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f;jairlere, f;iiir sevenler , ebiyat me-
rakhlarma ve biitiin genclere okuna -
cak yegane bir §aheserdir. 
Avni insel ve Vecihi Gork 

Fiatl 30 kuru§ 
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Milletler aras1 

i~lerinde biiyiik 
bir hassasiyet 

0
1:1 spanyol i~i diinya iizerinden titreme ile 

kart~Ik yeni bir iirperme daha gec;iri
yor: Almanya ile italya kontrol ko· 

rnitesinden c;ekildiler ve hareket serbesti
si almak tav1r ve niyetleri gosterdiler. Se
bebini biliyorsunuz: Alman Laypzig 
kruvazoriine bir ispanyol denizalhsl tara
findan torpil ahlmi§ olmas1 iddias1. Gu
:ya Oran §ehri ac;Iklarmda hiikQ.metc;i bir 
lspanyol denizaltlSI bu Alman harb ge
rnisine iic; tane torpil atm1~. T orpiller he· 
defe isabet etmemi§tir. Laypzig kuman
dan ve tayfas1 bu torpilleri gozlerile gor
lnii~ler ve ya hissetmi§ler. Geminin bOyle 
hadiseleri kaydeden makinesi torpillerin 
kruvazore dogru seyrini kaydetmi§. 

Bundan once hiikumetc;i tspanyol tay
Yareleri Alman Doyc;land mhhsma bom
balar atarak orada otuz bir Almamn olii
lniine sebeb olmu~lardi da bunun iizerine 
Alman harb gemileri 1spanyol Almeyra 
litnan ve §ehrini bombard1man etmi§lerdi. 
Bu hadiseler iizerine ingiltere, F ransa, 
Almanya ve italyadan ibaret dort biiyiik 
devletin lspanya sahillerinde kontrol 
Vazifesi goren gemilerinin selametleri ic;in 
baz1 kararlar almmi§ ve ezciimle boyle 
vak' alarm tekerriirii takdirinde mii§tere
ken hareket olunmak esasmda ittifak 
olunmu§tu. Laypzig gemisine torpil atil
lni§ olmasJ iddias1 iizerine iic; devletin se
firleri Londrada lngiliz Hariciyesinde 
NaziT Eden'in yanmda topland1lar. Al
tnanya ile italyamn ispanyol hiikumeti 
aleyhine mii~terek bir niimayi§ talebine 
kar~I lngiltere ile F ransa daha evvel tah
kikat icrasm1 liizumlu gordiiler. (:iinkii 
Laypzig kruvazoriine torpil bile atilmi§ 
olsa bu torpili atan denizalh gemisinin 
hiikumetc;i bir lspanyol denizaltisl _oldugu 
kat'iyetle malum bulunmuyordu. l§te bu 
vazivet Almanva ile !talyamn kontrol 
i§maen ~ekilmelerine sebeb .Idu. 

Bu hakiki bir sebeb midir~ yoksa bir 
vesi.le mi? Diinya sulhu iizerinden biiyiik 
bir endi§e heyecam gec;irten vaziyet bu
radadir. 

Laypzig kruvazoriine torpil atilmi§ 
oldugu iddiasmda hakikaten tahkike 
tnuhtac cihetler vard1r. Valans hiikumeti 
bu iddiay1 en kat'! surette tekzib etmekle 
beraber ispanyol Milli Miidafaa N azm 
fazla olarak namus ve §erefi iizerine 
de yemin etmek suretile bu hadisenin 
gayrivaki oldugunu beyan etmi~tir. Nazi
rm bir ispanyol denizaltlSI tarafmdan 
boyle bir hadise ika edilecegine uzaktan 
uzaga ihtimal vermek ~iiphesi bile yok
tur. ispanyol Milli Miidafaa Nazm bu 
kadar kat'! beyanatta bulunmak i~in el
bet hiikumet denizalt1 gemilerinin nere
lerde bulunduklan ve neler yapmakta 
olduklan hakkmda hi~ ~iiphe gotiirmiyen 
saglam malumata malikti. 

Almanlar Laypzig kumandanmm bir 
denizalt1 gemisi tarafmdan kendi gemisi
ne torpil atiimi~ olmas1 iddiasmm tahkike 
muhtac gorii!mesini kabul ve hazmedemi
Yor goriiiiiyorlar. Kimse Laypzig ku
mandanmm iddiasm1 uydurma telakki 
etmek istemivor. T ahkik olunacak nok
talar ~unlard1r: Denizalb gemisini goren 
var m1d1r? N e bi~im bir gemi idi? Tor
pillerin seyrini aynen gorenler var m1du? 
Bunlar nasi! yiiriiyorlar, arkalannda na
Si! bir iz resmetmi~ bulunuyorlard1? 
Laypzige isabet edemiyerek harb gemisi
nin hangi taraflarmdan ge~erek hangi 
istikamete gittiler? Nihayet torpillerin 
seyrini kaydeden aletin mahiyeti ve has
sasiyeti derecesi nedir? Bu alet ne gibi 
ahvalde harekete ge~ebilir? .. ilh. 

Valans hiikumetinin tekzibi Alman 
iddiasmdan daha kat'! bir ~ekilde oldugu 
ic;in eger Laypzige torpil gonderen bir 
denizalti gemisi varsa bunun ispanyadan 
ba~ka bir memlekete aid bir denizalt1 
gemisi olmak ihtimali yok mudur? Orta
ligi kan~hrmak istiyen herhangi fena ni
yet sahibi birinin boyle bir hadise ika et
mi~ olmas1 miimkiin degil midir? 

Vaziyet bundan ibaret olunca kat'! 
surette malum ve muayyen olm1yan bir 
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Avrupa sulhu yeniden tehlikeye girdi_ Cel~ta~:Y:;:nha~:;dad 
Alman ve lialgan harb gemz- dOnii~iinde Antakyaya 
leri Akdenizde loplanzgor ugramas1 bekleniyor 

ingiliz donanmas1 da ispanya hiikumetine •• mu-
·zaharet i~in V alancia'ya hareket emrini ald1 

Malaga liman1na 1 o,ooo Italy an gonullusu c1kt1 
ingiltere Hariciye Naz1r1 Eden Alman el~isini kabul ederek resmen 

tahammiiliin bir hudud u oldugunu birdirdi 
Londra 24 (Hu

susi) - lspanyaya 
kar§I zecri tedbirler 
ahnm1yacagma dair 
Alman Hariciye 
N azm Baron von 
Neurath tarafmdan 
verilen teminata rag
men Alman donan· 
masmm ispanyol su
lannda toplanmas1 
iizerine, ingiliz fj)o
su lspanyol hiikume
tine muzaheret et -
mek iizere V.alensi
a'ya hareket etmek 
emrini almi§hr. 
Alman gemileri 
Cebeliittartk'tan 

mi miidahale pren • 
sipi hakkmdaki miis
takbel hath hareketi 
hakkmda bir guna 
i§areti ihtiva etme • 
mektedir. 

Berlin ecnebi me
hafili, Almanya ta
rafmdan ne§redilmi§ 
olan ve «Almanya-

mn bundan boyle 
kendi menafiini ve 
gemlierini Valencia 
bol§evist kundakc;1 • 
lannm taarruzlanna 
kar§J bizzat kendi 
vesaitile himaye et -
mege ve bu himaye
yi bu kabil caniyane 

ge~ti suikasdlerin tekerrii • 
Londra 24 (Hu- riine mani olabile -

usi) _ Bu ge • Musolini ile Alman Harbiye Nazm Mare~al Von Blomberg Akdenizde cek vasJtalarla temin 
ce Cebeliittank'tan hir da yan a ~Jemi,.j,.j .. gu " .,tJnde o.o~u.r arken eylernege azmet • 

bildirildigine gore, yedi harb gemi • zm M. Eden bugiin Alman elc;isi von mi§>> bulundugunu bildiren yan res -
sinden miirekkeb bir Alman filosu bu Ribbentrop'u kabul ederek, tahammii • ml tebligi endi§e ile tefsir etmektedir. 
ak§am Cebeliittank Bogazmdan gerterek liin bir hududu oldugunu haurlatmi§ ve Bu yanresml teblig, urnumiyetle Al-
§arka dogru yoluna devam etmi§tir. ispanyol meselesinde ingilterenin F ransa manyanm kontrol sistemine bundan boyle 

lngilterenin hath haeketi ile tamamen hemfikir oldugunu sarahatle i§tirak etmemekle beraber donanmasm1 
Londra 24 (Hususi) - Hariciyt bildirmi§tir. Alman elc;isi bu miilakattan Akdenizde buakacag1 ve hic;bir vec;hile 

Nazm M. Eden Avam kamarasmm bu- sonra Berline hareket etmi§tir. Valencia'ya kar§I muslihane bir hattl 
giinkii toplanhsmda ingiltere ile Alman· Ribbentrop Hitler'in yantnda hareket kabul etmiyecegi suretinde tefsir 
ya arasmda cereyan eden miizakereler Berlin 24 (Hususi) - Londradan edilmektedir. 
hakkmda sorulan bir suale cevaben §U buraya gelen Almanyanm Londra elc;isi Londrada endi¥eler 
beyanatta bulunmu§tur: von Ribbentrop bu ak§am devlet reisi Londra 24 (A.A.) _ Havas Ajansl 
«- Konu§malar ingilterenin Millet • Hitler tarafmdan kabul edilmi§tir. muhabirinden: 

Ier Cemiyeti pakt1 ve Paris misak1 ile Almanyantn Londra komt"tesr"ne 
Almanyamn bundan boyle Roma ve deruhde ettig¥ i taahhiidleri ihlal edecek ·· d d · ~ · t gon er tgt no a Berlin in kendi gemilerini Valencia bol • 

mahiyette deg¥ildir. ingiltere ayni zaman- B 1· 24 (A A) H A" 
er m · · - avas Jansi §eviklerine kar§I icab eden biitiin c;arelere 

da F ransaya kar§I deruhde ettigi taah • muhbirinden: ·· 
hiidler rerrevesinden aynlmiyacaktu.» muracaat ederek himaye etmege karar 

y " Almanya tarafmdan Londra komite • vermi§ olduklanm ilan eden beyanatJ, 
lngilterenin bir ihtarr sine tevdi edilmi§ olan nota, Almanyanm Alman ve ftalyan filolanmn garbi Akde-

Londra 24 (Hususi} - Hariciye Na- ademi miidahale komitesi ve bizzat ade- [Arkast sa. 7 siitun 1 de] 
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Tifoya kar~t harb 
Hemen biitiin hostanlar 
hirer mikrob yuvas1d1r 
istanbulda pis sarn1~ sularini Hami

diye diye satan sucular mi var? 
Dr. Rii~tii l;ap~l, Dr. Siireyya Hidayet ve kimya.ger 

ibrahi1n Etemin anketimize verdigi cevablar 
En c;ah$kan ve 

en cevval doktor 
adma hakikaten la
yik olan Cerrahpa
§a hastanesinin di -
rektorii Dr. Rii§tii 
CaP\;1 bir taraftan 
suallerime cevab ve
rirken bir taraftan 
da miitemadiyen o -
daya giren ve ~Ikan
larm dileklerini din- Cerrahpa$a hasta-
1" k A¥ dl nest direktoru Dr. IYOT, ag1 anm Rii§tii 
imzahyordu: 

«- Tifonun tamamen izalesi c;arele
rini mi soruyorsun; i§te benim akhma ge
lenler: 

1 - $ehir kanalizasyonunu tamam -
Jarnak, 

2 - lc;ilen biitiin sulan demir boru
lardan gec;irmek, 

3 - Lag1m sularile sulanan bostan -
Jan degil, hatta lag1m sulannm gec;mesi 

§iipheli olan bostanlan bile kapamak, 
4 - Meskun olan evlere biti§ik bah

c;e ve bostanlan evlerden 15 metro 
mesafeye kadar i§letmemek, 

5 - Sokak ve caddelere miicavir o • 
)up duvarla aynlmam1~ bostanlara as • 
gari 1,80 metro irtifamda duvar c;ek • 
mek. Bilhassa bu mesele c;ok miihimdir. 
Mesela Aksarayda Mustafakemalpa§a 
caddesinin yanmda biiyiik bostanlar var. 
Tiikriik ve sair vasJtalarla caddedeki 
tozlara kan§an milyon ve milyarlarca 
mikrob hafif bir riizgarla bu bostanlan 
istila etmektedir. Bu tozlar, haydi kay • 
natilarak yenen sebzeleri haric tutahm, 
fakat marul gibi, turp gibi, sogan gibi 
c;iy olarak yenen sebzeler ic;in her zaman 
c;ok biiyiik bir tehlikedir, 

6 - Sokak sulanmn ve se1lerinin bos
tanlara gitmesine mani olmak ve halkm 
bostanlan mesire addederek girmesine ve 

Murad Sertoglu 
[Arkasz Sa. 5 siitun 1 de) 

ismet inonii 
. istanbula 

yar1n 
geliyor 

Dahiliye Vekili Sovyet 
Rusya seyahatine 3 
temmuzda ~Ikacak 

Ankara 24 (Telefonla) - BB§vekil is
met 1nonii yann hususi trenle istanbula 
hareket edecektir. Dahiliye Vekili $iik
rii Kayanm birka\; giin daha ~ehrimiz
de kalmasx muhtemeldir. Vekil, Rusya 
seyahatine Rahmi Apak, Dr. $iikrii 
f;ienozanla birlikte !stanbuldan 3 tern -
muzda \;Ikacak ve Kostence yolile seya
hat edecektir. 

Da1.iliye Vekiline Maarif Vekili Saf
fet Ankanm vekalet etmesi muhtemel
dir. Bugiinlerde Adliye Vekili f;iiikrii 
Saracoglu bir miiddet istirahat etmek ii
zere Odemi§e gidecek, Maliye Vekili Fu
ad Agrah da 1stanbula hareket edecek
tir. 
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Tunceli harekatt 
son safhas1nda 

Elaziz 24 (Hususl muhabirimizden}
Kutu deresini tam bir ihata c;emberine a
lan kitaalimiz. bu c;emberi gittikc;e darla§
tirmaktadirlar. Harekat miitemadiyen 
yeni ileri karakollar tesis etmek ve yol 
in§a etmek suretile devam etmektedir. 
Y akmda ancak 300 kadar kalan son 
sergerdelerin de ele gec;ecegi muhakkak
tlr. 

Dersimin bu ebedl derdden kurtulmas1 
nihayet bir giin meselesidir. 

Baz1 Suriye gazetelerinin hala devam eden 
tahrikamiz yazdarma ragmen Hatay Arablar1 

Tiirklerle anla~mak istiyorlar 

Hatay Tiirklerinin evvelce Antakyada yaptJklan bir tezahiirat 

Adana 23 (Hususi muhabirimiz - mile! sergisinde Suriye paviyonunun ko· 
den) - ikusad Vekili Celal Bayarm loni paviyonlan arasmda kurulmasma 
Bagdad donii§iinde, Hatayhlann dilek • rougher olan Ba§vekil Cemil Miirdiimle 
lerini yerine getirmek iizere Antakyaya arkada§lan sePginin ac;Ilma merasmine i§· 
ugramas1 muhtemeldir. Bu takdirde, ik- tirak etmemi§lerdir. Suriye Ba§vekili Pa· 
t1sad Vekilimiz ~ama da gidecektir. risteki siyasl temaslanndan memnundur. 
Paristeki Suriye heyeti doniiyor Frans1z hariciye miiste§an Vienot: 

Haleb 23 (Hususi} - Paris beynel- [Arkast sa. 3 siitun 1 del 
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Harici ticaretimizin 
mes'ud inki~afi 

Y eni senenin ilk dort aytnda ihracabmiZ 
idhalatJmzdan 15,253,495 lira daha fazla 

Ankara 24(Telefonla}-Bu y1lm ikin-lliradir. 
cikanun, §ubat, mart, nisan aylan ic;inde- ithalatimJZin umumi k1ymetinin 49,96 
ki d1§ ticaretimiz etrafmda bize verilen sm1 t~kil etmekte olan 12,568,246 lira 
malumata gore, bu dort ay zarfmda ve ihracahmlZln umumi kiymetinin de 
memleketimize yap1lan ithalat 1936 nm 50,16 sm1 te§kil eden 22,327,846 lira ile 
ayni aylan ic;indeki ithalata nazaran Almanya d1§ ticaretimizde birinci dere -
I ,868,964 lira bir artJkla 29,255,222 li- cede gelmektedir. 
raya, ihracat ise 1936 mn ayni aylan ih- Birle§ik Amerika ise, umumi ithalat 
racahna nazaran 15,889,609iira bir arh§· k1ymetinin 13,42 sini te§kil eden3 milyon 
Ia 44,508,730 liraya varmi§ bulunm:akta- 926,153 lira ve umuml ihracat kJymeti -
d1r. 193 7 nin bu ilk dort ayma aid ithalat nin I 0,31 ini te§kil etmekte olan 4 mil yon 
~e ihracat k1ymetleri arasmdaki fark ise, 587,293 ·lira ile de ikinci derecede gel ., 
ihracat lehinde olmak iizere 15,253,495 mektedir. 
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Maslak yolunda diin 
bir facia daha oldu 

Jak isminde bir motosiklet~i, yeni bir arabayl 
tecriibe ederken agaclara ~arpb ve 

beyni patbyarak oldii 

Hadiseden sonra fotograf~trruzm aldtgt yukanki resimler kazanm biitiin 
fecaatini gostermektedir. Sagdaki motosiklete binmi~ olan adam, 

facia kurbant Jak'm evvelce almnu§ bir resmidir 

Maslak yolunda diin gene bir facia harririmizin hadise mahallinde yaptlgi 
olmu§, gene bir sporcu parc;alanarak ol - tahkikat& gore bu facia ~oyle c:ereyaa et· 
mii,tiir. llielir2 

Bu miiessif kaza hakkmda bir mu • [ArkasJ Sa. 7 siltun 2 de] 



2 CUMHURIYET 

Dust ve karde~ lrak 
Karde§ memlekete 

c $ehir va 
Petrol ve benzin 

ucuzluyor 
bir baki§ A 

umum1 Bu husustaki kanun diin 

•• ,. ... 
li 

t • • • • 
~ • 11 • • • 

R••IIJd 

~ 

., 

istanbul Vilayetine 
teblig edildi 

Benzin ve petrolden alman glimriik 
ve istihlak resimlerinin indirilmesi hak
kmdaki kanun "layihast bugi.inki.i Resmi 
Gazete ile ne§redilecektir . 

Keyfiyet dlin telgrafla Ba§vekaletten 
Vilayete bildirilmi§tir. Ba~vekalet, bu 
teblige ilaveten §Unlan da bildirmi§tir: 

eN e§ri tarihinden itibaren mer'iyete 
girecek olan bu kanun 25/6/937 tarihli 
Resmi Ceridede inti§ar €decektir. Bu 
mevaddm 25 haziran 1937 tarihinden iti
baren indirilen vergi ve resimler gozo
nlinde tutularak ihtikara mani tedbir -
ler ir;in 1322 numarah kanunun 12 nci 
maddesi mucibince hareket olunmas1 
tavsiye olunur .• 

Benzinin ve petrollin ucuzlamasile 
mayi mahrukla i§liyen nakil vasttala -
nnda, motorlerde, traktor ve harman 
makinelerile sair ziraat makinelerinde, 
petrolle I~tklanan yerlerde ucuzluk te
min edilmi§ olacakttr. 

Dost halon hududlarm1 gosteren harita 

Memleketimize gelen benzinin cif 
bedeli 3 kuru§tur. Buna 13,5 kurU§ giim
ri.ik, 1,35 kuru§ duhuliye, ylizde bir he
sabile 0,27 kuru§ liman, 4,15 kurU§ is -
tihlak resmi ilave edilmektedir ki bii -
tUn burilar la benzin 32,17 kuru~a gir -
mektedir. Fakat kumpanyalarm gerek 
kendi membalarmdan istifadelerinden, 
gerek nakliyeyi kendileri yapmalarm -
dan ve sair sebeblerden bu maliyeti in
dirmektedirler. 

Irak, tarihin oldugu kadar biz Tiirk -
lerin de yakmdan tamdtgamtz biiyiik ve 
miihim bir iilkedir. Yazth tarih daha ilk 
sahifelerinde lraka geni§ yer verir, Me
zopotamya medeniyetini uzun uzun tas -
vir eder. Bu medeniyet orta Asya ile ne 
kadar yakmdan alakadar ise Mtsar. Yu
nan ve Latin medeniyetlerile de derece 
derece ve merhale merhale o kadar ilgi -

lidir. 
lrak, kiirenin en eski medeniyetlerinden 

birine tecelli sahnesi olmakla beraber ta • 
rihi inkilablarm en biiyi.iklerini de gor -
dii, tarih i~inde bir ba§ka tarih oldu. Si
yasi haileler. badireler ve gelip ge~ici 
istilalar bazan astlfa ve tekamiil vesilesi 
de te~kil ederler. Irak, kendi tarihile i§te 
bu ic;timai hakikate de parlak bir ornek 
vermi~tir denilebim. <;iinkti amlarca sii
riip giden saylSlz degi§iklikler, istihaleler 
sonunda miitecanis say!labilecek bir lrakh 
millet te§ekki.il etmi~ ve bu millet, uzun 
h1r miicadele neticesin.de tam bir istiklale 
kavu§mu~tur. T arih, eski seyrini lama • 
mile degi§tirmi§ ve bir zamanlar yekdi • 
gerini takib ederek vukua gelen medlerin, 
cezirlerin arhk goriilmesine imkan kalma
mi§ oldugundan yeni lrak milleti ve yeni 
lrak devleti kendi tabii hududlan i~inde 
emin ve mes'ud ya~tyacak, mukadder ve 
miibe§§er olan terakki menziline ula§a -
caktiT. 

Irakhlara dostluktan ~ok daha ileri 
duygularla ve karde§ sevgisile bagh olan 
Ttirkler, bu aziz kom~ulannm ticaret, 
san' at, siyaset ve bir kelime ile soyliye • 
lim. medeniyet aleminde temin edecek • 
leri her kazanc1 candan alkl§hyacaklar ve 
o kazanclan kendi kazanclan imi~ gibi 
telakki edip memnun olacaklardtr. 

i§te bu hissi vaziyet ve iki V ekilimizin 
Bagdada yapt!klan ziyaret miinasebetile 
Irak. hakkmda baz1 malumat vermegi 
faydah bulduk. 

lrakm tarzt idaresi 
Irakm tam idaresi demokrat, pari -

manter ve me~ruti kralhkhr. Kuvvei te§ • 
riiye meclisi meb'usan ve ayamn elinde
dir. Meclisi meb'usan azas1 iki derece ile 
ahali tarafmdan intihab ve medisi ayan 
azas1 da Kral tarafmdan tayin olunur. 
Kuvvei icraiye kahinenin elindedir. Ka
bine Ba§vekil ve yedi vezirden te§ekkiil 
eder. Ba§Vekili Kral intihab eder ve di
ger vekillerin intihabm1 Ba§vekilin reyine 
btraktr. Kabine parlamento oniinde 
mes 'uldiir. 

lrakm niifusu 4 milyon, mesahai sat -
hiyesi 400 bin kiisur kilometro murabba
tdtr. Merkezi hi.ikiimet olan Bagdad ~eh· 
rinin niifusu 400 bindir. 

lrakta i~timai miie11eseler 
1927 de Bagdadda bir nb yiiksek mek

tebi tesis edilmi~tir. Aynca kii~iik sahhiye 
zabiti, erkek ve kadm hasta baktctlar ve 
ebe mektebleri mevcuddur. 

Hilaliahmer ve bahusus Himayeiet • 
fal cemiyetleri lrak ahalisine biiytik hiz
metler gormektedir. 

lrak ordusu 
lrak ordusu 3 ftrka bir siivari Iivas!. 

motorize gruplar, ve hava kuvvetlerinden 
miite§ekkildir. Ordu hergiin daha fazla 
kuvvetlenmekte ve motorize edilmektedir. 
Irak biit~esinin ii~te biri milli miidafaaya 
hasredilmi§tir. 

Bagdadda orduya laztm alan zabit
leri yeti§tirmek iizere bir harbiye ve bir 
erkamharbiye mektebi vardar. 

Nalza ifleri 
Irakta 2,300 kilometro uzunlugunda 

demiryolu vardu. Bunlar Kerktik, ve 
Musula yaktn olan Beci noktastm Bag
dada ve Bagdadt Basraya ve lran hu • 
duduna raptederler. 

Petroliin kilosu cif 3,5 kuru~a gelmek
te, 12,6 kuru§ glimrlik, 1,26 kuru§ duhu
liye, 1,7 kuru~ liman ve istihlak resmi 
almmaktadtr. 

Yeni kanunla benzinden ahnan istih
lak resminin 2,5 kuru~a kadar indiril -
mesi ir;in hlikfunete salahiyet verilmi~ 
ve giimrlik resmi 6 kuru§a indirilmi§tir. 

Bu suretle benzinden alman blitiin re
simler me=uu 10,40 kuru~ ve petrol -
den de 7,60 kuru§ tutacakhr. 

MOTEFERRIK 

Sanayiciler merasim 
yapacaklar 

1937 senesinde kurulan Milli Sanayi 
Birliginin bu sene onuncu ytldonumii -

Bagdad caddelerinden biri diir. Bunun i~in Milli Sanayi Birligi bii-

~ehirlerin arasmdaki §oseler munta • yiik bir merasim yapmaga haztrlanmak
tadlr. Merasimin 9 uncu Yerli MaHar 

zamdtr. Biiyiik bir ktsm1. hususile anzah sergisinin at;th§Inl miiteakib sergide ya-
mmtakalardan ge«;enleri asfalttJr. Biitiin ptlmasl takarriir etmi§tir. 
miihim §ehirler arasmda muntazam oto - Onuncu yrl merasiminde Milli Sana-
mobil ve kamyon servisleri vard1r. yiin kudreti canlandmlacak ve mera-

Irak d1~ memleketlere bir«;ok kara ve sim bir gun bir gece devam edecektir. 
hava yollarile baglanmi§hr. Tiirkiye ile Istanbul meb'uslarmm 
T oros ekspresi vas1tasile merbuttur. Ka- k'k 
ra otomobil yollan Bagdad! ~ama, Hay- yapbklari tet 1 at 
faya, T ahrana, Hale be ve Medineye istanbul meb'uslan Halkevlerine gi • 

derek istanbul halkmm dilek ve ihti • 
raptetmektedir. yaclanm tetkik etmektedirler. Meb'us-

lrak, Bagdad merkez olmak iizere, lar evvelki gun Be§ikta~, Beyoglu, E
Avrupa ile Asya arasmda miihim bir ha- minonli, Fatih, dun Uskiidar Halkevleri
va merkezi te§kil etmektedir. !mperial ne ve Halk Parti merkezlerine giderck 
Airways, Air France. K. L. M., Luft me§gul olmu§lardtr. Bugun de Kartala 
Hansa, M1s1r hava §irketlerinin tayyare- gideceklerdir. 
leri Iraktan muntazaman ge~mekte ve Roma el~imiz gitti 
Irab, MISlr, Sam, Melbourne, Calkutta, Bir miiddettenberi mezunen memle -
Amsterdam, Londra ve Parise raptetmek- ketimizde bulunan Roma biiylik elr;imiz 
tedir. Hliseyin Rag1b, Loyd Triestinonun pas-

Bagdad ve Basrada diinyanm en mo- ta vapurile buglin mahalli memuriyeti
dern tayyare istasyonlanndan iki sivil ne donecektir. Roma elr;imiz dun Cum-
aerodrom mevcuddur. hurreisimize arz1 tazimat etmi§tir. 

Irakta pasta telgraf ve telefon te§kilah Odun ve komiir fiatlari tetkik 
haddi kemale ermi§ derecede muntazam- ediliyor 
d1r. Bagdadla biitiin liva ve kaza mer .. iktlsad Veka.Ieti muraklblar1 toptan 
kezleri ve miihim nahiye merkezleri ara- ve perakende komlir ve odun satl§l lize
smda telefon hatlan vard1r. Bagdadla rinde tetkikat icra etmektedirler. Mu -
Suriye ve Hayfa arasmda hir telefon hat- raklblar mahallelere giderek oduncu ve 
t1 aynca mevcuddur. Avrupamn eksen komiirculerden fiatlan ogrenmektedi.r
memleketlerile telefon muhaberesi miim- ler. Bu tetkikatm neticesine gore haztr-
kiindiir. Ianacak raporlar makama verilecektir. 

Memleket Haberleri ) 

~~l 
; Plaj iicretleri ne za- ~ 
) 
~ man ucuzhyacak? 
) cSirkeci - Klir;likr;ekmece arasm

da tren iicretlerinin ucuzlamasm- ~ 
' dan sonra, Belediye, plaj iicretlen-

l ni de miihim nisbetlerde indirmi§ -
) tir. Bu suretle halkm, diinyanm en 
1 glizel plaj1 olan Floryaya giderek 

deniz ve banyo mevsiminden istifa- I 
1 de etmesi temin edilmi§tir.. 1 

Yukanki haberi bir miiddet ev- ~ 

1 vel yazmi§ ve bunu istanbul hal
kina bir miijde gibi vermi~tik. 

1 
Filhakika, bu haber istanbullula-

1 rm sthhati baktmmdan bir miijde 
mahiyetini ta§tyordu. Fakat, ne ya-

1 ztk ki Belediyenin bu arzu ve ka
~ ran heniiz tatbik imkam bulmu§ 
~ degildir. 
~ Eskiden 70 - 80 kuru§a gidip gel-
1 digimiz Floryaya buglin 20 kuru§la 
1 gidiyoruz. Fakat, plajlar, gene eski 
1 tarifeyi tatbik ediyorlar. Bir ki§i, 
1 biiylik plajlardan birine giderse ka-

ptda antre namile ve ir;eride kabine 
licreti diye vasati olarak 70 kuru§ 
vermege mecburdur. Bir denize 
girmek ir;in 70 kuru§ vermek, ucuz
luk degil, tam manasile bir ihtikar
dtr. Buna tren paras1m da ilave e
derseniz Floryada bir denize gir -

, mek ir;in orta halli bir ailenin bir 
glinllik nafakasm1 sarfetmek la -

1 ztmd1r. Bu tahta barakalar ic;in is
tenen para ile Balkanlarm en liiks 
ve konforlu otellerinden birinde 
bir gece get;irmek miimkiindiir. 

Halkm yaz mevsiminde giine§ten. 
kumdan ve denizden azami ·istifa
desini temin etmek ir;in alakah ma
kamlann vakit ger;irmeden tedbir 

)1 alarak plai licretlerini, buradan 
)1 her smtf halkm istifadesini miim-
1:1 kiin k!lacak bir hadde indirmeleri 

laztmdlr, diyoruz. 

