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miinasebah geni!jliyor 

G nc1da : Spor haberleri 

Orman1 ormana korut
mak, orman1 ormana 
imar ettirmek usulu 

rmanlanm1zm usulsiiz kesme· 
!erie harab olmasmdan miite
essir olanlar bir arahk bu gi· 

memlekette orman kalm1yacak, o 
hie; kesme yaphrmJyahm, orman • 

aldJgumz 1,5 - 2 milyon lirahk va • 
gelince Tiirkiye Cumhuriyeti dev· 

. bir kalemde bundan vazge~ebilir de· 
~tie~. Bunun bir tefrit oldugunu diin soy· 
ernl§tik. Biitiin bir memleketin hergiin 
tnaatteessiif geli&igiizel tatmin olunan ve 
l&trnin olunmak zaruretinde bulunan ih
til'acl kar§Jsmda ormanlardan hi~ kes· 
llle yaptumayiz demek dile kolay bir~ey
dlt, Biz ormanlan yalmz harabhktan 
kurtarmakla kalmiyacaglZ, belki meveu
dii rnuhafaza ile beraber onu biiyiiltece
~iz ve ~ogaltacagJZ. Bunlarsa milyonlar
t& rnasrafla ba~anlabilir i~lerdir. Orrnan
dan varidat almJyacaksmiz da bu mas • 
laflan hangi kaynaklardan tedarik ede
teksiniz? Bunlar hissiyatla degil, he~ab
la hallolunabilecek i~lerdir. lmkam ol • 
duk~a ormam ormana muhafaza ettir • 
lllek, ormam ormana imar ettirmek tabii 
~n iyi yoldur. Nitekim ormanda devlet 
liletmesi esasma giden Tiirkiye Biiyiik 
lnillet Meclisi yeni orman te~kilattru ge· 
ne orman varidatma baglamak zarure -
linden kurtulamami~hr. Biz bunu dev -
let biit~esinde orman varidatmdan miis -
tagni olamamak manasma almz, ki ga
~et dogrudur. Biit~emiz heniiz hi~bir 
1tnkam ihmal edebilecek halde degildir 
<le onun ic;in. 

Kaide olarak orman, usuliine mutab1k 
olarak kesildik~e daha ziyade iyile~en bir 
tanh servettir. Bu hususta tabiatin ye -
ti~emedigi yerlere insanlann himmeti 
l'ardJm etmelidir. Boylelikle kesme ne -
ti esi ol.uak ormanlarumz e sil ez, r
tar. 

Ancak bizde bu kaidenin ~imdiye ka-
dar her tarafta hakkile tatbik edildigini 
iddiaya maatteessii£ imkan yoktur. Or
tnanlanmJz yer yer zuhur eden baz1 yan
&lnlar kadar geli~igiizel kesilmelerden dt' 
tniiteessir olmu~lard1r ve oluyorlar. Bu 
isi saglam esaslara baglamamn zamam 
iyiden iyiye gelmi~tir. Bunun i~in hie; or
lllan keshrmemenin ne makul, ne fayda
h bir usul olam1yacagma hi~ ~iiphe yok
tur. Boyle bir usul yalmz gayrimakul ve 
faydasJz olmakla kalmaz, tatbiki kabili
J'etten de mahrum farzedilir. 1htiyacm 
§iddetine kar~1 koyabilecek sert hicrbir 
kaide tamm1yoruz. 

Tiirkiyemizin orman endiistrisinden ge
<;en ve ~ehirlerle kasabalann ihtiyacma 
tevab veren kereste miktan ~imdilik 120 
bin metro mikab1 kadar bir ~ydir. Bunun 
J'amba~mda baltahklardan abnan mah
tukat ihtiyaclan vard1r, ve bir de alelu
rnum koylerin kereste ve mahrukat ihti
}'aclan. Bu nokta da dikkate abnmak !a
Zimdir ki Tiirkiyede I 7 mil yon niifus 
'~ard1r. Bunun dort milyonu ~ehirlerde 
<>n iic. milyonu koylerde oturmaktad1r. 
Bu on ii~ milyondan ii~ mil1onun orman
Siz Orta Anadolu sahalarmda oturd<Jk
lanm farzedersek geri kalan on milyo
nu ormanlann civarlannda veya i~lerin
de oturarak kendi orman ihtiyaclanm 
hizzat ve diledikleri ~ekil ve suretlerde 
<>rmanlardan istifa etmektedirler. Umumi 
heyetinde milyonlarla metro mikabma te
iidiiJ eden bu ihtiyaclar arasmda gozlerin 
en ~ok dikilen yeni ~ehir ve kasabalar ke
teste ihtiyac1 miktan pek ufak bir~eydir, 
\re nihayet bu endiistrinin ormanclligm 
butiin icablarma uygun ~ah~masm1 iste· 
rnek ve temin etmek muhal olan i~lerden 
degi!dir. Bu klSim ~oyle dursun, biz or
fnanlardan yap1lacak her agac kesme iii
ni saglam usullere baglamamn imkans1z 
<>lrnad1gma inamnz. Bu biiyiik bir tetkik 
\re tetebbu i~idir. 

Kaide olarak ~unu istiyebiliriz: Mev
tud ormanlanm1zda hicr olmazsa kesilen
ler kadar yeni agac yeti~melidir. Bu mik
.tar, istegimizin en a~ag1S1d1r. Kesilenden 
fazla agac yeti~mesini gozoniine ahrsak 
elbette ormanlanmiZI yalmz muhafaza 
ile kalm1yarak ~ogaltm1~ da oluruz. Koylu 
kendisine gosterilecek baltahklarda bu 
i§i boyle yapmaga mecbur tutulacak, bii
:'fi.ik kereste kesmelerinde ise ayni i~i 
devlet veya miiteahhid boyle yapacak · 
hr. i~te orman te~kilabm!Zin istinad et -
rnesi laz1m gelen makul esas. Buna 
lllemleketimizde hie; agac1 olm1yan yer
lerde tedricen her y1l be~er onar doniim 
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Here laz1m olan ~ok 
faydab bir eserdir. 

Telefon: Sa§DlUbarrlr ve ev1: 22366. Tahrlr heyet1: 24298. tda.re ve matbaa klsrru 24299 • 24290 

~V k.ll H . d.. ..h.. Tifoya kar~l harb e 1 er eyet1 un mu 1m 
1 8 h t 1 v k .. k .. d 

ve b. ) ( u as a 1g1 o un en 
uzun Ir top anti yapt1 i yoketmeki~inneyapmah 

Basvekilimizin son seyahati 
' 

hakk1nda gorii~- ~ 
alindi oldu, ehemmiyetli 

~~------------------
meier kararlar 

• 
lnonu 

• 
lsmet • cumartesr, 

Ankara 23 (Telefonla) - Vekiller Heyeti bugiin ogle
~ den sonra topland1. devamh surette miizakerede bulundu ve 
) gece de miizakerelere devam etti. V ekiller Heyetinin bugiin
.· kii toplantmnda Ba§vekilin, son seyahatleri etrafmda gorii~-

meler olmu~rur. Birr;ok miihim kararlar ahnd1g1 anla§Ihyor. 
I Bir sa bah gazetesinin tahmin ettigi gibi Mare§al F evzi 
~ c;akmak §ehrimizde olmad1gmdan bittabi bu miizakerelert' 

t

' i~tirak etmi~ degildir. 
Ba~vekilimizin cuma giinii §ehrimi7den fstanbula hareket 

etmesi ~ok muhtemeldir. Dahiliye Vekilinin de kendisine re
fakat edecei!i anlas1hyor. 

giinii §ehrimize geliyor ~ 
~ 

Dahilive Vekilinin Moskova seyahati ~ 
~iikrii Kaya, lstanbulda bir miiddet kald1ktan sonra Rus

yaya gidecektir. 
~iikrii Kayamn temmuzun iic.iine kadar 1stanbulda kalaca

gJ anla§Ihyor. Dahiliye V ekili 1 I temmuzda Moskovada ~ 
bulunacak, Hariciye Vekili Tevfik Rii§tii Aras da ayni ta- ~ 
rihte T ahrandan Moskovaya gelmi§ olacaktlf. ~ 

Dahiliye Vekiline, Rusya seyahatinde S1vas meb·usu Hii- ) 
seyin Rahmi ile Kastamonu meb•usu $iikrii $enozan ve Ha- ) 
riciye Vekaleti memurlarmdan ~erefeddin refakat ede- ) 
cektir. j 

Maruf doktorlanm1z arasmda bir anket aGflk 
Smhiye Miidiirii, Dr. Tevfik Sag lam ve operator 
M. Kemal, her,eyden evvel su ve kanalizasyon 

islerinin halli lazlm geldigini soyliiyorlar 
' 

istanbul gene bir tifo salgm1 altmda !ann fikir ve miitalealanm masile ne~re• 
bulunuyor gibidir. Giin ger;miyor ki sag- decegiz. 
da solda vak'alar zuhur etmi, olmasm. Istanbul Srhhat Miidiirii 
Zaten tifo r;oktanberi lstanbulun beledi Dr. Ali Rrza 
bir hastahg1 say1lmaktad1r. Bu halile tifo- Istanbul S1hhat 
ya, sanki tabil bir~eymi~ gibi hepimiz ah§- Miidiirii Dr. Ali RI
ml~ goriiniiyoruz. Bu r;ok fena bir zihni- za suallerime losaca 
yet ifadesidir. Birkacr giin evvel Ba~mu· ~u cevablan verdi: 
harririmizin yazd1g1 gibi tifo bu ~ehir ve «- Emraz1 sari
memleket icrin hakikaten bir ay1bdu. Ve ye miicadelesile biz
bunun ebediyen silinmesi, kokiinden zat Sihhiye Vekaleti v ekillerimizin Bag"' dad seyahati I r ek tayyarelerinin yok edilmesi ir;in ne kadar miimkiinse 0 v:tga.~~t ~~~~ad~r: 

'!5:' kadar ciddi ve esash bir program hazuh-

G h • d• d• "' • b I I yarak miicadeleye giri~mek laz1mdu. digt raporlara go-Kral S. M. azl•, eye.tl• _ 10 Ir 1g1 a OD ar r
1

een_icdaebrhedaleanl
1
rt.edbir-- Bu hastahgm kokiinden sokiiliip at1l-

• • • Hadise Almanyada rok maS! ir;in gereken tedbirleri tesbit etmek $unu da keyde .. Dr. Ali RtZa 

k b I tt I ~ maksadile ~ehrimizin en tanmmi§ doktor deyim ki bir §ehirde modem kanalizasyon 

mJZI a u e 1 er 'iddetli bir akis uyandJrdJ ~~ .. ~~~~~.~~:.1:.1.~~:~~ .. ~~.~~~~.~: .. ~.t.~~: .. ?.~?:. ......................... ~~~~~~.~~· .. ~ .. ~~~~~ .. ~.~~! .. 
lrak Hariciye Naztrlntn, heyetimiz 
verdigi ziyafette ~ok samimi nutuklar 

,erefine Alman ordusu {:ek hudu .. Tiirk siivarileri zaferden 
.. I d" dunda manevra yapacal;, 

Bagdad 23 (A.A.) - Anadolu a
jansmm hususl muhabiri bildiriyor: 

soy ~n 1 
Berlin 23 (A.A.) - Alman istihbarat . z a fer e k 0 ~ u y 0 rIa r 

biirosu, Prag'dan almt§ oldugu bir tel- ~ 
graf1 ne§retmektedir. Bu telgrafta Gor-

Diin Bagdada muvasalat eden heye
timiz istasyonda lrak ricalile ve Bagdad 
halkl tarafmdan parlak merasimle kar ~ 

1lanm1§llr. I 
lrak Hariciye Veziri, Hariciye Vekili 

doktor Aras1 otomobilile Kral saraymda 
heyete tahsis edilen daireye gotiirdii. 

Ogleden evvel Rii§tii Aras ve Celal 
Bayar, Hariciye Vezirini ve Ba§vekili 
ziyaret ettiler. Bu ziyaretler kendilerine 
ia de edildi. 

Doktor Aras ve Celal Bayar beraber
lerinde lrak elcrimiz Tahir Lutfi oldugu 
halde saat 5,30 da Majeste Kral Gaziyi 
Kasrizzuhurda ziyaret ettiler. Bu ziyaret 
esnasmda lrak Ba§vekil ve Hariciye Ve
ziri de ham bulunuyorlard1. Saraya gi
derken ve cr1karken Bagdad caddesini 
dolduran kesif halk kiitleleri heyetimizi 
pek samimi tezahiirlerle selamlam1~lar ve 
alkJ§laml§lardlr. Gosterilen samiml alaka 
ve muhabbet eserleri her tiirlii tasavvu -
run fevkindedir. Bu tezahiirat heyetimizi 
crok miitehassis etmi§tir. 
Ak~am Hariciye Veziri heyetimiz §e-

lrak Krah S. M. Gazi 

refine verdigi ziyafette iki memleket ara
smdaki dostluk ve karde§lik baglarmm 
sulh ve iki memleketin inki§afl icrin olan 
ehemmiyetini tebariiz ettiren nutuklar te
ati olunmu§tur. Ziyafet r;ok samimi bir 
hava ir;inde gec;mi§ ve bunu parlak bir 
siivare takib etmi§tir. 

[Arkasl Sa. 7 siltun 3 te] 
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Havayollan tarifesinde 
yolcular lehine tadilit 

Alb ay zarf1nda he, defa 
dan altJnci seyahatinde 

seyahat eden yolcu
para almmiyacak 

Devlet Havayollarmm yolcu tayyarelerinden biri 

Ankara 23 (Telefonla) _ Dev!etl ay zarfmda be~ defa seya~at yap~n ~?1-
Havayollanmn tarifelerinde yolcular )e- culardan altmc1 seyahatl~.rmde .b~let uc
hine yeni degi~iklikler ve ilaveler yap1Jd1. reti ahn!llamas1 da takarrur etm1~hr. An
Y eni tarifeye gore bilet abb da hareket- kara - Istanbul seferlerinde r;ocuklardan 
lerini tehir etmek 'istiyenlere miihim ko- alm~cak ii~retler 3 ya~ma kadar (sigorta 
Jayhklar gosteriliyor. dah1l) 4 hra, 7 ya~ma kadar olanlardan 

da 12 lira olarak tesbit edilmi§tir. Hava
yollannm lzmir ve Adana seferlerine a· 
gustos bidayetinde ba~hyacagm1 bildir • 
mi~tim. T emmuz ortasmda hava filosun 
birisi 4, ikisi 2 ve biri tek motorlii olmak 
iizere 4 yeni tayyare iltihak edecektir. 
Sipari~ edilen diger 3 tayyare de bir 
miiddet sonra gelecektir. 

Son zamanlarda tayyare kirahyanlarm 
sayiSl artmakta oldugundan bu ragbeti 
daha ziyade arhracak maddeler konmu§ 
tur. 

T ayyare kirahyanlardan bo§ gidi§ ve
ya donii§te iicret almmiyacaktJr. Istan
bul • Ankara seferi ic;in bir tayyare I 70 
liraya kir"alanacaktlr. 

Diger taraftan yolcu tayyarelerile 6 
Ankarada her pazar yap1lan tayyare 

u~u§lan crok ragbet gormektedir. 

don • Bennett kupas1 miisabakasma ~-
tirak etmi§ olan iki Alman balonunun E yub dunku musabakalarda birinci oldu 
Qekoslovak tayyareleri tarafmdan ye-
.. ;...,_P!f ·,.biU' ~i'mi~ ol uklar1 hPylln 
olunmaktadrr. 

Alman balonlarmdan birisi, bir tay -
yare tarafmdan takib edilmi§ ve tayya

[ArkasJ Sa. 'f siltun 3 te] ............................................................ 
Tarih kongresi ve 

T arih sergisi 

15 temmuzda Dolmabah .. 
~e saray1nda a~IIacak 
Ankara 23 (T elefonla) - 15 tem

muzda Dolmabahr;e saraymda tarih ser
gisi acrllacakhr. 

17 temmuzda toplanacak tarih kurul· 
tayl hamhklanna muhtelif sahalarda 
devam edilmektedir. Bunun ic;in §ehri -
mizde de muhtelif komisyonlar te§kil 
edilmi§tir. Kongre ve sergi icrin miihim 
vesaik toplanmaktadir. 

Bu hususlarla i§tigal etmek iizere ayn 
bir komisyonunun da bugiinlerde istan • 
bula gonderilmesi muhtemeldir. 

Gerek kurultay hamhklan, gerek §ef
lerin lstanbulda bulunmalan dolay1sile 
F1rka Merkez Biirosunun da temmuzda 
istanbula nakline karar verilmesi muhte
meldir. 
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Tuncelinde 
son vaziyet 

Sergerdelerin eleba,ISI 
teslim olmak istiyor -

Elaziz 23 (Hususi muhabirimiz -
den) - T uncelinde 1slahat program! sis
temli bir surette tatbik edilmektedir. Ser
gerdelerin kandird1klan yiizlerce gafil, 
aldandiklanm anhyarak Cumhuriyet kuv
vetlerine teslim olmaktadirlar. Hozat, 
Dersim istikametinden K1Z1ldag mmtaka
Sl bugiin tamamile teslim olmu§tur. Ser
gerdelerin eleba§ISI Seyid R1za, miifre • 
zelerimize bir mektubla ba§ vurarak teslim 
olmak istemi§tir. Sergerdeler crok mii§ • 
kiil vaziyette olduklarmdan yakmda hep
sinin Cumhuriyet kuvvetlerine ilticas1 bek· 
lenmektedir. . 

Soylendigine gore, Kutu deresinde 
sergerdelerin yaptiklan yemin tamamile 
bozulmu§tur. Kuvvetlerimize iltica eden 
cahiller hergiin Elazize sevkedilmekte -
dirler. T unceli mahkemesi sergerdeleri 
muhakeme i~in hawlanmaktad1r. Evvelki 
giin yakalanan bir reis mevkuf bulunmak
tadu. 

[Arkast Sa. 7 siltun 2 del 

,Siivarilerimiz, Pren do Gal miisabakalarmda da 
30 millet arasmda altmc1hgi kazanddar 

Londra miisabakalannda miihim muvaffakiyetler kazanan siivarilerimizden 
Eyiib Cevad Kula Saim Cevad Giirkan 

Londra 23 (T elefonla) - Londra 
beynelmilel ath miisabakalar Tiirk eki -
pi narnma biiyiik zaferlerle devam et -
mektedir. 

19 haziranda yap1lan ve yiizba§I Ce· 
vad Kulanm birinciligile neticelenen ilk 
miisabakalardan sonra 21 haziran mii -

[Arkasl Sa. 7 siltun S te] 
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lspanya meselesi 
vehamet kesbediyor 

Lizbonda toplanan Alman harb gemileri Akde· 
nize hareket etti. ingiltere ile Fransa Almanyaya 

miilayim bir Iisanla ihtarda bulundular 

Akdenize hareket eden Alman barb gemilerinden Amiral Scherr 

Berlin 23 (A.A.) - Havas Ajans1 
muhabirinden: 

iyi malumat almakta olan mehafil, Al
manya hiikumetinin Valencia hiikfuneti
ne kar~1 giri~ecegi icraatm Valencia'nm 
bombardiman edilmesine kadar ileri gi
decegini zannetmemektedir. 

Maamafih «KlZll korsanlar» a kar§l 

ciddl bir ihtar te§kil edecek bahrl niima· 
yi~ icrasma intizar olunmaktad1r. 

Almanya ile 1talyamn ademi miidaha• 
le komitesinden ~ekilmelerinin miimkiin 
oldugu zannedilmektedir. Boyle bir ka· 
rar, ~ok vahim addediliyor. <;iinkii bu. 
~ok mUhim beynelmilel akisler bull •-

[Arkasl Sa. S siltun 1 del 
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Stoyadinovie kabinesinin iki senelik faaliyeti 

Dost memleketin kty -
metli Ba~veki1i iki senede 

miihim i~ler gOrdii 
Stoyadinovi~ kabinesinin enerjik mesaisi Yugos
lavyada dahili nizam ve asayi~i temin etmi~ ve 

memleketin beynelmilel itibar1n1 arbrm1~br 
Belgrad (Hususi muhabirimizden)

Doktor Milan Stoyadinovi~ kabinesi 24 
haziran 935 tarihinde memleket idaresini 
eline almi§h. Stoyadinovic; kabinesi ii
c;uncu faaliyet y1hna girerken gec;en iki 
sene i~inde yaptJg1 i§leri hulasa etmek ~ok 
faydah olacaktu. 

6 ikincikanun 1929 tarihli diktatorliik 
idaresi muteveffa Kral Aleksandr'm 
Marsilyada feci bir surette olmesile ha -
kikati halde nihayet bulmu§tur. Yugos· 
lavya idaresi Y evti~ hukumetine ge~mi§ti. 
Y evtic; kabinesi memlekette istibdad u • 
sullerini tatbika koyuldu. Bu vaziyette 
memlekette bir ke§meke~ ba§gostermi§ ve 
butun halk tabakalannda kuvvetli bir a
demi memnuniyet cereyam ba§lami§tl. 

18 haziran 1935 te H1rvat onderi dok
tor Ma~ek'in Belgradda saltanat naibi 
tarafmdan kabulu ve Y evtic; kabinesinin 
istifasile ba§hyan vukela buhram neti • 
cesinde saltanat niyabetince siyasi rical!e 
yap1lan miidavelei efkar memlekette iki 
mufrit cereyanm mevcudiyetine delalet 
ediyordu. 

Memleketteki elim buhran1 nazan dik
kate alan saltanat niyabeti, memleket ah
valinin tabii duruma ifrag1 ic;in icab eden 
tedbirleri almak mecburiyetinde kald1. 
Memleketi hali tabiiye irca ic;in de bii
yuk niifuz, tesir, dirayet ve iktidar sa • 
hibi ve halkm sevdigi siyasi ricalin idare 
ba§ma getirilmesile miimkiindii. Bu ricali 
ise ancak miilga radikal ve mulga Slovak 
halk firkalarile mulga Bosna ve Hersek 
miisluman te§kilah siyasiyesi saflannda 
bulmak kabildir. 

Bu usul ve §erait dahilinde ve pek mii§
liik bir vaz'iyel i~inde Stoyadinovi~'le 
doktor Korostz ve doktor Spaho sal • 
tanat niyabetinin davetine icabet ederek 
en geni§ halk tabakalannm itimad;na is • 
tinaden 24 haziran 1935 tr zimam1 ida
reyi deruhde etmek gibi buyuk mes'uli • 
yeti iizerlerine ald1lar. 

Doktor Stoyadinovi~ hakiki demok
rasi ve parlamanter hayatln ancak kuv
vetli ve biiyiik firkalarla temini mumkiin 
olacag1 kanaatini hasd ederek miiteveffa 
(Pasic;) in (radikal) f1rkasile Koro • 
setz'in mulga Sloven halk f1rkasmdan ve 
doktor Spaho'nun mulga Yugoslav Bosna 
ve Hersek musluman siyasi te§kilatmdan 
(Yugoslav milli radikal birligi) namile 
kuvvetli ve muazzam siyasi bir fuka te§· 
kil ve f1rkay1 butun Kralhga ve 
bilumum anama te§mil etmi§tir. Y eni f1r· 
ka; dini ve 1rki karakterleri bertaraf ede
rek kendisini te§kil eden mUlga fukalarla 
beraber millet ve devlet vahdetini her §ey
den miihim addeden diger bilumum ana
Sir ve intihabdan etrafmda toplami§hr. 
Fuka; bilcumle devlet i§lerine prensip 
noktasmdan atfmazar ederek programm· 
da miinderic ahkam dahilinde mezkur 
meselelerin halline ~ah§makt;~. bulunmu§· 
tu. 

Bugiin Yugoslavyada atideki fuka ve 
s!yasi durum sarahat ve vuzuh kesbetmi§· 
tir: Bir tarafta SITplarla Slovenlerin ve 
Miislumanlann ekseriyeti mutlakasma 
ve H1rvatlarm bir k1smma ve te§rii mec
lislerde kahir bir ekseriyete istinad eden 
ve milli radikal birligi namm1 ta§Iyan 
doktor Stoyadinovic; - doktor Korosetz -
doktor Spaho'nun kuvvetli hiikumet fu
kasJ, diger tarafta da haris e§has ve er • 
kandan terekkub eden ve prensiple pro • 
gram namma hi~bir §eyi olm1yan ana ya
km muhtelif ufak tefek siyasi hizib bu • 
lunmaktadir. 

Doktor Stoyadinovi~'in riyasetinde bu
lunan Y ugoslavya hiikumeti kraliyesi 
te§rii meclislerde, kanun vaz'I hususunda
ki mesaisile bihakkin iftihar edebilir. 
Meclislerce kabul edilen kanun ve ni • 
zamnameler memleketin iktJsadi ve i~ti • 
mai ihtiyacatmm tatmini hakunmdan bil
hassa §ayam ehemmiyettir. 

Doktor Stoyadinovi<; kabinesinin va -
zettigi en muhim kanunlardan biri ~iftc;i 
bor<;lannm halline miiteallik kanundur. 
Mezkur kanun ~iftc;inin tediyat kabiliyeti
ni temin ettigi gibi ~ift~inin ikt1sadi saha
daki itibanm da yukseltmi§tir. Mezkur ka
nunla, hususi dayinlerle bankalarm me§ru 
haklanna dokunulmamak lizere on mil
yon Yugoslavya c:;iftc:;isi iki milyar dinan 
mutecaviz muhim bir borc;la bu borcun 
korkutucu faizinden kurtanlmi§h. 

Doktor Stoyadinovi<; kabinesi; Bosna 
ve Hersek miislumanlanmn Avusturya 
ve Macatistan idaresinde yirmi senelik 
mlicadeleden sonra istihsal edip 6 ka • 
nunusani 1929 diktatorluk idareaince 

Yugoslavyanm ktymetli Ba&vekili 
Dr. Milan Stoyadinovi~ 

gasbedilen dini muhtariyetlerini bir ka -
nunu mahsusla ve eskisinden daha geni~ 
hukuk ve salahiyetle iade etmi§tir. Yu -
goslavya muslumanlan bu muvaffakiyet
lerini doktor Stoyadinovic; · kabine • 
sinin miisluman naz1rlan doktor Mehmed 
Spaho ile doktor Behmene medyun bu
lunuyorlar. 

Doktor Stoyadinoivc; hiikumeti iki se
ne zarfmda naf1a i§lerine bir milyar iki 
yiiz milyon dinar sarfetmi~tir. Mezkur 
naf1a i~leri sayesinde yuz binlerce halkm 
mai§eti temin edilmi§, Dalma<;ya, Her • 
sek, Karadag ve garbi H1rvatistan gibi 
fakir halkm Amerika ve Avrupamn muh
telif diyanna kazanc ic;in akm etmesinin 
online gec;ilmi~tir. 

Memleketin iktJsadi hayatmi bilhassa 
gozi:iniinde bulundurmakta alan doktor 
Stoyadinovi<; {dare ba~ na ge<;i~ittin daha 
ilk gunlerinde asri ve miifid beynelmile] 
ticaret ve tediyat mukavelelerile Yugos
lavya miistahsalatJ ziraiyesinin ecnebi pi
yasalarmda suriimunii temin etmi~tir. 

Doktor Stoyadinovic; hiikumeti, mut • 
tefiki bulundugu Balkan Antantile 
Kiic;iik Antant devlet camialanna ve 
F ransa gibi A vrupanm garbmdaki hiiyuk 
bir devletle alan ittifaklanna istinad eden 
Yugoslavyamn beynelmilel te~riki mesai 
esaslanm ~imdiye kadar kendilerile mii
nasebat tesbit ve tanzim edilmemi~ alan 
kom§u ve diger hukumet ve memleketlere 
de te§mil etmi§tir. Doktor Stoyadino • 
vic; hiikiimeti, italya ile anla§ma akdi ve 
Bulgaristanla ebedi dostluk misak1 imza
SI suretile Yugoslavya hududlannda asa
yi§ ve emniyet i§lerini temin ettigi gibi 
Yugoslavyamn ikt1sadi inki§afmi da tak
viye etmi§ ve boylece Yugoslavyaya bey
nelmilel siyasi muvazenede ~ayam giptl 
bir mevki temin etmi~tir. 

Yukandaki sebebler dolayisile Yu -
goslavyanm Balkan Antantile Kii<;iik 
Antant camialarmdaki dost ve miittefik
leri i<;in k1ymetli ve kuvvetli bir istinad -
gah te§kil ettigini bilatereddiid iddia ede
biliriz. 

Doktor Stoyadinovic; hiikumetinin po
litikasJ Yugoslavyamn en geni~ balk ta
bakalan tarafmdan husnii kabul edilmi§ 
olup bunun neticesi olarak ge<;en sene 
sonlannda yap1lan belediye intihabatma 
kesif bir surette i§tirak eden Yugoslavlar 
yiizde seksen reylerini doktor Stoyadi -
novic; kabinesinin istinad ettigi Milli Ra
dikal Birligi namzedlerine vermi~lerdir. 

Doktor Stoyadinovic; hiikumeti italya 
ile anla~ma akdettikten sonra ltalyamn 
muttefiki olup Yugoslavyamn da kendi
sile hiisnu miinasebat idame ~ttigi AI -
manya ile de ikt1sadi ve siyasi te~riki me
saiyi son gunlerde tevsi etmi§ ve bu iki 
devletle munasebahm tesbit ve takviye 
etmek suretile harbden sonra yakm va -
kitlere kadar gergin miinasebatta bulu • 
nulan Macaristanla da munasebatm sa -
lah bulmasma ve yakm bir atide dostla~
maga zemin te~kil etmi§tir. 

Doktor Stoyadinovic; hukumetinin iki 
senelik mesaisi dahili intizam ve asayi§in 
temini, ikhsadl refah ve saadetin inki&afl, 
harici po]itikada cihan ban&mm takviye
sile memleketin beynelmilel itibar ve nii
fuzunun yukselmesi mahiyetini haiz bu
lunmaktadir. 

sVLEYMAN PASlC 

K1zday iiye dev,irme haftas• 
1 temmuz 1937 de bashvacakttr. 

iiye yaz1hn1z! 

CUMHURiYET 

( ehir ve M mleket Haberler· 
Muhtekirlere yeni 

ftrsat dogdu 
Hi~ yoktan odun ve 
komiir buhran1 ba~Iadt 

Odun ve komur fiatlarmda ihtikar bu
tun hJZi!e devam etmektedir. 

istanbulda normal olarak odunun ~e • 
kisi k1 ~m 300 - 350 kuru§ arasmda sa • 
t1hr, §iddetli kar oldugu zaman dort, dort 
hw;uk liray1 hulurdu. Kiraz zamam sa • 
y1lan hu aylarda odunun ~ekisinin 250 
kuru§u a§tiib §imdiye kadar gorulmemi§· 
tir. Halhuki bu sene gurgen odunu 280 
vr me§e 300 kuru§tur. 

Komiir fiatlarmm bu mevsimde kilosu 
en ziyade yuz para olmas1 laZJmgelirken 
§imdi toptan 3,5 • 3,75 kuru§tur. 

Odun ve komur depolan sahihlerinin 
bu hususta gosterdikleri yegane seheb 
mal olmamasJdir. Filhakika ellerinde hi~ 
mal olm1yan veya az hulunan depolar 
vard1r. Fakat hunun yanmda komiir ve 
odun kay1klarmm yollarda bekletilip a • 
zar azar getirtildigi ve bu suretle bir huh
ran yaratildigi da tesbit edilmi~tir. Hal
km yeni orman kanunile buyuk bir dar• 
hgm ha§hyacagi §eklinde bir vehme ka· 
p1lmas1 da bu vaziyetin dogmasma yar
dJm etmi§tir. 

