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Yerli 

Mallar 

Pazarlar1 

T uncelindeki ~ekavet can ~eki~iyor 
T ayyarelerimiz ~akilerin son 
siginaklarini da bombaladi 

····························································! 
Dost ve kom~u 
lrak ile ~ok iyi 

miinasebetlerimiz 

C ok iyi demek kafi degildir, bu
na karde~lik deme.lc daha mu· 
vaftk olur. Kom~u lrakla mii • 

nasebetlerimiz bu kadar giizel ve ileri iyi· 
liktedir. 

V ekillerimizin ahiren Bagdadt ziya • 
retleri mlinasebetile hududdan ba~hya • 
rak ta Bagdada varmctya kadar ve Bag· 
dadm ic;inde kendilerine kar~I gosterilen 
sevgi tezahiirleri bu iyi kom~uluk ve kar· 
de~lik derecelerine varan, giizel dostluk 
hislerinin yalmz resmi mahfillere mlin • 
ham olmaytp geni§ halk tabakalan ara • 
smda da koklii bulundugunu gostermi~tir. 
Resmi mak.amlann ~;ok ciddi dostlu • 
guna gelince bunda her iki tarafm hie; 
piiriizsiiz bir samimiyetle me~bu ve mah· 
mul bulunduklanm soyliyebiliriz. Nite • 
kim bu hakikati V ekillerimizin kom~u ve 
karde§ devlet merkezini ziyaretleri vesi· 
lesile gosterilen c;ok ihtimamh muamele • 
lerde ve teati olunan ~ok ic;ten gelme soz
lerde bir kere daha gormii~ olduk. Y ek • 
digere hiirmet ve muhabbetin bu derece· 
sine millederarast miinasebetlerinde na • 
dir tesadiif olunur diyebiliriz. Tiirkiye • 
han miinasebetleri biitlin diinya millet • 
leri ic;in ibret ve gtpta ile tema~a olunma· 
ga deger ~ok yiiksek ve c;ok insanca bir 
ktymet arzetmektedir. 

Bunun boyle olmasi ise gayet tabiidir. 
Y almz yakm tarihte be~ am beraber ya
§aiDI§ oldugumuz lrakla zamanlann rna• 
ziye dogru hemen hemen biitiin imtida • 
dmca yolda~hgtmtz vardtr, ve son ayn
hgtmtz lmparatorlugun tasfiyesi gibi bir 
zaruretin neticesi olurken biz diinkii va· 
tan parc;amtz clan o diyarda yeni bir mil· 
let varhgmm yiikselmesini ancak bahti
yarhkla gorebilirdik. F uzulinin memle • 
ketinde kurulup yiikselmek yoluna do • 
kiilen bu milli varhk da Tiirkiyede an • 
cak biiyiik bir karde~ mahiyeti gormekte 
gayet samimidir. Biitiin halkile lrak bizi 
seviyor, biitiin halkile biz lrakt seviyo • 
ruz. Sade bir dostluktan degil, en kuv • 
vetli bir ittifaktan bile ileri olan bu kar· 
11hkh sevginin bu havalide ve c;evresinde 
sulha en miiessir surette hizmet edecek 
~ok kuvvetli bir unsur olacagml soyle
mege hacet bile yoktur. 

Bagdadda Vekillerimizin §ereflerine 
verilen ziyafette bu kar~thkh dostluk 
duygulan en sade ve ondan dolayt da en 
belagatli ifadelerle anlatilmt~llr. lrakm 
ktymetli Hariciye Veziri nutkunda iki 
kom~u memleketin dostlugundaki men~e 
:ve mahiyeti §oyle izah ediyor: 

«- T arihi ve cografi amillerin pek 
tabii olarak viicude getirdigi Tiirk • Irak 
dostlugu hissiyatlm ta§Jyan ve ayni za • 
ntanda necib Tiirk milletinin yiiksek me· 
ziyetini takdir etmi~ clan lrak, her za • 
man Tiirkiyenin refah ve saadetini te • 
menni etmi§ ve Tiirkiyenin tealisini gor· 
mekle sevinmi§tir. Bu tiirlii miitekabil sa· 
mimi duygulardan gtdasmt almt§ oldugu 
i!;indir ki Tiirk • lrak dostlugu he
men bizzat ve kendi kendine ne§vii· 
nema bulmu§ ve her zaman bOyle 
kalacaga kanaatini vermi§tir.» 

Hakikatin ayni olan bu ktymetli ve 
samimi si:izlere Hariciye Vekilimizin mu· 
kabelesi filen cereyan halinde bulunan 
hakikatleri tebariiz ettirmek §eklinde te
celli etmekten daha tabii bir~ey olamaz~ 
i:h. Doktor Aras demi§tir ki: 

«- N ecib lrak halkmm bildigimiz bu 
asil duygulannm buraya gelirken, daha 
hududu gec;er gec;mez ba§hyan ve ilerle· 
dikc;e artan binbir tezahiiratma §ahid ol
makla mes'ud olduk, ve bir karda§ 
memlekette bulundugumuzu ~ok a
~ak olarak gordiik ve duyduk. Biitiin 
bu phidi oldugumuz samimi hissiya
bn Tiirk milletinin lraka ka111 duy
gulannm tam bir makesi oldugunu 
soylersem memleketimin miitekabil hisle· 
Jini ancak ifade etmi~ olurum.» 

iki kom§u ve karde§ memleket arasm· 
YUNUS NADI 

[Arkas' Sa. 6 sutun 4 te] 

l 

Sakile:rin son sJgmaklarmJ bombardunan eden hava filomuzdan biri Sureti mahsusada Hataya gonderdigimiz arkada!i1m1zm oradan gonderdigi resimler: Hatayh gene klzlar istiklai 
bayrama i!;in durup dinlenmeden Hatay bayr~ hazrrhyorlar 

Seyid R1zantn kii~iik oglu &;;~kili~i;;·b~ll~ 1 Hataylllar sevinc icinde 
yarah olarak ele ge~ti sehrimize geliy

1
.
5
°mret Tiirkler, haklundan emin, 

Vekiller Heyeti 
Son tedib hareketinin tatbikma ba,Iamb, inOniiniin hareketinden Siikfi.n j~inde bekliyorlar 

~kilerin dokiintiileri toplan1yor evvel bir toplanb yaptJ 
Elaziz 25 (Hususl) - Bugiin T un-1 Tahrikat~tlarm ba§J Seyid Rtzayt bu 

celi mmtakasma hareket eden iic; tayyare maceraya siiriikliyen ve Seyid RJZanm 
filomuz §akilerin son stgmdiklan nokta - ba§mu§avirligini yapan Ali ;lirin §arki 
Ian taramt§br. Filolarumz ak~iizeri Dersime gec;mek istemi§tir. Fakat §aka
donmii§tiir. vet mmtakast, kttaatJmlz tarafmdan ikiye 
Son tedib hareketi plammn tatbikma ha§ ayrildigmdan gidememi§ ve tekrar Seyid 

lanmtghr. Simdi §akavet hareketine i§tirak R1zanm yanma donmii~tiir. 
eden dokiintiiler toplanmaktadu. ;laki • Seyid R1zanm, yamnda bulunanlarm 
ler arasmda ia§esizlikten sonra cepanesiz- kendisini kamilen terkettikleri anla~tlmt§· 
lik ba~lami§br. T eslim olan §akilerde en ttr. lsyanm diger biitiin eleba§tlan yaka-
c;ogu ii<; fi§ek bulunmu§tur. [Arkasz Sa. 3 siitun 3 te] 
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Avam Kamarastnda ~ok 
hararetli bir celse 

Ba,ta Lloyd George olmak iizere bir~ok hatibler 
ispanya hadise)eri kar,ISinda hiikumeti zaf 

gostermekle itham ettiler 

ispanyada iki taraf da hazlrlanlyor 

Ba~vekil ismet inonii 
Ankara 25 (Telefonla) - Vekiller He

yeti bugiin ogleden sonra topland1 ve 
saat 19 a kadar miizakerelerde bulundu. 

Ba§vekil inonii ve Dahiliye Vekili 
$iikrii Kaya ve Sthhiye Vekili Refik 
Saydam on dokuz buc;ukta hususi tren· 
le istanbula hareket ettiler. istanyonda 
Meclis Ba§kam, vekiller, §ehrimizdeki 
meb'uslar ve baZl sefirler tarafmdan U· 

gurlandllar. 
Londra 25 (Hususi) - Avam Ka· Muhaliflerin lideri binba§I Atlee nut- Ba§vekilimiz lstanbulda bir miiddet 

marasmm bugiinkli celsesinde lspanya ha- kunda lngiliz hiikumetinin tereddiidleri· istirahat edecektir. Dahiliye·Vekili de 3 
diseleri hakkmda hararetli miinaka§alar ni tenkid etmi~ ve bitarafhk anla~masml temmuza kadar istanbulda kaldtktan 
cereyan etmi§tir. Birc;ok hatibler ispanya miiteaddid defalar ihlal eden Almanya sonra Romanya yolile Moskovaya hare
hadiselerine ademi miidahale anla§ma • ve italya aleyhine daha ~id~tli bir si- ket edecek, 11 temmuzda Moskovada 

bulunacaktJr. 

•• 
Bu mes'ud insanlar diyar1n1n her taraf1, Ulu On-
derin kii~iik biiyiik resim ve biistlerile siislenm~tir 

Antakya (Sureti mahsusada gonder • 
digimiz arkada~1m1Zdan) - Hatay top· 
raklanna ayak hasar basmaz, insan, se • 
vine dolu bir hava ile sanhyor. 

Y emye§il ovamn ortasmda zarif bir 
ko§kii andtran hudud karakolumuzun te
pesinde siiziile siiziile dalgalanan a! bay· 
raga dalmt§ bakt~lan, Akdenizin yaladt~ 
g1 ktytlara c;evirir ~evirmez, zip ZIP st~· 
nyarak, avaz avaz bagtrarak, kasket1e • 
rini havalanduarak, Tiirkiyeden gelen 
treni selamhyan Hatay c;ocuklanm gorii· 
yo rum. 

Bir agacm dibinde mola veren ihtiyar 
koylii bile yerinden fuhyarak yorgun 
kollanm a~1yor ve gozden kaybolunctya 
kadar mendilini salhyor. 

lskenderun garmda birbirini tan1miyan 
insanlar bile kucakla~tyorlar. 

Oniformah, fesli Suriye memurlari ev
vela yan yan baktyorlar, sonra yava§ ya
va~ ba~larm1 i:ite tarafa ~eviriyorlar. 

• 
Hamal. elindeki yiiklin agnhgml duy• 

muyor gibi sekerken otuz iki di~ini gos • 
tererek giiliiyor: 

- Ho§ gel din baytm .• 
Arabac1 yerinde oturamtyor, ve a • 

yakta kamc;tsmt §aklata §aklata atlanni 
uc;urmak ister gibi siiriiyor .. 

Sarrafr 
' 

- Adam sende, diyor, paranm kty • 
meti mi kaldt ki.. En fakirimiz bile §imdi 
sevinc milyoneri_ 

Sofor, volanma sanhrken ba§ladtit 
§arkiYJ Antakyaya kadar kesmiyor. 

Ostiinde I§tklann titre~tigi Asi nehrl 
giiliiyor, sokaklardaki insanlar giiliiyor, 
her~ey giiliiyor. 

Bu mes'ud insanlarm ortasindan ge • 
c;erken sagli!Da soluma baktmyorum r 

Hatay kahvesi. 
Ankara oteli. 
Cankaya lokantasi. 

[Ark~ Sa. 5 sutun 4 te] 
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<;anakkale bogaztnda iki 
gemi ~arpt§b, biri batb 

stm §iddetle tenkid ederek, bitaraf!tk ko· yaset takib edilmesini istemi§tir. Hariciye Vekaleti Siyasi Miiste§arl 
mitesini ihtilalciler lehine tarafkirlikle it- Lloyd George de hiikumeti tenkid e· Numan Menemencioglu da bu ak§amki M d Akd • d J 1• J ") ") 
ham etmi§lerdir. [Arkast sa. 6 sii.tun 1 de] ekspresle istanbula hareket ettL USa eme, entz en ge en Spanyo .I ep1 8 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:IIIIIIII:IIIIIOIIIIOIIIIIIIIIIIIII:I:IIIIIIIIIII '"''""''""""''""''''''''"""''''"''''"''''""' istanbuldan giden italyan vapuru arasJnda oldu, 

Surtye Ba§vekth dun Hiiseyin Cahid d~- italyan vapuru bath, niifus~a zayiat yoktur 

p aristen ~ehrimize geldi vasmdan vazge~b . . . 
~ Diin izmit mahkemesine 

Cemil Miirdiim iki giin kald1ktan sonra ~ama 
gidecek. Kont do Martel' de bugiin geliyor 

Suriye Ba~vekili istasyonda kendisini kar§Ihyanlar arasmda 

Gegenlerde §ehrimizden gegerek Pa • Suriye heyeti azasmdan Hariciye Na-
rise giden Suriye Ba§vekili Cemil Miir- zm Sadullah Cabiri ile arkada~lan da 
diim diin sabahki Semplon ekspresile ~ehrimize gelmi§ler fakat tevakkuf et
beraberinde zevcesi ve klz1 oldugu hal- miyerek Toros ekspresile memleketle-
de istanbula gelmi§tir. [Arkasz Sa. 5 siitun 2 de] 

bir istida ile bunu bildirdi 
Hiiseyin Cahid 

tarahndan V a 1 i 
Muhiddin Ostiindag 
ve §ehrimizdeki ba· 
ZI gazeteler aleyhine 
a~;tlan hakaret da -
vasmm lzmit asliye 
ceza mahkemesinde 
son miidafaas1 ya .. 
p1lmt~ ve dava, ka
rar ic;in talik edil • 
mi§ti. Diin haber al· Hilseyin Cahid 
dtgtmJZa gore, Hliseyin Cahid davadm
dan vazgec;mi§ ve bunu bir istida ile mah
kemeye bildirmi§tir. Hiiseyin Cahidin 
mahkemeye gonderdigi istida §udur: 

[Arkasz Sa. 3 siitun 3 tel 

Tifoya kar§I barb 
Doktor General Besim Orner ve 

bakteriyolog lhsan Saminin anketi • 
mize verdigi cevablar 3 iincii sahi • 
femizdedir. 

Canakkale 25 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Bugiin saat 9 da Naraburnu o· 
niinde lstanbuldan gelen 4 bin tonluk 
Kapo Tino admdaki italyan vapuru, 1s
panyol hiikumetinin 9 bin tonluk Ma
gellanes vapurile c;arp!§ml§tlr. Bu c;arp1~· 
ma neticesinde italyan vapuru batmt§tlr. 
V apurdaki 12 yo leu ile 2 7 ki§iden mii
rekkeb miirettebah kurtanldt. lnsanca za· 
yiat yoktur. lspanyol vapuru da su ke
siminden yukan bir yara almt§hr, maa
mafih onun yaras1 tehlikeli degildir. 

Batan italyan vapuru iskeleden yara· 

lanmt~tlr. Gemide bugday hamulesi ol• 
dugundan, bugdaylarm ~i§ecegi ve gemi 
enkazmm tamamen batacagi tahmin edil .. 
mektedir. 

$ehrimize gelen miitemmim 
maliimat 

Hadise hakkmda §ehrimize gelen mii• 
temmim malfunata gore, kaza §U suretle 
olmu~tur: 

Laster Zilbennan acentasma mensub 
italyan bandtrah Kapo Tino vapuru bug• 
day VI yumurta yiiklii oldugu halde 

[Arkas' Sa. 5 siltun 1 de] 

r. 



2 

Sarki Anadoluda 
r .. ====== 

L KO~~e ~ 

KOyliii~~J 
Biiyiik memleket roportajt : 4 

Yazan : Bahri Turgud OkaygUn 

~arkh bir ka~ak~1 
En usta ka~ak~1nm iki kdavuzu vard1r, bunlar 

yddJZiarla istikametlerini tayin ederler 

Cenubdan gelen bir kac;akc;t gntpu 

Bu havalinin ka~ak~1hga geni§ m1k- robu kac;akc;1ya ula§mak Izhranndaydim. 
yasta sahne oldugunu ve mi.inevver zi.im- Satabildigi kadar satlb da savu§ursa be
renin mi.icadelesine ve hiikumet te§kila- nim yadillerde garib halim ne olacakh 
ttnm s1k1 ve nizamh takibatma ragmen ve bir daha bu ganimetli fmah bulabilir 
milli iktJsad aleyhindeki bu beliyeye rna- miydim? Ka~ak~l boh~aSlni toplamak i.i
ni olunamadigmi evvelden bilirim. Bu- zereyken sokuldum. istekli bir mii§teri 
nunla beraber biraz daha tenevvi.ir etmek, tavrile cebimdeki bronz paralan ses ~Ika
hatta biitiin hakikatleri ogrenmek fena nr tarafmdan kan§tirdlm ve elime geldigi 
degiL !§te bu mi.ilahazanm tatbikini kadar <;Ikararak mumlu kibritin ka~a ol
merhun vakte b1rakarak Ziilfikarla soh- dugunu sordum. Kac;akc;1 cevabdan ev -
bete devam etmi§tim. Halbuki merhun vel beni §oyle bir siizdii, k1yafetimden 
vakit gelmi§, korugu helva yapmi§h. Bir bulunmaz bir kaz oldugumu zannettigi i
dilenci k1yafetine benziyen iist ba§ile bir ~;in bir kokot i§vesile: 
adam bi.iyi.ik bir pervas1zhk i~inde bohr;a- - On kro~tur. {Kuru§ degil) dedi ve 
SIOJ ar;mi§ ve kapmm kar§Ismda halk1 ba- lakayd yiizi.inii koyiin renk merakl!Sl r;o
~ma toplam1~, sigara \agJdi, mumlu kibrit, cuklarma r;evirdi. Bozarmiyim hi~;, derhal 
ipekli PU§i {Pu§ide = Ortme, orten) on kuru§U toka ettim, yani kaz sandalye
renkli ve ipekli c;evreler, Suriye ve Ha- sine gec;ip oturdum. Ka~ak~;1 benim bu 
lebde satildigl belli olan N apolyon de- enayice hareketime kar§l hay ret ettigini 
polarmdan <;Ikml§ garib i.iniformaJariJe ~akhrmadan bohc;anm obur UCUDU at;ll 
eski caketleri sahyordu. ve bir sergi miitehassiSI gibi ~e§idlerini te§-

Silahsiz, resmi k1yafetsiz bir iki ger;ici hir etmege, vanm1, yogumu miknahslama
~ehirlinin sinsi bir kar;ak~1 indinde ne k1y- ga c;ah§h. Ben ayni ca'li merak i~inde ve 
meti vard1. Ziilfikar Agaya sordum: fakat belli elm eden rasgele e§yaya ve hep

- Kanun ag1r, takib fazla, jandarma sini birden mubayaa eder gibi i§tihah bir 
ku§ ur;urmuyor. hudud s1k1, buna ragmen mii§teri kesildim ve filhakika kendisini 
bu ka~ak mallar nas1l geliyor? itma ic;in bir iki lirahk bir§eyler ald1m. 

Ziilfikar benim bu husustaki cehlimle Digerlerine mii§teri oldugumu da §iddet
alay eder gibi gevrek bir kahkaha attik- le izhar ederek konu§mayi, derinle§tirme 
tan sonra arkada§~a anlatmaga ba§lad!: zeminini haz1rlamaga ba§lad1m: 

- Bunlar muayyen mmtakalarda, - Dogrusu c;ok gi.izel mallar- .. Bizde 
mesela jandarma ve karakol ugraklann- yok boyle §eyler .. Hem olsa da semn on 
dan uzak, daghk veya c;ol arazide muse!- kuru~a verdigini bir liraya alamay1z de· 
lah olarak kafile halinde yola ~1karlar ve dim. Herif sahiden aptal olduguma inan
gece yolculugunu tercih ederler. En usta mi~ti- Kabakr;i~egi gibi ar;1lmaga ba§la
ka~ak~mm iki k1lavuzu vardtr. Diibbii- d1. Uzun ve kirli bez gomlegini toplad1 
ekberi arkalarma alarak ya yildizlarla is- ve bir minder gibi iyice altma yerle§tirdik
tikametlerini tayin ederler ve yahud da- ten sonra yeni tiirkc;e konu~anlar gibi pel-
ima yanlannda ta~!d!klan kiristik? tek peltek soylenmege ve ihaneti kafi 

- Anhyamadun. degilmi~ gibi iistelik bir de reklama ve 
- Sem' a. tellalhga ba~lad1: 
- N eymi$ o. - Begi.im, ben bu mall an Diyarbe -
- {Efendim) balmumundan ve pa- kirde bir tiiccardan ald1m. Ondan ba§ -

muk ip)iginden yapiimi§ bir nevi mum - ka kimsede yok. Satacag1m, kann1 pay 
dur ve onbe~ - yirmi halebi (ar~m) uzun- edecegiz. Anla§Ihyor ki Diyarbekrin 
lugundad1r. !ncedir. Ustahkh sanlmi§ - hepsi zeki, her biri bir Ziya Gokalp, bir 
hr. Gece bulutlu ve yildizsiz olub da Siileyman Nazif olan r;ocuklan; kar;ak
yollanm §a~ud!lar m1 o mumu yakarlar c;Ilan bir hayti iirkiitmi.i§ler ki bu derece 
ve c;oliin topragm1 ad1m ad1m muayene ihtiyath hareket ediyor: 
ederek topragm renginden hangi mmta - _ Bunlar kac;ak degil mi? 
kada olduklanm ke~feder ve yollanna 
devam eylerler. Ekseriyetle k1lavuz ola
rak Goc;ebe ve Koyuncu a§iretleri, Ha -
lebe s1k s1k davar ticaretile gidenlerden 
istifade ederler. Hududa gidince kara -
kollann en seyrek bulundugu mmtakalar
dan yerlerde siiriinerek gec;erler ve bazan 
da hududa yakla§tllar m1 artlk selamet
tir. Ciinkii Tiirkiyeden para gitmi§tir, el
ler iistiinde ve hem de cenubdaki hiiku -
met te§kilatlarmm yard1mile diledikleri 
yerlere gidip istedikleri e,yalan ahr ve 
ayni meharetle hududu a§arlar. Bu u
gurda can ve mallanm veren pek c;oktur. 

Benim koyli.i diplomata doyum yok
tu. 0 hissiyatim giic;liikle anlattlgi halde 
heroeyi c;ok kimselerden c;ok daha iyi bi
lirdi. Soranm. Nice genclerimiz var ki 
kac;akc;Ihgi insanlardan kac;an, firari olan 
kimselere izafe eder!er ve ka~ak~1bgm 
milli iktisad ic;in, milli ahlak i~in ne miit
hi~. korkunc ve igrenc bir hareket oldu
gunu bilmezler. Halbuki benim koylii 
Molteke nice Hafiz Pa§alara MISlr ordu
sunun sevki.ilcey,i vaziyetini anlatacak ka
dar zekaya ve gori.i~ mi.ikemmeliyetine sa
hibdir ve ba,hba~ma mi.icessem bir dira
yettir. Miidevver yiizile Mezopotamyanm 
ba~langu;lannda sakin olan Ziilfikar, Sii
merle, Akat arasmda ~aheser bir tiptir. 

Ben fusat ve zamam kac;Irmamak ic;in 
acele etmek zaruretindeydim. Bir taraf
tan pejmi.irde k1yafetli, milli ikllsad mik-

- Hayu gumriigi.i verilmi§. 

- V esikas1 var m1) 

- O!masa satabiliiriik mi.i) 

Ben hie; orah degilim, dedigini kera -
met buyurdunuz §eklin4: kabul ettikc;e o 
dirayet ve fetanetine son derecede inam -
yor ve hakikaten sozlerinin ehemmiyet ve 
sadakatine gi.ivenerek anlatiyordu. Muha
tabimm mantiksizhgma ve endahtma kar
§1 Eyiibane bir tahammiil gostererek dost
luk ni~anesi addedilen bir de sigara ver
dim. Bizim r;ol tilkisi hakikaten icab et -
tikr;e bir c;ol korsamymi§. F akat ser ve
rir, Sir vermez tak1mdan: 

- Ka~akc;1hk karh bir i§. Benim de 
biraz param var. Dogru arkada§ bulsam 
ben de bu i§e ba~hyacag1m. 

Tam manasile karmca basmaz efen • 
diyi istihlafa ~ah§an kac;akc;1 omuz silkti 
ve anlamami§ gibi davrand1. Hislerimin 
tekmil dizginlerini avuclanmm ic;inde 
seyrek tuttum ve gururunu ok§amaga de-
vam ettim: 

- Hem kac;akr;1hk bir kazanc i§i o) -
maktan ziyade bir ciger meselesidir, ci -
gerli olmak laz1m { cesaretliye buralarda 
cigerli, c;atal cigerli derler) dedim. he, 
kabaday1hga gelince bunu tezlil etmekten 
~ekindi ve: 

- Giicliik hatta kadar gitmektir. 
Hattan obi.ir taraf1 kolay (Hat = Ce
nub hududumb. derler) Arablar, Fran-
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( hir va 
Benzin ve petrol 
fiatlar1nda ihtikar 
Bazi alakadarlar, bu 
maddelerin daha ucuza 
sablabilecegini iddia etti 

Benzin ve petrolden almmakta olan 
glimriik ve istihlak resimlerinin indirilmesi 
hakkmdaki kanun diinkii Resmi Gazete 
ile ne§redilmi§ ve ne§ri tarihinden itiba -
ren de memleketin her tarafmda tatbi -
kine ge~ilmi§tir. Kanun Resmi Gazete ile 
ne§redilince ii~ gi.indenberi Ankarada bu
lunan benzin ve petrol §irketlerinin sah§ 
k1sm1 miidiirleri bir toplanh yapmi§lar ve 
benzinin §i§esinin 125 ten 85 kuru§a, pet
rolun da toptan fiatmm 22 kuru.§tan 16 
kuru§a indirildigini §irketlere bildirmi§ler
dir. Bu arada bakkalann bu fiata azami 
40 para koyarak sat!§ yapacaklan da bil· 
dirilmi~tir. 

Bu vaziyete gore 360 kuru§a olan bii
yiik teneke petrollar 270 ve 120 kuru§a 
olan kiic;iik tenekeleri de 85 kuru~a top
tan verilecek ve bakkalar bi.iyi.ik teneke
lere I 0, kii~;iiklere be~ kuru§ zam yap a • 
rak satacaldard1r. 

Bu §eklin tatbikma diin saat 11 den 
itibaren §ehrimizde ba§lanmi~tlr. 

Halbuki ... 
Ha!buki; ay ba§ma kadar §i§esi 120 

kuru~tan sati!an benzin ay ba§mda bir
denbire 125 kuru§a e<Ikanlmi~ ve bu bir 
ihtikar telakki edilmi~ti. Hiikumetin ben
zinin heber kilosundan 1 0 kuru§ 60 san
tun resim indirmesine nazaran §i§ede 40 
kuru§ tenzilat yapilmi§tlr. 

;;u vaziyete gore 125 kuru§tan degil 
120 kuru~ iizerinden 40 kurU§UD ilk ka • 
lemde indirilmesile benzinin §i§esinin 80 
kuru§tan sahlmas1 icab etmektedir. 

F akat, alakadarlar. benzinin §i§esinin 
80 - 85 kuru§a degil 65 • 70 kuru§a in -
mesi laz1m oldugu ve petrolda da ayni 
halin vaki olmas1 icab ettigini ileri siir -
mektedirler. 

Bir bemin buhrant ba,ladr 
Baz1 karilerimizden aldiglmiz malu -

mata nazaran benzin ve petrol satan ikin
ci derece depolara vaki olan mi.iracaatlere 
benzin bulunmadigi cevab1 verilmi§tir. 
Bilhassa Aksarayla lstanbul arasmda 
bu kabil depolarda benzin bulunmadigi 
anla§Ilmaktadir. 

Halbuki benzin satan depolara sor • 
duk. !stenildigi kadar benzin verilebile -
cegi ve evvelce 125 kuru§a sahlan ben -
zinin §imdi 85 kuru~a sal!lmakta oldugu 
cevabm1 ald1k. Tali derecedeki depo
lar ise kendilerine biiyiik depolar tara -
fmdan benzin verilmedigini iddia etmek
tedirler. 

V aziyet bugi.in vilayet iktisad miidiir
liigii tarafmdan tetkik edileck, bu i§te 
ihtikar yapmak istiyenler ci.irmii meghud 
mahkemesine verilecektir. 

lzmirde benzin 14 kurufa 
lzmir 25 (T elefonla) - Bugiin top

lanan Belediye enciimeni yeni benzin ve 
petrol fiatlanm tesbit etmi~tir. T esbit e • 
dilen fiatlara gore benzinin litresi 14 ve 
5 litreden ibaret §i§esi 70 kuru~a sahla -
cakhr. Petrolun litresi toptan 11,50, pe
rakende 12,50 kuru~ olacakllr. 

Aksine hareket edenler 3 gi.inden 15 
giine kadar hapis ve 50 liraya kadar pa
ra cezasma ~aptmlacaklard1r. 

DEMIRYOLLARDA 

Ash olm1yan bir haber 
Dlinkii sa bah gazetelerinden biri A v

rupa hath banliyosiinde elektrikli tren
ler i§letilmesi daha muvaf1k gorlildiigii
nli, bunun igin yakmda tetkikler yap1la
cagm1 yazmakta idi. 