15 milyon ton saf 
demir madeni 

~etinkaya civar1nda bu
lunan madenin k1ymeti 

I milyar lirad1r 
Erzurum - Stvas hath iizerinde <;e -

tinkaya civarmda bulunan demir rna -
deninin tetkikleri ikmal edilmek iizere
dir. Bagdadda bulunan IktJsad Vek1 li -
miz Celal Bayar donli§te bu madenin 
bulundugu sahada tetkikat yapacaktlr . 
Bunun ir;in Maden Tetkik ve Arama 
Enstitiisiiniin mlihendisleri maden sa -
hasma gitmi~lerdir. Madenden ahnan 
parr;alar iizerindeki tahliller ikmal edil
mi§ ve raporlan almmt§tlr. Bu tahlil -
lerden ve yaptlan tetkiklerden sonra a
lman netice ~udur: 

(Demirdag) madeni ylizde 68 cevheri 
havidir. Silisi ve kiiklirdii diinyadaki 
biitlin madenlerden azdtr. Bu itibarla 
istihsali o nisbette kolaydtr. Bu ayarda 
biri !sver;te, digeri Uralda olmak iizere 
diinyada ancak iki maden vardtr. Bu 
baklmdan (Demirdag) diinyanm en zen
gin demir cevherini ihtiva etmektedil'. 

Yaptlan ilk tahminler Demirdagm 15 
milyon ton saf demir ihtiva ettigini ve 
asgari 35 sene miitemadi i§letmiye ta -
hammiilii oldugu anla§tlmt§hr. Memle
ketimiz buglinkli §erait ir;inde haricd~n 
getirdigi demire senede 22 milyon lira 
vermektedir. Bu balnmdan goriilen de
mirin ktymeti 1,000,000,000 Turk lira -
stdtr. 

Demirdag §imendifer yoluna ancak 
bir kilometro mesafededir. Buraya ha
vai hat yaptlacakhr. 

Maden nastl bulundu? 
Demirdagm bulunU§U §Oyle olmu§tur: 

I 
( 

Stvas - Erzurum hath istik§afl yapthr
ken bu havalide miknatisin inhiraf ettigi 
goriilmii§tiir. Bu inhiraf Maden Tetkik 
ve Arama Enstitlisii.ne Devlet Demir -

Dogru degil mi?j youan muhendisteri tarafmctan haber 
verilmi§tir. Bundan sonra ger;en sene bu 

Kabotaj bayram1 
1 temmuzda karada ve 

havalide r;ah§an amele de demir serpin
tilerine tesadlif etmi§ler ve bunu o ci· 
varda r;ah§makta olan Maden Tetkik ve 
Arama Enstitlisli mlihendislerine gostel
mi~lerdir. Enstitii bu emareler lizerme 

denizde tezahu··rat stkl bir tarama yapmi§ ve kolayhkla 
Demirdag meydana r;tkml§br. 

yapJlacak Eti Banka ve!"ilen emir 
_ , ~ulu!fRJJ, ~engin demir damarmm d~r-

Lozan muzafferiyetinin en giizel eser- hal i§letilmesi laz1m geldi~ini goren hu· 
lerinden biri olan kabotai istiklali bay _ kumet, Eti Bank.a bu hususta derhal 
rami, bu sene de, 1 temmuzda, hararetli haz1rhklar yapmas1 emrini vermi~t'ir . 
tezahtiratla tes'id olunacaktu. Bu suretle maden havzas1 filen Eti Ban-

Deniz Ticaret miidiirliigtince ham - ka devredilmi~ olmaktadtr. 

lanan programa gore, o glin denizdeki SAGLJK ISLER/ 
btitlin gemiler ve deniz mliesseseleri do -
nati!acak, gece de tenvirat yapilacaktu. ' TUrk Orologi cemiyetinde 

Turk Urologi cemiyeti ba~kan Baha
eddin Lutfi Varnahnm ba~kanhgmda 
toplanarak a§ag1daki mesail miizakere 
edilmi§tir: 

0 gi.in saat on birde onde ~ehir ban
dosu oldugu halde Deniz Ticaret mek
tebi talebeleri, deniz ticareti zabitam, 
tahlisiye umum mtidtirltigii miirettebati, 
Denizyollan mi.irettebatJ, Akay, Liman 
i§letmesi, ~irketi Hayriye, in~aat1 bah
riye tezgah ve doklan miistahdem, mli • 
rettebat ve ameleleri muntazam ve yek
nasak elbiseleii!e ve muntazam bir alay 
halinde T aksime giderek abideye ~elenk 
koyacaklardu. Buradaki merasimde bay
rak c;ekilirken, limandaki biitiin gemiler, 
selam dtidiikleri c;alacaklardJr. Abide 0.. 
niinde muhtelif kimseler tarafmdan nu
tuklar soylenecek, bunu miiteaktb Cum
huriyet Halk Partisi ha§kanl tarafmdan 
biiyi.iklere denizcilerin minnet ve saygi
Ianm bildirecek olan telgraflar okuna -
cak ve bunlar c;ekilecektir. 

0 giin ogle den sonra saat 15,50 de 
~irketi Hayriyenin kendi fabrikasmda 
in§a etmekte oldugu 75 numarah vapur 
merasimle denize indirilecektir. 

Gece, saat 19 da istanbul radyosunda 
denizciler mar§I c;ahnacak, bunu 1 tern -
muz hakkmda bir hitabe takib edecektir. 

Gece, KJZkulesi, vapurlar ve deniz 
miiesseeslerinden rna ada, F enerler idarf!i 
sabih bir fener kulesi donatacak, bu kule 
Dolmabahc;e ac;aklarmda demirliyecektir. 
Liman i~letme idaresi de iki dubay1 ten
vir ederek bu ktsma getirecektir. Hususi 
armatorler tarafmdan donatJ!acak vesa -
it de bu civara gelecektir. Bunlardan ha
vai fi§ekler atJlacaktJr. 

Once, A kay ve Sirketi. Hayriye kendi 
denizcilerile aileleri ic;in Marmara ve 
Bogazda bir deniz gezintisi tertib etmek
tedir. 

Denizyollan idaresi de vapurlanndan 
birinde gene kendi memurlan ve aileleri 
ic;in bir miisamere verecektir. 

VI LA YETTE 

Y eni Rize Valisi 
Rize Valiligine tayin edilen Belediye 

reis muavini Nuri, dlin, Vatan vapurile 
yeni memuriyet mahalline hareket ct
mi§ ve Vali ve Belediye reisi Muhiddin 
Ustiindagla Belediye erkam tarafmdan 
te~yi edilmi§tir. ---IH.a..IH--

Hamidiye geldi 
Dost Yunan ve Yugoslav limanlanm 

ziyarete giden Hamidiye mekteb gemisi 
limammtza donmii~ ve Heybeliada 6-
niinde demirlemi§tir. 

1 - Urolog Dr. Fuad Hamid Bayer, 
bobrek anomalisini gosteren lie; bobre;di 
bir basta radyografisile bliyiik bir piyo
nefrozlu bir kilye radyografisi ve arne -
liyat yaptp r;tkar'dtgt bir hlisye tiiberkii
lozu vak'astm takdim etmi§tir. Mi.inaka
§aya, profesor Behr;et Sabit Erduran, 
operator Dr. Feridun $evket Evrensel, 
Urolog Suphi ve Urolog Bahaeddin Lut
fi i§tirak etmi§lerdir. 

2 - Profesor Behr;et Sabit Erduran, 
iiretretomi entern ameliyesi ve ameli.ye 
esnasmdaki aksidanlar hakkmda btr 
tebligle bir basta mii§ahedesi takdim et
mi~tir. Mlinaka§aya, Urolog Dr. Fuad 
Hamid Bayer, operator Dr. Feridun $ev
ket, Urolog Bahaeddin Lutfi i~tirak et -
mi§lerdir. 

KO LT OR ISLER/ 

Ekalliyet mekteblerindeki 
tiirk~e muallimleri 

Maarif idaresi, ecnebi ve ekalHyet 
mekteblerine gonderdigi bir tamimle bu 
mekteblerdeki tiirkr;e muallimlermin 
yeni adreslerini istemi§tir. Yeni ders 
senesine bir haZirhk olmak uzere bu 
muallimlerin dosyalan da tetkik edile -
rek tedrisatta muvaffak olup olmad1k· 
lan hakkmda, alakadar miifetti§ler ta
rafmdan verilmi§ alan raporlara gore 
vaziyetleri tesbit edilmektedir. idare, 
bu muallimlerin ikamet ettikleri semt · 
leri nazan dikkate alarak baz1 becayi§
ler yapmag1 tasavvur etmektedir. 

tlk tedrisat muallimler inin 
kursu 

istanbul Maarif idaresi, ilk tedrisa~ 
muallimlerini mesleki baktmdan yet~ -
tirmek ic;in altl mesleki kurs ar;maga ka· 
rar vermi~ti. Bunlardan tarihi ve cog -
rafi etiidler yap1lmak lizere a~tlmast
na karar verilen kurs fevkalade bir rag· 
bet gormii§tiir. Mekteblerde tarih ve 
cografya dersile me§gul olan hemen bU.
tun muallimler alakadar olmu§lar, kur· 
sa kabul edilmeleri ir;in Maarif idare:;i
ne mliracaat etmi!jlerdir. Bunun ic;1n 
Maarif idaresi tarih ve cografya kurs -
larma hirer §Ube ilave etmi§ ve bu kurs
lan dorde t;tkarml§br. 

K1ztla y iiye dev,irme h a ftas1 
1 temm uz 1937 de ba,hyacaktn. 

iiye yaz1hmz! 
t . 

25 Haziran 1937 

• • Y eni F ransJZ kab1nes1 
JEI ransadan harice sermayele;111 

1r ka«;makta devam eylernestne 
mani olmak ve bu suretle ded' 

letin mali itibanm ve memleketin ikt1sa. 
vaziyetini kurtarmak i«;in brkac; ay i~lll 
diktatorli.ik salahiyeti istiyen Blum. tale 
binin ayan meclisi tarafmdan reddolun 
mas1 iizerine istifa etti ve yeni kabineYI 
Chautemps kurdu. Blum F ransaz sosya 
list partisinin lideridir. Chautemps ise ra 
dikal sosyalist liderlerinden ve eski Bal 
vekillerdendir. 

Her iki parti de Blum kabinesine da 
hi! bulunuyordu. Su kadar var ki sosya 
listler §imdiki meb'usan meclisinde. dn 
biiyi.ik parti oldugundan gec;en kab1ne. e 
ba§vekaleti ve diger bazi nezaretleri ehll 
de bulundurmakta idi. Y eni kabinede 
meb'usan meclisinde ikinci en biiyiik par 
ti olan radikal sosyalistler hakim bulu 
nuyor. Y eni Ba§vekil ve miihim nezate~ 
Jerden ~ogu bunlarm elindedir. 

Eski kabinede sosyalistlerin lideri Blu!ll 
Ba§vekil ve radikal sosyalistlerin lider . 
lerinden Daladier Ba§vekil muavini idi 
Y eni kabinede ise eski Ba§vekil Blu!ll 
Daladier'nin yerine BaFekil mual'llll 
olmu§tur. Daladier sadece bugiinkii giin 
de en miihim bir nezaret alan milli mu 
dafaayt muhafaza elmektedir. Bu suretle 
Fransadaki son kabine degi§ikligi hiikf1 
meti te§kil eden iki biiyiik parti liderleri 
nin mevki degi~tinnelerinden ibaret kal 
ID!§tlr. 

Maahaza bu degi§iklikler kolay ol 
mad!. Sosyalistler hiikumetin ba§IIIda 
kendi partisinin bulunmamasam gii«; bela 
kabul etti. Komiinistler dahi kendilerine 
fikren da,ha yakm olan sosyalistlerin yell 
hiikiimette ikinci planda kalmalanm istt 
miyerek kabul etmi~lerdir. ~imdi Fran • 
samn politikasmda biiyiik bir ami! bu • 
lunan amele sendikalan konfederasyo ; 
nu dahi yeni vaziyeti pek ho~ gormemir 
tir. Fa kat hepsi de sol partilerin ittihad 
ettigi halk cephesinin dag1lmamas\ dii • 
§iincesil e radikal sosyalistlerin dtimen ba 
§tna gelmelerine son dakikada muvafaka 
etmi§lerdir. 

Sosyalistlerin, komiinistlerin ve arnele 
sendikalannm memnuniyetsizligi i~tirna 
aslahat kanunlan hususunda yeni hiiku 
metin eskisi kadar gayret gostermiyeceS 
dii~iincesinden ileri geliyor. Bunlar ya~l 
ameleye aleli\mum tekaiid tahsis tt veril 
mesi gibi bazt masrafh kanunlara radika 
sosyalistlerin kolay kolay raz1 olm1ya 
caklanm anhyorlar. 

Fa kat diger taraftan meb'uslannlll 
miktanmn mii§terek bir sosyalist ve ko 
miinist kabinesi kurmaga kafi gelmiye 
cegini de di.i§i.inmii§lerdir. Cebir ve dar 
bei hiikiimet yolile memlekete hakim ol 
mak fikrine de sosyalistlerin ekseriyeti 
muhalif bulunuyor. Radikal sosyalistle 
orta s1mfm ve kiic;iik sennaye ve sanaY 
erbabmm miimessilleri bulunduklanndall 
bunlann yeni hiikiimette nafiz ve hakilll 
bulunmalan gerek kendi aralannda ge
rek mutedil dti§iinenlerin arasmda umll 
mi bir itimad ve emniyet hissi doguracak 
ttr. 

Son buhranda radikal sosyalist meb 
uslardan bir klsmile bu partinin ayandakl 
biittin azalannm Blum kabinesine muhalif 
rey vermi§ olmalan umumi itimadstzh ~ 
gm bu sol partiyi inhilale siiriiklediginl 
isbat etmi§ti. Kendi ba~lanna ekseriyeci 
temin edemiyen sosyalistlerle komiinist • 
ler bile boyle bir inhilali kendi menfaat 
lerine zararh saymt§lardu. 

~ukadar var ki yeni Ba,velcil Chau -
temps Frans1z milletini iki muhas1m tarafa 

- - .,.. ve az ' n dahili bir hare~ se • 
bebiyet verecek bir mahiyet alan Sta • 
viski rezaleti ve 1934 senesi 6 §Ubatmda 
Paristeki kanh mlisademeler ve hiikume 
te yap1lan hiicumlar esnasmda Ba§veki 
bulunarak nisbeten naho~ bir nam btrak • 
m1~ olmas1 yiizi.inden §ahst efkan umu " 
miyenin ve bahusus sag fikirli olanlan!l 
mutlak surette itimadtm haiz bulunmu • 
yor. 

Y eni hiikumetin ilk i§i gene mali !3: 

hada gayrimahdud salaliiyet istemek o • 
lacakhr. Bu meselede yeni Ba§veki! es " 
ktsi kadar §iddetli muhalefete maruz kal• 
m1yacak gibi goriiniiyor. Maruz kalacak 
olursa istedigi salahiyetin tahdid ve tadil 
edilmemesinde o kadar JSrar etmiyecek 
ve uysal hareket edecektir. 

Eski Hariciye Nazm Delbos yeni ka• 
binede mevkiini muhafaza eyledigindeJt 
yeni hiikumetin harici politikasmm lngilit: 
politikasma bagh kalacagt muhakkak sa"' 
ytlabilir. 

Mulrarrem Feyzi TOGAY 
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Haziran 1937 CUMHURiYET 

Hldise!er aras1nda 

Tiirk ~ lrak Gramer kitab1 dostlugu 
Hatayda yeni hadiseler 

Celil Bayann Bagdad 
dOnii~iinde Antakyaya 
ugramasi bekleniyor 

~ umhuriyetin reportaj mu
~ harriri arkadatitniZ, diin, 

ilkmekteb kitablarmm her· 
badhg1 hakkmda (berbadhgi, tabir 
bu) ogretmenlerden duyduklanm 
yaz1yordu. 

Dr. Rii~tii Arastn 
hararetli nutuklar 

Naci Elasil ve 
soyledikleri 

Fransadaki siyasi 
gerginlik zail oldu 

Y eni kabine her muhitte 
• • IYI kar~dandJ 

-------------------
eden Baz1 Suriye gazetelerinin hila devam 

tahrikamiz yazdar1na ragmen Hatay Arabian 
Tiirklerle anla,mak istiyorlar 

Tek kitab sisteminden sonra, mek- Bagdad 24 (A.A.) - Hususi mu • 
habirimiz bildiriyor: 

teb kitablannda berbabhk hayret ve· Tiirk Vekilleri ~erefine 22 haziran 
rici bir vas1f olmaktan ~Ikm~tbr. Bu· 

ak§aml verilen resmi ziyafette lrak Hari
nu ka~ kere yazd1k. Fakat ilk mek· 

ciye Veziri tarafmdan a§agidaki nutuk 
teblerimizde kitablann berbadhgmJ 

irad edilmi§tir: 
bile aratan ba§ka bir kotiiliik var: «- Vekil hazretleri, 
Kitabs1zhk. 

BazJ derslerin kitabJ yoktur. Kom§U dost ve karde§ Tiirkiye Cum
Meseli, kitaba en ziyade muhtac huriyetinin Hariciye Vekili, zati devlet-

ders: Gramer. lerini lrak hiikumeti namma selamlamak-
Gramer ki ta.riflerile, misallerile, Ia miibahi ve refakati devletlerinde bu • 

temrinlerile bir kitabm mazbut reh· lunan muhterem zatlara «ho§ geldiniz» 
berligine tarihten de, cografyadall demekle bahtiyanm. Ziyareti devletleri -
da, yurd bilgisinden de ve diger baZJ nin bize kazandirdigl §U mes'ud anlar, 

IBt4taratt 1 fnct sahttedel yakta Orhaniye mahallesinde Usbetul derslerden de fazla muhtacdtr; ne- iki ay evvel benimle arkada§lanmm Tiir· 
«- Fransa, Sancak i~inde Suriyenin hu· amelil kavmi kuliibiinun §ubesini a~mak den kitabstz bualubyor? kiyenin pek misafirperver yurdunda, pek 
kukunu azami derecede mudafaa etmi~- istiyen Vatani mensublan halkm ve bu lki cevab umuyorum. samimi muhitinde ya§aml§ oldugumuz tat-
tit. Milletler Cemiyetinin karanna uymak meyanda Turkiyeye giden Hatay heyeti Biri fU olabilir: h lahzalar gi.izel ve unutulmaz bir za • 
lllecburiyetinde olan hiikumetimiz bun • azasmdan Mehmed Dervi§in mi.imanaa • _ Gramerleri yetittiremedik. ln- mime olacakllr. Bu ziyaretler iki kom§u 
<ian fazla menafi temin eyliyemedigine tile kar§Iia§mi§lard1r. Bundan mugber o- ,allah oniimiizdeki seneye. devlet arasmda esasen ve teyemmi.inen 
Pek mi.iteessiftir» demi§tir. Suriye heyeti Ian Vataniler, Mehmed Dervi§in evinin _ Ka~ aenedir bir gramer hazula· mevcud samimi miinasebetlerin tabii bir 
Parisien hareket etmi§tir. Ankaraya ug· elektrik hatllm kesip geceyansmdan son- namadl mt? 0 halde eaki gramerler makesi olmasmdan ba§ka, aynca iki dev
fiyarak birka~ gun kalmas1 muhtemeldir. ra eve u~ el silah ve bir bomba atmi§lar- programda muvakkaten baraktlabi- let ricalini bulu~turup bu munasebetlerin 

Bu miinasebetle Elkabes gazetesi §Un- d1r. Polis miidiirliigu hadiseden haber • lirdi. Hususile yenilerinin onlardan inki§afi ve mii§terek gayeleri olan sulh 
Ian yazmaktad1r: dar degilmi§ gibi davranarak caniyane daha miikemmel olacagml iimid etti- ve refah1 umumi ugrundaki mesailerine 

«Delbos'un resmi beyanatma ragmen tecaviize goz yummu§tur. ren bir vaziyet yoktur. yardimcJ olmas1 noktai nazarmdan da pek 
birinci derecede hak sahibi Suriye an • Amuk ovasma inmekte olduklanm Yahud cevb fU olabilir: k1ymetlidir. 
Ia~mayJ tamm1yacak, sonuna kadar mu - bildirdigim urban kafileleri koylere ya - _ Mektebler gramersiz diyorsu- Tiirkiye Cumhuriyeti siyaseti hariciye-
cadele edecektir. Bun a kimse mani ola- yilmi§, asayi§i ihlale ba§lami§iardJr. nuz. y anht &Oylemiyorsunuz, fakat sinin mumessili s1fatile zat1 devletlerinin 
lnaz. Hukumetimiz, milletimiz istiklalini $eyhinden ~obamna kadar ba§tana§agJ eksik: Mektebler degil, biitiin · mem· esasen bu ciheti hakkile takdir yo lunda 
korumak i~in tutacag1 yolu biliyor. San • miisellah olan go~ebeler jandarma kuv - leket gramersiz. Yeni Tiirk dili gra- ibraz buyurmu§ oldugunuz semeredar e-
cak meselesinde evvela Tiirkiye sonra vetlerine kar~J gelmekte, o havali 1~m meraiz. serler mucibi g1pta olmu§, ve karde§ MI· 
F ransa, lngiltere ve Mille tier Cemiyeti tehlike le§kil etmektedirler. Halk, feci _ Allah Allah! sum Cemiyeti Akvama duhulii mi.inase • 
:rnes'uldurler.» hadiselere meydan verilmemek uzere ur- E betile toplanmi• olan Cemiyeti Akvam - vet. • 

;3ekib Aslanm, yalmz mi.isliimanlann bamn Sancak hududu haricine ~1kanl • _ Hayu! Eski ve yeni dillerimiz Asamblesi riyasetine ittifakla intihab o • 
Suriye vatanda§l sayilabilecegi hakkm • masmJ Israrla istemektedir. arasmda gramer degil, sadece lugat lunmak suretile bir defa daha tebariiz 
oaki nutkunun ak.isleri hala devam et • Hukumetin koyli.iyi.i tazyikle bakaya fark1 vardtr. Yeni kabul edilen baz1 eden beynelmilel vaziyetiniz bu semere • 
lllektedir. vergilerin hepsini birden istemesi kendi - kaideler, ogretmenler tarafmdan ta- dar eserlerin inki§afma aynca yardimi 

Orient gazetesinin Haleb muhabiri §U lerini acJkh ve mu§ki.il vaziyete dii§iirdi.i- lebeye aynca anlablabilir. Tiirk dili olmak itibarile de mustelzimi memnuni • 
haberi vermektedir: giinden §ehre bugday sevkiyatJ durmu§, grameraizdir demek, Tiirk dili hiiku- yet olmu§tur. 

«Sancak i§i Emir Elbeyamn me§hur mahalli hukumetin yolsuz idaresi, bece- metsizdir, kanunsuzdur, asayitsizdir T arihi ve cografi amillerin pek tabii 
nutkundan sonra burada gunun meselesi riksizligi yiizi.inden halk arasmda ge~im demekle bir olur. Oraya kadar git· olarak viicude getirdigi Turk • Irak dost· 
olmaktan ~Iktl. Hlristiyanlar, tela§ ve ta§· zorlugu, ekmek buhram ba§lami§hr. Ev- meyiniz ve geliniz, fU dededen kal- lugu hissiyahm ta§Iyan, ve ayni zamanda 
lunhk ic;indedirler. Bunlar F ransa man- velki giin yiiz kadar Alevi ve Rum ka- rna giizel ve mazbut kaideleri yeni necib Tiirk milletinin yi.iksek meziyet • 
dasml nimet sayiyorlar. Arhk ittihaddan dmJ Hiikumet Konagma gelerek bug - ifadelerile ~ocuklara ogreten, birka~ lerini takdir etmi§ olan lrak, her zaman 
bahsetmenin manasJ kalmadl diyorlar. daysiZhktan §ikayetle bag1rarak numayi§ sene evvelki gramerleri programa Tiirkiyenin refah ve saadetini temenni 
Sancaktaki Arablarsa «Halebliler bizi u- yapmi§lardu. tekrar kabul ediniz. Dil sevgisile gra· etmi§ ve Turkiyenin tealisini gormekle 

I A I d T .. k Kadmlar, diin tekrar hiikumete, ora- mer du"'tmanJ1:>1m tel1'f etmek tnu"m· sevinmi§tir. Bu ti.irlii miitekabil samimi nuttu ar. rabhk gaye eri ugrun a ur • .. 
lerle ne diye kotule§elim» demektedirler. dan belediyeye gidip carnian kirmJ§lar - kiin degildir. $u diinya haritasl iis· duygulanndan gJdasmi alml§ oldugu ic;in· 

Lubnan Dahiliye Nazm dairesinde dJr. Askeri miidahale mecburiyeti hasJI tiinde, bize, ilk mekteblerini gramer· dir ki, Turk- lrak dostlugu hemen bizzat 
~ah§Irk_en ani bir buhran ge~irerek vefat olmu§, kadmlar zorla dagihlmi§lardir. siz btrakmt' bir tek memleket gos- ve kendi kendine ne§viinema bulmu§ ve 
etmi§tir. Kaymakam iki ay miiddetle bugday ih- terir miainiz? her zaman boyle kalacag1 kanaatini ver-

racmJ men ve harmanlara vaz1yed etmi~- PEY AMI SAF A mi§tir. Kendi hayu ve saadetini, umumi-
Hatayda yeni hadiaeler tir. Halbuki buharana sebeb hukumetin yetle insaniyetin, ve hususile etrafmdaki 

Adana 23 (Hususi muhabirimiz zalimane vergi tahsilatile Turk koyliisii- --- - kom§U ve karde§ milletleri nhayn ve saa-

den) - Hatayda intihabat propagan - nu bizar etmesi ve bu suretle zirai faali. Mesken buhraDIDa detile tevem oldugu kanaatini ta§Iyan ve 
das1 ve tezvirat yapmak emelile Dorta • yete engel olmasJdJr. imkamnm yettigi kadar mesaisini bu ka-

F ransa .A);;·~·y·······:rnllili:IIIRB:I;ik;d~····hu·· kuA met mani olmak i~in ~:;t ok~u~~~~:~;~=~g~ut~:e~ht~~ : 

~ kiye Cumhuriyetinin beynelmilel hayatta-

anJasmak istiyor aleyhinde niimayis Dahiliye ~e~ahleti b:r ka- :!h~~~~;zv~s~fih:1s:abY:;::::~:k ~~~~ 
' ' nun prOJeSI aztr Iyor rmdaki mesaisini derin bir takdir ve mem· 

Pariste toplanan bir Niimayi.~iler hiikumetin Ankara 24 (Telefonla) - Ba~ta An- 'nuniyetle kar§Ilami§, ve kar§Illyacakllr. 

kongrede bu l•stek • t"f )" . kara olmak iizere in~a halinde bulunan Vekil hazretleri, 
Is 1 as1n1 ve mec Isin 1 ·1 k miihim merkezlerde do ayiSt e mes en Zal! devletlerini ve muhterem 1k1Isad 

tebariiz ettiriJdi feshini istiyorlar pahahhgm1 onlemege de miiessir ola • Vekili ekselans Celal Bayar ve diger 
eak bazi tedbirler ara§hnlmaktadir. muhterem ri.ifekanlZI aramJzda gormek-

Pans 24 (A.A.) -Alman- FranSIZ 
dostluk cemiyetinin tertib ettigi F rans1z -
Alman kongresi iki memleket arasmda 
siyasi le§riki mesai ve anla§ma uzerinde 
noktai nazar teatilerinde bulunmakla 
i§e ba~lami§hr. 

Profesor Grimm'in bir nutkundan son
ra ayandan Versailles belediye reisi Ha
ye iki memleket ricali arasmdaki ~ahsi te
maslann biiyi.ik ehemmiyetini kaydetmi§ 
ve demi§tir ki: 

«- Eger Fransada Frans1z • Alman 
anla§masi hakkmda bir plebisit yap1hrsa 
ezici ekseriyet bu anla§ma lehinde rey 
verecektir. Avrupa medeniyetinin istikbali 
bu anla§maya baghd1r. Binaenaleyh bu
nu tahakkuk ettirmek icab eder.» 

Eski naz1rlardan F rot da F ransiz • 
Alman anla§masma dair izahat vererek 
bu meselenin beynelmilel sahada ~ok yan· 
h§ bir tefsire ugrad1gm1 ~unku miinhasi -
ran dahili siyaset bak1mlarmdan mev • 
zuu bahsedildigini kaydeylemi§tir. 

Mer'iyet mevkiine giren 
kanunlar 

Briiksel 24 (A.A.) _ Diin ogleden son- Verilen habere gore Dahiliye Vekaleti ll'd , . "f d d .. I . 
ra eski muharibler tarafmdan affi u- bilhassa arsa spekiilasyonuna mani ola· ten mi.iteve I sevmcJ I a e e en soz en

cak hiikiimleri ihtiva eden bir kanun me nihayet vermeden evvel §Unu si:iyle • 
mumi aleyhinde Krahn sarayma pek o ~ ·· d b z· · · 

projesi hazirlamaktadir. Bu suretle el- mege musaa e uyurunuz: Iyarel!mz 
kadar uzak olm1yan bir mahalde yap1l- 1 k k · k 

den ele arsa devri suretile yap1lan zin- mem e etimizin 51 JCI bir mevs1m s1ca • m1~ olan niimayi§ esnasmda niimayi§~i- 1 
cirleme sah§lara imkan verilmiyeeek, anna tesaduf ediyor. Bu sJcaklarm go • lerden birc;ogile jandarma ve polis efra-

d bilhassa Ankarada §ehrin manzarasm1 niillerimizde Turkiyeye ve muhterem •a mdan bir tak1m1 yaralanml§tir. ' 
K c;irkinle§tiren bo§ arsalara daha siiratle h1slanmza kar•I beslenen dostluk ve kar-ral, bir delegasyonu kabul etmi§tir. • 

B d 1 . t"d bina yap1lmas1 kabil olaeaktir. de•i1"k duygular1n1n hararet1' yan1nda u • u e egasyon, hiikiimdara bir 1s 1 a , 
takdim etmi§tir. Bu istidada hiikfunetin Kontenjan sisteminin ye• nutulacagmi iimid ediyor. ve bu hararetli 
derhal istifa etmesi ve meb'usan mecli • duygularla kadehimi Turkiyenin U!u 
sinin feshedilmesi taleb olunmaktad1r. rine konacak esasJar Rehberi ve Tiirkiye milletinin yiiksek ve 
Saraydan donen delegasyon azas1, Kra- Ankara 24 (Telefonla) - Kontenjan muhalled bir §Ulei dehas1 olan Reisicum-
lm istiday1 me§rutl bir hiikiimdar Slfa- sisteminin ilgasile yerine konulaeak ted- huru ekselans Atatiirk Hazretleri §ere -
tile tetkik edeeegini vadeylemi§ oldugu- birleri ihtiva eden kararnamenin ha • fine refetmekle ve karde§ Tiirk milleti 
nu arkada§larma soylemi§lerdir. Z1rlanmas1 yolunda c;all§malara devanl necibesinin daima mutezayid gormek is-

Delegeler, dilekleri kabul edilmedigvi d"l kt d" T" • ·· b tl · 1· 
e I me e rr. Jean munase e enm - tedi<>. imiz teali ve refahma ve kendilerine 

takdirde eski muhariblerin daha kala • · kt"f 1 d - "' 
zm a 1 veya pasif bu un ugu mem • kar&J derin bir hiirmet ta~Jd1g¥ 1m Ba•vekil 

ballk olarak tekrar geleeelkerini soyle- leketlerden yapllaeak ithalat hakkmda t t ' 
mek suretile b1"tabeler1·ne nihayet ver • k smet nonii Hazretlerile zah devletleri ve umum memleketlerle yap1laea mu· 
mi§lerdir. amelelere dair muhtelif esaslar tesbit ve ekselans Celal Bayarla diger muhte • 

Bir grev yiiziinden 14 kiti edilmi§tir. Kontenjanm ilgasmdan milli rem rufekamzm s1hhat ve saadetine i~-
oldu" sanayii miiteessir etmiyeeek esash ted- mekle biiyiik bir §eref ve saaadet hisse -

birler de gozoniinde bulundurulmakta- diyorum.» 