Bursada vaziyet 
Bursa (Hususi} - Orman kanunu • 

nun tatbikatma ha§lanmasJ uzerine §eh
rimizde odun ve komur sati§lannm azaldi
gmJ ve haz1 a~1kgozlerin bu vaziyetten 
istifade etmek istiyerek depolanm dol • 
durduklanm bildirmi§tim. Vi!ayetin ~ok 
geni§ orman mmtakalarmdan ibaret ol • 
dugunu nazan dikkate alan valimiz Se
fik Sayer, kanunun tatbikatma b<l§la~ • 
d1g1 gun merkezde ve mulhakatta herhan
gi hir ihtikara meydan vermemek i~in bu 
gihi depo sahiblerinden ve odun komiir 
sallcilarmdan ellerinde mevcud mahruka
tm miktanna gore derhal hirer beyan • 
name istemi§tlr. Aynca koyliilerde ve 
halkta hasJ! alan ( arllk . a dun ve komur 
salllmiyacak} §eklindeki zehab1 duzelt -
mek i~in de dag koylerinin muhtarla -
nm tophyarak onlara alakadarlar marife
tile vaziyeti izah ettirmi§tir. Dag koy • 
liilerinin ekserisi yalmz oduti ve ki:imur
ciilukle ge~indiginden kendilerine, hi.iku
metin odun kesmek 1~m muayyeh 
mJ}ltakalar gosterecegi, bu kanunla ar • 
tJk eskisi gibi baltay1 omuzlay1p selle • 
mehiisselam istedikleri ormana dalam1 -
yacaklan anlatJ!mi§tlr. 

Koylumuze verilen bu izahata gore, 
kendilerine ihtiyaclanm temin i~in mak
talar gosterilecektir Bunlardan ser -
best~e odun ve agac kesebileceklerdir. 
Ayni zamanda bunlan §ehre de getirip 
satabileceklerdir. Binaenaleyh arllk Bur
sa halkmm bu hususta endi§elerine rna
hal kalmami§Ilr. Bugun Bursada tek bir 
odun ve ki:imiir yukunun gorulmemesi 
bu kanunun tatbikma ba§lanmi§ olmasm
dan ziyade ki:iyluniin bugiinlerde hasad 
i§lerile me§gul bulunmasmdan ileri gel • 
mekte oldugu §uphesizdir. 

ADLIYEDE 
Bir miitearr1z mahkum oldu 

Bundan altt ay evvel Eyub admda bir 
gemici, Burgazadasmda Paradisin kah
vesine taarruz etmi~, carnian klnm~ ve 
bu arada kanape uzerinde yatan kah -
veciyi de tornavida ile yaralam1~h. A
gircezada devam eden dava dlin netice
lenmi~ ve Eyub, lie; sene hapse, lie; sene 
amme hizmetinden mahrumiyete ve 38 
lira mahkeme masraft odemege mah -
kum olmu§tur. 

Kibar h1rs1z mahkum oldu 
ingiliz Ba§konsolosunun aparhmam -

na misafir gibi giden ve bu arada kon· 
solosun refikasma aid yiizuk ve klipe • 
leri c;alan Cemil admdaki kibar h1rs1z 
dun Adliyeye teslim edilmi§tir. 

Cemilin yap1lan muhakemesi sonunda 
7 ay hapse konulmasma karar verilmi§ 
ve derhal tevkif edilmi§tir. 

DENIZ ISLER/ 
Bir yelkenli batb 

R1dvan kaptana aid bliyuk bir yel -
kenli evvelki gun <;anakkaleden gec;er
ken Kilidilbahir onlinde f1rhnaya tutul
mu~ ve yelkenlerin tazyikile devrilerPk 
batmJ§tlr. Kazay1 civardan giirerek yeti
;~enler, gemi mlirettebatm1 tamamen 
kurtarm1~lardu. --···-Bahkesir Dogumevi 

miitehass1shg1 
Adana Dogum ve <;ocuk Baklmevi c;o

cuk mutehasslSl iken ikmali tahsil ic;in 
Almanyaya gidip Kolonya ve Mlinih i.J. 
niversiteleri c;ocuk kliniklerinde c;ah§· 
ml§ ve iyi derecede diploma alm1~ alan 
gene doktorlanm1zdan Ahmed Akko
yunlu Bahkesir Dogum ve <;ocuk Ba
klmevi mutehassJshgma tayin edilmi§
tir. 

Doktor Ahmed Akkoyunlu cidden 
muktedir bir gene doktor olup Ballkesi!' 
halkm1 bu kazancdan dolaJl tebrik e
deriz. 

Sabtkablar polise 
yardtm ediyorlar 
Y eni bir h1rs1Z, eski 

yankesiciler taraf1ndan 
yakaland1 

Emniyet lkinci ~ube mudurluguniin al
digJ tertibat sayesinde ~ehrimizdeki sabi
kahlann faaliyeti son derece azalm1s. 
sabJkahlardan birc;ogu kendilerine me~ru 
i~ler temin etmi§lerdir. Sab1kahlardan ek
serisinin Jslahl hal etmesi, ayni zamanda 
zab1tanm i§ini de kolayla~tnmi~. bunlar, 
adeta zab1taya yardimci olmu~lardn. Bu 
vesile ile dun garib bir de hadise olmu§· 
tur. 

Son zamanlarda fsmail Hakk1 admda 
bir adamm tramvaylar dahilinde ve ka -
lababk tramvay istasyonlannda ~ok do
la~tlgmi goren sab1kah yankesicilerden 
Pic; Hasan ve Sakir, bu adam1 dun ogle 
iizeri T ozkoparanda yakalami~lar ve o 
civarda devriye gezen ikinci §Ube me • 
murlarma teslim ederek: 

«- Biz arhk namusumuzla ya&Iyoruz. 
F akat bu adam son gunlerde bizim yeri
mizi tutmaga ba~lad1. Bir hadise olursa 
bizi bo~ yere yakalamaym. hte size bu 
adam1 teslim ediyoruz» demi~lerdir. 

fsmail Hakk1, Emniyet ikinci ~ube 
miidiirliiRiine getirilmi~ ve elleri muaye
ne edildigi vakit bunun jiletle ceket ke · 
sip yankesicilik etti~i anla~Ilml~tlr. 

1stanbulda dlin de adi bir hnSJZhk 
vak' asmdan ba§ka bir sirkat hadisesi ol • 
mamishr. 

SEHIR ISLER/ 
T ramvay kap1lar1 
kilidlenmiyecek 

Gec;enlerde verilen bir karar iizerine 
tramvaylarm on ve arka kapllan ista.>· 
yonlardan hareketlerinde kapablarak 
kilidlenmege ba§lanm1~h. Bu hususun 
c;ok mahzurlu olduguna dair yaphgimiz 
ne§riyat uzerine alakadarlara verilen 
yeni bir emirle arabalar istasyonlardan 
hareket eder etmez kap1larm kapanmas1 
ve fakat kilidlenmemesi bildirilmi§tir. 
Emrin tatbikma ba§lanmJ§hr. 

F estivale gelecek heyetler 
Festival miinasebetile Balkan mem -

1leketlerine giden Konservatuar mudurU 
Yusuf Ziya buralardaki temaslanm bi
tirmi§tir. Bir iki giine kadar §ehrinliZe 
donecektir. Bu sene Yugoslavyadan 25, 
Bulgaristandan 12 ve Macaristandan da 
20 ki§ilik milli oyun heyetleri gele -
cektir. 

2500 lirahk bir a~1k 
Sanyer Belediye muhasebesinde iki 

bin be~ yuz lirahk bir hesab ac;1g1 go -
riilmli§tiir. Belediye murak1blan bu a
c;1gm neden ilerei. geldigini tetkik et -
mektcdirler .. 

~ehir i~inde inek besliyenler 
Evvelce Belediye tarafmdan verilen 

bir karar lizerine inek ah1rlarmm heps1 
~ehir haricine c;1kanlml§tl. Son zaman -
larda baz1 kimselerin ~ehir ic;inde gene 
inek beslemege ba§lad1klan haber alm
mi§hr. Bu gibiler hakkmda takibat ya
pilacak, ah1rlan kapahlacakhr. 

Otomobillerin muayenesi 
devam ediyor 

Otomobillerin senelik muayenelerine 
devam edilmekte, anzalan tesbit olun
maktadJr. Mliterakim plaka resminde!l 
borclu olanlar bir k1stm borclanm ve • 
rerek geri kalam ic;in mlihlet ·istemi§· 
lerdir. Bu taleb kabul edilmi§tir. 

Son zamanlarda yeni olarak piyasaya 
~1kan otomobil adedi de yuz k1rkl bul -
mu§tur. 

VI LAYETTE 
Niifus itlerinin 1slah1 

Dun, Vilayette Vali muavini Hlidainin 
nezdinde Vilayet dahilindeki kayma • 
kamlarla Seferberlik §Ubesi mudiirun • 
den miirekkeb bir toplanti yapilmJ§ ve 
niifus i§lerinin 1slah1 hakkmda Veka • 
!etten gelen baz1 talimat ve direktifler 
tetkik ve hava tehlikesinden korunma 
i§leri hakkmda gi:iru~iilmu§tur. 

inhisarlarda tayin 
ve tahviller 

Y eni kadroda miihim 
baz1 becavi~ler yapdd1 

inhisarlar idaresinde mall seneba§I 
dolay1sile haz1rlanm1~ alan yeni kadro
lann, alakadar §Ube ve memurlara teb
ligi ba§lamJ~br. 

Yeni kadrolarda, birr;ok mlidlirler ve 
~efler arasmda yeni tayin ve tahv1ller 
icra olunmu~tur. Bu arada Umum m;J -
durluk yaprak tlitlln mubayaat §Ube.Sl 
muduru Ekmel Azmi Selcen Marmara 
mmtakasJ teknik ~efligine gec;irilm ;§, 

yerine de yaprak tiitiin ziraat ~ubes l 
mudliru Avni taym edilmi~tir. Cibali 
Tlitlin fabrikast muduru ibrahim de 
miinhal alan mamulat §Ubesi miidurlii
giine getirilmi~tir. 

Edirne Ba§miiduru Zeki <;amalt1 tuz
lasi mlidiirliigiine, bu Tuzlamn mudliru 
Sezai merkezde tuti.in fabrikalan §Ubesi 
proje ve tesisat mlihendisl!gine, Ankara 
Ba§miidurli Fikri Edirne Ba§mudurlU
gune, Aydm Ba§mudurli $likru Bursa 
Ba§mudiirlligline, Bursa Ba§mlidiirii E
min Bitlis Ba§mudlirlugiine, Bitlis Ba§
mudurii Fuad Tekaud Sand1g1 mlidur -
liigiine, mufetti§lerden Kadri Aydm B<l§ 

mudlirlligi.ine, Konya Ba§miidlirii Ml')h
med Ali Ankara Ba§mudUrliigune, LP
vazim mubayaat ~efi Murad Eski§ehir 
Ba§mudurliigline, Eski~ehir Ba§miiduru 
Ayetullah mufetti~lige, Erzurum Ba§ -
mudlirii Tayyar Konya Ba§mlidlirliigli
ne, miifetti§lerden Saffet Erzurum Ba§
mi.idlirliigline, mlifetti~Ierden Atif Le
vazim miibayaat §efligine, mlifetti§ler
den Can Bursa Ba~mlidiirlligline, Stvas 
Ba§miidiir muavini $evki Siird musta'til 
mlidurliigline tayin ve tahvil edilmi~ -
lerdir. 

Bunlardan ba~ka diger baz1 ~eflikler 
ve memuriyetler arasmda da becayi~ler 
icra edilmi§tir. 

MUTEFERRIK 
Y eni telefon almak §imdilik 

kabil degil 
Beyoglu telefon santralinde yeni abo

ne i!;in bir tek yer bile kalmaml§hr. Bu 
ylizden abone ol.nak istiyenlerin arzu
lan yerine getirilememektedir. $i~hde 
yeni bir santral binas1 in§aSl ir;in hazlr
hklara llaa lanmx xr·. Bu santr.U yapu -

,d1ktan sonra y~l,l;i...SJ.b.Qn~ kaydedilebile
cektir. 

Mithat Nemli Berline gitti 
Dun, Ticaret Odasmda bir toplanb ya 

p1lm1~ ve bu aym 28 inde Berlinde top
lanacak beynelmilel Ticaret Odalan 
kongresinde Turk Ticaret Odalarmm 
temsili lizerinde gi:irli§iilmu~ ve tkhsad 
Vekaletinin de tensibi ver;hile bu tem
silin Tiirkiye milli komitesi ve istanbul 
Ticaret Odas1 berinci resi Mithat Nemli 
ile Berlin Ticaret ata§emiz Avni tara · 
fmdan yap1lmasma karar verilmi~tir. 
Mithat Nemli dlin ak§am Berline hare
ket etmi§tir. 

Ticaret Odas1 lzmir sergisine 
haz~rlamyor 

Ticaret Odas1 ir;in haz1rhklarda bulu
nulmaktadtr. Bu seneki izmir sergism& 
Turkiyenin smai, ticari ve mali kalkm
masmm grafik ve istatistiklerle izah1 
vazifesi istanbul Ticaret Odasma veril
mi§tir. Oda bu grafikleri haz1rlamak -
tad1r. 

Sadullah Giineyin tetkikleri 
$ehrimizde bulunan Denizi§leri Mlis

te~an Sadullah Gliney dun ogleye kada1 
Hal-icdeki Deniz Fabrika ve Havuzlar 
idaresinde Van giilii ic;in yap1lmakta a
lan ikinci moti:irlU vapurun haz1rhkla -
rile me~gul olmu~tur. 
Muste~ar ogleden sonra Liman i§Iet· 

me idaresini ziyaret etmi§ ve miidiir 
Raufiden yap!lan i~ler uzerinde izahat 
alml§, yeni yolcu salonile yeni yap!la
cak antrepo ve atOlyelerin proje ve 
planlar1 lizerinde tetkikatta bulunmu§· 
tur. 

Polis mektebinde imtihanlar 
Polis mektebinde imtihanlara devam 

edilmektedir. Bu aym yirmi alhsmda 
imtihanlarda muvaffak olanlar mekteb
den mezun olacak ve karakollara taksi.m 
edilerek i.ic; ay staj gi:ireceklerdir. 

Sultanhisarda atdd1 • yen I mektebin tern eli 

Nazilli (Hususi) Sultanhisarda yeni bir mektebin temeli atil-
mi~hr. Valimiz de merasimd.e bulunmu~ ve bu miinasebetle bir nutuk irad 
ederek hukumetin kliltur ve mekteb i~lerine verdigi ehemmiyeti anlatm1~hr. 

Halk, buglinii bir bayram halinde kutlulam1~hr, Gonderdigim resim me
rasimde bulunanlar1 gostermektedir, 

Amerikadaki kanb 
hadiseler 

unya politikasmm mukaddera ,' 
d' de'' hm elinde bulunduran ye I d , 

leti muazzamadan ~ogunun ~ 
hili i§leri yolunda gitmemesinden dola~ 
beynelmilel siyaset uzerinde kafi der.e , 
cede tesir yapam1yorlar. F ransadalti 1~ 
I . [Jst• 
enn nekadar kan§Ik oldugunu sosya 

lerin lideri Blum'un hiikumetten c;:ekil~ 
sile bir kat daha meyd3na <;Jkmi~tJr. 
merikada siyasi ve ikhsadi biiyuk t 0r : 
luklara kanh amele grevleri inzimarll e1, 
lediginden bu biiyuk devlet dahili ga 
ilelerle ugrasmak mecburiyetinde kal!11'1; 
t;r. Mister Roosevelt 1932 de mernlekJ 
mali ve ikhsadi iflas felaketi kar§IS1ll 

1 

bulun.d.ugu bir zamanda ilk defa ~u!ll 1; 
hurreiSI olmu§ ve fevkalade tedb1rler 
felaketin onunii bir derece almi§h· fa ' 
kat esash ve devamh tedbirler almak h~ 
susunda sermayedarlardan, muhalif parU 

k' • 
cumhuriyetc;:ilerden ve mlittehid hii 11 •• , 

metlerin ali mahkemesinden birc;:ok !II~ 
manaate maruz kalmi§tl. 

Ge~en senenin te§rinisanisinde ikinci d~ 
fa namzedligini vazettigi zaman bu ense 
Jeri ortadan kaldlrmak hususunda roil • 
!etten adeta salahiyet istemi§ti. Hakik3.: 

ten bu son intihahda kendisinin partl~ 
demokratlar gerek yeni meb'usan gere 
ayan arasmda kahir ekseriyet kazanmlY 
hr. 

Arhk Roosevelt'in ali mahkemenin ka' 
zai salahiyetini degi§tirmek ve esash idd; 
ri Islahat yapmak ve yan kalan iktisa 1 

ve i~timai tedbirlerini diledigi gibi tarna!ll' 
Jarnak hususunda serbest oldugu zannt" 
dilmi§ti. Bu hesab ve tahminler isabel et• 
medi. Alii aydanberi i~tima halinde b~' 
lunan meb 'us an meclisi Cumhurreisirt1~ 
diledigi belli ha§h kanunlardan hie; birirtl 
~1karmad1. 

Ayan meclisi ise miittehid hiikurnetlt" 
rin a}j mahkemesinin Js)ah ve tensiki tekk 
lifini kanunu esasiye uygun bulmiyara 
reddetmi§tir. Mister Roosevelt §irndi~e 
kadar yapt1g1 i§lerin heba olacagmi du• 
§Unerek demokrat partisine mensub dort 
yuz meb'us ve ayam kendisinin Chasape
cke korfezinde ku~uk bir adadaki ma • 
likanesine davet etmi§tir. Burada gorii. • 
§lilecek §eylerin harice fa§edilmemesi ic;11S 
kadm meb'uslar ve gazeteciler bile da 1 

vet edilmedi. Bu gorii§meler yarlJI b11~ • 
hyacak ve aym yirmi yedisinde bitecektif• 

Lakin bu gorii§melerin sonunda Mister 
Roosevelt'in niifuzu artacag1 ve sozii ge
~ecegi beklenemez. Amerikada parti U : 

sulu ingiltereninkine benzemez. Filv&k1 

cumhuriyetc;:i ve demokrat diye iki buY~~ 
parti vard1r. F akat bunlardan her birl 
muhafazakar ve liberal diye iki§er hit-be 
bi:ilunmektedir. 

Amerika efkan umumiyesi dilek ve t~· 
mayulune gore ba§ka ha§ka iki partinJil 
ayni akide sahibi hizibleri derhal birler 
biliyorlar. Son zamanlarda Amerika a 
liberalizm cereyam kuvvet buldugundall 
Roosevelt'in daha ziyade radikal ve 
cezri alan talebleri kar§Jsmda her iki par~ 
tmin liberal hizibleri birle§mi§tir. Bun~at 
Cumhurreisinin istedigi Islahati Ametl • 
kada kongre ad1 verilen parlamentonun 
salahiyetine ve bahusus kontrol hakk111 a. 
miinafi saymaktadular. Bunun ic;:in _P3J 
lamento kendisine kar§J atalet ve insida 
§eklinde muhalefet yap1yor. • 

Mister Roosevelt memleketin ic;:tirna' 
ve ikhsadi biinyesini degi§tirmek ic;:in g~ 
c;:en riyaset devresinde tatbik ettigi ve ]a• 
kin ali mahkemenin mudahalesile so I~ 
nunu getiremedigi yeni i§ planile arne e 
sendikalan birligini yaratmi§ti. £.,rveJce 
Amerikada amele sendikalan demiryol • 
Ian amele ve mustahdemini ile in~aat ve 
matbuat gibi san' at §ubelerine inhisar e" 

diyordu. 

Otomobil ve ~elik ve emsali kiitle h~ 
hnde istihsal yapan sanayie mensub f3. 

rikalann yalmz kendi hususi amele bit" 
likleri vard1. Cumhurreisi fabrikator!atl 
kendi amelesi birliklerile degil umumi a; 
mele ittihadile mukavele yapmaga j~bde 
eylediginden John Lewis 'in idaresJO 
muazzam bir birlik viicude gelmi§tir. ~~~ 
b1rlik otomobil fabrikatorlarmi yola geu.:• 

.. ll' 
dikten sonra c;elik fabrikatorlanna sot d" 
nu gec;irmek istemi~ti. Bunlar ise ken ; 
taraftan amele ile §iddetli muhalefet.; .• 
mukavemet gosterdiklerinden kanh ha 1

t 
,.,1· te 

seler ve muharebeler c;Ikmi§tir. JV!
15 • 

Roosevelt §imdilik kenarda durmakt~ • 
d1r. Gene halaskar olarak meydana Cf

1 

mak i~in fiTSat bekliyor. 
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lspanya meselesi 
vehamet ~esbediyor 

lizbonda toplanan Alman harb gemileri Akde
bize hareket etti. ingiltere ile Fransa Almanyaya 

miilayim bir lisanla ihtarda bulundular 
[Ba~taratt 1 fnct satuJede I 

lllekten bali kalmiyacaktlr. 
~lrnanya ve ltalya bahri kontrol

dan ~ekildiler 
Londra 23 (A.A.) - Berlin "e 

~OIIIanm talimah iizerine Alman ve hal
tan sefirleri ,memleketlerinin kat'i suret-
1~ bahri kontrol sisteminden ~ekilecekle-
11ni bi!dirmi~lerdir. 
d Maamafih Almanya ile ftalya, Lon
dra komitesi mesaisine i~tirake devam e
. ecekler ve kendilerini ademi miidahale 
~ilafnamesine bagli addeyliyeceklerdir. 

~ransa ve lngilterenin Almanyaya 
ihtarlart 

l londra 23 (A.A.) - lyi malumat 
a.~akta olan bir membadan bildirildigine 
gore, Fran sa ve !ngil tere hiikumetleri, 
~e~en gece Berlindeki sefirlerine Alman
l>~nm Valencia hiikumetine kar§I beynel-
1111le! ihtilatlara sebebiyet verecek ve Av
~Pa sulhunu tehlikeye koyacak her tiir
ll hareketlerin vahametini Berlin hiiku -
lnetinin nazan dikkatini celbe memur et
tnege karar vermi§lerdir. 

A.lman harb gemileri Akdenize 
geliyorlar 

. Lizbon 23 (A.A.) - Reuter ajansJ 
lnuhabiri, Amiral Scheer, Nuremberg 
~e Karlsruhe Alman harb gemilerile ii~ 
1~l'J>ito muhribinin ve bir nakliye gemisi
~ln bu sabah Lizbona vas1! olmu§ oldu
~unu bildirmektedir. 

1 Bu gemiler, ogleden sonra Akdenize 
nareket edecektir. 

rin mi.iessir bir tesanudiinii farzeder. Bu 
tesaniid, Leipzig'in torpillenmesi mese -
lesinde kendisim gostermemi~tir. Binne -
tice Almanya, bundan boyle kontrol sis
temine i~tirake devam etmesine li.izum ol· 
madigi miitaleasmdad1r. 

Almanyamn Akdenizdeki filosunu 
geri ~agmp ~agirmiyacagJ hakkmda bir
~ey soylenmemektedir. 
Almanlarrn son hattt hareketleri 

karfrsrnda /ngiltere 
Londra 23 (A.A.) - Havas muha

biri bildiriyor: 
Londra gazeteleri, bugiinkii yazilann

da, Almanya • fspanya hadiselerinden 
bahsederken, endi~e ile fakat ayni za -
manda soguk kanhhkla §U suali sormak -
tad1r: 

«Birka~ gi.indenberi Almanyamn tut
tugu siyaset yolundaki hakiki amiller ne
dir ve Almanyamn onumuzdeki ilk jesti 
ne olacaktiT ~» 

Maamafih, ingiliz gazetelerine gore, 
birka~ nokta §imdiden halledilmi§ telakki 
edilebilir: 

1 -Von Neurath'm Londrayi ziya
retinin tehirile Almanyanm Leipzig me • 
selesindeki degi§mez hath hareketi arasm
da rab1ta bulundugu muhakkakhr. 

2 - Y ukandaki iki hadise ile Gene
ral F ranconun Bilbaodaki muvaffakiyeti 
arasmda muhtemel rab1ta vard1r. Nasyo
nalistlerin muvaffakiyetleri teeyyiid ettik
~e. miifrid nasyonal sosyalistlerin siyaseti 
galebe ~almaktadJr. Diger taraftan, A! • 
manyanm <;ekoslovakyaya kar~I ald1gJ 

Alman Nazrrlar heyetinin hath hareket de Almanyada miinaka~a 
toplantrsr kabul etmez siyasete ~uuri 6ir surette do -

!' .Berlin 23 (A.A.) - Namlar mec- niildiigiinii teyid eylemektedir. 
ls,, saat 11,30 da Hitler'in riyasetinde 3 - Almanyanm bu degi§mesile 
loplanmi~hr. Toplantida biitiin namlar, Fransiz kabinesine buhram arasmda da 
Otdu kumandam General von Fritsch. belki bazi rabitalar mevcuddur. 
,donanma kumandam Amiral Raeder ve Avusturya Franco hiikiimetini 
A.lman zab1ta ~efi Heinrich Himmler tanzmad1 

ha7.1r bulunmu~lardir. Briiksel 23 (Hususi) - Alman ve 
• Von Neurath, siyasi vaziyet hakkmda italyan hiikumetleri General Franco hi.i
l~hat vermi~tir. kumetinin tamnmasm1 Avusturyadan is -

Amiral Raeder, Leipzig'in torpillen - temi§lerdir. Avusturya hi.ikumeti bu tek
~esi te§ebbiisuniin teknik ~artlanndan lifi reddetmi~tir. 
ahsetmi~tir. lhtilalcilerin ileri harekatr 
Siyasi mehafile gore, Almanyamn Londra 23 (Hususi) - fspanyol ih-

Latti hareketi ~udur: tilalcileri Bilbao'dan ilerliyerek Santan • 
Ademi miidahale komitesi, devletle - dere vaklasmi§lardu. 
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\' eni kabine Pariste Van Zeeland'In 
iyi kar~dand1 

V' eni hiikumetin mali sa
hada makul bir liberaliz
llte donmesi bekleniyor 

:Paris 23 (A.A.) ~zeteler, bu sabah, 
Chautems kabinesi hakkmda ilk dii§iin
CeJerini bildirmektedir. 

Matin diyor ki: 
•Mali sahada, Chautemps saglam ve 

ll'lakul bir liberalizme diinmek arzusun
dadir. Hiikfunetin ba§tnda Chautemps· 
h.tn ve Maliye Nezaretinde de Bonnet
h.i.n bulunu~lannm 90k sarih bir mana
St vard1r. BugUn Jaz1m gelen §ey, iti -
ll'lad1 yeniden canland1rmak ve Frans1z 
~konomisinde, bir sen eden beri sosyal 
l.nki§afm fazla seri ilerlemesi Uzerine, 
hasll olan son sarsmtilarm si.ikun bul -
ll'lasma kadar durumu idame eylemek -
tir .• 

Yeni Fransrz Maliye Nazrrr 
Fransaya geliyor 

Paris 23 (Hususi) - Maliye Nezare -
ti.ne tayin edilen Va§ington sefiri Bon
h.et bugUn Amerikadan Fransaya hare
ltet etmi§tir. Yeni kabinede 11 sosyaJlst 
'-'ard1r. Kabineye komUnist naz1r alm -
lb.ami§hr. 

Cenevre Mesai biirosu 
i§ini bitirdi 

Cenevre 23 (A.A.) - Beynelmilel 
lb.esai konferansi bu scbah mesaisini tatil 
~hni§tir. Ruznamede mevcud yedi me -
•eleden ii~ii mensucat, kimya, grafik sa
l'layiinde i§ saatlerinin azaltJ!masma mii
tedair olmasi itibarile bilhassa nazan dik
kati celbediyor. Bunlardan yalmz men
~l.lcatta kirk saatlik hafta hakkmdaki pro
le kabul edilmi~tir. 

Diger projeler iizerinde zaruri olan 
8iiliisam ekseriyet hasi! olamami§tir. 

lngiliz meb'uslarmm tahsi
satlari yiikseltildi 

Londra 23 (A.A.) - Avam Kamarast, 
lttsa bir miizakereden sonra, 17 reye 
kar§I 325 reyle meb'uslarm tahsisatim 
6oo liraya ~1karan teklifi kabul etmi§tir. 

temaslar1 
Bel~ika Ba~vekili dun 

Cumhurreisi Roose• 
velt'le Q"oru~tii 

Va~ington 23 (A.A.) - Bel~ika 
Ba~vekili Van Zeeland bugiin Reisicum· 
hur Roosevelt ile bin;ok miizakerelerdc 
bulunmu~tur. Bu miizakereler iptidai 
maddeler ve altm ihtiyat ak~esile zengin 
olan memleketler ve digerleri · arasmdaki 
ihtilaflarm halli uzerinde cereyan etmi§tir. 
Keza, harb bor~lannm tasfiyesi meselesi 
de gorii~ulmii§tiir. 

Beyan olunduguna gore Roosevelt 
Van Zeelandm telkinlerinden baz1lanm 
belki nazan itibara alacakhr. Fa kat harb 
bor~larmm ceffelkalem iptalini ve silah
lanmada kullamlmJyacagma dair kafi te
minat verilmedik~e altm kredi a~JlmasmJ 
kabul etmiyecektir. 

Amerikada yeni bir i~timai 
kanun haz~rlamyor 

. -ya§i_?gton 23 (A.A.) - Kongre yeni 
I9tima1 kanun projesini tetkik etmekte
dir. <;iinkU son grevler sendikalarm ka
nuni bir mevcudiyet iktisab etmesi ve 
tavassut ve hakemlik sisteminin 1slah 
olunabilmesi i9in petronlan sendikalar
la itilafnameler imzasma icbar etm~k 
i.izere §imdiki kanunlarm ve bilhassa 
Wagner kanununun takviye edilmesinin 
za:ur! .oldugunu rneydana 91karmi§tlr . 

Ihtilafm geni§liyecegi zannedilme -
mektedir. <;Unkfi Roosevelt'in mUdaha
lesi Lewis'in yeni grevler 91karmas1 se
beblerini izale etmekte ve federal oto
ritenin her zaman kadir oldugunu giis
termektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 23 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugUnkii kapam§ fiatlan §Unlarchr: 
Londra 110,89, Nevyork 22,42 3/4, Ber 

lin 896, BrUksel 378,75, Amsterdam 
1233,75, Roma 118, Lizbon 100,75, Cenev
re 514,50, bak1r 61 - 63, kalay 247,17,6, 
altm 140,05, giimU§ 19 13/16, kur§un 
22,18,9, ~inko 21. 

CUMHURIYET 

HAdise!er aras1nda 

Hakaret neye derler? 

M atbuat davalarmda muhar
rire isnad edilen su~lann 
yiizde doksant hakarettir. 

En hafif §ikayetten en sunturlu ki.i
fiire kadar, tenkidden teca viize ~tkan 
yolun biitiin istasyonlannda kaleme 
ahnmt§ hertiirlii yazt, hakaret ~er~e
vesi i~inde adalet huzuruna ~Ikar: 
Davactya sorarsamz, bir makamtn 
veya bir insamn vazifede herhangi 
bir kusuruna i§aret, hakarettir. {:iin
kii bu kusur, vazifede bir suiistimal
dir ve hayali geni§ bir tefsirci, suiisti
mal kelimesinin i~inden hakaretin 
hertiirlii manasmt ~tkanr. 

Muharrir «bu para yerine sarfo • 
lunmamt§» der; arbk davactyt dinle
yiniz: 

- Bu pa:rayt yerine sarfetmedim 
de ne yaphm? Cebime mi atbm? 
Su~lunun ifadesi sarihtir: Bana sui
istimal isnad ediyor; Jerefime, haysi
yetime, ahlaloma, makarruma teca • 
viiz ediyor; halkm husumetini aley
hime tahrik ediyor. 

A vukatlar da, bir yaztdaki alelade 
tenkidden a~tk hakarete koprii ku • 
ran basmakahb hukuk mugalatalari
le dile gelirler: «l~te filan vasftn fi
lan kelimeve taallukunun sarih dela
Ietile ... » filan, falan. 

Kanun hakareti iyice tarif etmi -
yor. Bir yaztntn tenkid veya tahkir 
olup olmadtgt hakimin tefsirine ve 
takdirine kalmt§lar. 

Ceza ve matbuat kanunlarma ha
karetin aydmhk bir tarifini ilave et
menin strast gelmi§tir. Ondan sonra 
yaztda hakaret ve adaletin miidaha
lesini icab ettiren bir su~ olup olma
dtgmm tayini i~in, diger biitiin da • 
valarda oldugu gibi matbuat davala
rmm da ilk tahkikata tabi tutulmast 
laztm gelir. 

Hakaret neye derler? 
Lugate bakarsan1z hakaret, hr.re -

ketle veya sozle kiifiir etmektir. 0 
zaman «kiifiir neye derler ?» mesele
si ~tkar. 

