 

Tasfiye Meclisi 

HAYIIE7Tilt 
~{ZER 

Blr ~l~ek degil, bin blr ~i~ek kokusu 

VENUS ESANSLARI 
Oyle ~;i~;ekler alemidir ki, i~ine giren bir daha oradan ~lkmak istemez. Mevcud ve 

yeni ~1kan ~ok sabit eaanslarlDJD isimleri 
Flor Doryan, Lorigan, Roz Doryan, Rev Dor, Tango, Dlvln • 
ya, Istanbul gecesl, Bogazl~l, Madia, Buket, EZN, $ipr, Ro· 
yal, Senk Flor, t;anel, Mi~iko, Milflor, Kelkoflor, Flor Da
mur, Mikado, Paris, Suar de Paris, Narsis, Dag ~~~egi GUI, 
Menekfe, Yasemin, SUmbUI, Zambak, Fulya, MUge, Heliotrop 
Han•mell, $ebboy, Unutma beni, Krepdofin, Kadan teni v. s ... 

Depoau : EYliya Zade Nureddin, kimyevi eeza alit ve 1triyat ticarethanesi 
Istanbul - BahcekapJ 

Istanbul Gayrimiihadiller Komisyonundan· 

Maballesi 

Cmarl! 

» 

ADANA SATI~I 
Mevkii 

Baglaryolu 

» 

Emlak No. Cinsi ve hissesi 

Ada: 386 Alhnda iic; bah magaza ve ah1r, iistte 
Parsel: 68 be~ oda, mutfak ve mli§temilati havi 248 

Metro2 hanenin tamam1. 

J\.da: 386 
Persel: 66 
Ada: 386 
Parsel: 69 

161 Metro2 koza magazasmm tamami 

Mli~terek avlu ve kap1 yerini mli§lemil 
477 Metro2 mlifrez koza magazasi ve 
iistii a~1k magaza. 

Hisseye gore 

muhammen K 

16800 T. L. 

8400 » 

8400 

Y ukanda evsa& yazil1 gayrimenk uller Adanada kapah zarf usulile sah~a c;Jkanlml~ ve 9 !7 /93 7 tarihinde ihale
lerinin icras1 mukaner bulunmu§tur. T a liblerin o giin saat 14 ten evvel Seyhan Defterdarl1gma mliracaatleri. 

Sah• miinhaman gayrimiibadil bo nosiledir. 

SIR 

23 Haziran 1931 ¢ 

Yiiksek Ogretmen Okulu 
Sattnalma Komisyonu Ba,kanltgtndan: 
Yiyecegin cinsi Miktan Mecmuu ilk teminat1 Eksiltme giinii ve 

L. K. L. K. saati ve ~ekli 
34 kalem yas 19370 kilo 1157 65 86 82 8/7/937 perl;!embe 

sebze 26600 aded 806 00 60 45 saat 14 te ac;lk ek-
5600 demet 56 00 4 20 siltme ile. 

2019 65 151 47 
Yiiksek Ogretmen okulunun mayxs 938 nihayetine kadar ihtiyac1 olall 

ya~ sebzenin miktarlan !?artnamesine gore yukanda gosterilmi§tir. 
Bu yiyecegin ne suretle eksiltmiye konuldugu ve eksiltmenin hangi giill 

ve saatte yap1~acagx ve buna aid. ilk teminat miktan da gosterilmi~tir. 
Eksiltme Istanbulda eski Diiyunu Umumiye binas1 i~inde Yiiksek Mek· 

tebler Muhasibligi binasmda toplanan Satmalma Komisyonunda yapdacaktJr. 
Eksiltmiye gireceklerin 937 y1h Ticaret Odasmdan ve Vekaletten hare~ 

ket edenlerin noterlikten alacaklan vesikalan ibraz etmeleri mecburidir. 
isteklilerm belli giin ve saatten bir saat evvel teminatlanm Yi.iksek Mek• 

tebler M~~asibligi veznesine yatirmalan ve ~artnameyi gormek iizere Be .. 
yazxdda Universite arkasmdaki Yiiksek Ogretmen Okulu Direktorliigune 
ba~vurmalan ilan olunur. (3589) 

L!::•kOy Valuflar DirektOrliigii ilinlan I 
•• 
Uskiidar Mmtakas1 Tapu Sicil MuhafJZbgmdan: 

Anadoluhisarmda Goksu mevkiinde cGoksu c;aym:o diye amlan ~ay1rlll 
Evkaf adma tescil ve tahdidinin yapxlmas1 ve tapu senedinin verilmesi Ka~ 
d1koy Vakular Mi.idiirliigi.inden istenilmi§tir. Bu ~aymn Bezmialem vak • 
fmdan olduguna r•'ir 1256 tarihli bir de vak1fname verilmi~?tir. 