Bu haber bundan iki sene evvel gene 
ortaya ahlmi§, fakat o zaman da her ta
raftan tekzibe ugraml§h. Hat, Devlet 
Demiryollan eline gegtikten sonra Av
rupa hath ic;in yeni tip lokomotifler Is
marlandigl, yeni tip vagonlar getirtildi
gi, !stanbulda bu Elektrik §irketi ol -
duk<;a boyle bir tasavvura imkan olma
digi, Edirne hattmda elektrik treni i§
letilemiyecegine gore hattm yalmz ban
liyo k1sm1mn degi§tirilmesine de im -
kan bulunmadtgma gore boyle bir mese
le §imdilik bahrdan bile ge<;memi§tir. 

s1zlar c;ok yard1m ederler. 
- Kimlere) 
- Ka~akc;1lara. 
- Ben k1yafetimi degi§tirip seninle 

gelsem ban a da yard1m ederler mi? 
Alay ediyormu§um gibi kendisine gi.ic; 

geldi ve: 
- Ben oyle §eyler bilmem ki. 
Korkutmanm itirafa yard1m edece • 

gini dii~i.inerek deh§etli bir falso yaphm: 
- Ben adam1 gozi.inden tanmm ve 

bir gun konU§UTUZ. 
Evvelden ayar edilmi§, herkesi agyar 

telakki etmege karar vermi§ bir asab1yel 
ic;inde etrafi c;apakh gozleri birer keskin 
I§Ildak gibi yamp dondii ve iki elini bir
den ip ku~agm altma atarak yukanya 
kaldirdi ve iist k1smmdan Parabellomun 
agac kuyruklu §arjoriinii gosterdi. 

erleri ) 
I • 

Siyasi ·'icmal 
Feci bir kaza Akdenizde Almanya 

Esk~im §1 ampi~oldn~ dS.?ad 6 ~·:~i,~~;~;;;;;.~:;~.::~,y~ 
DI~an ISIDI 0 Uf U ni bir hadisenin zuhu.rile §imdiye ka· 

~ dar yap1lan biitiin gayretler adeta bo§a 

Gene kiZ, bo, zannettigi tabancan1n tetigini 
~ekince ni,anbs1n1n beynini par~alad1 

Giire§ Federasyonu reisi Ahmed Fet-! 
kerinin klZl maruf kadm eskrimcileri -
mizden Suad, oliimle neticelenen feci 
bir kazaya sebeb olmu§tur. Suad, bun
dan bir hafta evvel deniz zabitlerimiz -
den Necdetle ni§anlanml§tlr. Gene ni
§anhlarm evleri Vanikoylinde ayni ma
hallede oldugundan daima birbirlerini 
gormektedir ler. 

Evvelki ak§am N ecdet, ni§anlts1 Sua
din yahsma gitmi~ ve beraberce ~ay i<;
tikten sonra tavla oynamaga ba§lamt~ -
lardtr. Suad, zar atarken Necdet zarlan 
kapml§ ve bu yiizden iki ni§anh §aka -
la~maga ba§lami§lardtr. Bu arada Nec
det belinden tabancasmt <;Jkarmt§ ve 
giilerek: 

c- Suad, bak benim tabancam var. 
ha!• diye latife etmi§tir. 

Suad da yerinden f1rhyarak konsolun 
goziinii a~ml§ ve babasmm tabancasm1 
alarak ni§anhsma dogru tevcih etm~ ve 
giilerek: 

c- Senin varsa, benim tabancam yok 
mu sanki!. demi§ ve tabancay1 bo§ zan
nettiginden tetigi ~ekmi§tir. Fakat te • 
tigi ~;ekmesile beraber tabanca patlami§ 
ve tabancadan <;1kan kur§un, Necdetin 
goziinden girerek beynini parc;alaml§hr. 
Zavalh gene derhal olmii§tiir. 

Suac;l. bu facia kar§Ismda §8§lrinl§ ve 
bayilmi§tlr. 

Silah sesleri iizerine evdekiler odaya 
ko§U§mU§ ve ·feci h!i.diseyi gorlince on-

Faciamn zavalh miisebbibi Suad 

lar da biiylik bir heye,cana kap1lm1§lar
d1r. 

Keyfiyet zab1taya haber verilmi§ ve 
Uskiidar Miiddeiumumiligi kaza hak -
londa tahkikata ba§lami§tlr. 

Bu facia, Vamkoy muhitinde ve bu 
aileyi tamyanlar arasmda c;ok biiyiik bir 
teesslir uyandirmi;ttir. 

gidiyor. Haricden ispanyaya silah v: 
miihimmat ve goniillii muharib girmemesl 
Londrada ademi miidahale komitesine i§• 
tirak eden yirmi yedi devlet tarafmdan 
kararla§tmlml§ ve bu memnuiyete bak• 
mak iizere bir kontrol tetkilab vi.icude ge• 
tirilmi~ti. ispanyadaki iki muharib taraf• 
tan Valencia hiikumetine aid sahiller ya' 
ni bu memleketin Akdeniz sahilleri AI· 
man ve italyan donanmalanmn kontrolu 
altma konulmu§, General Franco'ya aid 
sahiller dahi !ngiliz ve F rans1z donanma· 
lanmn nezaretine blrakilmi§b. 

Kontrol i~leri ba§lad1ktan biraz sonra 
Valencia hi.ikumetine mensub tayyarele· 
rin Deutschland Alman mhhsma bomba 
atmalan ve diger bir Alman mhhsJDll1 

da Almeria limamm mukabelebilmisil o• 
larak bombard1man eylemesi iizerine i~· 
ler kan~mi~b. Almanya ile ltalya kendi 
harb gemilerinin emniyeti teminat altlna 
almmc1ya kadar Londradaki komiteden 
hem de bahri kontrol i§inden muvakkat 
olarak aynlmi~Iardi. 

Dort devlet kontrol gemileri ir;in fs• 
panya limanlannda iki muharib tara6n 
taarruzundan masun bitaraf mmtakalantl 
tesisi ve herhangi bir hadise vukuunda 
aralarmda isti~arede bulunarak mi.i§terek 
tedbirler almasJ esaslan iizerine anla§Il• 
d1ktan sonra Almanya ile ltalya tekrar 
Londradaki komite ile bahri kontrol itine 
i§tirak etmi~lerdi. 

General Franco biitiin fspanyanJR ik• 
hsadi cihetten hayat noktas1 olan Bilba• 

......................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •••..••..•••••.•..•••.• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........... o'nun zaphndan sonra mevkiini c;ok sag"' 

I• Jk k bJ d lamla,tirmi~ oldugundan kendi limanla• me te er e nnda emniyet mmtakalarJ tesis edilmesi• imzasiZ mektublar 
gonderen adam 
Polis- fiipheli bir 
adamt tevkif etti 

Uzun miiddetten
beri yerli ve ya • 
banc1 resmt rna • 
kamlara sa~ma sa
pan imzas1z mek • 
tublar yollamyor, 
bu makamlar i§gal 
ve iz'a~ ediliyordu. 

Gun ge<;tikc;e bu 
hadiselerin ~ogal • 
mast iizerine Emni
yet birinci §Ube mil 
dfrrliigii tahkikata Asaf 
el koymu§ ve muhtelif postanelerden 
yollanmi§ olan bu imzas1z mektublar U
zerinde tetkikata ba§lanmi§, nihayet 1s
tanbulda i§siz dola§an Asaf admda bir 
adamm bu i§i yaphg1 anla§llmt§ ve Asaf 
yakalanmt§br. 

Asaf evvela her §eyi inkar etmi§se de 
memurlarm ellerindeki deliller kar§t -
smda su~unu itiraf etmi§tir. Bu adamm 
i§siz olmasma ragmen posta paras1 ve
rerek bu makamlan rahatstz etmesinin 
sebebi ara§tmlmaktad1r. 

tedrisat vaziyeti 
Maarif idaresi simdiden . 

tedbirler ahyor 

ne aid miiracaati derhal kabul etmi~ti. 
Y almz Valencia hiikumetinin muvafakat 
cevab1 bek!eniyordu. 

Tam bu mada Alman donanmasma 
mensub kontrol gemilerinden Leipzig kru• 
vazori.ini.in tahtelbahirlerin torpil taarru· 

Maarif idaresi, tahsil ~agmda bulunan zuna maruz kalmi~ olmas1, Almanya Ha• 
~ocuklann mekteb ih.tiyaclanm kar§Ila • riciye Nazm Baron von. Ne~rath'm Lon• 
mak i«in §imdiden ba:u tedbirler almakta. dr&.ya resmen davet edtlmes1le esash su• 
d1r. O<t giindenberi mmtaka maarif me -1 r~~te salaha !,iiz tut~u.§ olan Avrupa po• 
murlarile mekteb ba§muallimleri Maarif hhka~tm altusf etm1~hr. Almanya son 
Miidiirii Tevfigin nezdinde toplanarak anla§ma esas1 iizere fngiltere, Fransa ve 
bu sene hangi ilkmektebe ne miktar ta - ftalyayi isti~areye davet etti. Fa kat dort 
lebe almabilecegi ve hangi mekteblere devlet bir tiirlii bir karara gelemediler. 
~ubeler ilave etmek miimkiin oldugu ve Almanya ile ltalya Valencia hiiku• 
hangilerinde r;ift ve tek tedrisat yap1la • metine bir daha kontrol gemilerine taar· 
cag1 tesbit edilerek semt haritalan haz1r- ruz edememesi ic;in gosteri§li bir ihtar ol• 
lanmakt.adir. mak iizere dort hiiyi.ik devlet donanma• 

Bu toplant1larda bina meseleleri de lanmn mii§terek bir bahri niimayi§ yap• 
gorii§i.ilmektedir. !dare, bazi binalarda mas1m istemi§lerdi. !ngiltere Hariciye 
tedrisat1, s1hhi noktai nazardan mah • Nazm Eden boyle bir harekete raz1 ol• 
zurlu gordi.igii i~in bunlan degi§tirecek mam1~br. lngiliz politikasmdan aynlml' 
ve yeni ders senesi ir;in yeni binalar tu • yan Fransa dahi lngilterenin noktai na• 
tacakbr. Oskiidarda ve F atihde in§aSI ik- zanm tervic; etmi§tir. 
mal edilmi§ olan ilkmekteblerde ders se- Bu suretle isti§arenin akamete ugrarna• 
nesi ba§mdan itibaren tedrisata ba§lana- SJ iizerine Almanya ile ltalya Akdenizin 
cakhr. Bu seneki biitc;e ile Cibali ve Ak- garb havzasmdaki donanmalarma mii§te• 
sarayda yeniden iki ilkmekteb yap1la • rek kontrol i§inden kat'i olarak aynlma• 
cakhr. lanm ve ayni zamanda kendi menfaatl~ 

Bu sene ilkmekteblerin birinci s1mfla • rini diledikleri gibi muhafaza ve miida• 
$EHIR ISLER/ rma evvela 930 dogumlular, yer bulun- faada serbest bulunduklanm bildirmi~"' 

Kaaimpa§a deresi tamir 
ediliyor 

Evvelce Kas1mpa§a deresl Belediye 
tarafmdan kapahlmi§Sa da son zaman
larda baz1 taraflan tamire ihtiyac goster 
mege ba§lamJ§hr. ~ehirde buglinlerde 
tifo vukuat1 goriildi.igii §U s1rada burast
mn acele olarak tamirine karar ve bu
nun i~in de alakadarlara emir verilmi§
tir. Hemen ameliyata gec;llecektir. 

Anadolu yakasmm sular1 
ni~in keailmit? 

Son giinlerde Kad1koy Su §irketinin 
sulan kestiginden fazlaca §ikayet edil -
mekte idi. Belediyenin salahiyettar ma
kamlanmn verdigi malfunata nazaran 
filhakika bazt semtlerin suyu 24, bazt -
larmm 36 ve bir k1smmm da 48 saat ke
silmi~tir. Bu kesinti <;engelkoyiindeki a
na borulardan birinin patlamast yiizlin
den ileri gelmi~tir. Bu da tamir edilerek 
sular verilmege ba§laml§tlr. 

Y eni tramvay durak yerleri 
Tramvay §irketi, mevcude ilave ola -

rak yeniden di:irt yerde daha iizerleri ka
pah durak yerleri yapbrmaga karar ver
mi§tir. Yeni yap1lacak durak yerlerl 
Taksim, Beyaz1d, Fatih ve Topkaptda o
lacaktir. Yakmda tn§aata ba§lanacaktlr. 

INHISARLARDA 

1nhiaarlarda yeni bir tube 
tnhisarlar idaresi umum miidlirHi -

giinde (Vesaik ve ne§riyat biirosu) is
mi altmda yeni bir §Ube kurulmu§tur. 
Bu §Ube, 1nhisarlarm her k1smm1 ala • 
kadar eden biitiin yerli ve ecnebi ve -
sikalart ve ne§riyatt tophyacak ve bun
larl tasnif edecektir. Bu te§ekkiil tea -
bmda gene tnhisarlara miiteallik bro -
§lir, biilten ve istatistikler nesredecek -
tir, 

dugu takdirde 931 dogumlular da alma• lerdir. Bu talimat iizerine Valencia hiikil• 
caktu. meti sahilleri kontrolsuz kahyor. !ngili:t 

ve Frans1z donanmalan bu yerleri kontrol 
DENIZ ISLER/ edecek olurlarsa bu sefer de bOyle bit 

hareketi Almanya ile !talya kendilerine 
kar~J bir hakaret sayacaklard1r. Diger ta• 
raftan bu sahiller kontrolsuz b~raki!acak 
olursa kontrol sisteminin heyeti umumiye• 
si bozulmu§ olacakhr. 

Yaptlacak deniz fenerleri 
Karadeniz limanlarmda bir tetkik se

yahati yapan Tahlisiye Umum miidiirli 
Necmeddin I'Jehrimize donmii§tiir. Nec
meddin, Hopaya kadar gitmi§, yol lize
rindeki biitiin liman ve iskelelerin fe -
ner, sis di.idiigii ve tahlisiye vesaiti ba -
ktmmdan ihtiyaclanm tesbit etmi§tir. 

Tablisiye umum miidlirlligli bu sene 
sahillerimizin en ziyade ihtiyac gost~ren 
bazt yerlerinde birka<; fener in§a ettire
cektir. <;anakkalede in§as1 mukarrer 
radyofar istasyonunun kurulmas1 i§l ge
lecek seneye kalml§tlr. Bu istasyonun 
proje ve planlarmm haz1rlanmasma de
vam edilmektedir. 

Limandaki zincir ve ~apa 
enkaz1 

Deniz Ticaret mi.idiirliigii, liman ve 
civarmda batmt§ olan zincir, c;apa ve es
ki §amandtralart c;1kartmaga ba§lamt§ -
ttr. Bu i§e tahsis olunan vesait miinave
be ile limamn muhtelif noktalarmda c;a
h§maktadir. ~imdiye kadar birkac; bii
yiik zincir ve c;apa <;Ikanlmi§tlr. 

Liman dahilindeki temizleme i§i bit
tikten sonra K1zkulesi civart, Dolma -
bahc;e sahilleri ve Haydarpa§a i:inlerin
de batml§ bulunan zincir ve saire enka
Zl c;Ikartllacaktir. 

Adalar araamda itliyecek 
vapurlar 

Akay idaresinin yaz mevsiminde A
dular arasmda i§letecegi kiic;lik vap,lrlar 
seferlerine 30 hazirandan itibaren ba§
hyacaklardir. 

Diger adalarla Bliylikada iskelesi ve
ya Yiiriikali plaj1 i~in tesbit edilen bi
let iicreti 11 kuru~tur. 

Su kadar var ki bu defa Almanya ile 
ftalya Londradaki beynelmilel komiteden 
<;1kmam14 olduklarmdan dort biiyi.ik der• 
let arasmda c;ok zay1f olmakla berabef 
anla~ma ihtimal ve imkam hala mevcllcl 
bulunuyor. Son timid bu komitede yap1Ja• 
cak miizakerelerdedir. Lakin ,uras1 rnu"' 
hakkakhr ki !talya ile Almanya Akde• 
nizde herhangi suretle mevki ve menfsat"' 
lerinin miiteessir olmasma meydan b1rak• 
miyacaklar, fngiltere ile Fransamn bu de-
nizde faikiyet ve hakimivet gostermesin" 
asia tahammiil etmiyeceklerdir. Bu suret• 
le Akdenizde vaziyet yeniden tehlikeli bit 
surette gerginle$mi, bulunuyor. 

Mulrarrem Feyzi TOGAl' 
-~ 

Hn•s1zhk vak' alar1 
Son yirmi dort saat zarfmda §ehir d~' 

hilinde adi iki h1rstzhktan ba§ka hi~bll' 
sirkat hadisesi olmam1§t1r. 

Cumhuriyet 
Nfisbas1 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti { Tiirkiye Harle 
leln lela 

Senelik 1400 Kr. 2700 ({t• 

Alb ayhk 750 • 1450 • 
'Oe ayhk 400 • 800 • 
Biz ayllk 150 • Yoktlll 
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S·ON-.. -·:,-. H.ABERLER ••.• -
TELEfON : TELGRAf ve· TELSiZLE -

F rans1z Halk cebhesinin 
tertib ettigi miting 

Muhtelif hatibler yeni hiiki'imetin takib etmesi 
laztm gelen siyaset hakktnda nutuklar soylediler 

Paris 25 (A.A.) - Yagan yagmura 
ragmen binlerce i~c;i diin ak§am Nation 
meydanmda halk<;Jlar toplanhSI komite
si tarafmdan tertib edilen bi.iyiik mitmge 
i§tirak etmi§ler ve hoparlorlerle her tara
fa yay1lan nutuklan dinlemi§lerdir. 

Thorez, Blum'un istifasmdan dolayl 
teessiirlerini bildirmi~ ve komi.inistlerin ka
bineye i§tirakleri hakkmda vukubulan tek
liflerini hatJrlatmi§hr. Hatib yeni hi.iku
metin komiinistlerin miizaheretinden emin 
olabilecegini kaydederek demi§tir ki: 

«- Miirteciler halk cephesinin dagi· 
lacagmi i.imid etmi§lerdi. Fa kat biz hal
km miittehid bir kiitle halinde kalacagmi 
biliyorduk.» 

}ouhaux, bi(hassa §U sozleri soy)emi§
tir: 

«- Halk cephesi dimdik duruyor. 
Para kuvvetleri ihdas ettikleri buhran • 
dan muzafferiyetle !;Jkamadilar.>> 

] ouhaux, Hitler iktidar mevkiine gel
rneden evvel Almanyada vuku bulan ha
diseleri hatJrlatarak umumi i§ konfederas
Yonunun ayni hadiselerin Fransada te -
kerri.ir etmesine tahammiil edemiyecegini 
Soy)emi§ ve §Un!an iJave etmi§br: 

«- Umumi i§ konfederasyonu balk 

cephesi hi.ikumetini takviye edecek fakat 
hadiseleri bii.yii.k bir dikkatle takib ede -
rek fa§istlerin muvaffak olmalanna mani 
olmak i<;in elindeki bi.iti.in vasJtalarla mi.i
dahaleye haz1r bulunacakhr. 

Bu bir tehdid degil ~uur ve sarahatle 
lioylenmi§ sozlerdir.» 

Komiinist partisinin tebliii 
Paris 25 (A.A.) - Komiinist par

tisinin siyasi bi.irosu tarafmdan ne~redi • 
len bir tebligde ezci.imle ~oyle denilmek
tedir: 

«Blum'i.in teessiife ~ayan olan istifasJ 
neticesinde has1l olan vaziyeti tetkik eden 
komiinist partisi Chautemps' mn yeni hi.i
kumetin Halk cephesi partisinin progra • 
mmi tatbik edecegi hakkmdaki beyana -
tim kaydetmi§tir. 

Komiinistler, hi.ikumetin bu hususta 
&arfedecegi gayretlere sadakatle mi.iza -
here! edeceklerdir.» 

Bu teblig ~unlan ilave etmektedir: 
«Biiro, komiinist ve sosyalist partileri 

arasmdaki hareket birligi rabitalanm 
kuvvetlendirmek ic;in sosyalist partisi ta
rafmdan gonderilen mektubun metnini 
tasvib etmi&tir.» 

- .............. ,.,..,.,.,.,,.,.,,.,.,llllflllllllfllfllllllllllllfllllfl/lllllll/llfii/11/IJIIIIIIIIIfllllllllllllllllllmoumuu••-••""'"'""" 

0~ devlet aras1nda IAmerika ~elik grevi 
deniz anla~masi devam ediyor 

lngiltere - Fransa ve A· Paris otel ve lokantacdart 
merika arastnda bir itilaf arastndaki ihtilaf da 

akdedildi halledilmedi 
Londra 25 (A.A.) - Bahri mehafll, 

Fransamn evvelce Amerika tarafmdan 
tasdik edilmi~ olan ingiliz - Frans1z -
Amerikan deniz itilafmt dun tasdik et
mi!il oldugunu bildirmektedir. Yalmz in
gilterenin tasdikt kalmr~tlr. t.Jc; devlet 
itilafma muadil iki tarafh itilaflar akdi 
maksadile Londranm Berlin ve Mosko
va ile yapmakta oldugu miizakereler hi
tama erer ermez, !ngilterenin de mav
zuu bahis itila£1 tasdik etmesi muhte -
meldir. 

Ogrenildigine gore, toplarm kalibre -
leri meselesi, bali hazrrda mevcud yega
ne ihtilafh meseledir. 

Amerika yeniden 4 denizaltr 
gemisi yapryor 

Paris 25 (A.A.) - Otel ve lokanta
larda da 40 saatlik hafta mesaisinin tat
bika konuldugu resmi gazetede ilan olun
maktadJT. Otel ve lokantacJlar ihtila£1 
daha had bir devreye girmi~tir. Otel ve 
lokanta sahiblerinin ticarethanelerini ka
payacaklan mevzuu bahsedilmektedir. 
Bu babda bugiin gerek patronlar, gerek
se miistahdemler ayn ayn kendi arala • 
rmda toplanhlar yaparak bu babda ka -
rarlar veteceklerdir. 

Amerika ~elik endiistrisindeki 
grerJ 

Nevyork 25 (A.A.) - Federal ta
vassut biirosu, c;elik endiistrisindeki grev
leri halletmek i<;in ~imdiye kadar sarfet
tikleri gayretlerin bo§a gittigini bildirmi§-

Va§ington 25 (A.A.) - Bahriye Ne -
zareti yeniden 4 denizaltl gemisi sipari§ 
etmi~tir. tir. _ 

M I V Bl b Hindistandaki ~arpi§malarda 
aresa on om erg b' 1 .1• • 1 "ld" • 1r ng1 1z m1ra a}'l o u 
Pe~teye geliyor 

Budape§te 25 (A.A.) - Almanya Har
biye Nazm Mare~al von Blomberg, Mil
li Miidafaa Naz1n General Roeder'in 
davetini kabul ederek general tarafm -
dan birkac; hafta evvel Berline yap1lan 
ziyareti iade etmek maksadile bu aym 
28 inde Budape§teye gidecektir. 

Romanya Krah Var§ovaya 
hareket etti 

Belgrad 25 (Hususi) - Romanya Kra
ll Carol, beraberinde Veliahd Prens 
Michelle'le Hariciye Naz1n Antone.;;co 
oldugu halde bugiin Var9ovaya hareket 
etmi§tir. Kral Carol, Lehistan Cumhur
reisi Mosicky'nin son Biikre§ ziyaretini 
iade edecektir. Romanya Krah ile ma
iyeti erkam Lehistan hududunda Leb 
nazrrlarmdan miirekkeb bir heyet tara
fmdan kar§Ilanacakhr. 

<;inde isyan yokmu§ 
Pekin 25 (A.A.) - Dahili Mogolistan 

askeri valisi Prens f,?uang dun buraya 
gelen bir telgrafmda §imali <;a§ar'da 
isyan c;1km1§ olduguna dair verilen ha • 
berlerin kat'iyyen hakikate muvaf1k 
bulunmadrgmt bildirmektedir. 

Bir lngiliz amirali oldii 
Londra 25 (A.A.) - Ports Mouth li

manr kumandaru Am.iral William Fi
scher, vefat etmi.§tir. 

:V unanistan ltalyaya iki 
vapur satt1 

At-ina 25 (Hususi) - Bozulmak iizere 
ltalyanlara sahlmt§ olan 846 ve 630 ton
luk iki Yunan vapuru diin Pireden ital
yaya hareket etmi~tir. 

lngilterenin aldigl bir 
mali tedbir 

Londra 25 (A.A.) - Avam Kamara· 
mnda Maliye N azm Sir John Simon, 
hali haztrda 350 milyon alan kambiyo 
miivazene sermayesine 200 milyon !n
giliz lirasr ilave etmek tasavvurunda bu
lundugunu soylemi§tir. 

Gelecek hafta meclise bu hususta bir 
kanun layihas1 tevdi edilecektir. 

Simla 25 (A.A.) - Royter ajansmm 
muhabiri, Fakir ipi taraftarlarile !n • 
giliz k1taat1 arasmda son defa vukua ge
len c;arpi§mada maktul dii~enler arasm
da bir de !ngiliz miralay1 bulunmakta 
oldugunu bildirmektedir. 

Amerikada vergi ka~ak~1hg1 
yapanlarm listesi 

Va§ington 25 (A.A.) - irad vergisi 
kac;a.k~1hgr yapanlarm yeni bir listesi 
ne§redilmi.§tir. Bu listede isimleri bu -
lunanlar meyamnda eski Maliye Naztn 
Andrew Mellon ile Dupont, Thomas, 
Lamont, General Mortors'un eski reisi 
Sloan ve birka~ gazetenin sahibi bulu
nan Scripps vardtr. 

Son sene zarfmda yap!lan vergi ka -
c;akc;1hgmm miktan 9 milyon dolar1 ge~
mektedir. 

ltalyanlar Afrika kadmlarile 
temas edemiyecekler 

Roma 25 (A.A.) - Resmi ceride tara
fmdan ne~redilen bir kararname, dogu 
Afrikasmdaki yerli kadmlardan biri ile 
cinsi miinasebetleri bulunan her !talya
mn be§ sene hapis cezasile cezalandtn· 
lacagmr tasrih etmektedir. 

lngilterede haz1rlanan gaz 
maskeleri 

Londra 25 (A.A.) - Dahiliye miiste
§an Geoffroy Lloyd, diin ak§am Avam 
Kamarasmda yapb~ beyanatta gaz 
maskelerinin ahaliye ancak hakiki bir 
tehlike takdirinde verilecegini bildir • 
mi~ ve 9 haziran tarihine kadar dokuz 
milyon maske imal edilmi§ oldugunu 
ilave eylemi~tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 25 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §unlardrr: 
Londra 110,89, Nevyork 22,47, Berlin 

900,50, Briiksel 379,50, Amsterdam 
1235,50, Roma 118,20, Lizbon 100,75, Ce
nevre 515, bakrr 62 1/2 - 64, kalay 256,2,6, 
altm 140,6 1/2, giimii.§ 19 13/16, kur§Un 
23,17,16, ~inko 21,18,9. 

CUMHURiYET 3 

HAdlseter aras1nda 

Bir cadalozun portresi 
f'R\ ogan Nadi, Avrupadan 
lb::!J Cumhuriyete yolladtgt gii-

zel inbbalarm sonuncu -
sunda, i,lenmemi§ bir labial giizelli
ginin medeni diinyada lnymeti ol
madt&'mt anlatmak i~in, Alp dagrmn 
tepesindeki peri§an, san kabrlimak
larile Rotdaziir'iin muntazam bah~e
leri arasmdaki fark iistiinde bizi dii • 
§iindiiriiyordu. 

Evet! lstanbulun, i~inde insanlar 
barman ve ya§tyan bir~ok tabiat ko
§eleri de Alp dagmm tepeleri kadar 
• belki daha fazla - ihtimamdan mah
rum kalmr,ttr. Korulanmtz ve or
manlarrmiz vardir ki, taranmamt§, 
kepekli ve yagh sa~lar gibi §ehrin en· 
sesine ve ,akagma dogru sarkarlar; 
kryrlarrmtz ve kayahklartmtz vardtr 
ki, i~i temizlenmemi§, kesilmemi§; 
torpiilenmemi§ tirnaklar gibi, baki§· 
lar1 brmahyan bir nisbetsizlikle uza
mrlar; kularimiz ve ~aytrlarrmtz var· 
drr ki, ttrq olmamt§ erkek ~enesi gibi 
goze batan bir kirlilikle kabanrlar. 

Bogazi~i bu hale geldi. Efsanele -
rinin §ohreti ne olursa olsun, oramn 
tabiatinde, bir cadalozun portresini 
viicude getiren biitiin ktyafet ve to
valet ihmallerini bulabilirsiniz. Bu 
cadaloz giizelmi§, kime ne? Gene • 
mi§, neye yarar? Cazibmi§, ne ma • 
him? Biitiin k1ymetlerini tarih, efsa
ne, §ayia ve rivayet haline sokan o 
kirli, sa~ak sa~ak, partal goriinii§ile 
Bogazi~inin de medeni haritada yeri 
olmamaga ba§ladi. Oranm mehtabt 
bile, arbk, ytlnk bir duvann ve bir 
batakhgm arkasmda.n yiikseldigi za· 
man, (;amurdan ~tkmt§ billur bir ta
bak gibi lekeli ve ~atlak goriiniiyor. 
Cop ve le§ kokan Y enikapt, Samatya 
ktyrlannda deniz bir ~irkef, riizgar 
bir bogucu taaffiindiir. Tabiat orada 
nezafetsizlik ve ihmal yiiziinden ilti
hablanmt§ uzviyetler gibi yara, bere 
ve cerahat i~indedir. 