Nice matbuat davalarmda haka -
ret, anca~ bir adamm §ahsi hiiviye • 
tinde ahlakma tecaviiz demektir, 
sosyal hiiviyetine ve ahlakma tariz 
edilmesi hakaret saytlamaz. {:iinkii 
ba,ka tiirlii tenkide imkan yoktur. 
Ben muharririm. Herhangi bir mii • 
nekkidin benim yaz1mdaki ilim veya 
muhakeme noksanmdan dolaYJ bana 
cehalet veya hezeyan isnad etmesine 
celallanarak mahkemelere ko§amam. 
Ciinkii benim vazifem bilmedigim 
mevzua girmemek ve hezeyan et • 
memektir. Bunun i~in muanzlanmm 
oek hakstz farzettiiiim bu nevi ten
kidlerinde bile aleyhlerine dava a~ -
may1 dii§iinmedim. Hakettikleri ce • 
vab1 vermekle kaldtm. 

Bu sahrlarla son giinlerin herhan
gi bir davasmt kasdetmiyorum. Fa • 
kat, senelerdenberi ~ogu beraetle ne
ticelenen bu nevi hakaret davalan • 
nm muharrire yiikledigi fuzuli zah
met ve endi§elere bir nihayet veril • 
mesini istemenin giinii geldigine ka
niim. Mahkemeler de bo§ yere i§gal 
ediliyor. $ahsma degil, icrtimai vazi
fesine aid bir mevzuda herhangi bir 
tenkide ugrad1~ i~in mahkemeye gi
denlere adaletin verecegi cevab §U ol
mahchr: «Bu yazt sizi vazifeye davet 
ettigi icrin altmda yalmz muharriri -
nin degil, biitiin milletin imzast var
dtr. Buna hakaret demezler. Bilakis, 
hakaret, vazifesi milli meselelerin 
miidafaasmdan baska bir§ey olrruyan 
muharrirlerin tenkid ve tahlil hakla
rma miidahale ve tecaviiz etmektir.» 

PEYAMI SAFA 
-------

Ala~ehir sporculart 
kazaya ugraddar 

1zmir 23 (Hususi muhabirimizden) -
Ala§ehir Akmspor tak1mi otobiisle 0 · 
demi~e ma~a giderken otobiis devrild1. 
Oyunculardan Ahmed l§ik altta kaid1· 
gmdan ezilerek oldii. Be~ sporcu yara -
Iandi. 

Briikselde heyecanb 
niimayi~ler 

Briiksel 23 (Hususi) - Alman i§gali 
zamanmda dii§manla te§riki mesai ettik· 
lerinden dolayi mahkum olanlara mahsus 
hamlanan affl umumi kanunu munase -
betile eski muharibler bugiin Briikselde 
muazzam bir niimayi~ yapmi§IardJr. Bu 
miinasebetle ~arpl§malar olmu§ ve bir~ok 
numayi§~iler tevkif edilmi§tir. 

Son Arnavudluk iayam maz
nunlarmm idamlar1 istendi 
Belgrad 23 (Hususl) - Tirandan 

alman malumata gore son Etem Toto 
isyammn faillerinin muhkemesi bitmi~tir. 
Mi.iddeiumumi maznunlardan 16 s1mn 
idammi, digerlerinin de agu cezalara 
~arptmlmalanm istemi§tir. 
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SARA Y ve OTESi 
~~====---=====~~-- Halid Ziya u,akhgil 

Hazinei Hassa 
Me~rutiyetin, Y1ldizdan, onun otuz 

ii~ senelik sahibinden, Hazinei Hassasm
dan sorulacak hesablan vard1: fakat elin
den zorla kopanlan kanunu esasiyi sened 
ittihaz ederek Meclisi Meb'usanm ve o
nun hiikumetinin, kar§Jsma dikilip biitun 
hesablan sormaga ka!kJ§masmda hazer 
olunacak bir tehlike vard1. Biitiin damar
lannda istibdad kanmm zerreleri hala 
doniip dola~an bir padi§aha uzun yillar
danberi edinilmi§ itiyadlanndan, birden 
bire vaz ge~irmek, hususile ge~mi~in he -
sablanm istemek oyle patlak verecek b1 
hareket olabilirdi ki, §arkm eskidenberi 
mutadi olan idarei maslahat yolunu tut • 
mak, ve zemini yava§ yava~ tesviye et -
mek daha muvafikti. Bir yandan bu si
yaset takib olunurken bir yandan da i~in 
i~in kaymyan cerahat beklenmemi§ bir 
yerde fi§ktrdt. Mart isyam ~Ibam patla
dJ, ve bu suretle korkulan ve online ge~il
mek istenen patlak hi~ umulmad1k bir 
yerden zuhur ediverince, bir mus1bet ola
bilmek ihtimalini pek ~ok getiren bu 
vak' a, aksine, her§eyin bir hamlede siipii
ruliip temizlenmesine vesile olmu~ bulun
du. 

Bu meyanda miistebid Sultamn uzun 
yillarda birikmi§ serveti vardi. Bu serve! 
nereden geliyordu? Bunu tamamile bil
mek kimseye mi.iyesser olmami~tt amma 
herkes goriiyor ve anhyordu ki Y1ldiZ· 
dan biiyiik bir olukla etrafa akan altm 
deresi sadece tahsisah seniye denilen ve 
padi§aha hiikfimet~e resmi yoldan verilen 
para ile beslenemezdi, §U halde hi.ikme
dilmekte tereddiid olunamazd1 ki gizli 
ve yeraltmda sakh izleri takib ederek Be
§ikta~a kadar siiriiklene siiriiklene geldik
ten sonra YJldiZln yoku§undan ttrmana
rak oramn muthi§ degirmenini dondur
mek vazifesile toplanan ~ular vardir. 
Bun! arm memba1 nerelerdi? Bunu bil
miyenler ogrenemezler, bilenler soyliye
mezdi, amma netice ortada idi. Her§eye 
bir ad takmak merakmda olanlar Bahri
ye ve Harbiye Nezaretlerini, belediyeyi, 
zaptiyeyi, hatta vilayetleri zikrederdi. 
Bu merak ve ke§if sahiblerine denebilirdi 
ki: «Haydi, dediginiz gibi olsun. Gene 
siz soylersiniz ki bu padi~ah biitiin o say
dJglDJZ nezaretlerin, vilayetlerin, hatta 
sayamJyacagmlz miiesseselerin miihim bir 
kJSJm vazifelerini de iizerine alm1~ ve onla 
Tl her§eye nazir ve amir olan tepesinden 
idare etmekle me§gul bulunmu§tur, o hal
de pek dogrudur ki onlann tahsisahndan 
bir kismi da kendisine gitsin ... » 

Bu muhaverecik her iki tarafm bir gii
lumsemesile biter, fakat meselenin esasma 
aid olan Sir hi~bir suretle bitmi§ olmazd1. 
Bir yandan YJld1z olugundan etrafa al
tm akarken, orada hergiin viicude gelen 
in§aatla adeta ba§hba~ma tiirlii ebniye
lerile, ki§lalarile, bah~elerile bir §ehir 
viicude gelirken, bir yandan da Hazinei 
Hassada yeniden yeniye varidat memba· 
Ian tureyordu. (:iftlikler, madenler, ~e • 
§id ~e§id akarlar... Bunlar nereden ~JkJ
yordu? Hazinei Hassa pek muntazam bir 
idare idi, bunu herkes bilirdi: fakat onun 
varidatm1 §i§iren membalann da munta
zam ve makbul olmasJ idare ~arkmm in
tizammdan dogmak laz1m gelemezdi. 
Oraya geldikten sonra intizam ba§lamt§ 
olabilirdi amma oraya gelmeden evvele 
aid olam YIIdiZin kendisinden sormahy
dl, ve mademki sormak imkam yoktu, o
nun i~in susmahydi. Ve herkes susardi .. 

Abdiilhamid ortadan kalkmca sorul
du, ve her i§in uzun uzun ge~mi§ine so
kulmak, her§eyi s1k dokuyup ince elemek 
pek zor olacagmdan, boyle ucu bucagi 
bulunamiyacak bir yolu takib etmektense, 
tabiri mahsusile, ceffelkalem tek bir sua!· 
le meselenin hal ~aresi bulundu. 

Hazinei Hassaya denildi ki: «Sen 
tahsisah seniyenin ahzine ve sarfma, bir 
de otedenberi saltanat makamma aid olan 
ve gelirinden istifade hakk1 tahtta bulu • 
nanm ernrine amade tutulmakla beraber 
esasma dokunmak hakki kendisine veril
miyen emlaki hakaninin idaresine miie
kel bir miiessesesin. Bunu anlanz ve gene 
boylece devam etmene nza gosteririz, fa
kat ~u emlaki hakani denilen varidat 
membalanndan ba§ka hakam sabik dev
rinin sana verdigi servet. .. Bunu saymaga 
da li.izum yok, ne sen ne de biz yorul -
miyahm, bu pek uzun siirecek bir i§ olur. 
Bir kelime ile bunu halledelim: Emlaki 
hakaniden artakalan ne varsa, ki bunla -
rm kaffesi milletin gomlegi pahasma sir
tmdan sokiilmii§tUr, gene millete iade 
olunmak icab eder. Binaenaleyh ... » 

Bu, pek dogru ve pek keskin muhake
menin binaenaleyh diye ba§hyan neticesi 
i.izerine emlaki hakani ziimresine dahil 
ne varsa Hazinei Hassaya btraktlarak o
nun haricinde kalacak ne varsa, neler 
neler vardi, bi.iti.in o i§lerle me§gul olan 

memurin ve miistahdeminle beraber Ma -
liye Nezaretine devredildi. Oyle ki Sul
tan Re~ad tahta ~Ikmca Hazinei Hassa, 
maruf bir ifade ile, tamtaktr kurubakir 
kalmJ§ oldu. Lakin devenin silkintisi kedi
ye yi.ik olur, Hazinei Hassa gene pek 
zengin kalmJ§ oluyordu ve Sultan Re§a· 
da verilen tahsisatla emlaki hakani vari
dah birle§ince onun saltanah rniiddetince 
pek mureffeh ve pek muntazam bir saray 
hayatma kifayet etti. Ondan sonrasmi 
bilmiyorum. 

Emlaki milliye Hazinei Hassadan ay
nhrken onlarla me§gul heyetin de aynl -
d1gmdan bahsetmi§tim. Bu memurin ara
smda pek guzide zevat vardi, ezciimle 
bugi.in Milli Saraylar miidiirii olan, ve 
uzun zaman kendisile Cemiyeti Umumi
yei Belediyede bulundugum Bay Sezai
yi pek muktedir, pek zeki bir idare ada
m! s1fatile zikretmek icab eder. 

* * * 
Emlaki hakaninin varidah saltanat tah-

tmm calisi olan zatm emrinde olmakla 
beraber onlann tasarrufu hakk1 onun ola
mJyacagma i§aret etmi§tim. Bu zeminde 
bir hatiradan bahsedecegim: 

Bir giin Ahmed R1za mutad olan sa
ray ziyaretlerinden birinde huzura kabul 
edilmek arzusunu soylemeden evvel oda
ma geldi, ve benden hususi bir ricada 
bulunacagm1 girer girmez haber verdi. 

0 rica §U idi: ;li~lide F rans12lann ida
resinde rahibelerin bir hastanesi vard1 ki 
hala mevcuddur: Hopital de Ia Paix. 
Bu bir hastane olmaktan ziyade emrazi 
dimagiye malullerine mahsus bir dari.i§§l· 
fa idi. hala da oyle olmahdu. 

Galiba burasm1 idare eden rahibele • 
rin ve F rans1z sefaretinin muracaat ve 
rica6I uzerine Ahmed Riza bana bedi 
ki: «Bu hastanenin yanmda Hazinei 
Hassanm bir biiyiik arsas1 varmi§. Bundan 
bir par~asma hastanenin ihtiyaci varmi§. 
Benden delalet istenildi. Bu bir hay1r 
miiessesesidir, bu itibarla padi§ahm o is
tenilen par~ay1 ihsan etmesi mi.inasib olur. 
Ben dogrudan dogruya arzetmek istemi
yorum. Bu giizel i§e sizlerin vas1ta olma
mzi rica ediyorum.» 

Ahmed R1za o kadar iyi yiirekli idi 
ki kendisine vukua gelen ricalan reddet· 
mege kudret bulamazd1, fakat ayni za -
manda, pek muannid olmakla beraber, 
duzgiin bir manhk muhakemesine de he
men ramolacak kadar insaf sahibi oldu
gundan, bu talebi uzerine biraz sarsJldik
tan sonra kendimi toplay1p cevab ver • 
dim: «Bizi mazur &.oriini.iz, dedim: bu 
i§te delalet §oyle dursun hatta siz arzet
seniz de iradesini istihsal etseniz onu 
tervic sahas1na girmekten ahkoyrnaga bir 
vazife nazarile bakanm. Sebebi: Bilirsi
niz ki emlaki hakaniye padi§ahm diledigi 
gibi tasarruf hakk1 ygktur, degil emlak ve 
araziye, hatta saraylann demirba§ e§ya
sma bile. Birincilerden bir avuc topragt, 
ikincilerden bir kmk iskemleyi bile, esas 
itibarile, §una buna veremez. Eger bugun 
o istenilen arsayi kendisine verdirmek 
miimkiin olsa, yann ba~abeynci, ba§ka· 
tib, seryaver, ve onlann ard!Sira, butiin 
mukarribin ve bendegan hiinkarm ayagma 
kapamr, ve §Unu bunu ister. Hi.inkar da 
reddedemeyince, neticeyi tasavvur edi • 
mz ... » 

Birden hatmma geldi ve ilave ettim: 
«Haniya Mart isyanmda bizim koye il
tica ettiginiz zaman ak§amiistleri sizinle 
seyranlarumz olurdu. Bir arahk deniz 
kenannda koyiin en giizel bir mevkiini 
i§gal eden etrafi duvarla ~evrilmi§ bir ye· 
re ugradik. Burasmm ne oldugunu sor -
mu~tunuz. Ben de Abdiilmecidin vaktile 
burada bir av ko§kii varmi§. Hazinei 
Hassaya aid emlaktendir, demi§tim. E· 
ger sizi muteakib ben de koyiimiin bu gi.i
zel yerini hi.inkardan ister ve ahrsam ne 
dersiniz? .. » 

Ahmed Riza derhal anlad1 ve «hakki
mz var !..» diyerek bahsi kapattl. lstitrad 
olarak kaydedeyim ki ben Meclisi Umu
mii Vilayette ve Cemiyeti Umumiyei 
Belediyede iken bu yerin hiikumet~e k_o· 
ye verilmesi ve idaresinin Halk Firkasma 
terkedilmesi fikri etrafmda telkinlerde 
bulunmu§tum. Sonra Halk Firkasi bu 
fikri tervic ettirdi ve bugiin o giizel yer 
koyiin bir seyran yeri oldu. N e ~re ki 
kazanc vergisi mani olarak burada bir 
kahve i§letecek bir mUstecir bulmak im • 
kam basil olamad1. 

Ahmed R1zamn bu te~ebbiisii iizeri
ne emkaki hakaninin taarruzdan vikayesi 
i~in tedbir dii§iinmek iizere Mabeyn ve 
Hazinei Hassa erkam arasmda bir top • 
!anti yapild1. Ben bir ~are teklif ettim ve 
bu ittifakla kabul olundu: 

;loyle ki: 

Emlaki hakaninin hi~bir suretle elden 
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~ Ataturkiin Tiirk Tarih~ 
Kurumuna tesekkiirii 1 

TUrk Tarih Kurumu~dan: ~ 
Biiyiik Tiirk filozofu ve tib bil- \ 

gini 1bni Sina'nm 900 lincU yildii- I 
nUmU dolayisile tlniversite konfe- \ 
rans salonunda yapilmt§ olan to- ) 
ren mUnasebetile ilimlerin yUce I 
hamisi ve TUrk ronesans ve inkila
bmm yaratlcisi AtatUrke ittifakla 
verilen karar Uzerine r;ekilmi~ olan 
tazim telgrafma Ulu $ef §U iltifat
namelerile mukabele buyurmu§ - ~ 
lard1r: ~ 

Bay Hasan Cemil <;ambel 
TUrk Tarih Kurumu Ba§kam 

Dolmabahr;e saray1 - istanbul 

TUrk alimi ibni Sina'nm olUmU
nUn 900 UncU yildiinUmU mUnase
betile yap1lan torende bana kar~I 
giisteri!mi§ olan temiz ve. yUksek 
hislerden mUtehassis oldum. Te~ek
kUr eder ve TUrk ilim mUntesible
rine daimi ba§arrlar dilerim. 

K. ATATURK 

Ormant ormana korut
mak, ormant ormana 

imar ettirmek usulii 
[Ba§makaleden devam] 

yeti~tirilecek ormanlan da ilave edebi • 
liriz. Ormanm nas1l yeti§tigini evvelki 
giin arzettik: ilk ufak bir kulfet olarak 
dikmek, fakat ondan sonra ondan ~ok 
daha fazla ehemmiyetli bir hadise olarak 
mutemadi Surette korumakla. E&er ko -
rumasJm bilirseniz bugiin diktiginiz bin 
fidan 20 - 30 sene zarfmda §oyle boyle, 

fakat elli sene zarfmda ku~iicuk hakiki 
bir ormand1r. Milli bir i§ olarak memle
kette i§te bunu yapacagiZ. Hele mevcud 
ormanlardan kesme yapl!gJmJZ yerlerde 
bunu mutlaka ve 'kestigimizin birka~ mis
li fazlasile boyle yapacagiz ve yaptira· 

cagtz. Eger kestiklerimizi tabiat kendili
ginden telafj etmiyorsa fidanlanm biz 
dikip koruyarak bu i~te tabiate yardim 
edecegiz. 

Bu takdirde kesmelerden dolayi or • 
manlanmtzm harab olacagmdan korku· 
ya asia mahal kalmaz. Bundan dolayi 
maliyemizde herhangi bir eksiklik husule 
gelmez. Memleketin ikttsadiyatl ise bun· 
dan ~ok kazamr. Ormanlarm ziraatle 
alakasma gelince bu ba§hha§ma mutale
aya degen ve ormanlann c;ogaltilmasim 
zaruri k!lan ba§ka bir alemdir. 

Kat'i kanaatimize gore memlekette 
tatbik olunacak pasif ve negatif degil, 
aktif ve pozitif orman siyaseti budur. 

Bogazi~ine baktigmizda yer yer gii
zel orman korulan gorursiiniiz, sonra da 
uzun uzun ~Iplak ve hazin sahalar. 0 
guzel ye§illikler korunmu§ ormanciklar· 
d1r. Bogazm her tarafma agac dikerek 
muhafaza ediniz, bir nesil zarfmda bii-

tiin Bogazi~i ba~tanba§a §imdi hayret ve 
g1pta ile tema§a ettiginiz o korularla do
lar. Bir memleket i~in bundan daha kJy
metli, §en ve giizel zenginlik tasavvuruna 
imkan yoktur. 

Biitiin memlekette bunu istiyoruz. lste• 
digimiz fena veya olmiyacak bir§ey m\
dir? 

YUNUS NADI 

~Ikanlamamasi esas1 tamamile tesbit edil
dikten sonra Hazinei Hassa bunlardan 
kafi nema getiremiyenleri sahp bedelile 
daha ziyade fayda temin edecek bir akar 
tedarik etmek isterse bunu arzeder, ve 
hiinkar keyfiyetin tamik ve tetkikini hii • 
kumete teklif eyler. Oraca miinasib bir 
karar verilince meclisi viikeladan ge~iri· 
lerek Hazinei Hassaya salahiyet verilir 
ve tedarik olunan akar emlaki hakaniye 
ilave olunur.» 

Boylece yap1ldi ve bu usule tevfikan 
Sultan Re§ad zamanmda Hazinei Hassa 
birka~ istibdal muamelesi yaph ve bu su
retle hem emlaki hakani rnasun kaldi, 
hem Hazinei Hassaya miifid varidat 
membalan tedarik olundu. Daha sonra 
ne oldu bilmiyorum. 

0 zaman emlaki hakani meyamnda 
bulunan Hereke fabrikasi aynca kayde
dilmege §ayandJr. Bu fabrika pek nefis 
~uha, yiin ve ipek kuma§lar imal ettigi 
gibi Ti.irkiyenin hi~bir yerinde yapilami
yan §al gibi ince dokunmu§ hahlar da ya
pardi. Hatta bunlardan gayet cesim bir 
tanesi Ahnanya fmparatorunun bir klZl• 
mn izdivac1 miinasebetile diigun hediyesi 
olarak Sultan Re§ad tarafmdan Berline 
gonderilmi§ ve orada yere serilmege bir 
tiirlu ktyilamJyarak, son derece takdir ve 
hayrete sebeb olan bu nefis eser, galiba 
miinasib bir yere gerdirilmi§ti. 

Bugiin Hereke fabrikasi gene Siimer 
Bank hesabma ~ah~maktadir, lakn hah
cihga galiba nihayet verilmi§tir. Biitiin 
memlekette hahcihgm du~ar oldugu inhi
tat esasen pek ac1 bir hadise iken buna 
bir de Herekenin cidden pek nefis olan 
imalatmm tatil edilmi~ olmas1 ihtimali 
ba§ka bir elem ilave etmektedir. 

Halid Ziya U$AKLIGIL 
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Gene kadm, somurtmu~, yandaki kii

~iik karyolada uyuyan, klZlna baktyor -
c!u. Zengin kocasmm hahn ic;in dogur -
dugu bu c;ocuk, onun eteklerine dolana -
eak, onun yi.iziinden gezmelerine, ~ay • 
larma, partilerine rahat<;a gidemiye -
eekti. Bir siitnine tutmak, Almanya -
dan bir §Uvester getirtmek zor bir §ey 
olmadtgt hal de; koeas1, c;ocugunun 
ana siitile, ve ana ellerile bak1lma -
s1m istiyordu. Kii~iik karyolada, alnma 
altm tozlar1 gibi dokiilen san sa~h. uzun 
kumral kirpikli, giil yaprag1 gibi pembe 
ve kokulu yavru, gene kadm1 !evincden 
<;tlgma c;evirecek yerde, derdden, iiziin • 
tiiden oldiiri.iyordu. Ba~m1, ktzmm kar
yolasmdan c;evirerek, kar~ISlnda oturan, 
annesinin dostlanndan ya~h misafire don
dii. Yiizii gibi somurtkan bir sesle puf • 
ladi: 

- Bu c;ocugun hayahmt nekadar tad
stzla!ihrdtgmt bilemezsiniz... Memele • 
rim biiyiidii, iyi bir elbise giyemiyorum, 
siitlerim tas1yor, elbisem kirleniyor, !oka
ga c;tkamtyorum, prensesin meme saat -
lerinin geeikmemesi laztmmt~ 1.. Koeam, 
ikidebirde telefon ederek kmmn ne~esi· 
ni, meme emip emmedigini soruyor. 
Hem, telefonda ben cevab verecegim. 
Benden ba&kasmm cevabt makbul de • 
gil. .. Karmmda dort ayhk olune1ya ka
dar rahathm. Ge:z.ebiliyor, vticudiim 
dekorsa olmamJ~tl. her c;esid elbise giye· 
biliyordum. ~imdi kiic;iik, dort ayhk ol
du. Ben dokuz aydanberi ne dans ede -
bildim, ne ge:z.mek, ne spor, hie;, hic;bir 
§ey yok!.. Her&eyden uzagtm ... 

ic;inin derdini, birden dokmek isterce
sine, soluk almadan !oylemi&ti. Kar,Jsm
da oturan ya~h dost, onun haline ana ol
mak saadetini duymadtgl ic;in, ae1yarak 
baktyordu. Cekingen, tutuk bir sesle: 

- Y avrueugum, dedi, kadmm en bii
yiik :z.evklerinden biri de, ana olmaktn. 
Senin gibi giizel, tath, ince, aktlh bir 
gene kadmm, yavrusundan derd yan • 
mas1 aki! alacak ~ey degil ... Ben, ana 
oldugum :z.aman, gozlerimden diinya si -
linmi~. biitiin sevgim c;oeugumun basi, 
onun s1hhati, saghg1 iistiine toplanml~h. 
Cocugumu, kendismden daha <;ok sev • 
digim, onu ihmal ettigim ic;in kocam si • 
tern ediyor, derd yamyordu. 

Gene kadtn, ya~h dostun sozlerini 
man~stz, yabane1 buluyordu: 

- Herhalde asnn tesiri, Sizin avu • 
naeak, gezecek, eglenecek muhitiniz 
yokmu~. ~oeuk size bir eglence, bir ug • 
ra§mak, zevk ve vasJtasl oluyormu§, onu 
sever, memnun olabilirdiniz. F akat, hu -
giin c;ocuk, kadmm yolunda etegine do
la~an diken, zevklerinin, gezmelerinin, 
eglencelerinin oniine gec;en bir engeldir ... 

Y a~b dost, ic;ini c;ekti: 
- Bu hususta anla~amJyacagiZ •.• 
Karyoladaki bebek aglamaga ba~la • 

m1~tt. Gene kadm, taze memelerinden 
ta~an siitle onun karmm doyuracak yer· 
de, agzma kuru bir emzik tutu~turarak, 
yavruyu susturdu ..• 

:C.jfo :to 

Gene kadm, biiyiik bahc;edeki, golge· 
li c;amlann alhnda oturmu~ kitab oku • 

yor, kiic;iik ktzmm bukleli san sac;lan riiz
garla titre~iyor, yanaklan hzarmJ§, iri 
mavi gozleri pmltJlarla dolu, k1sacJk el
bisesinin eteklerini savurarak, beyaz pa· 
tikli minimini ayaklarile ko~uyor, oynu • 
yordu. Arama, ~amm golgesinde kitab 
okuyan annesine yakla~1yor, onu dal -
gmhgmdan uyandtrmak 1<;m, dizlerini 
sars1yordu: 

- Annecim l.. Baksana ne giizel c;i
c;ekler var!.. KumlZI, san ... 

Gene kadm, ba~m1 kitabdan kaldu • 
madan mmldamyordu: 

I. . G" II - y1... uze ..• 
- Annecim! .. Kelebekler de var ... 
Gene kadm, dizlerine as!larak, ma • 

nastz ~eyler soyliyerek, okudugu romanm 
zevkini bozan klZindan stktlmt~b: 

- Am an c;ocugum... <;ek ellerini. •. 
Cit oyna... Koca bahc;ede oymyacak 
bir~ey yok mu? 

- Var annecim ... 
- Oyleyse git oyna ... Beni rahat b1· 

rak ... 
Kiic;i.ik kiz, bukleli sac;lanm uc;uran ~~

rin riizgarh bahc;ede ko&maga ha&lamJ&ll. 
Kendi goriinmiiyor, arada bir kahkaha
lan duyuluyordu. 

Gene kadm, irkilerek yola bakh. Bah
c;enin kumlu yolunda bir gene erkek yii
riiyor, giiliimsiyerek ona dogru yakla§I -
yordu. 

- N ereden geliyorsun Re§id? 
Gene erkek, kansma cev-ab verecek 

yerde saga sola bakarak aramyordu: 
- YtldJZ nerede? Evden seninle bah· 

c;ede oldugunu soylemi~lerdi ... 
Gene kadm, koeasmm yamnda merak

b, yiiregi sevgiyle dolu bir anne rolii oy
nuyordu. y erinden ftrhyarak one dogru 
ko~tu: 

- Ytld1zl.. Y1ldtzl.. 
<;agmlmea nerede olsa ko~up gelen 

yavru eevab vermiyordu. Gene kadm, 
hakik! bir korku ve merakla bagtrdi: 

- Y1ldJz ... Neredesin yavrum, ba -
ban geldi! .. 

Gene cevab alamaymca, erkek <;1lgm 
bir merakla saga sola ko&maga ba~ladJ. 
Bi.iyiik havuzun etrafmm telle c;evrilmi§ 
olmasma ragmen oraya baktt. Kuyunun 
agz1 kilidliydi. Arka taraftaki kap1ya bir 
solukta ula~h. Tren yoluna korku dolu 
gozlerle baktJ. Km goriiniirlerde yoktu. 

Onlann bagm§malarile d1~an ftrhyan 
adamlan, dortbir yana dag!lml~lardt. Bir 
saat sonra kiic;iik km buldular. F akat, 
giine§ ba~h kii~k Y1ldtz, ko~kiin bahc;e
sine yakm bir yap! yerinin, taze sondii -
riilmii§, kirec; kuyusuna dii~mii&tii. Y a! • 
mz, beyaz patikli kiic;iik ayaklan goriin
diigii ic;in onu bulmu~lardt ... 

CAHID UCUK 

Necatibey K1z Enstitiisiiniin 
sergisi 

Bursa (Hususi) - f?ehrimizdeki Ne· 
catibey K1z San'at Enstiti.isii senelik sPr
gisini mekteb salonlarmda a~m1~ttr. 
Sergide talebenin bir sene zarfmda ha
Zirladiklan giizel i§ler te~hir edilmi~br 
Halk, sergiyi her glin sabahtan ak~ama 
kadar gezmektedir. Serginin ac;1h§ tore
nini Vali muavini Edib Kutay yapm1~t1r. 

Srvas mekteblerinde a~dan • serg1 

S1vas (Hususi) - ilkmekteblerimiz 
ders sonu miinasebetile bir y1l ic;inde ders 
programlanna gore hamladtklan el i§le
rinden miirekkeb hirer sergi ac;mi§lardtr. 

Bu sergilerde ~ok canh ve k1ymetli eser
ler mevcuddur. 

Gonderdigim resim bu sergilerden bi • 
rini gostermektedir. 
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Ankara. S1vas hatbnda bir koprii tamir edildi 

S1vas (Hususi) - Gec;enlerde §id· 
detli yagan yagmurlar yiiziinden Anka· 
ra • Stvas hattmm 581 inci kilometre -
sundaki koprii harab olmu§tu. Vak'a ma-. . . . . 

' r 

yete gec;mi§ler ve §imdilik ah§ab kavalet 
kurarak trenlerin muntazaman seyriisefer 
edebilmelerini temin etmi§lerdir. 

Gonderdigim resim Tiirk i§c;isinin mu· 
1 1 
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Bibliyografya 

On yedinci ve on sekizinci 
yiiz ydlarda Babkesir 

Resimli Ay Bas~mevi • Istanbul 1937 
Fiat~ yaz~lt degil 

cBahkesir Halkevi Yaymlarb mn on 
dardlinciisii olan ve Bahkesirin on ye
dinci, on sekizinci yi.izy1llardaki haya -
tm1 aydmlatan bu degerli kitabm mii
ellifi Kamil Sudur. Eser, Bahkesir mah· 
keme sicillerinden derlenen vesikalarla 
meydana getirilmi~tir. 1571 (hicri 979) 
tarihinden ba§hyan bu vesikalann bu 
defa tetkik edilenleri yalmz on yedinci 
ve on sekizinci as1rlara aid olanlard1r. 
Kitabm on soziinden ogrendigimiz ve~
hile baz1 defterlerin kaybolmas1 yiiziin
den bu devirlere aid vukuata bir tesel
siil vermek imkam bulunamami§ olma
s a ragmen meydana ~1kan malumatm 
hepsi hatta ayn ayn olmak i.izere \rO~ 
miihimdir. 

Miiellif kitab1 ikiye ay1rm1§: 1 - Ba
hkesir ve civarmda yerle§en a§iretler 
ve onlarm yerle§melerine aid muhtehf 
tarihlerde merkezden gonderilen hii -
klimler. 2 - 17 nci ve 18 inci asirlarda
ki Bahkesirin camileri, hamamlan, han
lari, ~e§meleri, esnaf te§kilatJ, ticaret .,e 
i~timai hayatlm alakadar eden mahke • 
me kararlan ve hiikiimleri. 

Kitab bilhassa bu ikinci boliime ehem
miyet verilerek viicude getirilmi§ oldu
gundan ileride Bahkesir tarihini ya;n • 
cllara saglam bir temel haz1rlanmt§ de
mektir. Miiellifi biitiin samimiyetimizl!? 
tebrik eder ve bu glizel te§ebbiisiin bir 
arnek te§kil etmesini temenni ederiz. 