Hududu bu vak1fnamede yaz1h bu ~ay1r tapu kiitiiklerinde kimse adma 
kayidli degildir. 1515 say1h kanun ve onun nizamnamesine gore tahkikata 
ba§lamp yerinde incelemeler yapdacakbr. 

Bu r,;ay1rda Belediyenin veya mahallesinin veya hakiki veya hukmi 
sair §ah1slarm miilkiyet, intifa, idare ve nezaret noktalarmdan bir gfina il .. 
gjle:ri ve diyecekleri varsa ldd,ialarm1 il.lhat eder v~ikalarla birlikte ilan ta· 
rihim!en itibaren on giin ic;inde 1385/949 muhabere dosyasile MuhafiZllgl -
m1za ba§vurmalan ve yahud ke~if giil)ii olan 7 ~mmuz 1937 ~,il.r~amba gi.in~ 
saat 11 de Gqksu ~aymnda incelemege memur heyete miiracaat etmelen 
ilan olunur. (35!Q... 

• 
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23 Haziran 1937 CUMHURiYET 

Midenize 
Dikkat ve iyi 
HAZIM ediniz. 

<;abuk. iyi ~ignemeden yemek yiyenler, fazla baharath ve biberli 

yiyenler. bilhassa kki i~enler midelefini tahri~ ederler ve 

EK$iLiK, HAZI~SIZLIK, 
aitrhk. bat donmeleri hissederler. 

IVIAZO 
MEYVA TUZU 

HAZJMSIZLJGI. MlDE EK,;>lL1K ve Y AN MALA· 
RINJ giderir. tNKIBAZI DEFEDER. Bugiinden bir 
§i~ MAZON ahmz. Hic;bir miimasil miistahzarla k1yas 
kabul etmez. MAZON isim, Horoz markasma dikkat. 
Deposu MAZON ve Baton ecza deposu, Istanbul Y enipos· 
tane arkasmda. No. 47. 

U,iitmenin, Grip, Nezle, Ba, ve Di, agrtlar•n•n kat'i 
iiBCI KESKiN KA~ELERiDiR. Bah~ekapt 

Salih Necati 

esimli hakiki bir vak'a 
GENC VE TAZE 

Goriinmenin yeni ve kolay usulii 

yorucu bir me~guli· 

yetten sonra, buru
$Uk ve yorgun bir 
yiizii v.ard1. 
\-------~ 4., pudray1 kulland1. 

Bir miknatisin ig-ne

leri cezbettig-i gibi 

cild l~in son derece 

yap 1$ m a bassas1na 

malik gayet ince bir 

pudrad11. 

Saat 7 de 
$&yam hayret bir 
tenle gen~ ve terii· 
taze goruniiyordu. 
Yla " hrun parlakhii• lama· 
"''" llll olmu' hattl bUIUn 
IIWOh blnler kaybolmuttur. Blr 
-eta DVUralanmall klfldlr • 
(:MnkO bu pudra clldlnla lOIII 
~unllll blr JlPifmt hOUI• 

''"• mallktlr. 

Bu yeni pudranm 
Sen derece yap1~ma 
~assasm1 veren fevka 
ade inceligi adeta 

Yi.i.ziinde gayrimer'i
dir. En samimi dost -
lar1mz bile §ayani 
hayret teninizin, ta -
bi! giizellikten mutevellid olmacilgl· kat'iyyen miiteessir olmaz ve yiizde 
lla kail olamiyacaktir. Dt§anda, ya~- leke ve tabaka te§kil etmez. Tokalon 
lnurda ve giine~te veya deniz banyo- pudraSim, cildinizde son derece yapi§· 
8Unda ve yahud tenis mar;larmda, i.;eri- rna hassasm1 veren ve fevklade in
de s1cak salonda, dansta daima cazlb ce alan bu sihramiz cbir de 4• pudra
g(izellikte bir tape malik olabilirsiniz. Y1 kullammz. Neticesinden son derece 

Bu pudra, ne sudan. ne de terden memnun kalacaksmiZ. 