«Istanbul giizeldir.» miitearifesi 
degi~iyor. Arllk, sadece «Istanbul 
giizelmi§» denecek. Bugiin cami yt· 
ktldtysa belki mihrab yerinde duru • 
yor, fakat yarmkiler o mihrabt da go• 
remiyecekler. 

PEYAMI SAFA 

Tuncelindeki ~kavet 
can ~eki~iyor 

[Ba~tarat~ 1 tnct sah!fede] 

lanmJ~hr. Seyid RJZamn bir magaraya 
iltica ettigi anla§Ilmi§hr. 

Seyid R1zanm kii<;iik oglu Hi.iseyin 
agir surette yarah olarak di.in ak§am ele 
ge<;mi§tir. Biiyiik oglu Hasan da hiiku
mete dehalet ic;in miiracaat etmi§tir. 

Bayrndrrlrk i,leri ba,ladr 
Elaziz 25 (Hususi) - Tunceli mm

takasmda biiyiik bir baymdirhk hareketi 
ba§lami§hr. Her tarafta yollar a<;Ilmak
ta, kopri.iler kurulmakta ve bu i§lerle 
merkezden gelen mi.iteaddid fen heyetleri 
me§gul olmaktadu. Hatta maden ara§· 
l!rmalarma bile ba§lanml§, §imdiden miis
bet neticeler almmi~I!r. 

Dr. Rii~tii Aras Bagdad· 
dan Tahrana hareket etti 

Bagdad 25 (A.A.) - Tiirkiye Hariciye 
Vekili Dr. Rii;itii Aras bu sabah Bag -
daddan aynhm~t1r. 

Karadeniz • BaltJk denizi 
kanab m1? 

Burke~ 25 (Hususi) - Rornanya ile 
Polonya arasmda Karadenizi Vistiil 
nehri vas1tasile Baltlk denizine raptet
mek i<;in mii~terek bir plan haz1rlan -
maktad1r. Buna muvaffak olundugu tak
dirde miihim iktisadi faydalar temin e
dilecektir. 

Almanya ile yapdacak tica· 
ret anla§masi 

Ankara 25 (Telefonla) - Almanya ile 
yaptlacak yeni ticari miizakerelerini ida
re edecek olan iktisad Vekaleti Miiste§a
ri Fuad Kurdoglunun ba§kanhgmdaki 
heyet yarm §ehrimizden hareket ede • 
cektir. 

Bir haftada yakalanan 
ka~ak~1lar 

Ankara 25 (A.A.) - Cec;~n bir 
hafta ic;inde Giimriik Muhafaza Orgiitii, 
elli dokuz kac;ak<;I, 468 kilo gi.imri.ik ka • 
c;ag1, 25,402 defter sigara kagidi, 23 b.u· 
c;uk kilo uyu§turucu madde, iki silah, y1r· 
mi be§ kesim hayvanile dokuz kat;akc;J 
hayvam ele gec;irmi&tir. _ 

Diinya ikbsad konferans1 
yakmda toplanm1yor 

Va§ington 25 (A.A.) - Bir Bel~ika 
membamdan bildiriliyor: 

Her nekadar Van Zeeland'la Hull, dun 
iki saatten fazla siiren goru~meleri es
nasmda tetkik etmi.§ olduklan noktala
rm ekserisinde hemfikir iseler de bun -
dan yakmda bir diinya ikhsad konferan
smm ic;timaa davet edilecegi istinta~ e
dilmemelidir. Boyle bir konferansm ic; • 
timaa davetine siyasi vaziyet degil, ik
tlsadi vaziyet manidir. 

Tifoya kar~1 harb 
Her aile ve ~niiessese 

efradt a§tlanmahdtr 
Kuyular - Sokaklarda satdan ferbetler -

Mikroblar nasd sirayet ediyor? 
Besim Onwr ve Rakteriyolog Doldor 

ihsan 

General 

Saminin anketimize cevab 
Istanbul meb'usu 

ve c;ok degerli pro -
fesorlerimizden Dr. 
General Besim 0 -
meri A vrupa seya -
hati arifesinde bul -
dum. Dstad, yo! ha
mhklarile me&gu[ 
oldugundan sualle -
rime c;ok k1sa fakat 
c;ok veciz cevablar 
verdi: 
«- Tifo, dedi, ha- Dr. General Besim 

Orner kikaten tehlikeli bir 
hastahkhr. V e son zamanlarda §ehrimiz
de biraz sik tezahiir etmektedir. Fa kat 
~unu hemen ilave edeyim ki bu hastahk 
yalmz bizim memleketimize mahsus de -
gildir. Avrupada da <;oktur. Mesela ben 
Avrupada i.i~ defa tifo hastahg1 gec;ir -
dim. Birincisi Alasonya' da, ikincisi Fran
samn Vi§i §ehrinde, iic;i.inciisi.i de ikinci 
hastahgm niiksetmesi yiizi.inden Pariste. 

Y ani demek istedigim §ey bu hastah
gm yalmz bize ve bilhassa !stanbula 
miinham bir hastahk olmadigidir.» 

Sordum: 

«- Acaba bunu tamamen izaleye 
imkan yok mudur ?>> 

«- Vardir. Gazetede <;1kan mi.itale -
alan okuyorum. Hepsi ~ok vazih olarak 
bu hastahgi te§rih ve almmasJ muktazi 
tedbirleri izah etmi§lerdir. Kendilerinin 
miitalealanna tamamile i§tirak ederim.» 

«- Sarm<;, kuyu suyu meselesi ?» 
«- Bu bana bir§ey hahrlath. Avru • 

pada bir seyahatim esnasmda bana Vi -
§i' den bahsederlerken: «Orasi c;ok ipti • 
dai ve geri bir yerdir. T asavvur edin, §e· 
hirde hala kuyu var» demi§lerdi.» 

«- Alelumum su meselesi hakktn • 
da ? ... » 
«- Meslekta§lanm bu hususta da 

her§eyi soylediler. Bunlara ilave olmak 
iizere F ransada ve A vrupamn muhtelif 
yerlerinde kullamlan Verdunisation ve 
Osonisation yani klor ve ozon vas1tasile 
sulann mikroblardan tathirini tavsiye e -
debilirim. T atbik edilmekte olan a§Imn 
da bittabi faydasi c;ok biiyiikti.ir.» 

Bakteriyolog Dr. lh&an Sami 

Bakteriyolo{j Dr. 
ihsan Sami 

K.lymetli bakteri
yolog Dr. ihsan 
Samiyi laboratua • 
rmda mikroskobu · 
nun ba§mda bul -
dum. Sol goziini.i 
mikroskobun adese • 
sine uydurmu§, bii
yiik bir alaka, daha 
dogrusu zevkle tet • 
kikatta bulunuyor • 
du. 
Beni goriince kalk-

II ve: 
«- Bakm, ne giizel ~eyler!» diyerek 

yerini bana terketti. Bakhm; bembeyaz 
bir satihta binlerce basil kayna§Jyor, c;e -
vik bel km~larile birbirlerinin arasmdan 
kayiyorlardJ. Ben seyrederken degerli 
bakteriyolog soylemekte devam ediyor -
du: 

«- Bir cihandir azizim, bir cihan. 
Dikkat et, nasii ko§uyorlar, nasi! oyna~l
yorlar! Nekadar giizel, nekadar zarif de
gil mi? hte beni 32 senedenberi bu mes· 
lege baghyan s1r buradadir. 

Mikroskopta bin defa biiyiitiilmii~ o -
larak gordiigiini.iz bu minimini hayvan • 
cJklar, daha dogrusu nebatcJklar demek 
lazrn ya, neyse bunlan pek kan§hrmiya
hm, tifo mikrobu denen ve be~eriyetin ba
§Jna miithi~ bir beliyye olan mahluklar -
dir. Tifoya tutulmu~ olan bir insanm bar
saklarmda bu hayvanc1klardan milyar -
larcasi lirer, barsaklardan kana kan~Ir ve 
ne§rettigi toksinler insnm biitiin uzviye • 
tine ve bilhassa kalbine tesir eder. Bu iti
barla tifonun ne derece tehlikeli ve kor
kunc bir hastahk oldugu meydandadir. 

«- Kat'iyyen vaki: get;irmege gel -
mez. Bu da bizim meslegin icablann • 
dan ... » diyerek devam etti: 

«- ,Su kara sinekler yok mu, i§te bu 
nevi hastahklan sirayet ettiren vasJtalar 
arasmda c;ok miihim bir mevki tutarlar. 
Bunlar, konduklan mikroblu yerlerden 
yiiklendikleri mikroblan bilahare zerze
vat, ya& ve kuru yemi~ gibi yiyecek mad
delerine konduklan zaman oralanm bu • 
la~tmrlar. Y ani bu kara sinekler tam ma
nasile mikrob ta&Jyan hirer tayyare halini 
ahrlar. Bunun ic;in ac;Ikta satdan kuru ve 
ya~ yemi§lere c;ok dikkat etmek lazJmdir. 

Sonra sokaklarda satdan ~erbet, limo
nata ve dondurmalara da c;ok dikkat et
mek lazJmdir. Tifo mikrobu sogukta ol
mediginden bilhassa nas1l sularla yapu • 
dig! &iipheli olan bu §erbet ve limonatalar 
hastahgm sirayeti ic;in birebirdir. $unu da 
ilave edeyim ki Iimonatalar bardaklara 
kepc;elerle konuyor. Bu fena usul diin
yanm hic;bir yerinde yoktur. Belediye 
behemehal &erbetlerin muslukla bardak
lara doldurulmasm1 temin etmelidir. 

$ehirde kanalizasyonun tamamlanma· 
digmi gozoniine alacak olursak su tev • 
ziatma azami ~ekilde dikkat etmemizin 
liizumu daha a!;Jk olarak goriiliir. lc;ilen 
ve kullamlan biitiin sulann demir boru
larla nakli elzemdir. Kuyu sulan ise biis
bi.itiin §iipheli ve tehlikelidir. Bu nevi 
sularla yikanacak c;ama§Irlann, kablann 
ve bilhassa zerzevahn telvis edilmi§ ol -
masmdan korkulur. 

Memba sulanna gelince bu sular mem
balarmda temizdir. Onu damacanaya 
ve bilhassa fi<;Jlara dolduranlar, nekle • 
denier ve satanlar bu sulan daima telvis 
ederler. Tifo mikrobunun sirayetinin o
nline get;ecek diger tedbirler de hastahk
tan yeni kalkanlarm srhhi tedbirlere ria • 
yet etmeleri, sokaklann bol bol sulanmasl 
ve giibre birakiimamasidir. Bu arada 
Kopri.i merdivenlerinden ve Koprii al -
tmdan bahsetmek isterim. Kopri.ini.in iis· 
ti.indeki biitiin tozlar miitemadiyen a§a • 
giya dii§mekte ve buradan ge<;enleri bir 
mikrob yagmuruna tutmaktadrr. 

Su ve kanalizasyon meselelerinin halli 
daha bir hayli zamana vabeste oldugun
dan, bu zamana kadar almacak en mii -
him tedbirler bittabi a§Jlanmakhr. Aile 
ve miiesse reisleri aile ve mi.iesse efradmt 
mutlaka a§JlatmahdJr. Esasen tifo ic;in 
ag1z vasttasile ahnacak muafiyet hablan 
da mevcuddur. 

Belediyeye gelince onun da vazifesi 
sokaklan yikamak, mi.imkiin mertebe te
miz tutmak ve a<;tkta meyva sathrma -
maktJr. ;;;ehirde i<;ilemiyecek sulan da 
tesbit ederek iizerine «ic;ilemez» levhalan 
talik ve bilhassa havuz ve sarmc; gibi dur
gun sularm kullamlmasmJ menetmelidir. 

$unu da ilave edeyim ki halki temizlige 
ve hifZJSsihha §artlanna miimkiin merle
be riayete ah§hrmak ic;in de ciddi surette 
c;ah§mak lazimdrr. Halk bol bol yrk~n -
mah, elini, agzmr temiz tutmahd1r. Os -
telik kavun karpuz mevsiminin de arife
sinde bulunuyoruz. Tifonun bilhassa mi
de ve barsaklan bozuk ~ah1slarda kuv • 
vetle ve kolayhkla tezahiir ettigi gozonii
ne almacak olursa hazim cihazmm <;ok 
iyi tutulmasmm ehernmiyeti daha ziyade 
tebariiz eder .» 

MURAD SERTOGLU 

Hiiseyin Cahid davas1n· 
dan vazge~ti 

LBa§tarata 1 fnct sahtlede] 

<<istanbul Belediye Reisi Bay Muhid
din Dsti.indag aleyhine taraf1mdan ikame 
edilip mahkemenizde ri.iyet olunan ve ka
ran tefhim edilmek i.izere bulunan dava· 
yr ac;arken takib ettigim gaye inkila? 
Tiirkiyesinde V aliligin dahi kanun han· 
ci bir iistiinli.ik temin edemiyecegi haki
katini bir kere daha tebari.iz ettirmek ve 
mumaileyhin mektubuna kar§I kendimi 
adalet huzurunda miidafaa imkamm bul
makti. Muhakemenin son celsesinde ge· 
rek yiiksek makammlZin, gerek Miiddei
umumiligin en hitr memleketler adliyesine 
~eref verecek bir ciddiy-=t ve mi.isaadekar
hkla hakki miidafaaya hi.irmet gostermi§ 
olmasl kalbimi iftihar ve mernnuniyetle 
doldurmu~ ve beni her cihetc;e tatmin ey
lemi~ oldugundan mahkemeleri daha faz· 
Ia i~galden ic;tinab etmegi bir vazife bil

Elektrik Sirketi 
' erkan1 mahkemede 

Giimriiksiiz ithal edilen 
malzeme nerelerde 

kullantlmt~? 
Anadolu yakasmda kullamlmast Ia • 

zimgelen malzemeyi §ehrin diger taraf • 
larmda kullanarak kac;akc;1hk yapmaktan 
suc;lu elektrik ~irketi erkanmm muhake 4 

mesine diin sabah kac;akc;1hk mahkerne .. 
sinde devam edilmi§tir. 

Muhakemeye evvela Naf1a Vekaleti 
hukuk mii§avir muavini Tahirin dinlen • 
mesile ba§lanmi§hr. Hakim Ahfm sual .. 
leri lizerine Tahir §oyle soz ba§ladr: 

«- Anadolu tarafma aid muaf mal· 
zemenin gayrikanuni bir §ekilde sureti is
timalini ii<; §ekilde gordi.ik: 

I - Anadolu yakasma aid olan mal
zemenin Rumelinde kullanilmasi. 

2 - T esisatl iptidaiyeye aid olan mal
zemenin tamir i§lerinde kullamlmasi. 

3 - Muaf malzemenin satJlmasi. 
Muaf malzeme, ihrac bonolarile !Jika

nlmi§hr. Biz evvela ihrac bonolanm iste· 
dik. Bunlan bize vermediler ve (yaktJk) 
dediler. Bu vaziyette mes'ulleri dogrudan 
dogruya tayin etmek imkam kalmamJ~ o
luyordu. Bonolarm bir k1smmm suretle • 
rini §Uradan, buradan bulabildik. lhrac 
bonolan alhnda mah alamn imzas1 bu • 
lundugu i<;in o vakit mes'ulleri anlamak 
kabil olacaktJ. Halbuki suretlerinde bu 
imzalar yoktur.» 

Dosyalarda neler var? 
Bundan sonra mahkemeye takdim e

dilen dosyalann tetkikine ba§landr. 
Miihiirlii 22 dosya hirer hirer a<;Ila 4 

rak izahat verildi. Bu mada sue; "' 
lu vekilleri zarflann i.izerindeki mii "' 
hi.irlerin tetkikini istediler ve tetkik ettiler. 

14 numarayr ta~ryan dosyada muaf 
oldugu halde kac;ak kullamlan seksiyo • 
nerlere aid olarak, 15 numarah dosyada 
malzemenin Rumeli tarafmda kullamldi
gmi isbat eden §irket vesaiki, 28 numarah 
dosyada gene kac;ak olarak kullamlan 
kablolara aid vesikalar, 39 numarah dos· 
yada Sat Gazelin muaf malzemeyi Elek· 
trik §irketine devrettigine dair vesikalar. 
57 numarah dosyada bu malzeme i~in 
verilmi§ i§ emirleri, 58 numarah dosyada 
malzemenin Anadolu yakasmdan Ru • 
meli y-akasma gec;irildigini miisbit vesi • 
kalar, 59 numarah dosyada Silahtar • 
Kurtulu~ havai §ebekesinde muaf mal • 
zemeye aid vesaik bulunuyordu. 

Bundan sonra Miiddeiumumi §ahid • 
den bazr sualler sordu. $ahid bunlara ce
vaben: 

«- $irket bize muaf olarak gelen 
redaktorlerden 19 tanesinin Rumeli ya • 
kasmda kullamldigmt soyledi. Biz 25 
tane bulduk. 48 tane seksiyoner gosterdi. 
Biz 72 tane bulduk» dedi. 

Miiddeiumuminin bir suali 
Miiddeiumumi bundan sonra su!jlu • 

lard an Jan Lazban' dan §U sualin sorul• 
mas1m istedi: 

- Elektrik §irketinin mensublanndan 
ba§kasma ambarlardan muaf malzeme al· 
mak hakki verilmi§tir. 

- Hayir. Zannetmem. Ummam boy· 
le bir emir verilmi§ olsun 

Miiddeiumumi bunun i.izerine §Oyle 
bir sual sordu: 

- Valer, Ali Vahab, Kumbis elek • 
trik §irketi memurlan m:dir? 

- Hayir, Valer Satye ~irketi miidiirii. 
Ali V ahab ve Kumbis de Satye memur• 
lanndandtr. 

- Satye nedir? 
- Tesisati elektrikiye §irketi. 
- Y ani ayn bir §irket oyle mi? 
- Evet. 

- Salahiyetleri yok diyorsunuz amma 
bir sirkiilerle bu adamlara salahiyet ve • 
rilmi§. sonra ayn bir sirkiilerle bu salahi
yet nezedilmi§. 

- Ben bilmiyorum. Belki fen dairesi• 
nin teklifi iizerine boyle bir tamim yapil• 
mi§tJr. 

Bu iddia iizerine ayni sual fen dairesi 
§efi Gileri'ye soruldu, o da: 

- Ben boyle bir tamim yapildJgmdan 
haberdanm. Miidiir Hanses yapti, ceva• 
bmi verdi. 

Sut;lulardan ambar §efi Sadi de: 
- Evet boyle bir tamim var, dedi. 

Evvelce ambarlardan malzeme alabile • 
cek memurlar arasmda Satyeye mensub 
olanlar yokken sonra onlar da itbal edil· 
diler. 

Hakim Ahf sordu: 
- Bu tamimin sureti duruyor mu? 
- Belki durmaz. 
- Neden? 
- Ambar memurlan kaybetmi§ler • 

dir. 
- hi ki sizin ambar memurlan ken• 

dilerini kaybetmiyorlar. 
Bundan sonra vakit ge<; oldugundan 

muhakeme aym 30 uncu giinii saat ona 

Bu hastahgr en fazla sirayet ettiren 
vas1ta, gene hastalardir. Ciinki.i bir tifolu 
demek, milyarlarca tifo mikrobile miilev
ves demektir. Bunlann ~ama&Jrlan, elle -
rini degdirdikleri yerler tamamile bir 
mikrob yuvasJ halini ahr. Diger taraftan 
bu mikroblar lag1m vasitasile de kuyula
ra ve bostanlara sirayet ediyor. Binaen -
aleyh tifonun online gec;mek ic;in her~ey
den evvel ba~vurulacak c;are halki te · 
mizlige ah§tJrmak ve kendisine kendini 
korumak usullerini ogretmektir.» 

Doktor ihsan Sami saatine bakh. Son
ra etUviin yanma giderek a<;tl. !t;eriden ii· 
zeri numarah bir ti.ip !Jikardr: 

dim. Bay Muhiddin Ostiindag ile malum :---------------; 
gazeteler sahib ve mes'ulleri aleyhinde Ktztlaya iiye dev{lirme haftasi 
ac;tigJm davadan ve tazminat talebinden 1 temmuz 1937 de ba,hyacafctu. 
kayidsiz ve ~artstz vazgec;tigimi hi.irmetie- iiye yazthmz! 

hirak1ldi. 

rimle birlikte arzeylerim.» :_ ____ ..;.. ________ .... 
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evlenmenin sonu 
37825 lira ke~if bedelle 21/6/1937 tarihinde ihalesi yapilmak iizere ka ( R k k ) 

pall zarf usulile eksiltmiye konulan ~ehrirniz elektrik tesisati ir;;i 21/7/1937 II a am j program 
tarihine rashyan <;ar~amba gunii saat 15 te pazarhkla intaG eelilecektir. 

Biilendden abla.ma 
Ablacrg1ro. 
Bugiin sana istedigin gibi uzun bir 

mektub yaz1yorum. Srkmadan okuyaca
gma eminim. \=Linkii sana ucu dugiimlii 
bir hikaye anlatacagim. Diigiimii senin 
(_;ozmeni istiyecegim. ;Jimdi beni dinle: 

giizel bir riiya gormii§ gibi, tat!t duygu • 
!aria, yiire&im c;rlgm sevinclerle doluydu. Bir Amerikalt ~ok sev-

Saatler ge(_;mek, ilerlemek bilmiyordu. 
Ak§am, be§e kadar evden ~Ikmadim digi karJSJndan ayriimak 
y athm. okudum ve nih a yet dortte gi • mecburiyetinde kaldl 
yindim, be§ but;ukta sokaga c;tktun. _ 

0, birbirlerine randevu vererek bulu§· Bun dan iit; sene evvel, Filadelfiya' da, 

Bu ir;;e aid evrak, eksiltme ~artnamesi, hususi ve fenni ~artname, tesisat 
projesi, mukavele projesi, plan ve projelerdir. istekliler bu evrakt 190 kuru~ 
bedel mukabilinde Manisa ~ehri elektrik tesisab Birlik Reisliginden ahrlar. 

Muvakkat teminat 2837 liradrr. Taliblerin asa1(lda yazrh vesikalan ha 
milen belli saatte Manisa Hiikumet Konagmda Vilayet Umumi Meclisi sa 
lonund.a toplanacak olan Birlik Encumenine miiracaatleri liizumu ilan olunur 

1 - Naf1a Vekaletinden almmrr;; elektrik tesisat miiteahhidligi vesikasr. 
2 - 1937 yrlma aid Ticaret Odasr vesikast. 
3 - Eksiltmiye girecek olanlarm bizzat miihendis olmasr veya bunlardan 

birinin fenni mesuliyeti altmda i~in yaptlacagr ve tesisat miiddetince iiii basm 
da bulunduracagrm taahhiid etmesi lazrmdrr. (3663) 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi • 12,50 llav • 

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyat1 - 14,00 
SON - 18,30 plakla dans mus!kisl - 19,30 
konferans: Dr. Ali §iikrii. Qocuklara giine§ 
banyosu, faydasl ve zarar1 - 20,00 Fas!l 
saz heyetl - 20,30 Orner R1za tarafmctan 
arabca soylev - 20,45 Fast! saz heyetl (Sa
at ayan) - 21,15 ORKESTRA - 22,15 Ajanl 
ve Borsa haberlerl ve ertesl g\iniin pro '" 
gramr - 22,30 plakla sololar, opera ve ope· 
ret par~alan - 23,00 SON. 

viYANA: 

Bir hafta evvel Biiyi.ihdada, kuliibiin 
balosunda, senin arkada~larmdan N azan
la tam§tun. Sarho~ muydum, yoksa arka
da§In m1 t;ek giizeldi bilmiyorum. onun 
gozlerine bakmca birdenbire ba§Im don· 
dii. 

maktan hi~ ho~lanmadigmJ soylemi§tl son derece gizli tutulmak ~artile bir izdi
Konu~mamlza ancak bir tesadiif §ekli va~ akdedilmi§ti. Bu izdivat;, Filadelfi
vermek §artile razt olmu§tu. Zaten, ufak ya'mn en zengin fabrikatorlanndan biri
tefek almak i~in dola§acalum§. Ben, onu nin oglu olan 18 ya§mda Harry Brown ' 
arayacaktJm. Caddeyi dola§maga ba§ • Cook'la, dans<iz Mary Jane arasmda vu· 

- 18,40 kan111k yaym - 19,05 ev musilds1n1 
iigrenelim! - 19,35 roportaj - 20,Q5 haberler, 
hava, spor ve saire - 20,15 fil!mlere da.ir. 
kiSa hikayeler - 21,10 v:i:YANA VALSLE • 
Ri - 22 ,50 MUSiKi - 23,15 muhtelif haber• 
ler - 23,25 DANS MUS:iKisi - 23,50 ka.l'lljlk 
yaym • 24,05 viYANA MUSiidSi. 

Diyebilirim ki, balonun en giizel vii
cudlii, en iyi giyinen, en tath klZlydi. 
Ostii papatyalarla i~lenmi§, yerlere ka • 
dar uzun siyah tiil elbisenin altmda 
viicudiiniin i~ gtctkhyan bir;irni goriinii· 
yordu. ;limdi yiiziinii anlatamlyaca&Jm. 
Y al~Iz, ba§tmm it;inde, bir t;ift iri siyah 
goz, ve ate~ rengi parlak dudaklann res
mi var. Gozlerini gozlerimden aynmr • 
yarak benimle konu§tu. Sesini dii§iindiik
~e viicudiimii iirperrneler sanyor... Bu 
senin arkadaf!n beni biiyiiledi abla ... 
Seni, ~ok sevdigini, mektebde senden ii(_; 
Simf a§ag1da olmakla beraber, mektebin 
en iyi get;inen ve anla§an t;ocuklan oldu
gunuzu soyledi. Bununla, senin arkada
§m fakat ya§mm senden kiic;iikliigiinii an· 
latmak istiyordu galiba ... 

Onu, dansa kald1rmagt dii§iindiik(_;e, 
cesaretim eksiliyor, ona toy bir adam 
hissi verecegimden korkuyordum. Onun 
dudaklanna bakarken ate~ alacagmu, 
gozlerine hakarken ba§Imm donecegini, 
gozlerimin kararacagmt samyordum. 

flk dans teklifini o yaptt: 
- Benimle ni(_;in dans etmiyorsunuz? 
Cazband bir tangoya ba§lami~tt. Elek-

tn1tler sondii. Salona a~1k pen~releJ>den 
ay 1~1&1 dolmu~tu. 

Kolumu, onun ince beline doladun. 
Lambalan sonen salona. ay J§tgile hera
her serinlik de dolmu§tu sanki, titriyordum. 
AdJmlanm, bizi kalab3.hk salondan hah
~eye t;1kard1. Baht;enin ~imen boliimleri 
arasmda, cazbandm sesi derinlerden ge • 
linciye kadar ag1r agtr donerek uzakla§
ttk. 

Dudaklarunm altmda, sa~lannm do -
Ia§masma, kulagma ftsrldamasma krzma· 
d1. lhk belini demirden bir (_;ember gibi 
saran kolumun geni§lemesi it;in <;trpm • 
mad1. 

0 da bend en ho~lanmr~b abla .. , 
Onunla ilk danstan sonra, sabaha ka

dar hi~ kimseyle dans etmedim. Biifede 
kar§thk!t i~tik. Salonda herkesin it;inde 
dans etmektense, bah(_;ede ay 1~1gmm al
tmda donmegi tercih ediyorduk. Bir ara
hk ba§Ini kaldnd1. Gozlerinin derinli • 
ginde alevler vard1. Kml dudaklanm 
geren, di§lerini pmldatan bir giilii§le yi.i
ziime bakarak mmldand1: 

- Ne giizel gece!.. <;ok mes•udum ... 
Dudaklan di§lerinin pmltlSlm kapa -

hrken, uzun kirpikleri ag1r gelmi~ gibi 
dii§erek gozlerini orttii. 

V e dudaklanmdan dudaklan kac; • 
mad1. 

ic;imde bir yangm ba§lamt§tl. Ona 
yalvardun. Ertesi gun i~in bulu§lllamizt 
soyledim. Kabul etti. 

Giin agarmadan bir saat Once babas1 
annesile beraber gitti. Elini stkarken. 
gozlerinin it;ine baktim. Unutmadrm der 
gibi uzun kirpikli goz kapaklan bir an 
i~in i:irtiildii ve at;Jidi. 