Londra 24 (A.A.) - Port Of Is - dir. Tevlik Rii1tii Ara•rn nutku 
pain'den gelen haberlere gore, grev bii- Kadm tayyarecinin devri Turk Hariciye Vekili Dr. Rii~ti.i A • 
tiin ~eker fabrikalanna sirayet etmi§tir. alem seyahati ras da a§agJda yazih nutku cevaben irad 
Son kan§Ikhklar esnasmda 14 ki§i olmu§ Batavya 24 (A.A.) _ Kadm tay • eylemi~lerdir: 
Ve 44 ki~i de yaralanmJ~br. Fa kat oyle yareci Amelia Earhart, Kupang' a mi.ite- Vezir hazretleri, 
zannediliyor ki, grevciler verdikleri ya • veccihen Bandoeng' den havalanmi~tlr. Pek derin ve pek samimi dostluk ve 
rahlann say1s1m gizli tutuyorlar. 

karde§lik hislerini tebaruz ettiren ve ne • 
cib lrak halkmm hakiki duygulanna ter
cuman olduguna §Uphe olmiyan gi.izel 
sozlerinizle Ulu Onderimiz Atatiirk, 
Sefim lsmet inonii, arkada~1m Celal Ba
yatla benim hakk1mizda lutfen ifade 
buyrulan beyanata yi.irekten te§ekkiir e
derim. 

Soylediginiz gibi men~eini asil duygu
lardan ve esash menfaatlerden alan Irak
Ti.irkiye dostlugu iki milletin salim go • 
rii§leri ve duygulan, milletlerimizin mu
kadderahm ellerinde tutanlann kar~1hkh 
iyi anlayi§lan sayesinde her ge~en giin 
daha kuvvet bulmu~tur. Bu dostluk orta 
ve yakm §arkm saglam esaslara dayanan 
muhadenet ahengi i~inde salabetli bir 
sulh ve muhabbet mesnedi te&kil etmekte
dir. Necib lrak halkmm bildigimiz bu 
asil duygulannm buraya gelirken, daha 
hududu ge~er ge~mez, ba§hyan ve iler • 
ledik~e artan binbir tezahi.iratma &ahid 
olmakla mes'ud olduk ve bir karde§ 
memlekette bulundugumuzu Gok ac;Ik o
larak gordiik ve duyauk. Biitiin bu ~ahi
di oldugumuz samimi hissiyatm Turk 
milletinin lraka kar§l duygulanmn tam 
bir makesi oldugunu soylersem memleke
timin miitekabil hislerin! ancak ifade et
mi§ olurum. 

Hariciye V eviri hazretleri, 
Giizel lrakm her sahada inki~afm1 

gordi.ik~e ve i~ittikc;e nekadar ~ok sevin
digimizi ve hergi.in ~ahidi olmakta bulun
dugumuz terakkilerinizi nas1l samimi ve 
takdirkar bir alaka ile takib etmekte ol
dugumuzu bilirsiniz. K1ymetli hahrasl 
Tiirkiyeye menku§ olan olan ziyareti • 
nizde bu duygulanmizl bizzat mii§ahede 
etmek fJTSatlm buldunuz. 

Paris 24 (A.A.) - Meb'usan mec· 
lisi koridorlannda oniimiizdeki sah giinii 
Chautemps kabinesinin sempatile kar§l • 
lanacagi intiba1 vard1r. 

Dun ak~am, sol cenah fHkalan dele " 
gasyonu sosyalistlerden Lussy tarafmdan 
verilmi§ olan takriri kabul etmi§tir. Bu 
takrirde « 1936 maymnda intihab edil • 
mi~ Halk<;1lar cephesine istinad etmege 
ve bu cephenin programm1 takib eyleme 
ge azmetmi~ bulunan her hukumete mii • 
zaheret edilmege karar verilmi~ oldu . 
gundan» bahsedilmektedir. 

Ayan meclisinde kabine buhrammn 
siiratle halledilmi§ olmasmdan dolaYJ 
memnuniyet izhar edilmektedir. 

Chautemps, J\yan meclisinde biiyiik 
bir teveccuhe mazhard1r. Daladier'nin 
Milli Miidafaa ve Delbos'un Hariciye 
N aZJThgmda ipka edilmi~ olmalan ve bil· 
hassa Bonnet'nin Maliye Naz1rhgma ge• 
tirilmi~ olmas1 umumiyetle tasvib edil • 
mektedir. Hulasa, son gunlerin gergin· 

Eden, Delbos'u tebrik etti 
Paris 24 (A.A.) - Delbos, Eden • 

den bir telgraf almi§lir, 1ngiliz Hariciye 
Nazm, Delbos'u tekrar Hariciye Nazu• 
l1gma tayininden dolayi tebrik etmekte ve 
§Oyle demektedir: 

«Sulh lehindeki mesaimizi tevhide de
vam edebilecegimizi ogrenmekle bahti ~ 
yanm.» 

Almanyada yapdacak 
askeri manevra 

Berlin 24 (A.A.) - Resmi gazetede ~· 
kan bir emirname 28 hazirandan 2 tem• 
muza kadar Oldenburg, Bremen, Pa • 
derborn mmtakalan iizerinden Holan• 
da hududuna kadar tayyarelerin uc;mast 
menedilmi§tir. 

Bu yasagm oralarda yap1laeak ma • 
nevralarla alakadar oldugu tahmin edi• 
1. ( 1yor. 

Amerikada yeni bir mali 
kanun 

Belig nutkunuzda i§aret ettiginiz ikin
ci bir noktaya temas etmeden soziimii bi
tirmiy.ecegim, o da harici siyasetlerimiz
deki benzerlik cihetidir. Hakikaten her 
iki memleket hep sulh ic;in ve hep millet
lerimizin refah1 i~in ~ah§Jyor. Evvela 
kom~ulanmlz ba~ta olmak §artile biitun 
diinya ile samimi bir vifak ic;inde ya~a • Va§ington 24 (A.A.) - Hazine meha• 
mak erne! ve gayretindeyiz. Memleketle- filinde beyan olunduguna gore, Ameri• 
rimiz arasmdaki baghhgm hep boyle de- kaya yatmlml~ olan ecnebi sermayesi 

kazanelan iizerinden almmakta olan •e 
vam edecegvine mutmain ve atiden emin 

vergi artlnlaeaktlr. Sermayesi Ameri• 
olarak kadehimi sevimli Irakm sevgili kada olup da kendileri Amerikada otur• 
Krah celaletmeab Gaziyi.ilevvel hazret • m1yan ve haricde bu kazanelan ~eken
lerinin k1ymetli s1hhat ve afiyetleri, dost lerden almaeak vergi yiizde 35 e c;1kan· 
ve karde§ necib Irakm saadet ve ikbali !1acakt1r. 

ve reisi.ilviizera c;ok degerli devlet adam1 Ocretle ~ah§anlarin 
ve k1ymetli dostumuz fahametlu Esseyid I kl 
H 'k S"'I 1 1 k h · • · a aca ar1 zam 1 met u eyman a ra m anCJ siyase-
tini bi.iyiik bir kudret ve muvaffakiyetle 
idare eden zall devletlerinin s1hhat ve 
afiyetlerine ic;mek i~in kaldmyorum.>> 

Olimpiyad masraflarl 
h~kkmda rapor 

Ankara 24 (Telefonla) -Turk Spor 
Kurumu murak1blanmn tetkikine istinad 
eden Berlin Olimpiyadlan sarfiyat lisetsi 
a§ag1dad1r: 

Lira 
14,124 Haz1rhk kamp1 masrafi (bu kam

pa 120 sporcu katilml§ ve 40 gun 
devam etmi~tir.) 

37,654 84 ki§ilik kafilenin Berline gidi§ 
ve donii§ yo! masraflarile AI -
manyadaki 24 gi.inli.ik yiyecek, 
yatacak, elbise ve malzeme ile 
sporculara verilen tazminattan 
has1l olan masraf. 

-~..: 
51,778 Yekun 

Hindistandaki ~arpi§malar 
Londra 24 (A.A.) - Simla'dan 

bildiriliyor: ipi fakiri taraftarlarile vuku 
bulan bir musademe esnasmda lngiliz 
k1taat1 7 olu ve 34 yarah vermi§tir. Asi
lerin zayiah malum olmamakla beraber 
bu zayiatm pek yiiksek oldugu tahmin 
edilmektedir. 

8000 mahkum serbest 
b~rakdd1 

Sofya (Hususi) - Bulgar Veliahdinin 
dogmas! miinasebetile Bulgaristanda 
verilen aff1 umumiden 8000 mahkfun is
tifade edecektir. iki giindenberi bu miic
rimler hapisanelerden serbest buakll -
maga ba~lanmi§hr. 

Ankara 24 (Telefonla) - Devlet kad· 
rosunda iicretle ~ah§anlardan 937 biit
c;esile iieretleri arhrilml§i olanlar hak • 
klnda verilen karara gore bu zam bir 
terfi miiddeti gec;irmemi§ olanlara ve • 
rilmiyecektir. Diger taoraftan yeniden 
iieretli bir vazifeye tayin edileeeklerin 
de barem kanunundaki muadili dereee. 
sinin aneak bir derece fevkindeki iic • 
retle tayin edilmeleri takarriir etmi§tir. 

Kanada, lngiltereye bugday 
sabyor 

Londra 24 (A.A.) - Bir Kanada bu~
day komitesi bala Londrada bulunmak· 
tad1r. Komite, Kanada bugdaymm lngil
tereye ihracmi artirm1ya ~ah~aeakttr. 

Morningpost gazetesine gore, komite, 
ingilterede barb halinde bi.iylik bir de. 
po te§kil etmek iizere Kanada bugda • 
y1 ile dolu silolar in§aSmi miizakere ede· 
cektir. 

Meksika demiryollar1 
milliletti 

Meksika 24 (A.A.) - Cumhur Ba§ka· 
m, umumi menfaatler sebebile Meksika 
demiryollarm1 millile§tiren bir kararna
me imza etmi§itir. 

Pilsudski'nin cesedinin ~1kar• 
d1g1 ihtilaf 

Var§oVa 24 (A.A.) - Kabine, Pi!· 
sudski'nin mezannm Wawel kilisesinden 
Gumu§ c;anlar kulesine nakli meselesinde, 
General Skladkonoki ile ba§ piskopos 
Prens Adam Sapieha arasmda zuhur e· 
den ihtilafta generalin takib etmi§ oldugu 
hath hareketi tasvib etmi~tir. Ankara 24 (Telefonla) - Ki:iy egit -

menleri, Kiic;iik Mendires nehrile ta • 
bilerinin 1slah1 hakkmdaki kanuna ek 
kanun, Eregli §irketinden alman liman, 
demiryolu ve madenlerle Kozlu komiir 
ve demiryollarmm i~letilmesi ve Havza.
daki deniz i~lerinin inhisar albna alm
masi hakkmdaki kanun, goc;menlerle 
nakledilenlere ve muhtac; c;iftc;ilere to
humluk ve yemeklik dag1blmasi hak • 
kmdaki kanun, muamele vergisi kanu
nunun baz1 maddelerinin degi§tirilmesi, 
ve kazanc vergisindeki baz1 hiikiimleri 
degi§tiren kanun bugiinkii Resmi Gaze
te ile ne§rolunarak mer'iyet mevkiinP
girdi. 

Ajax kruvazorii bir bahri miifreze 
karaya c;Ikarmi§hr. Diger bir harb gemi 
si de pek yakmda Port Of Spain' e gele

v lU rrtillUI rcag on nnuzDib>ODkDarrn 

Hiikumet mehafili, ba~piskoposun hat• 
t1 hareketinin Romanya Krah Karol'un 
yakmda Lehistana yapacag1 ziyaretle mii• 
nasebettar olduguna clair olan haberleri 
tekzib etmektedir. 

Paris biiyiik el~imiz 
Delbos'un yamnda 

Paris 24 (A.A.) - Delbos bugun 
Soveytler Birligi ve Ti.irkiye biiyuk el~i
lerile Cekoslovakyamn Paris el~isini ka
bul elmi§tir. 

cektir. 

Arjantin'de miithi§ bir kaza 
Londra 24 (Hususi) - Rio de Jane -

iro'da iki yoleu treni ~arpl§ffil yiizlerce 
yolcu 1ilmii§tiir. ' 

PARiS BORSASI 
Paris 24 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlar1 ~unlard1r: 
Londra 110,89, Nevyork 22,44 1/4, Ber 

lin 899, Briiksel 379,12 1/2, Amsterdam 
1234,25, Roma 118,10, Lizbon 100,75, Ce
nevre 514,62 1/2, bak1r 62 • 64, kalay 
249,17,6, altm 140,4 1/2, giimii§ 19 7/8, 
kur§un 23,1,3, ~inko 21,2,6, 

' I 

Hi.ikumetle ba§piskopos arasmdaki ih· 
tilafm Lehistanm rahibi Monsenyor 
Hlond'un ve hatta Vatican'm tavassutile 
halledilmesi i~in mesai sarfedilmektedir. 

Monsenyor Sapicha, ~ok cidalci bir 
§ahsiyet olarak tanmmi§hr. 

Mes'ud bir izdivac 
Paris biiyiik el~imiz Bay Suad Dava· 

sm kerimeleri Bayan Frumet Davasla., 
Merkez Bankas1 istanbul §Ubesi gilzidtt 
direktorlerinden Bay Afif Tekta~m ni· 
kahlan diin her iki tarafm samiml 
dostlan huzurile icra edilmi§tir. Bu kut· 
lu birle§meyi tebrik ederek klymeUi 
gene ~ifte saadetler temenni eyleriz. 



[=~=i~~=~~====V=a=s=iy==e=t===~=] 
Recai, o ak§am yorgun argm eve don

di.igi.i zaman, eline bir y!ldmm telgraf1 
tutu~turdular. Ac;t1, okudu ve hayretten 
agz1 a~1k kald1. T elgraf, amcasmdan ge
liyordu ve ~oyle yaz1hydi: «Oli.iyorum, 
vasiyetim var. Acele yeti§». 

Recai ile amcas1, senelerdenberi dar • 
gmd1lar. Recainin babas1 oldi.igi.i zaman, 
miras meselesi yiiziinden arada bir ihti
laf c;Ikmi§; amca bey, aile ile bi.itiin ala
kasmi keserek bir daha yiizyiize bakma
mak kararile aynlrni§, gitmi§ti. On be§ 
sene si.iren dargmhktan ve aynhktan son
ra, onun, oliim do§eginde Recaiyi dii§i.in
mesi, en son arzulanm on<> bildirecek ka
dar aileye baghhk gostermesi, §a§Ilacak 
bir i§ti. 

Amca bey, gencligindenberi, aile i~in
de ve muhitinde garib huylarile tamnml§ 
bir adamd1. Az konu§ur, nadiren gi.iler, 
herkesten uzak, yalmz ya§amagl sever, 
kadmlardan ho§lanmazdJ. <;ah§madan 
ya~1yacak kadar paras1 oldugu i~in, bi.i· 
tiin vaktini, hayatta yegane ihtirast olan 
antikac1hga vermi~ti. Ailesile arast ac;Jl
d:ktan sonra, Kozyatagmdaki ko§kiine 
c;ekilmi§, u~ag1, hizmetc;isi ve antikalarile 
ba§ba§a, sessiz, tsstz bir hay at siirmege 
ba~lami§I!. 

Recai, tel graft bir kere daha okudu: 
saatine baktt. Vakit epey gecikmi§ti. 
Kozyatagma gidinciye kadar gece ola • 
cakt1. F akat, i:iliim do~eginden telgraf 
c;ekip kendisini anyan amcasmm istim • 
dada benziyen bu davetine icabet etme
mek olmazd1. Vakit gec;irmeden yola 
c;tk tl. 

Erenkoyiinde trenden indigi zaman 
ortahk kararm1~h. Bir arabaya atladt ve 
ko§ki.in yolunu tuttu. Mehtabh bir ak • 
samd1. Recai, tenha kulann ortasmda, 
bindigi talikanm gtmhlarile ba§ba§a ka
lmca di.i§i.inceye dald1. Yiiziinii on be§ 
senedenberi gormedigi amcasmt acaba ne 
halde bulacakt1. Uzaktan uzaga onun 
hakkmda i§ittigi haberler, amcasmtn, 
Kozyatagi muhitinde, herkesin merakmt 
celbeden esrarengiz, 'kapah, gizli bir a • 
mi.ir siirdiigi.ini.i anlattyordu. Onun, kom
~ularmdan hie; birisile mi.inasebette bulun· 
mamas1, ko§kiiniin bah~esinde bile nadi
ren dola§mast, Kozyatagt halkt arasmda 
bi.iyiik bir dedikodu mevzuuydu. Recai, 
ou garib huylu, esraren~iz adamtn evine 
irecek ilk yabanc1 idi. lnsanlardan ka • 

~an, hele kendi ailesi ile on be~ ytldan
beri dargm ya§tyan bu diinyaya kiiskiin 
ihtiyarm, Recaiyi yanma c;agirmast ic;in, 
ortada her halde c;ok mi.ihim bir s~bc:b 
mevcud olmasi icab ediyordu. T elgrafm· 
da, vasiyetim var diyordu. Bu vasiyet ne 
olabilirdi? Vakta amca bey zengin a • 
damdt; lakin aile ile arast ac;tk oldugu 
i~in, mirasmt akrabasma b1rakmas1 mev· 
zuu bahsolamazdt. Boyle olsa bile, bunu 
soylemek ic;in Recaiyi yanma ~ag1rma • 
sma ne liizum vard1? Bu vasiyet, her hal
de miras i§ile alakadar bir§ey olmtya • 
cakh. 

Recai, aklmdan bir~ok ihtimaller ge • 
c;iriyor, amcasmm, mirasmt belki yalmz 
kendisine buakmak istedigini, yahud, 
antika kolleksiyonunu k1ymet bilir ellere 
tevdi etmek maksadile ona bazt vasiyet
lerde bulunacagmt di.i~iiniiyor, fakat bun· 
!ann hie; birisine kuvvetle karar veremi • 
yordu. 

Araba, ka§ki.in oniinde durdu. Recai, 
arabacmm parasmt verdi, demirparmak
hkb kaplyt itip bahc;eye girdi. Ko§kiin 
pencerelerinde aydmhk goriinmiiyordu. 
Sokak kap1smt c;aldi, bir miiddet bek • 
ledi; gel en giden yoktu. Bir daha ~ald1, 
biraz daha bekledi. Nihayet, ta§hktan bir 
terlik sesi geldi ve kapt, yava§c;a ara ~ 
land!. Recai, amcasmm esrarengizligini 
bildigi ic;in, ko§kiin karanhg1, kapmm 
korka korka ac;th§t, hizmetc;inin sonu gel
miyen istintaklan garibine gitmiyordu. 

Hizmetc;i onun oniine dii§ti.i; elindeki 
idare lambasmm kor J§Igile yolu aydm • 
latarak ilerledi. Recai, idare lambasmm 
elrafa serptigi o zaytf I§tgm ianesile et
rafmJ hayal meyal godiyordu. T a§hktan 
itibaren, gec;tikleri koridorlar, sofalar, 
merdivenler bir antikac1 diikkam gibi, bir~ 
birini tutmaz, irili ufakh 11.caib e~ya ile 

doldurulmu§tu. Y erlere eski hahlar seril· 
mi§; ta van lara, ti.irli.i bust ve ti.irli.i ~ekilde 
avizeler astlmi§; her ko§eye bucaga, do
lablar, masalar, tabureler doldurulmu§tu. 

Ko§ki.in en i.ist katmda bir odanm ka~ 
p!Sl oni.inde durdular. Hizmetc;i kadm 
kap1y1 llkndatl!. !~eriden, titrek bir ses 
i§itildi ve Recai, kaptyt yava§<;a ac;arak 
girdi. 

Yerden tavana kadar antika e§ya ile 
dolu biiyiik bir odaya girmi§ti. Kapmm 
tam kar§Isma tesadiif eden iki pencere 
arasmda, be~ ki§iyi rahat rahat ic;ine a
lacak geni§likte bir karyola duruyordu. 
Arne~ bey, bu karyolantn ic;inde yatJ • 
yordu. Recainin ic;eri girdigini goriince, 
elile i§aret ederek onu yanma c;agtrdt, 
yer gosterdi. Recai oturdu. Amca bey, 
c;ukura kac;mi§ gozlerini, mecalsiz bir ta~ 
vtrla yumdu. 

Odamn ic;i, e§yast tasnif edilmemi~ U• 

fak mikyasta bir miizeye benziyordu. 
Duvarlarda, ta§ baltadan, c;akmakh ta • 
bancaya, oktan kthca vannc1ya kadar 
her ti.irlii silahlardan yapilmi§ armalarla, 
k1laptanla yaz1lmt§ levhalar yanyana a· 
s1h duruyordu. Ortada, biiyi.ik bir masa· 
nm i.istiinde, teker teker gozden gec;iril
medikc;e ne oldugunu anlamak mi.imki.in 
olm1yan bir ytgm e~ya vard1. Odanm, 
karyolanm i§gal ettigi klS!mdan ba§ka her 
ko§esinde bir camh dolab, bir masa, 
bir etajer, iistii antika kaseler, fincanlar, 
hokkalar, tabaklar dolusu rengarenk ta~
larla si.isli.i raflarile, mii§teri bekliyen bir 
antikac1 vitrini hissini veriyordu. Karyo • 
lantn yamba~mdaki gece dolabmm iis • 
tiinde, hab kutulan, ilac; ~i§eleri, el yaz
mast kitablarla yanyana idi. 

Amca bey, derin bir nefes alarak 
gozlerini ac;tt; Recaiye baktt: hafif bir 
sesle dedi ki: 

- Recai, oglum, ben oliiyorum ... 
T elgraftmt ahr almaz geldigin ic;in sana 
te§ekki.ir ederim ... Bu geceyi ge~irecegimi 
hie; zannetmiyorum, gogsiimdeki darhk 
bugi.in daha fazla ... Sana vasiyetim var .. 
Bunu mutlaka yapacaksm... Benim ic;in 
bu hayati bir meseledir ... Bir ahdim var, 
o ahdimi yerine getirmek isterim .•• 

Amca bey sustu. Recai, olmek i.izere 
bulunan bu adamm vasiyetini «hayati» 
diye tavsif etmesindeki gaarbete gayri 
ihtiyari takilan zihnini oradan kurtarmaga 
c;ah§arak amcasmt teselli etti: 

- Ne miinasebet amcactgtm.. Allah 
uzun omi.irler versin, iyi olursunuz, in • 
§allah ... 

Arne a bey, onun sozi.inii yanda kesti: 
- ~imdi OO§ la£1 btrak beni dinle. .. 

Benim antika merak1mt biliyorsun ... Bu 
evin ic;i, benim biitiin servetimi yatJrdJgtm 
antika e§ya ile doludur. Ben oliince bun
Jar, ~aresiz size kalacak... DargmhgiiDI 
unutmu~ degilim amma, senden bekle • 
digim hizmete mukabil bu miran gene 
size buakmaga mecburum ... Yalmz, bir 
mesele var. Biitiin hayattmt vakfettigim 
§U bir ev dolusu antika e§yanm bugi.inkii 
k1ymetini anlamak ic;in gec;enlerde bir ke
§if ya{'ltlrdtm ..• Y ar1dan fazlasmm sahte 
oldugu meydana c;tkti. Asari atika mii -
tehasstst gec;indigim halde aldanml§ ol • 
mak pek giiciime gitti. Hastahgumn art
masma sebeb de esasen budur... ~imdi, 
asan atika denilen §eye kar§l mi.ithi§ bir 
kinim var, intikam alaca~m. Benden ev
velki nesiller beni nastl aldattJlarsa, ben 
de kendimden sonraki nesilleri oylece al· 
datmaga karar verdim. ~imdi vasiyetimi 
dinle ... 
~u kar§Idaki dolabda bir taktm e§ya 

bulacaksm... Bunlar berrim cenaze kiya
fetimdir... Beni, mezara, o k1yafette 
gomdi.ireceksin... Bundan birkac; yiiz se
ne sonra asan atika miitehasSJSlan me • 
zanm1 ac;tiklan zaman, beni, ba§mda 
Romah asker migferi, mtmda Y enic;eri 
z:rh1, belinde Japon kthc1, goziinde goz
liik, yamnda da eski Yunan sikkeleri bu
lunan bir iskelet halinde meydana c;Ikar
malanm istiyorum. Asan atikamn bana 
reva gordi.igii hilekarhgm oci.inii, benden 
sonraki nesillerin asari atika ulemasmt 
boyle bir muamma kar§Ismda buak1p bir
birine di.i§iirerek alacagtm ... 

HAMDI VARO{';LU 

Gazi Anteb ilkmekteblerinde • serg1 

ol • 

CUMHURIYET 

Bakarsan bagl1k~ bakmazsan batakl1k! 

Sdma ve Oliim yatag1 Aksaray 
batakhklan §imdi bir cennet oldu 
Sthhat ve i~timai 
ba~ard1g1 biiyiik 

Muavenet Vekaletinin semereli faaliyeti 
her tiirlii takdirin fevkindadtr 

ve 

Aksaray batakhgmm kurutulmas1 ameliyatmdan muhtelif inhbalar ve Sahhat Vekilimizin bu havalide yaph~ 

Oturdugumuz evin biti~iginde, araba
Cllara kiralanm1~ bir arsa vard1r. Arsa· 
nm yerindeki ev, yana!t y!llar olmu§, fa
kat mahzeni ytkilmami§, hala duruyor. 

Bu arsa, sadece ah1r, arabahk degil, 
yiize yakm tavugu, ordegi ve hatta ke -
<;isi, kopeklerile bir c;:iftlik ve ayni za • 
manda - ac;1kta bJrakilan hususi otomo • 
bili de hesaba katarsamz • bir garajdtr. 

Mahalle arasmda bir ahmn nekadar 
ic; ac;tct bir manzara olabilecegini uzun 
uzun anlatmaga pek liizum yoktur sant-
nm. 

Ostelik arsadaki kuyulardan hemen 
hic; durmadan c;ekilen sular, arsanm bii
tiin <;irkefleri ve toprak stzmhlarile do • 
Ian mahzen, yaz gelince, bir yeralh ba
takh~b halini ahyor; iisti.i kapah oldugu 
ic;:in gaze c;arpm1yan bu gizli batakhk, 
biiti.in mahalleyi, sivri ve karasinek !fa -
s1rgalanna boguyordu. 

Bir sabah, arsanm aniinde, ta~. top • 
rak, moloz dolu arabalar durdu ve mah
zen, be~ on giin i~inde doldurularak ma
hallenin gizli batakhgi bir c;trptda kuru-
tuluvermi$ oldu. • 

Kac yiidtr mahalleyi pislige ve sinege 
hogan arsanm kiractlanmn da, sahibleri
nin de boyle hay1rh bir i~i aktllanndan 
gec;irmiyeceklerini bildigimiz ic;in, konu 
kom§u §3§lp kalmi~hk. Bu bi.iyi.ik hay!T 
sahibinin, S1tma Miicadele T e§kilah 
Mmtaka reisi doktor Ferruh oldugunu 
ogrendigimiz zaman, ayagimlZ suya en· 
verdi. 

Biti§igimizdeki gizli batakhgm bir c;Ir
pida kurutuluvermesinin hie; de kolay bir 
mesele olmadJgtm, mahallede, agtzdan 
agJZa dola§an rivayetlerden anlamt§hm. 
S1tma Miicadele T e§kilal!, boyle kuru • 
tulmasma, doldurulmasma liizum gordii
gu yerleri, evvela sahiblerine ba§vurarak 
icabma bakmalanm soyli.iyor; aldmlma
d!gtnl goriirse, - bu gizli batakltga ya -
pildJgi gibi - miicadele te§kilatJ harekete 
ge<;iyor, ve edilen masraf1 da, mal sahib
Ierine odetiyor. 

son tefti~ esnastnda almJDI~ bir resmi 
ler, bu yekunu, iftiharla kabartan mi.ies~ dagihldJ. Ac;1lan bi.iyi.ik kanallann ke -
seselerdir. narlanna binlerce aga~ diktirildi. 

S1hhat ve f~timai Muavenet Vekale- .Simdi bu sahadan, ytlda bir milyon li-
tinin trahom, frengi ve s1tma mi.icadele ~ radan fazla mahsul almacagt umulmak~ 
lerinde gosterdigi dikkat ve enerJmtn, tad1r. 
bi.itiin olc;iilerin i.istiinde oldugunu soyle~ Bu i§, §U §ekilde ba§anldt: 
mekle, ancak bir hakikati itiraf etmi§ o ~ Aksaray kazasmm s1hhi durumunun 
luyoruz. ic;ler acist oldugunu goren, Konya S1t • 

S1tma miicadelesinin, ev ev dola§JP rna miicadele reisi, vaziyeti Vekalete 
siirfeleri imha etmek olmad1gml, i§ ba • bildirdi. Vekalet, bir su miihendisini is • 
§mdakileri dinledikten sonra anhyabili • tik~afa memur etti. Neticede i§in bi.iyiik
yoruz. liigi.inii goren Vekalet, degerli bir dokto

Miicadele te§kilatmm sthhat memur • runu Aksaraya s1tma mi.icadele tabibi o
lan, ayda yirmi sekiz giin kay kay, rna- larak gonderdi. 
halle mahalle, ev ev geziyorlar. Miica- Sttma miicadele kanunu, halka, y1lda 
dele doktorlan ayda yirmi giin, s1hhat be§ giinliik miikellefiyet tahmil etmekte
memurlarmm yaptiklan i§leri kontrol edi- dir. Bu kanunla, iki y1l gibi c;:ok k1sa bir 
yorlar ve miicadele reisleri de, ayda, en zamanda bu biiyi.ik eser meydana c;1kt -
az on be§ giin gezmek suretile bu kon - verdi. 
trollu c;ah§malan murakabe ederek gor- Ac;llan ana ve yardJmci kanallann u
diikleri ihtiyaclara gore yeni · tedbirler zunlugu 40 kilometroya yakmdu. Ana 
ahyorlar. kanalm laban geni§ligi 5 ve agiZ geni~li

On sene gibi ktsa bir zamanda, mem- gi atdan toprakla beraber 17 metroyu 
lekette yiizde yetmi§i bulan s1tma nisbeti- buluyor. Uzunlugu, 14 kilometro, de -
ni yi.izde onla on be~ nisbeti arasma dii- rinligi 2 ile 5 metro arasmdadtr. 
§i.iren su ve hikmet buradad1r. En biiyiik engelleri bir hamlede c;ig-

SJtma miicadelesi, sttmayt tedavi ile neyip yiiriimegi bilen Tiirk koyli.isiintin, 
i§ini bitirmi§ olmuyor; mmtakasi ic;indeki iyi sevk ve idare edildigi takdirde, su!h 
oliim kaynagi batakhklan da kurutuyor. zamanlannda da neler ba§arabilecegi -

Batakhklann kurumas1, yalmz saghk nin bundan kuvvetli bir delili olamaz. 
babmmdan degil, ekonomi baktmmdan Karasaz batakhgi kurutulurken ve ku
da miihim neticeler vermektedir. Kuru • rutulduktan sonra mahallinde c;ekilen re
tulan batakhklardan elde edilen toprak- simler, yap1lan i~in ve ahnan neticenin 
Jar, ya topraks1z koyliiye dag1tJhyor, ve ktymet ve ehemmiyetini, sahifelerce ya
yahud goc;:menlere veriliyor. T oplanan zJlardan clitha kuvvetle if ad eye mukte • 
batakhk sulan da, sulama i§lerinde kul- dirdir. 
lamlan bir servet kaynagt oluyor. Bundan alacagimtz bir ibret dersi 

Ba§anlan i~lerden bir tekini misal o - var: Herhangi bir vesile ile yurdumuz • 
larak ala!tm: Karasaz batakhgi! dan ~ikayet etmiyelim. Yurdumuza sa -

hib olalatm, bir ~airin: «Senin cennet kaOrta Anadoluda Aksaray kazasmdol 
150 bin doniimli.ik bir sahay1 kaplamt§ dar giizel vatanm vam: dedigi gibi, ina-
olan Karasaz batakhgi, ii<; sene i~inde, nahm, ve ona layik olmagt bilelim. 