Aydin Nafta MiidiirliiP.iinden: ... 
1 - Eksiltmiye konan is : Aydmm Soke - Ortaklar yolunun 

11 + 465 - 17 + 500 kilometreleri arasmda §ose ve imalatJ smaiye in • 
llaahdir. 

Bu i~in kesif bedeli 17,551 lira 67 kuru~tur. 
2 - Bu i$e aid 1Jartname ve evrak eunlardlr: 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - I~enni sartnamesi 
C - Mukavele projesi 
D - Baymd1rhk isleri genel liartnamesi 
E - Ke>~if cetvelleri ve projeler. 
istiyenler bu evraki Aydm Naf1a Miidiirliigunde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 7/6/!J'd!f &!n 12/7/937 pazartesi gfrnii saat on be§te Vi -

layet Endirneninde yaptlacaktrr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i.;in isteklilerin 1316.38 lira muvakkat te-

rninat vermesi bundan ba,ka a~agtda yazll1 vesikalan haiz olmas1 lazund1r, 
A - Vekaletten ahnan miiteahhidlik vesikas1, 
B - Ticaret Odas1na kayidli oldu~na dalr vesika. 
6 - Teklif mektublan iic;iincii maddede yazl11 saatten bir saat evve • 

line kadar Enciimende toplanan Komisyona getirilerek makbuz mukabilin
de verilecektir. 

Posta ile: gonderilecek mektublarm nihayet iiciincii maddede yazll1 sa
ate kadar gelmi~ olmas1 ve di$ zarfm miihiir mumile iyice kapatilmi$ bulun
tnasi lazimdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3385) 

Eczact Aran1yor 

P A 1-< iSE 2 nc• sey ahat 
16 temmuzda Loyd EXPRES va
purile ve Brindiziden ROMA, 
MODAN tarikile. DONtl~: NiS, 
MONTEKARLO, ROMA, NAPQ. 
Ll tarikile iic; ay zarfmda istenil • 
digi zaman miinferiden avdet olu
nabilir. 

Gidis, doniis fiatlar1: 
1 inci 2 nci 3 ncii Yatakh yemekli 

2CO 140 t5 ' 
"NAK, 
Seyahat Acentahg1 

Galata R1hhm cad. 7. Tel. 43126 

Zayi - Pmarhisar Askerlik §ubesin • 
den ald1g1m terhis tezkeremle niifus 
kagid1rn1 kaybettim. Yenilerini alaca • 
g1mdan hiikiimleri yoktur. 

Rizenin Adacamii koyiinden Kambur 
ogullarmdan Cemal oglu Mevlud 

YALNIZ 

BAKER magazalaranda 

Her cins ve her renkte banyo 

kostiimlerinin en zen~Vn c;e~idle

rini her verden miisaid serait ve 

her keseye elverisli fiatlarla 

hula bilirsiniz. 

istanbul 1 inci icra dairesinden: 

Mahcuz ve paraya r;evrilmesi mu -

karrer 40 r;uval un 25 haziran 937 cuma 

giinii saat 10 da Yemi§te Limon iskele -

sin de 32 No. li diikkan iistiindeki ardi -
yede ar;1k arttlrma suretile satllacaktrr. 
Taliblerin mahallinde memuruna mii • 
racaatleri ilan olunur . (33542) 

lsvl~re 

BALLY 
Yazhk 

ayakkablar 
gelmi,tir. 