Ertesi sabah uyanmca, ba§untn 1~1 

Aparbman merak1 

ikbsad Vekaleti i~ Ticaret Umum iidurl'' giinden: 
lad1m. Geceki uykusuzluk, it;ki, heye • ku buluyordu. ' 30 ikincite:o;rin 1330 tarihli kanun hiikiimlerine tevfikan Tiirkiyede Ga 
can, giindiizkii uyku, okumak, onu bu - Mary Jane son derece giizel, san§m li:;;masma izin verilen ecnebi r;;irketlerden cNestle And Anglo Siiis Holding 
lamanam korkusu beni sersemletmi§h. bir kizdr. Harry onu ilk gordiigii giin, Kompani Limited. ~irketi bu kere miiracaatle Tiirkiye vekili Francis Raise 

d d d T I k ~sagtda yaztlt hi.ikiimlere tevfikan muamele ifa etmek iizere yeni bir veka • 
Belki a§agi a 1r, iye iine e o~uyor, hayatmda bir daha bu kadar giizel ve letname vermir;;tir. 
tekrar T aksime t;rktyordum. Birdenhire bu kadar beg~ enebileceg~i bir mahluka te· a) Mezkiir ~ketin Tiirkiyede mutasarnf1 bulundu~u bilumum gayri • 
onu gordiim. Bir magazanm vitrinine ba- sadiif edemiyecegini dii§iinerek onunla menkuller, tesisat ve demirba~ e:?yayJ idareye, 
k1yordu. Bir solukta yanma gittim. Goz· evlenmege karar vermi~ti. Fakat, bulu§· b) 1!/bU p;ayrimenkuller, tesisat ve demirba~ e~yaya muteallik her nevi 
lerinde siyah gozliik vard1. Giilerek elim mak iizere s<izle§tikleri giin, Mary J a - icar mukavelenamelerini sirketin menafii noktai nazarmdan miinasib gore • 
uzattJ: ne'm, yanmda ba§ka bir kadmla geldigi- ce~i ahkam ve ~erait dairesinde akta, 

- Nas1lsm Biilend? ni goriince delikanlmm hayretten, par • c) Gerek Turk mahkemelerinde, gerekse makamat ve devairi resmiye 
~a~rrdJm. Sesinin ahenginde, sevdigi magi agzmda kalmi~h. Nasrl kalmasm nezdinde Nestle And Anglo-Silis Holding Ko. Ltd.. $irketini Tiirkiyede temsile, 

erkegi goren kadmm, sevinci yoktu. Eh- ki, Mary Jane'm yanmdaki kadm, ona, d) Hususah mephuseye rniitedair maliye makamatmca taleb olunacak 
ni dudaklanma gotiird.iim. Bu el de ha- aldamlacak kadar benzeyen ikinci bir her tiirlii evrak ve vesaik, formiiller ve beyannameleri vekil srfatile vaz't 

imza a 
reketsiz ve heyecanstz bir viicudiin. gizli Mary Jane' dr. Giizel dansoz, bu kadmr, e) Balada me:r:kur salahiyetleri ktsrnen veya tamamen tensib edecegi ahar 
bir sevinc titremesi v• duyu~ olm1yan e- «k1zkarde~im Jean» diye takdim etmi§ti. kimselerf! ~evre ve bu suretle yapacagr veka.Ietleri istirdada; maamafih bu su-
liydi. Delikan!t, tepeden hmaga kadar bir - retle kendisine salahiyet verilecek e~hasm bunlan kendiliklerinden ahara 

Koluna ge~erek, belki ona geceyi ha- birinin tam manasile e§i olan bu ktzkar· 
devre haklarr olmJyacakttr) 

ttrlatmm diye kulagma flSlldadim: de§ler kaT§ISmda hayretten hayrete dii§ii· 
- Sevgilim!.. yordu. Bu iki karde~ hakikaten ikizdi ve 
Birdenbire silkinerek kolumdan ~tktt. hatta, anneleri bile, bazan onlan ayir -

Sesi sert bir riizgar gibi kulaklanma ~arp- detmekten aciz kahyordu. 
tl: Harry Brown'la giizel dansoz evlen -

-Sen akhm bozmu§SUn Bi.ilend!.. diler. Once gayet iyi ge~iniyorlard1. Gii-
Ve gene bir riizgar gibi yammdan zel, zarif bir aparhmana ta~mmt§lar, 

aynlarak. kalabahgm arasma kan§tt. Jean'1 da yanlarma almr§lardt. Yeni ev-
Ben, iki yammdan ak1p get;en ins an liler pek mes'uddular. Fa kat giiniin bi -

selinin ortasmda §a§ktn, ktptrdlSlz kaldrm rinde, bu mes'ud yuva, bir facia netiee
hte sana, onunla tam§ttglmizt, hera • sinde birdenbire dag1ltverdi. Bir sabah, 

ber get;en giizel gecemizi, ve sonunu an- gene Harry Brown ag1r yarah olarak 
lathm. hastaneye kaldmldt, ayni giin, kans1 

Aradan birka~ giin ge~tigi halde, be- mahkemeye miiracaat ederen bo~anma 
ni cadde ortasmda b1rakhgt dakikamn davas1 at;h. 
§a§kmltgi it;indeyim. Ayni zamanda adliye meseleye vazt -

Bu ne demek abla? yed etmi§ ve tahkikata ba§lamt§h. lkizler 
Ni~in bana iimid verdi? Ban a nit;in sorguya t;ekildiler: once inkara saphlar 

biitiin tathhgtm gosterd.i? Kollanmda bii- fakat nihayet i~in it;yiiziinii anlatmaga 
tiin agtrhgile birakhgi viicudiiniin steak- mecbur oldular. Hadisenin sebebi, ikiz
h&Im duyuyor gibiyim ... Benimle eglen- lerin birbirine aytrdedilemiyecek kadar 
mi§ olmasma ragmen onu seviyorum ab- benzemelerinden ileri gelmi§ti. Harry 
Ia... Sen, arkada§Imn huylanm her hal- Brown, kanst ve baldtzile sokaga • t;Ikhgt 
de ~ok iyi bilirsin. Bana yaz, beni bu ve onlan ahbablanna tamtmast icab et -
iiziintiiden, §a§kmhktan kurtar... Benim- tigi zaman daima ikisini kan§tmyor, ka
le eglenmege hakk1 yoktu. Onunla evlen· rJSint «baldlZ!m», baldlZlnt <<kanm» diye 
meyi kuruyordum. Eger, tekrar bulursam takdim ediyordu. ilk zamanlarda, Mary 
gene ayni fikirdeyim... Eni§teme hiir • J ane't sadeee gi.ildiiren bu yanl!§hklar, 
metier, seni sevgiyle kucaklanm. gitgide onun canmt s1kmaga ba~lami§ ve 

«Biilend» gene kadm nihayet, sokaga ~tkmaktan 
CAHID UCUK vazget;ecek hale gelmi~tir. 

............................................................ Bir ak§am, Harry, sokaktan avdet et· 

Meccani tifo a§lll yapilan tigi zaman, koridorda kansma tesadiif et-

yerler mi~. onu kucaklami§ltr. Fakat, o mada 
istanbul S1hhat ve i~tlmat Muavenet birdenbire bir oda kaptst aqlmi• ve o'"f -

MildUrlii!';iinden: "' • 
cagaloglu merkez hiikumet tababetinde, ked en gozii donmii$ bir kadm Harry' e 

Fatih hiikumet ve beledlye ba§tababetin - bir tokat atmt§tlr. Meger, Harry'nin ku
de, Eminonii hiikO.met ve belediye ba~taba- cakla§tlgr kad1n kanst degil baldiZlymt§. 
betlnde, Beyo~Iu hiikumet ve beledlye ba~- B 1 1 kl · 'd kl 
tababetinde, Be§ikta~ hiikumet ve belediye u yan 1~ 1 ar grtg1 e st a§ml~ ve 
ba~tababetlnde, Sanyer hiikumet ve bele- Mary Jane'm ifadesine gore yanh$hktan 
dlye b~tababetlnde, Beykoz hiikO.met ve ziyade, bile bile yaptlmaga ba§lanmt1hr. 
beledlye ba.l]tababetlnde, Uskiidar hiikilmet Bunun iizerine, hem erkek i~in, hem de 
ve beledlye b~tababetlnde, Kad1koy hiikil
met ve belediye ba.l]tababetlnde, Adalar iki ktzkarde~ kin tahammiilfersa bir hale 
hiikO.met ve beledlye ba~tababetlnde, Ba - gelen bu hayat yiiziinden, kankoca ara
krrkoy hiilctl.met ve beledlye b~tababeLln- smda miithi~ bir kavga olmu~ ve il mah
de, Eyiib hiikumet tababetlnde, Eyiib dis- kemeye intikal etmi•tir. 
panserlnde, Edlrnekapt sihhat merkezlnde, • 
Fatlh mmtakasmm Samatya, f?ehremlnl, 
Eyiib, Unkapam, Fener, Karagiimriik mev
kl hek1mUkler1nde. Emlnooii mmtakasmm 
Alemdar, Kumkapr, Beyaz1d, Kii!(iikpazar 
mevki hek!mliklerlnde. 

Yukarrda adlart yaz111 yerlerde tlfo ~lSI 
yapiiacaktll'. 

Bursada da 

Kad 1nlar1n Genc
le,tirilmelerinde 

BiR MUCiZE : 

Keyfiyet kanuni hiikiimlere uygun goriilmii!f olmakla ilan olunur. 

S1vas Baymdrrhk Direktorliigiinden: 
14,259 lira 57 kuru~ ker;;if bedelli S1vas - Erzincan yolunun 82 - 86 + 230 

kilometreleri arasmda 4230 metre tuliindeki §ose tamirat.t esasiyesi 8/7/937 
per~mbe p:unii Srvas Vilayet Enciimeninde ihale edilmek iizere kapah zarf 
usulile 21/6/937 den itibaren ekslltmiye konulmu~tur. Muvakkat teminat 1069 
lira 46 kuru~tur. !steklilerin bu i~i yapabileceklerine dair ehliyet vesikasr 
ibrazma mecburdur. !steklilerin teklif mektublanm 8/7/937 per~embe giinii 
saat 14 e kadar VilAyet Daimt Enciimenine vermeleri lazrmdtr. Ke!iif ve ~art
namesi herzaman Vilayet Nafra Miidiirliigiinde goriilebilir. (3642) 

P. T. T. · Levaztm Miidiirliigiinde • • 
1 - !dare ihtiyact iGin 140 ton 4 m/m, 10 ton 2 m/m ki ceman 150 ton 

demir tel kapah zarf usulile satm almacaktrr. 
2 - Muhammen bedeli c30,000• muvakkat teminah c2,250• lira olup 

eksiltmesi 11/8/1937 <;ar~amba gunii saat c15• te Ankarada P. T. T. Satmalma 
Komisyonunda yaprlacakt1r. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka rnektubunu, Tica -
ret Odast vesikasmd.3.n ba~ka miiteahhidlik vesikasm1 ve teklif mektubunu 
muhtevi kapah zarflaruu o giin saat cl4• e kadar mezkur Komisyona tevdi 
eyhyeceklerdir. 

4 - ~artnameler, Ankarada P. T. T. Levaztm, istanbul Beyoglu P. T. T. 
Ayniyat ~ube Miidiirliiklerinden c150• kuru~ iicretle verilir. cl725• (3664) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
tdaremiz te~kilatmda t:ah§tmlmak iizere a~ag1daki §artlar dahilinde iki 

namzet memur almacakhr. 
1 - Ya~r 35 ten a~agr olmak. 
2 - Askerlik vazifesini yaprnl§ olmak, vazife gormege mlni hastah~t 

ve suihalleri olmamak. 
3 - Ahnaeak ik! memurdan blrl Muhendis rnektebinden veya tini -

versite Fen Fakiiltesinden veya bu mekteblerin muadili olup idarece ka -
bul edilecek ecnebi mekteblerinden mezun bulunacakhr. Digeri de. Ziraat 
mektebi alismden veya idarece kabul edilecek muadil bir ecnebt ziraat 
mektebinden ne~'et etmi~ olacakhr. Bunlarm her ikisi de kendi meslekleri 
dahilinde iyi teknik malumata sahib olacaklar ve miikemmel tiirkr.;e ve bil -
hassa tiirkr.;e kitabete vukufdan maada fransu:ca ve ingilizce veya frnsrzcs. 
ve almanca llsanlanna laytkile vakrf bulunaeaklardtr. 

4 - Bu iki memurun ayltk iicretleri 100 liradan a$agr olmtyacaktlr. 
5 - Namzedler tafsilah a~agrda yazth imtihanlan geGireceklerdir. 

A - Namzedler kendi mesleklerile alakadar olarak idarece tayin edilecek 
iki~er teknik mevzudan birini ser.;erek bunun hakkmda tiirkc;e bir mli
taleaname yazacaklardrr. cMiipdeti iki saat. 

B - Kendilerine verilecek franstzca teknik bir make.leyl yanm sahifeye 
SJ~d.rrmak suretile £rans1zea ve tiirkc;e olarak telhis edeceklerdir. 
cMiiddetl iki saah 

C - Almanca ve ingilizce hirer makaleyi aynl vec;hile hul~sa t:!deceklerdir. 
• ~viiiddE'ti iki saah 

D - Miihendis namzed verilecek blr rasyonel mihanik meselesini hallede
cek. ZiraatGi namzed ise idare lAboratuarmda bir do~aj yapaeakttr. 

6 - lmtihan 6 temmuz 937 sah giinil saat sekiz bu~ukta Umum Mil.dUr
liik merke:;dnde yaprlacaktir. 

7 - TaJiblerin bu tarihten evvel evrak1 miisbitelerile ve bir dilekce ile 
bidikte Memurin Subesine miiracaat etmeleri laztmdrr. (3686) 

AKAY isletmesi MiidiirliiR'iinden: 
Adalar- Anadolu- Yalova hath yaz tarifesi 30 haziran 937 c;ar~amba-

dan itibaren tatbik olunacaktir. Yeni tarife iskelelere asrlznr~tlr. (3693) 

Sam sun Belediye Riyasetinden: 
Belediy~mizce yeraltt elektrik kablolarmda husule gelen 8.r1Z1 mahal

lini tayin eden bir hat mesaha aleti satm almacakhr. Satmaga talib olan -
!arm aletin evsafmr, r;;eklini, bedelini bildiren teklif mektublanm ve kato
loklarmi 15/7/1937 tarihine kadar Belediyemize gondermeleri ilan olunur. 

Kad1koy ikinci Sulh Hukuk Hakimliginden: 
932/20 terekesinin iflas yolile tasfiyesine karar verilen olii kuyumcu 

Aniktosi yedindeki 3 singer el diki$ makinesile il~ kilm 5/7/1937 pa:r:artesi 
saat 14,30 da Kad1koy Pazar yerinde sattlaeag1 alakadarlara Han olunur. 

Liileburgaz il~ebaybgmdan: 
Kaza ktr bek<;ileri ic;in 55 ila 75 taktm maakaput elbise satin ahnacakhr. 
9 temmuz 1937 tarihinde ihale ec!ilmek iizere eksiltmiye konmu$tur. 
Beher tak1rnm muhammen bedeli 19 lira 50 kuru~ ve ilk teminat 109 

lirad1r. Elbiseler niimunesi Kaymakamhkta mahfuz kuma~tan yaprla -
cakttr. Eksiltmiye i~tirak edeceklerin hergiin miiracaat etmeleri llan olunur. 

-

-

' 

. 

Bursada yeni yapdan aparhmanlar 

Diinyamn en biiyiik profesorleri gene 
ve kuvvetli hayvanlarm hiiceyrelerin • 
den I,;Ikardtklan OZU insanlara Ci§Iltya • 
rak olen kuvvetli ve hayatl ia
de ediyorlar. Ayni esas iizerinde gene ve 
dine hayvanlarm cildlerini besliyen hii
ceyrelerin ifraz ettikleri 0 krymetli ozii 
vesaiti fenniye ile ikinci bir koruyucusu 
olan ac1badem yagile imtizac ettirilir. 
Yagh ve ya~srz Hasan Acrbadem krem
leri elde edilir. Yiize, cilde siiriildiigii 
zaman mucize denilecek biiyiik deg~ik
lik goriiliir. Gev§iyen adaleler gerihr, 
yiizdeki r;ukurlar biiyiik diizen ahr. A
~o;Ilan mesamat kapamr. Cild elastikiye
tini kazanrr. <;il ve lekeleri koki.inden 
temizler. 60 ya§mda bir kadmm bu 
kremle buru§uk yiiziinii gene bir ktnn 
cildi kadar tazele§tirir ve diizgiinle§ti -
rir. Bu hal tecriibe ile sabittir. Hasan 
Acrbadem kremleri ~irkinleri giizelle§· 
tirir ve ihtiyarlan gencle§tirir. Kadm -
lara fiisiinkar, tath s1cak bir cazibe ve
rir. Cinsi cazibeyi ziyadele§tirir, fakat 
actbadem yag1 kremini yapmak ~ok gil~ 
olup bu bir san'at ve fen meselesHUr. 
Baz1 rtriyat9Ilar Actbadem esansrm va
zelin ve buna benzer yaglarla kan§hrs
rak acrbadem yagt kremi altmda sat • 
mak isterler. Cildinizi actbadem ya
gmdan yaptld1gmt asia malum ol
mryan acrbadem yag1 kremlerinden ko
ruyun, aksi halde yi.iziin esmerle§tigini 
ve tiiylendigini goriirsiiniiz. Yagh Ha -
san ac1badem kremini gece yatarken 
yagstz Hasan Ac1badem kremini sabah· 
Ian kalkmca yiizlerine siiren her bayan 
cildlerinde bu biiyiik degi§ikligi gore • 
ceklerdir. Her gece bayan teninin gii • 
zelligini, §effafiyet ve letafetini ancak 
bu Hasan kremlerile idame ettirebile-

Baytar Arantyor 
Bursa {Hususi) - Bursayr son iki 

y1l it;inde bir apartunan yaphrma roera
kJdir sarml§ bulunuyor. Eli para tutan • 
lartmtz veya i§lerinden fazlaea para ka
zananlanmtz en iyi bir gelir kaynag1 ola
rak hemen hirer apartlman yaptmveriyor
lar. Gert;i Bursadaki bu imar hareketin -
de Emlak Bankasmm da bir hissesi var
dtr. Lakin; vakti hali yerinde olan kim
selerin, oturduklan yerlerde rahat aradik
lanm gosteren bu harekete daha ziyade 
doktorlanmtz onayak olmu§lardlr. 

F aka! dikht ediyorum; apartimanla
§an mmtaka yalmz ~ehrin en biiyiik ana 
yolu olan Atatiirk caddesidir. Ba§ka yer· 

lerde apartJman yapilmadigma gore esk1 
Bursanm it;inden yepyeni bir Bursa ft~ -
bnyor demektir. Bu cadde iizerinde son 
zamanlarda bir~ok aparttman yaptlmt§tlr. 
Y eni apartunanlar yaprld1k<;a kiraCI!ar 
buralara ta§Inmaktadular. Bunun i~in 
ah§ab evlerin yava§ yava§ bo~almakta ve 
ah§ab ev kiralarmm dii§mekte oldugu go
riilmektedir. 

Apart1manlardan ba§ka hu cadde iize
rinde yeni bankalar ve kazinolar da ya -
pilmt§ttr. Mesela: Ziraat Bankast yeni 
bir banka binast yaptlrmi§tlr. f§ Bankasr 
da postane yanmda yeni yap1lan bir bi
naya ta§mmak iizeredir. cegim unutmasm. 

Pmarhisar Belediyesinden: 
Belediyemizin (938 mali ytlmda iicretl yiikselmek !'Jprtile) •50• elli lira 

ayhk ucretli baytarhg1 ar,;Ikhr. Talib olanlann Belediyemize miiracaatleri 
ilan olunur. (3677) 

Pendik Belediyesinden: 
Pendik Beledivesince iki tonluk, benzinle miiteharrik bir kamyonet sa

tm ahnacakflfr. Muhammen bedeli 2500 iki bin be$ yiiz lirad1r. 8/6/1937 t a -
rihinden 29/6/937 tarihine kadar 21 giin miiddetle a~tk eksiltmiye konmu~tur. 
!halei kat'iyesi 29/6/937 salt giinii saat 16 da Pendik Belediye dairesinde 
Daimi Enciimen huzurunda icra edilecektir. Eksiltmiye i~t!rak edebilmek 
ic;in muhammen bedelin % 7,5 teminah muvakkate makbuzu veya banka 
mektubu ibrazt mecburidir. Talibler lhale gun ve saatte Belediyede Da!ml 
Enclimende r.aztr bulunmalart ve fazla izahat almak istiyenler ve $Brtna • 
meyi gormek istiyenler hergiin Belediye Reisli~ine miiracaat edebilecekleri 
ilan olunur. (3681) 

BERLiN: 
17,05 iKiNDi KONSERi - 19,05 EO-LEN .. 

CELi MUSiKi - 20,05 haberler ve sa.tre .. 
21,15 l;lAN VE ORKESTRA - 23,05 haberlet 
ve saire - 23,25 spor - 23,35 DANS MUSi
Kis:t. 

PE$TE: 
19,30 ORKESTRA KONSERI • 20,35 hi• 

kaye - 21,05 karJ§lk yaym, haberler - 23,25 
ORKESTRA KONSERI • 24,35 QiNGENE 
ORKESTRASI - 1,10 haberler. 
BUKRE~: 
19,05 ASKER! BANDO - 20,20 kon!e • 

rans - 20,40 ROMANYA §ARKILARI-21,{)5 
mektub kutusu - 21,20 DANS ORKESTRA• 
SI - 22,35 haberler, spor ve sa.ire - 22,50 
GECE KONSERi - 23,50 fransJZca ve al 4 

manca haberler - 24 son haberler. 
BELGRAD: 
18,25 ViYOLONSEL KONSERi • 18,55 

KARI§IK §ARKILAR - 19,25 gramofon, U• 
lusal yaym - 20,55 OPERA PARQALARI • 
21,55 haberler, balk musikisi - 22,35 CAZ .. 
BAND TAKIMI - 23,05 haberler • 23,20 MO'"' 
siKi - 23,55 DANS MUSi:Etisi. 

LONDRA: 
19,05 kan~1k yaym - 21,05 ORKESTtiA 

KONSERi - 22,05 DANS ORKESTRASI "' 
22,45 edebt konu~ma - 23,05 haberler, hava, 
spor ve sa!re - 23,30 ORKESTRA KON .. 
SERt 

PARfS [P.T.T.l: 
17,15 gramofon - 17,20 KEMAN KON • 

SERi - 17,35 HAFIF MUS:hti - 20,05 hava. 
haberler - 21 OPERA YAYINI: La BoM• 
me. I 

ROMA: 
18,20 DANS MUSiKisi - 18,55 kar!§Ik ya• 

ym - 21 .45 KARI$1K MUSOO • 22,05 0 • 
PERA YA YIN!: EFSANELER DIYARIN • 
DA. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am §ehrin muhtelif semtlerinde 

no.bet!(i olan czaneler §Unlardll'; , 
Istanbul cihetindekiler: 
Eminoniinde (Bensason), Beya.zldda. 

(Belkis), Kii~iikpazarda (H. Hulilsl), EyUb
sultanda <Mustafa AarltJ, l;lehremln1nde 
(Hamdi), Karagiimriikte (Fuad), Sa mat .. 
YJ,da (TeofilOS), §ehza.deba~mda (Asaf) , 
Ak.sarayda (Etem PertevJ, Fenerde (Em!l• 
yadil, Alemdarda <~ref Ne§'etl, BakJrokoy .. 
de <Merkezl. 

Beyoglu clhetindekiler: 
fstlkHi.l caddesinde (Della Sudal, Tepe· 

ba§mda (Kinyoli), Gala. tad a (Hiiseyln 
Hiisnii), Takslmde (Limonclyatl), ~ !ide 
(Nargilec1yan), Kasrmpa§ada (MiieyyecD, 
Haskoyde (Neslm Aseol, Be§ikt~ta. (Ali 
R1za), Sanyerde (Osman). 

'(jskiidar, Kadrki:iy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda iskelede (Merkez), Kadlko ~ 

yiinde Pazaryolunda (Rifat). Biiyiikadada. 
(§!nasi Rrza), Heybellde (Halkl. 

VEFA T 
Heybeliadada oturan sabrk jandarma 

kumandanhgrndan mutekaid Fahri ve· 
fat etmilitir. Cenazesi bugiinkii cumar .. 
tesi giinii saat 13,30 da kaldtrtlacak ve 
Heybeliada mezarb~ma defnedilecektir • 

Merhumu seven arkada~lann eenaze 
merasimine i§tirakleri rica olunmakta• 
drr. 

Te~ekkiir 
Feyzi Pa§a damadr Bay Re§ad e§i Ba

yan Zekiyenin cenaze rnerasirnil'le i~ti
rak eden ve mektub ve telgrafla teessii· 
riimiize ortakhklanm bildiren dostla. • 
nmtza ayn ayn cevab vermege kederi -
miz mani oldugundan bu vasrta ile te .. 
~ekkiirlerimizi sunanz. 

Evladlan: Ulviye, Feyzi, Emin 

Te§ekkiir 
Yirmi sekiz senedenberi 9ekmekte oJ... 

dugum bir rstlrabm sag tarafrmdaki 
bobregin ta§ yaparak mesane yolunu 
kapatmas1 ve binnetice iltihablanma -
smdan ilerl gelmekte oldu~nu te§his 
ve muva.ffakiyetll bir surette yapt1~ a• 
meliyatla uzunlu~u 28 santim ve geniJ• 
ligi 16 santirn derecesinde buyil.mil~ ve 
tefessiih etmesine ramak kalmt~ olan bu 
bobre~i ~rkar1p bir babe §efkatile tecla~ 
vimi yaparak cammt kurtaran ve altl 
niifus aileme kavu~turan profesor Dr. 
Bay Behcet Sabit Erdurana kar§t duy• 
dugum minnet ~iikrantm ve ameliyatJ -
mm yap1ldtg1 ~i§li Marmara hastanesl 
3ahibleri Dr. Bay $evket K1yas ve refi· 
kasr Dr. Bayan Suad ~evketle hastaba
kicJlarmm hakkrmda gosterdikleri ihti· 
mamlardan dolayt husule gelen derin 
saygrlanm kendilerine alenen arz1 in
sani bir vicbe bilirim. 

Esk!§ehir <;atac1k Orman komiseri 
Hakkt 6zkan 

S A MSUNDA 
Ralk Kitabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bil
ti.in mekteb kitablan, ktrtasiye, 
mecmua ve ~tazeteleri,n tevzl veri· 
dir. En son model daktilo ve fo • 
to~raf makinelerinl de burada bu· 
lursunuz. 

Samsun - Gazi caddesl 
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Bir Tiirk gencinin Hatayltlar sevinc icinde <;anakkale bogaz1nda iki 
gemi ~arp §h, biri bath 

,muvaffakiyeti 
Polonyanm bizden ald.gl Tiirkler, hakknldan emin, 

~usademe, Akden~ en gelen ispanyol ~ilepile tiitiineksperiC~mal~a~- siikfin jt'inde bekliyorlar 
lstanbuldan giden ltalyan vapuru aras1nda oldu, lar ~ok takd1r eddd1 ~ 

Benim de inanacag1m 
geliyor! 

italyan vapuru bath, niifus~a zayi~t yoktur Bu mes'ud insanlar diyar1n1n her taraf1, Ulu On U gur tutmak ve ugursuzluk 

rBagtara!t 1 tncn &ahttcdc] 

evvelki giin limammtzdan italyaya mii
teveccihen hareket etmi§tir. ltalyan va
puru (:anakkalede N ara oniinde ~L:de
nizden limammiZa gelmekte olan lspan
Ya banduah, 9000 kii~ur tonluk Magel
!aJ:Les iillnli vapurla k.ar~tla~mt§hr. 

italyan ve ispanyol vapurlan, galib bir 
ihtimale gore fazla sis yi.izi.inden pek ya
km bir mesafede b.irbirlerinin kar~ISlna 
t;tkml§lar ve rota degi~rmege vakit bu
lamadan c;arpt~~lardtr. VaL:' a esnas~nda 
lspanyol gemisi, fazla yiildii olan hal
fan gemisinin iizerine dii~mii~iir. Mii -
sademe pek ~ddetli ohnu~ ve Kapo Tino 
Vapurunun iskele tarafmda gayet bi.iyiik 
bir delik ar;thru~tu. ispanyol gemisi de 
ba~ tarafmdan ehemmiyetsiz surette ya -
ralanm1 tJr. italyan vapurunun kaptaru 
ar;tlan rahneyi kapatamtyacagtnl ve ir;eri 
hi.icum eden sularla geminin ac;Jklarda 
batacagmi anlaymca hernen di.imen lm
nu~ ve sahile dogru seyrederek karaya 
oturmak istemi~tir. italyan vapuru siirat
le karaya dogru giderken ambarl:mna 
dolan sularm tesirile yanyolda devrilmi§· 
tir. Geminin bataca~m anhyan miirette
bat bu srrada flikalara atltyarak vapur
dan aynlmi§lardtr. Pek az sonra da Ka
po Tino vapuru biisbiitiin devrilerek bat
mt~br. Gemi sahile iyiden iyiye sokuldu
gu ic;in batuktan sonra da bir lmmt sudan 
yukanda kalmtstrr. Miirettebat tamamen 
gemiyi terkettiklerinden niifu~a bir zayi
at olmamt~tJr. 

Buradan transit olarak ger;mekte olan 
Ma~allanes vapurunun kaptam, hadise
ye italyan vapuru siivarisinin sebebiyet 
verdigini soylemis. mahallen ke~if yapil
Jrasim istemi§tir. Siivari yo] una devam et
mek ic;in miisaade talebinde bulunmu§ 
ise de tahkikat netice$ine kadar limanda 
kalmasJ bildirilmi§tir. Batan ltalyan va
purunun kaptan ve tayfalan c;anakka -
leye ~kml~lard1r. Bugiin §ehrimize gel -
meleri beklenmektedir. 

Bir ka.zazede yolcunun ga.zetemize 
gonderdigi ta.fsilat 

Bir arkada~ImJzm kazaya ugnyan 1 · 
talyan vapurunda bulunan refikast, fe -
laket hakkmda bize telgrafla §U malu -
rna n vermi~tir: 

Saat dokuzu on ger;e, (:anakkalede, 
Nara bumunda, i~inde bulul'ldugurnuz 
Capo Tino vapuruna bir ispanyol gemisi 
c;arptJ. Ozerimize dogru gelen bu vapurla 
bizirn vapur arasmdaki musademe pek 
~iddetli oldu. Capo Tino'nun kaptam 
tomistan ettigi ic;in 1spanyol vapurunun, 
tam ortadan c;arpmasma mani oldu. Ak
si takdirde bir an ic;inde batard1k. 