Bu giizel kitab hakkmda daha toplu 
bir fikir vermi§ olmak i~in miinderica
tlm da buraya kaydedelim: 

Tarihc;e - XVII ve XVIII inci yUz 
yilhrlarda Bahkesir - Sular • Esnaf te~
kilatJ - Pazar ve panay1rlar - Giimriik 
ve ticaret i§leri - Gayrimiislimler - Ka
dm hayat1 - Tiitiin yasa~ • Hassa do· 
ganctlan. 

Heybeliadadaki Papaz 
mektebi 

Heybeliadadaki Papaz mektebi hii -
kumetc;e istimlak edilmi§tir. Evvelce 
~arkg1 mektebi ittihaz edilmi~ken hila
hare miitareke esnasmda ecnebiler ta
rafmdan tahliye ettirilerek ekalliyet • 
lere verilmi§ olan bina hakkmda 
ar;1lan davay1 da Hazine- kazan -
m1~ oldu~undan Heybeliadanm bu iki 
biiyiik binas1 hiikfunet i§lerinde kulla • 
mlmak iizere bugiinlerde tahliye edile
eektir. -···-Amerika ~elik fabrikalarm

daki grev 
Amerikada ~elik fabrikalar1 i§~ile -

rinin yaptlklan grev hala devam et -
mekte ve bir~ok hadiselere sebeb olmak
tadir. En son gelen Avrupa gazetelerin
de okudugumuza gore, 20 haziranda, 
40 bin maden i~~isinin, grevciler lehinde 
yapmag1 kararla§tlrd1klan biiyiik nii • 
mayi§in menedilmesine ragmen, bir a'k
§am evvel, Johnstown r;elik fabrikasi • 
mn grevci amelesi ve bunlarm kanla -
rile, fabrikaya gidip r;ah§mak istiyen a
mele arasmda §iddetli bir patlrd1 ~1k • 
mi§tir. 

Zabtta i§e miidahale mecburiyetinde 
kalarak gazya§I daktiiren bombalar at
rni§tlr. Bir~ok kadmlarm yiizleri ve ci
~erleri yanml§, kendileri hastaneye nak
)edilmi§tir. Niimayi§~ilerden biri ald1g1 
yaralar yiiziinden hastanede almii§hir. 
54 agtr yarah vard1r. 

Bu arada bir polis memuru da bir kur
§Un isabetile yaralanml§tlr. -·-.-

Bir diikkamn temeli ~oktU 
f?ehremininde Millet caddesinde 311 

numarah nalband diikkanmm yamnda· 
ki arsanm temeli kazll1rken temeller 
c;okmii§ ve diikkan yikllml§tir. 

Y1k!lma s1rasmda diikkanda buluna'l 
c;:trak $iikrii toprak altmda kalm1~ ve 
ag1r surette yaralanmi§tlr. 

Para meselesinden bir kavga 
Beyoglunda Kadriler yokU§Unda otu

ran deniz amelesinden Halille ayni yer
de oturan borekgi Yusuf diin bir para 
meselesinden dolay1 kavga etmi§ler ve 
Yusuf bu;akla Halili iic; yerinden yarala· 
m1~hr. Yarah hastaneye kaldmlnu~, 
suglu yakalanmi§hr. -·-.-Betikta§ Halkevinin verecegi 

k1r balosu 
Be~ikta§ Halkevi sosyal yard1m kolu 

adma Bebek bah~esinde 3 temmuz 937 
cumartesi giinii saat 18 den itibaren sa
baha kadar devam edecek olan k1r balosu 
ve deniz eglencelerinin programlan ha· 
ztrlanm1~tJr. Balonun ge~en senelerden 
daha mlikemmel ve parlak bir ~ekilde 
yapllmas1 i~in icab eden tedbirler ve 
haz1rhklar ba~lami§br. -···--Bir babnda U~ ~ocuk 

Konya (Hususi) - Divanlar koyiin • 
den Mehmed kar1s1 Hatice vilayet Do
gum Evinde li~ ~ocuk birden dogur • 
mu§tur. ~ocuklarm s1hhatleri ~ok iyi -
dir. En a~ag1 ikiz doguran Haticenin 
mevcud alh ~ocuguna lie; yenisinin ka • 
hlmasi bunlann ia§elerini dii~iindiire -

Anadolu yakas1na can veren yol 

ASFALT! 
Bagdad caddesine do,enen asfalt, 
~olde birdenbire peyda olan bir nehir 
gibi sag1n1 solunu umrana bogdu 

Fakat 3imdi de kendisi imar ve tamire muhtac! 
istanbulun Anadolu yakasmda, seki.z dedim kl: 

sene evvel bir mucize gariildii: <;;1piok, - Evet bir asfalt yolun keramP.tidh· 
metruk denecek kadar sessiz ve kimse- bu ... Buraya para, umran, refah, sevgi 
siz bir toprak par~as1, sihirbaz degnegi ve ne§'e getiren odur ... Bir kelime He 
degmi§ g1bi birdenbire canladt, §erefien- velinimet odur. 
di, akm akm gelen, ~en insanlarla doldu. Ancak, ac1 da olsa, itiraf etmek gerek-

Ne olmu§tU ki? tir ki, bu velinimet, harabiye yiiztut • 
K1saea, bu, bir asfalt yolun bereke • mu§tur ve onun bu halini goriip derdine 

tiydi! derman anyan da yoktur. 
0 eski, zavalh, kamburlan \rlkmt~, toz Evet, asfalt yol yer yer bozulmu§tur 

toprak ir;indeki Bagdad caddesine do§e· ve bozulmaktadir. Dlinyanm hi~bir ye
nen asfalt, c;al ortasmda birdenbire pey- rinde yillarla tamir yiizii gorm iyen bir 
da olan bir nebir gibi sagm1 solunu, her yolun bu ak1betinden masun kalabil • 
yamm hi~ de beklenmiyen bir umrana mesi mlimklin degildir. 
bogdu. Diger taraftan asfaltm sag ve solun • 

istanbulun en giizel villalar1, yeryii- daki tramvay yollanmn etrafile, yaya 
ziiniin en giizel gi~ekleri ortasmda, bi- • kaldmm olmad1g1 i9in - ge~idini bol 
rer birer orada dogdular. yagmurlann besledigi diz boyu ot!.ar 

Ve birka~ sene evvel, step parc;alan blirlimli§tlir. 
gibi degersiz olan bu toprak, ka§la gi:iz Nihayet, asfalt, otuz k1rk metroda bir 
aras1 denecek kadar bir zamanda, altm hayvan pisliklerile kirlidir. 
degerini buldu. Ilk bak1l!ta gi:ize qarpan bu ug derde, 

Mes'ud ~iftler, §ehrin dort bir tara - dordiinciislinii de ilave edelim: 
fmdan, kolkola, elele onun kty1larma Asfalta ~1kan yollarm higbiri kald1 -

ko§tular. Onun 1hk bagrmda sevi§tiler. nmh olmadigmdan buralardan gelen toz 
Hele tramvay da gelince... toprak yava§ yava§ rahats1zhk verecek 
Adalar ve Bogazi~i onun kar§tsmda bir §ekil ahyor. Mesela bir otomobil ge

hasedle k1vrandJlar, gtpta ile c;Irpmdi· c;erken hafif bir toz bulutu kaldmyor, 
lar.. ~iiphe yok ki giin gec;tikc;e bu bulutlar 

(Asfalt) bir umran, bir servet, bir kesafet peyda edecektir. 
zevki safa, eglence ve refah remzi oldu. f?imdi; dart derdin dart c;aresine ge • 

- Bu ak~am asfaltta bulu§ahm. lelim: 
- Yarm asfalta gel. Evvela; asfalt yol pargalara aynlarak 
Ve inamlm1yacak §ey: tamire ba§lanmahdir. Bu, bliylik bir 
- Asfaltm mehtab1 e§sizdir, diyenler para il!i degildir. Ve bugiin yapllmazsa 

bile vard1. yarm mutlaka - fakat bir hayli pahah-
Vardl m1? ya - yap1lmas1 zaruri bir imar vazifesi-
Hayir ... Hala vard1r. Ve bunlar hak- dir. 

s1z degillerdir. Yolun kenarlanm - yayalan rahat -
Diin ak§am gene orada idim. s1z edecek derecede - biiriimii§ olan ot-
Evlerinin bah~esinde gezer gibi kol- lar bi~ilmeli ve buralara her sene kabil 

lar, gagiis bag1r ag1k, saglar dagm1k, oldugu kadan ikmal olunmak iizere ya
kahkahalar savurarak gezen c;iftlere ya kaldmm1 yap1lmahdir. 

( Bu a ksamki oro2ra.;!.) 
ISTANBUL: 1~, 
12,30 pHi.kla Tiirk mus!k!.sl - 12,50 bll4 0o 

dis - 13 ,05 muhtelif plak ne§r!yatl - ~9 ·3 o 
SON • 18,30 plakla dans muslkisl .. f!P' 
spor musahabeleri: E~ref §efik tara • 
dan - 20,00 Sadi ve arkada§lan tare.ft!l • 
dan Tiirk mus!kis! ve halk §arkJl9.1\,. 
20,30 Orner R1za tarafmdan arabca s1iY~911 
20,45 Saf!ye ve arkada§lart tarafill IV 
Tiirk musik!.s1 ve halk ~ark!lan (Saat aY~e 
rl) - 21,15 ORKESTRA - 22,15 Ajans , 
Borsa haberleri ve ertes1 giiniin progra et 
m1 - 22.30 plakla sololar, opera. ve oper 
part;alan - 23,00 SON. , 

VIYANA: 
18,05 kan~tk yaym - 18,30 §ARKILt.!l~ 

PiYANO KONSERI - 19 kari§lk yaY111 G 
20,25 piyes - 21,20 MUSi:Kiti: YAYIN-22.2, 
HARPA VE KiTARA KONSERI - 22,50 r~; 
portaj - 23,15 muhtelif haberler • 23· 
KONSER - 23,55 haberler - 24,10 dans 1f1 11' 
sikis1. 

BERLIN: 
18,05 MUSiKI • 18,35 KONSERLElt 1 

20,05 gUniin aklslerl - 20 25 AK§AM M0' 
SiKisi - 21,05 haberler ~ 21 15 EOLE~ ' 
CELi VE MUSiKiLi YA YIN -· 23,05 baV'~ 
hlJ:b~rler - 23.25 spor - 23,35 HALK MtJSl 4 

KISI VE DANS HAV ALAR!. 
PEf;ITE: 
19,05 KONSER • 20,45 CAZBAND 't/. • 

KIM! - 21,35 siya.si haberler - 21 50 baber• 
ler. BALET MUSiKisi - 23,20 HAVA. c;t~· 
GENE ORKESTRASI • 24,05 konfera!!S• 
gramofon, haberler. 

BUKREE;!: 
19,05 KONSER - 20,05 konferans • 20.25 

gra~ofon, konferans - 21,10 PiYANO KOl'i' 
SERI - 21,35 ORKESTRA KONSERI • 
22,35 haberler, spor, hava. ve salre - 22,50 
GECE KONSERI - 23,50 muhtel!f habet " 
ler. 

BELGRAD: 
19,05 ~ANS MUSiKiSI • 19,35 pty_ANO 

KONSERI - 20,35 ulusal yaym gramotoz:· 
21.05 KONSER - 22,05 haberle~. halj{ §ar• 
k1lan, gramofon, hava • 23 20 SENFO "' 
NILER. ' 

LONDRA; 
19,05 MUSiKiLi PiYEe • 20,05 ha.va, ~a.· 

berler ve saire - 20,35 ORG KONSE:R.l "' 
20,50 mukaddeme ile beraber OPERA YP." 
YlNI: DON JUAN - 22,25 ASKER! BAN~ 
DO - 23,20 haberler, hava, spor ve saire " 
23,30 haberler - 23.45 DANS MUSiKiSI " 
24,35 hava, haberler ve sa!re - 24,45 gra " 
mofon. 

PARiS [P.T.T.I: 
18,05 ORKESTRA KONSERi - 19,05 ro " 

portaj ve Org musikis! - 19,35 §ARKILA~"' 
19,50 ~Tamofon, ha.berler, hava, eg!enco " 
21.35 komed! - 23,35 haberler - 23,50 gra " 
mofon, hava. 

18,20 DANS MUSiKisi - 18,55 kan~lk Y~ .. 
Yin - 21,45 KARif;iiK MUSiKi - 22,05 !;Afl• 
KILAR - 23,0S SENFONiK KONSER-24,05 
hava, haberler • 24,20 DANS MUSiKiSi. 

baktlm. Asfalh yer yer kirleten hayvan pis - - -- -=--
Blitiin gun tepede durmaktan yorul- likleri tanzifat amelesinin gozlcrine NOBETCi ECZANEL£R 

row~ gibi ag1r ag1r ufka akan giine§in son c;arpmahdtr. Gezmek, hava almak, e~ • Bu ak§am ~ehrln muhtelit semtlerlnde 
klzllhklarmda ko§U§an, oyna~an giirbiiz lenmek i~in gelen insanlar, bir glibreltk- ntibett;1 olan eczaneler eunlardJr: 
c;ocuklara baktJm. te dola§lr gibi, ad1m ba§mda tezekle1 e Istanbul cihetindekiler: 

H1zmt kimbilir nerede alacak otomo- rasgelmemelidirler. Bunu da ortadan Eminoniinde <Mehmed Kb1m), Beya .. 
billerde e§arplan ur;u§arak hirer haya- kald1rmak ... bir vazifedir. ztdda <AsadorJ, Kii<;iikpazarda <Necat1 .Ah .. 

N'h f 1 1 medJ. Eytibsultanda <Mustafa Arm, §ell" 
let gibi ge~en gene k!zlara baktJm. Bi - l ayet as a ta yava§ yava§ yayi an remlnlnde <Hamdll, Karagiimriikte <ArifJ, 
si!tletlerde, motosikletlerde, arabalar - toz topragm da aras1ra • yikanmaktafl Samatyada <Rtdvanl, :;;ehzadeba§ln~s. 
da ge~enlere, atlanmn listiinde hirer bahsetmiyeeegim - fa kat iyice siipiiriil- (Hamdil, Aksarayda (§erefl. Fenerde (B:U .. 

giizellik ve s1hhat timsali gibi ilerliyen mek suretile online gec;ilebilir. sameddinJ .. Alemdarda (Ab;!tilkadir) B:l "' 
siivarilere baktim .. Sonra perde perde Hu1asa; §ehrin bir kenarmda yaratl- ktrkoyde (IstepanJ. ' , 

All h h . ?eyoglundakiler: 
"Dken karanhg~m iistiinde, sade a<:rklara lan bir mamure, sade a m ra mett ve Is . ,. .. t1kl~l caddes!nde (Kanzuk), Bostanba .. 
yol gi:istermek ister gibi, ,.ekine gekme, goklin giine§ile beslenemez. Orayl yara- ~mda (ltt~hadl, Galatada Mahmudiye cad .. 
ag1r ag1r, serin l§Jgm1 yerlere seren aya tan el, onu harabiden kurtarmak, hatta deslnde (IsmetJ, Taksimde (N!zamc.:ldinl• 
bakhm. Ve onun o donuk giimli§ tiiliine giinden giine giizelle§tirmek vazifesile lili§lide Kurtulu§ caddesinde (NecdetJ. Ka" 
bilriinerek, konu~malarmda bile bir sev- mi.ikelleftir. Slmpa§ada !MiieyycdJ, Ha.skoyde <Np,sl!1l 
da c:ark1s1 ahengi sezilen, kolkola do: a- Yoksa, ~ok gegmez, o eaaamm asfalt AseoJ • Be~ikta§ta (Siileyman RecebJ, saw ., yerde (NuriJ. 
§anlara ..• K1r yollarmda hirer golge gibi yolda ne sevda qrk1lan kahr, ne §en u··sk"d K dlk'' .. .. u ar, a oy ve Adalardak1ler: 
kaybolanlara baktim. r;iftler ... Ve bu mes'ud ko§e, iyi giinle- Uskiidarda ~.imrahorl, Kadtkoy, ye!de "' 

Bakhm, bakt1m da, kendi kendi.rne rini hasretle ana ana sanlip gider. girmeninde (U<;lerl, Btiyiikadada. (~!111151 
~!!!!""'""'!'!~===~~-~=~~~=====~-~~~~=~~!!!!""'-~- Rtza), Heybelide (Hal•k). 

O•n;:~:~!:~~~:::ncu· P~PO';i;~;~~·~·;~·~y;;~ c;ar§amba Halkevinde 
faaliyet 

~ar~amba (Hususi) - Bir y!lhk rna -
zisi olan Halkevimizin temsil kolu C!d
den biiylik bir mevcudiyetle gah§mak
tadtr. Mesela son defa bir ay gib! uzun 
bir haz1rhk devresinden sonra oynadtgt 
Kahraman piyesi o kadar begenildi k1 
gencler Bafra ile Samsuna da davet edi
lerek ayni piyesi orada oynadllar. _._._ 

Konyada plans1z in,aat 
Konya (Hususi) - $ehrimizin her 

semtinde gaze c;arpan hummah yap1 fa
aliyet.inin bir plana, bir programa ve 
hatta bir fenne istinad bile etmedigi 
saylenmektedir. Y1kmanm yapmak ka
dar, hatta ondan daha giic; oldugunu Be
lediyemiz de bildigi halde bu in§aata 
mlisaade edilmektedir. 

Bu yap!larda yukanda saydrgtm mah
zurlardan ba§ka kanunen mecburi olan 
s1ganak in§aSl da kat'iyyen nazar1 dik
kate ahnmamaktadir. Belediye bu ba§I· 
bo~ in§aat faaliyetine el koyarak §ehir 
gi.izelligine, umumi s1hhate ve ihtiyac
lara kaq1 bir hiirmet temin etmelidir. 

( YENi ESERLER ) 
lbni Sina 

Biiyiik Turk filozofunun, biiyiik TUrk 
hekiminin §ahsiyeti ve eserleri hakkm· 
da Tiirk Tarih Kurumunca tertib ve 
muallim Ahmed Halid Kitabevi tarafm
dan ne§rolunan bu eser, her kitabhaneyi 

Bursa (Hususi) - Osmanh Banka.>1 J -•I 
soygunculannm muhakemesi bitmi§tir I aponlar ni~in ve naSJJI 
Son eelsede 11 miidafaa §ahidi dinlen - = ""k 
mi§tir. Muhakeme karar verilmek iizere ~ YU SeJdiler? ~ 
28 hazirana kalmil!tlr. ~ General Pertev Demirhanut ~ I bizzat Japonyadaki tetkikleri 

Zahire Borsasmda diinkii 
vaziyet 

Diin istanbula 558 ton bugday, 36 ton 
tiftik 10 1/2 ton beyaz peynir, 11 ton ka
:;;ar, is ton miSir, 16 ton un. 5 ton nohud, 
3 1/2 ton pamuk ve 22 ton da yapag gel
mi~tir. 

Diin istanbul Borsasmda ~u f!atte sat!§· 
Iar olmu§tur: Yumu:;;ak ekstra bugdaym 
kllosu 6.35 kuru~. yumu~ak 6.15, cavdarll 
bugdaym 5.20 kuru~. sert 6.15, 9avdarll 
bugdJ.ym 5.05 kuru§, gluten 5.15 kuru~tan 
5.175 kuru§a kadar, t;uvalli arpa 3.30 ku -
ru~. dokme arpa 3.175 kuru§, cavdar 3.30 
kuru§, beyaz m1s1r 4,25 kuru§, pamuk 48 
kuru§, kiZll yapag 55 kuru~, beyaz peynir 
26 kuru~tan 27.20 kuru§a kadar, kal}ar pey
n1r1 75 kuru~tan 48 kuru~a kadar. 

Dtin yabanc1 borsalarda §U flatte alivre 
sat1:;;Iar olmu§tur: Bugdaylar 5.28 kuru:?
tan 5.96 kuru~a kadar. arpa 5.09 kuru!$, mi
SlT 3.52 kuru:;;, ketentohumu 7.85 kuru§, 
it; fmd1k 94.45 kuru~}. 

KONYADA 
Yeni Klitiibhane sahibi M. Naci 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, k1rtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 

~ mahsulii olarak viicude lletir· 
I digi ve Turk gencligine anna• 
§ gan eyledigi k1ymetli bir ij 

~ eserdir. ~ 

I~ T evzi mahalli Cumhuriyetl I 
"'~ matbaastdir. 

Her kitabctda bulunur. .,. 

Bedeli: 50 kuru' I 
IIIIIIIIDIIIIIIIII\Idlllllllllllllllllllftlllllllllllllllllll"lllllllliUIIOffiDHIIHflfllllllll~ 

Osmanh Bankas1 
!LAN 

Osmanh Bankas1 hisse sahibleri ge ~ 
nel kurultay1 1937 haziranmm 22 nc 
sal! giinii Londrada toplanmi§tir. 

!dare meclisi tarafmdan hisse sahible
rinin tasdikma arzedilen kararlar mi.it .. 
tehiden kabul olunmu§tur. ].1 

28 haziran 1937 den itibaren, 68 r-J'o. 
kuponun ibrazma mukabil hisse ba~l~a 
temettii olarak 3 §ilin tediye edile~ 

r Biitiin Bogazic;i halkmm 
nazan dikkatine: 

BUYUK BEBEI< 
slisliyeeek degerdedir. ..----B ••••1 

Ibni Sinay1 tan1mamak • hele miinev- I U hafta • 
Belediye bahc;esinin 

SiNEMASI A<;ILMI$TIR. 

ver ziimre i~in - biiyiik bir noksand1r.l s U M E R 
f;ju eser i§te o noksandan her miinevveri 
koruyacaktir. Eserin bu umumi mahiye- SiNEMASINDA 
tinden ba§ka hususi bir k1ymeti de tbnl 
Sinay1 tahlil suasmda okuyanlara bir 
~ok bilgi temin etmesidir. Onda Tiir.k· 
liigli bilhassa alakadar eden saylSlz ba
hislere • ilmi surette - temas edilmi§tir 
Okuyuculanmizm ve biitiin okur yn-

BAY TEKiN 
filminin tekmili birden gosteriliyot 

Seans saatlar• : 2,30 - 5,30 

Her ak~am sinema, son sistem 
makinelerle miistesna filimler. 

Car§amba ak§amlan; 

Na~id Ozcan T emsilleri 
Y almz bu ak~am ve yann ak~arn 
dilber artist DAN1ELLE DAR· 

R1EUX'niin ~aheseri . 
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fiirkiye- Norve~ ikbs~~h ikttsadi harelretler SEHiRCiliK KOSESi 
miinasebab geni§liyor ~=u~e::z;:~:~~~- Adliye Saray1 nerede 
Norve~ sefiri M. Sigurd Betnzon diyorki: ,;y~·~::~t~r:t~k;··~:r.::;':r.::k ve nasd yap1lmah? 

<<1'iirkler yalnzz iyi asker ve rift~i yeti~tiren bir 

'11lillet (legildir. Bunu memleketin az za1nan 

irinde iktzsadi noktadan da gosterdi gi ~ayant 
lzayret terakki isbat etlnektedir» 

iskandinavya gaze • Bir zamanlar Norve<; 
~~ilerinden Fischer'in c;imentosu bina yaph -
llariciye Vekilimizle ranlar tarafmdan marla 
Yap!JgJ miilakatJ ne~- isteniyordu. ~imdi ise 
tet111i~tik. $imalli gaze- yerli c;imento bunun ye-
~ci ahiren 1skandinavya rini tutmaktad1r. Kag1d 
k'evletlerinin Ankarada- ihracahmJZ birinci dere· 
1 mi.imessillerile de go- cededir. Norvec; KagJd-

~~ll'li.i§ti.ir. Bunlardan Ian Tiirkiyede ~ok tak-
a orve~ sefiri M. Sigurd dir edilmektedir. Hi.iku-
J• entzon'la yaptJ~!;J mii· met mi.inhaman Norvec; 
akah Ti.irkiye ile ~imali kag1d! kullanmaktadtr. 
Avrupa devletleri ara • Muhtelif TUrk gazete • 
31ndaki siyasl, ikt1sadi leri ve bunlarm arasm • 
~e hissi mi.inasebetleri da bi.iyi.ik gazete Cum· k Norve~ sefiri M. 
~~ gi.izel izah eyledi- Sigurd Bentzon huriyet Norve~ kagJdJ-
glnden naklediyoruz: na bastlmaktadtr. 
«- Devletlerin yeni Ti.irkiyeye neka- F akat izmitte kuru! an kag1d fabrikasJ 

~ar ehemmiyet verdikleri. bir c;olde do- Norvec; kagidlarile hissolunacak derecede 
gan modern ~ehir Ankarada muhte§em rekabete ba§lamt§hr. F akat daha i.imidim 
jefaret bin alan vi.icude getirmekte birbir- vard1r: $imdiye kadar kagtd i§lerinde 
~rile adeta rekabet yapmalarile de sabit- rekabet yapabiliyorduk. Bundan sonra 
lJr. N orvec; kiic;i.ik bir devlet oldugu hal- da selliiloz hususunda rekabette muvaf
cle Almanya ve Sovyet sefarethanelerinin fak olacag1z. 
arasmda gayet mi.isaid bir sahada sefa- Son klering mukavelesi Norvec;li ihra-
tethanesini kurmu~tur. cat<;llar ic;in §imdilik mi.isaid degildir. 

Milletler ve bahusus uzakta bulunan· Ti.iccarlar paralanm alabilmek ic;in ii~ 
lar, miimessillerinin §ahsiyetile tamhr. dort sene beklemek mecburiyetinde kah
~ok uzakta bulunan Norvec; milleti de yorlar. Bunun ic;in Norvec;li ihracat~Jlar 
'furklere kendisini tamtmak ve tevecci.ih- Tiirkiye piyasasmdan 1ti.fi derecede isti
lerini celbetmek ic;in en sevimli ve mukte- fade edemiyorlar. Halbuki ufak bir fiat 
dir bir diplomahm Ankaraya gonder- farkile muvazeneyi temin edebilirlerdi. 
tni~tir. Tiirkiye ile N orvec; arasmdaki bahri 

Hariciye Vekili bana verdigi mUla- ticaret mi.inasebatma gelince §arkla ~imal 
katta Norvec; sefiri Sigurd Bentzon'u §U arasmda daimi muvasala kopri.isi.inii 
Sl.lretle tarif etmi~ti: Fred Olsen hath temin ediyor. Bu hatta 
«- Kendisi benim dostumdur. Bu i~liyen Norve<; vapurlan Yunanistana, 

bi.iyiik diplomat ve sempatik adam! seve· Ktbma, Filistine ve Suriyeye dahi ugrar. 
tirn. Bi.iti.in diinya da kendisini sever.» Bu hattm daimi olarak kalmasm1 can ve 
Bu sozlere ilave edecek bir§ey yoktur. goni.ildt'n dilerim. Benim kanaatime gore 

Norvec;in mi.imessili Ankarada sefir- bahri ticarette dahi geni§ i~ gormek im
lerin en iriyan yap!IJSldiT. Sevimli oldugu kanlan vard1r. Bu hat halihamda hem 
lc-adar mehabetli olan bu diplomat §oylece ciddi, hem de karh bir surette i§lemekte· 
!oze ba§ladt: dir. 

«- Norvec; devletinin Ti.irkiyeye ilk Turk tacirleri ve yolculan, bu vapurla-
sefiri olarak 1930 senesinde Ankaraya nn nakil i~lerindeki dikkatten dolay1 
geldim. Daha ziyade iktJsadi di.i~unceler memnuniyet izhar ediyorlar. 
~oktanberi Tiirkiyeye elc;i gondermek i- Tiirkiyeden a!dJgtmtz mallara gelince 
~in beslenen tasavvuru tahakkuk ettirdi. bunlarm ba~mda kuru iizi.im ve incir bu
l-Iakikaten N orver;i temsil etmege ba~la- lunuyor. Fa kat ~urasm1 da teessiifle kay· 
QJgtmdanberi i~Jerimiz hayli artmJ~Ilr. $u dedeyim ki Tiirk istihsalatJ bize r;ok pa
kadar var ki bu i~te biraz ge<; kalmi§JZ. hah geliyor. Her memleket Tiirkiyeye 
'rurkiyeye miimessil gondermekte daha mal gondermek istiyor. Halbuki klering· 
evveJ davranan memleketler daha ziyade ten buna imkan yoktur. Bunun ic;in TUrk 
l'ni.i~teri bulmu§lardtr. mallan ekseriya pahah oluyor. 1skandi-

$ahsiyetin biiyiik tesiri bulunan ~ark- navya memleketleri ic;in gerek Ti.irkiye
ta ve Balkanlarda i§ yapmak ic;in ihtisasa den. gerek Yunanistandan ti.itiin almak 
ihtiyac vardu. Ecnebi bir memleket kendi iyi bir i~ olur. Buralara tiiti.in mi.itehasSJS
Zevkine uygun usul ve tarzda degil mi.i~- Ian gondermek karh oluyor. <;i.inkii fiat
terilerinin arzulanna uygun rnah gi:ister· lar ucuz oldugu gibi ti.iti.inlerin cinsleri de 

en sahibi salahiyet makamlardan birisi 
Ti.irkofistir. Ti.irkofisin son ne§rettigi bi.il
tene nazaran bu sene havalarm mi.isaid 
gitmesi esasen geni§ mikyasta zer'iyah ya· 
p1lmi§ olan ba§hca maddelerimizin ne§Vi.i· 
nemasma yard1m etmi§ ve mahsulun ge
rek miktar ve gerek kalite itibarile yi.ik
sek olacagJ umidlerini kuvvetlendirmi§tir. 

Y agan yagmurlar bahusus hububat, 
sebze, pamuk, zeytin, incir, ti.itiin iizerine 
iyi tesirler yapmi§tlr. Bu sene ti.itiin, pa
muk, yapag1, tiftik, hububat ve zeytin 
mahsullerinin gec;en seneden miktar ve 
evsaf itibarile yi.iksek olacagJ kuvvetle 
tahmin olunmaktad1r. Bu y!lm kuruiiziim 
ve fmdik rokoltelerinin miktarca gec;en 
sene derecesinde fakat kalite itibarile da
ha iistiin olacag1 istihsal mmtakalanndan 
bildirilmektedir. incir mahsuliimi.iziin de 
iyi bir vaziyette oldugu ve her sene aga~
lara anz olan (basra) hastahgmm bu y1l 
ki§m soguk gitmesi yi.izi.inden zuhur et • 
medigi anla§IImaktadJr. Palamut mah • 
suli.i bu sene ge~en seneye nisbetle 50,000 
ton daha az olacaktu. 

ihracat mevsiminin sonuna gelindigi 
i~in ekseri mallanmJZJn stoklan da ti.ilc:en· 
mi~ oldugundan piyasalarda geni§ mile. • 
yasta bir hareket goriilmemektedir. 

Bu §erait dahilinde Almanyaya ihra • 
cat yap1lamamas1 piyasadaki muamele • 
lerin cereyanma biiyi.ik bir sekte verme • 
mi§tir. Y almz pamuk, fmd1k, yumurta, 
tiftik, yapag1 ve deri piyasalarmda gori.i
len nisbi durgunluk alelumum fiatlann 
di.inya piyasalan seviyesine dogru bir te· 
nezzi.il temayiili.i takib etmesini intac et
mi§ bulunuyor. Bu vaziyet mahreclerin 
taaddiidi.i noktai nazanndan miisaid te • 
sirini hissettirmektedir. 

Mayts ay1 zarfmda Holanda, Bel~ika, 
fngiltere, Fransa, Amerika, Sovyet Rus
Ya, Polonya, <;ekoslovakya, !talya, Yu
nanistan ve diger baz1 memleketlere ih • 
racat yapiimJ§hr. Bu arada hususi takas 
yolile yap1lan ihracat bu istikametteki 
hareketlerin vakit vakit canhhgmJ ve pi
yasa istikrarlanm temin etmek hususunda 
ami] olmustur. M. Tez.el 

Kad1koy Su §irketi bir hafta· 
d1r su vermiyor 

Kadtkoy Su §irketi, mi.i§terilerinden 
temmur:a kadar abone paralanm ald1g1 
halde bir haftadanberi suyu kesm1§tir. 
Bir~ok okuyucularumz bize miiracaat e· 
derek Kadtki:iy Su §irketinin bu gayri· 
kanuni hareketi hakkmda §ikayette bu
lunmu§lardtr. Karilcrimizin bu hakll ~i
kayetleri hakkmda alakadar makamatm 
nazan dikkatini celbederiz. 