Ciinkii, topragt ihmal ediyoruz, ona bir mikrop yatagt olmaktan ~Jkmi~. be -
reketli topraklanmiz arasma kan§mi§ • bakmagJ bilmiyoruz. Batakhklarm c;ogu 

ihmallerimizin hirer neticesidir. «Bakar -
ttr. san bag, bakmazsan dag» diye eski bir 

S1hhiye Vekaleti, bu eski batakhgm, ata soziimi.iz vard1. Dag, bat(!khk kadar 
yeni bereket topragmm ortasmda, sekiz · 

z1yan vermiyor. Onu, bugiin i~in, ~oyle 
yi.iz evli modern iki go~men koyi.i kur ~ degi~tirmeliyiz: 
maktadtr. 
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( Rn aksamki program J 
iSTANBUL: g.• 
12,30 plakla Tiirk musilk.lsl - 12,50 haV • 

dis - 13 05 muhtelif plak ne§rlyatt • 14 soil 
18 30 pl~kla dans mu.sikl.sl - 19 radyo to " 

' ) .. nik komedl (Kuyumcuda ve unutkan ·· F,tZil 20 Turk musiki heyeti - 20,30 Orner 
tarafmdan arabca soylev - 20,45 Vedia F,t~ 
za ve arkadaslan tarafmdan Tiirk Dlus!ki• 
si ve halk ~a~k1lan, saat ayart - 21,15 or; 
kestra - 22,15 aj ans ve borsa haberleri " 
ertesi giiniin programt - 22,30 plilkla so • 
lolar, opera ve operet par~a1an - 23 soil· 

VIYANA: 
18,05 kan:;;1k yaym - 18,35 KONSER '" 

19,05 spor ve saire - 20,30 ki:iylii musiklsi • 
21,05 §ARKILAR - 21,10 piyes • 23!15 ntull: 
telif haberler - 23,25 E<:'>LENCELI KON 
SER. 

BERLiN: 
18,05 MUSiKi - 18,35 roportaJ ve sa!r~.'" 

19,05 ORKESTRA KONSERI • 20,05 guniill 
aklsleri, gramofon, haberler - 21,15 gra ' 
mofon - 21,50 MUS±Ki - 23,05 hava, ba '" 
berler, spor - 23,25 spor • 23,35 (en Jtts& 
dalga ile) MUS:i:Ki VE DANS HAV~ 

PE$TE: 
18,35 PiYANO KONSERI - 19,05 spar '" 

19,20 QiNGENE ORKESTRASI - 20,05 kO~ 
medi - 21,35 ORKESTRA KONSERi - 22,45 
haberler - 23,05 gramofonla opera - 1,10 
son haberler. 

BUKREl;l: 
19,05 ORKESTRA KONSERI - 20,05 kOll .. 

ferans, gramofon - 20,45 gramofonla. ope· 
ra - 23,50 fransJZca ve almanca haberler .. 
1 son haberler. 

BELGRAD; 
18,25 KONSER - 19,15 konferan.s - 19,35 

MUHTELIF §ARKILAR - 20,35 ulusal ya• 
ym • 21,05 OPERA YAYINI. 

LONDRA: 
19,05 NEFESLi SAZLAR ORKESTRASI " 

20.05 hava, haberler ve saire - 20 35 OR • 
KESTRA VE l?AN - 21,05 YAZ KONSERI .. 
21,25 konu~ma - 21,35 piyes • 23,05 habet" 
ler, spor ve saire - 23,30 ORKESTRA KON'" 
SER:i: -. 24,35 haberler, gramo!on ve salre. 

PARIS [P.T.T.I: 
18,05 konu:;;malar ve gramo!on - 19,05 

KEMAN VE viYOLONSEL KONSERI " 
19,35 DUETOLAR - 20,05 haber1er, hava "' 
21,05 musiki konu§mast, haberler, gramo· 
fon, hava ve saire. 

ROMA: 
18,20 ORKESTRA KONSERi • 18,55 ka• 

r1111k yaym • 21,45 KARI§IK MUSIKi ~ 
2~,0~ CAZBAND TAKIMI • 22,45 ODA MU~ 
SIKISI ~ ~A!! - 22,55 konu~ma - 23,05 
ODA MUSIKISI - 23,50 DANS MUSIKiSi. 

=-

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am §ehrin muhtelif semtlerinde 

ni:ibet<;i olan eczaneler ~unlard1r: 
Istanbul clhetindekller · 
Emlni:iniinde (A. Min~syanl, BeyaztddB. 

CCemill, Kii<;iikpazarda (Yorgll Eyiibde 
(Hikmet Atlamazl, §ehreminind'e (NaZJrn 
Sadtk), Karagiimriikte (Kemall, sarnat • 
Yada <Erofilos), §ehzadeba mda (Ism i1 
Hakkt), Aksarayda (Sarim) Fenerde (Vi· 
tali), Alemdarda (Smt Raslml Baktrki:iy· 
de (ffilall. ' 

Beyczglu c!hetlndekiler: 
Galatasarayda (Matkovicl, Galatada 

Okcularda (Mustafa Naill Tak.slmde 
(Kiirk<;iyan), Kalyoncukulhl'kta (Za!lropu· 
los), Firuzagada (Ertugrul), §i§llde (Asirnl, 
Kastmpa~ada (VasJf), Haskiiyde tBarbutl, 
Be.~lkt~~ta (Nail Halldl, sanyerde (Asafl. 

'Ysk~ctar, Kadtkoy ve Adalardakller: 
Uskudarda <SellmiyeJ, ~adlkoyde Mo .. 

da~a (S!hhat) • Biiyiikadada (Halkl Hey -
bel!de (Tan a~). ' 

~;~;j~·~;·;·;~~;;t1 
= ~ I Japonlar ni~in ve nastll 
~ yiikseldiler? I 

Bu hadiseden sonra doktor F erruhu 
ziyaret ettim. Kendisile konu§tuktan son
ra, te~kilatm muntazamhgma ve mi.i • 
kemmelligine hayran kalmaktan kendimi 
alamadun. 

Kuruyan araziye tanklar, traktorler 
gonderilerek toprak i§lendi. g~menlere 

Bakarsan baghk, bakmazsan batak 
hk olur! 

MAHMUD YESARI 

~ . General Pertev ~emir~amn I 
~ hizzat ~aponyada~J tetk1kleri I 
§ mahsulu olarak vucude sretir-
~ digi ve Tiirk gencligine arma· 

· I ian eyledigi k1ymetli bir ~ 
i eserdi~. 1 
~-~- T evz1 mahalli Cumburiyet I 

matbaasldtr. 
Ogrendiklerimi, size de anlatay1m: 
Her hafta, giiniinii §a~Jrmadan kapmi· 

zt vurarak, sinek yatagt si.irfeli yerleri 
anyan, bulan ve ilachyan: sivrisinegin 
sizi rahatstz edip etmedigini soran mu • 
cadele memuru ve onun bagh oldugu 
te§kilat halckmda, c;ogumuzun pek az 
malumatt vard1r zannederim. 

Bu, yalmz §ehirlere mahsus bir i~ mi
dir? 

Hay1r; ~ehirlerde, semtlere gore ay • 
nl1p mahallelerde leapt kap1 dola§an me
murlar, Anadoluda kay koy gezmekte, 
sJtmamn koki.inii kurutmak ic;in miicadele 
etmelctedir, r;iinkii s1tma mi.icadelesi, sa
dece SJtmahlan tedavi etmek gibi basil 
ve i.istiinkori.i bir i§ olmaktan c;tkmi§hr. 

S1tma miicadelesi, Cumhuriyet hiiku -
metinin, sagltk bak1mmdan yurda ver ~ 
digi biiyi.ik ehemmiyetin, ancak bir bi:i -
liimiidi.ir; strasJ gelmi~ken bunu minnetle 
kaydetmemek bir nankorliik olur. 

Hududlan c;ok geni§ olan Osmanh 
lmparatorlugu, biiti.in s1hhi te§kilat ic;in 
topu topu senede 25 altm gibi giiliinc bir 
para tahsis etmi§ti. Me§rutiyet devrinde, 
memleketin s1hhatile alakadar olmak li.i
zumu hissedildi, ve 300 bin lira biitc;eli 
bir miidiriyeti umumiye ihdas olundu. 

S1hhat ve ic;timai Muavenet Vekaleti, 
Cumhuriyet idaresinin yurdun saghk i~ -
lerine verdigi k1ymeti gosteren bir abide
dir. Cumhuriyet hiikUmeti, saghk i§leri
ne, biitc;esinden 5 milyon lira ayiTdigi gi
bi Muhasebei Hususiye ve Belediye 
biitc;elerinden de miihim paralar tahsisi
ni temin etmi§tir. 

Y er yer ac;tlan hastanelerle, c;ocuk ba-

Mahkemede, davac1y1 doven 
bir su~lu 

Ekrem admda bir gene, evvelki gece 
sarho§ bir halde Aksarayda oturan Ne -
riman isminde birinin evine gitmi§ ve 
kap1y1 k1rarak i~eri girmi§tir. Haneye 
taarruz su~undan Ekrem mahkemeye 
verilmi~tir. Ekrem mahkemede eve ta
arruz etmedigini soylemi§, fakat dinle
nen §ahidler maznunun eve girdigini 
soylemi§lerdir. 

Mahkeme, Ekrem hakkmda be§ bu~uk 
ay hapis karan vermi§tir. Karar teblig 
edilince, su~lu yerinden ftrlamJ§ ve 'Ne
rimana hiicum ederek kuvvetli bir yum
rukla kadm1 yere yuvarlamJ§, iizerine 
~ullamp dovmege ba~lamt§tlr. 

0 s1rada mahkemede bulunan polis 
Faik derhal yeti~erek Ekremi yakala -
!'rll§br. Su~lu jandarmaya teslim edil -
mi§tir. 

Pasaportu ne yapacakb? 
Abidin admda bir adam, Cihangirde 

bir aparhmanda oturan Universite a
tOlye ~efi Alman tebaasmdan Kerte'nin 
dairesine girerek Kerte'nin pasaportile 
ikamet tezkeresini ~almi§hr. Bu sirkat 
§iipheli goriildiigiinden Beyoglu Emni -
yet memurlugu Abidin hakkmda tahki
kat yapmaktadtr. 

(...__Y_E_Ni_E_SE_R_LE_R _) 
Ar 

Bu de~erl1, san'at mecmuasmm 6 net 
sayiSI nefis b!r surette !nti~ar etmi~t!r. 
YaZJlan yalmz miinevverlere degil, muh • 
telif meslekten olanlara faydall blr su -
rette en salihiyettar yazicllar tarafmdan 
deruhde edilmi~t!r. OkuyucularJmiza Tl.i.r· 
k!yenin bu yegane san'at dergisini tavsiye 

Zahire Borsasmda diinkii 
vaziyet 

Diin istanbula 135 ron bugday, 30 ton 
arpa, 12 ron peynir, 11 ron ka~er, 20 ron 
un, 6 ton tiftik. 6 3/4 ton fasulye, 5 ton 
yapagt ve 3 3/4 ton da i<; fmd1g1 gelml~t!r. 
istanbuldan harice 8 ton afyon gonderil
mi~tir. 

Diin istanbul Borsasmda §U fiatlara sa
tl§lar olmu:;;tur: Yumu§ak bugday 6 - 15, 
<;avdarh 6,10 kuru:;;, sert bugday 1 - 5, cav
darlt 5,17 kuru~. 6 - 15 <;avdarh 5 kuru§t&n 
5,23 kuru§a kadar, mahlut bugdaylar 4.30 
kuru~tan 5,30 kuru~a kadar, arpa 3,15 ku
ru$tan 3,30 kuru§a kadar, san mlSlr 4,38 
kuru:;;tan 5 kuru§a kadar, yen! ketentohu
mu 806 kuru:;;, !nee afyon 530 kuru§, mal 
t!ftlk 115 kuru§tan 119 kuru:;;a kadar, A -
nadolu yapagiSl 48,10 kuru:;;, Gebze yapa
giSI 58 kuru~tan 60 kuru§a kadar, beyaz 
peynir 24,15 kuru§tan 27,30 kuru:;;a 'kadar, 
ka§er peynlrl 42 kuru:;;tan 52 kuru§a ka -
dar. 

Diin yabanct borsalarda §U fiatlere al!v
re sat~lar olmu§tur: Bugday kilosu 5,30 
kuru~tan 5,90 kuru§a kadar, arpa 5,09 ku· 
ru~a kadar, arpa 5,09 kuru§, miSir 3,49 ku
ru:;;, ketentohumu 7,86 kuru:;;, 1<; fm.d1~1 

94,54 kuru§. 

C..__J_SIC_F._RL_IJ(_i_S_lE_R_i _) 
Askerligini hitirmit k1sa 

hizmetlilere 
Beyoglu Askerlik §ubesinden: 
1076 saytll kanuna gore kiSa htzmetli o-

1arak hastane ve miiesseselerde askerlik -
lerini yap1p bltlrmi~ Beyoglu Askerlik §U· 

be.sinde kaytdlt gayriislam tablb, baytar, 
eczact, k!myager, dl~?tablblerin!n ve sair 
me.sleklerden olanlarm yedek subayllk 
muamelelerl yap1lmak iizere pazartesi, 
sal!, qar~amba, peqembe giinleri saat 
8,30 dan 12 ye kadar ~ubeye miiracaatleri 
ilan olun ur~ 

Her kitahc1da hulunur. I 
Bed eli: 50 kuru, ~ 

iiiUDimllniiUIIUIIIIUII:JIIIIIIIniiHIIIIIftiDIIIRUIJJIIDIIIWIIIIIIIIIImBI!IIIIllftl 

A~1k tetekkiir 
Ann:miz. Safi~enin miiptela oldugu e

hemm~yeth asab1 ve sinir hastahgm1 ~ok 
ktsa b1.r zamanda tamamile tedavi ve 
h~li t~~iiy~ iadeye muvaffak olup biitiin 
ailemlZI nihayetsiz sevinclere garkeden 
ktymetli asabiye miitehasstst muhterelll 
doktor Fahreddin Kerimle biiyiik yar • 
dtmlan dokunan doktor Hami ve Tal .. 
haya ag1k te§ekkiirler ederiz. 
Ktzi: iclal Nur Oglu: Celal Al~am 

A~1k tetekkiir 
Dokiilen sa~lanmm uzun miiddetten • 

beri tedavi ettirmedigim halde Giilhane 
hastanesi cildiye servisinde gordiigiilll 
mii§fik yard1m ve alaka sayesinde ta -
mamen iyile~erek geldigini ve bu hu• 
susta yard1mmt gordiigiim k1ymetli pro
fesor Biirhan Orusa ve Ba~muavini Ta• 
ceddin ve muavinleri Suphi ve Kemale 
a<;tk te§ekkiiriimiin gazeteniz vas1tasile 
ilamm dilerim. 
Uzun~ar~1 Tahtakalede 274 numarada 

bakkal 1brahim 

Osmanh Bankas1 
iLAN 

Osmanh Bankas1 hisse sahibleri ge -
nel kurultay1 1937 hazirammn 22 nci 
sah giinii Londrada toplanmt§hr. 

idare meclisi tarafmdan hisse sahible· 
rinin tasdikma arzedilen kararlar milt· 
tehiden kabul olunmu~tur. 

28 haziran 1937 den itibaren, 68 No. 1.1 
kuponun ibrazma mukabil hisse b~ma 
temettii olarak 3 §ilin tediye edilecektir. 
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Tifoya kar~l harb 
Hemen biitiin bostanlar 
hirer mikrob yuvastdu 
istanbulda nis .... sarntc sulartnt Hami

diye diye satan sucular mt var? 
[Ba~taratt 1 !net sahttede l 

oralarim telvis etmesine meydan verme
rnek, 

7 - Marui ve sair ~iy yenen bostan 
rnahsullerinin topraklanru izale i~in bos
tanc!lar tarafmdan ilk elde y1kanmasma 
rnani olmak. Ciinkii bostane~lar akar SU· 

lan olmad1gmdan bunlan havuz ve de • 
Polannda y1kamakta ve bir mikrob ya • 
lai1 olan bu yerlerdeki pislik ve mikrob· 
lar her daldmlan ~eye yapismaktadir. 

Bu tedbirler ahnd1g1 takdirde tifo has· 
lahgmm ~ok azalacagma ermmm. Bu 
ledbirler ahmrken bir taraftan da 3~1 
tatbikat!m .;ok geni~letmek, halk1 h:fm· 
s1hhaya riayete ah§ttrmak lazimdir. Bir 
Yerde hastahk zuhur ederse vakit ge.;ir
llleden Belediyeye miiracaatle biitiin 
hastahk mmtakasmda bulunanlann a~I • 
lanmastm temin etmek de bir hem~erilik 
l'azifesi olarak telakki edilmelidir. So · 
kaklarda sattlan serbetlerin de herhalde 
Ya T erkos, veya Hamidiye suyile yaptl· 
tnasm1 temin etmelc de Belediyeye te • 
retti.ib eden vazifelerden biridir. 

Sunu da arzedeyim ki S1hhiye miidi
riyeti §ehrin s1hhatile ~ok yaktl'ldan ala • 
kadar olmaktad1r. Mesela tifonun biraz 
geni~ledigini hisseder etmez, daha hi.; 
kimsenin malumati yokken derhal gere • 
ken s1hhi tedbirJeri aJm1~ Ve vasi mikyaS· 
ta a~l tatbikatma ba§laml§tlr. Diger ta • 
raftan bize de karantina kogu~umuzu ti
fo hastalarma tahsis etmememizi emret· 
ti.» 

Doktor Siireyya Hidayet 
Doktor Siireyya 

Hidayet her~eyden 
evvel tifonun sira -
yetine mani olacak 
tedbirlerin bir an 
evvel ve ~ok esash 
bir §ekilde almma • 
sma taraftar. Bu 
tedbirlerin ba§m • 
da da a~JYJ sayan 
degerli doktorumuz 

Dr. Silreyya Hidayet diyor ki: 
«- Bizim memlekette §imdilik tifo -

nun kokiinden yok edilmesi kabil degilse 
de daha ziyade geni~leme ve sirayetinin 
i:iniine ge~mek, vak'alan azaltmalc miim· 
kiindiir. Tifoyu ortadan kald1rmak ic;in 
her~eyden evvel kanalizasyon ve su i~le
rinin kat!i bir ~kilde halli laztmd1r. Bu 
da tabiatile biiyiik zaman ve para mese
lesidir. 0 zamana kadar yap1lacak §ey 
de dedigim gibi hastahgt miimkiin mer
tebe mevzii bir halde btraktJrmaktan iba
rettir. 

Biz Biiyiik Harbde a~mm ~ok fayda
smt gordiik. 313 Yunan harbinde tifo 
yiiziinden miithi~ zayiat verdigimiz halde 
Umumi' Harbde bu yiizden zayiahm!Z 
hi~ mesabesindedir. Binaenaleyh en kes
tirme yoldan yapdacak i , halka bu has
tahgtn ve alelumum diger sari hastahkla
rm temaslarla gec;tigini iyice i:igrdmek, 
tahaffuz i~in icab eden tedbirleri goster
mek ve a§mm seve seve kabul ve tatbikm1 
temin etmektir. Bir ferd hlfztss1hha ~art
lanm tam bir §ekilde tatbik eder, viicu
diinii hastahklara kar~1 mukavim tutacak 
ohma hastalrk ona kolay kolay tesir ede· 
mez. 

Baz1 bostanlann lag1m sularmm istila
SI altmda oldugunu bilmiyorum. Eger bu 
vakise cidden bir faciad1r. Kabili §iirb 
sulara gelince en ba~ta demir borularla 
evlerimizin ta i~lerine kadar getirildigi 
i~in s1hhl ve mikrobsuz olan bir T erkos 
vard1r. Sarmc ve toprak borularla getiri
len K1rk~e me sularmt &iipheli sular me
yanmda saymak laz1mdtr. 

Elhas1l ~ehir tam manasile s1hhi bir 
durum ahnc1ya, su ve kanalizasyon me· 
seleleri halledilinciye kadar yap1lacak 
&ey hence halkl tenvir etmekten ibarettir. 
Halk kendisini korumasmt, hatta hasta • 
hgm ne §ekilde sirayet ettigini bile bil • 
miyor. Halkevlerinde verilecek konfe -
ranslarla m1 olur, radyo 1le mi olur, bu 
propaganda i~ini i~timaiyatc;Jlar daha iyi 
bilirler, fakat herhalde halk1 ikaz ve ona 
tahaffuz c;arelerini ogretmek laz!mdlr.» 

Kimyager Ibrahim Etem 
Kimyager !bra • 

him Eteme sordu -
gum ilk sual onda 
bir habra uyand1r -
d1. Sol elini hafifc;e 
alnmdan gec;irdikten 
sonra: 
«- 0 hastahga 

ben de bir defa ya
kalanml§tlm. Diye 
soze ba~ladt. Otuz 
sene oluyor, o za • 
manlar Kastmpa§a - Kimyager ibrahim 

Etem 
da Bahriyede ~ah • 
~tyordum. Evimiz de Aksarayda idi. Sl
cak bir yaz giinii Horhor caddesinden 
Sara~haneba§ma ~1ktJm. Oradan Unka -
pam yolile Kas1mpa~aya gidecektim. 
Susaml§hm. Bir mahallebiciye girerek bir 
bardak ~erbet ic;tim. Ve boylece tifoya 
tutuldum. 

Efenclim, hence almmast laztm olan 
ilk tedbir evvela sokaklarda satllan su, 
ayran ve ~erbet gibi me§rubatm imalini 
s1lu bir kantro] altma almaktu. Tifo mik
robunun iiremesine ve sirayetine en fazla 
miisaid olan sular sarnl<; gibi, kuyu gibi, 
havuz gibi akmJYan statik sulard1r. Ne 
dereceye kadar dogru olup olmadJgmt 
bilmiyorum, bir arkada§tm anlattJ. \:ak -
makc;!larla Mahmudpa§a arasmda bir 
Sarmcbhan varml§. Baz1 sucular buradan 
adi kovalarla sarmc suyunu abyorlar ve 
pis bezlerden siizdiikten sonra flc;llara 
doldurup bunu Hamidiye diye sat1yor -
larml§. Mesela Belediye bu gibi hadi -
selerle de kat'i bir §ekilde miicadele et -
melidir. 

~unu da itiraf etmeli ki hiikumet tifo 
vr emsali sari hastahklarla miicadele et -
mek i~in c;ok vasi tedbirler almaktadu. 
Bu tedbirler meyanmda bilhassa a~1 tat
bikatJ c;ok miihim bir mevki tutmaktadu. 
Memleketimizde tifo a§ISI da Avrupadaki 
emsalinden ht'iyyen farks1z bir miikem
meliyette ihzar edilmektedir. 

Diger taraftan radyo, gazete ve sair 
vasttalarla halka tifodan ve diger sari 
hastahklardan nas1l korunmast lazlmgel
digi de ogretilmelidir. Bunun da hasta • 
hgl onliyecek ve kokiinden kaldtracak 
sebebler arasmda ~ok ehemmiyetli yeri 
vard1r.» 

Murad Sertoilu 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 109 

BiZ iNSANLAR 

------------------------ikttsadi ltareketler 

Ya~ meyva ve 
sebze ihrac1 

Bulgarlar bu sene Almanya ve lngil
terey~ 200,000 kilo ~ilek ile 3 milyon 
kilo temizlenmi* c;ilek eti ihrac etmi§ler
dir. Halbuki diinyamn en kokulu ve lez
zetli c;ileklerini istihsal eden memleketi -
mizden bu sene harice 1 00 kilo ~ilek bile 
ihrac edilememi~tir. 

Bizim ihracat tiiccarlanmlz her neden
se harice portakal miistesna ya~ meyva 
ve sebze ihrac etmege bir ti.irlii cesaret 
edemiyorlar. Bir ikisinin bu yolda yaph
gl ufak tecriibeler zararla neticelenince 
hepsi birden iirktii ve bu i§in muhakkak 
zararla neticelenecegini zannederek bir 
daha bu i§e ehemmiyet vermediler. 

Bulgarlar Avrupaya ya~ meyva ve 
sebze ihracatma bundan yedi sekiz sene 
evvel ba~lad!lar. Onlann da ilk tecriibe· 
leri bizim gibi zararla neticelenmi§ti. Fa
kat Bulgarlar bu ilk tecriibelerden me • 
yus olup da bu ~ok karh i§ten vazgec; • 
mediler. Bilakis ilk zararlar onlara bir 
ders oldu ve onlara Avrupa piyasalan • 
nm ihtiyaclanm, rakib mallann evsaf • 
lanm ve rekabet edebilecekleri noktalan 
ogretti. v e yedi sekiz sene i~erisinde 
Bulgarlar bu i~de o kadar ileriye gittiler 
ki Bulgaristan artJk her sene harice 7000-
8000 vagon ya~ iiziim, 1 000-1200 va -
gon domates, 1500-1800 vagon ya~ 
erik, ilah ... ihrac etmektedir. Y a~ meyva 
ve sebze ihracah bugiin Bulgaristamn ha
rici ticaretinde tiitiin, zahire ve yumurta 
ihracmdan sonra gelmektedir. Bu suretle 
hem Bulgar hiikumeti kendisine iyi bir 
doviz memba1 hem de koylii zahirenin 
para etmemesi yiiziinden kendisine i¥Ok 
karh bir i~ sahas1 bulmu~ oldu. 

Memleketimizin iklimi meyva ve sebze 
istihsalatma Bulgaristandan c;ok daha 
miisaiddir. Bu itibarla biz Bulgaristan -
dan her ve~hile .;ok daha nefis meyva ve 
sebze yeti~tirmekteyiz. Y a~ meyva ve 
sebzelerimiz muhakkak Avrupa piyasa -
larmda begenilecektir. Onun ic;in de ihra
catcllanmlz bu ilk tecriibelerin verdigi 
ufak zararlardan kat'iyyen meyus olma
smlar. Bu zararlann sebeblerini ara&h • 
np bu i~e daha biiyiik bir cesaretle sanl • 
smlar. Sonunda mutlaka muvaffak ola
caklardlr. 

M. TEZEL 

ADLIYEDE 
Bir tarla meselesinden ~1kan 

cinayet 
$ilede bir tarla etrafmdaki kaztklarm 

sokU!mesi yiiziinden Ali k!Zl Emine, 
$iikrti klz1 Emine, Rifat, Mustafa, Ha
nife kavga etmi~ler ve bu kavgada Ha
nife aldtgl yaranm tesirile olmti§tiir. 

Diin, Agtrceza mahkemesinde bu da
vaya baktlmr~ ve Miiddeiumumi iddia
stm soyliyerek, Hanif~nin katil kasdile 
vurulmadigi anla~rld1gmdan su~lularm 
ona gor~ c~zalandmlmasmt istemi~tir. 

Karar i~in muhakeme ba§ka giine bl
rakllmi§br. 

Be§ sene ii~ ay hapse mahkiim 
oldu 

1932 senesinde Celal admda bir hlr· 
Siz Be§ikta§ Belediye dispanserinden 
mikroskop, goz aleti ve diger aletlerle 
Be!iikta§ sulh mahkemesinden bir dak
tilo makinesi ~alrrn§h. 

Bundan bir ay evvel Emniyet ikinci 
§Ube memurlan tarafmdan ya.kalanan 
Celal, Adliyeye teslim edilmi~ ve mu -
hakemesine b~lanmi§tl. 

Dordiinci.i asliye cezada diin yaptlan 
muhakeme neticesinde Celal be§ sene ii~ 
ay hapse mahkfun olmu§tur. 

- Peki. Ben sana gece buraya tele
fon ederim. \:agmrsan gelirim. 

Orhan elini uzattJ ve Necati sessiz ay
nldl. Odadan ~1kan hastabakic1 onun ar
kasmdan merdiveni inmi~ti. Orban oda
ya girdi, §ezlonga uzand1 ve son defteri 

y azan: Peyami Safa ==--II ac;h. Sahifelerde tarih yoktu ve satnlar 

V edianm oda.sma girdikleri vakit, hasta· 
bakici onun yasllgmi diizeltiyordu. Y ata
gm ayakucunda durdular. Hastnm ba§l 
karyola demirine yap1~acak kadar arkaya 
sarkmi~b. Soluk ve zay1f boynu gergin 
duruyordu. Y organ dizkapaklanna ka -
dar a~tlm1~ ve buru~mu~ oldugu i~in, Or
han onun yeni bir ihtilacla bvranarak ba· 
§tni geriye athgtnl anlad1. Gozleri ve agz1 
~rt ac;Jktl. Yiiziinde s1kmt1 buru§uklan 
artmi§tl. Rengi ~ok beyazd1. 

Orhan hastabakJcJdan gi:izlerile izahat 
istedi. KIZ aibr ag1r on a yakla arak: 

- Siz <;lkhktan sonra birkac; defa ba
gtrd!, su;rad1. Karyoladan dii§ecek diye 
korktum. Ba~ml hep geriye al!yor, lcaryo
)a demirine ~arp1yordu. Bir enjeksiyon 
yaptlm. On dakika kadar inledi ve dald1. 

N ecati gozlerini Vediadan ay1rm1yor· 
dU. Orban arkada~ma baktJ. Onun yii -
ziinde, seyrettigi manzaray1 biiyiik mana
lara bagbyan, i~i dolu bir dikkatin keskin 
hareketsizligi vard1. Yiiziiniin c;izgileri, 

c;attlmt~ koyu kwnral ka~lan kadar sert 

bir tecessiimle beliriyordu. Dudaklannm 
ic;i, di§lerinin iistiine di§andan baswnh
yormu§ gibi YAPI§Ik ve ba I one dogru 
gizli bir ses anyormu§ gibi c;tklktt. 