PACiKAKiS 
Beyoglu 

Gerede sulh hukuk hakimliginden: 
Geredenin Dogancr koyiinden Halid 

oglu Yunus tarafmdan bu koyden Yiiz
ba§I ogullarmdan Arif oglu Osman ve 
riifekas1 aleyhlerine yeni <;agada vaki 
<;or ~aym nam tarla hakkmdaki izale1 
~iiyu davasmm cari muhakemesinde 
miiddeaaleyhlerden Osmamn gaiben ve
fat etmi§ olmas1 hasebile ilanen tebligat 
yap1lmasma karar verilerek ilanen ya
pllan davetiye iizerine mahkemeye gel· 
memi§ bulunmasma binaen muhakeme
nin talik kllmd1gr 9/7/931 tarihinde cu

Siirt S1hhat ve i~timai Muavenet Miidiirliigiinden: ma giinu saat sekizde mahkemede ispat; 
Yirmi bin niifuzlu Siirt merkezinde i.;inde 1600 lirahk slhhl rnalzeme viicud etmedigi takdirde giyabmda mu

bulunan Belediyeye aid kapah eczane ile beraber bin be~ yiiz lira nakid be§ hakemeye bakllacagi ..jlyab kararl 
sene vade ile ve kefaletle asgari bes sene evvel mektebden c;Iltml$ bir ecza- kamma teblig olmak lizere ilan olu • 

Clya verilecektir. Siirtte bu eczaneden ha$ka bir eczane daha vardrr. -:nuiiiriiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiil();;;;;;;«i,l(3iiii3iiii5iiii53.)iiiiiiiii 
lsteklilerin Sijrt Slhhat ve l.;timai Muavenet Miidiirlii~e miiracaat • z Operator 

leri. <
3548

> .. RIZA UNVER 
KASADA 

SAKLADf~fNIZ 

DA~A 
KU~U 
sf~ 

C~SM[ 
VAZI Y £TiN DEOiQ 

ONU rAiZLt 
~ANI(AVA VE~iN)Z 

~USUSi SA~TlARIMIZI 
SOQUNUZ 

~OLANT~[ 
QAN~ ONIN 
J(Ai?AJ(OY PAL AS- ALAlEMcf 

Kocaeli Vilayetinden: 
izmit - Adapazan yolunun Sabanca • Arifiye Josmmda ve 35 + 900 -

39 + 900 lrilometreleri arasmda 3464 metre tuliinde ~osenin esash tamirab 
ternmuzun 7 nci c;ar$amba giinii saat 15 te a.;1k eksiltme suretile ihale edile • 
(!ektir. Kesit bedeli 8320 lira, muvakkat teminat 624 liradtr. 1steklilerin bu 
lniktar teminat mektubu veya banka makbuzu, Ticaret Oda11 kayid vesi • 
ltas1 ve Vekalet veya Vilayet Naf1a Miidiirliigiinden almmi!j fennt ehliyet 
'!sikasile Vi1ayet makamma ke$if ve liartnamesinf g5rmek istiyenlerin Vi· 
layet Nafla. Miidiirliiiiine miiracaatleri. (3527) 

Dogum ve kadln hastallklan 
mutehas&ISI 

Ca~aloglu, Nuruosmanfye caddes 
No. 22, Mavi yap1 

T eleton 22683 --a• 

Gerede sulh hukuk h3kimliginden: 
Kabiller mahallesinden Macaroglu 

Faik ve Alemdar oglu Mehmed vekilleri 
dava vekili As1m Ertugrul tarafmdan 
<;uhadar oglu veresesi aleyhine kasaba
da Giildemirde nam tarla hakkinda a
~llan izalei §iiyu davasmm cari muha • 
kemesinde: Mi.iddeaaleyhlerden .<_;uha
dar oglu Ra§id mahdumu Mehmed Mag· 
furinin ikametgah1 tahti me~huliyette 
kaldiimdan mumaileyh hakkmdaki teb
ligat gazete ile inti§ar ettirmek suretile 
muhakeme icra kllmm1~ ve 25/5/937 ta
rihinde miiddeabihin sahlmak suretile 
§iiyuun izalesine karar verilmi§ oldu -
gundan miiddeti kanuniyesi i~inde ka
nun yollarma miiracaat edilmedigi tak
dirde hiikmiin iktisab1 kat'iyet etmi§ sa
)'llacagi ilanen teblig olunur. (33558) 

istanbul be~inci icra memurlugundan: 
Dairemizin 936/2368 No. h dosyasile 

mahcuz olup satllmasma karar verilen 
Kad1koyiinde Sogiidlii~e§me caddesin -
de 10 No. h banda mevcud bir aded 
b1r;k1 ~erid makinesi 6/7/937 sah giinu 
saat 14 ten 16 ya kadar ar;1k arttlrrna ile 
satllacakt1r. i§tirak etmek istiyenlerin 
mahallinde bulunacak memuruna m(l -
racaatleri ilan olunur. 