Hitlerle, Mussolini gelecek 
sene gorii§ecekler 

Hitler, Mussoliniyi, Mi.inih artistik 
haftasma 20 temmuzdan 23 temmuza ka
dar i§tirake davet etmi~. Diic;e, bu dave
ti, §arta muallak olarak kabul etmi~t)r. 
iki devlet adam! arasmda vuku bulacagJ 
evvelce haber verilen resmi mi.ilahtm 
gelecek seneye talik edildigi haber verili -l'nelidir. fevkalade iyidir.» 

Norvec;ten Ti.irkiyeye ne gibi e~ya gon· Gazeteci Fischer sefirin Hariciye Ve- _Y_o_r·--------~~----
derildigine gelince her§eyden evvel ~u kilimizle telefonla gorii~mesi i.izerine kesi· 
noktaya nazan dikkati celbedeyim ki len mi.ilakata tekrar ba§lamak iizere §U 
'ri.irkiye sanayile~mekte ilerledik~e ecne- suali sormu~tur: 
bi memleketlerin Ti.irkiyeye ihracat yap- - Ekselans Ti.irkiyedeki vazifeniz-
l'nak imkanlan degi~mektedir. Yakm za- den memnun musunuz? 
mana kadar Ti.irkiyede bizim s1k1 kapa· Sefir ~u cevab1 vermi§tir: 
llan tencere ve emsali mutfak e~yast c;ok «- Kendimi pek bahtiyar hissediyo-
aramyordu. $imdi bu gibi e§yaya kar§J rum. (:ok biiyiik ktymet verdigim seciye 
Yiiksek tarife konulmu~tur. Kontenjan da meselesinde Tiirkler miimtaz bir millet· 
Yoktur. Yerli mallar ihtiyac1 kapatJyor- tir. Nezaketlerini ve yi.iksek zekalanm 
lar. <;imento vaziyeti de bOyledir. biiyiik zevk ve takdirle mii§ahede ediyo-
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Orada ba~ka bir doktor daha vard1. 
Necati sordu: 
- Orban Beyin hastasJ ic;in doktoru 

bu gece <;ag1rmak laztm m1? 
Asistan goz kapalc.larmm hareketine 

inhisar eden bir alaka ile cevab verdi: 
- $imdilik li.izum yok. Bi.itiin gece 

ben buraday1m. Li.izum olursa r;agmnz. 
Orhamn yi.iziine bakmca sordu: 
- Gene rahats1z mtsJmz? istirahat er-

melisiniz. Y ahud biraz dola§mlz. 
Or han mmldand1: 
- Y oku~ ve giine~ ...• 
- Bahc;ede oturunuz. Hava daha iyi 

gelir size. 
lki arkada§ tekrar bahc;eye c;Ikhlar ve 

kanapeye oturdular. 
Orhan kanapeye oturduktan sonra ge

ne bacaklanm uzatarak arkasma yas -
lanml§h. Ellerini karnmm iistiine koydu. 
Sonra birdenbire Slc;radJ ve gogsiinii one 
dogru attJ. Saga sola salland1. lc;ine o ant· 
run deh§etini sJgdJrabilecegi en geni§ tavn 
arar gibi kollanm iki yana ac;arken hemen 

bacaklanm k1sb, iki dizini birbirine ya • 
pt§hrdt ve kollarmt gogsi.i iisti.inde lc.avu~ 
turdu. Omuzlanm yulan kaldmp, ba -
~Ill! oni.ine igdi Ve ka,lanm c;attJ. Vii~u
diiniin bi.itiin yaylanm stki~brarak mu
vakkat bir muvazene bulmu~tu. Parmak
lanm kollanna batmyordu. 

Uzun miiddet bu vaziyette kald1. Son· 
ra tekrar arkasma yaslanm1~ ve bacak • 
Janm uzalmt§tJ. Omuzlan biraz gev§edi 
ve yi.iziine bir tevekkiil serinligi gelir gibi 
oldu. Gozlerinde hummah fikirler vard1. 
Ba§ml ag1r ag1r kaldtrdt ve isyandan id
rake gee; en mi.iphem ve yorgun bir sesle: 

- Bu gece olebilir, dedi. Kimsenin 
haberi olmadan. Sanki benim yi.iregim de 
onunkile bir anda duracak. Mukaveme· 
tim son damlasma geldi. Eger senin oli.im 
hakkmdaki nazariyenin esasJ varsa ben 
bu damlamn ic;indeyim. Y a§amak ira -
dem o kadar ufaldt. Her zaman ne der
sin sen: Kaza. hastahk, ecel, oliimiin her 
tiirliisii bir intihardtr, degil mi? Oli.im, 
insanm gizli bir nza ile yolc.luga teslim 

rum. Muhtelif sahalarda Tiirklerin gos· 
terdikleri kavrayi§ ve hakim olmak kud· 
reti hayrete §ayandu. Tiirkiyedeki cum· 
huriyet rejimi biz ecnebilere ogretti ki 
Tiirkler yalmz iyi asker ve r;ift<;i yeti§ti
ren bir millet degildir. Bunu memleketin 
az zaman ic;inde iktJsadi noktadan da 
gosterdigi ~ayam hayret terakki isbat 
etmektedir. Memleketin her tarafma ya
yilmakta olan demiryollan dahili ticaret 
ic;in fevkalade mi.isaid zemin hamhyor.» 

olu§udur, degi! mi? Yoksa, diyorsun, o
li.imiin her darbesine mukavemet edilir. 
Hele menenjit gibi dimag afetlerinde sen 
c;ok hakh goriiniiyorsun. V edianm ic;inde, 
i<;inin en c;ukur ve kapah yerinde bir his, 
ona: «Ya§a!» demiyorsa bu k1z olecek. 
Bu hastahga yakalanmasaydi ba,ka 'ey· 
den, mesela bir kazadan olecekti, degil 
mi? l~imizin her an verdigi o «ya§a!» 
emri verilmez oldugu an ya tedbirlerimiz 
eksilir, kazadan oliiri.iz, ya mukaveme -
timiz eksilir, hastahktan oliiri.iz, diyor • 
sun. Y amlm1yorsun. Defterlerini okur • 
san anhyacaksm ki Vediamn i~ini kemi· 
ren bir ya§ama kararstzhgJ var. o~ bu· 
~uk s_enedi_r ben bu sallanhya §ahid ol· 
dum. Hangi hadise iizerine vapurda ona 
bir kriz geldigini hal a bilmiyorum. F akat 
i§te o kriz, Vediamn i~inde yokluga tes
lim olmamak iradesinin parc;alanmtya yiiz 
tutu~udur. MenePljiti davet eden de kat· 
iyyen budur. Senin nazariyenle biitiin 
hastahklarda boyle ruh faktorleri bulu
nabilir. Doktorlarm «miisaid zemin» de· 
dikleri §ey uzviyette degil, ruhdadtr. 
y ahud ne birinde, ne otekinde, fakat 
insandadtr. lnsam arayahm. 

Orban gozlerini kapad1, epey durdu 
ve a<;h: 

- ~imdi ic;ime hakikatler doluyor. 
lnsan nerededir? En dolu, en gergin, 

Ac1badem 

Eski BabJalinin yerinde yapdacak bir 
ashab1 mesalihe daha uygun d\.qmez 

bina ., 
nu. 

I' s adem kelimesi bir~ogumuza 
t::l badem ezmesm1, badem hel .. 

vasm1, badem si.ibyesini habr· 
lahr. Dil merakhlan o kelimeden ba~em 
parmak tabirine intikal ederler. Malum 
ya el ve ayagm ba§ parmaklanna badem 
parmak denir. Arablar, bilinmez neden, 
bu manada ibham kelimesini kullamrlar. 
Halbuki ibham ayni zamanda kapah soz 
demektir. Bu iki mefhumu c;ol c;ocuklan
nm bir kelimede birle~tirmelerindeki se • 
beb, mi.ibhem olarak dahi belli de gil! .• 

Her neyse, Biz gene bademe gelelim: 

E6U5UUT C A DDES I 

Si.ise merakh olanlann bu kelimeyi du • 
yar duymaz hatuhyacaklan nesne, §Up • 
he yok ki, tilki pac;astd!r. ~iinkii ti.irkc;e • 
de onun adt «bad em kiirk» tiir. F akat 
bademin doktorlara ilk lahzada gostere· 
cegi mefhum bademcik, a§Jklara - ic;leri
ni c;ektire c;ektire • hahrlatacagl med!Ulse 
sevgililerinin goziidiir. Soylemege hacet 
olmadJgJ iizere yiirek toplatan gi.izel goz· 
lerin aliyyi.ilalasJ Badami olanlardu. 

Gazeteler, Adliye Velc.ilimiz $iik
ri.i Saracoglunun beyanatma atfen 
Adliye . saraymm Sultanahmedde, U
mumi hapisane yerine yapiiacagmt, ha
pisanenin de bugiinkii T evkifhaneye nak
ledilecegini haber veriyorlar. 

Halka kolay ve uygun yerde yaptl
mak ~artile c;ok muhtac oldugumuz bina 
ve saraylardan biri de •iiphe yok ki Ad· 
liye saraytdJT. Su bak1mdan di.i§iiniiliin
ce Sultanahmedde yap1lacak bir Adliye 
saraymm halka, yani «ashabJ mesalihe» 
uygun bir yerde bulunmu§ olacag1 pek 
iddia edilemez. Istanbul cihetinde, o da 
tramvay yolu boyunca oturanlardan bat· 
ka, diger lstanbul halkt ic;in Sultanahmed 
merkezt bir yer degildir. Hele tiiccar ve 
avukatlara ~ok aykm di.i§er. 

Ge~ Jeiil•e! 
E vet gee; degilse, bu i§i, birkac; Veka

let ba§ba§a vererek §ehre ve hepimize 
daha uygun ba§ka bir §ekilde de hallet· 
mek imkam yolc. mudur~ Bu bakundan 
fikrimi otedenberi i~gal eden, birbirine 
baih zincirleme bir tak1m meseleler var. 
Bu miinasebetle saymadan ge~emiyece
gim: 

1 - Mekteb: Sultanahmeddeki hapi· 
sane arsa ve bahc;esi gi.izel bir mekteb ye· 
ri olmaz m1? Fikrimce Kadastro binasm· 
da yaptlacak tadilatla ve bu binaya ila
veler yapmalc. sur~::tile veya ba§tanba§a 
yeni in§aatla burada, bahc;e ic;inde gi.izel 
bir lise binasJ kazanabilirdik. Eski Di.i
yunu Umumiye binasmdaki lise, Istanbul 
Erkek Lisesi buraya ta§JnJrdi. 

2 - Vi!ayet veya Belediye binas1: 
Zaten mekteb ic;in degil, bilakis daire 
olarak yapJ!mi§ olan Di.iyunu Umumiye 
binasm1 i§gal eden lise yeni yerine gec;tilc.· 
ten sonra hakim bir tepede bulunan ve 
denizden de c;ok iyi gori.inen bu binayt, 
Vilayet veya Belediye binas1 ittihaz 
etmek muvahk olur gibi .sorunu
yor. Zannederim ki Kadastroya vanncJ
ya kadar bugiin perakende bulunan bi.i
ti.in daireleri burada toplamak miimkiin 
olurdu. Bu binanm bahc;esinden kisacik 
merdivenli, giizel bir yo! indirerek bura
stm Ankara caddesine ve dolayJsile Sir
keciye kestirme bir §ekilde baglamak ka
bildir. 

3 - Adliye saray1: Bugiinkii Vila-

en tam halinde insan, yalmz oli.im kar -
~ISlndadJr. <;ok iyi anhyorum bunu §imdi. 
Bunun i~in hastalanmaya da, ihtiyarla • 
maya da liizum yok: Dogmak kafi. Di.in· 
yaya geldigimiz andan itibaren bir tek 
davamJZJn hi.ikmi.i var: Oliime kar§t. 

«Ben hayahma ,oyle bir bak1yorum. 
Ne olmu§tur? Ne di.i,i.indi.imse aksi. Ha
yatJmm her am fikirlerimi tekzib etti. 
Kend1mi materyalist samyordum. Oc; se
nedenberi a~klarm en romantik cinsile se· 
viyorum. Hayatlmm en biiyiik kararlan, 
i~imin en bi.iyi.ik saldm~lan fikirlerime ta
mamile z1d ~1ktJ. Siileyman& da bir za
manlar kanar gibi oldum. Saadeti maddi 
~artlann diizelmesinde santyordum. Eli
me para ger;ti. $a~t1m kald1m. Hi~bir fark 
yoktu. Bazan sefalet giinlerimin hasretini 
bile r;ekiyordum. En bi.iyi.ik meselenin mii· 
savat~1zhkta olduguna inandtgJm anlar 
oldu. Hangi miisavats1zhk? O!iim kaqJ· 
smda hepimiz biriz. Bu gece Vediay1 kur· 
taracak mucizeye bi.iti.in servetlJDt ver
mege hazmm. 0 kurtulm1yacaksa timdi 
o servet be§ misli, yiiz misli olmut ne 
fayda? 

Hastanenin ihtiyar kapJCJSI, bah<;enin 
biiyiik demir parmakhkh kapiSlnJ ortiiyor
du. Y erdelc.i ta§lan ayaklarile dag1tt1 ve 
kap1y1 kapad1ktan sonra avuclanm birbi
rine si.irterek dine adJmlarla kuliibesine 
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yet binasJ yiic.tmldtgt zaman BabJali cad· 
desini dogrudan dogruya ve belk1 de 
merdivenli, agach, bulvar halinde ve kes
tirme tarzda Ebussi.iud caddesine indir
mek ve birle§tirmek kabildir. Ne giizel de 
olurdu, degil mi? 

Eski Bab1ali arsas1 di:irt taraf1 yolla 
<;evrili biiyiikc;e bir ada halini ahrd1. hte 
bu ada iizerinde, bir kapJSI Ebussi.iud 
caddesine ac;IIacak §ekilde Adliye saray1 
binast yap1lsa Sultanahmede nisbetle 
§ehrin merkezine daha yakm, dii§mez 
mi? Ebussiiud caddesi, daha §imdiden. 
tramvay caddesinden geni§ ve biraz him
metle !stanbulun en gi.izel caddelerinden 
biri olabilir. Otobiisler, otomobiller bura
dan gec;mege ba§laymca bu cadde iize
rindeki Adliye saraymm merkeziyeti ve 
ehemmiyeti biisbiiti.in goze c;arpardt. 

4 - Eskizaptiye kapJsJ: Y ukandaki 
fikir kabul edilse, Eskizaptiye kap!Sl ye
rile orada yap1lan istimlakler de ~ok i§e 
yarard1. Buras1m, yava§, yava§ istimlak 
ede ede, eski Di.iyunu Umumiye bina~1 
yerile miitenam dii§ecek bir ada haline 
getirmek miimkiin olurdu. Ve bu iki ada
dan birisi Vilayet olu:tca digeri Belediye 
olabilirdi. 

¥¥. 

Bu suretle, en miihim resmi daireleri 
uygun yerde ve adeta bir park ic;inde 
birle~tirmi~ bulunmak gibi biiyiik bir fay
da elde edilmi§ bulunurdu. Sehir plamn
da boyle bir tasavvur varsa Adliye sara
Yin! ~imdiden Ebussiiud caddesi boyunca 
Vilayet arsasma yapmaga ba§lamakl~ 
t~tanbul §ehrini imar noktasmdan mii
him, cok miihim bir kazanc temin etmi§ 
bulunmaz mtytz? 

V. BIRSON 

T rakya at yaritlarl 
Edirne (Hususi) - On senedenbe!'i 

biitun Trakyaya §amil olmak iizere 
Kirklarelinde senede iki defa yaprlmak
ta olan biiyiik at yart§la.rt bu seneden 
~tibaren Edirnede yaptlaca.kttr. Ba§vekil 
Ismet 1noniinun himayesinde tertib edt
len bu kO§Ularm her defasmda 2000 • 
2500 lira miik~fat verilmekte ve yan§
lar biitiin Trakyahlar tarafmdan biiyuk 
bir alaka ve heyecanla takib edilmek • 
tedir. Edirnede haftalardanberi haz1r • 
hklara devam edilmektedir. Yart§lar 27 
haziran cuma giinu yaptlacakhr. 

dogru yi.iri.idii. 
Orhan onu seyrederek: 

F akat benim gibi tathy1 sevmiyenler, 
dil merakiJSJ olmtyanlar, ki.irk, miirk bil· 
miyenler, ve c;oktanberi de giizel gozler
le alakayJ kesmi~ bulunanlar badem ke
limesinden bamb~§ka bir manaya intikal 
ederler. Bu mana, «uzaktan akraba» ta· 
birile ifade olunagelen ve bir taraftan ya· 
kmhk gosterdigi halde bir taraftan ya • 
banc1hk ihsas eden vaziyetin aynini gos• 
terir. 

~iinkii badem, nebatatta verdiyye de
nilen giil fasilesine mensubdur. Lakin o
nun bu aileye nisbetini ispat etmek kin 
bir degil, bin ~ahid ister. Oyle ya giil 
nerede, badem nerede? .. Herhangi ne • 
batat kitabm1 ac;santz size giiliin sevda 
ilahesi Afrodit tarafmdan ve onun sev • 
gilisi Adonis'in kanmdan halkolunduiu· 
na dair bir kayid gori.irsiiniiz ve bununla 
gi.ili.in tarihten onceki devirlerde mevcud 
oldugunu anlarsmtz. I 

Halbuki bademin boyle bir tariheesi 
yoktur. yabanlarda yeti~medigi ic;in ya~1 
hakkmda bir fikir edinilmek de miimkiin 
degildir. Buna ragmen giili.in akrabasm· 
dan sayilmaktadtr. Hazin ve c;ok hazin 
bir karabet!.. 

Bununla beraber badem, kendini ~e • 
§eriyete sevdirmi~tir. «U zaktan akraba» 
kabilinden alakalanmak istedigi gi.il gibi 
14 bin c;e§idi yoktur, yazm ayn ve giiziin 
ayn r;ir;ek ac;maz. Fa kat gi.i) gibi de kolc.
lamp ahlmaz. Ag1zlarda c;ignenir, ic;ine 
kan~hg1 tathlar yiizi.inden agtz sulandi • 
nr, i~tiha uyandmr. 

Onun bir de (ac1) s1 vard1r ve beyaz 
<;ic;ek a<;an badem agaclanndan c;tkarak 
eczacJ!tkta. kokuculukta kullamhr. Pem· 
be c;ic;ek a<;an agaclardan yeti~en tath 
badem gibi bunun da k1ymeti ve faydasJ 
vard1r. 

Acaba fstanbulun en giizel bir yerini 
te~kil eden Ac1bademin bu mubarek ye· 
mi~le miinasebeti ne olabilir? Nebatatta• 
ki act badem, bir meyvadtr, Kadtkoyle 
<;amhca arasmda yi.ikselen temiz havah 
mmtaka, Istanbul hududu ic;inde bir rna· 
halledir. 0 meyva ile bu mahalleyi han· 
gi alaka bir isim altmda .birle~tiriyor ~ 

Ben ~u mevzua temas ederken onu da 
di.i~iindiim ve buldum: Ac1 olsun, lath 
olsun badem, gi.il fasilesine mensub ol • 
dugu halde ona, uzaktan akraba gibi 
kalm1yor mu L lstanbulun Ac1badem 
mahallesi de lstanbula kar§J o vaziyette. 
Ci.inkii ne yolu, ne suyu, ne l§lgl var!. ... 

M. TURHAN TAN 

yorgun. 
\

kat size c;ok zaran var. Kalbiniz ~ok 

- Bak §U adama, dedi, yetmi~ ya - Orhandan miisaid bir cevab alama .. 
§tnda var. ~apasaglam. Bi.iti.in omri.i ih- ymca Necatiye dondi.i: 
tiyac ve sefalet i~inde ge~mi§ olabilir. - Biraz uyumas1 !azJm, dedi. 
Fa kat §imdi yukan katta yatan kanserli Or han mmldandJ: 
milyonere sor, onun yerinde olmaga ra- - Uyuyamam ki. 
zidtr. Ben de razJyJm. Onun yerinde ol- - Zaran yok. Uzamrs1mz. dinlenir-
mak tartile ona gencligimi, kafam1, para· siniz. Bu hastanenin havasmdan c;Jic.mtz. 
m1, mahm1, her§Cyimi vermege raziyim. - Kalmamda bir mahzur varsa ... 

Balu,larmt bahc;enin parmakhklann • - Hayu... Bir mahzur yok... Sizin 
dan gec;irerek dtoanya baktt ve devam ic;in soyli.iyorum. 
etti: Orhan oniine bakt1 ve asistan, ihtan • 

- Bir ha!tanenin ditmdaki insanlann mn ehemmiyetini tebari.iz ettirecek kadar 
hepsi abes teylerle ugra§tyorlar. As1l da· durduktan sonra, hi~ bir§ey ilave etmedera 
vamn yanmda gi.iliinc bir pul kolleksi· uzakla§h. 
yoncusile sosyal demokrat ftrkasJ reisinin Or han onun arkasmdan balc.arak: 
fark1 nedir? Abesligini ilan eden pul kol- - Hakkt var, dedi, c;olc. yorgunum. 
leksiyoncusu, belki otekinden daha sarih N ecati dogruldu: . 
ve iddiasizhiile daha kabili tahammiil- - Kalk. <;IIc.ahm, ya size, ya bize gi.. 
d.. delim. ur. 

Or han giildii: 
Bah~e kaptsma dogru ilerliyen asistan 

onlan gori.ince yakla§tJ ve Orhana sor - Kahil rni dostum? Benim alc.IIJD yu. 
kanda. Onun ba§mda bulunmak istiyo • 

Nasllslnlz ' B' h I d rum. Gel, seninle beraber ~1lc.ahm. 
t 1raz ra at a 1mz 

- Peki. 

du: 

mJ? 
- Evet. 
- Ben size bir§ey si:iyleyim: Kabilse 

hemen eve gidip yabmz. Burada bulun
mantzm hastaya hi~bir faydasJ yok; {a-

KalktJ!ar. Orhan Necatinin koluna gir
di. Biraz ba§J doniiyordu. Sendeledi ve 
kendini tophyaralc. yiiri.idii. 

(Arkan var) 



6 CUMHURlYET 

Tifoya kar§l harb 
Bu hastahg1 kOkiinden 
yoketmek i~in ne yapmah 
Maruf doktorlanmtz aras1nda bir anket aGttk 

S1hhiye Miidiirii, Dr. Tevfik Saglam ve operator 
M. Kemal, her,eyden evvel su ve kanalizasyon 

i,Ierinin haUi laz1m geldigini soyliiyorlar 

[Bagtaran 1 tn.ct saht/ede) 

ve su tevziah i~in modern tesisat yaptlma
dtk~Ya 0 ~ehirde tifonun online yiizdeyiiz 
olarak gec;mek fennen imkan haricinde
dir. Evlerde i~ilecek ve kullamlacak su
lar demir borularla evlerin i~ine kadar 
sevkedilmelidir. 

Diger taraftan tifo salgmmdan dola
YI biitiin kabahati Belediyeye yiikletrnek 
de hakstzhktn. Istanbul Belediyesi bu i§ 
ic;in elinden geldigi kadar fYah§maktadu. 
Nitekim evvelce hakiki bir tifo yatag1 c
lan Kastmpa§a deresi 997,000 lira s:u
file kapahlmt~tlr. Geriye kalan az bir 
kiSim da gelecek sene itmam edilecektir. 

Memba sulan hakkmda da ~ok dik
katli davramyoruz. Y akmda bu hususta 
bir talimatname haztrhyacagtz. Aynca 
a~1 memurlanmtz da faaliyete ge~mi§ler
dir. Bunlar yer yer halka a§I tatbik et
mektedirler.» 

Dr. General Tevfik Saglam 
Ktymetli doktor

lanmtzdan General 
T evfik Saglam: 

«- Bu memle • 
ketten tifonun kaldt
nlmasma imkan yok 
mudur?» Sualime 
bir dakika kadar dii
§iindiikten sonra §U 

cevabt verdi: 
«- Siiphesiz ki 

vardtr. Bunun i~in 
muhtelif tedbirler 

Dr. General Tevjik almak laztmdtr. Bu 
Sag lam 

tedbirlerin en acili 
a§J tatbikattdtr. Biz bunu Umumi Harb 
esnasmda tecriibe ettik ve muvaffak ol
duk. Her tiirlii fena §eraite ragmen biiyiik 
tifo salgmmm i:iniinii almak imkam hastl 
oldu. Mesela blitlin harbin devamt miid
detince merkezi lstanbulda clan birinci 
ordu kttaatmda 4 sene zarfmda ancak 
380 tifo musabt kaydedilmi§tir. 

F akat a§t, dedigim gibi ancak fevka
lade zamanlarda ba§vurulabilecek bir ~a
redir. Tifo a§ISlnln muafiyeti azami iki 
senedir. Astl tifoyu kaldumak i~in §eh
rin sthhile§tirilmesi laztmdtr. Bu da, su, 
laglffi ve alelumum yeme, i~me maddeleri 
meselelerinin halline vabeste bir i§tir. 

Su meselesi ~ok kan§tk bir meseledir. 
!stanbulda T erkos, Elmalt ve Hamidiye 
sulan mlistesna, digerlerinin hepsini §iip
heli telakki etmek icab eder. F akat halk 
bu sulan agtr telakki ettiginden i~me
mektedir. Bu itibarla su i§ini ki:iklinden 
halletrnenin yegane t;aresi her eve dog
rudan dogruya sthhi borularla iyi kalite
de su sevketrnektir. Ve bu sulan halkt 
sarmt; ve kuyulanna muhtac buakmtya
cak derecede ucuz olarak vermektir. 

Clinkli kuyu ve sarm~ sulan birinci 
derecede ~iipheli sulardtr. Bilhassa ku • 
yu sulan t;ok tehlikeli ve ekseriya mik -
robludur. 

ikinci olarak istanbulda kanalizasyon 
biiylik bir derd halini almt§hr. Simdiye 
kadar bu i§e 7,5 milyon lira sarfedildigi 
halde kanalizasyona ancak birkac; yiiz ev 
baglanabilmi~tir. Ac;tk akan lagtmlar da 

lstanbulun eski bir derdidir. Simdi nastl 
oldugunu bilmiyorum. Bundan lie; di:irt 
sene evvel Kadtki:iyiiniin Modadan Gaz
haneye kadar olan mtm Ku&dilindeki 
satht mailinin lagtmlan Kurbagaltdereye 
aktyordu. Acaba o zamandanberi buna 
bir c;are bulundu mu bilmiyorum. Y ani 
demek istedigim §ey evvela boyle ufak 
sebebler ortadan kaldmlmahdu. Ondan 
sonra tedricen daha biiyiik isler yaptla • 
bilir. 

Sunu da ilave edeyim ki su ve kana
lizasyon gibi biiyiik i§lerin tam manasile 
halli ic;in mutlak surette devlet yardtmi
na ihtiyac vardtr. Belediye boyle bliyiik 
i&leri ba§aramaz. Su halde fikirlerimi hu· 
lasa etme~ lazt mgelirse §i:iyle diyebili • 
nm: 

F evkalade zamanlar ic;in a§I tatbikatt 
yaptlmaltdtr. F akat tifoyu kokiinden iza
le etmek ic;in su ve lagtm meselesinin 
esash bir §ekilde halli ve halkt umumi 
htfztSS!hhaya ah§ttrmak ic;in iyi bir mii
cadele organizasyonu kurmak laztmdtr.» 

Operator Mim Kemal 
Degerli hariciye -

cilerimizden opera - ' 
tor Mim Kemal ti
foya kar§J nastl 
miicadele edilmek 
laz1m geldigini ~i:iy
le izah etti: 

«- Evvela §U· 
nu kaydedeyim ki 
bu mesele ihhsasim 
dahilinde olmadtgl 
ic;in fikirlerim c;ok 
umumi mahiyette 0 • Operator M. Kemal 

lacakt!T. Tifo her§eyden evvel ic;ilen su
larla sirayet ettiginden tabiatile her$eY • 
den evvel su meselesinin kat'i bir §ekilde 
halledilmesi lazimdtr. Bu da gosteriyor 
ki tifo salgmmm i:iniinii almak hekim i§in· 
den ziyade bir hiikfimet i§idir. 

Bir taraftan bir tiirlii halledilmiyen ve 
hastaltgm yaytlmasma sebeb olan su, ka
nalizasyon ve bostanlar meselelerile e • 
sash bir §ekilde ugra§thrken diger taraf
tan ferdlere de kendilerini koruma usul
leri ogretilmelidir. T emenni ederim ki 
hiikumetin s1hhi te§kilah birc;ok hastahk
lara kar§I oldugu gibi buna karst da cid
di tedbirler alsm ve tifoyu bu memleket
ten kat'i olarak kaldlTSm.» 

MURAD SERTOCLU 

Bir tavzih 
Vali Muhiddin 'Ostiindag - Hiiseyin 

Cahid arasmdaki davamn izmit mahke
mesinde miidafaas1 yap1ldtg1 esnada Ak
§atn gazetesi Ne~riyat miidiirii Enis 
Tahsinin de kendisini miidafaa etmi§ ol
dugunu yazmt§ ve miidafaa s1rasmda 
cbiz istanbul Belediye Reisinin aleyhin
de •kat'iyyen yazt yazmadtk, buna te -
nezziil etmeyiz~ dedigini telefon haberi 
olarak yazmt§tlk. 

Diin Enis Tahsinden aldigimtz bir 
mektubda, miidafaa s1rasmda cbuna te
nezziil etmeyiz· §eklinde bir §ey soylen
medigi ve bu ciimlenin telefon miika -
lemesi esnasmda yanh§ anla:;illml§ ola -
cagt bildirilmektedir. 

Bandtrmadaki 
atletizm ma~1 

Miisabakalara be' kuliib 
i~tirak etti 

Bandtrma (Hususi) - Bandtrma • 
Bahkesir mmtakast B. kiimesi atletizm 
birincilikleri, atletizm ajam Sevki !nan • 
c;m idaresinde yaptldt. 

Mlisabakalara, Bandtrma 1. Y., Ban
dirma D. S., Gonen ldmanyurdu, Erdek 
idmanocagt, Aydmctk spor atletleri i§ti
rak etmi§tir. N etice §udur: 

100 metro- Nuri Akyiirek (B.l.Y) 
birinci, Saim Sarper (BJ.Y) ikinci, Ne
cati (Gi:inen). 

200 metro - Nuri (B.l.Y) birinci, 
Necdet (Gonen) ikinci, Mehmed (Ay
dmctk. S.) iic;iincii. 

400 metro - Hikmet (B.1.Y) birin· 
ci, Cahid (B.D.S) ikinci, Hamid 
(B.D.S) ii~iincii. 

800 metro - Osman (B.D.S) birin
ci, Saim (B.i.Y) ikinci, Mustafa (Gi:i
nen) iic;lincii. 

1500 metro - Necati (Gi:inen) bi • 
rinci, Ali (B.l.Y) ikinci, Salih (Erdek) 
ii~iincii. 

T ek adtm uzun atlama - Arif (B. 
l.Y) birinci, Nuri (BJ.Y) ikinci, Ne • 
cati (Gonen) li~iincii. 
0~ adtm - Saim (B.l.Y) birinci, 

Hiiseyin Kartal (B.l.Y) ikinci, Necati 
{Gi:inen) iit;iincii. 

Disk - Rag1b Kural (BJ.Y) birin
ci, Nuri (B.i.Y) ikinci, Arif (B.l.Y) 
iic;iincli. 

Cirid - Lutfi (B.1.Y) birinci, Mus· 
tafa (Gi:inen) ikinci, Necati, (Gonen) 
li~i.incii. 

Yliksek atlama - Saim (B.l.Y) 
birinci, Hiiseyin (Gi:inen) ikinci, Necati 
(Gi:inen) li~iincii. 

5000 metro - Kemal (B.D.S) hi • 
rnci, Ahmed (Gonen) ikinci. 

100X4 bayrak ko§usu - Bandtrma 
(l.Y) birinci, Bandtrma (D.S) ikinci. 

100X400 Balkan bayrak yan§t-
B. 1. Y. birinci, B. D. S. ikinci. 

50 kilometre bisiklet ko§usunda -
Avni (Erdek) birinci, Mehmed (B.l.Y) 
ikinci, Ahmed (Gonen} ii~iincii. 