Orhan onu d1~anya ~gnd1 ve yiizi.ine 
bakt1. 

N ecati, gi:izleri yere doniik: 
- E vet, dedi. 

Sonra i~ini ~ekti ve hi~ bir§ey si:iyleme
di. Koridorun dibindeki odalardan birin
den ~mlttlan ve porselen kaplann birbiri
ne vurmasma benziyen sesler geliyordu. 
Bir basta haykudt. 

Necati elini Orhamn omzuna koya
rak: 

- Haydi c;1kahm, dedi, bize gidelim 
istersen ..• 

Or han derin bir nefes alarak: 
-Ben kalay1m, dedi. 
Vediamn defterlerini okumak Jstlyor

du, falcat bunu itiraf etmiyerek bakl§la
nnda bir z.a.ruretin miinak ~ya raz1 ol
miyan tsrarile tekrarladi: 

- Kala}'lm. 

iri harflerle, kah miirekkeble, kah da 
kur§unkalemile, acele yazllml§h: 

«Hakkm var Orban. F akat, hakkm 
oldugunu ben sana soyliyemiyecegim. 
hte u~urum.» . . . . . . . . . . . . 

«Ultimatom degil, yahud ii!timatom. . . . . . . . . . . . . 
F ark1 ne ~ A.;tk soyledi: 

«- Vedia, karanm verecegin giine 
kadar seni gormiyecegim.» 

«Bir buc;uk ayd1r Orhanstzim. Daya
nabilecelc miyim? Rii§tiiyii de gormiiyo
rum, gormek istemiyorum. Yengemle her 
gun aram1z birka~ defa sessiz bozulup 
diizeliyor. 

«Diin ban a dedi ki: 
«- lhtiyar ktzlarm acaba kac; tanesi 

fazla naz ettikleri i~in bedbaht olmu~lar
du? 

«Hi~biri, diyecektim, fakat sesimden 
i:ifkem belli olmasm diye sus tum. Y enge
min kar~Ismda her an bir korku g~iriyo· 
rum. Ha ~imdi ag1r bir$ey soyliyecek de 
beni biisbiitiin knacak diye.» 

Orhan sahifeleri ~evirdi ve defterin 

Ay;nt denizin iki taraftn"' 
da iki ~i~ekten •• numune 
Bir tarafta bah~tvanin yeti~tirdigi giil • yan1 

Cote diger tarafta 

~i~ek yani 

d'Azur, 

edilmi~ giizel 

tesadiifen 

istanbul... 

elde 

Canne !iehrinin maruf plajlarmdan bir goriinii11 

Canne•: Haz:iran 1937 

V e her~eyden evvel modasi ~oktan 
gec;mi§ §U iptidai felsefeyi bir kalem or
tadan kald1rahm: T abiat giizelligi; ef • 
sanesini hep bildigimiz me§hur tufandan
beri insan eli degmemi§ bir deniz kenan, 
§Urada nas1lsa bir araya gelmi~ iic; agac 
ve burada nas1lsa ye~ermi§ bir demet c;i
c;ek degildir. <_;ic;ek, agac ve deniz tabi • 
ati giizelle~tirmek i~in insanlann zevkine 
ve zekasma teslim olunmu§ masum bir 
T riumvira 'dur. Bu T riumvira hendeseden 
miimkiin oldugu kadar uzak ve binaen -
aleyh guzellige miimkiin oldugu kada1 
yakm bir §ekilde tanzim olundugu yerde
dir ki insanlar tabiati ho§ bulmu§lardir ve 
ho~ buluyorlar. Bunun haricinde kalan 
tabiatse giizelligi i.izerinde durulmiyan, 
i~inde oturulm1yan giizelliktir. 

Nitekim kahrhrnalclanmn tatlt sansma 
biiriinmii§ Alp tepelerine «giizel» diye 
baktp g~iliyor, ve «ne giizel.. .» diye 
Cote d'Azur' de oturuluyor. -5u basit se
beble ki Alp tepelerindeki kahrhrnaklart 
iizerinde ugra§Ilmami§hr ve Cote d' A -
zur' de c;i~ek ve agac ve deniz birbirine 
tabii olabilecek en lath §eklile mezcolun
mu§tur. 

Cote d'Azur, Cote d'Azur diye tn -
gilizler ba§ta olmak iizere bi.itiin gezen 
Avrupamn hayram oldugu Akdeniz sa· 
hili biz Tiirkleri ve hususile biz lstanbul
lulan ancak ve sadece k1skandmr. <_;iinkii 
bu sahrlann yaz!ld!gl Cote d'Azur bi • 
zim kenannda oturdugumuz Akdenizin 
Menton'dan, Nice'e 30 - 40 lcilometro 
iizerinde kah tabil, kah sun'! kwnla ya· 

p1lmt§ plajlarla dolu bir mesafedir. Bu 
mesafede Monte Carlo, Anti Bes, Juan
les-Pins gibi kii~iik; Cannes, Nice gibi 
biiyi.ik §ehirler birbiri ardiSira dizilidir; 
ve sahllerde temiz ve geniz p;ezme yerle
ri, ~i~ekler, palmiyeler... Bun a birka~ 
da biiyiik otel, Casino ve saire ilave edi
niz. hte Cote d'Azur. Ve i§te §ohreti 
diinyaya yaytlan yer. 

lnsan • biraz da gayriihtiyari • dii~ii • 
niiyor: Bizim nemiz eksik} 

istanbulun tabii giizelligile ogiiniildii
giinii ~ok defa duymu~sunuzdur. Hadise 
dogrudur, fakat iftihar hakS!Zdlr. Hadise 
dogrudur c;iinkii lstanbulda harikulade 
§eyler yap1lmasma miisaid miistesna bir 
p;iizellik vard!T. fftihar hakSIZdir ~iinkii 
bu harikulade §eyler yaptlmasma miisaid 
olan lstanbulda maalesef hi.;bir §ey ya
pilmamt~hr. Bir bah.;tvan emek sarfede
rek, ugra§arak, didinerek yeti~tirdigi em
salsiz bir giille magrur olabilir. F akat 
dag ba~mda rasgele kopardJgmlz bir c;i
~ekle ~ giizel de olsa - ogiinmege hakkl· 
mz yoktur. 

Ayni denizin iki tarafmda ve ayni rna
vi ~oki.in altmda bu iki ~ic;ekten hirer nii
mune var: Bir tarafta bahc;Ivamn emek
le yeti§tirdigi giil yani Cote d'Azur. Di
ger tarafta tesadiifen elde edilmi§ giizel 
.;i~ek yani Istanbul. 

Yaz1k .... 

Fa kat neye yarar} 

Biitiin bu ~eyler o kadar yaztlch, o ka· 
dar si:iylendi, ve maalesef o kadar az din· 
lendi ki .•• 

DO(;AN NADI 

Nice'den giizel bir manr:ara 

son satmm aradt: 
«Ah, hay1r, hayn, burada hahrlami • 

yacagim. Bitti. Gitmeliyim. N ereye ~ 
Bilmiyorum. Orhanm istedigi karan 
~oktan verdim. Onu seviyorum. Bunu 
aylardanberi OrhanSJZhgm biitiin aCJla -
rile anlad1m. Se-vi-yo-rum. T amd1g1m 
hic;bir erkek i~in bu sozii bu kadar emin 
soylemedim. Eminim. Fakat gidemem. 
Orhana da gidemem. \:iinkii bu, sevgili
me degil, ekmegime gider gibi olacak. 
Orban bunu anlam1yor. Hi~ olmasza 
karanm1 bilse. Bir melctub mu yazsam ~ 

«Onu bir daha gorecelc miyim} Alia· 
h1m ... » 

Orban Vediaya bakli. Hasta o vazi
yette yahyordu: Ba~I karyola demirine 
yap1~acak kadar arkaya sarkm1~, boynu 
gergin, gozleri ve agzt yan a~1k. Yiiziin
de s1kmh buru§uklan. Rengi iirkiitecek 
kadar beyaz. 

Orhan yerinden kalkli, yataga dogru 
ko§tu ve kolunu hastamn ba§t altmdan 
gel;irerek onu kucalcladJ, ba§mi bir om
zunun iistiine koydu. V edia y amyordu. 
Orhamn yaphgi mekanik sarsmbdan 
ba§ka hastamn viicudiinden hi~bir cevab 
g~lmedi. Kalbi stk ve hafif c;arpiyordu. 

Orhan onu opmek istedi: fakat, kar -
~hkS!Z bir sevgi tasavvuru uyanc:hrma • 
smdan korktugu bu tek tarafh harelceti 
yapmaga cesaret edemedi. Kolunu ya -

va§<;a ald1 ve ayaga kalktt. 
Hi~ klm!ldamadan ona bak1yordu. 

Uzun miiddet gozlerini ondan aytrmadl. 
Vedia boyle hareketsiz yatarlcen k1mtl -
damaktan utamyormu§ gibi, Orhan, tak
lid ihtiyacma siiriikliyen hislerle oldugu 
yerde kald1. Gi:izlerini bile k1rpmak isle· 
miyordu. ic;eriden girip ~1kan hastabakJ. 
ctmn ayak: seslerini ve kap1 gtcrrtmm duy
madi. Bir giin Vediaya oliim hakkmda 
ne dii~iindiigiinii sormu§tu. Vedia: 

«- En ~ok nere~ olecegimi merak 
ediyorum, dedi. 

«- Ni~n Vedia? 
«- Birkac; yer var ki oralarda olmek 

islemiyorum. 
«- Nereleri} 
«- Y ahda i:ilmek istemiyorum. 
«- Ba$ka? 
«- Sokalcta, vapurda, trende olmel 

istemiyorum. 
«- Ba~ka? 
«- Hastanede olmek istemiyocum. 

Hele hastanede. 
Orban birdenbire bunu hallrlamJ~tt. 

Vedia, hatta bir vasiyet ciddiyetile <un
lart da si:iy]emi~ti: 

«- Oliim tehlikesi gec;irirsem beni 
hastaneden c;1kanmz... Beni. .. Sizin 
kendi evinize gi:itiiriiniiz, son dakikamda 
ba~Imda durunuz... Vadediyor musu -
nuz? (Ar kast var) 
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Ni~in ihtiyarbyoruz? 
~ facan c;ocuk, minimini kolunu 
~ amz bir yay gibi gerdi, gerdi. 

elindeki topu, biraz ileride iki· 
biikliim yuruyen ihtiyann tam kamburu 
iistiine u~urdu. Be~igin mezara atllgi bu 
~uursuz yumruk benim kalbimde bir stzi, 
oglumun dudagmda ise bir sua! yarath. 
S1Z1y1 hissettirmedim. «- !nsan nic;in ih· 
tiyarlar?>> diye soran ogluma cevab ver
dim: 

- \:orab, giyile giyile eskimez mi? 
Ceket, ta§ma ta§ma ytrt1lmaz m1, tencere 
kullamla kullamla delinmez mi? Vi.icud 
de zaman ge~tikc;e ytpramr, eskir, yama 
tutmaz hale p;elir. Alimlerin si:iziine bakt• 
hrsa durmadan ~ah~an viicud makinesi 
ic;inde erimiyen, eritilemiyen bir taki1D 
maddeler kahyor ve bunlar yava~ yava1 
bedenin i~ orgiisiinii orliiyor, i~te ihtiyar• 
hk bu dt~an ahlmtyan maddelerin maki .. 
neyi giizel i~lemekten ahkoymasi yiiziin• 
den ba~hyor, tJpk1 bir saatin aletleri ara• 
sma toz dolmast ve saati durdurmas1 gibi 
bir~ey!.. Bu hal olunca ilkin oynak yer• 
lerin yumu&akhgt kaybolur, kemikler gev .. 
rekle~ir, ag1rhk azahr, boy k!Sahr, goz 
gormemege, kulak duymamaga ba,lar, 
unutkanhk yiiz gosterir, agzm tad1 ka~ar, 
parmaklarm duygusu sakatla~Jr. 

Bir kiSim alimler ba~ka tiirlii dii~iinij .. 
yorlar, ihtiyarhgln beden orgiisiindekl 
zaytflaml$ hiicrelerin makrofajlar tara• 
fmdan yenilmesinden ileri geldigini soy• 
liiyorlar. hte maymun a§tsile insanlari 
gencle§tirmek fikri bu kanaatlen dog. 
mu~tur. F akat ihtiyarhg1 durdurmak, olii· 
mii geri atmak demektir. Oliimii geri at• 
mak, kiire iizerinde tabitatin arzu ettigl 
muvazeneyi bozmtya c;ah§makhr. Halbu• 
ki o muvazene, hayahn sonmeden siiriip 
gitmesi ic;in laz1mdtr. Oliim kalkb m1 ha· 
yat manasizla§Ir. Onun i~in ihtiyarlamali 
zaruridir. 

Oglumun bu derme~atma !Ozlerden 
bir~ey anlamadlgl, gi:iziini.i benden ~evi· 
rip, i:iniimiizden giden ihtiyan topa tut• 
makla me§gul olan ~ocuga dikmesinden 
belli idi. Bu sebeble sustum ve ben de o 
aCikh sahneyi takibe ba~lad1m. !kibiikliim 
yiiriiyen ihtiyar, kamburuna degen her 
topun uhrabml elemli bir ba1 c;eviri~ilo 
ha~an c;ocuga ihsas etmek istiyor ve afa
canm geri donen topu tekrar yakaladt~ni 
gormesine ragmen miidafaa vaziyetine 
girmiyerek yiiriimekte devam ediyordu. 
Lakin top, biraz sonra onu tekrar inciti· 
yor ve bir melul lahza i~inde gene dur• 
mak Isl!rarma siiriikliiyordu. 

Oglum, be§ikle mezar arasindaki top 
oyununun muttarid olu§undan galiba Sl• 

lulmi~ olacak ki gozlerini nihayet bana 
c;evirdi, sualini tekrar etti: 

- fnsanlar ni~in ihtiyarlarlar baba? 
fhtiyann kamburunu belki ellinci defa 

incitip geri di:inen topunu o mada yerden 
kaptp elli birinci hiicumu yapmaga ham• 
lanan c;ocugu gosterdim ve cevab verdimf 

- Boylesi c;ocuklardan <;1kacak gene• 
likten uzakla~mak i~in!.. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Ankarada M. Ya.lma.: 
Hurrem Sultan tefrikasmm benee en bll· 

yiik ktymet1 yiizlerce ve yi.izlerce vatan .. 
da§tan gordil~u yiiksek alllkadrr. o alA.ka• 
yr giisterenlerin hepslne ve o meyanda al.• 
ze de miite§ekklrlm. • 

M. T. T. 

$EHIR 1$LERI 
Gazi kopriisii intaah 

Gazi kopriisii in§aah i~in Iazun olan 
demir koprti ayaklannm miihendis Pi .. 
je'nin tesbit ettigi son tadihita gore, dO. 
kiilmesine ba§lanmt§hr. Bu dokiilme 
muamelesi bir ay slirecektir. Bundall 
sonra da bilfiil in§aata b~lanacalrttr. 
Koprtiniin demir aksam1 Almanyada ha
Zirlanmaktadir. Geldik~e Balattaki ima• 
lathanede montajt yap!lacak ve yerle • 
rine konacakhr. 

Florya agaclandirildi 
Floryanm agaclandrnlmas1 hakkmda 

hanrlanan ve §ehircilik mutehaSSISl 
Prost tarafmdan tasdik edilen projenill 
tatbik1 i.kmal edilmi§tir. Plajla civarda· 
ki s1rtlara liizumlu ve elver~li agaclu 
dikilmi§ oldugundan oniimiizdeki sene 
btiyiiyecek olan bu agaclar Floryaya 
ba§ka bir giizellik Yerecektir. 

._. .... 
Y eni hasilacak paralar 

Londramn maruf firmalarmdan Tho
mas de ~a Rue §irketinin mtimessillerl 
Ankarada Maliye Vekaletile temaslar • 
da bulunduktan sonra ~ehrimize don • 
mii§lerdir. OgrendiiFmize gore halen 
mevkii tedaviilde bulunan kag1d para • 
lan basan Thomas de Ia Rue §irketi ye
ni harflerle bas1lacak ka~d paralar hak· 
kmda bazr tekliflerde bulunmu~tur. Mu· 
rahhaslar yakmda tckrar Ankaraya gi· 
derek miizakerelere devam edecekler
dir. 

Ktztlaya iiye devfirme baftu1 
1 temmuz 1937 de bathyecakbr. 

iiye yazthntz! 



CUMHURiYET 

Sigorta bedelini 
kim verecek? 

lzmir kuliiblerinin vazi
yeti bu hafta belli olacak 

Vapurcular Vekalete 
miiracaat ediyor 

Pazar giinii ogleden evvel kongreler toplanacak, 
ogleden sonra da giire~Ier yapiiacak 

fzmir (Hususi) - ~ehrimiz kuliib -
lerinin birle§meleri hadisesinde kuliib kon· 
grelerinin toplanmas1 • vaktin darhg1 ve 
derha! m.illi ki.ime ma~lanna girilmesi ha
sebile, sona bJrakilmi§tl. lzmir bak1mm -
dan, amk milli kiime ma~1 kalmami§hr 
ve izmir, kat'i derecesini anlamJ§tir; en 
sondadu. lzmirliler, bu neticeyi hem ta
bii gormekte, hem miiteessir olmaktad1r • 
Jar. F akat gelecek sene i~in. muntazam 
bir ~h§ma ve yap1lacak Islahatla iyi ne
ticeler alacaklanm da iimid ederek te -
selli duymaktadular. 

Ilk faaliyet, kongrelerle ha§hyor, Bu 
pazar giinii, Halkevi salonlannda eski 
Caztepe, izmirspor ve Egespor kuliibleri 
azalan, Doganspor heyeti umumiyesi ha· 
linde toplanarak vaziyeti tetkik edecek, 
eski kuliiblere aid formaliteleri tamam • 
hyacak ve yeni idare heyetlerini ~ecek
lerdir. Bunu, O~ok Sporun, eski Altay • 
hlar, Altmordu ve Bucahlar §eklindeki 
toplanhsi takib edecektir. Bu kongrele • 
rin neticesi alaka ve merakla beklenmek· 
tedir. Bu kuliiblerin bazJ azalan ya bir· 
le§mege muhalif, yahud da kuliib adedi
nin azhgma kanidirler. 

Diger taraftan, mmtaka reisi doktor 
Hasan Hulkinin istifa ettigi hakkmda bir 
Istanbul gazetesinde c;1kan haberin ash 
yoktur. Bilakis, doktor, yeni ajanlarla 
mi.istakbel mesai programm1 hazulamak
tadir. 

Giiniin diger bir hadise~i. Doganspor 
ve Oc;ok kuliiblerindeki tanmmi§ eleman
lardan baz1lannm on be§ ki§ilik bir kadro 
ile bir kuliib te§kil edecekleri hakkmda 
ortaya c;1kan §ayiad1r. Ciddiyetten uzak, 
giiniin bir spor §akas1 halinde dola§an bu 
§ayia, giindelik dedikodularm iistiinde bir 
eglence mevzuu §eklinde konu§ulmakta• 
d1r. 

Y ari profesyone~ mahiyette olacak bu 
miistakbel ve muhayyel kuliibe, mesela, 
Hakla, Said, Cem.il, N urullah, Adil, 
Nam1k. Adnan, Enver, Fuad, Nejad, 
Fethi, Zihni gireceklermi~. Oyunculardan 
haziiarmm vaziyetlerine gore hakikat sa· 
hasma intikal etmiyecegi a~ikar olan bu 
fikri, klerinden bwlan, hem de hi~ is • 
tiflerini bozmadan ve ciddi imi§ gibi 
konu~aktadJT!ar da .. 

Bundan maksad, hem kuliib adedini 
bu suretle arhnp §ehirde daha fazla te • 
maslara ve §imdiki kuliiblerinde kendi 
yerlerine diger oyuncularm girmesine 
imkan vermek, hem de !zmirin spor §ere· 
fini daha esash §ekilde koruyabilecek bir 
tak1m te§kil etmek imi§ .. 

Gure, musabakan 
lzmirde giiniin diger spor hadisesi de, 

Amerikan Bogas1 namile maruf ve !stan
bulda, Bursada muhtelif mac;lar yapmi§ 
olan Cenubi Amerika §ampiyonu Joe 
Bull Komar'm bazl miisabakalar i~in bu
raya geli§idir. Amerikah pehlivan, Turk 
pehlivanlanndan hepsile gore§mege ham 
bulundugunu ve 1zmirde mevcud olan • 
lan azami dart dakikada yenebilecegini 
si:iylemektedir. 

V aktile maruf Kurddereli pehlivanla 
giire~mi§ ve berabere kalmi§ olan Ameri· 
kan Bogasmm meneceri Zibesko Bahke
sirden ge~erken Kurddereliyi koyiinde 
ziyaret etmi§ ve onu hasta bulmu§tur. 
Bul Komar ilk kar§Ila§masim Miilayimle 
yapacaktu. {:iinkii, Bursada Miilayimle 
ya:pt1~ rna<; yanda ka!mJ§tlr. Kendi ifa-

HAC I 

desine gore, Amerikal1 pehlivan 8 X 8 
minderlerde giire~mege ah§Ik oldugu hal
de Bursada 6X6 geni§liginde ve ipleri 
fena gerilmi§ bir ringde gi.ire§mege mec· 
bur kalmi§. Bu suada Miilayimin ken • 
disini bir ~apraza almak hareketine kar§l 
ringin kenanna ahhrken ayag1 incinmi§, 
doktorlann man iizerine mi.isabakadan 
~ekilmi~tir. Y ani §imdi bir nevi rev an§ 
ma~1 seyredilecektir. Tiirkiye ~empiyo • 
nu T ekirdagh Hiiseyin de kendisine Bur
saya gelip kar§Ila§maga haz1r bulundu -
gunu bildirmi§. F akat bu giire§menin en 
sonraya buakiimasi muvaf1k goriilmii§ • 
tiir, Gariini.i§e nazaran T ekirdagh ile, 
Ankarada kar§Ila§acaktJr. 

Deniz sporlar1 faaliyet 

Aralannda ihtild! ~tkan 
Denizyollan mildilru Vapurculuk ~frketf 

Saded.din miidiirii Mustafa 

Devlet Denizyollan !daresjle Vapur
culuk $irketi tasfiye heyeti arasmda san
Ian vapurlann muterakim sigorta parala· 
nnm hangi taraf~a odenmesi icab ettigi 
meselesile gene bu vapurlara aid baz1 
i§lerden dolay1 anla§amamazhklar ~Iktl· 
gm1 yazml§hk. 

Vapurculuk §irketi tasfiye heyeti bu
nun iizerine, iki idare arasmda yapJlmi§ 
olan devir ve satl§ mukavelesindeki sara· 

program! hat mucibince bu anla§amamazhklan 

Mevsimine girdigimiz su sporlan faali- Deniz Ticaret Mi.idiirliigi.ini.in hakemligi-
b · 1 • b 1 ne tevdi etmek karanm vermi§tir. Fa kat, yet ve miisa akalarl i<;m stanbul a ge • 1 

since bir program hazulanml§tlr. Progra· soylendigine gore, Denizyollan daresi 
mm yiizmeler kismi Moda deniz hamam- hakeme gitmegc de taraftar goriinme
lannda, kiirek k1smi da Y enikap1 sahi! - mektedir. 
lerinde tatbik edilecektir. Denizyollan ldaresinin noktai nazan· 

Yiizmeler i<;in 28 ve 29 agustosta te§· na gore, sigorta paralanm bu sigortalan 
vik miisabakalan, 1 1 ve 12 eylulde sec;· yapml§ olan §irketin . vermesi lazundu. 
meier, 18 ve 19 eylulde de Istanbul §am· ·!dare. vapurlann takd1r ve kabul olunmu§ 
piyonlugu miisabakalan yapilacakhr. bedelmden fazla para veremez, 

Kiirekte 1 ve 15 agustos tarihlerinde T asfiye heyeti ise, yap1lan mukavele 
iki te~vik miisabakas1 yapild1ktan sonra mucibin:e bu gemileri alml§ olan Deniz-
12 eylulde Istanbul §ampiyonlugu mii . yollan ldaresinin sigorta paralanm mal 
sabakalan yapilacaktiT. ~ampiyonluk sahibi slfatile odemesi lazlm geldigini ile
miisabakalan dart tek, diimencisiz iki ri siirmektedir. 
tek ve iki <;ifteler olmak i.izere uc; yan§· Denizyollan ldaresince alman vapur· 
tan ibarettir. !arm son taksiti olan 300 ki.isur bin lira· 

Ajanhk, Istanbul festival eglenceleri· mn temmuz aymm ilk hafta~l i<;inde o
ne denizcilerimizin azami mikyaslarla denmesi laz1m gelmektedir. Iki taraf ara· 
i§tirakini karar altma almi§ ve bunlar i<;in smda ~1kan bu ihtilafm mi.iddeti mukave· 
de yan§ programlan tesbit etmi§tir. le ile tayin edilmi§ olan son taksitin tedi-

G I t f tb I I R yesini geciktirmemesi icab etmektedir. 
a a asaray u o cu ar1 o- 1 . k . f' h . · · 

• • V apurcu uk §IT eh tas JYe eyeh relSI 
manyaya gidiyor . Mustafa Sad1kzade, di.in, Deniz Ticaret 

17 ve 18 temmuzda otuz ii~iincii yd Miidurliigiinde Deniz l§leri Miiste§an 
doniimiinii tes'id edecek olan Galatasa· Sadullah Giineyi ziyaret ederek bu anla· 
ray kuliibii lstanbulda yapacag1 bay - ~amamazhklar iizerinde kendisine izahat 
ram1 takib eden hafta Romanya §am • vermi§tir. 
piyonu Veniis tak1mile may yapmak iize- Ogrendigimize gore, Vapurculuk tas-
re Bi.ikre§e gidecektir. fiye heyeti bu ihtilaf!ann mahkemeye in· 

Calatasaraym Bi.ikre§te ikinci bir mac;; tikal etmeden Vekaletc;e hallini arzu el-
yapmasi da muhtemeldir. mekte ve bunu istemektedir. 

Merkezi ve garbi A vrupa muhtelitlerinin ma~I 

' ' ;..·· l ·-" 

Garbi Avrupa muhtelitile merkezi Avrupa muhteliti arasmda Amster
dam'da yaprlan ma~J, merkezi Avrupa muhtelitinin 3 - 1 kazand1gm1 yazmi:;!
tik. Yukanki resim, 50 bin seyirci onunde oynanan bu muhim ma~tan heye
canh bir enstantanedir. 

- Aman yarabbi, aman yarabbi sen 

R A $ I
• D beni kurtar. Ne yaptlm, ne giinahtm 

var~ .• 
Diye mmldandr. H1c;kmyor, fakat 

«Cumhuriyel» in milli serguze~t romam : 34 .................... ;;:;J gozlerinden ya§ akm1yordu. Korku ve 
tela§ kadmcagJZI sanki herti.irlii hislerden 

Mahmud ba§ml egerek emirlerin bar- yanmak lazJmdi. Ziyay1 merdiven ba - aytrarak birdenbire donduracak, bir hey
fiyyen ifasma haztr oldugunu anlattJ ve ~mdan farkedebilirdi. Halbuki karanhk kel haline koyacaktl. DI§anda, a§agJda, 
merdiveni indi. Feride Hamm odasmda goriiyordu. Merdiven ba§ma kadar ge • hatta sokakta bir ses i~itmek ihtiyacile 
yalmz kalmca komodin iistiindeki saate lerek egildi ve titredi. karyoladaki vaziyetini degi§tiremiyor, k1· 
baktJ. Saat on buc;uktu. Alt katta ne aydmhk, ne bir ses vard1. pirdiyam1yordu. Bir arahk kin ve Ish -

Nihad Bey, on hire on ikiye kadar Ortahk derin bir siikun i<;indeydi. 0 da- rabla ate§ler piiskuri.ir gibi di§lerini giclr
gelmiyebilirdi, fakat bu gece ge<; kalma- kikada F eride Hamm1 iirkiiten bir da - datarak: 
s1 Feride Hammm camm s1k1yordu. Bu kika evvel i§ittigi ayak sesi degil, evin bu - Kocam nerede kocam? 
51kmh ile bir muddet odasmda ne yapa· siikunu, Mahmudun cevab vermeyi§i ol- Diye mmldandi. Omzuna bir el do • 
cagml bilemiyerek dol a§ h. Y atagmm du. kunur gibi oldu ve tammad1gl bir ses: 
kenannda c;orablanm <;Jkanrken kulagma Bi.itun sinirleri gergin oldugu ic;in he - - Buraday1m kancigim I 
hir ses gelir gibi oldu. Bir a yak sesi mi, men etrafmda bir felaket dola§hgmi san- Dedi. F eride Hamm, bir and a ne ol-
bir <;ttrrh mt? Belli degil. .. ~iiphe ve le- d1, iblisin ruhu etine dokunuyor gibi gel- dugunu ~a~1rarak ve hi<;bir §ey dii§iine -
la§la: di, iirpererek geri <;ekildi. miyerek ba§Im ~evirdi. Karyolanm a -

- Mahmud I diye seslendi. Cevab a· Odasma kac;tl, kap1y1 kilidledi ve ken- yakucunda, uzun boylu, <;ember gozliik-
Jamadi. dini yatagma a ttl; biitiin viicudii buz Iii, siyahlar giyinmi~ bir adam beyaz di§-

Bir ayag1 <;orabstz oldugu halde oda kesilmi§ti. Ellerini yiiziine kapami§, ya- lerini gostererek kendisine bak1yordu. 
kapiSlna kadar yuriidii. Kap1y1 arahk et- tagm iistunde yiiziikoyun, yan soyunmu§ Cozlerini onun parlak camlar altmdaki 
ti. Daha h1zh bir sesle: bir halde uzanm1~ kalmi§h. Aglamak is- gozlerinden ayiramiyarak dogruldu. A-

- Mahmud! Mahmud 1 .. • tiyor, aghyam1yor, kah titriyor, kah bu- yaga kalkh ve karyolanm obiir ucuna 
Diye hayk1rd1. Gene cevab alamaym

ca a§ag1y1 dinledi. Mahmud §U dakika
da alt katta olacakt1. Sofanm l~bas1 

tiin viicudi.i ate~ kesiliyor, kalbinin gog· ka<;Ip biiziilerek: 
siinii par~ahyacak gibi athgmi hissedi • - Siz kimsiniz, ne i§iniz var burada '? 
yordu. Diye hayktrdl. Asia gormedigi ve ta-

MilletlerarasJ 
islerinde biiyiik 
' 
bir hassasiyet 

[Ba~makaled~;n devam] 
sebebden dolay1 lngiltere ile F ransa V a
lans hukilmeti aleyhine yap1lacak bir nii· 
mayi§e i§tirakte -dogrusu hakh olarak· 
tereddiid etmi§lerdir. Boyle bir ni.imayi~ 
Almanya ile ltalyamn i§lerine gelebilir. 
Cunku bu muamele asi Franco tarafm1 
takviye ettigi kadar V alans hiikumetini 
kiic;iik dii§iirecek ve zay1f kilacaktir. 
Boyle bir hareket lspanyada adma dahi!i 
denilen karga§ahga Almanya ile ltalya~ 
mn arkasmdan siiriiklenen diger iki dev· 
let<;e de bir istikamet vermi§ olmanm ka· 
bulii mahiyetinde sayilabilirdi. 

hin en fenas1 Avrupa efkannda der· 
hal yukanki izahlann iistiinde baz1 §iip
helerin belirmi§ olmasidir, Bu §iiphelere 
nazaran Laypzig hadisesi dogru veya 
degil, acaba Almanya ve onun arkasm
dan halya Avrupa vaziyetine istedikleri 
~eklin verilecegi miisaid zamamn geldi
gine mi hiikmettiler suali bir anda biitiin 
dudaklan dola§mi§hr. E&er boyle ise 
yakla~makta oldugumuz s"nbahan bile 
beklemeden yeni bir Avrupa harbinin 
«;1kacagma inanmak lazun gelir. hte va
ziyetin en vahim taraf1 buradadtr. Eger 
Almanya ile ltalya lspanyol i§inin behe
mehal istedikleri §ekilde bitmesini temin 
etmek isterlerse vaziyetin gene bu vahim 
safhaya ink1lab edeceginde §i.iphe yok
tur. Almanyamn biraz fazla ciir' etli olan 
hareketini §U uc; sebebe istinad ettiriyor
lar: 

1 : Rusyadaki dahili icraat, orada i§· 
lerin kan§Ik oldugunu gostermi§tir. 