Z0MR0T YALOVA 
KAPLICALARI. 

Bu sene Kapiicalarin Otel ve Lokantala
rinda biiyiik tekemmiiller yapiimi~tir. 1 ha
zirandan itibaren fiatlardaki ucuzluk bilhas
sa calib.i dikkattir. 
<;tnar Oteli: Bir giinliik pansiyon komple 
( Otel ve Y emek) bir ki~i i~in ( 325 ) ku

ru~tur. iki ki~i i~in otel ve yemek ( 550 ); 
kurustur. 

' 
Biiyiik Otel: Bir giinliik pansiyon kom· 

(350) pie ( Otel ve Y emek) bir ki~i i~in 
kuru~tan ba~l1yarak kat ve odalar1na gore 
yedi liraya kadard1r. iki ki~i i~in alt1 lira
dan dokuz liraya kadard1r. 
Aileler i~in ayr1ca tenzilat yap1l1r. 

Lokantalarda biiyiik bir itina ile haztrlanan yemek
lerin tabJdotu: Biiyiik Lokantada 100 ve Park Lo
kantas'tnda 70 kurutslir. Al~ka.-t vemek fiatlar1nda ' . 
dahi tenzilat valltlmisttr. .. .. . 

Banyo fiatlar1 seneye nazaran ~ok ucuzlami,br. (3233) 

TORK TiCARET BANKASI 
Merkezi: ANKARA 

HER NEVi BANK A MUAMELATI 

Her ay faizlerl iidenen : 

KUPQNLU VADELi MEVDUAT 

$UBELER • • 

ANKARA 
Adapazar1 ·BozUyUk Gemllk 
Bandtrma Bursa lzmlt iSTANBUL 

Telefon ; 2316 
Bart1n DUzce Safranbolu 

T elefon: 22971 
Bolu Eski,ehir Tekirdag 

Tiirkiyenin her taraf1nda muhabirleri vard1r. 

TELGRAF ADRESi : 

GENEL DiREKT0RL0K: TiiRKBANK - .Subeler: TiCARET 



EST I N 6 H 0 USE soguk hava dolaplarm•n OstOniOgOne 

W A 'ka hilkOmetince verllen tasdiknamenln sureti • 
dalr mer• SE'On 

"Refrigerator A") ba~hkh satunlarda WESTIN~~~U . 
~aklpleri arasmda en lyl bulunan . markanm :verd•gl_:netlceler 

yaz•hd1r .. 
0 "'WESTINGHOUSE buz 

Bu-ftasdlknameden .. anla~Jid•gma, g re 
• • 1 • d yOzde~'on daha az - I " d'Xer markalarm en 'Y sm en~ . 