Bandtrma ldvanyurdu 80 puvanla bi
nncl, Gi:inen !dmanyurdu 26 puvanla 
ikinci, Bandmna D. S. 20 puvanla iic;iin· 
cii, Erdek 6 puvanla di:irdiincii, Aydm
ctk Spor 4 puvanla be§inci olmu§tur. 

Miisabakalarda muvaffak olan atlet
ler, Atletizm F ederasyonu tarafmdan be§ 
§ehir atletleri arasmda, Edremitte yapt· 
lacak olan atletizm miisabakalanna i§ti
r?k edeceklerdir. 

Bursadan gidecek atletler 
Bursa (Hususi) - Oniimiizdeki pa· 

zar giinii Edremidde yaptlacak olan be§ 
sehir arasmdaki atletizm miisabakalann
da Bursayt temsil etmek iizere a~agtdaki 
atletler sec;ilmi~lerdir. 

I 00 metro; N azmi - 400 metro; !bra
him • 800 metro; Etem • 5000 metro; 
Osman • yiiksek atlama; Ramazan • u
zun atlama; Ziya - disk atma; F eyyaz. 

Sec;ilenlerin hepsi de buranm Acar ld
man Yurduna mensubdurlar. 
$ehrimizde de bir Demirspor 

kuliibii kuruluyor 
Devlet Demiryollan 9 uncu i§letme 

Demirspor miiessisan heyeti Cagaloglu 
Halkevi salenunda 25/6/937 tarihinde 
saat 17 de toplanacakhr. 

Manisada Altay kuliibii 
a~1hyor 

!zmir 23 (Hususi muhabirimizden)
Manisada bir Altay kuliibiiniin te§ekkiil 
edecegi ve bu kullibiin lzmirde de §Ube 
ac;acagt si:iyleniyor. 

- , var? .. Maamafih hammefendi nerede oi-

HAC I RA$iD l 
sa evde yalmz oturmtyacaklardu. Onda 
hakhdtrlar. 

~===- «Cumhuriyet» in milli sergiize,t romanr : 33 ===-~ 
- Bir kadm bulacagtm. 
Feride Hamm ahldt: 

Ba§komiser, gece ge~ vakit, Miiddei
umumi ve doktor gelmeden fazla me§gul 
olmak istemiyordu. E v sahibine: 

- A§agtda i§ gi:irenlerin biz gelinci
ye kadar bir yere gitmemelerini temin et
tik. Birazdan gelir, teferruatmt tekem -
miil ettiririz. 

Dedi ve yamndaki polisi evde btraka
rak kendisi c;tktt, gitti. 

F eride Hamm, arttk biisbiitiin tela§ 
ic;indeydi. 

- Gi:iriiyor musun Nihad? Gi:iriiyor 
musun? Demek ki hay dud evimize giri
yor, gi:iziimiiziin i:iniinde adamtmiZJ i:il -
diiriiyor, ah... Biz bir§ey yapam1yoruz, 
bir§ey bilmiyoruz ... 

Sami Bey bekliyen polise arkastm do
nerek gozile i~aret etti: 

- Tela~ etmeyiniz hammefendi, de
di, katil elbet ortaya ~tkacak, yakalana
caktir. Kimdir, ne maksadla bu kadmca
glZI oldi.irmii§tiir? Elbet anhyacagtz. 

F eride Hamm. sinirleri bozulmu~ ol • 1 

dugu i~Yin birden aglamaga ba§lamt§lt, 
ellerile yiiziinii kaptyarak: 

- Ben evde Ay§e kadm olmadan 
nasi! yapayalmz ya§artm?.. Hele bu vak
alardan sonra ... Evimize bir katilin mu
sallat oldugunu, sebebsiz yere Ay§e ka
dmt i:ildiirdiigiinii i:igrenince ben yapayal
mz ya§tyabilir miyim? 

Nihad Bey kansma yakla§h. Onun 
ellerini tuttu: 

- Merak etme kanctgtm, birka~ giin 
e§ine, dostuna gidersin. 0 zamana ka
dar birisini buluruz. ,Sayle giic;lii kuvvet
li bir kadm... Fa kat senin tela§m ~ok 
manaSIZdtr. Katilin seninle alakast ne? 
Bu cinayet betbelli ki Ay§e kadmt diin· 
yadan kaldiTmak maksadile yaptlmt§hr. 
Belki be$ on kuru§ ic;in, belki intikam al
mak ic;;indir. Seninle de benimle de ala
kast ne? .. Olsaydt daha evvel biz hedef 
olurduk. Oyle degil mi Sami Bey? 

Sami Bey kemali kat'iyetle: 
- T abii efendim, dedi, on a §iiphe mi 

- Hayu, ben bir kadmla da kendi • 
mi emniyette addetmem. Bir erkek aht;I, 
yahud U$ak bulmaltytz Nihad .. , 

- Peki yavrucugum, bir erkek ahc;;t 
buluruz. 

0 zaman Sami Bey egildi. Nihad Be
ye dedi ki: 

- Size son derece namuslu ve emni -
yetli bir U§ak getirecegim. Samsunludur. 
F akat istanbulda biiyiimii§, !stanbul ter
biyesi almt~ bir gene ... Bogaz tokluguna 
bile kullanabilirsiniz. Uysal ve i§e yarar 
bir gencdir. Bir kere gonderirim de go -
riiniiz. 

Nihad Bey memnun oldu: 
- Cok iyi, hemen gonderebilirseniz 

miite§ekkir olurum. 
0 gece Miiddeiumuminin ve Hiiku • 

met tabibinin cesed iistiindeki muayenele
ri, tetkikleri, evdekileri stkt bir isticvab • 
dan gec;irmeleri bir netice vermedi ve ce
sedin Morga kaldmlmasma karar veri!· 
di. 

Japonlartn Asd 
Kuvveti 

<<Japonlar ni~in ve 
nasd yiikseldiler ?>> 

Yazan: General Pertev Demfrhan 

hte dikkatle ve ibretle okunacak bir 
eser. Bu, sade bir tarih veya sade bir 
cografya sahifesi degil. F abrikalarm 
girdisini c;tkttsmt, giimriiklerin gehrini, 
giderini i:igreten rakamlarla dolu thsai 
bir kitab da degil. Bu, «Dogan Cline§>> 
admt ta§trken amlarca I§tkstz, canstz ve 
hareketsiz ya§ami§ ve sonra gerc;ekten 
giine§ gibi goz kama§tlra kama§ttra ta
rih sahnesine dogmu!i clan bir milletin 
nasi! tekevvlin, nastl tekemmiil ettigini 
-mii§ahedelere, yerinde yaptlmt§ ilmi tct
kiklere dayanarak- anlatan bir §aheser
dir. 

Tiirkler, i:iliiden diri ve diriden olii 
t;tkabilecegini her milletten once anla
mt§lardtr. Ciinkii kendi i:izlerinde i:iliileri 
diri ve dirileri i:ilii yapacak samadani bir 
kudret vardu. Ami area ktt' a dan ktt' aya 
medeniyet I§Igi ta§tyarak i:ilgiin milletlere 
ruh vermi~ler ve medeniyete temesslil e
demiyeceklerini anladtklan miiesseseleri 
tarih sahnesinden siiriip <;tkarmt§lardtr. 
Bu haysiyetle J aponyayt -gene her mil
letten once- Tiirklerin tamytp ogrenmesi 
laztm gelirdi. 

Bu, bir zamanlar yaptlmak istenilme
mi§ de degildi. Kaan Kubilay'm Gene
ral Bayan kumandasmda ve Oniic;iincii 
asnn ortalanna dogru J aponyaya yolla
digt donanmanm t'sash vazifelerinden bi
ri de !iiiphe yok ki 0 met;hul alemin, mri
nl ac;tga vurmaktt. T ayfunlar, o devirler
de Tiirklerin J aponlarla anla§masma en
gel oldu, otuz bin TUrk J apon seferinde 
bo§ yere kurban gitti. Daha sonraki am
larda ise Tiirkler devlet ytktp devlet 
kurmakla, §arkla garbin siirekli miisade· 
melerinde ilk saft i§gal etmekle oyaland!
lar, J aponyaya di:iniip bakmadtlar. 

Japonya da zaten bir muamma gibi ya
§tyordu, kaplSlm hit;bir yabanctya a<;mi· 
yordu. Amerikahlar bu efsunlu kap1y1 
zorladilar. J aponyayt istismara yeltendi
ler, Avrupahlar da onlan taklid ve ta
kibde gecikmediler. Orast hemen hemen 
yeni bir <;in oluyordu ve J aponlar kapi
tiilasyon boyundurugu altmda kolehge 
dogru yiiriimege mahkum gi:iriiniiyordu. 

Biitiin diinya boyle dii§iiniirken ve 
bOyle bir netice umarken J aponyada bir 
ktmildant§ oldu, derebeylikler y1kildi, 
tufeylilik ytktldi, meskenet ytktldt ve on
lann yerinde §Uura miistenid milli birlik, 
sonsuz bir hareket, fenni bir c;ah§ma ve 
online durulmaz bir kudret peyda olc!u. 
De; Amerika kalyonunun cthz toplan 
kar§tsmda yabanct tahakkiimiine boynu
nu uzatan J aponya, elli ytl gibi ktsa bir 
zaman ic;inde Cini yenmi§, Rusyayt yen
mi~ ve biitiin cihan siyaseti iizerinde en 
miiessir bir devlet seviyesine yiikselmi§ti. 

T arihin e§ini kaydetmedigi bu degi~ik
lik, bu olgunluk ni~in ve nastl viicude 
geldi ?. f§te General Pertev Demir han, 
bu mn en biiyiik bir salahiyetle tahlil 
ediyor, at;rga <;Ikanyor ve ger~ekten ne
fis clan eserini Tiirk gencligine ithaf edi
yor. 

Gencligin esere gosterecegi ragbet 
Generalin vatanseverce yaptlgt ithafa 
kar!ii gene vatanseverce bir mukabele o
lacaktJr. 

M. TURHAN TAN 

Ktzalaya iiye devl}irme haftast 
1 temmuz 1937 de ba,hyacakttr. 

iiye yazahmz! 

Y atak odas1nda tatstz 
bir gece 

F eride Hamm, bu geceyi takib eden 
iic; gun hasta gibiydi. Bereket versin, Sa
mi Bey ertesi gun ogleye dogru soyledigi 
U§agt getirmi§ ve bu U§ak hakikaten son 
derece terbiyeli ve akh ba§tnda c;tkmt~tl. 

F eride Hamm, sa~larma ak dii§mU§ 
bir kadm olmakla beraber heniiz dincdi. 
Tombul viicudii sokakta bazt erkekleri 
arkalarma di:iniip bakmaga mecbur edi
yordu. Bundan dolayt Nihad Bey, bu, 
kthkstz bir ki:iylii olmakla beraber zeki 
ve yakt§tkh gencden endi§eye dii!iebilir
di. F akat kii~iik bir tecriibe boyle bir en
di§eye mahal olmadtgmt gosterdi. Nihad 
Bey bir iki gun i~inde Mahmudu kendi 
evladt gibi sevdi ve ona biiyiik bir emni
yetle baglandt. Hadisenin dordiincii gii
nii art1k Nihad Bey, tamamile miisterih 
olarak ve herhangi bir hadiseye kar§I 
Mahmudun kuvvetli bir siper olacagm • 
dan emin bulunarak kansmt btraktyor, 
c;tktp gidiyor, ak!iam evine di:inmek ic;in 
aceleye liizum gormiiyordu. 

0 gece ilk defa mutfaga girerek ye • 
megini yapan Feride Hamm, ak§am ge~; 
vakit kocasmm gelmedigini goriince yu· 
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ilk mekteblerin derdi 
Kitab yok! 

Elde mevcud kitablar1n hi~ birisi i!le yaramiyor, 
bunlar1n salahiyetli bir heyet taraf1ndan 

gozden ge~irilmesi elzemdir 
Yaz geldi. 
Mektebler, bir ytlhk t;ali§malanm sona 

erdirdiler ve istirahate hak kazanmt§ ~o
cuklanna, iic;; ayhk bir zaman ic;in kapt
lanm kapadtlar. 

Onlar kaptlanm kaparlarken, i:itede, 
mekteb kitablan basan matbaalarm, yeni 
ytla hamhklan gi:iriiliiyor. 

Bu faaliyet ba§langtci, itiraf etmek 
laztmdtr ki, yalmz t;ocuklan degil, yal -
mz onlann analanm babalanm degil, fa
kat hepimizi, ayn ayn, iizerinde dikkat
le, itina ile durulacak bir vazife kar§I -
smda bulunduruyor. 

Hahrlatmak bile a bestir ki; ka~ sene
dir, bir tiirlii layJkile t;aresi bulunam1 -
yan, bir tiirlii online ge~ilemiyen bir 
(mekteb kitablan} derdi vardtr. 

Maarif sistemi, programlan ne kadar 
miikemmel c'ma olsun, i:igretmenler ne 
kadar ehliyetli, ne kadar fedakar ve gay
yur, ~ocuklar ne kadar zeki ve c;ah§kan 
olurlarsa olsunlar, mekteb kitablan ihti
yaca cevab verebilecek bir halde bulun
madik~a ... 

Ciimleyi tamamlamama liizum var mt? 
F akat, biten bir ders y1lmm son gun -

lerinde, §i:iyle bir lahza geriye di:inerek, 
bilhassa ilkmekteb kitablarmt gozden ge
c;irmek laztmdtr, kanaatindeyim. 

Bu yaz1y1 yazmak it;in §ehrin muhtelif 
semtlerindeki ilkmekteblerde yirmiden 
fazla- kadm, erkek- muallimle gorii§tiim. 

Aldtgtm netice §udur: 
Bugiin ilkmektel:llerimizde • cografya 

kitabmdan ba§ka • muallimlerimizi mem
nun eden bir tek kitab yoktur. 

Bakm, bu mekteblerde ilk lie;; s1mfta 
kitab olarak yalntz bir okuma kitab1, yani 
eski adile ktraat vard!T. Bu da muallim
lerin dedikleri gibi, berbaddtr. 

Bu kitaba hayatm muhtelif safhala -
rmdan, muhtelif bilgi kaynaklanndan c;o
cugu alakadar edecek par~alar ahnaca • 
gma, bilakis kii~iiklerin anhyamtyacak -
!an agu yaztlar doldurulmu§tur. 

1!kmekteb talebesi 4 iincii stmfa ge • 
~ince birdenbire 8 kitabla kar§tla§tyor. 

Ve bir anda ah§hgl okuma kitabmdan 
ba§ka hepsine yabanci kalarak, §a§ITl 
yor. 

Burada kaydetmek laztmdtr ki, ~o -
cugu, ve ~ocukla beraber muallimi de 
§a§Irtan kitab adedi degil, fakat bu ki -
tablarm • hep muallimlerin tabirile soy • 
liiyorum • berbadhgtdtr. 

Mesela, lie; sene kitabstzhga ah§an 
t;ocuga, di:irdiincii smtfa gelince i:iyle bir 
tarih kitabt veriliyor ki, bunun melal do
lu halini anlatabilmek i~in muallimlerden 
dinledigim §U §ikayeti yazmahytm: 

«- Bir~ok analar, babalar buraya 
gelerek bize bu tarih kitabmtn i~inden ~~
kamadiklarmt yana yaklla si:iyliiyorlar ki, 
yerden gi:ike kadar hakhdiTlar. En 
zeki c;;ocugun bile bu kitabdan bir§ey an
hyabilmesi imkanSIZdtr. Ciinkii fikirler, 
~ocuklarm ak1llanm kan§tlracak dere • 
cede dagmtk, ifade haddinden ~ok faz
la agtrdtr. Mesela bu kitabda di:irt satu
hk ciimleler vardtr. T asavvur edin; do -
kuz, on ya§mdaki bir t;ocuk bu kadar u
zun ciimlelerin altmdan nastl kalkabilir? 

Hesab kitabma gelince: Bu kitab 
bol temrin ve mesele kitab1 olmazsa bir 
i§e Y'l!'amaz - tekrar edeyim ki, hep mu
allimlerin agzile konu§uyorum • halbuki 
elimizdeki kitabda ne temrin var, ne de 
mesele. Biz, i§i giicii biTaktp mesele ve 
temrin uydurmaga mecbur oluyoruz. Bu
nu kendimiz yapacak olduktan sonra ki
taba ne liizum var? 

kanki sofada ve Mahmudun hazuladigt 
sofrada yemegini yedi. Ciinkii arhk a§a
giki yemek odasma ayak atamtyordu. Bu 
odada zavalh Ay§e kadmm feci halini 
hatJrlamaktan korkuyordu. 

Y omekten kalkttktan sonra biraz min
derde uzandi, dinlendi. Mahmud a§agi -
da i§ini bitirip yanma gelince onunla 
biraz dereden tepeden konu§tu. 

- Samsundan ne zaman geld in? 
Diye sordu. Mahmud babasmm, ana

smm kendisini 1stanbuldaki amcast ya • 
nma gi:inderdiklerini, amcasmm bir fmm 
oldugunu, orada ~ah§hgm1, sonra bu a
damm i:ildiigiinii ve a<;tkta kalarak §Unun 
bunun yanmda ~ah§mtya ba§ladtgmt an
latti. T emiz tiirk~esi daima nazan dik • 
kati celbettigi i~in F eride Hamm: 

- Okuma yazmayt kim i:igretti sana? 
Diye sordu ve Mahmud son derece 

safiyane: 

- Kendi kendime ogrendim. Fmnda 
bir tablakar vard1. Ona sorardim, kitab 
ahp c;ah§a c;ah§a i:igrendim. 

Cevabmt verdi. F eride Hamm bu zeki 
gene hakkmdaki takdirlerini mii§kiilatla 
gizliyor, yiiz bulacagmdan korkuyordu. 
Sami Beyi I}astl tamdtgmt sordu. Gene 
U§ak: 

Hendese kitablan da hemen hernel1 
aynidir. Onlarda da temrin ve i§Ieune 
vazifeleri yoktur.. T ecriibe, mii§abede 
vazifeleri diye bir§eyler var ama, o kadar 
az ki! 

Hulasa, bu kitablara hesab ve hen • 
dese kitablan denemez. 

Yurd bilgisi kitab1 ise; <;ocuga yur~ 
bilgisinden ziyade yurda baghhgt i:igret~· 
yor. Bu arada yurdun nastl idare edi1J1• 
gini, yurdda§tn neler bilmesi laz1m ge!di· 
gini anlatmagt tamamen unutuyor. B11 

sebeble muallimler ortamekteb kitablat1' 
m kan§ttrarak kii~iiklerin seviyelerine gD
re bilgi toplaytp not ettiriyorlar. Bi:iy!ece 
hem muallim beyhude zaman ve etnek 
sarfediyor, hem de kiic;iikler not tutmak 
mecburiyetinde kahyorlar ki, bir ilkmek• 
teb talebesinin bu yorucu ve liizumsut; 
i§e sevkedilmesi, bir kelime ile giinahtif• 

Ve i§te eldeki kitablar bunlardtr. Ve 
bundan sonra kitabs1zhk ba§hyor. 

Demek ki, ilkmekteblerimizde ii~ der• 
sin kitabt yoktur. 

Mevcud olanlar da, varhklan yok• 
luklarile bir denecek kadar kusurlu, kar• 
makan§tkttr. 

hitiyoruz ki, Vekalet oniimlizdeki se• 
ne ic;in yeni kitablar basttrmaga haztr!an• 
maktadtr. 

Bu ancak takdir edilebilecek haynh ve 
liizumlu te!iebbiisiin beklenen iyi semere' 
leri verebilmesi ic;;in, bir nokta iizerinde 
durmak faydastz saytlmamahdtr. 

Bu noktay1, ktsaca !ii:iyle ifade edebi• 
lirim: Gi:irii!iliigiim muallimlerin hepsh 
bastlacak ilkmekteb kitablarmm, herhan• 
gi bir aksakhgm online vaktinde gec;ilebil· 
mek ic;in, ilkmekteb muallimlerinden se' 

<;ilecek bir heyet tarafmdan gi:izden ge• 
c;irtilmesini istiyorlar. 

Zannediyorum ki, bu, yaptlmast hem 
miimkiin, hem de hakikaten elzem b1r 
i!itir. KANDEMIR 
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Joe Lui ,ampiyon oldu 

Joe Lui ma.;tan evvel fal baktyor 
Pazar giinii Amerikada her stklette 

diinya boks !iampiyonlugu i~in yaptlan 
mac;;ta zenci Joe Lui Bradok'u sekizinci 
ravundda nakavt etmek suretile yenmi~ 
ve §ampiyonlugu kazanmt§hr. 

Alman ,Smelling'in, zenci boksi:irii a '" 
damaktllt di:igdiikten sonra !iampiyonluk 
it;in Bradok'la kar§tla~mak istemesi ka • 
bul edilmemi§ken !iampiyonlugun Joe Lui 
tarafmdan kazamlmast ortaya halli mii§ .. 
kiil bir vaziyet atmt§hr. 

Bu vaziyet kar§tsmda Smelling'in de 
bu i!ie bakan komiteleri filan tammaytP 
ingiliz agiT stklet §ampiyonile diinya. 
~ampiyonlugu ic;in kar§tla~acagt si:iylenip 
duruyordu. F akat bu te!iebbiislin de suya 
dii§ecegi anla~tlmaktadir. Ciinkii Ameri• 
kah organizati:irlerin ingiliz ~ampiyonun\1 
yeni !iampiyonla kar§t!a~hrmak niyetinde 
olduklan si:iylenmektedir. 

- Samsunda babam anam oldiikten 
sonra bir daytm kaldt. Bu daytmm ya • 
nma gitmek istedim. Mektub yazdtm, ba• 
na cevab verdi, bu tarafa gelme, ekmelC 
yok! dedi. istanbul a gel en Sami Beyin 
bana yard1m edecegini si:iyledi. Sami B~ 
yi o vast!a ile iic;; be~ giindiir tamyorum. 

F eride Hamm kar§Ismda bir iskemlede 
oturmasma miis \1de ettigi Mahmuda ya .. 
tak odasmm at;tk pencerelerini kapama '" 
sm1 ve yatagmt haztrlamasmt emretti. 
Gene, bir kat yukan c;tkh ve on dakika 
sonra, minderde arttk gi:izleri kapanan 
F eride Hamma seslendi: 

- Ham efendim I ... 
F eride Hamm yatak odasma ge~erken 

Mahmuda stkt stkt tenbih etrneyi unut • 
madt: 

- Sen beyefendi gelmeden sakm u .. 
yuma. Burada, yahud a~agtda bekle. 
mutfakta i§in var mt? 

- Bula§tklar var. F akat be§ on da • 
kikada bitiririm. I 

- Bula§tklan gece btrak, yartn sa • 
bah erken kalkar Ytkarstn. A§agtki kat • 
tan aynlma. 

(Ar~a.n var)' 
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Ankara Ab§ poligonu 
Burast inhisarlartn ~ehre hediye ettigi 

~ok modern bir miiessesedir 

Ankarada keklik avctlan 

Bundan evvelki yaz1mm son ci.imlesi
ni, be§ on gun i~in Ankarada bulundu ~ 
&um mada seyrine doyamadiglffi bey ~ 
nelmilel komiir sergisi gibi muvakkat, 
stadyom, poligon gibi daimi tesisatin ru
humda uyandirdigl tahassiisatla bitirmi§
tim. 

.Komiir sergisile stadyom iizerinde bir 
c;ok degerli ve ktymetli kalemler gezmi§, 
oynami§ olduklanndan ben burada yal
lliZ ati§ poligonundan bahsedebilece -
&im. 

Y az1mm ba~hgmt te§kil eden av ve 
avc1hkla poligon meselesinin alaka ve ir
tibatt yok gibi goriiniir ve her ni,ancmm 
avc1, her avcmm da ni~anc1 olamtyacagt 
iddia olunabilirse de ben, kendi telakki 

'Ve i~tihadtma gore avcthgm esasm1 ni§an
cthk te§kil edecegi kanaatindeyim. Fa -
kat, bu nokta iizerinde ~ok durrmyarak 
lllaksada ge~iyorum. 

Ankarada a~;tlan beynelmilel komiir 
sergisi mi.inasebetile Ankaradaki miisa -
feret ve cevelanlariiD arasmda merkezi 
hiikUmetin pek k1ymetli Vali ve Belediye 
Reisini ziyaret §erefiJe de mi.ibahi oldum. 

~"'t nazik, kibar, faziletkar bildigim 
N evzad, yirrni otuz seiiedenberi pek ve
faperver ve samimi tamd18Jm bir dos -
tumdur. AnkaraYJ her ziyaretimde mut-

lak bir defa olsun kendisine gider, mah
viyetkar, miitevaz1 muhazara ve muba
haselerin ruhan zevk ve iftihar hisse • 
leri almm. 

Ankarayt iki buc;uk senedenberi gar -
rnemi§tim. Saym Vali Nevzadm, stadyo
rnu, poligonu goriip- gormedigim hakkm
daki sualine menfi cevab verince, bir • 
den: 

- Aman, Bedri Ziya dedi, stadyo • 
rnu, hele bilhassa poligonu mutlak gidip 
gor. Bu muhte§em ve cidden pek mo • 
dern poligon, son zamanda Belediyemize 
intikal etti. Bu, inhisarlar idaresi Vekili 
Rana T arhanm An karaya emsalsiz, luy
rnettar oyle bir hediyesidir ki Vali ve 
Belediye Reisi stfatile kendilerine miite· 
§ekkir ve minnettanm. 

N evzad, §iikran ve minnetini bu sure t
Ie ve sitayi§kar bir lisanla tekrar ederken 
bu poligon i~;in as1l miitehasm ve amil 
olan, planlanm yapan. silahlan, ni§an 
yerlerini, miiteharrik hedefleri tertib ve 

tanzim eden inhisar ldaresinin alelu -
mum silah ve fi§ek miitehassm, Istanbul 
AvCIIar ve Attcilar Birliginin reisi, ye • 
gane iistadimiz Aliyi dii§iindiim. 

Poligonun vasi ve cidden mahir ellerle 
tarh ve tanzim edilen nazarfirib bahc;esi 
ic;inden gec;erken, adeta bir tiinel, bir 
bridor ~eklinde uzamp giden yekdigere 
muvazi iki kameriyesi, goze c;arp1yordu. 

Okc;eden yukan c;tkmt§ olmamak ic;in po
ligonun bahc;e ve methalile beraber bina • 
smm umumi heyetindeki ktymet ve ehem
miyetten bahsedecek degilim. 

Avrupa poligonlarmm tam bir mua
dili clan as II a tJ§ yerine girdigim vakit 
duydugum zevk ve hazzl, omriimde unu· 
tamiyacagim. Ne emekler, ne fedakar • 
'liklar sarfile ne giizel dii§iiniilmu§, ne 
incelik, ne kadar yerinde tertibath. 

Poligon dahilinde, birbirine siper va
zifesini gormek iizere yekdigerinden ince 
duvarlarla aynlmi§ alh tane ati§ mevkii 
var ki bunun dort tanesi, elli metroya ka
dar endaht edilmek iizere tiifeklere, ikisi 

de istenilen mesafede durdurulmak ve bir 
metrodan ba§hyarak gene elli metroya 
kadar c;1kmak iizere her tiirlu silah ve rO
volverlere mahsustur. 

Elli metroluk mesafede bulunan ni§an 
levhasma ahlan mermilerin isabet dere· 
cesi gozle goriilemiyeceginden her ah§ 
lnevkiinde birer diirbiin bulunmaktadtr ki 
en kiic;uk bir merminin bile hangi numa· 

raya vurdugu bu diirbiinler :vasttasile 
goriilebilmektedi~ 

Her iki tarafm duvarlarinda bir met
redan ba§hyarak elli metroya kadar s1ra 
ile numaralar buyiik rakamlarla gosteril
mi~ ve on metroda bir, miidevver ve ktr
miZI renkte i§aretler konulmu§tur. 

Ellinci metro; intiha noktasidtr. Bu 
meyanda geyik, karaca, domuz, tav§an, 
keklik, siiliin ve saire gibi av hayvana • 
tmm miiteharrik hedefleri de mevcud -
dur. 

Ordunun silah1 olan mavzerden ba§h • 
yarak «Erma>> fabrikasmm mavzer siste
mi 22 c;aphk ni§an tufekleri, martini sis • 
temi tiifekler, Vinc;ster ni§an tiifekleri, 
bunlardan ba§ka gene ordu silaht olan 
7, 9 c;apmda mavzer silahlarile yukanda 
zikrolunan 22 c;apmdaki ni§an fi§eklerini 
istimal etmek iizere hususi surette yaptl· 
ml§ namlular, bu tufeklerin ic;ine konarak 
zikrolunan 22 c;apmdaki fi§ekleri atmak
tadirlar. 

Gordiigiim rovolver fash ise cidden 
§ayam takdir ve hayrettir. Ba§ta Smit 
Vesson olmak iizere Nagant rovolverle • 
rile Mavzer, Parabellom, Brovning oto
matik tabancalan, tek ve otomatik birc;ok 
ni§an tabancalan ve bu.nlardan ba§k~ ,bir 
hayli hava silahlan dahi aynca goze 
~arpmaktadtr. 

Mevcud bi.iti.in bu silahlar, miikemmel 
bir camekan ic;inde ve herkesin gozii o • 
nunde harikulade bir temizlikle o kadar 
dilfirib, nazarriiba bir §ekil ve vaziyet al
mi§lar ki herhangi bir silah merakhsmm 
bu manzara kar~Ismda ga§y ve mebhut 
kalmamasma imkan yoktur. Ben, kendi 
hesab1ma soyliiyorum. Bunlan seyteder
ken oyle bir hale geldim ki birden came
kamn ic;ine dalarak hepsini birer hirer 
kucaklamak ve hepsinin de namlulanna 
hirer buse kondurmak heyecan ve ihtiya
cmdan kendimi giic;liikle menedebildim. 

Bir silah koleksiyonuna pek benziyen 
bu giizel camekana 12, 16 kalibra av tii
feklerile kiic;iik ~ocuklara mahsus olan 
hava tufeklerini ve floberleri de ilave e
debiliriz. Ezciimle bu av tiifeklerile kur
§Un ve her numaradan sa<;malarla doldu
rulmu§ karto§ ve fi§ekleri de atabiliyo • 
ruz ki bu, muptedi veya ava heveskar 
kimse ic;in miihim ve biiyiik bir tecriibe 
sahasi demektir. 

Haricden getirilecek her tiirlii av tii· 
fekleri ve doldurulmu§ karto§lar, bu po· 
ligonda istenildigi kadar atllabilmekte ve 
tecriibe olunmaktad1r. 

Poligonun sag tarafmda ve otuz be • 
~inci metroda randtman tecriibeleri ic;in 
miikemmel tertibat oldugu gibi avdar, 
stkilanm tecriibe edebilmek iizere hassas 
teraziler, karto§ kiVlracak makinelerle 
bunlann birc;ok aksamt vard1r. 

Atr§ mevkiinin ortasmda vasi bir istira
hat salonu, bu salonun bahc;eye naw 
noktasmda aynca bir de kiitiibhanesi 
vard!T ki avciliga, ahc1hga aid olmak 
iizere birc;ok lisanda yazilmt§ mecmuala
n, ayn bir camekanda muhafaza etmek
tedir. 

Gece ab§larma mahsus elektrik terti· 
batma, biife ile vestiyeri dahi ilave etme
liyiz. 

!nhisarlar V ekaletini~. merkezi hiiku
mete hediye ettigi bu giizel ve nadide po· 
ligonu, gormiyenler nazannda iki siitun· 
luk yaz1 ile tarif ve tasvir edebilmek im· 
kanstzhgma, aczimin de inzunamile tak
dirkar ve miitehayyir susuyorum. 

BEDRI ZIYA AKTUNA 

Tuncelinde son vaziyet 
( Ba§taratt 1 tnci sahf!edel 

Hiikumetin, §akilere istiman fiTSatJ ve· 
recegi tahmin edilmektedir. !stanbul ga
zetelerinin birinde, T unceli havalisinin 
umumi tehcire tabi tutulacagi ve memnu 
mmtaka haline konulacagi hakkmdaki 
haberler, alakadar mehafili derin hay -
retlere dii~iirmii§tur 

CUMHURiYE·.a. 