2: Bilbao'nun Franco kuvvetleri tara· 
fmdan zaph lspanyol i§lerini azc;ok asiler 
lehine c;evirmi~tir. 

3: F rans1z buhram F ransaYJ mefluc 
k1lacak bir mahiyette farzolunabilir. 

0 halde k1hcln terazi kefesine ahlaca· 
gt zaman gelmi~ say1larak Almanya ve 
onun arkasmdan ltalya harekete ge<;me· 
nin en muvaf1k zamam olduguna hiik
metmi§ olurlar. Bu takdirde Laypzig 
hadisesi sadece bir vesiledir. 

Eger iki devlet, Almanya ile ltalya, 
hakikaten bu dii~iincelerle hareket edi
yorlarsa yeni bir A vrupa ve belki de ye· 
ni bir diinya harbinin arifesinde oldugu
muza §iiphe yoktur. Boyle bir harbin 
ingiltere ile Frans a ic;in 1914 harbin den 
daha kuvvetli sebeblere istinad edecegini 
izaha hacet goriilmez ve Avrupa millet· 
lerinden hi<;birinin boyle bir harbe kar§t 
lakayd veya kenara c;ekilmi§ vaziyette 
kalmas1 da imkan dahilinde degildir. 

Kuvvetlerin muvazenesini bu kadar 
muthi§ bir tecriibeye sokacak olan boyle 
bir barb ku<;iik biiyiik bi.itiin Avrupa 
milletleri ic;in pek hakh olarak bir oliim 
dirim hadisesi sayiiacakhr. Onun i<;indir 
ki as1l bu korkunc ihtimalden dolay1 bir 
iki giindiir biitiin A vrupamn havasmda 
kutublardaki kadar soguk veya hath iis
tiivadaki kadar s1cak bir riizgar esmege 
ha§laml§hr. 

Sulhu bozmanm dnayetten biiyiik bir 
cinnet olacagt §imdi daha a~1k goriilmek· 
tedir. YUNUS NADI 

lnonii vapuru yangJ.m 
tahkikab 

fnonu vapurunda yangm !<lkan iki nu
marah ambardaki enkazm bo§alhlma -
sma ba§lanmi§tlr. Yaprlan tahkikatta, 
ambarda i§tial edici madde bulunmad1g1 
anla§rlmi§hr. Yanan e§ya mobilya, kah
ve, baz1 edevat gibi §eylerdir. 

Yangmm neden ~1khg1 aradan giinler 
ge~tigi halde heniiz anla§Ilamamr§tir. 
Bodrum Miiddeiumumiligi bu husustaki 
tahkikatma devam etmektedir. Miidder· 
umumi ambarda yanan e§yalardan nii -
muneler aldirmi§hr. Bunun uzerinde 
fenni tetkikler yapilacakhr. 

inonii vapuru iki giine kadar tamir e
dilmek uzere Ffalice girecektir. 

mmad1gi bir adam. Bu odaya nas1l gir· 
mi§, nic;in girmi§, ne istiyor ~ 

Pek yava§ ve pek yumu§ak, biraz 
miistehzi bir sesle: 

- Beni tammadm m1 F eride ~ 
Diye sordu ve ona dogru egilir gibi 

yaparak: 
- Kocam anyordun. Ben senin ko • 

can degil miyim ~ Hem de asll kocan ... 
Dikkat et. 

Dikkat etti; ah, bu adamm Siileyman 
Rahimle hiy alakas1 yoktu. Ona hi~ ben· 
zemiyordu. Fa kat boyu ve viicudii, biraz 
sesi, gozleri, agz1 onu ancak hahrlah -
yordu. Acaba o mu ~ Bekledigi ve kork
tugu da o degil miydi? Sami Beyin soz· 
lerinden sonra Ane kadmm katili o ol
duguna kanaat getirmi§ti. Simdi kar§ISI· 
na dikilen ve «ben senin kocan degi] mi
yim ~» diyen adamm Siileyman Rahime 
benzemese bile ba§ka birisi olmasma na
si! ihtimal verir ~ 

F eride gozlerini kap1yarak tekrar ya
taga dii§tii. Viicudii bir yaprak gibi titri
yordu. 

- Ne istiyorsun benden? <;ekil, git... 
$imdi kocam gelecek... diye haykud1. 
Me~hul adam iki ad1m a ttl: 

- Gelirse ona soyliyecek <;ok §eyle -
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Maslak yolunda diin 
bir facia daha oldu 

Jak isminde bir motosiklet~i, yeni bir arah~Yi 
tecriibe ederken agaclara ~arpb ve 

beyni patbyarak oldii 

Olen J'ak'm kans1 Eliza, muhuairimize derd yamyor 
[Ba§ta.ratz 1 tnci sahtted.eJ l ba~lami§lardir. 

Azabkap1da 1skender caddes.inde 25 Zavalh J akm kansl Eliza da faciayl 
n~~arah evd: pt~ran J ak, ~ aksi~d~ sa- haber alml§ ve kaza mahalline gelerek 
hibi bulundugu bukac; motosikletJ kiraya aglamaga, dovi.inmege ba§lami§hr. Bu 51' 

vermekte ve bu suretle hayatml kazan • rada oradan ge<;en Vali Muhiddin Os • 
maktad1r. . tiindag da jandarmalardan kaza hak • 

Daha 26 ya§mda olan J ak, aym za· kmda izahat alml§ ve c;ok miiteessir ol 1 

manda §ehrin tanmm1~ sporcularmdandu mu~tur. 
ve motosiklet yan§lannda daima iyi de· 
receler almi§hr. 

Evvelki gun Kirkor Karaka§ admda 
bir adam J aka miiracaatle 197 numarah 
motosikletini satmak istemi§, J ak da roo
tore binerek Maslak yolunda bir tecrii· 
be yapmt§hr. 

Diin ak§am sa at 1 7 raddelerinde J ak 
gene bu motosiklete binmi§ ve son tee -
riibesini yapmak iizere Maslak yoluna 
<;Ikmi§hr. F akat motosiklet asfalt yolun 
Ayazagaya yakm bir yerinde viraj1 do
nerken heniiz malum olm1yan bir sebeb
den dolayr birdenbire sola dogru direk
siyonu kivn!mJ§ ve olanca siiratile sol ta
raftaki agaclardan birine ~arpmi§hr. 

Kazazedenin kans1 Eliza vak'a rna ' 
hallinde bulunan muharririmize: 

«- Ah!.. J abm daha diin ak§at11 
radyo ha§mda §ark1lar sayliiyordu. Ne 
mes'udduk. Allah saadetimizi ~ok roll 
gordi.i» diye derd yanmaga ba§lami§ ve 
hiingi.ir hiingiir aglami§hr. 

Nobetc;i Miiddeiumumi muavini gev 
vakit vak'a mahalline giderek tahkikata 
ba~lami~hr. F acianm hangi sebebden ile• 
ri geldigi tahkikat sonunda anla§IIabile " 
cektir. 

Kad1koyiinde bir tramvay 
kazas1 

Diin, Kad1koyde Albyol agzmda vat• 
Bu <;arpi§ma <;ok §iddetli olmu§ ve man Abdullahm idaresindeki 142 saydl 

motosiklet muhtelif par~alara aynlmi§ ve tramvay yol iizerinde gitmekte olan 41 
parc;alan yolun iistiine dagilmi§hr. Jakm ya~larmda Naciye admdaki kadma ~arp• 
da beyni patlaml§, ayaklan ve amudu mi§hr. Kadm bu !<arpma sonunda kolla• 
fikarisi kmlmi§ bir halde hendege yuvar- rmdan yaralanmu~br. _._ 
!anarak derhal olmii§ti.ir. (:atalcada odun. 

Bu saatlerde yol kalabahk oldugu 
halde kazay1 kimse gormemi~. yalmz kesilmiyormu§ 
Tramvay §irketinin bir kamyonu oradan Ge9en1erde Orman kanunu nas1l tat-
gec;erken hadiseyi gorerek jandarmaya bik olunuyor serlevhasile yazd1gtrniZ 

§ikayet uzerine c;atalca orman miihen• 
haber vermi§tir. Kaza mahalli jandar - disliginden aldigimiz mektubda denHi • 
malar tarafmdan kordon altma almm1~ ve yor ki: cKanun mer'iyet mevkiine gir • 
keyfiyet Miiddeiumumilige haber veri! - digindenberi bir odun par~as1 bile kes· 
mi§tir. tirilmemektedir. Ta§md1g1 ve komur 

Bu feci kaza hayret edilecek bir si.ir- yaprldigi mevzuu bahsolanlar kanun • 
atle §ehirde §ayi olmu§, ve biitiin moto- dan evvel kesilmi§i olup zabrtlarla tesbit 
sik!etliler Maslak yoluna akm etmege edilenlerdir.:o 
IIIII ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 

Doraspor futbol tak1m1 ~ehrimize geliyor 

Bursanm Doraspor takmu 
Bursanm Doraspor kuliibu futbol taknm bu hafta §ehrimize gelerek K3.• 

ragiimruk sahasmC.a, Karagiimruk tak1mile bir miisabaka yapacaktJr. 

rim var, konu§uruz. 
F eride Hamm, birdenbire dogruldu. 

N emli ve iirkek gozlerini dikerek: 
- Ne soyliyeceksin ~ F akat... Seni 

tamm1yorum. 
Giir ve alayc1 bir ses: 
- Hala tamyamadm m1 ~ Dikkat 

et ... Siileyman Rahim degil miyim ben~ 
Seneler belki biraz beni degi§tirdi. Seni 
oldugu gibi ... Bak, o gi.izel sa~! ann be -
yazlanmi§, yiiziinde km~1klar goriiyo • 
rum. Amma, hal a nekadar giizelsin Fe
ride!.. Ben seni c;ok sevdim, fa kat bah
tiyar edemedim. Nihad Bey de benirn 
kadar seviyor mu? 0 seni bahtiyar ede· 
bildi mi bari?.. 

F eridenin arhk §uphesi kalmadJ. Kar
§Ismdaki adam sab1k kocasiydi. Bir hay
dud, bir katil olduguna aid hertiirlii de
laile sahib oldugu bu adamm oni.inde 
~imdi alum korkusile kocasmm gelip on
Ian bir odada ve kilidli olarak bulmas1 
korkusu kadmcagiZI birdenbire oyJe miit
hi~ bir heyecana ugrath ki iki . ellerini 
kipkiTmiZI kesilen yuziine kapad1: 

- Cit, rica ederim, ayaklanm ope-
yim git ... N e istersen yap, fakat beni ra· 
hat btrak .. . 

$iddetli bir buhranla yataga di.i§mU§ -

tii. Me<;hul adam ona dogru bir ad1m a• 
tmca F eride kudurmu§ gibi ftrlad!, oda" 
mn pen cere tarafma s1gmd1: 

- Celme, yakla~ma ... Cam1 k1rarak 
hayktracagim ... Ciinkii kendimi kaybe " 
diyorum ... Her§eyi gaze alacagun. 

Diye bagirdi. 

Gazliiklii adam bir lahza durdu ve 
karyolanm ucuna ili§erek oturdu. Son de• 
rece lakayd ve sogukkanh, pantolonun .. 
dan bir tabaka <;Ikard!, bir sigara yakt1. 
Sonra F eride Hamma: 

- Ben buraya seni mahvetmege gel· 
medim F eride... Konu§ulacak baz1 §eY" 
ler vard1. Benim hayahma ve senin is .. 
tikbaline aiddir. Onlan konu§up gidece• 
gim. Celdigimden kimsenin haberi ol " 
mad1g1 gibi gttigimden de olmiyacak. 

F eride perdeye yaslanarak ayakta: 
- Simdi kocam gelecek! .. 
Dedi. Oteki ayni sogukkanhhkla de " 

vam etti: 
-Hay1r gelmez .. (:Unkii daha yamn 

saat evve] bir dostile Beyoglunda bir hi~ 
rahaneye girdi. 

F eride birdenbire: 
- N as1l dostu ~ Kimdir bu ~ Y alan 

soyluyorsun! 
(Arkast var) 
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Avrupa sulhu yeniden 
tehlikeye girdi 

Alman ve ltalyan barb gemileri 
Akdenizde toplaniyorlar 

(Ba§tarats 1 tnct sahttedeJ 
nizde bulunmas1, Malagaya yeniden ltal
l'an askerleri !;tkanlmt~ olduguna dair c
lan haberler ve Almanyamn Cekoslovak
}'aya kar~1 hemen tahakkuk ettireeek bir 
tak1m tasavvurlan bulunduguna clair olan 
§ayialar, lngiliz matbuatJm endi§eye dii
§Urmektedir. 

Manchester Guardian gazetesi, ez • 
ciimle diyor ki: 

<<Almanyamn harb gemilerini Akde • 
nizdeki kontrol sisteminden <;ekmekle ik
tifa edecegine dair Von Neurath tarafm
dan verilmi~ olan teminat, Almanyanm 
lspanyol hiikumetine kar 1 ta tbik edilecek 
kuvvetli bir icraat planJ bulunmad1gma 
deialet eder goriinmektedir. 

Fakat bir Alman mhllSI ile iic; Alman 
kruvazorii, ~ark istikametine dogru Ce • 
beliittank Bogazmdan nic;in ge~mi~tir? 

Atideki faraziyeleri derpi§ etmek im • 
kan dahilindedir: 

1 - Almanya, itidal siyasetinin her 
tarafta tercih edilmekte oldugunu anla • 
m1~hr. Kendisi de bu siyasetin iyi bir si
yaset olduguna kail bulunmaktad1r. 

2 - Almanya, General Franco'nun 
tnuzafferiyetini tacil ic;in lspanyada ~id
detli bir hareket icrasma te§ebbiis ede • 
cektir. 

3 - Almanya, baZI hududlan a§ma • 
mak suretile §iddetli bir harekette buluna· 
cakhr ve bu suretle ademi miidahale sis
temini tamamile zafa dii~iirecegini timid 
etmektedir. 

4 - Almanya, ba~ka yerlerde itilaf
griz davranabilmek ic;in !spanyaya kar§l 
itidal gostermektedir. Bu babdaki ~iiphe· 
ler, Almanyamn A vusturya ve <;ekoslo
vakyaya kar~1 olan tasavvuratma miiteal
lik bulunmaktadtr. 

Alman deniz kuvvetlerinin icra etmek
te oldugu harekatm manas1 izah edilmesi 
muktezi bir noktadJr.» 

Joumal'm Berlin muhabirinden: 
«lstihbaratlmJZa gore, Alman harh 

gemilerinin lspanyamn ~ark sahillerini 
abluka etmeleri mutasavverdir ve hu ge
milerin daha ~imdiden Carthagene ve 
Alicante ac;1klanna torpil dokmii olduk
lan soylenmektedir. 

lspanya hiikumet limanlart 
abluka mr edilecek? 

Londra 24 (A.A.) - Romadan ge
len ve ltalyanm Ispanya sularmdaki harb 
gemilerini orada tutmakla iktifa etmiye
rek Valencia'ya yaptlacak biitlin goniil
lii ve harb malzemesi nakliyatmm yolunu 
kesmek ic;in bu gemiler kumandanlarma 
talimat verecegine dair olan haberler, 
Londrada cumhuriyetc;i 1spanya sahille
rinin ablukasl ic;in bir te§ebbiis addedil • 
mekte ve bu te~ebbiisiin c;ok vahim neti • 
celer tevlid etmesi ve beynelmilel sulh i -
c;in hakiki bir tehlike te~kil eylemesi muh 
temel oldugu beyan olunmaktadtr. Bu 
haberlerle, Almanyanm kendi menafiinin 
himayesini temin etmek hakkm1 muhafa
za edecegine dair olan yanresmi Berlin 
tebligi arasmda bir miinasebet goriilmek 
tedir. 

Maamafih bu haberlerin ltalya ile Al
manyanm hakiki niyet ve tasavvurlanna 
tekabiil etmemtkte oldugu iimid ediliyor. 
Malaga'ya 10,000 ltalyan askeri 

~rkarrlmrJ 
Ceheliittar1k 24 (A.A.) - Malaga

dan bildirildigine gore gec;en hafta 3 giin 
i~inde geceleyin Malaga' da 10,000 1 • 
talyan karaya <;lkanlml§tlr, Y eniden l · 

izmir KIZ Kolejinin 

talyan goniilliilerinin gelmesi beklenil • 
mektedir. 

Birkac; zamandanberi Malaga yakt • 
mnda bulunmakta olan Alman ha'rb ge· 
mileri ortadan kaybolmu§tur. 

nfoskovada heyecan 
Moskova 24 (A.A.) - Havas a • 

janst muhabirinden: 
Almanya ile italyamn kontrol siste • 

minden c;ekilmeleri, biiyiik bir heyecan 
tevlid etmi§tir. F ransa ile ingilterenin bu 
hususla Sosyet Rusyadan daha ziyade 
yakmdan alakadar olduklan ve bu me • 
selede vaziyet almanm bu iki devlete aid 
bulundugu ehemmiyetle kaydedilmekte
dir. 
Banelon hiikiimetinin bir emri 

Paris 24 {A.A.) - Barselon'da Ge
neral Pozas'm gazetecilere yaphgl be • 
yanata nazaran Detillobergat ac;tklarmda 
bir lngiliz gemisini tevkif ederek ic;inde 
muayene yapmak istiyen bir italyan ge· 
misine hiicum ic;in hiikiimetc;i lspanyol 
tayarelerine emir verilmi§tir. 

lngilterenin bir protestosu 
Londra 24 (A.A.) - Hariciye Na

zm Eden, 17 haziranda bir Milano ga· 
zetesinin Ingiliz matbuatJ aleyhinde yap· 
hg1 ~iddetli hiicumlan Romadaki lngiliz 
biiyiik el!;isinin ltalya hiikumeti nezdinde 
protesto ettigini Avam kamarasmda soy· 
lemi~tir. 

Almanya ve ltalya ademi miidaha
le komiteainden ~ekilmediler 
Berlin 24 (A.A.) - Havas Ajans1 

muhabirinden: 
<<Almanya, harb gemilerini lspanya 

sahillerinden degil sadece kontrol sis -
teminden c;ekmektedir. Ademi miidahale 
komitesindeki mesai birliginde devam e· 
decegiz.» 

lhtilcilciler bir Sovyet gemisini 
yakalad rlar 

Saint de Luz 24 (A.A.) - Almi • 
rante Cervere asi z1rhl1S1 Kuban isminde
ki Sovyet gemisini yakalamJ§ ve Malaga· 
ya yedeginde gotiinnii~tiir. Asi lspanyol 
makamlan bu gemi hamulesinin Valen • 
siya ordusuna gotiiriilmekte olan harb le
vaztml ve silahtan terekkiib etmekte ol • 
dugunu bildirmektedir. 
$imal cephesinde aon mukavemet 

Sen Jan de Luz 24 (A.A.) -Mad
ridden bildirildigine gore, nasyonalistle • 
rin Santandere dogru ilerlemelerine mani 
olmak i<;in Bilbaonun takriben yirmi ki
lometre garbinde 65 bin ki~iden miirek
keb bir ordu tah~id edilmi~tir. Bildirildi
gine gore ordu Santanderde yeniden te~
kil ve tanzim olunmu~tur. Liizumu kadar 
malzeme ve bilhassa yiiz kadar tank var
dJr. Valansiya hiikiimeti, Bask muharib
lerini miiessir surette yard1mlarla takviye 
edecegini bildirmi~tir. 

Romanya Krah yarm Var~o
vaya hareket edecek 

Belgrad 24 (Hususi) - Buraya ge
len malumata gore Romanya Krah Ca
rol Leh Cumhurreisinin ziyaretini iade 
maksadile yarm Vor§ovaya hareket ede
cektir. 

Y eni Amerikan zirhlari da 
biiyiik ~apta toplu olacak 
Va~ington 24 (A.A.) - Reisicumhur 

Roosevelt tezgaha konulaeak yeni ztrh
hlarm 14 pusluk toplarla silahlandtn • 
lacagtm bildirm~tir. 

• yen• mezunlari sene 

Kolejden mezun olan k1zlariDllZ 

!zmir (Hususi) - Goztepe K1z Koleji ce bir piyes verilmi~ ve onu milli rakls· 
ders senesini bitirmi~ olmak dolay1sile larla dort perdelik milli bir piyes takib 
bir miisamere vermi~ ve 18 yenLmezuna etm~tir. 
diplomalanm dag-Itmt§hr. Merasimde Tiirk ktzlart, biitiin bu temsillerde ve 
giizide oir kalabahk haZlr bulunmu~tur. raktslarda biiyiik muvaffakiyet goster • 
istiklal mar~mdan sonra evvela ingiliz- mi~, takdir edilmi§lerdir, 

!ifiCumhuriyetJII GONON BULMACASI 
ll=tl a o k s lYI -u: tY.J lfil u 

Faydah bir teklif 
Mlilklye mektebinin 1300 senesl mezun

Iarmdan Necmeddln S1iylemezoglu g1inder
dlgi mektubla §U teklifte bulunmaktadJr: 
cBir I~ ir;:in resmi dalrelere mii.racaat eden· 
ler, i~lerini o gun bitlremezlerse adreslerln1 
pullu ve matbu blr ikartpostala yaztp res
mi dairede blrakmall, resmi da1rede o 
k1msen1n 11}1 kat'i olarak bltince kart1 pos
taya atmalldtr. 

Halkm beyhude kiilfete katla.nma.mast, 
devair!n fiizull 1~ga.l edllmemelerl i~ln bu 
usuliin bllahare her dairede tatblk edil
mek iizere tecliibe edllme.s1n1 teklif edlyo
rum .• 

Ankara lmalatrharbiyede •ara~ 
ustaba,rsr Selim ve Karaman ha • 
pisanesinde berber Dede Donmez.e: 

e1kayet mektublartmz, alakadar makam
lara g1inderilmi§tir. 

SOldan .sa~a.: 