dolap ar1 '11 h 1 t k 
. • rfetmekle beraber ayni so~uklu~u as• e me 

«~~u 0463) 
. . kalarm en iyisi 24 saatta 11 _saat (Yo • 

i~tn dt~er mar E'l 
~~~~mak mecburiyetinde i~en WESTINGHOUS ar 

ancak 6 saat C'lo 26,64) -~~~~tyor. 

f 

U. S. TREASURY DEPARTMENT 
PROCUREMENT DIVISION 
BRANCH OF SUPPLY 

Generol Schedule of Supplies 

CUMHURiYET 23 Haziran 1937 

Elektrik sanayiinde en $Ohretli isi~ olan .WESTINGH~_usE· bu~ 
$Ohretine yeni t;:>ir muvaffak~~et daha 11ave etb. Amerlka hukQmetl1 
taraf•ndan tertip edilen musabakada WESTING H 0 USE soguk, 
hava dolaplar1n1n ceryandan tasarruf ve metanetleri itibarile bUtUn, 
diger markalardan ustun olduOu resmen kabul edllml'iJ ve; 
Amerika hUkOmeti WESTINGHOUSE fabrikas1na 

16,697 tane Soguk Hava Dolab• 
sipart$ etmi$tir. Soguk hava i$1~ri tarihiode $imdlye kadar bu derecede·J 
muhim bir sipan$_ va~i olma~$tlr_j · 

WESTINGHO.\JSE fabrikas~ s~!!~~~ so~uk hava 

dolaplar.n~ 

5 Sene Garanti 
etmektedir. Bu ga·ranti bozuiim·veya klr•lanpar~. 

~an1n tamirinden ibaret olmay1p.makine k•sm1n1n 

k Am II en t e b d IIi n 'l te k eff u I 
eder ve bunu WESTINGHOUSE fabrikasmm 

Tilrkiye Omumi mi.imessili bul_unan Helios Mues.;· 

sesatl deruhte .etmektedir) 

N-45515 

Certified rnults of . ttsl!.,.!ubmitt .. lo ~••• _abo~f!•lracl~ot~t•c4 -fcbroaiJ _.,Ito. I 

CAPACITIES' 

4 cv. fl. 
5 cu. ft. 
6 cu. ft. 
1 cu. II. 
9 (II, ft. 

A.veroge 

fwESTINGHOUSE 
'aws. Pet. nnnltt1 tl•i 

1.11 25.2 
1.2 25.6 
1.26 22.8 
1.3 23.5 
l.SS 26.09 

1.29 lS 64 

lEFaiGElA TOt •?\_ 
awu. Pet. ,.""m' tlae 
1.12 58.1 
1.14 4IZ 
1.41 59.2 H Ell 0 S M~{fE ·s S E SAT I 
1.70 31.0 
us 35.1 

1.44 46.3 
l_stanbul Gala~~. Voyvada Caddesi j24-126~128_ • ..,.Ie1 • ...:_4461~. -P. K. -1400 

) 

N~ ~OTHI~ BATARYALI RADYO. 
~IFLII<LER .MEKTEPLER, KAMPLAR 
VE SEYYAHLARA MOJDE! 

I I Optamin kull n1n1 ' 
sacranmzm klima hata gelmez ! 

Daima fennin ilk terakki 
ad1mlarile yiiriiyen 

• K 
Akumiilatorsiiz! .. 

1'1 a 
' :~~--
a • r• ·- ·c · !·'}!j e 

·~ 

Yaln1z pille h;leyen 

PORTATiF RADYOSUNU SUNAR 

MiKA RADYO 
Voyvoda caddesi Nazh han Galata 

Kocaeli Vilayetinden: 
Vilayet yollan i<;in ilti tonluk 8 silindirli asgari 30 beygir kuvvetinde bir 

aded kamyon temmuzun 7 nci r;ar~amba giinii saat on be~te a~lk eksiltme 
suretile satm ahnacaktrr. Muhammen bedeli 2500 liracl.tr. · 

isteklilerin yiiz seksen yedi bur;uk lirahk muvakkat teminat mektubu 
il~- ~~la!:~ mak~_rmna, ~artnamesini gormek istiyenlerin de Vilayet N afza 
MudurluRUne muracaatleri. (3528) 

Zayi - Fabrikamzzm 2018 numarab 
ve 9/9/931 tarihli birinci Slmf i§letme 
muafiyet ruhsatnamesi zay-i olmu§tur. 
Yenisi ~1kanlacagmdan zayiin hiikmii 
yoktur. 

Kostantinos Elefteropulos, Y. Ctva
nopulos ve ~iirekasz 

Ferikoy ~ark Yag Fabrikas1 

BAYANLAR ~OK UZUCU 
F E M t L nedi.r? 

FEM1L kadmm aybk ihtiya'<larmda kullanacagz yeni ve szhhi 
bir tuvalet cserviyeti- dir. Hususi bir bagla kullamlrr. En ince ve en 