Tiirk siivarileri 
zaferden zafere 

liiSCumhuriyet1il 
091 a o k s lYI 'li: lY1 li"'il lYI 
Dut~u eanafm1n dilegi 

Dun, Mecidiye koyiinden dort dutc;u 
matbaamtza kadar gelerek §U §ikayette 

£Ba~tetra!t 1 fnci aa1tttedcl bulunmu§tur: 
sabakasinda da yuzba§t Cevad Giirkan c:- Biz, Mecidiye koyii civarmda dut-

c;ulukla gec;inen esnaf namma geliyo • 
berabere be§inci olmu~tur. ruz. Her sene o civardaki dutluklan, bir 

Diin yaptlan ve 30 milletin i§tirak et- seneligine satm ahr, dutlarmt satmak 
tigi c;ok c;etin musabakalar da Turk ekip1 suretile gec;iniriz. Fakat maalesef 
ic;in c;ok muvaffakiyetli olmu~tur. Bu mii· bu sene dutlanm1z c;iiriimekte ve 
sabakalarda her siivari ancak bir ata bi- biz de a~hga mahkfun bulunmaktaylZ. 
nebiliyordu. Yiize yakm atm girdigi ve Bunun sebebi de Beyoglu Belediyesinin 
Prens do Gal ismini ta§Iyan bu mi.isaba· yersiz tazyik1d1r. Dutlanm satmak ic;in 
kada pek az at parkuru hatas1z bitire • tablasile ~i~liden a§ag1 inen her esnaf 
bildi. Bunlann arasmda Cevad Kula ile muhakkak bir Belediye memuru tara
tegmen Saim Polatkan da yer aldi!ar fmdan c;evriliyor: cTablan yagh boya ile 
Cevad Giirkanla Eyiib Oncii de ancak boyanmamt§, iizerindeki ortii eskidir. 

Kenarlara dizdigin yapraklar soluktur.• 
hirer hata yapttlar. Neticede pek az bir Dutlan kaybettikten sonra iiste bir de 
zaman farkile Tiirk ekipi 30 millet ara- para cezasma ~arptltyor ve boynunu bii-
smda altmc1 oldu. kerek koye doniiyor. 

Bu c;ok giic; miisabakada lrlanda eki- Halbuki Be§ikta§ta, Uskiidarda, 
pi 12 hata ile birinci, Almanya ile Bel • Topkap1da ve Yedikule taraflarm • 
c;ika 28 er hata ile ikinci, Biiyiik Britan· da bu san'atla i§tigal eden esnaf 
ya 44 hata ile i.ic;iincii, Birle~ik Amerika hie; de boyle tazyik edilmiyor. $ehrin 
48 hata ile dordiincii, Romanya 68 hata ayn ayn semtleri ·ic;in ba§ka ba§ka be
ile be~inci oldular. Ba~ka hi<;bir millet lediye nizamlan m1 tatbik ediliyor? Bu 

' ceza yiiziinden bugiin dutlar agaclann 
bu tasnifte yer alamadi. Bu miisabakada altmda c;iiriimektedir. 
Ana Krali<;e Mary de hazu bulunuyor- <;oluk ~ocuklarrm1Zln a~ kalmasma 
du. mahal kalmamas1 ic;in lutfen alakadar· 

Bugiin yap1lan miisabakalar da Turk lann nazar1 dikkatini celbediniz.• 
binicileri ic;in hakik'i bir zaferle neticelen· Esnaf namma gelen bu adam.lar, be
di. Tegmen Eyiib Oncii fevkalade bir raberlerinde bir de dut tablast getirm~
yan~tan sonra berabere birinci oldu. lerdi. Bize gosterilen bu tabla, hakikaten 

Bu birincilik, Londrada kazamlan yeni ve temizdi. Eger biitiin esnafm 
tablalan bize gosterildigi gibi temizse, 

ikinci birinciliktir. Halk, miitevazt hay • bunlan bu kadar tazyik etmemek la • 
vanlarla her miisabakada yeni yeni mu -
vaffakiyetler gosteren Tiirk ekipini ~ok 
hararetli bir ~ekilde alki~lamaktadir. 

Siivarilerimiz aym 28 ine kadar Lon· 
drada kalacaklar ve o tarihte hareketle 
14 temmuzda fstanbulda bulunacaklar -
dtr. 

ABIDIN DAVER 

ztmdlr. 
Tramvay tirketinin nazan 

dikkatine 
Karilerimizden M. Yalc;m imzas!le al· 

dt~trnlZ mektul>da denlllyor kl: c:Edlrneka· 
ptda oturuyorum. Tramvay :;>lrketl l>u hatta 
!kine! mevkl arabalara ba~ll hirer romork 
kullanmaktadlr. Bu arabalarm azh~t yii • 
ztinden birc;ok kimseler saatlerce ayakta 
beklemek mecl>uriyetinde kalmakta ve bll· 
hassa ak§amiistleri saat 7 raddelerinde iz
dlham gayrlkablll tasvlr blr hal almakta
dtr. 

Cek tayyarecilerinin 
indirdigi balonlar Tramvay serviSlerl umumt hizmetten 

maduddur. Bu hizmet halkln gidlp gelme
[BaJtarat1 1 tnci &aht/ede) slnl kolayla§ttrmak gayeslnl istlhdaf eder. 

1 I. ~lrket makamatmm halkm esbabt tstlra· 
renin pilotu Alman pilotunu e in:iek hatlne dikkat ve !tina etmesl 1a.z1m gelece· 
rovelverle tehdid etmek suretile yere glnln goziintinde bulundurmast alml§ ol • 
inmege icbar eylemi§tir. du~u vazife ve mes'ullyetler ctimleslnden 

<;ekoslovak pilotunun Alman balon • bulundu~unu hatrrlatmak 1sterim.:. 
Iarmm seferine mani olmak ic;in emir Belediyenin nazar1 dikkatine 
alml§ oldugu soylenmektedir. Koprtintin Kad1koy iskelesl clhetlne te-

sadiif eden k1smmdaki dtikkanlardan 84 
Alman istihbarat biirosu, diyor ki: ve 86 numaralarm miisteclrlerl ve yemi~c;l-

. c::au feel hadise hakktl1da' salahiyet • ,Jikle . ge~lnen Siileymanla Hi.iseyin dtin 
tar makamlann raporunu beklemek la: matbaamtza gelerek bize §U ~Lkayette bu· 
iliYldlr.i • • "" • r• , • llp)!lular: 

cBir Beledlye memuru evvelkl glln d6rt 
Alman ordusunun defa dtikkammiZa gelerek Halden getlrtti· 

~lmiz meyva ktifelerlnl hamalm strtmdan 
manevralari yere lndlrdl~lmlz lc;ln dort defa ceza kes-

B elgrad 23 (Husus·1) _ Biiyiik AI tl. Dtikkil.n diye klraladtgtmtz yerler sU'tm
- daki ktife ile hamalx degu, fakat bizlerden 

man asker! manevralan bugiinlerde ba, - blrlmizl bile tstiab edemlyecek kadar kti
hyacakttr. 2 temmuza kadar surecek olan c;ti.k ve dardtrlar. Beledlye memurunun bu 
bu manevralar Holanda ve Cekoslovak· faallyeti kar§tsmda ne yapaca~tmizt ~~tr-

dtk. Biz §lmdiye kadar hep aynl suretle 
ya hududlan civannda yapilacakttr. hareket ederdlk. Bundan sonra Halden her 

__ .. ,..,. ... ,_ yeml§ getirtl§lmizde ceza m1 kesllecek? 

Vekillerimizin Bagdad 
seyahati 

Blr koyundan kac; post c;1kar dlye alaka· 
darlardan sormamzt rica ederlz.:. 

[Ba1tarata 1 tnc' sahttede] 

Iran gazetelerinde hararetli 

ist. Borsasi 23/6/937 
PARALAR 

neJriyat I Sterlln 
Tahran 23 {A.A.)- Pars ajanst teb- Dolar 

lig ediyor: Gazeteler Tiirkiye Hariciye Frank 

All$ 
624.-
122.-
110.-

V ekili Rii§tii Arasm yakmda T ahrana ya· Liret 
Belcika Fr. 

pacag1 ziyaret miinasebetile Tiirkiye ile Drahmi 
Iran arasmdaki dostluk munasebetleri et· fsvicre Fr. 

110.-
80.-
18.50 

rafmda uzun makaleler ne~rediyorlar: Leva 

Ku§e~ gazetesi diyor ki: Florin 

570.-
20.-
65.-
75.-tk. I Kron Cek « I memleket arasmdaki miinasebetler ... ..,;lin A vusturva 

bugiinkii kadar hicbir vakit samimi olma · Mark 
21.-
28.-
20.-
21.-
12.-
50.-
30.-

mi§hr. B u iki yiiksek devlet reisinin hiisnu Zloti 
niyet ve kiyasetinin bir semeresidir. Turk • · Pene-o 
fran miinasebetleri kuvvet!i bir telakki a - Lev 
milidir. fki memleket arasmdaki samimi Dinar t 
dostluk, son anla•malann imzas1 Samyinin I '<ron svec • I Altm 
iran Parlamentosunda ve ismet 1noniinun Banknot 
de B. M. Meclisinde soyledikleri hararet
li nutuklarla nihayet iki parlamento ara • 
smda teati olunan dostluk mesajlarile de 
teeyyiid eylemi~tir. lki memleket arasm • 
daki miinasebat dostluktan da fazladu 
Bunlar, manevi rab1talar ve miitekabil 
hiirmete istinad eden ve i~ten gelen duy
gulardlr.» --···-Buraada koza fiatlari 

Bursa (Hususi) - Bu sene koza fiat· 
Ian vasati olarak 73 le 74 kuru~ ara -
smdadtr. Koza Borsasmda bugune ka • 
dar sahlan yeni mahsul 150 bin kiloyu 
ge~mi~tir. Kiilliyetli mahsuliin onii • 
miizdeki hafta ic;inde gelmesi bekleni -
yor. Alakadarlar, oniimuzde muamele 
gorecek bir milyon 200 bin kilo kadar 
koza oldugunu soyliiyorlar. 

I Lont'da 
:New-York 
Paris 

·Milano 
· Rtiiksel 
A tina 
Cen~vre 
Sofva 
Amsterd. 
Pral!' 

I Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
~urlaneste 
Rukres 
Relnad 
Yokohama 
Mo<~kova 

; Stokholm 

1044.-
255.

CEKLER 
, A<'ths 

$26.50 
0.7893 

17.6975 
14.9960 
4.6743 

87.23 
3.4433 

63.8467 
1.4355 

22.6456 
4.1995 

13.8866 
1.9675 
4.1644 
4.01 

107.1075 
34.4775 
2.7425 

24.-
3.0958 

ESHAM 

o38hS 
628.-
127.-
114.-
125.-
84.-
23.-

575.-
23.-
68.-
84.-
23.50 
31.-
23.-
25.-' 
14.-
52.-
32.-

1045.-
256.-

"1\nant!l 
627.-

0.7871 
17.6850 
14.9840 
4.67 

87.1610 
3.4443 

63.7958 
1.4:!20 

22.6275 
4.1962 

13.8755 
1.9670 
4.1610 
4.0075 

107.0175 
34.45 
2 74 

24.0225 
3.0933 Koza satJ~lar1 hararetli ve ahctlar is

teklidir. Fiatlar; gerek ziirra, gerekse 
ahctlar hesabma elveri§lidir. Y ani ne 
pahahdtr ne de ucuz .... Bu sene mahsul 
de giizeldir. <;unkii havalar miisaid git· 
mi§, ayni zamanda az tohum ac;tld1gin· 
dan bOcekler bol bol yaprak yiyerek iyi 
beslenmi~lerdir. Bu itibarla paket ran
dtmam ve koza rand1mam da c;ok iyi
dir. !pek<;ilik Enstitiisiiniin senelerden
beri vaki mesaisi nihayet koza cinsle -
rini de giizelle~tirmi§tir. Hem bu sene 
kozalarm cinsi muhtelif degil muteca -
nistir. 

Ar•hs KAnAnt~ 
A~Jan Ci,.,E>nt() 13.30 13.30 
Merkez Bankasa 87.- 87.-

tSTtKRAZLAR 

Tiirk borcu I Pesin 
• • I Vadf'Ji 
• • D Vadeli 
• • Ill Pe~in 

Erpni 
S1vas-Erzun1m I 
• • D 

Aedas Kapan•~ 

18.30 
17.70 
17.375 
95.-
96.25 
96.25 

18.10 
17.40 
17.375 
95.-
95,25 
96.25 

'=--=-=-=-=-===../ 
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Soldan saga; 

' 
Kad1nlar1n Gene· 
leflirilmelerinde 

BiR MUCiZE: 
Diinyamn en biiyiik profesorleri gene 

ve kuvvetli hayvanlarm hiiceyrelerin • 
den <;lkardtklan OZU insanlara a§1ltya • 
rak olen kuvvetli ve hayah ia 
de ediyorlar. Ayni esas iizerinde gene ve 

dine hayvanlarm cildlerini besliyen hii
ceyrelerin ifraz ettikleri 0 loymetli ozii 
vesaiti fenniye ile ikinci bir koruyucusu 
olan ac1badem yagile imtizae ettirilir. 
Yagh ve yags1z Hasan Actbadem krem-

1- Slyahlatmak. 2 • D~manhk, alman
ca c~arkl:.. 3 - Cenub1 Amerlkada Peru hii
kiimetinin merkezl, Azerbaycanlt. 4 • Un
sur, !ngilizce c lyi:.. 5 - Aptal blr hayvan, 
bir Alman fllozofu. 6 • Kadmm en btiytik 
fazlletl. 7 - Blr ingillz paras!, zam. 8 -
Yunan1standa blr !!man. 9 - Kuru ot, 
franstzca. calc;ab. 10 • Blr emir, ya§ama 
u.sulti. 

leri elde edilir. Yiize, cilde siiriildiigii 
zaman mucize denilecek biiyiik degi§ik
lik goriiliir. Gev~iyen adaleler gerilir, 
yiizdeki c;ukurlar biiyiik diiz~n ahr. A
~tlan mesamat kapamr. Cild elastikiye
tini kazamr. <;il ve lekeleri kokiir.den 
temizler. 60 ya§tnda bir kadmm bu 
kremle buru§uk yuziinii gene bir klzm 

cildi kadar tazele~tirir ve diizgiinle§ti • 
rir. Bu hal tecriibe ile sabittir. Hasan 
Actbadem kremleri c;irkinleri giizelle§· 
tirir ve ihtiyarlan gencle§tirir. Kadm • 

Yuk.ar1dan ~ag1ya.: 
1 - Miistahkem yer!n girlllp c;!.lnlacak 

yerl. 2 • Adalet dalreslnde, iskambllde blr 
ka~td. 3 - Miisliimanlarm milbarek ay1, 
bir sorgu edatt. 4 - ing!llz mecllslerinden 
biri, ell!. 5 - Bir edatm ktSaltllmt§l, viicude 
zerkolunan §ey, geni~llk. 6 - Blr§eyl ftrla
tarak koyuveren, blr clns toprak. 7 - Blr 
nevi c;iQek. 8 - Allyl Peygamber tamyan
lar, ya~ll. 9 - Bir cins in~aat malzemes1, 
Fransada bir ic;me ~ehri. 10 • Temennl. 

lara fiisiinkar, tath s1cak bir cazibe ve
rir. Cinsi cazibeyi ziyadele~tirir, fakat 
actbadem ya~ kremini yapmak c;ok gll\i 
olup bu bir san'at ve fen meselesJrlir. 

Baz1 1triyat~tlar Ac1badem esansm1 va
zelin ve buna benzer yaglarla karl§hra· 
rak actbadem yagt kremi altmda sat • 
mak isterler. Cildinizi actbadem ya-

Evvelki bulmacanm haJit!dilmi' 1ekli 

I 

1 2 8 4 5 II 7 8 II 10 

1 u1c til z IE TT 1•lT lufz l 
21LI I M 0 NI•IPIAIZII I 
8 UINI•IRI•IPI t ILIAIV 
• SIAIP •IBIAILI t INIA 
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, •IKIEIRIAIMIEITI•I• 
8 Ll I,., t INIAINIAINI• 
'IIOIR Ul<; .,., t VIAIN I 

to ~JAisi•IEIFISIAIN E 

gmdan yaplld1g1m asia malfun ol
miyan actbadem yagt kremlerinden ko
ruyun, aksi halde yiiziin esmerle~ti~ini 
ve tiiylendigini goriirsiiniiz. Yagh Ha • 

san ac1badem kremini gece yatarken 
yags1z Hasan Ac1badem kremini sabah
lan kalkmca yiizlerine suren her bayan 
cildlerinde bu biiyiik degi§ikligi gore • 

ceklerdir. Her gece bayan teninin gii -
zelligini, §effafiyet ve letafetini ancalc 
bu Hasan kremlerile idame ettirebile
cegini unutmasm. 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Senelik 

Cins ve mevkii muhammen 
kiras1: Lira 

Tophanede eski Topc;ular yeni Necatibey caddesinde 

Kira 
miiddetf 

343 No.h diikkan. 150 
Tophanede eski Topc;ular yeni Necatibey caddesinde 
371 No.h diikkan. 72 
Tophanede eski Top~ular yeni Necatibey caddesinde 
375 No.h diikkan 120 
Tophanede eski Topr;ular yeni Necatibey caddesinde 
401, 403 No.h diikkan. 36 
Tophanede eski Topc;ular yeni Necatibey caddesinde 
407 No.ll diikkan. 36 
Tophanede c.>ski Topc;ular yeni Necatibey caddesinde 
421 Noh dukkan. 24 
Tophanede t::ski Topc;ular yeni Necatibey caddesinde 
433 N o.h C.Ukkan. 
Yemi~te $eyhmehmedgeylani mahallesinin Meyhane so
kagmda istanbul Bahkhanesi i~inde Mezad yerindeki 
soguk yiyecek satls yeri. 
Yedikulede Fatihsultanmehmed mahallesinin Cami soka
gmda 34 No.h diikkamn yar1 pay1. 

30 

73 

30 

2 Yll 

2 • 

2 ,. 

2 ,. 

2 • 

2 ,. 

2 ,. 

1 ,. 

2 ,. 

Yukartda cins ve mevkileri yazth emlak hizalarmdakl bedel ve miid.detler 
iizerinden ac;1k arthrma usulile kiraya verilecektir. isteklilerin ve tediye $e
raitini ogrenmek istiyenlerin 1/7/937 per~embe ~iinii saat on dortte yiizde ye· 
di buc;uk pey akc;elerile Milli Emlak Miidiirliigiinde toplanan Komisyona ~el
meleri. eM.• (3413) 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 

Cinsi Miktan 
Kilo Gram 

Muhammmen 
bed eli 
Kr. San. 

ilk 
temin"S.t 
Lira Kr. 

!hale gii.nii 

I 

Sadeyag 
Hastane ic;in 
Sadeyag 
tmaret icin 
Vejetalin ya~t 
Hastane icin 
Kuru bamya 
Hastane icin 
Pirinc 
Hastane ic;in 
Mercimek 
Hastane icin 
Nisasta 
Hastane icin 
Pirincunu 
Hastane ic;in 
Seker 

3500 00 82 00 215 25 
~8/6/937 pazartesi 

saat 15 te 

Hastane icin 
Sa bun 
Hastane icin 
Beyaz peynir 
Hastane icin 
Kasar peynir 
Hastane icin 
Kepek 
Hastane ic;in 
Soda 
Hastane icin 
Arpa 
Hastane icin 
Sam an 

700 00 

200 00 

50 00 

15000 00 

200 00 

500 00 

1300 00 

lOOOO 00 

6000 00 

650 00 

300 00 

2000 00 

2500 00 

4200 00 

82 00 

56 00 

95 00 

20 00 

12 00 

17 00 

15 50 

26 75 

32 50 

33 00 

52 00 

4 00 

7 00 

5 00 

43 50 

8 40 

3 56 

225 00 

1 70 

6 38 

15 12 

200 63 

136 25 

16 10 

11 70 

6 60 

13 13 

11 '75 

,. 

,. 

» 
29/6/937 salt 

saat 15 te 

:. 

Hastane icin 2000 00 1 50 1 88 • 
Sogan 2/7/937 curna 
Hastane icin 4000 00 3 00 9 00 saat 15 te 

Gureba hastanesile Laleli F1kara imaretine liizumu olan yukanda cins 
ve miktarlan yazth erzaklara istekli c1kmad1gmdan eksiltmeleri on gun uza
tllmt~hr. ihaleleri yukanda yaz1ll gii.n ve saatte Komisyond.a yapllaeakttr. 
l;irtnameleri hergiin Levaz1m kaleminde goriilebilir. (3618) 

Oniversite Rektorliigiinden: 
Istanbul t.l'niversitesi T1b Fakiiltesi kadtn hastahklan ve do,ltum klini~l 

doc;entligi actkbr. lmtihan 6 eylUl 937 pazartesi giinii yapilacakttr. 
Doc;ent olmak evsafmda bulunan isteklilerin imtihan $artlartru ogren • 

mek iizere ~imdiden miiracaatlerL (3616) 

i~el ilbayhgmdan: 
21/6/937 de pazarhg1 mukarrer 6100 metre mikab keresteye aid baz1 §e .. 

raitin tadili hasebile tekrar pazarllga c;IkarJltm~trr. 
Taliblerin ~eraiti anlamak ic;in iskana ve pazarllga istirak ic;in de teminat 

akc;elerile birlikte 26 haziran 937 cuma giinii saat 15 te Komisyona miiraca • 
atleri i.lan olunur. (36151 
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Husust ve miinferid 
dans dersleri 

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

Profesor Panosyan 

i Ian 
Anadoluda bir sanayi mii

essesesinde istindam edilmek 
iizere doktor, diplomah ebe ve 
s1hhiye memurlan ahnacaktu. 
istek!ilerin istanbul, Bah~eka · 
p1, Ta§handa 42 numaraya 15 

•
.. gu•"•n .. za•r•f••n•d•a .. b•i•z•za•t .. v•e•y•a•y-azl 1 ile miiracaatlan. 

Beyoglu 1kinci 
Noterligine 

Merkezi Galatada Abid hanmda 28 

No. da olup (Behmuaras ve Baruh Kol

lektif $irketi) unvanh olan §irketimiz 

§eriklerinden Hayun Baruh'un 6lmesi 

dolay1sile §iirekanm ittifakile bugiin 

dairenizden tasdik edilen mukavele mu

cibince bu §irketimizi feshettik. Key -
fiyetin usulen ilamm isteriz. 
Salamon Behmuaras Salamon Baruh 

Smhat noktai nazanndan 

COK GOZEL 

bir tarzda yapdmJs s•k c;ocuk araba
lan, her yerden ucuz fiatlarla yalmz 

BAKER 
magazalar~nda satJlmaktad1r. 

CUMHURIYE'.f 

SiNiR, «;ARPINTI ve B AYGINLIGA 

NEVROL CEMAL 
Hiddet, merak ve korkudan bayilanlar, siniri , hafakam, ~arpmhs1 tu -

tanlar 20 damla cNevrol Cemah almca hemen a~1hrlar. Evinizde bulun -
durunuz, onsuz yolculuga ~1kmaym1z. Bu me~hur •Nevrol Cemah i ahr -
ken cCemah ismine dikkat ediniz. 

• • lzm1r iii Daimi Enciimeninden: 
Kapal! eksiltmiye konulan i~ : Cumaovasmda Havayollan istasyonu 

hangar yap1s1. 
Ke~if tutar1 16403 lira 62 kuru~tur. 
Bu i~e aid !$artlar ve evrak a§ag1da g6steri1mi§tir. 
A - Eksiltme sartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
E - Baymdrrhk i~leri gene! §artnamt:::.J, 
D - Fenni ~attname, 
C - Ke~if ve plan. 
!stekliler bu sartname ve evraklan izmir - Ankara - istanbul Baymd1rhk 

Direkt6rliigunde goriip inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yap!laca~1 yer ve tarih giinii ve saati: 10 temmuz 937 cumar

tesi giinii saat 11 de izmir Baymd1rhk Direkt6rliigiinde Komisyonda. 
Eksiltmiye girebilmek icin gereken belgeler: Baymd1rhk Bakanhgmdan 

almm!s miiteahhidlik ve Ticaret Odasmdan 937 y1h ic;in almm1§ belgeler. 
Muvakkat teminat: 1246 lira. 
istekliler teklif mektublanm be~inci maddede yaz1h ihale giiniinde tayin 

olun:1n saatten bir saat evveline kadar Komisyon Ba~kanhgma vererek mak
buz almalan. c1997~ (3591) 

ilan · Tashihi 
S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaletinden: 

25/ 6/937 giiniinden itibaren ilan edilmesi laz1m gelen ve gazetemizin 
diinkii niishasmda yanh~hkla c1kan S1hhat ve ictimai Muavenet Vekaletinin 
Leyli T1b Talebe Yurd.u ile <;orum Leyli ve istanbul Kii<;iik S1hhat Memur
lan mektebi ve istanbul Leyli Ebe Talebe Yurduna aid ii~ ilanm 25 hazi • 
ran 1937 tarihinden itibar edilmesi, ilgililerin de bu tarihden itibaren mii -
racaatleri tashihen ilan olunur. -Diinkii ni.ishamtzda 3520 numarah hastanelerin et, ekmek ve sadeyag 
ilanmda az1 34000, co~u 49500 kilo olan s1~1r etinin har,gi hastaneye aid ol -
dugu sehven ac1k blrakllmish. Bu et mubayaas1 Akliye hastanesine aiddir. 
Tashih olunur. 

f1J Sat1llk Apart1man ve Diikkan Aran1yor 111 

KANZUK 
SAC BOYALARI 
JUANTiN 

Kumral ve siyah olarak iki cinsi 
vard1r. Ter ve Yikanmakla kat'iy
yen ~1kmaz; tabii renk veren ta· 

nmm1~ yegane s1hhi sa~ 
boyaland1r. 

INGiL!Z KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

Sultanahmed be§inci sulh hukuk ha
kimliginden: 

istanbulda Kiic;iikayasofya mahalle -

24 Haziran 1~37~ 

EMNi'YET SANDIGI iLANLARI 

Sekiz taksitte 
Apart1man ve 

sat1hk 
Yah 

Semti 

Beyo~lu Hac1mimi mahallesi Kum
baraci sokak eski 78, 80, 82 yeni 
104, 106, 106/1, 106/2 No. 11 

Tophane Firuza~a. Hasanaga 
c;ec1kmaz1 eski 7 yeni 9 No. h 

Bah· 

Galatada Yenicami eski Bal!kpaza· 
r1 caddesi eski 23. 25, 27. 27 mii. 
veni 29/2, 31, 33, 35, 37, 39 No. b 
Beyo~lu Mesrutivet mahallesi Meb
tab sokak eski 17 yeni 21 No. h 

Biiviikdere Bi.iviikdere cacl.desi es -
ki 121 yeni 120 No. 11 

Bogazici Yenikoy Osmanreis sokak 
eski 313 •·tmi 36i No. h 

Cinsi 
Muhammert 

k!ymctl 
Lira 

Alh daireli, iic; diikkanh, iic; 
dairesinde banyo var. Su, e-
lektrik ve haval'(azini havi 
karl'(ir aparhman. 
tJ c; buc;uk katta iic; daire, iki
ser oday1 mi.h,;;temil bir apar-
bmanm tamam1. (Su, elek
trik ve kuyusu vard1r.) 
Dort katta 25 oda, iic; ma~a
za, bir baraka ve su, elektrigi 
havi bir hamn tamam1. 
Uc; buc;uk katta iic; daire, al
tlsar oda, banyo, su ve elek-
triiH havi bir apartunanm ta
mami. 
iki katta iki claire, onbir oda, 
banyo, su, elektri~i havi bah-
c;eli ve kav1khaneli bir yah
nm tamam1. 
Iki katta oniir,; oda ve deru
niinde yar1m masura maile-

14500 

3800 

15000 

9C00 

4500 

ziz, elektrik ve Terkos suyu-
nu havi sahilhane. 3500 

1 - Arthrma 30 haziran 937 tarihine dii~en car~amba giinii saat 13 ten 
15 e kada1 yapllacak ve l'(ayrimenkuller en ~ok verenin iistiinde kalacakbr. 

2 - Arttlrmaya girmek ic;in muhammen k1ymetin yiizde onu nisbetin• 
de pey ak~esi vatlrmak laz1md1r. 

? - Bec:l.elin dortte biri pe~in, geriye kalam sekiz senede, sekiz miisavl 
taks1tte odenir. Taksitler yiizde be~ faize tabidir. 

4 - Taksitler 6deninciye kadar gayrimenkul Sand1ga birinci derecede 
ipotekli kahr. 