1 - Tilrk!ye §iir Krall (!) nm lft.knbt. 
2 - l;,loyle boyle, erkek. 3 - Franstzca bir 
emir, alimler. - 4 - Duy, bir .sebze. 5 -
Demirin ilzerindekl kir, tramvay ve tren 
yolu. 6 - Vaktile i:.stanbula gelmi§ olan b1r 

~~~~~~!!'"'"''!"!""'....,--~~ .... ---~~~~- krali~e, ya~h. 7 - Nefiy edat1, nota, b1r 

Van goliinde yeni yapllan 
tesisat 

Van goliinde seyriiseferin tanzimi 
maksadile bir i§letme idaresi tesis edil
m~, gol kenarmda da son sistem bir ter
sane kurulmu~tur. Golde be§ motor ~
lemekte olup buna yaklnda iki motOr 
daha ilave edileeektir. Bundan ba§ka 
goldeki bahklardan ·istifade !;areleri de 
dii§iiniilmektedir. Miitehassts bir heyet 
tarafmdan yaptlan tetkikat netieesinde 
burada bir konserve ve havyar fabri • 
kas1 kurulmasma karar verilm~tir. 

:;;imdi de ayni heyet buramn zengin 
petrol madenlerinden istifade c;arelerini 
tetkik eylemektedir. -···---SIVa& Ogretmen okulu resim 

ve eli§leri sergisi 
Stvas (Hususi) - Erkek muallim 

mektebi Halkevinde bir resim sergisi a~t1. 
Bu sergi muhteviyatmm zenginligi ve gij
zelligi bakumndan Tiirkiyede §imdiye 
kadar a~tlan mekteb sergilerinin en iyisi
dir denebilir. Eserlerden her birinin bii· 
yiik bir itina ve gayret mahsulii oldugu 
ilk bak1~ta fa.rkedilmekte ve bazt yeni 
teknikler, bura muhitinde ilk defa goriil
diigiinden zevkle seyredilmektedir. Eser
lerin hepsi §ekil ve renk bakunmdan ori
jinal ve o nisbette giizeldir. 

Sergi S1vas halkm1 c;ok alakalandu • 
m1~tlr. Hergiin yiizlerce ki§i ziyaret et • 
mekte ve hepsi de pek iyi intJbalarla ay· 
rtlmaktadular. 

Adanada giizel bir diki§ 
sergisi a~1ldi 

Adana (Hususi) - :;;ehrimiz !smet 
tnonii Ktz San'at Enstitiisiinde, bu ders 
yllma son verilmesi miinasebetile, gii • 
zel bir bi<;ki, diki§ ve moda sergisi a<;tl • 
mt§hr. 

Enstitii, tedrisata ders senesi bidaye • 
tinde ba§hyamamt§, aneak b~ ay kadar 
~ah§ml§h. Buna ragmen talebenin s1k1 
ve kavrayl§h bir emek mahsulii olarak 
meydana getirdikleri zarif eserleri !;Ok 
begenilmi~ ve giinlerce Enstitiiniin geni~ 
salonlanm dolduran ziyaret~iler tara -
fmdan takdirle seyredilmi§tir. -···-lngiltere .. Japonya 

miizakereleri 
Londra 24 (A.A.) - ingiltere ile Ja

ponya arasmda mutasavver miizakere
ler hakkmda alman malfunata gore, E
den'in yaklnda Yo§ida ile miilakatta bu
lunacagt. bildirilmektedir. !ki devlet a· 
damt iki memleket arasmda heniiz m~v· 
eud olan biitiin gorii§ ihtilaflanm ber -
taraf etmege c;ah§aeaklardtr. 

Resmi mahfillerden bildirildigine go
re, gorii~melerin gayesi suitefehhumlere 
nihayet vermek olacak ve bilhassa Jld 
memleketin kar§lhkh tiearet miinase • 
betlerine, <;in meselesine ve bir Pasifik 
pakh plamna taalluk edecektir. 

c;ek gencliginin askeri 
terbiyesi 

Prag 24 (A.A.) - Meb'usan meclisi 
ordu enciimeni biitiin gencligin umu • 
mi askeri terbiyesi hakkmdaki hiikfi • 
met layihasmt kabul etm~tir. 

lrak kabinesinden 4 nazir 
istifa etti 

Londra 24 (Hususi) - Bagdaddan bil
dirildigine gore, Irak kabinesinden Ma· 
liye, iktlsad, Adliye ve Maarif NaztrlarJ 
i.stifa etmi§ler, yerlerine yeni naztrlar 
tayin edilmi§tir. Bu istifalann sebebi 
heniiz belli olmamakla beraber, c;ekilen 
dort nazula kabinedeki diger arkada§· 
lart arasmda fikir ayrtllgt ~Jktlgt soylen
mektedir. 
Yunanistanin umumi niifusu 

Atina 24 (Hususi) - 1statistik umum 
direktorliigiiniin n~rettigi bir tebligde 
1936 senesi sonunda Yunanistan ahalisi· 
nin 6,973,000 e bali):! oldugu bildirilmek· 
tedir. 

Evl, yuva yapan kllerdlr. 
Ev kadtnl, esvab dolabm kadar 
kller1nl de dii~iin: 
Her mevsime gore re~el ve 

4urublanm hamla! 
Ulusal Ekonomf 

ve 
Artttrma kurumu 

renk. 8 - Sar;: diizeltme vas1tas1. 9 - Yart 
yem~ yan salata, yo! iistiinde degil. 10 -
Bir r;:e~id fal. 

Yukartdan ~a~tya: 
1 - i.stanbulda Pangaltt civarmda. bir 

semt, riyaziyede kullamlan bir barf. 2 -
Yoku§un tersl, frans1zca cgi.izeb. 3 - B1r 
stfat edatt, bir POcegln yaptlgi !plik, bir 
emir. 4 - Muallim, ylyecek satan diikkln
larm merkezl. 5 - Aktoriin oynadlgi, yere 
ine::J. bulut, alfabenin bir harfinln okunu
§u. 6 - Bir hayvan, ba~ka bir hayvan. 7 -
Sayt, e.sk1 aqamlarm ellerlnde ta~Idtklan 
uzun baston. 8 - tistiine yiik!ene-:ek. 9 -
Blr edatm ktsalttlm!.§J, Hallcde b1r iskele. 
10 - Uzak, bazlSI bunu yapay1m derken 
g1iz 1;1k artr. 

• 
1st. Borsast 24/6/937 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 
Lew a 

I Florin 
Kron Cek 
5:ilin Avusturya 

'Mark 
· Zloti 
Penf!o 
Ley 

~ 
627.-
122.-
110.-
110.-
80.-
18.50 

570.-
20.-
65.-
75-
21.-
18.-
20.-
21.-
12.-
50.-
30.-

25. 
14.-
52. 
32.-

Dinar 
Kron l:svec 
Alhn 

1 

Bankn:t 
1046.-
255.

(;EKLER 

10<17.-
256.-

Lonrdr. 
New-York 
Paris 
Milano 

· Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Praa
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaneste 
Biikres 
llehrrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Ac1hs KauaDI!f 
626.75 627.-

0.7885 0.78671 
17.69 17.685 
14.9884 14.9760. 

4.6690 4.6660 
87.1958 87.11it0' 

3.44 3.<1382 
63.8213 63.7l!)>S 

1.<1342 1.4333 
22.6366 22.6275 
4.2075 4.2057 

13.88 13.8755 
1.9668 1.9660' 
4.1625 4.1610 
3.9888 3.9875 

107.06 107.0175 
34.4635 34.45 

2.7410 2.74 
24.0150 24.0225 
3.0945 3.0933 

ES BAM 
Ac1hs Kanams 

Asian Cimento 13.25 13.30 
lSTlKRAZLAR 

1 Tiirk borcu I Pe5in 

I 
• • I VadPii 
• » D Vadeli 

1 
• ,. UI Pe~in 
• ,. mVadeli 

Erg ani 

Aedrs 
18.125 
18.10 
17.525 
17.475 
17.45 
95.

Kanam~ 
18.125 
18.25 . 
17.575 
17.475 
17.45 
95.-

TAHVfLAT 

Anadolu 1 Pesin 

'-
• D Pesin 

Acths 
40.55 
40.55 

Ka,:tnis 
40.55 
40.55 

CaOnlar, Konferanslar, kongreler 
Stenografi kursu 

Beyo~lu Halkevinden: 
1 - Evim1zde 1 temmuz 937 tarlhlnden 

ltibaren stenografi kursu B~llmr~tlr. 
2 - Kurs haftada 1kl ders olmak Uzere 

tic; ay .'liirecektir. 
3 - Der.sler paza.rte.s1 ve pef§embe giin

leri saat 19 da ba,oltyacakttr. 
4 - Kursun hitammda imtihan yapt -

Jarak Qcazananlara ehllyetname verile • 
cektir. 

5 - Kursa ~tirak lr;:ln orta tahs111n1 bl
tirmi§ olmak J.lzurullr. 

Norasten.f, 

zafiyet ve 

Chlorose 

bewzsizlik _~c~n. reglue deva ~ ihY:a ~o. SIROP DESCIDENS PARIS 
Eo. muntahip etibba tarafmdan terti.pedilmi~tir. f 

Kad1nlann Gene· 
leftiri I meleri nde 

SiR MUCiZE: 
Diinyanm en biiyiik profesorleri gene 

ve kuvvetli hayvanlarm hiiceyrelerin -
den ~tkardtklan ozu insanlara a~thy3 • 
rak olen kuvvetli ve hayatt ia
de ediyorlar. Ayni esas uzerinde gene ve 
dine hayvanlarm cildlerini besliyen hii
ceyrel.erin ifraz ettikleri 0 ktymetli ozii 
vesaiti fenniye ile ikinci bir koruyucusu 
olan ac1badem yagile imtizac ettirili.r. 
Yagh ve ya~s1z Hasan Aetbadem krem· 
leri elde edilir. Yiize, eilde siiriildiigii 
zaman mucize denilecek biiyiik dej:!l.§ik· 
lik goriiliir. Gev~iyen adaleler gerilir, 
yiizdeki !;Ukurlar biiyi.ik diizen altr. A· 
~tlan mesamat kapamr. Cild e!astikiye
tini kazanrr. c;n ve lekeleri kokiinden 
temizler. 60 ya§mda bir kadmm bu 
kremle buru~uk yiiziinii gene bir luzm 
cildi kadar tazele~tirir ve diizgiinle~ti • 
rir. Bu hal tecriibe ile sabittir. Hasc1n 
Actbadem kremleri ~irkinleri giizelle~
tirir ve ihtiyarlart gencle~tirir. Kadtn • 
lara !iisiinkar, tath steak bir cazibe ve
rir. Cinsi eazibeyi ziyadele§tirir, fakat 
aetbadem ya~ kremini yapmak c;ok giic; 
olup bu bir · san'at ve fen meselesJCiir. 
Bazt ttriyat!;llar Aetbadem esansmt va
zelin ve buna benzer yaglarla kart§tlra· 
rak actbadem yag1 kremi altmda sat • 
mak isterler. Cildinizi actbadem ya-
gmdan yaptld1gmt asla malfun ol
mtyan aetbadem yagt kremlerinden ko
ruyun, aksi halde yiiziin esmerle§tigini 
ve tiiylendigmi goriirsiiniiz. Yagll Ha • 
san actbadem kremini gece yatarken 
yags1z Hasan Ac1badem kremini sabah
lari kalklnca yiizlerine siirei\ her bayan 
cildlerinde bu biiyiik degi§ikligi gore • 
ceklerdir. Her gece bayan teninin gii • 
zelligini, §effafiyet ve letafetini ancak 
bu Hasan kremlerile !dame ettirebile· 
cegini unutmasm. 

Limonluk ahn~yor 1 
Bo~azi~inde ve diger Sayfiye 

yerlerinde metruk ve harab ko~k 
bah~elerinde bulunan eski (ser) li
monluklar yerinden kaldmhp ao. 
kiilmek iizere sabn ahDJr. 
Adres : Dordiincii Vak1f ban dor. 
diincii kat 18 No. Telefon: 234'26 

Deniz fOforu 
aran1yor 

Istanbul Kasablari T. A. 
Sirketinden: 
~irketin et nakliye i§lerinde kullan • 

dtg1 Diezel motorlii deniz vas1talarU1da 
!;3h~aeak bir deniz §Oforiine ihtiyac ha
sll oldugundan taliblerin vesaikile Ka
raagaeda Deri fabrikast dahilinde et 
nakliye garajma miiracaatleri. 

AMASYADA 
Cemaleddin Kitabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, krrtasiye ve 

7 

Van icra memurlugundan: 
Taksimi kabil olmamasmdan dolayt 

Van sulh hukuk mahkemesince satxl .. 
masma karar verilen ve Asrm ve Mintan 
ve Halil ve Hatice ktzlan Sabiha ve 
Rukiye ve Saliba ve tsmail ve bacJSl 
Stddtka ile mii§terek bulunduklan Va
mn Bah~ivan mahallesinde 471 No. h 
olup tamamma 750 lira yeminli ehli vu
kuf tarafmdan la.ymetleri konulan ve is
timal edilen dort kiler ve bir magaza 
ve alb oda ve maili inhidam diger bir 
ktstmla i~inde miiteaddid agaclan bu -
lunan bag yeri B!;lk arthrmtya konul • 
mu~tur. Arthrma bedeli pe§inde arthr
mtya i§tirak edecek mii~terilerin mu .. 
hammen klymetin yiizde yedi bU!;Uk nls
betinde pey ak!;esi veya bankanm temi
nat mektubunu getirmeleri laztmdtr. 
Miiterakim vergi ve tanzifat ve tenviri· 
ye ve vaktf borclan arthrma bedel!nden 
verilir. Artbrma §artnamesi 15/6/937 
giiniine musadif sah gi.inii dairede ma
halli mahsusa talik edileeektir. Birinei 
arthrma 5/7/937 giiniine musadif pa -
zartesi gi.inii icra dairesinde saat 14 ten 
16 ya kadar icra edilecektir. Birinei art
brmada muhammen ktymetin ylizde 
yetmi~ be~ini buldu~ takdirde mii§teri 
iizerinde btrakthr. Aksi takdirde son art
txranm taahhiidii baki kalmak tizere 
arthrma on be~ gun uzablarak 21/7/937 
tarihine tesadiif eden c;ar~amba giinii 
saat 14 t~n 16 ya kadar yaptlacak ikinci 
arthrma netieesinde en !;Ok arttrrarun 
iistiinde btrakllacakhr. 2004 No. h iera 
ve iflas kanununun 126 net maddesine 
tevfikan haklan tapu sicillerile sabit ol
mtyan ipotekli alaeakhlarla diger ala -
kadaranm ve irtifak hakkt sahiblerinin 
bu haklarmt ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialan Han tarihinden itiba
ren yirmi giin zarfmda evrakt miisbite
lerile birlikte dairemize bildirmeleri, 
aksi takdirde haklan tapu sicillerile sa
bit olmtyanlar sab§ bedelinin payla~a
smdan baric kahrlar. Daha fazla maJU .• 
mat almak istiyenler 936/399 No. It 
dosyada meveud evrak ve mahallen va
ziyet ve takdiri ktymet raporunu goriip 
anhyabilecekleri ilan olunur. (33585) 

Karaman sulh hakimli~inden: 
Karamamn Hisar mahallesinden olii 

Boddan Ahmedin terekesi 18/3/937 ta
rihinde tahrir edilerek menkul ve gayri
menkul miktar1 456 lira 96 kuru§a balig 
olmakta ise de miiteveffanm kans1 Hu • 
riye ve oglu Hasan ve Ramazan ve Bact 
Mehmed ve Kii~iik oglu !smail ve k:tzt 
Kevser ve oglu Mustafa namlarma ana· 
s1 Huriye -reddi miras talebinde bulu.'l -
duklarmdan tarihi ilandan itibaren bir 
ay zar!mda miiteveffaya borclu bulu -
nanlarla miiteveffadan alaeaklt bulu • 
nanlarm tasfiye muamelesi lcra edilmPk 
iizere evrak1 resmiyelerile Karaman 
sulh hukuk mahkemesine miiraeaat ey-
lemeleri ilan olunur. (33586) 

:istanbul 5 inci lcra memurlugundan: 

Mahcuz olup paraya ~evrilmesine ka· 

rar verilen ev e§yast Galatada Per~em

bepazarmda Tiitiin !nhisan kar~1smda 

75 numarah magazada paraya ~evrile • 

ceginden talib olanlarm 1/7/937 tarihine 

tesadiif eden per§embe giinii saat 9,30 
dan 11 e kadar mahallinde haztr bulu-

mecmualarm tevzi yeriidr. naeak mem~runa miiraeaatleri ilan olu-

Zayi - 490159 numaralt ve 20/5/937 nur. (33583) 

giimriik makbuzunu zayi ettim. Yeni • 

sini alacagtmdan eskisinin hiikmii yok-

tur. Kaps Kitabevi 

Zayi - Durmu~ oglu Abdullah ve Ali 
Osman klzt Emine I~tldak namlarma iki 
niifus tezkeresi kaybolmu§tur. Yenile
rini alacagtmdan hiikiimleri yoktur. 

Hlddet, merak ve korkudan bayalanlar, sinir crarp1nbsa tutanlar 

NEVROL CEMAL 
den 20 damla almca hemen ac;tllrlar. Evinizde bulundurunuz, onsuz yolcu
luga c;tkmayrmz. Yirmi senelik bu melihur tlae1 allrken cCemah ismine 
dikkat ediniz. 

Konya iskan Miidiirliigiinden: 
<;umrr merkezinde 101 numarah ~ehir tipi planma gore yaptlacak 300 

kerpir,; ev ve Ak§ehrin Ho§kadem mevkiinde 103 numarall tipe gore yap1 -
laeak 130 kerpic; ev ve keza Ho~kadem mevkiinde yap1lacak 28 ev, Kanhea 
mevkiinde yaptlacak 121 orta ve tipi koyleri arasmda yaptlaeak 67 ve Ma
arif koyiinde yap1lacak 3 ve Ylianyusufta yaptlacak 10 ev ki cem'an 229 ker
pic; ev ve Dursunlu ve Kazak koylerinde 104 numarah tipe uygun olarak 
yaptlacak 31 ta~ ev ve Ak!!ehir kasaba merkezinde 102 numaralt tipten 4 
ev ki cem'an 694 ev 2890 sayth kanuna ve olbabdakl Vekiller Heyeti kara
rma tevfikan 30/6/1937 tar!hine musadif c;ar~amba giinii saat 15 te Konya 
iskan Miid.iirliigii dairesinde pazarhkla ihalesi eksiltmeye konulmu§tur. 

1 - Bu in!iaat ic;in liizumu olan keresteden 2000 metro mikab mamul 
olarak iskan dairesinden verileeektir. tlst taraf1 muteahhid tarafmdan te ~ 
min olunaeakttr. 

2 - iskandan verilecek 2000 metro mikab mamul keresteden maada in
!iaat ic;in liizumu olan kerestenin list tarafile icab eden ta§ ve kerpic; ve ki· 
remid ve sair bilumum malzemesi ve kapt ve pencere ve teferruab i~c;ilikleri 
miiteahhidP aid olacak ve anahtar teslimi suretile in§a edilecektir. 

3 - <;umra kazasmda yap1lacak 300 evin iistii Marsilya benzeri kiremid· 
le, diger binalar tamamen yerli kiremidle ortiilecektir. 

4 - i~bu in~aat toptan bir muteahhide ihale edilecegi gibi icabma go· 
re iki iic; muteahhide ayn ayn ihale edilebilecektir. 

5 - Talibler elde mevcu~ in!iaat ke§if defterine ve mevcud ke§ifname
deki ktymetlere nazaran % 15 nisbetinde kat'i teminat vermege meebur "' 
durlar. 

6 - Talibler teminatlarile birlikte bizzat veya musaddak kanuni ve· 
killeri vaSltasile eksiltmeye i§tirak edebilirler. 

7 - Yaptlaeak evlerin tarz1 in~Sasma aid fenn! ~artnamesi ve tip ve 
planlan ve kereste ve. kerpic; ve tugla ve kiremid fennt §artnameleri ve ida
ri §artnamesJ Konya Iskan Miidiirliigunde mevcud olup talibler her zaman 
paras1z olarak bunlan gorebilirler. 

8 - Taliblerin yukandaki !ierait dairesinde ve muayyen olan giin ve sa-
atte Konya iskan Miidiirliigune miiracaatlerl ilan olunur. (3668) 

tanmmt~ tahsili en yiiksek bic;ki vc dikil! mektebidir. Aynca ~apka, c;ic;ek 
ve tezyinat dersleri de vardu. 1\lezuneleri yurd ac;abilirler. lstiyenlere 
program gonderilir. Be~ikta& Akaretler numara 87. 
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HARBiYEDE 

BELVU ... Bah~esinde 
her ak,am 

Memleketimizin en k1ymetli san'atkArlara bir arada 

So list 
Bay an MUALLA 
Sazendeler 

Keman : NUBAR 
Kemen~e: ALEKO 
Pivano : YORGO 
Ciimbii$ : CEMAL 
Klarnet : ~ERt.F 
Darbuka: HASAN TAHSiN 

Mugall nlyeler 

MAHMURE ~fNSES 
iHSAN LEYLA 
AI'• TAB 
AYDA 

Mugannller 
AGYAZAR 
Ct:LAL 
UDi ABDi 

Ayrtca: S. ATiLLA Reviisliniln muhtellf Anadolu oyun havalan n zeybeklerl. Tel. 42672 

Kocaeli Vilayetinden: 
lzmit - Adapazan yolunun Sabanca - Arifiye ktsmmda ve 35 + 900 -

39 + 900 kilometreleri arasmda 3464 metre tuliinde §osenin esash tamirati 
temmuzun 7 nci c;ar~amba giinii saat 15 te a~Ik eksiltme suretile ihale edile -
cektir. K~ir bedeli 8320 lira, muvakkat teminat 624 liradtr. isteklilerin bu 
miktar teminat mektubu veya banka makbuzu, Ticaret Odas1 kayid vesi • 
kast ve Vekalet veya Vilayet Nafta Miidurliigunden almmt~ fenni ehliyet 
vesikasile Vilayet makamma, kellif ve !Jartnamesini gormek istiyenlerin Vi· 
layet Nafta Miidiirliigune miiracaatleri. (3527) 

NEDVitl 

Kilis ~arbayhgmdan: 
Belediyemiz elektrik tesisah iGin elektrik saati ac;Ik bak1r tel, ampul, sup-

Ion izole tel vesaire aGik eksiltmiye Gikanlmt~ttr. 
1 - Muhammen bedeli 2472 lira 40 kuru~tur. 
2 - Muvakkat teminat 185 lira 43 kuru~tur. 
3 - 1stivenlere liartname, posta vasttasile gonderilir. 
4 - ihaie 1 temmuz 937 per$embe giinu saat on be§te Belec1iye Encii-

meni huzurunda yaptlacakttr. Talib olanlar miiracaat etsinler. (3498) 

Tapu ve Kadastro Genel 
Direktorliigiinden: 

1 - Umum Miidiirliik fen heyetlerl i~in a!iag1da cins ve adedleri yazth 
152 aded ve 3176 lira muhammen bed.elli alat ve levazrmt fenniye ar;rk ek· 
siltme ile almacaktir. 

2 - Eksiltme 5/7/937 pazartesi giinu saat 3 te Ankarada Umum Mii -
durluk Zat I!5leri ve Levaztm Miidiirliigunde toplanan Komisyonda yaplla
cakhr. 

3 - $artnamesi Umum Miidiirliik Zat !~leri ve Levaz1m Miidiirliigiinden 
ve !stanbulda Grup Tapu Sicil Miidiirliigunden almabilir. !stekliler 2490 sa· 
yth kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yazth belgeler ve muhammen bede
lin % 7,5 teminab muvakkate makbuzu veya banka kefalet mektublarile bir
likte miiracaat eylemeleri ilan olunur. cl715• (3648) 

5000 kiisur liraya gore 
A let Aded Liradan Muhammen bedeli L. 

Sange Takeometresi c!» 
Prizma 
Balastro 
Triliny 
G. Koradi Planimetre 
Koordinatograf 
Seffaf minkale gradh 
Verniyeli minkale 
Celik ~;erid 
Jalon Avrupa 
J a Ion sehpast 
Mika gonve 60 ltk 
Mika ~onye 45 Iik 

4 600 
4 20 

13 5 
20 2 
3 35 
1 100 

12 5 
2 50 
7 20 

20 2.10 
20 1 
12 1 
12 1 

2400 
80 
65 
40 

105 
100 
60 

100 
140 
42 
20 
12 
12 

3176 
(I) - Mubayaasi maU kayidler dolaytsile imkan d.ahilinde bulunmadt

gt takdirde .Otto Foneh. 
( ) - Verilecek Takeometrelerin kendi miralan beher takeometre 

iGin iki!ier tane. 

Kapalt zarf 

S1vas Orman 
usulile artbrma ilant 

Direktorliiaiinden: -1 - S1vas Vilayetinin Koyulhisar kazas1 dahilinde Rumyaylast, Tutya-
hk mevkii tnaktamdan 1937 sencsi tahammiillii 4031 mikab Gam. Alembey 
Dumanhca maktamd~ 673 M3 Gam ve Dumanhca Kozan deresi Bedres or. 
manmm tahammiilii 433 metro mikab Gam ki cem'an (5137) metro mikab 
san Gam heher metro mikab1 460 kuru!5 bedeli muhammenle 19/6/1937 ta • 
rihinden 1tibaren 20 gun miiddetle arthrma ve eksiltme kanununun maddei 
mahsuslarma gore ve kapah zarf usulile arthrm1ya Glkanlmt~br. 

2 - Yevmi ihale 8/7/1937 tarihine musadif per$embe giinii olup ayni 
giinde saat 16 da S1vasta Orman Direktorliii!ii dairesinde miitesekkil Sab!5 
Komisyonunda icra krlmacakhr. 

3 - Muvakkat teminat" miktan 1772 lira 27 kuru~tur. 
4 - thaleyi miiteak1b yiizde yedi buGuk teminab muvakkate, yiizde on· 

be!?e ibla~ edilecektir. 
5 - Emvalin tutar bed.P.li 4 taksitte odenecek, her taksit bedeli 3 ay 

olup miiddeti 1 senedir. 
6 - Muddeti iGinde odenmiyen taksitler geGen gunlerin yiizde 9 nizamt 

faizile hirlikte tedive olunacakhr. 
7 - Istekliler 2490 numarah kanunun tarifatma muvaf1k olarak ihzar 

edecekleri teklif mektublarrm ikinci maddede gosterilen saatten bir saat ev. 
veline kadar S1vasta Artbrma Komisyonu Riyasetine bir makbuz mukabi
linde teslim etmelidirler. Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm arthr
ma saatinden bir saat evveline kadar gelmi!5 olmast lazrmdrr. Postada vaki 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 - Bu hususa aid sartnameler, S1vas, Ankara, !stanbul Orman Miidiir-
liiklerinde ~oriilebilir. ' 

9 - Kc.~if, ilan ve sair masraflar alana aid olacaktrr. (3661) 

Tarsus ~arbayhgtndan: 
!':'fuha~men. bedeli c~OO~ lira olan Tarsus elektrik tesisatmm yeniden 

tevsune a1d kelltf ve pro]e~m yapdmas1 kapalJ zarf usulile eksiltmeye ko • 
nulmu$tur. Muvakkat temmat akGesi ·38» lira olup ihalesi 15 temmuz 937 
per$~mbe ~linu saat 15 te Beled.iye Enciimeninde yap!lacakhr. 

Tstek1iJ~rin ~artname omeklerini Belediyemizden aramalan ilan olu-
~ ~~ 

CUMBURIYET 

Bursa Kiiltiir Direktorliiaiinden: -1 - Eksiltmiye konan i~: Bursa Bolge San'at okulu kar§tsmdaki arsada 
ktsmen in!la edilmi!5 demirhane atolyesi ikmali in§aati. 

2 - Bu i~in muhammen ke!5if bedeli 23410 liradtr. 
3 - Bu i~e aid. ~artname ve evrak ~unlardtr: 
A - Ke~if cetveli, 
B- Projeo, 
C- Fenni !lartname, 
D- Baymdtrhk i~leri genel §artnamesi, 
E- Eksiltme llartnamesi, 
F- Mukaveole projesi. 

Bu evrakm hirer ornekleri Ankara, !stanbul Nafta Direktorluklerin -
de mevcuddur. Arzu edenler oralardan izahat alabilirler. !stiyenler 117 
kuru~ mukabilinde Bursa Bolge San'at Okulu Direktorlugunden ala
bilirler. 

4 - Eksiltme 15/7/937 tarihine rashyan per~embe giinu saat 15 te Bursa 
ilbayhk binasmda Kiiltiir Eksiltme Komisyonunda yaptlacakttr. 

5 - Eksiltme kapah zarf usulile yapllacaktir. 
6 - Eksiltmiye girebilmek !Gin isteklilerin 1756 lira muvakkat teminat 

vermesi ve bundan ba!5ka yukanda yazilt evrakt imzalamast ve a~altt· 
da yazilt vesikalan gostermesi laztmdtr. 
2490 numaralx kanunda yazth vesikalarla beraber 1/1/937 tarihinden 
sonra Nafta Vekaletinden ahnmt~ 15 bin lirahk ehliyet vesikast. 

7 - Teklir mektublan yukanda dord4ncii maddede yanh saatten bir saat 
evveline kadar Kiiltiir !hale Komisyonuna makbuz mukabilinde ve • 
rilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet dordiincii maddede vazth 

25 Raziran 1937 

Goz kama$t1r1c1 ••• 

Pasteur un tedkikah fenniyesi diairesinde is~ 
tihzar edilen gayet antiseptik ve nefis kokulu 
Dentol di~ macunu ve suyunu kullandag-amz. 
takdirde di~leriniz, goz ka~a~taraca bir beyu
hk vc gii7.ellik kesbedecek ve sehhar tebes· 
siimiiniizle her kesin takdirini kazanacaksantz. 
Dentol dis suyu ve macunu, di~ etlerani kuv· 
vetlendirir. Neles• tasfiye ve di~leri hiisnii .... 
muhalaza ettig-i gibi di$1ere parlak bar be· 
ya.dtk verir. 

OEN TOL; biitiin parfumorilerle eezanelerde 
satthn 

Her yerde DENTOL isteyiniz 
Eczanelerde parftimtirilerde satlhr. 

saate kadar gelmi!S olmas1 ve dl$ zarfm miihiir mumile iyice kapatll • T•• k• 
mt!5 olmaSI laztmdtr. Posta ile olacak ~recikmeler kabul edilemez. (3500) ur Iye Cumhuriyet Merkez Bankast 

istanbul ~ubesinden: I_ inhi:rlar Umum Miidiirliigiinden: I 
Sari kalem ucu 2000 Kutu 
!vi cins kalem sapt 1500 Aded 
A£-ac kalem sap1 6500 • 
i vi nevi renkli kalem 6000 • 
Kopya kursun kalemi 62000 • 
Renkli kalem 10000 ,. 
Siyah kursun kalem 56000 ,. 
Yazt makine va£-1 500 Sise 
Yaz1 makine fm;as1 700 Ad.ed 
Yazt makine ~eridi 13 m/m 6000 • 
Toplu igne 6000 Kutu 
Tampon 1000 Aded 
I - Niimuneleri mevcud yukartda cins ve miktart yazth 12 kalem lor • 

tasive pazarhkla satm ahnacakbr. 
II - Pazarl1k 28/VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 14 te Ka· 

bata~ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakttr. 
III - ~artnameler paras1z olarak sozii geGen ~;ubeden hergiin ahnabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk iGin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven· 

me paralarile birlikte ad1 geGen Komisvona gelmeleri ilan olunur. (3319) -I - Tiitiin denklerinin ambalajmda kullamlmak iizere ~artname ve 
niimunesi mucibince muhtelif eb'adda 45450 aded beyaz c;ul pazarhkla satm 
ahnacaktlr. 

II - Pazarhk 9/VII/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 14 te Kaba
ta~ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonund.a yapilacakttr. 

III - S,artnameler parastz olarak hergiin sozii geGen ~ubeden almabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk iGin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

me paralarile birlikte adr geGen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3612) -KiiGiik el defteri 6500 Aded 
Biiyiik el defteri 3000 ,. 
Mukavva kaph el defteri 2500 ,. 
!mza kurutma defteri 900 ,. 
Klasor 4000 .. 
Musannif 36000 ,. 
Siimen 500 ,. 
Sabit murekkeb 1h k~. 2000 Si$e 
lstampa miirekkebi 5000 
Ktrm1z1 miirekkeb lh kg. 1200 
Ktrmtzi toz miirekkeb 1500 
Siyah toz murekkeb 1500 
Miirekkeb Iastigi 5000 
Kur1;un kalem lastHH 15000 

,. 
,. 

Paket 
Kutu 
Aded 

I - Niimuneleri mevcud yukanda cins ve miktan yazth c14• kalem 
ktrtasiye pazarhkla satm ahnacakhr. 

II - Pazarhk 29/VI/937 tarihine rashyan salt giinii saat 14 te Kaba • 
ta§ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesind.eki Ahm Komisyonunda yaptlacaktir. 

III - ~artnameler parasiZ olarak hergiin sozii ge~en :jUbeden ahnabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk iGin tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi bu. 

c;uk giivenme paralarile birlikte ad1 geGen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(3320) -I - !daremizin Pa!iabahGe Fabrikasmda !ia:-tname ve projesi mucibince 

yaptmlacak 8502.15 lira ke~if bedelli betonarme ihata ve hudud tugla duvar
lan in1;aah ac;1k eksiltmiye konulmu1;tur. 

II - Eksiltme 5/7/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levazrm ve Mubayaat !5Ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakttr. 

III - Muvakkat teminat 637.66 lirad1r. 
IV - Proje ve ~artnameler hergiin 43 kuru§ mukabilinde !nhisarlar tn. 

§aat Subesi Miidiirli.igunden almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme guniinden evvel fe11ni ehliyet vesikalanm 

!n!laat ~ubesi Miidiirliigune gostererek vesika almalan Ia.ztmdtr. (3540) -60- aded nihayetsiz bandrol maki- 48 aded S.T.F. 330 kav. band. 666X 
nesi bandasu. 1840X1 1/2 M/M 

48 - aded roz tiitiin terazi bandasu 48 » i.S.F. 310 kav. band. 610X 
50X2256X2 M/M 960X1 1/2 M/M 

24- aded roz tiitiin. paket iiG me1;inli 48 • t. S. F. 300 P. • ,. 610X 

MevdA.latl koruma kanunu mucibince muhtelif miiesseseler tarafmdan 
banknmtza tevdi edilmi~ olan ve kanuni miiddetleri hitam bulan a$agrda 