T ayfalar, yolculan teselli ve gemiden 
c;tkmalanna yardtm ettilerse de, sonradan 
yalmz kendi e~yalanm kurtarmak gay -
retine dii~tiiler ve · yolculann e~yasim ta
mamile ihmal ettiler. Hatta, tayfalann, 
kendi mallarmi kurtarmak ic;in tam on 
be~ dakika bol bol vakit bulduklanm, ic;
lerinden baztsmm elbise bile degi§tirdigini 
soyliyebilirim. 

Karaya c;tknktan sonra, <;anakkale 
Sahil Sthhiye dairesinin vesaitile Canak -
kaleye nakledildik, orada Vali F eyzi ve 
Belediye reisi Osman kazazedelere kar§I 
fevkalade alaka ve nezaket gosterdiler; 
bizi, ellerinden geldigi kada.r teselli etti -
ler; yiyecek ve mesken tedarik ettiler, 
hatta eglendinnege c;ah§hlar. Fakat, 
maalesef hepimiz paras1z ve giyeceksiz 
kalchk. 

C iilna.r V aral 
Berlinden gelen maliimata. gore ... 

Berlin 25 (Hususi) - 1stanbuldan 
bildirildigine gore, Valansiya hiikiime -
tine mensub bir ispanyol 11;emisi bugiin 
CanaHale Boga7mda bir 1talyan vapu
runu babrmtshr. ftalyan vapurunu ba -
ttran ispanyo) vapuru bir Sovyet lima -
nmdan geliyordu. Vapurda Valansiya 
hiikumetine aid miihim rniktarda harb 
malzemesi bulunuyordu. Tiirk makamab 
tahkiht yapmaktadtr. 
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Himalayaya ~Ikan heyet l Suriye Ba~vekili diin a-
bir felakete ugrad1 risten ~ehrimize geldi 

Simla'dan verilen bir habere gore, 
Himalaya da~na ~kmaga te~ebbiis e
den sekiz Alman ve dokuz yerliden mii
rekkeb bir seyyah kafilesi 91/i, altmda 
kalmi?hr. Heyetin reisi Dr. Karl Wien 
ve alh seyyah bu feci kaza neticesinde 
olmil!?, yalmz doktor Karl Ulrich Luft 
kurtulmu~tur. 

Bir~ok defa yilksek dag seyahatleri 
yapml§ olan bu ~ekiz ki§i, nisanm 11 in
ci giinii Mi.inich'ten hareket etmi~ledi. 
Heyet reisinden alman 15 haziran ta • 
rihli en son haberde, uzun miiddet de
vam eden karlardan sonra havanm dii
zeldigi ve arhk. daga siiratle hrmanmnk 
imkam hastl oldugu bildiriliyordu. Sey
yahlar, az bir zaman zarfmda, 6185 met
ro irtifamdaki 4 nurvarah kampa ula~ -
mak iimidinde idiler. 

Atina el~imiz Metaksasm 
yanmda 

Atina 25 (Hususi) - Buradaki Tiir -
kiye el<;isi Ru~en E¥ef Unaydm, Ba§ -
vekil Metaksas1 ziyaret ederek iki mem
leketi alakadar eden meseleler hakkm
da yarnn saatten fazla gori.i§mii§tiir. 

Mezunen memleketinden donen Fran
sa elc;isi de Ba§vekili ziyaret etmi§tir. 

r Baqtaratt 1 fncf sahttede) 

rine dogru yollanna devam etmi§lerdir. 
Suriye Ba~vekili Cemil Miirdiim iki 

gun ~ehrimizde kalarak pazartesi saba
hi Toros ekspresile ~ama gidecektir. Ce
mil Miirdlim derhal Suriyeye donmek 
mecburiyetinde bulundugundan Anka
rada kalamiyacakhr. 
Kont De Martel bu sabah geliyor 

Fransanm Suriye fevkalade komiseri 
Kont De Martel bu sabahki ekspresle 
Paristen §ehrimize gelecektir. Kont De 
Martel, Suriye Ba~vekili · Cemil Miir -
diimle beraber pazartesi sabahl Toros 
ekspresile Suriyeye gidecektir. 

Avrupaya gidecek 
giimriik~iiler 

Giimriik ve inhisarlar Vekaleti birka<; 
senedenberi yapmakta oldugu gibi bu 
sene de Avrupa ve Amerikaya tetkikat 
ic;in li<; giimriik memuru gonderecektir. 

Gidecek memurlardan ikisi Avrupaya, 
bir tanesi de Amerikaya gidecektir. Bun 
lar alb ay kalacaklar ve bulunduklan 
memleketlerin giimriik muamelelerini 
esash bir §ekilde tetkik edeceklerdir. 
Memurlar memlekete dondiikten sonra 
edindikleri malumah bir rapor halinde 
Vekalete arzedeceklerdir. 

e===============================~ 

BiZ • 
I SA LAR 

~========= Yazan: Peyami Safa __ ..., 
«- Hayir. 
«- Ni~in? 
«- Bende her zaman sizden evvel o

]ecegime emin olmak gibi bir his, bir ka.
naat va.r. 

<<- ,Sayed ya~rsamz... demek is -
tiyorurn. 

«- Bu bahsi kap&bmz, rica ederirn. 
Vedia ~imdi bir hastane odasmda ole

cekti. Orhan etrafma bakmdt, ba~m1 ta
vana dogru kaldHarak gozlerini kapadt. 
svnra kalabaltk ve renkli hayaller orta -
smda ar;tt. Aparttmanmda verdigi ziya -
feti hattrlatan bir sofra goziini.in onune 
geliyordu. ic;ine habralarile iimidleri ka
rt§an bu yan dogru hayal, ayni mihver 
etrafmda renk, ~ekil, yer degi§tirdi. Sof
rada Vedia ve kendisi kahyor, etrafmda
ki manzaralar ve insanlar gidip geliyor, 
ba~kala~1yor, azahp c;ogaltyorlardt. Her 
defasmda, Vedia, sofrantn ba~mda, be • 
yazlar giymi~. her zamankinden fazla 
parlak san sadannm ktvnmlan arasmda 
yuvarlanan alttn panlttlarile, daima bir 

ormamn derinlilderini aksettiriyonnu§ gi
bi koyu ye§il gozlerinin dah§larile, ayni 
roktada ve ayni §ekilde kahyordu. Or -
han bu hayal ir;indeyken, onun fena bir 
hakikatin reaksiyonundan dogmu~ bir 
tasavvurdan ibaret oldugunu bilmiyor 
degildi. Bu tezad onun ic;ine aglamaklat 
dolduruyordu. Etrafma bir daha baktigt 
h'llde, bu hayal, jelatin iistiine yaptlmt§ 
~effaf bir resim gibi e~yamn i.istiine ya -
Pl~arak bir tiir!ii gozlerinin onunden ay
nlmach. Hatta Vediaya bakhgt halde, 
hatta onun karyola demirine dayanarak 
sarknu~ ba§lnt biitiin hakikati ic;inde gor
diigii halde, o tasavvurun mi.iphem tefer
ruattm takib edecek kadar c;ifte bir viz • 
yon ic;inde ya~Iyordu. 

Birdenbire hastanm dizleri iistiine ka
pandt ve hlc;krrarak aglamaga ba~ladt. 
Gene de yiizii altmda sivrilen ~uursuz bir 
bedenin hakikati degil, bir soframn bil -
Iurlan ve ~i<;ekleri arasmda kahkahalar 
atan, ona sokulan Vediamn ikinci ve ha
yali niishasml idrak ediyordu. 

TiHiin eksperi Cemal (:aglar 

Ktymetli tiiti.in eksperlerimizden olup 
Polonyamn memleketimizden bir mi.ite
hassts istemesi iizerine lnhisar idaremizin 
de tensibile ser;1lerek Var§ovaya giden 
Cerna! (:aglann orada kendisinden iste
nilen vazifeleri biiyi.ik bir vukuf ve dira
yetle yapmakta oldugunu memnuniyetle 
ogrendik. 

Gene eksperimiz evvela Polonya Ti.i
tiin inhisarmm biitiin sigara ve tiitiin ma
mulatmi tetkik ederek kanaatlerini bir 
raporla V aqova hiikiimetine bildirmi§· 
tir. Memlekette bulunan tiitiin stoklan
mn vaziyetini de gozden ie<;iren Cerna! 

Caglar, nihayet en mi.ihim mesele olarak 
tavsiye edecegi yeni tiitiin harmanlanm 
tesbit etmi§ ve bunlann niimunelerini de 
haztrlamt§ttr. Bu harmanlar eskilerine 
nisbetle hem c;ok giizel, hem de c;ok ucu
za mal olabilecek evsafta bulunmaktadtr. 

Polonya fnhisar idaresi Cerna] (:agla
rm kabiliyetini takdir etmi~ ve kendisin
den daha ziyade istifade etmek i~;in mu
kavelesini bir miiddet daha uzatmt§hr. 

,Sirndiye kadar memleketimize hep ha
ricden ve bilhassa Avrupadan miitehas
SIS celbolunurdu. ,Simdi, §eytanm ayagmt 
ktrmak kabilinden, biz de Avrupaya ilk 
mi.itehasstslffiiZI vermi§ bulunuyoruz. Her 
Tiirkiin memnuniyetle kar§thyacagt hadi
se pek ziyade iftihanmtn mucib olmu§ 
oldugundan Polonyada muvaffakiyet ka
zanan miitehassisimJz hakkmda malu
m'it edindik: 

Eksper ve harmanCI Cerna! <;aglar li
se tahsilini memleketimizde bitirdikten 
sonra Almanyada ziraat tabsilini en iyi 
bir derece ile ikmal etmi§, Samsunlu bir 
tiitiin tacirile tiitiin satt§lan i~leri ir;in bir 
miiddet Almanya, ltalya ve Avusturyada 

kalmt§hr. Bilahare inhisarlar ldaresinin 
tesis ettigi Tiitiin Eksper mektebini de bi
rinci derece ile bitirerek eksper s1fatile 
1darenin ta~ra mubayaatmda c;ah§mi§ttr. 
Meslegil'ldeki ihtisasma binaen Cibali fab

rikalanna harmanc1 olarak almrni§ alan 
Cemal <;aglar fabrikanm haric! ticaret 
ba~harmancl muavinliginde on sene mu
vaffakiyetle r;ah§mt§, bu Siralarda Umum 
Miidiirliik fen ~ubesinde de me§gul ol

rnu§tur. iki sene evvel Adana fabrikalan 
ba§hannancthgma tayin edilmi~. burada 
da muvaffakiyetle r;ah§ml§, son zaman
larda da idarenin Maltepedeki Tiitiin 
Enstitiisiinde vazife almt§li. 

Dort ay evvel Polonya 1nhisannin 
daveti iizerine miitehassis olarak Polon
yamn Var§ova ve diger §ehirlerindeki 
fabrikalanmn harman, sigara ve biitiin 
tiitiin mamulatt i~lerini 1slah etmek, bu 
bususta icab eden te§kilatt yapmak iizere 
fnhisarlar ldaremiz tarafmdan Poloa-

Ayaga kalktt ve gozlerini kuruladt. 
Odanm ir;inde ba§l donerek dola§Iyordu. 
V ediasrz bir diinyanm birr;ok hallerini 
tasavvur etti. lc;inde ebediyen Vedia ol
mtyacagmt bildigi bir gi.in ya§adt: Sa • 
bahleyin kalkt§. Fa kat bacagma yatagt
ru a~mak iktidanm veren eski iradeyi bu
lamamaktan korkuyordu. Bir pencere 
ar;ttgmt farzetti. En kalabaltk cadde ona 
bombo~. en aydmhk meydan karanhk., en 
gi.iriiltiilii yer tsstz gelecekti. 1c;inde ken
dimiz olm1yan bir diinyada ya§amamtz 
kadar abes bir hakikati idrak etmek zor
]ugu ic;indeydi. Ba~\trmak ihtiyac1 duy -
du. Evvelce de, bin;ok defalar, kendi 
ken dine: «Hayku, nir;in olursa olsun, 
hayktr, etrafma daima birka<; ki~i top -
lanacakt!r; hayku, . seni anlar gibi ola -
caklardtr, hayk1r, anlamasalar da hakh 
bulacaklardir; hayku, biiyiik ses biiyi.ik 
ruh ifadesidir, hayktr, hayklr, ne soyle • 
mek ic;in olursa olsun, hayktr, ah, hay
ktr ... » demhti. 0 zamanlar bu ihtiyaci 
nas1l duymu~ olabildigine bugun §a§Iyor
du. Oliimden ba§ka ona diinyamn biiti.in 
meseleleri gene manas1z goriindii. Ba§ta 
biitiin i~;timai meseleler; sonra, hatta, V e
diamn Rii§tiiyle alakasma aid mec;hul 
kar§ISlnda kendisinin c;ektikleri bile, hay-

krrmaya degil, ka§lanm bir saniye bu -
ru~turmaya deger ~eyler degildi. Biitiin 
ktymetleri i~imizde ve kimize gore olan 

derin kii~iik biiyiik resim ve biistlerile siislenmistir 
• 

giitmek, ~iiphe yok ki, irade 
zafmdan, muhakeme kudret • 

sizliginden, kotii telkinlerden, batt! go • 
reneklerden, sakat terbiye usullerinden 
ileri gel en giiliinc itiyadlardJT. F akat bu 
giiliinc ah§kmhklar bazan felaketlere de 
sebebiyet veriyor. Mesela §U pek me§hur 
ftkra ve gene pek me~hur alan §U tarihi 
vak' a, giiliinecek bir itiyadm nastl ac1kh 
neticeler verdigini ne giizel is pat eder ~ .• 

[Ba~taraft 1 fncn sahtfedeJ 
Yalova berberi ..• 
Ve her duvarda, her ko~ede hep ve sa

de (0). 
Oniformah, sivil, renkli, renksiz, bii

yiik, kiic;iik Atatiirk resimleri ve biistleri. 
Ve hepsinin iistiinde, yanmda veya al

tmda bir demet r;ir;ek. 
Evet Hatay sevinc kindedir. 
F akat unutmaymtz ki, on yedi senedir 

azab ve tshrab ic;inde hasreti cekilen bu 
saadeti kana bulayarak zehirlemek isti -
yen1er de var. 

.5u yan sokakta ii<; giin evvel - yiizde 
yi.iz Suriye tahrikinin eseri - kopan ktya
metin yarahlan ~u anda yataklarmda lS
hrablarile ba~ba~adtrlar. 

Ancak biitiin memleketin benimsedigi 
bu Jstlrab, hi~; kimseye, hatta kamm aktt· 
mt~ olanlara bile biiyiik sevinci unuttura
mtyor. 

Fa kat Suriyeden esen fen a hava, ii~ 
be$ ki&iyi de olsa, neden avhyabiliyor? 

i~te yurdunu seven Hatayhlarm i.iziil
diikleri nokta budur. 

Bu memleketle zerre kadar alakast ol
mtyan insanlarm uzaklarda kurduklan 
komitalar, gene kendileri gibilerin ellerilt 
Hatay yurdunun arhk ilelebed karde§ 
gec;inmege karar venni§ ~;ocuklan arast· 
na fesad sokmak ic;in kalemlerile, dilleri
le, hertiirli.i hareketlerile ve akla gelme
dik hilelerile geceli giindiizli.i ~;ah§lp du· 
ruyorlar. 

Bu, giiniin birinde zaran gene ken
dilerine dokunacak menf.ur faaliyetlerini 
hakh gosterebilmek i~in de ~u iddiayt ile
ri siiriiyorlar: «Tiirkiyenin maksadt Ha
tayt istiladtr. Bu, Suriyeyi parc;alamak ve 
yutmalc siyasetinin ba~langtctdtr. Arka
smdan Suriyeye yiiriiyii~ gelecektir. Bi -
naenaleyh yakla~an te~hlikeyi bugiinden 
onlemek mecburiyetindeyiz.» 

V e i~te bu giiliinc bahaneye stgmarak 
Hataydaki Tiirkten gayri unsurlan, 
- hatta Tiirk olan Alevileri bile - Tiirke 
kar~t harekete gecirmek emelile <;Hptm -
yorlar. <<Ti.irkiye Hataydaki Ttirklere 
gizlice silah dag1byor. Tiirk fukalan 
alelacele hudud boyunda toplamyor» gi
bi yalanlarla. dolu Suriye gazetelerini ka
pt kapt dola~hran serseriler, wasum ve 
cahil halk.a; katliama hazu ol:b!. diye 
bagmyorlar. 

Bunun gibi <;e~id c;e~id propagandalar, 
sistematik faaliyetler sinirleri gerip duru· 
yor. 

Bu gerginlik o hale gelmi~tir lei; bu -
giin Antakyada her unsur kendi mahalle
sine <;ekilmi~ bir haldedir. 

Car tdaki Alevi diikkanlan hila ka
pahdtr. 

Arablar, Enneniler, Rumlar, Ale -
viler ne ahFeri~ ic;in, ne gezmel veya 
dostlannt gormek ir;in Tiirklerle meskun 
taraflara gelmiyorlar. Tiirkler de onlan 
teskin i<;in o ta.raflara gitmiyorlar. 

y&ya gonderilmi~tir. 
Cemal <;aglar, !nhisar ldaremizin tii

tiin ve harman i~leri hakkmdaki vasi bil
gisi ve tetkikatile tanmmt§ bir eksper ve 
hannanctdtr. Almanca, ingilizce lisanla
nna bihakkm vaktf olan Cerna! c;aglann 
tiitiin ve mamulatt ve ti.itiiniin tarihi hak
kmda c;ok ktymetli tetkik ve terciimele
ri vardtr. 

her mesele gibi bir tek sigara ic;;erken i.i -
~iinci.i nefesin durnanile beraber ehem • 
miyeti havaya pi.iskiirtiilecek kadar sade 
ve alelade §eylerdi. c;unkii oliimden ba§· 
ka nekadar dava varsa oliim gibi hayatm 
nefyine degil, bilakis, verdikleri miicade
le gerginligile, hayatm ikranna taalluk 
ettikleri ic;in mutlaka biraz da zevk olmak 
la:-1m gelirdi; hele ~iiphe ve ktskanchk 
davast yalmz ic;imizde oldugu i~;in, pen
ceremizi tekmeliyen bir futma gibi dJ§a
nda bir kuvvet ve tesiri yoktu; ~ifastz 
hastahk ve oliim nev'inden irademizi a -
§an - yegane! Yegane! • biiyi.ik felaket· 
ler serisinden dt~anda kalmast itibarile, 
yani ruh kuvvetimizin emri altmda bizim 
diledigimiz ~ekli almaga miistaid olabil -
mesi itibarile fazla iirkebilecegimiz ~eyler 
de&ildi. Fa kat oliimi.in de ic;ini biz bo~al
ttr ve biz doldururuz ama doldursak da, 
bo~altsak da oliiri.iz. 

Karyoladan uzakla~tl ve liezlonga tek
rar uzandt. Eline defterleri ahp btrakt -
yordu. Goziine ili&en her sal!r, Vediamn 
hayatile son mahkumiyeti arasmdaki te
zadt ona daha §iddetle hissettirmege ba§
lad!. 

Mesela §u sabrlar: 
<<Ne giizel giinl Bu sabah nhtlffida 

dol~tun ve biiyiilc nefeslerle denizi ic;ime 
~ektim, ~ektim.• 

Ve §U manzara: 

V e Tiirkler; birlikte kavu~ulan istik· 
L3.lin saadetine ortak olmakta geciktikleri 
ic;in vatanda~lanna actyorlar. 

Bu act, onlann i.ic; be~ Suriyeli rnemur 
ve tahrik~isinin lafma kaptldJklanm dii
~iindiik<;e arhyor. 

Suriye liderleri hareketlerile Hatayda 
kan dokiilmesini istediklerini gosteriyor • 
lar. Bunun ir;in ellerinden geleni yap1 • 
yorlar. 

Buna kar~I Tiirkler, hakkmdan ve is
tikbalinden emin bi; millet halinde, sii -
kun ic;inde muahedenin ilamm ve vaziye
tin inki~afm1 bekliyorlar. 

Suriyeliler bir yandan da saflarma 
ba~ka kuvvetler katmak istiyorlar. Iraka, 
MISira, Filistine «Hani ittihadt islam .. 
Nastl oluyar da felaketimize seyirci ka
hyorsunuz? .» diye ate§ piiskiiriiyorlar. 

«Suriyenin biiyiik derdine Beyrut ve 
Liibnan yabanct kalabilir mi, siz de bi • 
zimle beraber olmaliSimz I>> diyen gaze· 
telere Beyrutta c;tkan nimresmi L' Orienl 
gazetesi §U cevabt veriyor: 

«Bir tehlike ile tehdid ederek bizi de 
bu ihtilifa siiriiklemek istiyen c;ok ha -
ytrhah kom§umuz (!) Suriyelilerin hila 
Liibnanm bir parr;as1 olan Trablus~amda 
gozleri oldugunu unutmuyoruz. Hele son 
zamanlarda kaybettikleri Hataya muka
bil F ransiZiardan tsrarla T rablus&aml is
tediklerini hie; unutmtyacagtz. Boylece 
anhyoruz ki; bize hi~;-bir fenahklan do -
kunmtyan Tiirklerden degil, fakat miif
rit Suriye politikactlanndan c;ekinmemiz 
icab ediyor. Suriyeliler istedikleri kadar 
hissiyahmtzla oynasmlar, hie; de alaka
dar olmad1gtmtz Hatay ihtilafma bizi 
asia katamtyacaklardtr.» 

Biitiin mesele Suriyelilerin Hatayda 
oynamak istedikleri kanh oyunun ic;yiizii
nii biitiin Hatay!tlarm anhyarak onlara 
kaptlmalctan tevakki eylemelerindedir. 

Ergec; bu tahakkuk edecektir. 
F akat ekalliyetler bunu anlamak i~in 

bir an evvel gozlerini ac;mazlarsa, vazi -
yet sarahaten gi:isteriyor ki, Hatayda ge
ne kan dokiilecektir. 

0 halde buna mani olmak vazifesile 
miikellef olan devletlerin §imdiden goz
lerini dort ac;malan !aztmgelmektedir: 
Bilhassa F ransa ile Tiirkiyenin. 

KANDEMJR 

Define bulan amelelerin 
muhakemesi 

Sirkecide Hasan Halife camisinin ya
yakaldmtmm kaphyan minaresi ytkl • 
ltrken ta§c;t Ahmed, minareci Mahmud 
ve mermerci Saim minarenin temel kts
mma yak.m bir yerinde 500 tane altm ve 
baktr para bulmu§lar ve aralarmda pay
la§IDl§lardtr. 

Hac1 Bekir admda bir adam bunu gor
mii§ ve polise ihbar etmi§tir. Bunun ii
zerine ii<;: suc;lu yakalanmt§, paralar is
tirdad edilerek Miizeye, ameleler de Ad
liyeye teslim edilmi§ti. 

Diin bu davaya asliye birinci ceza 
mahkemesinde baktlrni§hr. Ta§c;t Ah -
medle minareci Ahmed minareyi y1kar
larken iki ta§ arasmda c;iiriimli§ bir c;u
val i9inde paralan bulduk1anm, kanun
dan haberleri olmad1gt i<;:in payla~hkla
nm soylemi§lerdir. 

Gelmiyen suglu Saimin mahkemeye 
getirilmesi ic;in muhakeme ba§ka giine 
btraktlmi§tlr. 

F1kra §udur: Eski devirlerde derebe • 
yinin biri giin dogmadan atlamr, seher 
havast almaga ~tkar. Fa kat konagmdan 
aynlmadan once ilmine, irfanma kanaat 
ta&tyarak yanmda bulundurdugu bir mii· 
neccim taslagma «gezintiye ~tkmak ir;in 
ugurlu dakikayt» se~tirmekten de geri 
kalmaz. Herif remil mi atar, gokyiiziine 
mi bakar, ne yaparsa yapar, gun dog -
madan bir saat, on iic; dakika ve yirmi iki 
salise evvel yola <;tktlmanm ugurlu olaca
gmt, fakat mavi gozlii, krsa boylu bir a • 
damla ilk adtmda kar tla&blh takdirde ge· 
z.intinin kiic;;iik bir tadsizhkla neticelene • 
cegini soyler. 

Derebeyi i~te bu ilmi (I) habere uya· 
rak ve bildirilen saati, dakikayl, saliseyi 
de gozoniinde tutarak konagmdan ayn • 
hr. Lakin tsstz sokaklardan temiz hava 
yuta yuta ger;tigi SITada bir ko~eden an • 
SIZin online bir adam ~Iktnca bindigj at 
iirker, ~aha kalkar ve kendisini yere dii· 
§iiriir. 

Derebeyi, miineccim taslagmm ke~fut
de isabet ettigine inandtgmdan ve evvelce 
bildirilen kii~;iik tadstzltgm attan dii~mek 
suretile tahakkul etmesini de az~metine 
Slgduamad!gJndan hem aJim miineccimi 
yalana ~tkarmamak, hem de o tads1zltgm 
ba~ka ~ekilde vukua geldigini gostennek 
ic;in oniine <;tkan adamm kesilmesine emir 
verir. Zavalh oliim mahkumu hayret ve 
deh~et ic;inde sorar: 

- Suc;um ne sultanim? 
- Ugursuzsun. AtJm seni goriince 

iirktii, beni dii~iirdii. 
Herifcegiz, gene hayret ve deh§et ~

de, cevab verir. 
- Sen bana rasladm, attan dii tiin. 

Benim seni gonnekligim yiiziindense kel· 
lem dii§iiyor. Hangimizin ugursuz oldu
gunu artlk gorenler soylesin. 

Tarihi hadise dedigim de meshur Ne
zib muharebesinde Osmanh ordusile be
raber bulunan ve ~onra mare~! olan 
Moltke'nin kumandan Haftz Papya 
verdigi hiicum plammn «miineccimlerce 
ugursuz say1lan vakte gore yaptlmt§b~ 
denilerek reddalunmast yiizi.inden vukua 
gelen hezimettir. Malum oldugu iizere 
Haftz Pa~a. Moltke'nin istedigi gun ve 
saatte hiicum etseydi yiizde yiiz galib 
gelecekti. Ugur meselesinden dolayt ge
cikti, kar§Jsmdaki ordunun rnanevra yap
masma zaman btrakh ve maglub oldu. 

Bunlar iyi ve dedigimiz gibi ugur tut• 
mak, ugursuzluk giitmek de giiliinc. La • 
kin istanbulun Maslak yolunda vukua 
gelen kazalann artik giinliik vaktalar ha
lini almast gozoniine gelin~e o me~'um 
yoldaki agaclara ~oforlerin dikkatini celb 
icin siiriilen kirederin ve oteye beriye ko
nulan i~aretlerin ugursuzluk getirdigine 
benim de inanacagtm geliyor!.. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Silahtaraga fi~ek fabrlka.<>t dtrektoril e· 

mekll alba_y Hamdl Akife: 
F1rsat ve mtinasebet d~ttikce o bahse 

temas edece!Uz. Zavallt Actbademin yakm 
blr giinde dtizgiin yola, elektrige ve suya. 
kavu§aca!'pm timid etmekten geri kalmiYa-

y k b k .. . I .:;ll;;,;m;,;,·-----------.:M::.·;,:T.,;,;.T:;;·..,.. ata ta a an ve gormtyen goz er. =-
<;arpan ve duymiyan kalb. T opraga ka- Sariyer Belediye §Ubeainde 
dar yuvarlanmak iizere devrilmi§ ve ya- a~tk yok 
tagm, sondan evvelki muvakkat istasyo - istanbul Belediyesi riyasetinden dun 
nuna serilmi~ viicud. Karanhga §imdiden §U tezkereyi ald1k: 
teslim olmu§, baygtn ~uur. Gazetelerde Sanyer Belediye §Ube -

Bir hafta evvel §UTUan yazmt~: sin de 2500 lira ac;1k olduguna ve miifet-
<<Aruk bir§eyler yapmak lshyorurn. ti§lerle muraktblar tarafmdan bu a<;tgm 

BogazJma kadar bir§ey r;tkti. Bitti. Otesi neden ileri geldiginin ara§tmldi~na da-
ir bir havadis goriilmii§tiir. 

yok. Sona geldi tahammi.iliim. Stc;ramak Sanyer §Ubesinde boyle bir ac;1k veya 
gibi biP§eyler yapmak istiyorum. Ko~ - suiistimal olmaYJ.p §Ubenin kay1dlarile 
mak, ko~mak, ko§mak. · • Hep degi§en Malsand1gmm ka;y"ldlan arasmda 2000 
manzaralar i~;inde. lirahk bir mlibaye>net goriilerek hesab 

«Safiyeye bunlan anlatttm da, bana sehvinden ibaret oldugu anla§tlan bu 
~;irkin bir~ey soyledi: fark tashih edilmi~tir. Murak1blar tara-

«- Koca istiyorsun! dedi. fmdan mezkur §Ubede yaptlan tetkikat 
«Bu sozii soylemeden evvel benim i.is- da sene sonu miinasebetile bi.itiin §Ube

tiimde ne tesir yapacagmi biliyormu~ gi- ler meyamnda burada da yaptlmt§ olan 
murakabe ve tetkikattan ibarettir. 

bi, yiiziime bakmadan, devam etti: --·-
«- Ktzma yavrum, dedi, bizim sonu- Bir duzeltme 

muz oraya vanr. Kendini nafile iiziiyor- Yiiksek gazetenizin 22 haziran 937 g'iin-
lii ve 470 saytlt ntishasmm <Bibliyografya) 
siitununda btiytik TUrk alimi <ibn! Sina) 
nm eserleri mti.tercimleri arasmda <Hti
ziin risale'i) miitercimi <Mehmed Hazml 
Tora) nm adt yanll~ olarak (Cezml Tara) 
yazJllmeyhr. 

sun. 
«Rii~tiiye c;evirdi laktrdJyi. 
«- Kafir oglan, dedi, gorecegim gel

di. 
«Dilimin ucuna gelen ~eyi gene yut -

tum. N e zamand1r on a: 
«- Rii§tiiyle nereye kadar ilerledi -

niz? diye sonnak istiyorum. 
«SormadiJD. Y a o da bana ayni §eyi 

sorana}. 
(Arkm Nr• 

ibni Sina bibllyografyasmm meydana 
gelmesinde pt>k !;'Ok ~al!§ml~ olan Mura4 
Malia Kltabsaray1 §ef i~yan (Mehmed 
Hazml Tara) nm bu ad yanl!~ll~mm dii • 
zeltilmi~ §eklinin de ktymetll gazeten!zill 
siitunlannda gortilmesinl lllm namma bek
ler ve derjn saygJ.lanmt sunanm. 