slkl elbiseler altmda goriinmez. Gtkmtl ve bi<;imsizlik vermez. 

BiR DERTTEN 
KURTULDUNUZ! 

F E M t L Sihhidir. 
FEM!L serviyetleri sthhi ve fenru bir §ekilde hususi bir pamukla 

hazrrlanrm§trr. Emici ku..-veti fazlacl.rr. Kam derhal emer. Asla ku
rumadlgz gibi, zslakhk ta vermez. Gayet hafif ve yumw~aktlr. Cilde 
yapt~maz ve deriyi tahri~ etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN 
VE MiKROPLARDAN KORUR. 

F E M t L pratiktir. 
Ciinkii giiniin faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. Ta~unasz 

v_e ~llanmasz r;ok kolayclJr. Bilhassa i~e giden Bayanlara ~ayani tav
sJyedlr. E1 <;antalarmda ihtiyat bulunduraJilinir. <;ama§rr zahmet • 
lerini tamamile ortadan kaldznr. 

FEMiL ve baglarm1 bir defa ayba§t ihtiyacmda denemek, biitiin 
doktarlarm bunu neden tavsiye ettiklerini anlamaga kifayet eder. 
Siz de tecriibe ediniz. 

Ht-r Eczanerfe, Parfiimori ve biiyiik Tuhafiye magazalannda bulunur. 

SERViETTE 
HYGiENiQUE 

FE MiL 

i~ SAHASINDA DA 
HALKf;ILIK 

HALK 
TIRAf? BICfAGI 
Halk~'hgm bir niimunesidir. 

ARKADA': 
Paranm daima oz karde§inin ce

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

18 MIL YON TURKUN 
kullanmasa laz1m gelen ba~ak 

ANCAK 
HALKIN mah olan HALK 

ba~agidU'. 

CfUNKi: 
Bu b1gak senin KAN karde§inin 
mahdzr. PARANIN yabancz ellere 

gitmemesine dikkat et. 

Her yerde 

10 tanesi 15 kuru§tur. 

HALK t1ra§1 makinesini 
• • sabununu 
• • flr'<as1m 

• • kremlerini .~~ I 
piyasada aramag1 unutmaym:...J 

20 DAMLA 

KARDOL 
Hiddet, korku, heyecan, ba~ 
donmeleri, nefes daralmasa ve 

baydmalarm oniine ge~er. 

Santo ve /1Q4mull.arrzn: Yunu• Nadr 
J:lmumt ne$rtyat1 tdare eden Ya%1 lllen 

Madara: H;hmet Miinil 
CKm/I.UNJI~ matlJIZtllt 

cOptamin• sa~ eksiri ba§ka miimasil 
ilaclar gibi terkibi meghul formiillerle 
degil halis vitam·in cevherinden yap1hr 
ve bu kudretile her§eyden evvel sa~la -
rm dokiilmesine sed ~eker. 

Sa~larm dokiilmesi, guddelerin zaytf
lamasmdan ve arhk klllar1 ya~atama -
masmdan ileri gelir. i§te Optamin bu 
guddelere can a§lhyarak derhal kuv
vetlendirir. Bu suretle sa'<lar giirbiiz • 
le~erek yeniden hayata kavu§ur. 

cOptamin• kepekleri temizlemekte, 
sa~lara revnak vermekte de §ayam 
hayret tesiri haizdir. 

Mutlaka tecriibe etmelisiniz 

Kilis ~arbaybgtndan: 
Belediyemiz kadrosunca 108 liraya kadar maktu iicretle bir fen memu· 

ru veya mimar almacaktir. tstiyenlerin evrak1 miisbitelerile miiracaat ;. 
leri. (34!ri' 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

• 
I 

varken , 1shrap ~ekilir mi ? 

BA$, Di$ 
agr1l~r1 

ve ii§iitmekten miitevellid biitiin 
agr•, SIZI, sancalarla nezleye, 

romatizmaya kar~a : 

NEVROZiN 
icabanda gUnde 3 kate ahnabilir. 

Or -
R -• 
In -
~ 
di§le 
hald 
dan 
~da 
leti 
dile 
lelll 
Ill a;: 
latn 
tiya 
lne 
dir. 
kt~r 
du 
Biz 
ca 
da1 
taf 
ce~ 

la 
d\i 
llle 
en 
i§ll 
lni 
lie 
lir 
le1 
Ia 
Y! 
in 
d, 

()1 

C; 

ti 