aded, cins ve muhamme~ ktymetleri yazrh ayniyat aGtk artbrma ile 29/6/937 
sah giinii saat 13,30 da Istanbul Belediye miizayede salonunda satr~a Gtkan• 
lacaktrr. (3649) 

Adedi 
1 
2 
1 
4 
2 
3 
2 
1 

155 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 

Cinsi 
M~rcan tesbih 
Sedef tesbih 
Necef tesbih 
Ni1;ani Osmani 
Mad.alya 
Yiiksiik 
ignedenlik 
Seyyar masa saati 
Giimii~ sofra taktmi 
Giimii~ ~;amdan (Bir kolu noksan) 
Yakut yiiziik 
1ncili yiiziik 
Cift roza kol diigmesi 
Rozah gomlek diigmesi 
1ncili kravat ignesi 
Cift ptrlantah kol dii~mesi 
Altm kaplama kol saati 
Altm saat 
Altm saat 
Altm kordon 
Ta~lan strGa altm gerdanlik 
Giimii:s tabaka 
Altm saat 
Gift roza kiipe (U~ pib'kiilii yok) 
Sadlen 
Altm saat 
Cift incili kiipe 
Ka,!!tda sarrh inciler 
Kiiplama saat 
Hurda altm saat 
Cift roza kiipe 
P1rlanta yfuiik 
Kravat ignesi 
Giimii~ tabaka 
Cift firuze kiipe (Birinin ta§I noksan) 
Giimii1; zarf 
Roza igne (iki ta§ noksan) 
Altm kostek 
P1rlanta tekta~ yiiziik 
Ptrlanta giil yiiziik (Bir ta~I yok) 
Elmash n~an maaplak (Dart ta~I noksan) 
Elmash kol saati altm 
Hurda altm bilezik 
Cift roza kiipe 
Roza menek~e igne 
Bir miktar inci 
Cift giil kiipe 
Ptrlanta yiiziik 
P1rlanta yiiziik 
Ptrlanta yiiziik 
Roza tekta$ yiiziik 
Roza yiirek madalyon 
Roza yiiziik 
Altm kordon 
Altm kordon 
Cift roza kiipe alh 
Cift altm kol diigmesi 
Altm kordon 
Giif91.U!5 zarf 
Maden toka altm ylld1zlt 

Muhammen kiY4 
T. L. 
6.-
3.-
6.-

10.-

2.-
300.-
250.-
30.-
10.-
12.-

4.-

6.-
1.-

12.-
30.-
8.-

50.-
2.-
5.-
8.-

20.-
4.-

6.-

1.-
10.-
12.-
12.-
12.-
3.-
5.-
5.-

10.-
18.-
25.-
12.-
35.-
15.-
2.-

50.-
8.-
6.-

40.-
20.-
20.-
3.-

60.-
6.-

12.-
20.-
25.-
12.-
8.-

30.-
3.-
0.05 

ve diiz 155X8650X2 1/2 M/M 2650X2 M/M I 
3-T.M.S.=T.S.B.-6·4/3 disli hari. 24 • KavG. Niha. Band. 220X 

ct kutru 720 M/M dill kutru 70 1710X1 1/2 M/M 
kamalt 6 ,. 25 S/M lik miiller k1y1m 

Mtidiirliii:iindan J . 
lslelme Demirvollar1 Devlet Umam 

150-aded. S.C.M. 550 rejistans 220 V. band. 
24 ,. 40 S/M lik miiller luytm 

band. 
I - Yukanda yaz1h malzeme pazarhkla satm ahnacaktir. 
II - Pazarhk 8/VII/937 tarihine rashyan per~embe giinii saat 15 te 

Kabata1;ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yaptla· 
cakhr. 

III - $artnameler parastz olarak hergiin sozii ger;en $Ubed.en almabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk iGin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gi.iven-

me paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3660) 

Dariissafaka 
' ' 

Direktorliigiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~ Darii~~afakamn kalorifer tesisahdtr. 
2 - KeQif bedeli 38000 lirad1r. 
3 - Eksiltme kapah zarf usulile 8/7/937 per!iembe giinii saat 16 da Nuru

osmaniyede Tiirk Okutma Kurumunda yaptlacakhr. 
4 - Fenni ~artname ile ihale !5artnamesini, planlan gormek ir;in Darii~§a

fakaya miiracaat olunmahdtr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek iGin !?Unlan ibraz etmek ~arthr: 

A. 2850 lirahk muvakkat teminat. B. Naf1a Vekaletinden almmt~ mii· 
teahhidlik vesikast. C. En az 3000 lira degerinde kalorifer yapml!? ol· 
duguna dair vesika. 

6 - Talibler teklif mektublarmt eksiltme giiniinde saat 15 e kadar Tiirk 
Okutrn.a Kurt<munda Komisyon Reisligine vereceklerdir. Postada ge. 
ciken teklifler kabul edilmez. 

Beyoglu Vaktflar Direktorliigii iiarua:,_l 
Panga~h Cumhuriyet cad.desinde 87 numarah aparhmanm 3 iincii dairesi 
PangaltJ Cumhuriyet caddesinde 87 numarah aparhmanm 10 uncu dairesi 
Pangalt, Elmadag caddesinde 19 numaralt ev. 

Yukanda yaz1h apartiman dairelerinin aGik arthrma ve eksiltme dev
relerinde tstekli zuhur etmediginden bir ay miiddetle pazarhga btraktlml~
tJr. !steklilerin Beyoglu Vakrllar Miidiirliigii Miilhaka Kalemine miira<'a· 
atleri. (3650) 

Muhammen bedeli •150.000» lira olan Srvas atOlyesi vinG ve transbor • 
dorleri 23/!l/l 937 pazartesi giinii sa at 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
!dare binasmda satm almacakbr. 

Bu i!5e girmek i.stiyenlerin •8750» lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin etti.gi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 G. ve 3297 numarah nii~ • 
hasmda inti~ar etmis olan talimatname dairesinde almmts vesika ve tekhf
lerini ayni ~!fin saat 14,30 a kadar Komisvon Reisligine vermeleri laztmdtr. 

~artnameler 750 kuru~a Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde sahlmak • 
tadtr. (3534) -Muhammen bedeli (74472,60) lira alan ilac ve bbbi malzeme 8/7/1937 
per~?embe giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda 
satm almacakttr. 

Ba i!5e ~rirmek istiyenlerin •4973,63» Iiraltk muvakkat teminatla kanu· 
nun tayin ettigi vesikaian. Resmi Gazeteni.n 7/5/936 giin ve 3297 No.h niis· 
hasmda :nti!5ar etmis olan talimatname dairesinde ahnmr!5 vesika' ve teklif· 
lerini ayni ~riin saat 14,30 a kadar Komisvon Reisli,i:Hne vermeleri lazrmdn. 

~artnameler •370» kuru~a Ankara ve Hayd.arpa~a veznelerinde sahl • 
maktadtr. (3578) -Devlet Demirvollan Haydarpasa 1$letme Miidiirliigu Haydarpa§a kt• 
srm hekimligi emrinde hergiin 10-12 ye ve 14 - 17 ye kadar bulunmak iizere 
kapah bir otomobil acrk eksiltme ile ve bir sene mi.iddeotle 12/7/937 pazar• 
tesi giinii saat 10 da Haydarpasa gar binast dahilindeki Birinci i§letme Ko • 
misyonu tarafmdan kira ile tutulacaktir. 

Bu is i.cin muhammen avhk kira bedeli 155 liradtr. 
isteklilerin bu babdaki seraiti ogrenmek iizere Haydarpa~a gar bina· 

smda merkez hekimligine miiracaatler!.. (3674) 

-
-
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Deposu : A. E M i R Z E 
Istanbul, Sultanhamam, Dikranyan Han. 

l~el ilbaybgmdan: 
21/6/9~7 de pazarhg1 mukarrer 6100 metre mikab keresteye aid baz1 ~e • 

raitin tadili hasebile tekrar pazarhga c;1kanlmi~br. 
Taliblerin ~eraiti anlamak ic;in fskana ve pazarh~a i~tirak ic;in de teminat 

akc;elerile birhkte 26 haziran 937 cuma giinii saat 15 te Komisyona miiraca -
atleri ilan ,.,Junur. (3615) 

Turk Hava Kurumu 

BOYOK PiY ANGOSU 
3 ilnciJ ke$ide 11 temmuz 937 dedir 

Biiyiik ikramiye: 4 5 . 0 0 0 lirad1r. 
Bundan baeka: 15.000, 12.000, 10.000 liralik lkramiyelerle (20.000 

10.000) lirallk iki aded miik.Uat vard.Ir. 
Dikkat: 

. Bilet alan herkes 7 temmuz 937 ~iinii ak~amma kacl.ar biletini degi~tir -
m1s bulunmahdrr. Bu tarihten sonra bilet iizerlndeki hakln sak1t olur. 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - fzmir - Aydm hath iizerinde <;amllk cEski Aziziye• istasyonu ci • 

varmda yap1lacak varyant ile iizerinde takriben 1100 metre tullinde bir tiine
li?- .ve. yo leu binasile umumi hal a ve Aydm istasyonunda betonarme bir ge
~Idin m~aatJ ~~pah zarf usulile miinakasaya konulmu~tur. 

2 - Bu 111m muhammen bedeli 570,000 ve muvakkat teminah 26550 li
radir. 

3 - Miinakasa 7/7/937 tarihinde saat on be~te Demiryollar Inljaat da
iresindeki Komisyon odasmda yapllacaktJr. 

4 -:- B~ miinakasaya aid mukavele projesi, eksiltme ~artnamesi, baym
dlrhk 1~ler1 genel ~artnamesi, projeler ve diger mliteferri evrak 28 5 lira 
mukabHinrle Demiryollan tn~aat dairesinden verilmektedir. ' 

& - Miinakasaya i!!tirak etmek istiyenler 2490 numarah kanun muci
bince ibrazma mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 7/5/936 tarih ve 3297 
~~marah Resmi Gazetede ilan edilmi~ olan talimatnameye gore 937 senesi 
1c;m Vekaletten verilmi~ mliteahhidlik vesikalarm1 havi zarflanm mezkur 
kanunun tarifatJ dairesinde haZirhyarak 7/7/937 tarihinde saat on dorde ka
dar Demiryollar 1n~aat dairesindekj Komisyona makbuz mukabilinde ver -
mi:s olmalan Hlz1md1r. c1641» (3501) 

KARYOLA ME$HERi 
1937. senesi c;elik. limel.i lngiliz, Amerika ve Virana liatemi somyelerile 

son s•s!em mubt~hf ,elnl ve renklerde karyolalar te~hir edilmi~tir. Bova
lar aab1t ve hnnda lcurutulmu tur. Mallar sag-lam ve somvoler giiriiltiisiizdii• 

Met;herimi gormenizi dilerim. Sabt; mahalli fabrikada 

HALiL SEZER 
Istanbul, Salk•m Soqiit DPmir Kao I Karvo•a ve Ma<'eni E~ya Fabrikast 

• 
·S1hhat ve Ictimai Muavenet 

V ekaletinden: 
150 lira iicretli Trakya ve Anadolu Vilayetlerinde istihdam edilmek 

uzere fen memurlanna ihtiyac oldugundan talib olanlann evrak1 mUsbite • 
lerile S1hhat Vekaletine miiracaat etmeleri. •1537» (3345) 

Dahiliye V ekaletinden: 
Bal1kesir $ehri llalihazlr 1/aritnlnn 

Alzmr, Ek~iltmP-si 
Bahkesir ~ehri halihaztr haritalan ahm1 i~i kapah zarfla eksiltmiye ko

nulmu~tur. 
1 - i~in muhammen bedeli (6600) lirac:l.l.l'. 
2 - !stekliler bu i~e aid ~artname, proie ve sair evrak1 bilabedel Da

hiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heveti Fen $efliginden alabilirler. 
~ - Eksiltme 14 temmuz 1937 tarihine rasbyan c;ar~amba _giinu saat 

on b1rdc Ankara Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler imar 
Heyetince vapllacakbr. · 

4 - Eksiltmiye girebilmek icin isteklilerin a~a~Ma yaz1h teminat ve 
vesaiki ayni gun saat ona kadar Komisyon Reisli~ine teslim etm~ olmalar1 
laz1md1r 

A - 2490 sav1.h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 495 lirahk 
muvakkat teminat. 

j B - Kanunun tayin etti~i vesikalar. 
C - Kanunun 4 Uncu maddesi mucibince eksiltmiye girmiye bir mani 

bulunmad1gma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efliginden alacaklan rniinakasaya gir

me vesikas1. 
5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilin • 

ae Komisyon Reislit'(ine verilecektir. Posta ile gi:inderilecek teklif mektub • 
lanmn iadeli taahhiidlii olmaS:l ve nihayet bu saate kadar Komisyona gel -
rnis bulunmas1 Iaztmd1r. 

Bu f$ hakkmda fazla lzahat almak istiyenlerin Belediveler !mar Heveti 
Fen ~efligine miiracaat etmeleri. cl565» (3392) 

CUMHUBIYET 

MIDE ve BARSAKLARI kola hkla bo altu. i N Kl BA z I ve ~ndan miitevell!d ba~ agnlanm defeder. Son derece teksif edilmi~ bir tuz olup 
y ~ MOMAS!L MOSTAHZARLARDAN DAHA CABUK. DAHA KO-

LAY ve DAHA KAT't tesir eder. Yemeklerden aonra ahnJrSa HAZIMSIZLIGI, M!DE EK$lL1K ve YANMALARINI giderir. MtDE ve BAR· 

SAKLARJ ALI$TIRMAZ. Ag!ldaki kokuyu ve tats1zhib defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. 

kat' I 
IIACI KESKiN KA$ELERiDiR. Bah~ekap1 

Salih Necatl 

BavJndirbk -

C t N S! 

Ekmek 
Daghc eti 
Kuzu eti 
S1grr eti 

Sade vd 
Zeytin yag 
Sa bun 
Zeytin cl.uble 
Beyaz pey ir 
Kasar peynir 

(Eski 

Cama~tr YJkama parc;a 
Ceviz ici 
Kuru kaylSI 

,. Uziim 
Cam f1shk 
Kus iiziim 
Kuru sogan 
Patates 
Toz seker 
Mercimek 
Nohud 
Yumurta aded 

Pirinc Bursa 
Kuru fasulye 
Sirke 
Kuru barbunye 
Tuz 
Bira mayasJ 
Sa lea 
Gaz litre 
Soda 
Civit PAKET 
Kuru bamya 
Limon aded 330 luk 
Pashrma 
Yass1 kadayu 
Tel kaday1f 
Ekmek kadavif cift 
Giillac 
Cav 
Un 
Pirincunu 
Arpa sehriye 
Trmik 
Makarna 
Nisasta 
Bugday asurelik 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Yesil salata aded 
Prasa 
lspanak 
Havuc 
Lahana 
Kok kereviz 
Pathcan aded 
Taze bamya 
Smk domates 
Semizotu 
Sak1z kabak 
Taze bakla 
Dolmahk biber 
Taze A. Ka. fasulye 
Balkabag1 
Enginar aded 
Taze bezelye 
Taze call 
Taze barbunva 
Karnabahar aded 
Hivar 
Salamura yaprak 
Yesil sogan aded 
Maydanoz demet 
Dereotu demet 
Nane demet 
Kuru sarm1sak 
Pan car 
Marul aded 

Teknik Okulu 

Nafta 
Miktan 

kilo 

:I> 

40000 
15000 

1500 
1000 

4000 
2000 
2500 
500 

1000 
1500 

50000 
200 
200 
300 
50 
50 

7000 
5000 
5000 
200 
500 

60000 

6000 
2000 

500 
500 

1000 
20 

500 
100 
100 
50 

100 
10000 

100 
200 
150 
150 
200 

50 
2500 

150 
100 
100 
500 
100 
100 

1000 
500 

3000 
2000 
3000 

500 
1200 
1000 

10000 
400 

3000 
600 

1500 
1000 

600 
1500 

200 
1500 

200 
200 
300 
500 

1500 
200 

1000 
5000 
1000 
200 

50 
300 

1500 

Direktorliigiinden: 
Fen Okulu) 

Tabmin bedeli 
kurus 

11 
46 
46 
35 

85 
65 
36 
37 
36 
60 

4 
38 
65 
20 
70 
24 
3/5 
7 

26/5 
11 
13/5 
2 

25 
16/5 
10 
10 
6 

80 
17/5 
22 
6 

70 
98 
2 

70 
20 
20 
23 
55 

400 

• 

16 
20 
24 
18 
24 
18 

7 

50 
45 

1 
4 
5 
5 
4 
6 
3 

20 
7/50 
6 
~ 
8 

10 
10 
5 
7 

10 
10 
12/50 
16 
2 

16 
1 
1 
1 
1 

26 
4 
2/50 

Tutart 
Lira 

4400 
6900 

690 
350 

7940 
3400 
1300 
900 
185 
360 
900 

3645 
2000 

76 
130 
60 
35 
12 

245 
350 

1325 
22 
67/50 

1200 

3522/50 
150.0 
330 

50 
50 
60 
16 
87/50 
22 
6 

35 
98 

200 
70 
40 
30 
34/50 

110 
200 
400 
30 
24 
18 

120 
18 
7 

3556 
500 
225 

725 
30 
80 

150 
25 
48 
60 

300 
80 

225 
36 
75 
80 
60 

150 
10 

105 
20 
20 
37/50 
80 
30 
32 
10 
50 
10 
2 

13 
12 
37/50 

tlk teminat 
Lira 

330 

593/50 
255 

273/38 
150 

264/19 

266/70 

54/38 

1868 140.10 

1 - Besiktas: Y1ld1zda bulunan mektebimizin mayts 1938 sonuna ka
dar olan 1htiyacatmdan yukar1da yazll1 maddelerden et kapalt zarfia ve dl
gerleri ayn ayn ar;1k eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 2/7/937 tarihine rashyan cuma giinli et saat 15 te (lj~er
leri saat 10 dan ba:shyarak mesai saatlerinde Y. Miihendis Mektebi Muha -
sebesinde tcplanacak alan Satmalma Komisyonunca yap1lacaktJr. 

3 - 1steklilerin ilk teminatlanm Yiiksek Miihendis mektebi Mubase -
beciligine yahrarak alacaklari makbuzlarla ve bu i~leri yaphklanna dair 
ruhsat, unvan tezkereleri veya Ticaret Odast belielerlle birlikte eksiltm:.:: 
giiniind~ Komisyonda bulunmalan. Sartn.1melerl gormek ii.zere Ytld1zda 
Teknik okuluna gelmeleri ilan olunur. {3410) 

..--u. R. S. S. • bir SEYAHAT--
«INTURtST ... acentalan Schembri Ticaret Evi; 60 lira gibi pek ciiz'i 

bir ucretle ve. Odesa'da uc giin ikamet edilmek iizere bir c!stanbul • Ode
sa• TENEZZUH SEYAHATi tertib etmi~tir. Bu Ucretle otel, yemek, ~ehri, 
abideleri ve miizelerile civarrm d.ola~mak ve vapurla gidip gelme masraf. 
lan dahildir. 

17 temmuz saat 11 de Galata nhttmmdan hareket ve 23 temmuz 8 de 
avdet olunacaktJr. 

KAYiD MUA:MELESt EN GE«;: 5 TEMMUZA KADAR. Tafsilat 
ic;in Galatada Ova_gimyan hanmda «iNTURiST. acentalari G. Schembri 
ve Mahdumu (G. Schembri Halefi) ticarethanesine mtiracaat. Tel. 42653 

Gazi Anteb C. Miiddeiumumiliginden: 
31,500 lira bedeli muhammenli olup Gazi Anteb Cumhuriyet Miiddelu

mumiliginde mahfuz ~artnameye uygun olarak satm ahnacak olan Gazi Antl'b 
Cezaevi ekrnegi hakkmda 1e/6/1937 tarihinc.e yapllan eksiltmede teklif edi-
1en fiat haddi lay1k goriilmediginden eksiltmenin venilenmesine karar ve • 
rilmil?tir. Tekrar yap1lacak olan eksiltme 1/7/1937 tarihinde saat on be~te 
Gazi Anteb Cumhuriyet Miiddeiumumiligi dairesinde J;ene kapah zarf usu • 
lile yamlaca~ndan isteklilerin teklif mektublarml teminatlarile blrlikte avni 
giinde Gazi Anteb Cumhuriyet Miiddeiumumiligindeki Satmalma KomisY.o
nu Reisligine vermeleri ilan olunur, (3424) 

jBurufm~s ve ihtiyarlaml$ 

Bir cildi 
Gencle~tirmistir. 

Bir doktorun 
f&yan• hayret 

Bir ke,fi 

Viyananm t1bbi mecmualart, 
biitiin diinyayt hayrette btra
kan fennin, en son muzafferi
yetini ilan ediyorlar. Buru§uk
luklarm yalmz sebebi te~ekkli
liinii degil, onlarm izale crare
sini de bulmu§lardrr. Anneler, 
hatta bliyiik anneler, genclik
lerindeki taze ve ac;1k tenleri
ni 50 ve 60 y~larmdaki kadm
lar, gencliklerindeki buru~uk

suz ve yumu§ak cildlerinl te -
min edebilirler. 

Hastanelerdeki tecriibeler 
Buru§ukluklarmuz, ihtit)rar

lamaga ba§ladiginnzda, meyda
na ~Ikar. Cild zamanla baZI 
canlandmc1 ve besleyici un -
surlarm1 kaybeder. Bu unsur
lar, §imdi biiyiik bir itina ile 
sec;·ilmi§ gene hayvanlardan 
istihsal olunabilmektedir. Cild, 
bu cevherle beslenildigi takdir
de yeniden tazeler ve gencle -
§ir. !§te Viyana 'O"niversitesinde 
Profesor Dr. Stejskal idaresin
de yap1lan tecriibelerde elde 
edilen §ayani hayret semereler 
budur. Doktorun bu l}ayani 

hayret ke§finin miinhasrran 
istimali hakk1, fevkalade mall 
fedakarhklarla Tokalon mues
sesesi tarafmdan temin edil· 
mi§tir. 

Biocel tabir edilen bu canh 
cild hiiceyratl hulasas1 ancak 
pembe rengindeki Tokalon kre-
mi terkibinde bulunur. Hasta
nelerde yapllan tecrlibeler ne-
ticesinde 60 ve 70 yqlannda
ki kadmlann buru~kluklan 
alh hafta zar:fmda zail olduktJ 
gi:iriilrnii§tlir. 

Muvaffakiyet garantilidir 
Her gece, yatmazdan evvel 

pembe rengindeki Tokalon kre
mini kullammz. Siz uyurken 
cildinizi besler ve gencle§tirir. 
Birkac; hafta zarfmda buru • 
§Ukluklar zail olur ve daha 
gene gOriiniirsiiniiz. Giindiiz 
ic;in ya~s1z beyaz rengindekf 
Tokalon kremini kullarumz . 

Siyah noktalan eritir, ar;1k me-
sameleri kapatlr, en sert ve en 
esmer bir cildi yumu§atip be
yazlatrr. 

~ ' 
MUessesemlze Universlte Fen takUiteslndan 
M. K. rumuzlle mektub yazan mUtterlmlzln 
sorgular1na cevab vermek Uzere a~1k adre· 
sini blldlrmeslnl veyahud bizzat gelmeslnl 
rica ederlz. 

~ ~ 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - Belediye i~in a§a~da miktar ve cinsleri yanh Arazoz, Vidanj, ve· 

saire almacaktrr. 
2 - Bunlan vermek istiyen firmalarm ~artnameleri almak l!;in Beledi

ye Yaz1 hleri kalemine miiracaat etmeleri ve bu ~artnamelere muvafik ola
rak verecekleri son fiatlarJ havi teklifleri 2 agustos 937 tarihine kadar Bele
diye Reisligine vermeleri iHl.n olunur. (3503) 

3 aded Siipiirgeli Arazos 
5 ,. Vidanj 
3 ,. Cop kamyonu 
1 • Hasta nakliye arabas1 
1 ,. Cenaze nakil arasab1 
1 • Merdivenli, motopomlu araba 
1 ,. Kamyon c~1plak ~asili• 
1 ,. Motopomp cklzakh elde ta~m1r• 
2 ,. Motopomp ctek dingil iizerinde iki tekerlekli. 

fii:i1 HAMBURG -AMERIKA LIN IE (lt~~ 
~ DONYANIN HER TARAFINA A G 

giden 

Biiyiik yolcu vapurlar1 
Acenta : 

HANS WALTER FEUSTEL 
istanbul • Galata 

Telefon : 41178 Telgrat : HAPAG - lstanbuf - Mektub : P. K. 1436 

istanbul Defterdarbgmdan: 

Cins ve bulundugu mevki 

Dolmabahcede mUlga !stabliamire binasmda sakh otuz kalem 
kohne el ve okiiz arabalarile bu arabalara aid dingil ve sair 
kohne e~ya. 
Deniz Ticaret Miidiirlligunden miidevver olup Azabkap1da. 
motor atolyesinde sakll muhtelif cinste hurda makine, kazan 
ve saireden aluminyomun beher kilosu 40, baklrm 30, sar1 
pirincin 25, di:ikme madenin 2,5, demirin 1 kur~ ve kohne 
tekne tahtalarm 20 paradan, hurdalarm tartma masraf1 ahc1ya 
aiddir. 
Defterdarl!k deposile Eminonii Malmiidiirliigi.inde ve Da-
vudpasa Ortamektebde sakh muhtelif cinste ki:ihne e§ya 
ve hurc.alar. 
Enmiyet Miidurliigu deposunda sakh ki:ihne karyola ve 
sair hurda demirlerin heber kilosu. 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kurut 

86 35 

205 30 

1 
Ytld1zda c;ini fabrikasmda m.evcud lmk bir kalem muhtelif 
cinste kohne sandalya, masa ve saire. 70 75 

Yukanda cins ve sakh olduklan yerler yaz!lt kohne ve hurda e§ya ve sa· 
ire hizalarmdaki bedeller iizetinden ac;Ik arttrrma usulile ayri ayn satila
caktir. !steklilerin ve tediye ~eraitini ogrenmek istiyenlerin 28/6/937 pazar
te~i giinii saat 14 te % 7,5 pey ak~elerile Milli Eml~k Miidiirliigunde topla· 
nan Komisyona gelmeleri. eM.• (3328) 
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Hasa11 Zeytin 
Tiirkiyenin ve biitiin diinyanm en leziz ve nefis ve tabii yagiChr. Ye • 

meklerde, salatalarda, mayonezde ve hatta pilavda ve tathlarda tereyagx, 
yerine en sxhhi yagdrr. Kum, bobrek, mesane ve bilhassa safra ve karaciger 
hastalxklarmda ~erbet gibi i~ilir. Fiatlarda miithi~ tenzilat yapxlmx~trr. 

Tam 1/4 litre fite 40 

" 
1/2 " " 

60 

" 
1 " " 

100 

" 
2 · 

" " 
200 

" 
1 

" 
Teneke 90 

" 
7 1/2 

" " 
550 

HASAN DEPOSU • 
• • 

Istanbul, Ankara, Beyoglu, Be~ikta~, Eski~ehir. 

Di~ macunu piyango bileti deQildir 

adece talihe giivenilerek 

rasgele se~ilemez. 
RADYOLiN giizel kokulu ve ho~ lezzetlidir. (:ocuklar bile kullanabi

Iirler. 

RADYOLiN mine tabakasmt tahrib etmeden ~;;ok ktsa bir zaman i-;inde di§
Ieri beyazlabr ve parlabr. 

RADYOLiN ag.zdaki her ~e~id mikroblar1 yiizde yiiz Oldiiriir. Agtz kokusunu 
izale eder, nefesi tathla~hrir. 

RADYOLiN di!i etlerini kuvvetlendirerek bir~;ok tehlikeli hastabklarm onii
nti ahr. 

-R.J1·DYO Li N 
'"!c • • ·: • '.· •• • • • • 

Btittin bu evsaft, bir araya toplad1g. i-;in hi~; tereddtid etmeden se~ilen 
en miikcmmel di!i macunudur. 

Kocaeli Vilayetinden: 
ViHl.yet yollar1 it,;in iki tonluk 8 silindirli asgari 30 beygir kuvvetinde bir 

aded kamyon temmuzun 7 nci ~,;ar~amba giinii saat on be~te a~Ik eksiltme 
suretile satin almacaktrr. Muhammen bedeli 2500 lirad1r. 

!steklilerin yiiz seksen vedi bu~,;uk lirahk muvakkat teminat mektubu 
ile Vilayet makamma, ~artnamesini gormek istiyenlerin de Vilayet Nafxa 
Miidtirliigtine mtiracaatleri. (3528) 

FLORY ADA 
Belediye tarafmdan s1hhat ve kontor noktai nazanndan en son 
sistem olarak in~a edilen ve betonarme kabineleri bulunan modern 

PLAJ'I YE • 
I 

ziyaret edJDiz. Du~lar1, emsaJsiz liiksii ve uzun ikametler 
i~in bir ~ok kii~iik apnbmanlar1 vardn·. 

Sahilde kazinosunda hergUn ORKESTRA • 
Fiatlar mutedildir. 

Kilis ~arbaybg1ndan: 
Belediyemiz kadrosunca 1q8 liraya kadar maktu iicretle bir fen memu· 

ru veya mimar almacaktrr. Istiyenlerin evrakt miisbitelerile miiracaat -
leri. (3497) 

CUMHURiYET 

~erbet ve 
Dondurma Mideyi Bozar. 

Hasan gazoz Ozii 
Mic.evidir. Toz halinde ve meyvalardan yapxlmx§tlr. Cok kopiiriir. Sa· 

bahleyin c.aydan evvel bir t,;orba ka§xgx yanm bardak su i~inde i~ilirse mii· 
leyyindir. Fazlasx miishildir; ~ekerlisi §ampanya gibi lezzetlidir. ~ekersizi 

meyva tozu gibidir. Si~esi 25, dart misli 50 kuru§tur. Ha._san ismine ve marka
sma dikkat . 

Hasan cieposu: istanbul, Ankara, Beyoglu, Be§ikta§, Eski§ehir. 

Sevilmek i~in 
Ho!!ia gitmell ve 

Giizel bir ten olmah 

Bir~ok kadmlar, eski usuller daire -
sinde yap1lmt~ olan adi giizellik krem
Ieri kullanmakla sukutu hayale ugrar
lar. En iyisi fennin en son terakkiyatrm 
takib ederek asrile§melidirler. Parisli 
me§hur giizellik miitehasSISI Jean de 
Parys, iddia ediyor ld ~imdi, biitiin 
kadmlar, en son ke~fi olan GtiNDtlZ 
KREM SIAMOISE'1 kullanarak nermin, 
yumU§ak ve bir ~ocuk cildi gibi a~Ik 

bir cilde malik olabilirler. Bu krem 
havada ~effaftrr ve cildin mesamatrm 
kapamadan pudray:~ biitiin giin sabit 
tutar. Cildi, tozlardan temizlemek i<;in 
GECE SiAMOISE KREMt (Gold cream) 
kullanm1z. Be§erenizi biitiin gayrisaf 
maddelerden kurtaracaktrr. Muvaffaki· 
yet garantilidir. Memnun kalmadtgxruz 
takdirde paramz iade edilir. 

Creme Siamoise 
Her yerde sabhr. 

En ho, ve taze meyva
lar•n usarelerinden istih· 
sal edilmh~ tabii bir mey
va tuzudur. Emsalsiz bir fen 
harikas1 oldugundan tamamen tak
lid edilebilmesi miimkiin degildir. 
Hazimsizhgi, mide yanmaklanm, 
ek§iliklerini ve muannid inkibazlan 
giderir. AgiZ kokusunu izale eder. 
Umumi hayatm intizamsiZhklanm 
en emin surette 1slah ve insana ha • 
vat ve canhhk bahseder. 
iNGiLiz KANZUK ECZANESf 

BEYOGLU- iSTANBUL 

Bulana Miikafat 
istanbul Bahpazarile Mahmudpa§a a

rasmda ufak siyah yiizlti ticari defterle 
Mahmud namma gidi§ donii§ tren bile -

timi zayi ettim. Bulup getirene be§ lita 

verecegim. Bulanlarm Mahmudpa§ada 

Hiirriyet oteline getirmeleri rica olunur. 

Eger verilen nasihatleri dinleyib de 

NEVROZiN 
Ka~elerini tecriibe etseydi bu tstlrablar 

~;oktan dinmi~ olacakta. 

NEVROZiN 
En ~iddetli hal$ ve di~ agrilarile ti~tit

mekten mtitevellid btitiin tsbrablan 
keser, nezleye, kll'tkhga, romatizmaya 

~;ok faydahdll'. 

,..SUADiYE PLAjl, 

L Moni8k87~sg;cOieri J 
Sah.tO ve fla6muh.arr~n: Yunua Nad• 

umumt nesrtyatt utare ecten Ya21 liLfm 

Mflctilril: Hikmet Munif 

cumh.urt11e1 matbacu~ 

25 Haziran 1937 

Yags1z kar menekte 
Yags1z kar ac1 badem 

Ac1 badem yagh 
Yar1m yagh gece 
Yasemin ve giil yagll 

HASAN KREMLERi 
<;illeri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

lhtiyarlan gencle~tirir, gencleri giizelle~tirir. · 

Hasan ismine ve markas1na dikkat. 

~OCUGUM, 
ARTIK 

,PERLODENTLE 

Di~LERiN i 
KORUMA 

VAKTIN 
G£LMiiTiR! 

DEnT 

istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
Mtiteahhidin taahhtidtinu ifa etmemesi hasebile zaran nam ve hesabma 

olmak uzere idare ihtiyaci 600 kilo ince sicimin alimi yenic!en at;xk eksilt· 
miye konulmu$tur. Eksiltme 28/6/1937 tarihine musadif pazartesi giinii sa
at 14 te istanbul Yenipostane binas1 birinci katta istanbul P. T. T. Vilayet 
Miidiirliigiinde miite~ekkil Alim Sahm Komisyonunda yapxlacaktxr. Mu -
ha.mmen bedel 528 lira, muvakkat teminat 39 lira 60 kuru~tur. Taliblerin 
~artnamesini gormek ve muvakkat teminatlanm yatumak iizere ~ah~ma 
giinlerinde mezkur miidiirliik idari kalemine miiracaatleri. (3356) 

·--------------------------~· Di' macunlar1n1n incisi 

K 0 Hi N· 0 R 
Dis Macunudur. • 

Bunu bir kere kullananJar arbk ayrdamazlar. 
kullanmam1~ olanlar bir denesinler. 

.. ___ lzmir sab§ ~ubesi : Bay Ahmed Buldanloglu 

Ke,an iskan Memurlugundan: 
1 - Ke~an dahilinde iskan Komisyonunca tesbit edilen koylerde 130 

goc;men evi at,;Ik miinakasaya konmu$tur. 
2 - Bir evin muhammen bedeli 138 lira 34 kuru§tur. 
3 - Ihale 13 temmuz 1937 sah giinli saat 14 te Ke11anda iskan Dairesin· 

de iskan Komisyonu tarafmdan yapxlacaktxr. 
4 - ~artnameyi gormek istiyenlerin, Ankara, istanbul, Edirne iskan 

Miidiirliiklerile Ke~an Iskan Memurluguna miiracaat etmeleri icab eder. 
5 - 2490 say1h kanunun hliklimlerine gore eksiltmeye i~tirak etmek is

tiyen +aliblerin yukanda yaz1h saatten 3 saat once iskan Dairesine miira· 
eaatle muvakkat teminahm yahrmxs olmas1 laz1mdir. (3644) 
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