Murad Molla KttabstiTayr 'ef fwart 
Mehmed Ha::mf Tor11 

r 



CUMHURIYET 

Avam Kamaras1nda ~ok f!Wt~ ~ostve~o~~~.Irak 
h tl• b• } de ~ok IYI muna-arare I Ir ce Se Bef fehir atletleri sebetlerimiz 

Ba!?ta Lloyd George olmak iizere bir~ok hatibler aras1ndaki ma~ 
ispanya .hadiseleri kar,1s1nda hiikumeti zaf Pazar giinii Edremidde 

yaptlacak gostermekle itham ettiler 

ispanyada iki taraf da hazzrlantyor 

[Bartarat1 1 !net sahttede] 
derek ezclimle ~unlan soylemi§tir: 

«- ingiltere, F ransa ve Rusya mUt
tehiden hareket ettikleri takdirde, kimse 
bunlara kar§J gelemiyecektir. Ademi mii
dahale anla§masJ glillinc; bir komedi mahi
yeti almJ§br. Diktatorler onlinde boyun 
egmek dogru degildir. Madem ki ade
mi mlidahale anla§masJ ihlal edilmi§tir, 
harbedenleri istedikleri yerden silah te -
dariki hususunda tamamile serbest bJrak
mabyJZ.» 

lngiliz Ba11vekilinin sozleri 
Londra 25 (A.A.) - Avam Kama

rasmda harici siyaset hakkmda vukubu -
Ian miizakereler esnasmda Neville 
Chamberlain, ispanyanm vaziyetinden 
bahsederek ingiliz siyasetinin mlinhasJ -
ran ispanyol harbinin bliylimesine mani 
olmak suretile dlinya sulhunu muhafaza 
etmek gayesini glittliglinli tekrar etmi§
tir. 

Bir ltalyan gazetesinin makalesi 
Milano 25 (A.A.) - Popolo d'lta

lia gazetesi Valans makamahmn tarz1 ha
reketlerine §iddetle hlicum ederek AI -
manya tarafmdan ittihaz edilen mutedil 
hath hareketin Avrupadaki gerginligi nis
beten izale ettigini yaz1yor ve diyor ki: 

«Medeniyet dlinyasJ ispanyol tahri -
katmm onu ne gibi tehlikelere maruz bJ
rakhgmJ anlamabd1r. Muhakkak olan 
bir cihet varsa o da §udur ki Roma - Ber
lin mihverinin Akdenizde bol§eviklige 
kar§I saglam bir bend te§kil ettigidir.» 

Y eni tahminler 
Londra 25 (A.A.) - Havas ajans1 

muhabirinden: Londradaki Alman me -
hafili, von Neurath'm ziyaretinin tehir 
edilmesinin lngiltereyi Roma • Berlin 
mihverini kumaga te§ebbiis etrnek ic;in 
Mussolini'ye bir tak1m tekliflerde bulun
maga sevketmesinden endi§e etrnektedir. 
Bu mehafil, von Ribbentrop'un Berlin -
deki faaliyetinin pek nazik mahiyette ol
dugunu, Almanyamn Londra sefirinin bir 
«dort devlet misaki>> siyaseti yoluna gir
mek suretile Almanya}'l nazik bir vaziye
te sokmu§ bulundugunu ilave eylemek -
tedir. 

Ayn~ mehafil, yanresmi fngiliz meha
filinin Italya ve Almanyamn c;ekilmesi 
yiizlinden kontrol sisteminde has1l olmu§ 
alan rahneyi kapatmak zaruretinde 1srar 
etmesine biiyiik bir ehemmiyet atfetmek
tedir. 

Mahalli diger bir Alman membamdan 
ogrendigimize gore. Almanya, Akdeniz
deki ciizlitamlanndan birc;ogunu ~eke -
cek ve orada yalmz Alman ticaret ge -
milerini himaye edecek bir iki harb ge -
misi b1rakacaktn. 

Bu son ihtimal hakkmda miitalealan
na mliracaat edilen siyasi ingiliz mli§a -
hidler, Almanyamn niyet ve tasavvurlan 
boyle oldugu takdirde bundan mevcud 
gerginligin vasi mikyasta zail olmasJ gibi 
bir netice has1l olacagmi beyan etrni~ler -
dir. Maamafih bu mii~ahidler, salahiyet
tar ingiliz mehafilinin her zaman endi -
§elere bais olmakta olan Almanyanm ni -
hal tasavvurlan bahsinde pek ihtiyath 
goriinmekte oldugunu ilave etmi~lerdir. 

Onlimiizdeki hafta bidayetinde von 
Ribbentrop'un muhtemel i~tirakile top • 
lanacak olan ademi miidahale komitesi
nin vaziyeti miihim surette tenvir edecegi 

tahmin olunmaktad1r. 
Alman donanmasmm kuvvei kiilliyesi, 

halihazuda bir mhh ile iki kruvazor, 6 
muhrib ve 2 tahtelbahirden mlite§ekkil -
dir. Blitiin bu gemiler, Almanlann hali -
hamda iisslilhareke olarak kullanmakta 
olduklan Cadix yakmmda bulunmakta • 
d1rlar. 

Papa'ntn bir te11ebbiisii 
Vatican 25 (A.A.) - Papa namma 

Kardinal Pacelli, Burgos hiikumeti nez· 
dinde Papanm yan resmi miimessili bu
lunan Toledo piskoposuna bir telgraf c;e
kerek Biskaye askeri hareketlerinde mu· 
tedil davranmasJ i~in Franco nezdinde 
te§ebbliste bulunmasm1 istemi§tir. 

Zannedildigine gore, F rans1z katolik
lerinden mlirekkeb bir grupun mliracaati 
iizerine boyle bir te§ebblise liizum gorlil
mli§tiir. 

Madrid cephesinde 
Madrid 25 (A.A.) - Jarama cep

hesinde her glin Franco kuvvetlerinin mii
him hareketler icra etmekte olduklan bil
dirilmek tedir. 

Hiikumet topc;ulan, tah§idata mani ol
mak i~in durmadan asi kuvvetlerinin diim
darlanm bombard1man etmekte iseler de 
mlitemadiyen gel en takviye k1t' alarile 
malzeme sevkiyatma mani olamamakta -
dtrlar. 

$imalde Bask'lann haz.rrlrgz 
Santander 25 (A.A.) - Hiikumet 

teblig ediyor: 
Santander vilayetinde biiylik bir faa • 

liyet hliklim siirmektedir. Silah fabrika -
Ian, fasilasiZ bir surette ~ah§maktadir. 
Halihamda vilayetin nlifusu bir milyon
dur. Bunun 400,000 i mliltecidir. Evvel
ce endi§e uyand1rmakta olan ia§e i§i, 
§imdi normal surette temin edilmektedir. 
Bilbao'da Alman konsoloslugu 

Bilbao 25 (A.A.) - Basklarm Bis
caya'da hlikmetmege ba§lad1klan zaman
danberi kapah bulunan Bilbao Alman 
konsoloslugu yeniden ac;Ilmi§tlr. 

lhtilcilcilerin haztrlrgr 
Paris 25 (A.A.) - Madridden bil

dirildigine gore, nasyonalistler geni§ bir 
taarruz hareketi hamhyorlar. Franco ki
taati muvaffakiyetle neticelenen baz1 
baskmlar yapmi§lar ve hava kuvvetleri 
de hiikumetc;ilerin mevzileri iizerinde bii
ylik bir faaliyete ge~mi§lerdir. 

Resmi teblig 
Salamanca 25 (A.A.) - Bliylik u

muml karargah teblig ediyor: 
Devamh yagmurlara ragmen k1taat1 • 

miz, ileri hareketlerine devam etrnekte • 
dirler. KitaatlmJz, Abra daglannm gar
bindeki tepelere varmi§lar ve Punta, Lu
cere ve Serantes Seano daglanm i§gal et
mi§ler ve mlihim miktarda harb malze
mesi ele ge~irmi§lerdir. Nervion'un garb 
sahili, tamamile kJtaal:imJZ tarafmdan i§
gal edilmi§tir. 

ADLIYEDE 

Caminin duvarJDI delmi§ 
~evket admda 34 ya§larmda bir adam, 

:;iilede Ziraat Bankasmm bugday depo
su ittihaz ettigi cami avlusunun duvan
m delerek bugday ~almt§ ve caminin de 
kur§unlanm si:ikerek ka~maga davramr
ken yakalanmt§br. 

Htrs1zm dun Sultanahmed birinci sulh 
ceza mahkemesi 'hakimi Re§id taralin -
dan tevkifine karar verilmi§tir. 

[ HACI RA$iD l 
"--..... ·====· «Cumhuriyel» in milli sergiize,t romant : 35 ====,~ 

Deyince gozlliklli adam mlistehziyane 
giildli: 

- Ne tela~ bu FerideL Dostu bir 
kadm degil, bir erkek ... Demek ki o a -
damc.agiZin bir kadmla ba~ba§a bira ic;
tigini gorsen yiiregine inecek. N e mu -
habbet bu! .• 

F eride Hamm, birdenbire sikJldi, bli
ziildii ve oniindeki kanapaye oturdu. 
Gozlerini yere dikti. K1sa bir zaman a -
ralannda hic;bir lakirdi gec;medi. F eride 
Hamm bu siikuttah ve bu gec;en zaman
dan sinirlenivererek ylizii aglar gibi: 

- Haydi, dedi, ne istiyorsunuz?.. Ne 
istiyorsun bend en?.. Cabuk soyle. S!klh
yorum. olecegim ... A~ag1daki c;ocugu ne 
yaptm? Mahmudu?. 

- Mahmud mu? Mahmud kimdir? 
- U~ak. Ben ana orta kattan aynl-

mamasml tenbih etmi§tim. Simdi ortada 
yok. Demek ki o bic;areye bir§ey yap -
tm ... 

- Ha§a: elimi siirmedim. Y almz a -

§agJda bana kap1y1 ac;an lrfana kendisi
ni T e§vikiye camisi avlusunda babas1 
Sami Beyin acele bekledigini haber ver
dim. 0 d1§an f1rladJ, ben ic;eriye girdim. 
hte hepsi bundan ibaret. lrfan §U daki
kada babasm1 aramakla me§gul olacak. 

F eride Hamm §a§kmhktan donakal -
mi§tJ. Bu adam neler soyliiyordu ~ lrfan 
kimdi~ Bu evde ne i§i vard1~ Sami Be -
yin oglu mu? 

- Ben irfam tamm1yorum. Bizim ev
de lrfan yak. Mahmud isminde bir u§a· 
gimJz vard1. Gene c;ocuk ... Belki §imdi 
a§ag1ya gelmi§tir .. Eger oldlirmedinse ve
ya bir fenahk yapmadmsa on a ... 

- Camm efendim, §U evinize iic; giin 
evvel Sami Beyin getirdigi U§ak degil 
mi?.. !§teo ... Ta kendisi. Bu gene Sami 
Beyin oglu lrfand1r. Mlihendis mektebi 
talebesidir. Ancak bir cinayetle itham e
dilerek polis tarafmdan arand1g1 I<;m 
babasi bir dolaba getirip onu sizm eve 
yerle~tirdi. 

Atletizm F ederasyonunun memlekette 
yer yer yapmak istedigi atletizm hareket
lerinin a§agi yukan an' anesi kuru! an mii
sabakalanndan biri ve belki de en mii
himmi alan be§ §ehir mlisabakalarmm 
ikincisi pazar glinli Edremidde yap1la • 
caktlr. Gec;en sene ilk tecriibe mahiyetin
de Bursa stadmda yap1lan bu miisabaka
lara Bahkesir, Bursa, Edremid, Ayvahk 
atletleri i§tirak etmi§lerdi. 
G~en mevsim ilk defa boyle bir ha • 

r€'ket ic;inde yer almagi bile kendileri 
i~in muvaffakiyet sayan atletler pazar 
glinii yap1lacak ikinci be§ §ehir mlisabaka
lanna ciddi bir §ekilde hamlanml§ ola
rak gireceklerdir. 

Birinci be~ §ehir miisabakasmda hli • 
ylik muvaffakiyet gosteren Bursah at • 
Ietlerin son yaptiklan mlisahakalarda el
de ettikleri glizel dereceleri nazan dik • 
kate ahrsak ikinci be§ §ehir mlisabakas1 • 
nm da Bursah atletler tarafmdan kaza
mlmasi kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 

Senelerdenberi ba§lanmamJ§ olan bu 
esash atletizm kalkmmas1 §imdiye kadar 
bu sporun lafmi bile etmiyen yerlere ka
dar s.okulmak suretile harekete ge~ilmesi 
her gi.in bir par~a daha bliylimekte olan 
iimidlerimizi ciddi olarak kuvvetlendir • 
mektedir. U§§akta yap1lacak ve Manisa. 
Aydm, Denizli, Klitahya atletlerinin i§
tirak edecegi be§ §ehir mlisabakas1 da 
25 temmuzda yap1lacagma gore; atletizm 
faaliyetimizin artlk Istanbul hududlan 
haricine yayilabilmi§ olmasmi memnuni • 
yetle kar§Jlamak lazJmdir. 

Bu senenin dahili programmda gozii -
miize ili§mekte olan Diyarbekir be§ §ehir 
mlisabakas1 da diger §ehir miisabakalan 
gibi sJrasmi savacak olursa 1937 senesi
nin atletizm hayatlmiZ i~in en mes'ud bir 
sene olarak kaydi !azJmgelecektir. 

Memlekette sessiz sadas1z yay1lmaga 
ba§hyan atletizm varhgJmiZ bu temel at· 
rna y1hm rahat bir yliriiyli§le atlathktan 
sonra ekilen i§leri gelecek seneler topla • 
mak her halde ~ok kolay olacaktn. 

Bu hafta yapdacak futbol 
ma~lar1 

B. t. T. 0. K. tan: 
27 haziran 1937 pazar gunii $eref 

stadmda yap1lacak ma~lar: 
J - Sa at J 5 te Giine~ - Be~ikta~ gene 

tak1mlan. 
2 - Sa at 1 6 da Galatasaray • Fe • 

nerbahc;e. 
Hakem Nuri Bosut. 
3 - Saat 17,45 te Giine§ • Be§ikta§. 
Hakem Said Salahaddin. 
4 - Pazar glinli gi§e ve kap1lar saat 

12 den itibaren a~JktJT. 
5 - Bilet satJ§Ini kolayla§hrmak ic;in 

26 haziran 1937 cumartesi glinli saat 14 
ten 20 ye, pazar glinli sa at 9 dan 1 2 ye 
kadar biletler T aksim stad1 gi§elerinde 
de sahlacaktu. 

Biletler: T rib lin 1 00, duhuliye 50 
kuru§tur. 

Y arm yapdacak yiizme 
miisabakalar1 

Y ann ogleden sonra Samatyada Sa -
matya Halkevi tarafmdan tertib edilen 
bliylik ylizme musabakalan yapilacaktn. 

Barutgiicii kuliibiiniin 
yildoniimii 

Bakirkoy barut fabrikas1 i§<;ilerinin 
kurdugu Baknkoy Barutglicli kullibiiniin 
birinci yJidoniimli mlinasebetile yann Ba
kirkoyde saat 12 de merasim ve bu mii
nasebetle de spar gosterisi yap1lacakhr. 

- Yalan ..• 
F eride Hamm, bu hie; beklemedigi id

clia ve itham kar§Jsmda bir an, korkusu -
nu ve heyecamm unuttu. T erbiyesini. 
dlirlistliigiinli, taVIr ve hareketini, i§ini pek 
begendigi Mahmudun lekelenmesine ta· 
hammlil edemiyordu. Hem onu lekeliyen 
kim? Hayah cinayetler ve mel' anetlerle 
ge~en bir iblis. Su dakikada onun buraya 
ne mel' anetle geldigi malum degilken 
soziine inanmak kabil mi ~ Fa kat o, dur
muyor, iblis glillimseyi§ile: 

- Y alan m1? diye devam ediyordu. 
Ogrenmekten kolay ne var ~ Sami Beyin 
kendisine sorunuz. lrfan isminde bir oglu, 
mlihendis mektebi talebesinden bir oglu 
var m1? Simdi nerededir? N eden mek -
tebine devam etmez, neden s1rra kadem 
basmi§hr? Bu sualleri sorarsamz sizden 
hic;bir §eY gizliyemiyecektir. Fa kat bize 
laz1m olan bu degil. .• 

Mec;hul adam, sigarasmt sondiirerek 
bir lahza durdu. 

Feride Hamm, mel'unun buraya gel
mekten niyeti ne oldugunu ogrenecekti. 
Bunu sezer gibi olarak kalbi biisblitlin 
§iddetle atm1ya ba§ladi. Kanepenin ke
nanm tutm1ya mecbur oldu. Gozleri bir 
an kapah kald1. Haydud onu siizliyordu: 

- Seni aradan bu kadar sene ge~ • 

[Ba§makaleden devam] 

daki dostluk ha!;ldizatmda biiylik bir kiy
meti haizken onun milletlerarast mlina
sebetlerinde i§ga) ettigi mevki daha az 
ehemmiyetli degildir. Gerek lrak Harici
ye V eziri N acililasilin, gerek Harici • 
ye V ekilimiz doktor Arasm hep ayni 
manay1 teyid etmek lizere ba~ka ba~ka 
ifadelerle pek iyi tebarliz ettirdikleri gibi 
bu dostluk Orta ve Y akm Sarkta sag! am 
esaslara dayanan muhatlenet ahengi i~in
de salabetli bir sulh ve muhabbet mesne
di te§kil etmektedir. Bizim gibi Irakm da 
emniyet ve mlisalemet siyasetine en bii
ylik ehemmiyeti atfetmesi her iki memle
kette devlet mefhumuna verilen ktymetin 
hakiki mahiyetini gosterir. Bizim anlayi
~Imizda modern devlet insanhk manasmi, 
kendi nefsini korumadan ba§hyarak sul
ha ciddi taraftarhk ve ciddi hizmette bile 
ve gene ayni ciddiyetle o yolda .;ah~an 
bir heyet demektir. Herhangi fikir ve 
maksadla olursa olsun sulha lay1k oldu
gu k1ymeti vermiyerek harbi kolayhkla 
ve hafiflikle tervice mlitemayil olan ~a
hislar ve heyetler modern insanhk telak
kisinde barbarhk devrinin vah§ilerinden 
daha vah§i, daha canavar mahluklar ve 
c;etelerdir. 

Tlirkiye ile lrak laakal Y akm ve Or
ta Sarkta sulha muhabbetle hizrnette it· 
tifak etmi§ iki kom§u devlet olrnak hay
siyetile de ac;1k ve ideal bir siyasette bir· 
le~mi§lerdir. Sulhu sevrnek ve onu ayakta 
tutmak i~in kafi derecede kuvvetli olma
ga ihtiyac vard1r. Her iki kom&u ve kar
de§ devlet bu hakikati de pek iyi kavra
mJ~lardir. Bu §artlar ic;inde lrakm istik
Jaline kemalile sahib bir devlet olarak 
dahili idaresince alabildigine inki~af et
mesi elbette Ttirkiyeyi ancak memnun 
kilan c;ok mes'ud bir vaziyet olur. 

Vekillerimizin Bagdad! ziyaretleri 
mlinasebetile bir daha tecelli eden bu ha
kikatleri tebariiz ettirirken kom~u ve kar
de$ memleketi Tiirk kalblerinin biitiin 
heyecanile bir daha selamlamakla bah-
tiyanz. 

YUNUS NADI 

Zahire Borsasmda diinkii 
vaziyet 

DUn istanbula .WO ton bu~day 30 ton 
cavdar, 63 ton un, 15 ton m1sir, 15 ton ke
pek, 35 ton tlfttk, 41 ion yapa~, 10 ton pey
nir, 9 1/ 2 ton kal)ar ve 46 ton da zeytlnyag1 
gelm!~tlr. istanbuldan harice yalmz 47 ton 
yapa~ gonderilml§tlr. 

Olin borsada ~u fiatta satll}lar olmu~tur: 
Yumu§ak bu~day 1,5, <;avdarll 6,09 kuru~
tan 6,25 kuru~a kadar, 6-15 <;avdarll 5,30 
kuru§tan 6 kuru~a kadar, sert 6-15 <;avdarh 
5,15 kuru§, gluten bugdaylar 5,075 kuru§ -
tan 5,20 kuru§a kadar, arpa 3,33 kuru§, ye
n! ketentohumu 8,05 kurU§, eski ketento
humu 10,20 kuru~. dtikme ku~yemi 8,25 ku
ru:;;, Erzurum yapag1 55 kuru§, beyaz pey
n!r 25 kuru~tan 27,20 kuru~a kadar, ka§ar 
peyn!rl 40 kuru11tan 53 Jruru§a kadar. Yu -
kank! rakamlardan gtirilldli~li g!bl dlin 
borsada bugday flatlarmda on para kadar 
blr yiikselme olmu~tur. Bu muvaredatm az
l!gmdan ve taleb!n fazlaligmdan ilerl gel
mekted!r. 

Dlin yabanct borsalarda 1/U flatta allvre 
sat1§lar olmu~tur: Bugday k!losu 5,30 ku
ru11tan 6,03 kuru§a ka.dar, arpa 5,10 kuru§, 
mJSII' 3,56 kuru§, ketentohumu 7,94 kuru§, 
lC fmd1k 94,59 kuru§. 

~···-
Aleni te§ekkiir 

ikamet etmekte oldugum Biiyiikderedeki 
evimde evvelkl giin vukubulan s!rkat hadi
ses!nde harem!me aid k1ymetll baz1 mii -
cevheratla elb!selerlnl 4 saat zarfmda §i:;;
llde, Osmanbeyde meydana <;lkarmaga mu
vaffak olan faal zab1ta memurlanmJzdan 
Biiylikdere merkez memuru Bay Adile, 
lk!ncl ve li<;lincli kom!ser Bay ibrah!m ve 
Bay Sam! lie polls memuru Bay R.e§ada 
aleni te§ekkiirli blr vazife bilirim. 

Almanca Tiirkll)epost gazete.sl sahib! 
Muzaffer Zoydem!r 

tikten sonra ziyaret etmemin sebebi be • 
nim aleyhimdeki dedikodulann onune 
ge.;:meni senden rica etmekten ibarettir. 

Bunu soyliyerek durdu. Si:izlerinin Fe
ride Hamm listlindeki tesirini anlamak 
istiyordu. F eride Hamm, bu heriften rica 
beklemedigi ic;in biraz ~a§Irml§, hayretle 
ana bakakalmi§h. 0 tekrar ediyordu: 

- Evet, bundan ibaret. Zannederim 
sen de eski kocandan bunu esirgemezsin. 
Kald1 ki ben senin eski kocan da degilim. 
Hala kocamm. 

Kelimeleri teker teker soyliiyor, her 
kelimenin kadm iizerindeki tesirini iki 
misline ~rkarmak ve bu tesiri gozlerile 
gormek istiyordu. F eride Hamm son ciim
lenin bir kur§un gibi kalbine i§lemesine 
bu sozi.in sac;ma ve bir alaydan ibaret ol
dugu mlilahazasile mani olabildi, ac1 ac1 
glilerek: 

- Daha neler uydurmak istiyorsun?.. 
Bunlan soylemekten maksadm ne ise c;a· 
buk bildir. Kocam gelecek, beni mah -
vedeceksin. Sonra zannetrnem ki sen de 
buradan tehlikesizce <;Ikasm. Mahmuda 
ne oyun ettigini bilmiyorum. Amma Ni
had Bey pek oyuna gelir adam degildir. 

Dedi. Oteki glilliyordu. Ba§ml salh • 
yarak: 

- Allaha c;ok §iikiir 'ki dedigim gibi 

26 Haziran 1937 

n u 
n 

yapraklar 

Berlinden miineccim 
istiyen deli hiikiimdar! 

O~iincii Mustafa, biitiin muvaffakiyetlerin mii· 
neccimlerin yard1mile kabil oldugunu santyordu 

Ot;:iincli Sultan Mustafa. deliligini ki
taba uydurmak istiyen hiikiimdarlardan
di. Y1Ilarca kafeste ya~ad1g1 ve her daki
ka zehirlenmek korkusu gec;irdigi it;:in 
tahtas1 saglam degildi, kafaca hayli bo
zuktu. Fa kat Deli ibrahim ayannda de
gildi, dii§linebiliyordu, konu~abiliyordu, 
istemegi ve yaptirmagi biliyordu. 

Onun zamanmda istanbulda bulunan 
Baron de Tott kendisini §oyle tarif edi
yor: «Sultan Mustafanm bacaklan c;ok 
kisayd1. Lakin ata bindigi zaman uzun
boylu gorlinliyordu. Ylizlinde hemen go
ze ~arpan bir sanhk vard1. Bunu §ehza
deliginde -ah§kmhk temin ederek muafi
yet kazanmak fikrile- bol bol ic;tigi zehir
lerin tesirine hamlediyorlar. Gozleri de 
ba~ka bir yipih§ta imi§ zanmm verirdi. 
Cok iri olmakla beraber ta ba~mm hiza
smda bulunan bu gozler hit;: de iyi gor
mezdi. Burnu kocaman ve yaSSI idi. 

Kag1dhane alemlerinin, helva sohbet
lerinin, C1ragan eglencelerinin §ehin§ah
hgml yapan ve bu sebeble tacm1, tahtm1 
kaybeden Oc;lincii Sultan Ahmedin bu 
garib yarahh§h t;:ocugu, §iiphe yak ki, 
zeki bir adam degildi. Lakin F rans1z fi
lozofu Volter'in Rus c;ari~esi !kinci Ka
terin' e yazd1g1 mektublarda karikatlirlinli 
c;izdigi Osmanh hlikiimdan da Sultan 
Mustafaya kat'iyyen benzemez. Volter, 
Katerine'ye yaranmak i~in ylizlinli degil, 
resmini bile gormedigi bu adam1 aptal 
ve ahk bir tip olarak tasvir ediyor. O~lin· 
cii Mustafa o derece salak olmami§hr. 
Daima siyaha boyadigi sakah it;:inde bu 
san c;ehre, vasat bir zeka gostermekten 
geri kalm1yordu. 

Osmanh tariht;:i!eri, onun tahta t;:Jkar 
~1kmaz birka~ §ohretli kafa kestirdigini, 
sonra k1yafet i~lerile ugra§hgim yazarlar. 
Onun li~ i§e bliylik bir merak1 vard1: 
Tebdil gezmek, halkm k1yafetile ugra~
mak, yiidJZlardan haber sorup almak! 

T ebdil gezi§lerde bir~ok tuhafhklar 
yapard1, ah§veri§ bahanesile -kendini ta
mtmadan- girdigi dlikkanlarda narka ria
yet edilip edilmedigini ara~tmrd1. Mesela 
sarayda «istanbul mmalJSJ» denilen by
metli kuma~rn bulunmaz oldugunu gorlin
ee k1yafetini degi§tirerek c;ar§Ilan dola~
IDI§ ve o kuma§m neden piyasada gori.in
medigini tahkik etmi§ti. Bu ara§hrma so
nunda o, istanbul mmahsmm Venedik
ten gelen ayni c;e§id kuma§la rekabet ede
memek yliziinden yapilmaz oldugunu an
ladJgmdan SadnazamJ sJki§hTml~, yeni
den tezgahlar kurdurmu§ ve bu kuma~m 
yapilmasmi temin ettigi gibi vezirler fi
lanlar tarafmdan bayramlarda saraya 
verilen hediyeler it;:inde mutlaka bu ku
ma~m da bulunmasm1 mecburiyet altma 
almi§tl. 

Gene bu tebdil gezme SJrasmda bir 
giin kale haricinde gezinirken o devir

fa, kendi adamlanndan birinin bir voyva• 
dadan oteberi istemesini c;ok c;irkin buldu. 
saraya doner donmez onu azledip kov• 
du. . 

Halkm k1yafetile ugra&mak da onun 
it;:in bir derd veya bir zevkti. Bir glin ~u 
unsurun kara yazma sarmmasmi, ba~ka 
bir glin diger bir unsurun mavi pabuc 
giymesini emrederdi. Bir gezinti masmda 
Kakum denilen klirklerden birini mhna 
gec;irmi~. arkasma da birkac; u~ak takmit 
alan bir adama rasgeldi. Devlet ricalin• 
den biri imis. gibi gorlinen o adam1n zen• 
gin bir kasab oldugunu ogrenince devlet 
hizmetinde olmiyanlarm ve biiyiik mes• 
ned sahibi bulunmJyanlarm boyle kerli, 
ferli dola~malanm yasak etti. Onun fik• 
rince k1ymetli klirk giyebilmek i~in mut• 
!aka memur ve hatta bliylik memur ol• 
mak lazimdi. 