TUZL A 
I lrad lbstesi vergi makbuzlarile ve tapu senedile Galata, I 

~~~~-----------• Ada Han 8·9 No ya miir;caat. Teleton: 43837 -1 
Galata Niifus memurlugundan: 

Edirne Dogan mahallesi 130 say!l1 ba

ne cild 1 sahife 80 de kay1dh 6lii Tovi 

oglu Hayim bu defa asliye 5 inci Hu 

Ha. nin 10/3/937 Ta. ve 936/2114 say1h 

ilamile ismini Halim olarak degi§tirmi§
tir. Keyfiyetin saym gazetenizle iliimm 
sayg1lanmla dilerim. (33576) 

3 HAFTAUK--., 

ORTA AVRUPA 
E~lence ve tetkik !eyahati 

110 liradan ba,lar. 
Haraket 20 temmuzdad1r. Kav1t 
lara ba$'anmt~hr . Taf1ilit i~io 

Perapalas • J A Seyabat evi· 

~<arusmda I oe miiracaat 
Posta kutusu . 1429 - Tel 43542 

Deniz fOioru 
aran1yor 

Istanbul Kasablari T. A. 
~irketinden: 

~irketin et nakliye i~lerinde kullan -
d1gr Diezel motorlii deniz vas1talarmda 
c;ah!iacak bir deniz !iOforiine ihtiyac ba
sil oldugundan taliblerin vesaikile Ka
raagacda Deri fabrikas1 dahilinde et 
nakliye garajma miiracaatleri. 

r• Difi Hekimleri kontro· ..... 
lu ~lbnda imal olunan 

Edirne Hukuk Hakimliginden: 
Edirne Maliye Hazinesi ve Cumhuriyet M. Umumiligi namma vekili avu

kat Cevdet Oner tarafmdan Ankarada Maarif Vekaletinde mimar profes6r 
Egli ve Mersin Belediye miman Ziya aleyhlerine ac;1lan Edirne Umumi Ha
pisanesi meselesinden 5127 lira 44 kuru~ alacak davasmda, ikametgaht mec;
hul kalan miiddeialeyhlerden Egli hakkmda on giin zarfmda cevab vermek 
iizere d.avamn ilanma karar verilmi~ oldugundan ilan tarihinin ferdasmdan 
itibaren mumaileyh Eglinin on giin icinde davaya cevab vermesi liizumu ika
metgahmm me~huliyetine binaen malum olmak iizere ilan olunur. (3627) 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
!halesi 18/6/937 tarihinde saat 13,30 da yapllmak iizere miiteahhid nam 

ve hesabma pazarhga konulmu~ olan 1500 kilo benzin ic;in muayyen gi.in ve 
saatte Komisyona miiracaat eden talibin teklifi haddi lay1k gori.ilmedigindett 
pazarhk on gi.in miid.detle uzatllm1~hr. Pazarhk 28/6/937 pazartesi giinii saat 
14,30 d11 istanbul Biiyiikpostane binas1 birinci katta istanbul P . T. T. Vilayet 
Miidiii'liigiinde miite~ekkil Ahm Sahm Komisyonunda yap!lacakhr. Beher ki
losunun muhammen bedeli 28 kurus, muvakkat teminat 31 lira 50 kuru§tur. 
Ta1iblerin idari ve fenni ~artnamesini g6rmek ve muvakkat teminatlanm ya
hrmak iizere pazarhk giin ve saatinden evvel mezkur miidiirliik idari kale -
mine miiracaatleri. (3624) 

Son gelen 100 model ~ocuk arabalanm 
Gelip gorUnUz ! 

SARK PAZARI • BAZAR Du LEVAN 
T optan ve perakende sab~ - Beyoglu 

htiklil cadde~ 314 

B~rgama C. Halk Partisi Ba~kanhgmdan: 
Halkevimiiin 20 parc;adan miirekkeb ve bir senelik faaliyeti olan bandosu 

i~in bir 6gretmene ihtiyac1m1z vard1r. istenilen 6gretmende aranllan ~artlar 

Muhammen k1ymeti 349,5 lirad1r. Bi
rinci ac;1k arttlrmas1 26/7/937 tarihine 
musadif pazartesi giinii saat 15 ten 16 ya 
kadar ve ikinci ac;1k artbrmas1 11/8/937 
tarihine musadif c;ar§amba giinii saat 15 
ten 16 ya kadar !stanbul Divanyolun -
daki mahkememizde icra kllmacakhr. 
istiyenler artt1rma §artnamesini ve dos
yadaki diger tafsilatl 22/6/937 tarihin -
den itibaren mahkememize miiracaatle 
g6rebilirler. Birinci ac;1k arttirma giinii 
teklif olunacak bedel muhammen kiy
metin %75 ini buldugu takdirde sahla
cak, bulmazsa en c;ok arthramn taahhiid 
hakkl baki kalmak iizere ikinci ac;1k 
arthrma giinii belkenecek ve o giin en 
yiiksek teklifte bulunana kat'i ihalesi 
icra k1hnacaktir. ipotek sahibi alacakh
larla diger alakadarlarm i§bu gayri -
menkul iizerindeki haklarm1 evrak1 miis 
bitelerile 20 giin ic;inde mahkemem1ze 
bildirmeleri liizumu ilan olunur. 

(33571) 

~unlardrr: istanbul 5 inci icra memurlugundan: 
1 - Simdiye kadar cah~bgi ve muvaffak oldugu yerlerden ald1gi vesi- Dairemizin 937/92 No. 11 dosyasile 

kalarla tahsil derecesini ve hiisniihal ashabmdan bulundugunu bildirmesi. mahcuz olup satllmasma karar verilen 
2 - Piyano ve kernanla takviye edilmek suretile bandodan. aynlan Beyoglunda $i§lide izzetpa§a sokagm _ 

azalardan terekkiip edecek caz1 da idare etmesi. 
3 - Bando sazlarmdan birini d,e c;alabilmesi. da 5 No. h Hulkibey aparbmamnm 10 
4 - Yukar1da yaz1h evsa£1 haiz 6gretmen icin Evimiz mahiye 40 lira No. h dairesinde mevcud ev e§yasi, 29 

tahsisat ay1rm1~br. (3617) haziran 1937 tarihine musadif sah giinU 

Bankas1 ilanlar1 mahallinde bulunacak memura miira -

Bevaz zarf No. 5 800.000 Aded 
San zarf No. 7 200.000 Aded 
Yumak sicim 5.000 Yumak< 
K1rm1zl miihiir mumu 1.500 Kutu 
Madeni kalemlik 500 Aded 
<;ak1 1.250 Aded 
Ka~1d sepeti 200 • 
Evrak sepeti 100 • 
Tiiy siipiir,ge 200 • 
Cam siin~erlik 1.000 • 
Cetvel tahtasi 1.500 • 
Zamk frrc;as1 3.500 .. 
Zamk 6.000 Sise. 

I- Yukanda cins ve miktan yazili (13) kalem klrtasiye ve saire pazarhk• 
la satm almacakhr. 

II - Pazarhk 25/VI/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kaba '" 
ta§ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakt1r. 

Ill - S.artnameler paras1z olarak hergiil'l sozii gec;en subeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk i.c;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven· 

me paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan .olunur. (3318) -I - Mesaha zincirleri i~in 502 aded deri k1hf pazarhkla yaptmlacaktrr. 
II - Pazarhk 9/7/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da Kabata!Jta 

Levaz1m ve Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakt1r. 
III - Resim ve deri niimunesi hergiin s6zii ger,;en ~ubede g6riilebilir. 
IV - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven· 

me paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (363~ 

!'./-"':-" , q-;_ c_ • L~ &:7<"'~- _ ~I- A 
~ tfin ~e£"7-'tri ~ 

OTOMOBil ve MAKiNiST OKULU 
Taksim • STADYOM 

3 ayhk yeni devre 9 temmuTda 
ba~byacaktlr. Sofor olacaklar ~im• 
diden mi.iracaat. Amatorler: Teo
rik ve pratik gec;irecekleri imti• 

hanlara haz1rlamr. Program 

isteyiniz. Telefon: 42508 

r istanbul Gayrimiibe~i!!er .,om;svonu .. d,!1· r. I I I II ........ . 

----------------------------~ Moni8k8710
5

U:c~leri ~ .. No. Taksitl~ e ~bhk Apart1man 
No.s1 Nev'i Depozitosu 

If ar1yorum 
Yiiksek Ikhsad ve Ticaret mektebi 

mezunlarmdan, biiyiik bir miiessesede 
mes'ul muhasib olarak c;ab§ml!i, her 
tiirlii muhasebe usullerine vaklf, tecri..i
beli bir gene i§ anyor. Taliblerin istan
bul A§lrefendi caddesi No. 46, Tel: 23533 

Bu ak,am 

Munir Nureddin 
PANORAMA 

Bah~esinde 

Dr. HafJ7 Cemal 
Lokmart Hekim 

Dahiliye miltehas1111 
Pazardan bai;ika lliinlerde 6itleder 

E.Onra saat (21,2 tan 6 va) kadar fstan 
bulda Divanvolunda (104) numaral 
husus1 kabinesinde hastalanru kabul ~ 
der. Sail. cumartesl giinlerl sabal 
c9 1h - 12, saatleri hakild fikarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398 Ktsltk 21044 

Saluo ve n~muh.an111: Yanua fYod1 
f!mumt nem11at1 tdare eden YaZt lflen 

MildfJ.rll: Hikmet Miinil 

CllmAU1111e% matllatlll 

c. 10 Beyoglu Bedreddin mahallesi, 
Orta&imal sokag1, Abuaf apar
trmam. 

5, 7 Aparbman 
T.L. 
3800 

Adresi yukanda yazll1 on bir daireli aparbman pe~in para ile veya birin
ci taksit pe&in, geri kalam % 9 lh faizle yedi senede ve yed.i mi.isavi taksitte 
6denmek ~artile pazarhkla satJlacaktrr. Senevi ~850 lira irad getiren iyi bir 
akard1r. fbale 2/7/937 cum a giinii sat ondad1r. Isteklilerin bildirilen giin ve 
saattc depozito parasile birlikte ~ubemize gelmeleri. c490» (3631) 

Ad alar 

Semti 

Biiyukada 

MalmiidiirliiP.iinden: 

Mahallesi Sokag1 

Yah Altmordu 

..... 

Cinsi 

Dolaplaj 
otelindeki 
odalar 

Beher odamn 
Oda No. muhammen ic:an 

Lira 
2 na 10 25 
11,12,29 35 
20,21 30 

22, 26, 27, 31 10 
28 15 

Yukanda yazth odalar mevsimlik kiraya verilecektir. isteklilerin 29/6/ 
937 tarihine musadif sail giinii saat 14 te % 7,5 d.epozito ile beraber Adalar 
Malmiidiirliigiinde Sah& Komisyonuna miiracaatleri. (3626) 

Malmiidiirliigiinden: 
23/3/933 tarihinde Viyanada olen mahalli ikameti istanbulda Yenik6yde 

Molakof tepesindeki bane gosterilen Helen Kupasi veresesind.en Ladislavu -
sun son ikametgah1 bulunamad1gmdan 12/6/933 tarihinde miidiriyetimize 
tevdi olunan veraset bevannamesi iizerine tahakkuk ettirilip Ladislavis his
sesine isabet eden 57.65 kuru~ veraset vergisi hukuk usulii muhakemeleri 
ko.nununun maddei mahsusasma tevfikan teblig makammda ilan olunur. (3614) 

istanbul Halk1na Miijde 
Fenerbahc;e deniz hamam1 a~Ild1. Modern, temiz yeni bir tesisat yaplld1. Her· 

kesin istirahati temin edilmi:~tir. Fiatlar her hamamdan ucuzdur, 

D.No. 

2012 

2752 

2798 

3121 

3585 

4139 

4145 

4977 

5099 

5473 

6453 

8447 

Semti ve mahallesi 

Oski.idar Y enimahalle 

Y e~ilkoy Umraniye 

Kasimpa§a Ahmedefendi 

Bi.iyiikdere 

Ortakoy 

Bostanc1 

Ortakoy 

F ener T evkiicafer 

Y e§ilkoy Umraniye 

Ayvansaray Atikmus
tafapa~a 

<;engelkoy 

Kuzguncuk 

E: Karamanh 
Y: Karamanoglu 

E: Karakol 
Y: Mekteb 

E: Mumcu 
Y: Muincure§id 

K1lc1 

Ta§ocagJ 

Portakaloglu 
arkas1 

DohancJ 

Asmah 

Bostan 

E: Lokmac1 
Y: Lokmacika§if 

E: Hacikaymak 
Y: Bicanef. 

Emlak No. 

E: 14-16 
y: 18-20 

E: 7 

17 

E: ve Y: 1 
E: 33 

15 Mi.i. 
Harita: 111 

E: 31 
Y: 35 

E:10 Y:14 

E: 32 

E:43 Y:39 

E: ve Y:1 

E: ve Y: 
64 

Cinsi ve hissesi 

Kargir hane ve di.ik
kanm 1 /4 his. 

I 04,50 metro arsa
nm Y2 his. 

72 metro arsa 

Ah~ab hanenin Y:! his. 

lc;inde meyva agaclan 
olan 73500 metro sebze 
~ic;ek bostam 

152 metro arsa 

120,40 metro arsa 

1466, 15 metro arsa 

Kargir fmmn 1/4 his. 

Ah§ab hane 

Hisseye gOre 
muhammen K. 

250 Ac;:k 
artt1rma 

100 :t> 

110 :t> 

220 » 
3750 Kapab 

zarf 

100 A~Ik 
artt1rma 

180 :t> 

1000 Kapah 
zarf 

300 Ac;1k 
artttrma 

400 » 

710 

180 » 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimenkuller on gi.in mi.iddetle satl~a c;Jkanlmi§t:t. lhaleleri 2/7/937 tarihine dii§en cuma 
giinii saat 14 tedir. SatJs mi.inhaman gayrimiibadil bonosiledir. 



FAL 

Bafin ~ok agr~yordu, 
ona SEEALiN tavsi· 
ye ettiler. Derhal 

ald1. 
Ba.k•n•z, ,lmdi ne 

kadar ne,elidir. 

SEF ALiN ba§ ve di§ agrdar1, grip ve 
tlezleyi derhal ge~irir. Mideyi bozmaz. 

Eczanelerden 1srarla isteyiniz. 
..... :"\:. ~ ·: . ' . "' . . 

Kars Naf1a Direktorliigiinden: 
1 - Goled.e yapilacak 49800 lira 20 kuru:j asrt inekhane ile 6033 lira 

~4 kuru~luk inekhane miidiriyet binas1 mecmuunun 57834 lira 14 kuru~luk 
ltl~aat kapal1 zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Eksiltme 2/7/937 de musadif cuma giinii saat 15 te Kars Naf1a 
MiidlirliiiHi binasmda toplanma Komisyonu tarafmdan yapllacaktlr. 

3 - Muvakkat teminat 4337/56 lirad1r. 
4 - Bu in~aat.a aid plan, kei$if, miinakasa !iartnamesi baymdtrhk i$ • 

leri genel, mukavele projesi -2- 90 kuru$ mukabilinde Kars Naf1a Miidiir
lugur.den verilecek. 

5 - lstekli olanlar teklif mektublarile beraber ini$aat iC<in Naf1a Ve -
kaletinden almli$ olduklan ehliyetname vesikas1, Ticaret Odas1 kayid, hii -
viyet varakas1 ve teminat makbuzu veya mektublanm ayn ayn bir zarfa 
koyarak taahhiidlii olarak yukanda soylenen saatten bir saat evvel Ko -
lnisyon Reisine makbuz mukabilinde vermeleri veya pasta ile gond.eril -
lnesi !azrmd1r. Teklif mektublarmda biitiin in~aat evrakmm okunup kabul 
edildigi. vazJimasi laztmd1r. (3481) 

Yepyeni formiillerle piyasaya ~•ka6rllan 

VENUS rimeli 
•• 

VENUS allrg1 

VENUS 

VENUS 

VENUS 

• 
rDJU 

kremi 

pudrasi 

VENUS briyantini 
kuHananlar muhakkak VENOS kadar gUzelle§ir. 

Venus miistahzarab ~imdi biitiia kibar ve §tk tamilyalann en 
k1ymetli ve itimada §ayan yegane tuvalet miistahzarab olmu§tur. 

I Oeposu : Evhya Zade Nureddin Miiessesesi. 

Yiiksek Miihendis Mektebi ArttJ.rma 
ve Eksiltme Komisvonundan: 

Miinakasaya konulan Tahmin 
lnevaddm cinsi Miktan fiab 

Silivri yogurdu 4500 K. 16.50 

l3evaz pevnir 2500 " 37.50 
l<:a~ar peynir 2000 " 53.00 

bn 5000 " 16.50 
tr
1 

akarna 1500 ,. 25.50 
rmik 500 " 16.50 
:Pirin~ unu 250 ,. 16.50 
~ehriye 300 " 25.00 

Pev 
akcesi 
55.70 

149.85 

105.50 

Eksiltme T. 
30/6/937 

" 

Eksiltmenin 
Saati sekli 
10 AC<Ik 

14 " 

15 ,. 

1 - Mektebin 937 mali senesi zarfmdaki yiyecek ihtiya~lan eksiltmi
Ye konulmu~tur. 

2 - Bu ihtiyaclarm cins ve miktarlarile fiatlan ve ilk teminatlan ve 
eksiltmenin tarih ve f!ekilleri hlzalarmda ~1isterilmif!tir. 

3 - istekliler 937 malt senesine aid Ticaret Odas1 vesikalantu g1iste • 
receklerdir. 

. 4 - Sartna~eleri ,gormek ~.stiY.enlerin hergiin ve eksiltmiye girecek • 
lerm muayyen ~un ve saatte Gumu~suyunda mekteb binas1 dahilindeki Ko-

-lnisyona miiracaatleri ilan olunur. (3347) 

lVIugla Belediye Riyasetinden: 
Elektrik fabrikas1 icin C<ift dik silindirli 88 ile 100 K V A arasmda 

220/380 volt 50 periyotluk bir altermttorle akuple ec.'ljlmil$ normal 100 ile 
120 beygir arasmda takati haiz tip elektrik bir aded Dizel sistemi motorle 
bir de tablo satm ahnacakbr. 

Temmuzun ~ok~zuncu cuma giinii saat 16 da i.halesi yaptlmak uzere 
kapah zarfla ekslltmiye konmu~tur. Teklif mektublan ihale giinii saat 12 ye 
kadar Mugla Beledive Reisligince kabul edilir. Fazla izahat istiyenlerin 
~ugla Belediyesine miiracaat etmeleri ilan olunur. (3270) 

Eczaci Aran1yor 
Siirt S1hhat ve i~timai Muavenet Miidiirliigqnden: 

Yirmi bin niifuzlu Siirt merkezinde icinde 1600 lirahk s1hht malzerne 
hulunan Belediyeye aid kapah eczane ile beraber bin be$ yiiz lira nakid be~ 
Sene vade ile ve kefaletle asgari bes sene evvel mektebden Cikmlfi bir ecza
Ctya verilecektir. Siirtte bu eczaneden ba~;ka bir eczane daha vard1r. 

!stcklilerin Sijrt Sthhat ve 1~timat Muavenet Miidiirlligiine miiracaat -
leri, (3548) 

CUMHURIYET 

MiDENiZE 
dikkat ve lYt HAZIM ediniz. 
<;abuk, iyJ ~ignemeden yemek 

yiyenler, fazla baharath ve biberli 
yiyenler, bilhassa ic;kl ic;enler mi· 
delerini tahri~ ederler. Ve EK$1-
LlK, HAZIMSIZLIK, aW,rhk ve 
ba~ donmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 

\ HAZIMSIZUGI, MiDE EK~iliK ve 
4 YANMAlARINI GiDERiR. 

!NKIBAZI defeder. Bugiinden bir 
§i§e MAZON allmz. Hic;bir miima· 
sil mlistahzarla k1yas kabul etmez 

M A Z 0 N isim, H 0 R 0 S markas1na dlkkat. 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilani 

Zonguldak Belediyesinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Bir et ta~1ma kamyonu, bir c;op ta~una kam

yonu ve bir alii tai$Ima otomobilidir. 
2 - Bunlarm iiQiiniin muhammen bedeli tutan (7200) Iiradtr. 
3 - Hususi ve umumi ;~artnameleri Ankara, istanbul ve Zonguldak Be

lediyelerinden ahmr. 
4 - Eksiltme 2/7/1937 tarihine tesadiif eden cuma giinii saat c15» te 

Zonguldak Belediyesind.e Daimi Enclimen tarafmdan kapah zarf usulile ya
pllacakhr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek iQin isteklilerin •540» lira muvakkat temi· 
nat vermeleri Iaz1mdir. 

6 - isteklilerin teklif mektublarrm dordiincii maddede yaz11I saatten 
bir saat evveline kadar Belediye Reisligine makbuz mukabilinde vermesi 
l\!Uktazidir. Postada vukua geiecek Recikmeler kabul edilmez. (3547) 

Erzurum Naf1a Direktorliiaiinden: .... 
Eksiltmive konulan i~:;: 

1 - Er;u'rum Nlimune hastane dahilinde on iki bin yedi yuz lira bedeli 
ke~ifli kalorifer i~i kapall zarf usulile eksiltmiye Qlkanlmi~hr. 

2 - Eksiltme 12 temmuz 937 pazartesi giinu saat on altlda Hiikumet 
Konagmda S1hhiye Mlidiirllik odasmda yapilacaktir. 

3 - Eksiltmiye girebilmek iQin isteklilerin 953 dokuz yiiz elli fiC< lira 
muvakkat teminat vermesi ve bund.an ba&ka a~agrdaki §artlan haiz olmas1 
laz1md1r: 

4 - Simdiye kadar bu gibi i~leri yapbgma dair Naf1a Vekaletinden ai
m~ oldugu ehliyet vesikasm1 ibraz etmesi. 

5 - i~bu evrak1 okumak istiyen istekliler Erzurum ve Istanbul Naf1a 
Miidiirlliklerinde okuyabilirler. 

6 - Teklif mektublan yukar1da ikinci maddede yazi11 saatten bir saat 
evveline kadar S1hhiye Miidiirliik odasmda te§ekkiil eden Komisyon Riyase
tine gi:indereceklerdir. 

7 - Posta ile ~onclerilecek mektublar ikinci maddede yazth saatten bir 
saat evveline kadar Komisyonda bulunmasi laz1mdir. Postada gecikmeler ka
bul edilmez. Teklif mektublan iyice miihiirlU olacakhr. (3586) 

Her nevi 
f&rabot ve oebatat aiir• 

felerioi oldiireD tozdur, 
Pompah kaplar deruouoda . 

1at1hr. Ve daima kullantlmata 
hu1rdtr. Ayrtea aabo ahoaeak ak• 

sam• yoktur. Hatarat i~io oldiiriieii, 
sebze ve nebatlar i~io zarar111dlr. Zebirh 

dejtildir, Pratik ve miie11irdir., 
Umuml dtpoau: J. Krnpln, ·lmnbul. Galata, Voyvoda Haa • 

Zonguldak Naf1a Miidiirliigiinden: 
Zonguldakta yap1lacak yirmi bin lira kuru~ ke§if bedelli giimriik binasi 

birinci k1s1m in~aatl kapali zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltmesi 
30/6/937 car~amba giinli saat on be~te Zongul&k Naf1a Miidiirliigunde Ek
siltme Komisyonu odasmda yapilacakhr. Eksiltme ~artnamesi ve buna mii· 
teferri diger evrak yiiz kuru~ mukabilinde Zonguldak Naf1a Miidiirliigiin -
den almacakhr. Muvakkat teminat bin be!i yiiz lirad1r. Eksiltmiye girmek 
istiyenlerin Resmi Gazetenin 3297 say1h niishasmda C<lkan talimatnameye 
tevfikan almm1~ miiteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 yi
lmda almm1~ vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarm1 
yukandaki giinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Naf1a Miidurliigii 
odasmC.a toplanacak Komisyon Reisligine vermeleri ilan olunur. «168» (3550) 

K1rldareli iskan Miidiirliigiinden: 
1 - Vilayetimizde yap1laiak goQmen evleri in~aatmda kullan1lmak iize

re Tekirdag iskan ambarmdan verilecek •2628· metre mikab1 kereste Kam
yona tahmil ve tahliyesi miiteahhide aid olmak iizere Muradh §imendifer 
istasyonuna nakledilecektir. 

2 - Gerkeskoyden - Vize kaza merkezine. 
3 - Burgaz ve Babaeski istasyonlarmdan kaza dahillerindeki am • 

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

mah~llerine nakliyat yap1lacakbr. 
I~bu nakliyata talib olanlar 2 temmuz pazartesi giinii saat on dortte yiiz

d.e yedi buc;;uk' teminatlarile Ktrklarelinde lskan dairesinde haz1r bulunma· 
lar1 Han olunur. (3557) 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PlY ANGOSU 
3 iincii ke&ide 11 terumuz 937 dedir 

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

10.000) lirahk iki aded mlikafat vardtr. 
D i k kat: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 937 giinii ak~amma kac.ar biletini degiljtir • 

mi~ bulunmahd1r. Bu tarihten sonra bilet iizerindeki hakki sak1t olur. 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Yliksek Muhendis mektebi fa!le ihtiyacmdan olan «6,500» kilo 
c5,330» lira muhammen bedelli ve c400» lira ilk teminath sadeya~ kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Kapah zarf usulile yap1lacak i&bu eksiltme i~in isteklilerin teklif 
mektublanm 2490 numarah kanunun emrettigi vesikalarla beraber ii~iincii 
m[!ddede yaz1h saatten bir saat evvel zarflarm1 Komisyon Reisligine mak
buz mukabilinde vermeleri laztmdir. 

3 - Eksiltme 25/6/937 tarihine tesadiif eden cuma giinii saat 15 te 
Giimii!?suyunda Yiiksek Mlihendis Mektebi binas1 ic;indeki Artbrma ve Ek • 
siltme Komisyonunda vaPilacaktir. 

4 - Posta ile gi:inderilecek mektublarm nihayet iiC<iincu maddede yaztll 
saate kadar ,gelmi$ olmas1 ve dus zarfm miihiir mumile iyice kapat!.lmts bu
lunmasl !iiarttl.r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3255) 

u 
EN SON 

MAMUlATIMI2 

I 

•• HaleySAsuN· 
-- TECRUBE 

• 
EDERSENil, . 

DAIMA 

KULLANA= 

CAKSINIZ f 

Zonguldak Urbaybg1ndan: 
1 - Beton iskele uzerinde Ciih~bnlmak iizere elektrikle miiteharrik vincr 

almacakbr. 
Umumi Malumat Sunlardu: 
A) Vincin kald1rma kudreti dort tondur. 
B) 220 • 380 voltluk elektrik cereyanmdan istifade ed.ecektir. 
C) Ray Uzerinde muteharrik olacakbr. 
D) Halat uzunlugu «15» metre olacakt1r. 
2 - Vincin kaldtrma siir'ati sikleti, mot1iriin takab, markas1, sarfiyab ve 

sair icab eden blitiin tafsilat, resimleri ve kataloglarl teklif sahibleri tarafm
dan orijinal olarak verilecektir. 

3 - Montaj dahi dahil oldugu halde Zonguldakta i1,1ler bir vaziyette tes
lim edilmek iizere son fiat bildirilecektir. 

4 - Teklifler 1/7/1937 tarihine kadar Zonguldak Urbayhgma verilmi§ 
olacaktlr. 

5 - Tahmin edilen bedel c6000» liradtr. 
6 - Muvakkat teminat c450• lirad1r. 
7 - !hale 2/7/1937 cuma gi.inii saat cl5» ted.ir. 
8 - Teslirh miiddeti ihaleden itibm-en bes aydtr. 

SUMER BANK 
Eregli 

Umumi Miidiirliigiinden : 
Bez fabrikas• ivriz idroel ektrik santrah 

in,aat miinakasas• 
1 - Bankamazm Konya Ereglisinde lvriz mevkiinde yapbra

cagi muhammen ke,if bedeli 205.498,21 (iki yiiz bet bin 
dort yiiz doksan sekiz lira ve yirmi bir kuru,) olan ldro -
elektrik santrali intaab vahidi fiatla ve kapah zarf usulile 
eksiltmege konmu~tur. 

2 - Miinakasa evrak1 20 lira mukabilinde Ankarada Siimer 
Bank in~aat servisinden ahnabilir. 

3-Eksiltme 1 temmuz 1937 pertembe giinii saat 14,30 da 
Ankarada Siimer Bank umumi miidiirliigiinde yaptla -
cakhr. 

4 - Muvakkat temioat 11.525 on bir bin he, yiiz yirmi bet 
liradu. 

5- lsteklilerin ihale giiniinden en az bir hafta evvel Siimer 
Bank in,aat aervisine gelerek bu kabil bir in~aab yapahi· 
lecek fenni ehliyetlerini isbat ve icab eden vesikalar1 ibraz 
ile eksiltmege gireceklerine dair birer vesika almalar1 
tarthr. 

6- Teklif mektublarma havi kapah zarflar, ihale giinii aaat 
12 ye kadar makpuz mukabilinde Ankarada Siimer Bank 
muhaberat servisi miidiirliigiine teslim edilmi~ olmahd1r. 

7- Bu in,aab banka diledigi miiteahhide vermek hakkam mu· 
hafaza eder. 

Akyaz1 Askeri Kereste Fabrikas1 
Direktorliigiinden: 

Akyazt askeri kereste fabrikas1 937 malt y1h icinde a~ag1da yaZih yer
lerden yapttracag1 tomruk ve kereste nakliyatm1 15 haziran 937 tarihinden 
itibaren onbe~ ~lin mliddetle ve kapah zarf usulile eksiltmeye koymus.tur. 
1 - 1 temmuz 937 per~embe giiniinde saat on dortte Adapazan Maliye 

c!airesinde ayn, ayn eksiltme ve ihalesi yapllacaktrr. 
2 - Kiirdkm~ ormsnmdaki maktalanndan Kuzulukk1iyii civarmdaki :Cab

rika ambarlarma yaphracag1 6000 alh bin metro mikab tomruk ve ke -
reste nakliyatmm heber metro mikabma 650 alb yiiz elli kuru~ iicreti 
nakliye takdir edilmi~tir. Muvakkat teminatl 2925 iki bin dokuz yiiz 
yirmi be~ lirad1r. 

3 - Kuzulukkoyii civarmdaki fabrika ambarlarmdan Adapazan istasyo • 
nuna yaptiracag1 5000 befi bin metro mikab tomruk ve kereste nakli· 
yatmm beher metro mikabma 250 iki yiiz elli kuru~ iicreti nakliye 
takdir edilmis. muvakkat teminatl 938 liradtr. 

fstekliler vukanda yaz1h muvakkat teminatlarmi Maliye veznelerine 
yatmp alacaklar1 makbuzlanm veya banka mcktublanm ve bu i!li ba~arabi
leceklerine dair Ticaret Odalarmdan almmi!$ belgelerini havi kapah zarfla· 
ruu ihale giiniinde saat 13 te Komisvona vermeleri ve ~artnamesini gormek 
istivenlerin Fabrika Miicljriyetine miiracaatleri ilan olunur. (3451) 

Fen Memuru Aran1yor 
Karadeniz Eregli Belediyesinden: 

Belediyemizin ac1k alan 80 ila 100 lira iicretli fen memurluguna istekli 
olanlarm miiracaatleri ilan olunur. 

Taliblerin diplomasm1 bamil ve :sehir plamm tatbike muktedir bulun .. 
malan sartbr. 

Makine. elektrik, su ii$lerinden anhyanlar tercih olunur. M\lraeaatta ev-
rakl miisbitenin eklenmesi Iaz1mdtr. (3100) 



10 CUMHURiYET 

"k.t •tlan ~e1 tamlr edilmez·l~ 
EyVab, §U guzel vazo dii!}tii. Binbir par~a oldu. $imdi ne yapmah ? 

(:arenin birisi kutlan par~alar• toplaytp yapt!Jtn·mak ise de, tabii bu suretle vazonun eski giizelli~i yerlne'lelmez. 

ikincisi ve ~ayant tercib olant ise, ktrtk par~alat•t ahp, yerine yepyeni bir vazo almakhr. 

Bilhassa bu iki ~are size herhangi bir masraf ihtiyar1n1 icab ettirmiyorsa hangisini tercih 
edersiniz! 
Fakat, bir soguk hava dolab1 ald1g1n1z takdirde, bu iki ,ekilde de hareket etmek kabildir. 
Cunkil soguk hava dolaplart her tL.:Fj bo::..ukluga kar$1 teminathdrr. 
Ancak teminat1n biri bozulan parcpalartn tebdilini veya tamirini tekeffill eder. Diger bir 
teminat ise, bozulma ne !;&kilde olu,rsa olsun, tekmir mekanizmay1 tamamile degi,tirmeOi 
tekeffill eder. Bu. teminat $&kli ise aM:ak FRIGIDAIRE 'dedir. 

Siz de tekmil sogutma cihaz1n1n ·~·egi!;tirilmesini 

tekeffill eden teminat $&hadetnamesi talep etmegi · 
behemehal unutmay1n1z. 

GENERAL MOTORS 

Bi RADI;RLI;Rve$~ 
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Adana - Muharrem Hilmi Remo 
Adapazan - Kerameddin Barut 

Bursa- Marko Herman 
Diyarbekir - Misbah Miinib Uras karde§ler 
Eski§ehir - Hikmet Ozgiir ve Hasan T ozman 
Gazi Anteb - Hasan Hilmi ve Abdullah Giizel 

fzmit - Zihni Kaman ve ~eriki 
Kayseri- Zeki Saatman 
Konya - Ali Ulvi Eranda!i 
Mersin - Cankaya §irketi 

Samsun - B. Albala ve oglu 
T okad - B. Alba] a ve oglu - Cemal Koval1 
Trabzon - Harunlar miiessesesi Antalya - Ahmed $evki Zaman ve $si. 

Bahkesir - Hiiseyin $ahlan 

S l:JME R ~BAN~, 

BEZ FABQii'ASIMIM iLK MAMULATI CJELDi 

C::AMA$1RLIK 
VE <;AR$AFLIK 
HARIKULAOE PATISKALAR 

SOFRA 
0RT0LOKLERI 

YERL. 

VATAK 
VOZLERI 

SATENLER 

CAY 
CRTOLERi 

HALLA~ PAZARLARI 

Satahk hane 
Yiizde 12 

Gayrisafi getiriyor. Kargir 7 oda, ter
kos, eletrik, bah~e, kuyu, fevkalade ne
zaret. Sinemki:iy Bay Sungur sokak ni
hayeti. Mliracaat: Hamamda :;>ekerci Is
mail Haklu delaletile tellal N e§et. 

BALLY 
Yazhk 

ayakkablar 
gelmi,tir. 

~ PA£~~!~iS 

' 
Zonguldak - Ali Rlla fnce Alemdaroglu 

Ba, ve Di, Agr1s1 lst1rablar1n 
En Miithi,idir. 

En ~iddetli di~ agrllanm dindirlr 

GRiPiN 
biitiin agr•, s1z1 ve 

sancllar1 keser. 
Ba1 agns10a1 nez.le, grip ve 

romatizmaya kar§l 

bilhassa miiessirdir. 
icab1nda giinde 3 ka,e 

ahnabilir. 

Tatillerde cocuklarlnlzln faide.li arkada~Jar1 

Lira 4.25 

"BRAUNi,. 127 

Lira 6.25 Lira 8.25 

"BRAUNi, MiNOR 620 "BRAUNi, JUNiOR 620 

u K 0 D A K, cihan~umul makinenin teminat1 d1r 
" K 0 D A K " markasm1 gorunuz ve em in olunuz. 

"VELOKS" kag1dma bas•lan kopyalar daha gUzel ve det.ayh olur, sararmaz 
ve uzun zaman saklamr. 

"VELOKS.. kag1d1n1 israr ediniz ve kopyalarm arkasmda "VELOKS, kelimesini araym1z. 

KODAK ~IRKETi- istanbui-Beyo~lu, Tllnel, Ensiz Sokak No. 3 