Fa kat onun en c;ok ugra§hgi, mera!C 
sard1rdig1 ~ey yildizlardi. Gece ve glin· 
dliz hesablar yapar, yaptmr ve gelecelC 
giinlerin mnm yJldizlardan anlamaga 
sava~Ird1. Prusya Krah F redrik'in yedi 
sene sliren mii~kiil bir harbde boyuna za• 
ferler kazand1gm1 i&itince onun YJldizlar
dan istifade ederek ve mlineccimlerden 
yard1m gorerek bir muvaffakiyete erdiili· 
ne hlikmetti, bize «Hulasatlilitibar» adh 
gi.izel bir eser b1rakan Resmi Al}med 
Efendiyi Berline yollad1, Kral Fredrik· 
ten i.ic; mlineccim istedi, maksad1 o mii· 
neccimleri kendine mli~avir yapmak ve 
onlann yildizlardan ahp teblig edecek· 
leri haberlere gore siyasi, askeri ve mali 
te~ebblislere giri~mekti. 

Biiylik F redrik hal den anlar bir hii· 
klimdardi, Osmanh el~isinin resmi bir 
lislubla kendisine yaptlg1 iltimas iizerine 
istihza etmedi. Resmi Ahmed Efendiye 
§U sozleri soy!edi: 

- Azizim elc;i efendi. Benim politi• 
kada, harblerde muvaffak olu§umun SJTTI 

iic; noktaya inhisar eder: 
1 - T arih okumak, eski tecriibeler• 

den istifade etrnek, 
2 - lyi bir orduya malik olmak ve 

sulh glinlerinde de bu orduyu muharebe
de bulunuyormu~ gibi talim ettirmek, 

3 - Hazineyi dolu tutmak ... Muhte• 
rem dostum Sultan Mustafaya bu li~ SIT• 

n soyleyiniz ve benim kullandiglm mii· 
neccimlerin de bunlar oldugunu ilave 
ediniz. T arih, ordu ve para. l§te en iyi 
lit;: miineccim! 

Sultan Mustafa Berlinden tavsiye 
olunan bu lit;: mlineccimden istifade etti 
mi?.. T arih bun a kocaman bir «hayJr!» 
demekte tereddlid etmiyor. 

M. TURHAN TAN 

MUTEFERRIK 

Baytar tabiri degi§ti 
Alakadar makamata teblig edilen ye· 

Jerde tatar denilen postaCilardan birinin · · t k b t k m z1raa anununa nazaran ay ar e· 
c;alakamc;I yol aldigmi gordii, yanmdaki limesi kaldmlmt§tlr. Bunun yerine bi.i
athlardan birini ko~turarak herifi durdur- tun diinyaca kullamlan Veteriner keli
du, gotlirmekte oldugu posta c;antalanm mesi kullamlacakhr. 
ac;hrd1, blitlin mektublan hirer hirer oku- - • • •-
du. Bu tatar, Eflak voyvadasinm posta- Meccanen tifo a§ISl 
CIS! idi, lstanbuldan ona yaz1lan mektub- Cagaloglunda Himayeietfal cemiyeti 
Ian ta§Jyordu ve mektublar arasmda He- §Ubesinde bakteriyolog Dr. ihsan Sami 
kimba§I Arif Efendinin de bir kag1d1 tarafmdan her giin saat 14 - 16 arasmda 
vard1. Saray hekimi, voyvadadan birc;ok' halka raeccanen tifo a§JSI yapilmaktadtr. 
§eyler istiyordu. Ut;:iincli Sultan Musta- Alakadarlara bildiririz. 

sen benim hala kanmsm. Aram1zda hi~ 
bir talak muamelesi ge~memi~tir. Benim 
nlifus tezkeremde boylece mukayyed ol
dugu gibi klitlikte de oyledir. Amma bel
b size aid kayidler ba§ka tlirllidiir ve bel
ki benim yerime bir ba§kasi Slileyman 
Rahim olarak seni tatlik etmi§tir. Bundan 
benim haberim yok. Ben uzun bir seya • 
hate <;Ikmi§hm. Memleket di§mda bir 
ticari seyahat. Ba§Ima baz1 hadiseler gel
di. Ailemi kaybettim. §imdi memleketime 
dondlim ve seni evli barkh buldum. Bu 
nikah batJld1r. Eski kocana donmege 
mecbursun ... 

F eride Hamm ac1 ac1 : 
- Ah! dedi. 
Ellerini yiizline kapatarak i~ini c;ekti, 

fakat birdenbire IshrabJ kine ~;evrilerek: 
- Al~ak I diye haykird1. 
Bir mliddet hi~ bir§ey soyliyemedi. 

Oteki hain, mlistehzi giilliyordu. 
- Al~ak, senelerce c;ektigim kafi gel· 

medi. Beni hala bir oyuncak gibi oynat· 
mak istiyorsun. Entrikalann, hilelerin ... 

- Tela§a llizum yok Feride. Ben yal
mz sana bir hakikatten bahsetmek iste • 
dim. Hakikat budur. Sen benim hala 
kanmsm. Amma ben bu hakk1mi senin 
saadetin ugruna feda edecegim. Bu hak
kimdan kimseye bahsetrniyecegim ve se· 

nin yeni kocanla sakin ve asude ya§a • 
mana mani o!mJyacagim. y almz istedi • 
gim bir§ey var ... 

Durdu. F eride korkak ve endi~li ba .. 
byor, onun ne istedigini acele ogrenmege 
can atlyordu. Oteki: 

- Anlatacag1m I Fa kat sakm k1zma, 
bunda senin ic;in en kli~lik bir tehlike 
yoktur. Hit;: kimseye fenahk etmek niye • 
tinde degilim. Bilirsin ki ben baz1 hare • 
ketlerimde baz1 kimselere fena gorlinii " 
yorsam, bu baZJ adamlara iyilik etrnek 
kaygusundan ileri gelmektedir. 

Bir sigara daha yakh ve devam etti: 
- Bir miiddettenberi benim kar§Jma, 

beni tamrn1yan, benimle ah§ veri§i olm1 • 
yan bir adam <;1k1yor. Beni yakmdan ta• 
kib etmege ba§hyor ve kimsenin beni ha· 
hrlamadigJ, beni aklmdan ge~irmedigi 
meselelerde, hadiselerde beni itham edi
yor. Bunun sebebini anhyorum. Oglunun 
cinayetini bana ylikleterek oglunu kurtar· 
mak ... Beni birkac; hadisede ami! goste
rerek kotiilemek ..• 

F eride Hamm ac1 ac1 giilali: 

- Sami Bey oyle mi? 
- Evet ... Siz de onu yeni tan!dm1z, 

nas1l adam oldugunu pek bilemezsinil. 
(Arkas~ var) 
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CUM.'HURIYET 

KAR UZ ve E iZ. 
Bak, banyo yapmak i~in herkes ii tii denize, 
Arhk izin p a~hr; ~i.inkii dii t\i e ize 

Kabuklar1 Karpuzun! .• 

Bir izlanda efsane i * 
Demek ki banyo i~in Karpuz veriyor i:zin; 
Oyle i e kul ac; vu tereddiid etmeksizia, 

Yahn kums Ida uznn!-

Diinyamn hemen her tarafmda gene 
ktzlar arasmda giizellik miisabakas1 
yapm1yan hic;bir devlet kalmaml§ gibi
dir. Onun ic;in kimsede bu ~e ilk zaman
larda gosterilen merak mevcud degildir. 
ieksikamn <;epultepek §ehri ileri g~ 

lenleri de bunu dii iinerek §imdiye ka
dar belki birc;oklarmm aklma gelml§, 
fakat tatbikat sahasma konmami§ ir 
fikri kendi muhitlerinde tatbik etmi~ler, 

. 
11 Ugursuz Sa to 

' 
[Ce~en de/a ~~ • 

kan k;smm hulcisasz: 
Sinko is mind e i z • 
landalt bir ~ocuk 
bir kzsmznz biiyiik· 
annesi Linka'ya .IJaS· 
tzk yapmak i~in, bir 
ktsmrnt da satmak 
iizere yabani deniz 
ordeklerinin yuva -
larmdaki t ii y l e r i 
topluyor. Bu srrada 
bir~ok iehlikeler ge
~iriyor. Eve di:iniin· 
ce biraz dinlenip 
kamrm doyuruyar, 
sonra ke~ileri otlatmaga pkarryor.] 

Bahar mevsiminin gelmi~ ve mayts a
ymm ge~ip sonuna varmt§ olmasma rag
men hava olduk~a soguk ve sisliydi. Za· 
ten, kutub noktasma pek yakm olan hu 
Adada gune~ oyie devamh Surette tat!J 
yiiziinii gostermez. Bazan ortaya ~1kar, 
aradan hir miiddet ge~inee gene saklamr. 
0 zaman kar ve dolu getiren buz gihi 
bir riizgar esmege ba$lar, bunu da ufuk
lan gormek imkamm btrakmtyan bir du
manln her taraft kaplamas1 takib eder. 

Bir ktsmt eehennem gibi steak, bir kis
rol ~ Siberya gibi soguk olan izlandada 
hem en hem en hi~bir agae yeti~mez. N a
diren goze «;arpan bir iki aylandozla ii~ 
dart di~budag1 sanki harikulade hirer 
~am veya t;marmt~lar gibi herkes birbi -
rine ~osterir. Kaym ve sogiid agaclan ise 
o kadar bodur ve e1hz kahrlar ki o cins
lerden olduklanna yii;z bin ~ahid...getir • 

mek ister. Hele ba~ka yerlerden gelmi§ 
seyyahlar ve ziyaretc;iler onlan bogiirtlen 
zannederler. 

Kii~i.ik Sinko bu sert iklime, bu hazin 
memlekete otedenberi ah~km oldugu i~in 
ne maddeten, ne de manen fazla miitees
sir olmadan garb eihetine dogru ilerliyor, 
ke~ileri o eivardaki kiic;iik c;ay!Thga go -
tiiriiyordu. 

Sis gitikc;e artmt§ oldugu i~in lzlandab 
ya.VTU arhk oniinu 8~Ik bit SUrette gore • 
miyordu. Birdenbire oni.ine yosunla ka • 
rtttk ktsa bayda otlarile kiic;iik bir mer'a 
~lktt. T a kar§Ida da korkunc ve siyah ku
leler gibi bir tak1m yiikseklikler hayal -
meya] belli oluyordu. Bunlar acaba sis 
ve dumanm viieude getirdikleri bir taktm 
§eiller miydi? Y oksa pek kiic;iik ya~tan -.............................................................. 

<;ocuk portreleri 

beri biiyiikannesinden masallanm dinle • 
digi «ugursuz §a to» nun harabelerimi? 

• 
Karpuz biiyiimek ic;in fi~ ay tarlada kalu; 
GUn~ onu pi$irir .. Sonn ~eklini abr 

Bi.zim fut1toldamiztm!" 

• 
Yalnaz kU~Ukler de!il, biiyiikler de tok sever .. 
Haydi, kes .. i~ini ye" kahuklarlftl da ver 

Vars koyunun, kuzun! .. 

~ 

Kahn kabuk he yden sakhyor Uurini, 
Karpuz temiz yemi$tlr: Bulmazsm eserini 

Onda topraim, tozun! .. 

• 
Karpuzuu bir diliml bir bardak suya d ~er .. 
Koskoca bir dondurma yapmak lstersen efer 

Korsun ic;ine buzun! .. 

N.R. 

Of! Aman ne su:ak! 
Y er yer san renkte hast! olan gok ku

~aklan (alaimisema} ortahg1 hafifce ay
dtnlattyorlardl. Ke~iler biiyi.ik bir i~tiha 
ile ~aymn yosunlu otlanna saldirdtklan 
anda Sinko da gok ku§aklanna basma -
mak ic;in binbir ihtimam gostererek hay
vanlann evdeki gtdalanm temin etmek 
iizere otlann bir ktsmlm kesip beraber ge
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tirdigi ~uvala t!kmaga koyuldu. 
<;;uval yanya kadar dolmu~tu ki o valt

te kadar zaman zaman goriiniip kaybo -
Ian giine§ birdenbire yo! oldu vc sert ruz
gann toplay1p getirdigi ince bir dolu 
yagmuru her taraf1 kamdamaga baJladl. 
Sinko gibi hayvan otlatmaga gelmi~ diger 
birkac; ki§i daha vard1. Onlar ilk hamle -
de SITStklam olduklarmm ve soguktan 
donmu$ bir hale geldiklerinin farkma 
vard1klan ic;in yalundaki bir kaya kovu • 
guna hayvanlarile beraber !IgmmJ~lar ve 
b umeleede kendilerinin biiyiik bir saade· 
te erdiklerini farzetmi$lerdi. 

Fa kat Sinko etrafma bakmdtib zaman 
korkudan sapsan kesildi. 0 da bir s1g1 -
nak bulmak i~in oniine ardma fazla dik
kat etmeden ko,mu,, ko~mu~tu ve birden 
kendisini me§hur «Ugursuz §ato» nun av
lusunda bulmu~tu. 

Y ollarmt kaybederek tesadiifen bu -
ralara dii~mii§ avctlarla memleketin ih -
tiyarlan b U§atonun harabelerinde einle -
rin, perilerin oturduklanm soylerler, bazt 
geceler yerden goke dogru bir taktm ziya 

Kii~iik §oforler 
Berlinde on seklz ya§mdan ll§agr ~o -

cuklara da otomobil kullanma khakk1 
veriliyormu1:1 amma, yavrular ~ok s1kl 
blr imtihandan g~iriliyorlar, sade ara
bayl idare noktasmdan degil, ani vak'a
lar kar~1smda, son derece sogukkanhllk 

gosterip gostermedikleri cihetinden mu· 
ayeneye ~ekiliyorlarm1~. fakat ne der· 
siniz, anla~1lan imlihandaki bu fazla sJ
kthktan olacak, on sekiz ya~mdan a§agl 
otomobil kullananla.r, on sekiz yaimdan 
yukan araba idare edenlerden daha az 
kaza yap1yorlarm1§. Giilmeyiniz! Hika
ye degil, Alman hiiklimetinin resmi is· 
tatistiklerl bu neticeyi gosteriyormu~! 

siitunlannm yi.ikseldigini gordiiklerini ve mamJ~tt. Hafif bir haran;t ortahgl 1hkla~
uzaktan uzaga miithie giiriiltiiler duyduk- tmyor ve hafif bir z.iya 51z.mtlSI takib et-
lanm anlattrlardt. k tigi yolu aydmlahyordu. Bu z.iyalar e -

Vaha orada boyle bir ~atonun vaktile nardaki mazgal deliklerinden geliyordu. 
kurulmu§ ve sonra yikilmi§ olduguna dair Ayaklannm ueuna baslp yiikselerek bun
bile hic;bir emare ve i§aret yoktu. Y a[ • !ann bir tanesinden bakh ve dt§anda de· 
ntz yer yer iistiiste ytgilmi~ kale duvar • 01.in ge~tigi yerlerden bir ktsmtnl gordi.i. 
lanm and1ran di~ di~. sivri sivri, bazan da San &Ok ku~aklart ~imdi daha vazth bir 
kuleler gibi yuvarlak bir ~ekilde yiikse • ,ekilde goze ~rPJyorlardi. Sinko'nun 
len kayalar vard1. Bunlar eahil insanlara viieudiinden bir Urperrne gec;ti. BUyiik -
uzaktan bir §&to harabesi hissini veriyor- annesinin baz.t sozlerini hahrlad1: 

du. - Sakm gok ku§aklanntn iizerine ba-
Bir taraftan soguk ve bir taraftan da 

say1m deme .. Bunlar Ugursuz ~atoda o -
karanltgm verdigi korkune tesirler alttn • 

turan cinlerin perilerin insanlara kurduk
da Sinko'nun kalbi <;arpmaga, her tarafi 

lar1 tuzaklardiT. i~ine dii§enleri dogru 
titrernege batlami§ti. Kafasmm i~inde bii

kendi yanlartna ~ekerler. 
yiikannesinin vaktile kendisine anlatm1~ 

Bu laktrd!lar kulaklannda mi.ithi~ a • 
oldugu masallarm §ahsiyetleri hirer hirer 
eanlamyor gibiydi. Biiyiikannesi Linka kisler yaparak tekrarlamyorlardt. Sinko 

guc;liikle nefesini tutt uve korkudan her 
ona, einlerin perilerin lzlanda top • 

taraf1 buz kesildi. 0 anda hie; beklemedi
ragtmn baz1 taraflanm yararak ora -
lara saklandtklanm ve kendi mlannl gi bir hadise daha oldu. Bulundugu yerin 

al tmdan top sesleri gibi miithi~ giiriiltiiler 
ke~fetmege cesaret gostererek o civara 

gelmege ba~lad1. Y avrucak, biitiin var • 
gelenleri de yanlanna ~ektiklerini kac; de

hgile kulak kesilerek o pahrhlan dinler-
fa soylememi§ miydi? Am an yarabbi, ken deh~etten de viieudiiniin ktllan ve b&
bundan daha korkunc ne tasavvur oluna

§IDtn sac;lan dimdik olmu~tu. 
bilirdi? Ne zaman dolu dineeek, ne za • • 
man giine~ c;1kaeak ve ne zaman kii~iik Giiriiltiiler kesildi ve tekrar siikut do • 
Sinko, hiiyiikannesinin kendisini merak ve niip geldi. Amma Sinko biiyiik bir me
heyeean i~inde beklemekte oldugu kulii • rak ic;indeydi. Ayaklannm altmda cere
beye doneeekti? yan eden esrarlt vak' amn di.igiimi.inii mut

Bilmeceyi ~ •• ler z 

Bilmeceyi dogru c;ozenlerden bize fo
tograf gtinderenlerin resimlerini bas -
mtya devam ediyoruz. Fakat burada res
mi ~1kmak mutlaka hediye kazanmi§ ol
makhga delalet etmez. Miikafat kaza -
nanlarm isimleri her aym ilk haftasmda 
ne§rolunan biiyiik listeye yaZihr. Sol • 
dan saga s1ra ile: 

1 - Afyon lisesi 468 E§ref Ayhan. 
2 - Uzunkoprii Askerlik ~ubesi rel

sinin oglu Behi~ Akta§. 
3 - 11 inci okul 56 Kaz1m. 
4 - <;erkezkoy !smet inonii mahalle

si 9 No. h evde Ahmed Sertkaya. 
5 - <;orlu ~ecaaddin ilk okulu 552 Y!l

dmm Eligiizel. 
6 - <;atalca N akka§ koyii Hasan oglu 

Hiiseyin Alan. 
7 - Tokat orta okul 330 Cihad Ozer. 
8 - Goztepe 7 nci ilk okul 191 Feri -

dun Sanyeli. 
9 - Be§ikta§ 19 uncu ilkmekteb 409 

Hadiye Gi.irhan. 
10 - Golciik Gedikli Stajyer okulu 

2081 Said Y!ldmm. 
11 - istanbul 34 iincii ilkmekteb 20 

No. h Halid. 
12 - istanbul Galatasaray lisesi 1064 

Muzaffer Ziya. 

13 - Bostanc1 Kii~iik Yah Nedim Er· 
civelek. 

14- Beykoz ilk okul386 Nafize Kalan 
15- Alman mektebi Nam1k Pars. 
16 - Uskiidar Selimiye 35 No. da 

Suphi Din~er. 
17 - Mac;ka Fen tatbikat okulu 477 

Haydar Seyhan. 
18 - Had1mkoyU ilk okulu 23 Sad ~ 

reddin. 
• ••• 

Cografya dersinde .• 
Hoca diinyamn yuvarlakhgm1 anlatl

yordu: 
- Evet yavrulanm, dedi, bu yuvar

lakhgl ispat gayet kolaydtr. Fakat me -
seleyi lay1kile anlay1p anlamadigmlZI 
bilmek icoin evvela size bir sual soray1m. 
Buradan kalk1p miitemadiyen garbe 
dogru gidersek en nihayet nereye vas1l 
oluruz? 

Biitiin s1mf hep bir a~zdan: 
- Holivuda, efendim! .. 
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YAZISIZ HiKAYE 

§ehrin kadmlan arasmda bir ~irkinli.lt 
miisabakas1 tertib etmi§lerdir. Bu mii -
sabakada Juana Gonzalez isminde bir 
kadm birinci gelmistir. Juana'nm ag -
Zinda yaln~ yedi di§i varmi§. Bur • 
nu ikiye boliikmii§. Alt dudagr sarklk, 
yiizii ktrmlZI tiiylerle ortiilii imi§. Fa -
kat ne dersiniz, Amerikan sinemac1lan 
ve val'yete kumpanyalan derhal bu o
rijinal krali~e ile alakadar olmu§lar, ga
yet miisaid §eraitle kuhtratlar teklif 
~tmi§ler. Fakat Juana, c;irkinlig"inden a
damakllh istifal:ie et.mek i~in bu Kun
tratlarm hi~birinin altma imza atmamt§. 
Kendisini miizayedeye ~Ikartnu§. Ba -
kalun kimin i.istiinde kalacak! -···· ~ekibin riiyasi .• 

Kiic;iik :;?ekib sabahleyin annesi ve ba
basile kahvalta ediyordu: 

- Babac1f(Im bilsen, diye ba~lad1, bu 
gece ne riiya gordfun .. Kat'iyyen tahmin 
edemezsin! 

Babas1 okumakta oldu~ gazeteni.n 
kenanndan ogluna bakarak: 

- Nafile, dedi, uzun uzad1ya anlat • 
m1ya hacet yok. Ben senin riiyalarml bi
lirim. Ya §ekerdir, ya ~ikolata, ya da si
nema .. Ka~ para vececegiz, onu anhya
hm! 

( Haziran bul 

Dolu dinmiyor, bilakis gittikc;e fazla • I aka c;ozmek istiyordu. T opraga kulagm1 
la§Iyordu. iki kec;i, efendilerinin ge~ir • koyup dinliyebilmek ic;in oradaki biiyiik 
mekte oldugu korkuya hie; de i§tirak e • ta~lardan birini kenara c;ekti. Fa kat t&§ 
der gibi gorlinmiiyorlar, bir parc;a ot da· kalkmea altmdan bir yank goriindii. Y a• 
ha bulahilmek iimidile kayadan kayaya ntan hkasta ve harareti yiiksek bir ada - ~u yukanda gordiigiiniiz iico tane alh 
SI~nyarak uzakla§Iyorlardi. Sinko ke~i • mm agzmdan ~tkan nefesler gihi steak dlllh ~ekli o suretle bir araya getirini 
lerin bir u~uruma dii~meleri ihtimalinin ve rutubetli bir hava tabakas1 yiiziine ki meydana muntazam bir diinya hari 
online gec;mek ic;in hsmen korkusunu ye- ~arptt ve etrafmt bulantt verici bir koku tasl - musattah kiire - ~lksm! 
nerek onlan takibe koyulmu~tu. F aka.t ta§Jyan dumanlar kaplad1. Zavalh Sinko Bu bulmacay1 dogru ~ozenlerden bi 
inade! hayvanlar, ~oeuk kendilerine yak- hem odii patlarcasma korktu, hem de ba· rinciye be~ lira, ikinciye iki lira, iic;iin 
la~hkc;.a kac;tyorlar ve onu daha ilerilere ~ma bir donme, viieudiine bir gev~eklik ciiye miinasib bir hediye takdim oluna 
dogru c;ekiyorlard1. geldi. Son bir gayret gostermek istemesi- cak ve diger yiiz ki§iye muhtelif e§y 

S k ~ ff k l d v·· d.. verilecektir. Cevablar haziran sonun in o bir an kec;ileri b1raktp da nerede ne ragmen muva a o ama 1. ueu u • 
b. . ld' A~ ~ .. I . kadar cCumhuriyet Gazetesi f'ocuk Sa 

bulundugunu anlamak irin •oyle bir et • ne 1r titreme ge 1. g1r ag1r goz en '3' " ' 1 k hifesi~ adresine gonderilmelidir. Ge 
rafma bakmdtg~ 1 zaman ne gordu··. b1"[1"r hpand1. Art1k tam ami e endisini kay - kalanlar hediye alamazlar. B'lmece 
misiniz? Artik yerde ve gok altmda de· betmi~ti. dogru ~ozenlerden bize resim gonderen 

Erol Aygiiniin giizeJ gildi. Bi.iyiik bir magaramn ic;indeydi. Yiizi.ikoyun bo~luga ytktldJ., n. lerin fotograflan da sJialan geldigi za 
----------- bir oozu Arttk soguktan ve doludan da eser kal· ( Arktut gelecek hafta) man ·gazeteye bas1hr. 

~--~~~~~~~~~------------~==~--~ 
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Hiddet, merak ve korkudan bay1lanlar, sinlrl, ~arp1nt1S1 tutanlar 

NEVROL CEMAL 
den 20 damla almca hemen a~Ihrlar. Evinizde bulundurunuz, onsuz yolcu
lu§a wkmaymlZ. 20 senelik bu meghur iHici ahrken ismine dikkat ediniz. 

Klrldareli iskan Miidiirliigiinden: 
1 - Vil~yetimizde yapilaiak go~men evleri in~aatmda kullamlmak iize

re Tekirdag Iskan ambarmdan verilecek c2628• metre mikab1 kereste Kam
!ona tahmil ve tahliyesi miiteahhide ai.d olmak iizere Muradh ~imendifer 
Istasyonuna nakledilecektir. 

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

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

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

c!.e yedi bu~uk teminatlarile Krrklarelinde !skan dairesinde haz1r bulunma
lan ilan olunur. (3557) 

SUMER BANK 
Bursa Merinos F abrikas1 

Miidiriyetinden: 
F abrikamtz yak1nda i~letmiye a~daca&"tndan Meri
nos ve Yanm kan yapa&'ts1 olupta satmak istiyenle
rin hergiin fabrika miidiriyetine miiracaat etmeleri. 

Maliye Miifettif Muavinligi imtihan1 
Maliye Heyetinden: 

35 lira maa~h Maliye Miifetti§ muavinligi i~in 27 eylw 937 tarihinde im
tihan yapilacaktir. 

Ararulan ~artlar ~unlard1r: A - Memurin kanununun dordiincii madde
sinde yaz1h evsaf1 haiz olmak, B - 1 kanunusani 1937 tarihinde ya§I otuzdan 
fazla olmamak. C • Siyasi Bilgiler okulundan, Hukuk Fakiiltesinden, Yiik
sek Ticaret ve iktisad mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi 
mekteblerden mezun olmak. D - Yapilacak tahkikat neticesinde ahlak ve se
ciyesi miisaid bulunmak, imtihana talib olanlar 12 eylw 937 tarihine ka • 
d.ar Ankarada Maliye Vekaleti Tefti~ Heyeti Reisligine arzuhalle miiracaat 
edeceklerdir. Arzuhale §U evrakm rapti laZimdrr: 

A - Niifus ciizdam ve adresi, B - Kendi el yaz1sile terciimeihal hulasas1 
cMemuriyette bulunanlar miiddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika, 
cAskerliklc alakas1 kesilmemi~ olanlar tecil edilmi~lerse imtihana girebilir
ler, kazand1klan takdirde ancak namzed olarak kabul olunabilirler." D • 
Mekteb ~ehadetnamesi veya tasdiknamesi, E • Sa§lam ve yolculuga mute • 
hammil olduklarma dair hiikumet doktorunun raporu. 

Talibler tahriri ve ~ifahi olmak iizere iki imtihana tabi tutulacaklarclJ.r. 
Tahriri imtihan Ankarada ve !stanbulda ve muvaffak olanlarm ~ifahi imti
ham Ankarada yapilacktu:. 

imtihan programt: 
1 - Maliye A • Biitc;e cihzari, tatbiki, tasdik ve kontrolii,., Muhasebei 

umumiye kanunu hiikiimleri, B - Vergi nazariyeleri ve usulleri vas1tastz ve 
vas1tah vergiler cSediillii vergiler, veraset ve intikal vergileri, istihlak iizerin
den alman vergiler, giimriik, inhisarlar, har<;lar• Tiirkiyedeki vas1tah ve va
sitastz vergiler, C • Maliye Veka.letinin merkez ve vilayetler te~kilati, D - !s
tikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, Tiirkiye Diiyunu Umumiyesi. 

2 - ikttsad A • istihsal, tedaviil, nakid ve itibar inkisam V"' istihlak 
bahisleri. 

3 - Mali ve ticari hesab, faiz, iskonto, faizli hesabt cariler. 
4 - Hendese cSahh ve hacim mesahalart,,. 
5 - 'l'icar1 usulii defter! cEsash ve pratik malumat." 
6 - Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, ceza muhakemeleri 

usulli kanununun tatbikat usullerine miiteallik hiikiimler, ceza kanununun 
memur su~larma aid k1sm1, kanunu medeni ve borc;lar kanunile ticaret ka
nUJ1larmm maliyeyi alakadar eden hiikfunleri. 

7 - Tiirkiyenin tabii ve ikhsadi cografyas1 ve tarihi hakkmda malumat. 
8 - Ecnebi lisam cFransizca, almanca veya ingilizceden biri:> 
imtihan neticesinde miifetti~ muavinligine almanlar iiG sene sonra ya

pllacak ehliyet imtihanmda muvaffak olurlarsa Maliye Miifetti!:;ligine tayin 
ec.ilecekler ve bir sene staj i~in Avrupaya gonderilecektir. (3549) 

Orman Ahm Sattm Komisyonu 

CUMHUBiYET 

P. T. T. Levaztm Miidiirliigiinden: 
Taklmm Muhammen Muvakkat Miinakasanm 

~ekli 
Kapah zarf 
Ac;1k eksiltme 

Cinsi Adedi bedeli teminat 
Polis m-isi 875 15750 1181,25 

• " 190 3420 256.50 
Nefti 155 2790 209,25 " " 

1 - idare ihtiyact ic;in yukartda miifredah yaztb 1220 tak1m elbise ve 
kasket satm almacaktir. 

2 - Eksiltmeler her klSlm ayn ayn olmak iizere 1 temmuz 1937 per -
l?embe giinii saat 15 te Ankarada P. T. T. Umumi Miidiirliik Satmalma Ko· 
misyonunda yapilacaktir. 

3 - 1stekliler kapah zarfta, teminat makbuz veya banka mektubunu 
Ticaret Odast vesikasmdan ba~ka 3297 sayi11 Resmi Gazetede yaztb miiteah~ 
hidlik ehliyet vesikasmt ve teklif mektubunu ihtiva edecek kapah zarflanm 
o giin saat 14 e kadar mezkUr Komisyona tevcj eyliyeceklerdir. 

A~1k eksiltmelerde, teminat makbuz veya banka mektubu vesair ka -
nuni vesaikle beraber saat 16 da miiracaat edeceklerdir. 

4 - $artnameler, Ankarada P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden, !stan • 
bulda P. T. T. Ayniyat ~ube Mlidiirlligunden paras1z verilecektir. 

«1543• (3342) 

ilbayhgmdan: 
21/6/937 de pazarhgt mukarrer 6100 metre mikab keresteye aid baz1 ~e -

raitin tadili hasebile tekrar pazarhga Gikanlmi~hr. 
Taliblerin ~eraiti anlamak ic;in tskana ve pazarhga i~tirak i~in de teminat 

ak~elerile birlikte 26 haziran 937 cuma giinii saat 15 te Komisyona mliraca -
atleri ilan olunur. (3615) 

Stirav1 Delvet Umumi Katibliginden: 
Dairemizde 35 lira asli maa~h iki tane ikinci smtf miilazimlik miinhaldir. 
Otuz V.l~Im geGmemi~ Miilkiye veya Hukuk mektebi mezunlarmdan me· 

murin J:.-anununun 4 iincii madc!.esinde yazll1 evsaf1 haiz olanlar arasmda 
~gustosun dordiincii c.ar~amba giinii saat 14 te dairede miisabaka yapilacaktir. 
Istiyenlerin bir arzuhalle vesikalarile birlikte Riyasete miiracaatleri. 

«1647• (3502) 

$irketi Hayriyeden: 
DiKKAT 

Kabata!i, Be!iikta~. Ortakoy, Kuru~e§me, Arnavudkoyii ve Bebek is -
kelelerile Koprii arasmda muteber olmak iizere mezkur iskelelerin carl 
fiatlarma nazaran % 15 tenzilath ayhk abonman kartlart ihd.as edilmi~tir. 

Bu kartlar 1 temmuz 937 tarihinden itibaren mer'iyete girecektir. 

Bu kartlar1 hamil olanlara umumi hatlarda oldu§u gibi miikerrer se
yahat hakk1 vermekle beraber kartlar pazar giinleri ~irketin biitiin iske
leleri «rasmda muteber olacaktrr. 

28/6/937 tarihinden itibaren Kopriide Enspektorliik dairesile idarei 
Merkeziye Kontrol Miidiriyetinde sati!ima ba~lanacagt ilan olunur. 

Bu aktam 

Munir Nureddin 
PANORAMA 

Bah-resinde 

Biiyiik reklama ne hacet? 
Bir kutu 

FAil L 
CiL iLACI 

Seni ~ok giizelle~tirir. 
imal yeri: Edirne Kimyager 
F azd Soysal Liboratuvan. 

Osmanh Bankas1 
tLAN 

Osmanh Bankast hisse sahibleri ge • 
nel kurultaYI 1937 hazirammn 22 nci 
salt giinii Londrada toplanmt~hr. 

idare meclisi tarafmdan hisse sahible
rinin tasdikma arzedilen kararlar miit
tehiden kabul olunmu§tur. 

28 haziran 1937 den itibaren, 68 No. h 
kuponun ibrazma mukabil hisse ba~ma 
temettii olarak 3 §ilin tediye edilecektir. 

Mar, 
otomatik 

Muavin 
makas 

altl aded 
32X6 
IAstik 

DAiNlER - BENZ - MERSEDES 

-~-C~in_s_i ___________ M ___ ~_t_ar_l _________________ M~u~h~am ___ m~e~n~l ----C--in_s_i-----------M--ik~t-a-r1----------------M~uh~a~m--m~e~n~ fiatt Ku. fiah Ku. 

Ekmek 11000 K~. Narh Fi. Sade yag 1000 K~. 85 

Mazutlu kamyonlarl 
Diinyamn en idareli ve ekonomik 

nakil vasJtalarJdir. 
Taksim bah~esi kat§ISI No. 25 

Telgraf: Dizel • Istanbul Muvakkat teminatl: 91 lira 
ihale: 14/7/1937 Saat: 9,30 da 

Dagbc;: eti ekstra 4500 K~. 
Muvakkat teminat: 162 lira 

ihale: 14/7/1937 Saat: 10 da 

Siit 700 Li. 
Yogurt 1000 Kg. 

48 

Muvakkat teminab: 64 liradrr 
ihale: 14/7/1937 Saat 14 te 

Zeytin ya~ 
Zeytin (Gemlik) 
Sa bun 
Beyaz peynil" 
Kasar peynir 

250 
150 
400 
300 
200 

Kg. 
» 

" 

62 
40 
40 
40 
70 

Ku. 

» 

" 

TiFOBiL 
Dr. iHSAN SAMI 

Tifo ye paratifo hastal klar1na tu
tulmamak i~in agudan abnan tifo 
hahlartdJr. Hi~ rahats11bk vermez 

26 Haziran 1937 

Fmdlkli Eski Sahpazan 

PANAROMA KAZiNOSU A~ILMI~TIR 
Bu ak~amd_an itibaren: Me~~ur Kemani Haydar, Ban.;o Mehmed, Piyanist 

S•nem, Ok~yucu. Ismet idaresinde muhte~em saz heyeti 
Kolomb1a plaklarmda seve seve dinlediginiz 

BAYAN F A H t R E 
Her ak~am seanslarma devam edecektir. Ayni zamanda: Sermin, . Zerln, 

Kdara balk ~ark1lanm soyliyeceklerd.ir. 
Calgtlarimlz pazar giinleri saat 4 t~n .it.ibaren, sair giinler 6 da ba§lar. 

Me~rubahm1z her keseye elvenshd1r. Mezelerimiz miitenevvidir. 
Rakt biiyiik ~i~e: 100, ufak: 65, Bira: 55 kuru~ ve bu iicrete meze de dahildir. 

Kars Naf1a Direktorliigiinden: 
_1 - Golede yap.Ilacak Hiikumet Konagmm bir klsrm in§aati 9500 lira 

ke~If bedeli a~tk olarak eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Eksiltme 5/7/937 de musadif pazartesi gi.inii saat 15 te Kars Na• 

f1a Miidii!·liigiinde toplanacak Komisyonca yaptlacaktrr. 
3 - Muvakkat teminah 712/50 lirad1r, 
4 - Bu i~e aid plan, ke~if tahlili, fiah, vahidi fiat bordrosu, fenn! ~art· 

name, baymd1rhk i~leri gene! ~artnamesi elli kuru~ mukabilinde Kars Na-
fla Miidiirliigi.inde verilecektir. · 

5 - Isteklilerin teminatlanm mal sandtjtlna yatmn1~ olarak Kars Na• 
fta Miidiirliigiinden alm1~ olduklan ehliyet vesikalan ve Ticaret Odast ka· 
yid, hiiviyet varakalarile muayyen giin ve saatte Komisyona miiracaatleri 
ilan olunur. (3482) 

Eglenceli banyo yapmak, gfizel miizik dinlemek, dansetmk, 
yeni varyete numaralarile ho~ vakit ge~irmek i~in 

Biiyiikdere BEY AZ PARK Gazino 
ve BANYOLARINA gidiniz. 

Heybeliada Deniz Lisesi 
Miidiirliigiinden: 

1 - Bu y1l Deniz Lisesinin .g. ve c10. smdlarma a~ag1daki §artlart 
ta~1yan okullar almacaktrr. 

A) Tiirkiye. Cumhuriyeti tebaasmdan olmak, B) Orta okuldan c;1kmt~ 
bulunmak, C) l:tse 9 i~in ya~1 15 • 17, lise 10 i~in 16 - 19 bulunmak. 

Namzetler Istanbul& Deniz hastanesinde muayene ettirilecek ve okul· 
da miisabaka smavmdan ge~irilecektir. 

2 - ~ayid muamelesi: 1 • 26 temmuzda Heybeliadadaki okuldad1r. Bu 
arada sthht muay.ene de yapilacaktir. Miisabaka smav1 2 gustostad1r. 

3 - Ka:vid ic.in gelecekler beraberlerinde: Niifus hiiviyet ciizdam orta 
oku\u bitirdigine dair ~ehadetname veya tasdikname, aske~lik ogretm~ninin 
gizli raporu, a~1 kagtdt, 9 aded vesikahk fotograf (ba~1 ac;tk), kendisinin ve 
ailesinin hiisniihaline dair vesika, okulun hangi stmfma istekli olduguna dair 
arzuhal (bunda makine veya giiverteye aynlmak istedigi de yazilacakhr.) 

4 - Okul yatihd1r. Girdikten sonra yiyim, giyim, kitab okul tarafm • 
dan parastz verilir. 

5 - Dilekc;e ve diger vesikalarm nilmunesi okuldan parasrz 
nabilir. 

olarak ah
(3294) 

-•i•n•h•is.a.rl•a•r-U•m-um-·M-ii•d•ii•rl•ii•gu.·· n.d,.en_= __ l 
I - Kapah zarfla eksiltmiye konulup isteklisi ~1kmad1gmdan ihalesi ya· 

ptl::.miyar. c8100• lira muhammen bedelli 3 aded bileme makinesi ~artnamesi 
ve resmi 11\Ucibin,ce pazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk 2/VII/1937 cuma giinii saat 15 te Kabata~ta inhisarlar Le
vazim ve Mubayaat $ubesinC.eki Ahm !{omisyonunda yap1lacakhr. 

III - % 7,5 muvakkat teminat 607,50 lirad1r. 
IV - Sartnameler parastz olarak hergiin inhisarlar Levaz1m ve Muba· 

yaat ~ubesinden ve (M 16 - 195) sayth resimleri inhisarlar Tiitiin Fabrikalar 
§ubesinden almabilir. 

V - Pazarhga i!itirak etmek istiyenlerin pazarhk giiniinden 2 gun ev• 
veline kadar fiatstz tekliflerini !nhisarlar Tiitiin Fabrikalar $ubesine ver • 
meleri ve tekliflerinin kabuliine dair mezkur §Ubeden vesika almalart la • 
ZIDidlr. 

VI - !steklilerin pazarhk i~in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 gii ., 
venme paralarile birlikte yukanda adt gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(3685)" 

" . 
NAFIA VEKALETI 

Havayollan Delvet isletme 
' • 

Idaresinden: 
Devlet Havayollan i~in Eski~ehir Tayyarecilik mektebinde tahsil ettiri

lecek pilot yeti~tirilmek ilzere ii~ gence ihtiyactmtz vard1r. A~aj:hdaki &artlan 
haiz olanlarm 15/7/1937 ak~amma kadar evrak1 miisbitelerile birlikte Naf1a 
Vekaletine miiracaatleri. 

A - Lise mezunu olmak. 
B - 30 ya~m1 gec;memi§ bulunmak. 
C - Sthhatlerinin havac1hga miisaid oldugu Eski~ehir Hava S1hhiye he· 

yetinin raporile sabit olmak. 
D - Devlet memuru olmak i~in icabeden evsafa malik olmak. 
Yukandaki evsaf1 haiz olanlara Eski&ehir mektebind.e okuduklart za • 

Tere yag 50 .. 
Kaymak 15 .. 
Ekmek kadayrl1 "' 50 :Ad. 

14 
19 

115 
150 
15 

man kendilerine ayda c50• lira ilcret verilecektir. c1726• (3662) 

·------------------·--------------------·· 
Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr 

Komisyoneedan· Tel kad.ay1f1 30 Kg. 
Muvakkat teminat: 29 lira 

fhale: 14/7/1937 Saat: 10,30 da 

20 
Muvakkat teminatl: 48 lirad1r 

ihale: 14/7/1937 Saat: 14,30 da 

Yum~ta 
Kuru sogan 
Patates 
Elma 

---------------------------------------------------

Ayva 
Portakal 180 lik 
Taze bakla 
Salamura yaprak 
Taze fasulya 
Saklz kabaR;J. 
Taze bezelya 
Dolmahk biber 
Domates 
Semizotu 
Pathcan 
Dereotu 
Maydanoz 
Taze so_gan 
Ye$il saiata 
Havuc 
Kereviz 
Karnabahar (orta) 
Ispanak 
Lahana 
Ptrasa 
En_ginar 
Limon 
Sale a 

' 10000 Ad. 
1000 Kg. 
900 .. 
200 .. 
100 » 

1000 Ad. 
400 Kg. 
50 .. 

500 .. 
400 .. 
100 .. 
75 ,. 

150 .. 
60 .. 

600 Ad. 
60 De. 

250 " 
200 " 
500 Ad. 
250 K~. 

300 " 
200 Ad. 
700 Kg. 
350 " 

1000 ,. 
500 Ad. 

1500 » 

100 K~. 
~uvakkat teminah: 74 liradtr. 
!hale: 14/7/1937 Saat: 11 de 

2 
6 
7 

20 
15 
3,5 

15 
25 
13 
10 
20 
10 
7 

10 
3 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

10 
10 
15 
6 
6 
5 

10 
2,5 

30 

Pirinc (Bursa) 
Seker 
Kuru fasulya 
Un 
Nohud 
Makarna 
Siyah mercimek 
Krrm1z1 • 
Pirincunu 
Kuru iiziim 
Tuz 
Sarmtsak 
irmik 
<;a:v 
Sehriye 
Bul~nJr 
Cilek receli 
Visne • 
Konserva tiirlii 

" Ayf;ekadm 
Kuru kay1s1 
Cam f1shRI 
Ku~ iiziimii 
Bu_gday 
Soda 

1000 
1400 

500 
720 
200 
250 
150 
50 
50 

100 
300 

20 
200 
15 
50 
60 

100 
100 
250 
250 
100 

15 
15 
30 

300 

» 

" 
" 
" 
" 
" 
» 

" » 

" 
" 
» 

" 
" 
" 
" » 

" .. 
" 
" 
» 

" 

Muvakkat teminab: 110 liradu 
ihale: 14/7/1937 Saat: 15,30 da 

24 Ku. 
27 » 
15 » 

17 
13 
26 
18 
18 
20 
25 

6 
20 
25 

500 
25 
13 
50 
50 
18 
18 
80 

100 
·so 
14 

Sl 

,. 
» 

• 
" .. 
.. 
» 

» 
» 
» 

" .. 
" 
" • 
" 
" 
» 

" 

1 Biiyiik_dere ~ahc;:koyde buluna n Orman Fakiiltesi istanbul k1sm1 i~in yukanda yazilt erzak vesaire c7 • ~art-
name 1le eksiltmtye konulmu~tur. · · 
Edksiltmeler istanbul Orman Di rektorliigii dairesinde 14/7/1937 Jtiiniin de her klsmm altlarmda yaz1h saatler-
~ yapila:::akhr. · 

2 

3 - Eksiltmiye airebilrnek i~'in yuk d h k lt d · · · · " ' -. ar 1 a er 1smm a m a yazll1 muvakka t temmatlarm Mahye veznesme yah· 
~ _ rildiklar:na _dai.: mak~u~ gostermek ve 2490 sayl11 kanunda yazll1 evsaflan haiz olmak laztmdtr. · 

S~rtnam.Ien Rormek tshyenler hergiin Biiyiikdere Bahcekoydeki Orman Fakiiltesine miiracaatleri ilan 
o.unur. (2646) 

Istanbul Gayrimiibadiller 
D. No. 

2773 

2811 

2830 

3413 

3465 

3521 

3522 

3532 

4288 

5022 

5599 

5707 

8625 

Semti ve mahallesi 

Kuzguncuk 

Beyoglu Hi.iseyinaga 

Kurtulu~ 

Kurtulu§ 

Beyoglu Hi.iseyinaga 

Bi.iyiikada Karanfil 

Beyoglu Hiiseyinaga 

Oski.idar Selams1z 

Beyoglu Kamerhatun 

Silivrikapi F atihsultan

mehmed 

Ki.i~iikpazar Sandemir 

F ener Seferikoz 

Kartal 

E: Kumbaoglu 

Y: Mente~ 

Ziba 

Nalband 

E: Bekc;i 

Y: Bekc;imahmud 

K1lburnu 

Lalahatun 

Caylak 

E: Topta§l 

Y: Ci.indogumu cad. 

Sebek 

E: Velie£. 
Y: Seyidnizam cad. 

Karakol 

Fener cad. 

Oskiidar cad. 

Emlak No. 

20 

E:9 Y:7 

E:31 Y:60 

E: 14-16 

E:43 Y:39 

E:38 Y:42 

E:35 Y:21-23 

E: 355 

Y: 395 

E: 4 Mii. 

E:l Y :9-
9/1 

E:74 Y:88 

E: 159-162 

Y:128-132 

47 

Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

muhammen K. 

204,50 metro arsa 

45 metro arsa 

69 metro arsa 

1 00 metro arsa 

67 metro arsa 

466 metro arsamn 

23/ 1 00 hissesi 

48 metro arsa 

166,50 metro arsa 

244,50 metro arsa 

lc;inde kuyusu olan bostan 

ve ahmn 1 / 6 his. 

Kargir ardiyenin 
30/120 his. 

130 No.h diikkanm 

havastnl mi.i§temil altmda 

diikkam olan iki hanenin 

1 / 4 his. 

57,50 metro arsa 

100 A~tk 

arttlrma 

180 

210 

300 

» 
» 
» 

270 » 
110 )) 

200 » 
260 » 

1470 Kapah 
zarf 

500 Ac;Ik 

arttlrma 

750 )) 

2000 Kapah 

zarf 

150 A<;Ik 

artl!rma 

Yukar1da evsaf1 yazth gayrimenkuller on giin miiddetle satl§a ~Ikanlml§hr. lhaleleri 5/7/937 tarihine dii§-Cn pa· 

zartesi giinii sa at 14 tedir. Sal!§ miinha man gayrimiibadil bonosiledir. 
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BAYANLAR ~OK uzucu 
F E M i L nedir? 

FEMiL kadmm ayhk ihtiya~lannda kullanacag1 yen! ve s1hh! 
bir tuvalet •serviyeti» dir. Husust bir bajtJa kullamhr. En tnce ve en 
srkr elbiseler altmda gorunmez. Ctkmtl ve bi~imsizlik vermez. 

BiR DERTTEN 
KURTULDUNUZ! 

F E M i L sthhidir. 
FEMiL serviyetleri srhhi ve fennr bir $eki1de hususf blr pamukla 

haztrlanmi~tlr. Emici kuvveti fazlaclo~r. Kam derhal emer. Asia ku
rumadrgi gibi, tslakhk ta vermez. Gayet hafif ve yumu$akbr. Cilde 
yapt~maz ve deriyi tahri~ etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN 
VE MiKROPLARDAN KORUR. 

F E M i L pratiktir. 
c;unku giiniin faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. T3$lffiSSI 

ve kullanmas1 ~;ok kolayclJr. Bilhassa i~Se giden Bayanlara $ayani tav
siyedir. El ~;antalarmda ihtiyat bulunduralJilinir. c;ama§Ir zahmet • 
lerini tamamile ortadan kaldmr. 

SERViETTE 
HYGiENiQUE 

FEM!L ve baglanm bir defa ayba§l ihtiyacmda denemek, bfitiin 
doktarlarm bunu neden tavsiye ettiklerini anlamaga kifayet eder. 
Siz de tecriibe ediniz. FE MiL 
Her Eczanede, Parfiimiiri ve biiyiik Tuhafiye magazalannda bulunur. 

Deniz t~oforu 
arantyor 

Istanbul Kasablart T. A. 
~irketinden: 

~irketin et nakliye i§lerinde kullan -
d1g1 Diezel motorlii deniz vasttalarm.:la 
<;ah§acak bir deniz §Oforiine ihtiyac ba
sil oldugundan taliblerin vesaikile Ka· 
raagacda Deri fabrikas1 dahilinde et 
nakliye garajma miiracaatleri. 

Havalar 
tstnmaga bat~ladt 

TEQ_, 

EI. ayak, koltuk terlerini kesen 

naho& kokuyu gideren yegane 

s1hhi pudrad1r. 

iNGiLtZ KANZUK ECZANES1 

BEYOGLU - iSTANBUL 

Sat1hk hane 
Yiizde 12 

Gayrisafi getiriyor. Kargir 7 oda, ter
kos, eletrik, bah<;e, kuyu, fevkalade ne
zaret. Sinemkoy Bay Sungur sokak ni
hayeti. Miiracaat: Hamamda ~ekerci Is
mail Hakkr delaletile tellal N e~et. 

r Operator I 
RIZA UNVER 
Dogum ve kad1n hastallklar• 

mUtehBSSISI 
Ca~alo~lu, Nuruosmanlye caddes 

No. 22. Mavi yap1 
T eleton 22683 

- Operator • Urolog -

Dr. Mehmed Ali 
iDRAR YOLLARI 

Hastahklan miitebau•s• K.opruba~tJ 

~::~E~m~in~o:·n~u~h:a:n~T~e:~l~.~:~2!19~1~~~:::: 
lsvi~re 

BALLY 
Yazhk 

ayakkablar 
gelmi,tir. 

PACiKAKiS 
Beyoglu 

Konya iskan Miidiirliigiinden: 
<_;umn merkezin?e 101 numarah ~ehir tipi planma gore yapllacak 300 

kerp1~ ~v ve ~k~ehrm Ho~kadem mevkiinde 103 numarah tipe gore yap1 • 
lacak __ 130 kerpiG ev ve keza Ho~kadem mevkiinde yap1lacak 28 ev, Kanhca 
m:vki_~n~e yap1lacak 121 orta ve tipi koyleri arasmda yapllacak 67 ve Ma
a~If koyunde yaptlacak 3 ve Ytlanyusufta yap1lacak 10 ev ki cem'an 229 ker
pt~; ev ve Dursunlu ve Kazak koylerinde 104 numarah tipe uygun olarak 
yapil_acak 31 ta~ ev ve Ak~ehir kasaba merkezinde 102 numarah tipten 4 
ev k1 ce~'an 694 ev 2890 sayth kanuna ve olbabdaki Vekiller Heyeti kara
rm~ tev~~k?.n .~J(6/1~37 .tarihine musadif Gar~amba giinii saat 15 te Konya 
iskan Mudurlugu da1resmde pazarhkla ihalesi eksiltmeye konulmu~tur. 

1 - Bu in~aat i~;in liizumu olan keresteden 2000 metro mikab mamul 
olarak isktm dairesinden verilecektir. Ust taraf1 miiteahhid tarafmdan te • 
min olunacaktJr. 

2.-;- l~kandan verilecek 2000 metro mikab mamul keresteden maada ln
!iaat. H,:m lu1;um~ olan kerestenin iist tarafile icab eden tali ve kerpi~ ve ki· 
re~Id ve. sa1r _b1lumum malzemesi ve kap1 ve pencere ve teferruatl i$<;ilikleri 
mutP.ahhtdr> aid olacak ve anahtar teslimi suretile in~a edilecektir. 

3 - Cumra kazasmda yapllacak 300 evin iistii Marsilya benzeri kiremid
le, diger l?inalar tamamen yerli kiremidle ortiilecektir. 

. 4_-::- I~?u in~~at toptan bir miiteahhide ihale edilecegi gibi icabma go
re 1k1 u~; muteahhtde ayn ayn ihale edilebilecektir. 

5 - Tahbler elde mevcud. in~aat ke# defterine ve mevcud ke~Jifname
deki ktymetlere nazaran % 15 nisbetinde kat'i teminat vermege mecbur • 
durlar. 

6 - Talibler teminatlarile birlikte bizzat veya musaddak kanuni ve
killeri vasJtasile eksiltmeye i~Jtirak edebilirler. 

• 7 - Yap1lacak evlerin tarz1 insasma aid fenni fiartnamesi ve tip ve 
planlan ve kereste ve kerpi~ ve tugla ve kiremid fenni 11artnameleri ve ida
ri ~artnames1 Konya 1skiin Mudiirliigiinde mevcud olup talibler her zaman 
para~1z olarak bunlan gorebi!irler. 

8 - Tali_blE'rin yukandaki ~Jerait dairesinde ve muayyen olan giin ve sa-
atte Konya Iskan Miidiirliigiine muracaatleri ilan olunur. (3668) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilant 

Zonguldak Belediyesinden: 
1 - EksUtmiye konulan i~: Bir et tallima kamyonu bir ~op ta§Ima kam-

yonu ve bir Olii talltma otomobilidir. · ' 
2 - Bunlarm ii~iinUn muhammen bedeli tutan (7200) liradtr. 
3 - Hususi ve umumi !jartnameleri Ankara, istanbul ve Zonguldak Be

lediyelerinden ahmr. 
4 - Eksiltme 2/7/1937 tarihlne tesadiif eden cum a giinil saat c15• te 

Zonguldak Belediyesind.e Daimi Enciimen tarafmdan kapah zad usulile ya
pllacakbr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin •540• lira muvakkat temi· 
nat vermeleri laztmdtr. 

. 6 - istek_lilerin teklif mektublarm1 dordiincii maddede yaz!l1 saatten 
b1r saat evvehne kadar Belediye Reisligine makbuz mukabilinde vermesi 
muktazidir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (3547) 

Zonguldak Urbaybg1ndan: 
1 - Beton iskele iizerinde ~ah~tmlmak iizere elektrikle miiteharrik vin~ 

ahnacakbr. 
Umumi Maltbnat !\iunlardll': 
A) Vincin kaldtrma kudreti dort tondur. 
B) 220 • 380 voltluk elektrik cereyanmdan istifade ecl.ecektir, 
C) Ray iizerinde miiteharrik olacakhr. 
D) Halat uzunlugu c15• metre olacakhr. 
2 - Vincin kaldirma sur'ati sikleti, motoriin takatl, markas1, sarfiyati ve 

satr icab eden biitiin tafsilat, resimleri ve kataloglan teklif sahiblerl tarafm
dan orijinal olarak verilecektir. 

3 - Montaj dahi dahil oldugu halde Zonguldakta i~Jler bir vaziyette tes
lim edilmek iizere son fiat bildirilecektir. 

4 - Teklifler 1/7/1937 tarihine kadar Zonguldak Urbayh~ma verilmi!i 
olacakhr. 

5 - Tahmin edilen bedel ·6000• lirad1r. 
6 - Muvakkat teminat c450» lirad1r. 
7 - thale 2/7/1937 cuma giinii saat ·15• ted.ir. 
8 - Teslim miiddeti ihaleden itibaren be~ aydu. (3551) 

Yiiksek Miihendis Mektebi Arttirma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Yuksek Miihendis Mektebi binasmm bulundugu arsa dahilinde 
yaptmlacak •238,260» lira •77» kuru11luk ke~if bedelli pansiyon binas1 in§a
Sl ve tesisatJ kapali zarf usulile eksiltmiye konulmulltur. 

2 - Bu ifle aid i;iartname ve evrak $Unlardtr: 
A) Eksiltme 11artnamesi ve buna merbut hususi ve fenni ~Jartlar, 

pansiyon projesi, taksimab dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli. 
B) Mukavele proiesi. 
C) Baymd1rhk isleri genel $artnamesi. 
D) Plan ve projeler. 

istekljler bu $artnameleri ve evrak1 (12) lira bedel mukabilinde Mekteb 
idaresinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 28/6/1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te Gii
mii!isuyunda Yuksek Miihendis Mektebi binas1 ic;indeki Arthrma ve Eksilt
me Komisyonund.a. yapllacakhr. 

4 - Eksiltmiye .l{irebilmek ic;in isteklilerin (13,164) lira muvakkat te
minat vermesi, bundan baska asag1daki vesikalar1 haiz olup getirmesi Ia • 
zrmd1r. 

A) Nafta Vekaletinden ahnm1~ yap1 miiteahhidligi ehliyet vesikas1. 
B) •50,000• lirahk i~ yapbgma dair Naf1a Vekaletince tasdikli vesika. 
C ) 937 yiima aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin bizzat diplomah muhendis veya mimar ol

mac;l veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altmda i.!iin yaptlacagmi ve 
tn~aat mtiddetince i.!iin basmda bulundurulacagtm taahhiid etmesi laZimdtr. 

6 - Teklif mektubJan yukancl.a 3 iincu maddede yaz1h saatten bir sa
at evveline kadar Yiiksek Miihendis Mektebi binas1 i.c;indeki Arttlrma ve 
Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
~onderilecek mektublann nihayet ii~;iincu maddede vaz11I saate kadar gel -
ml$ olmasJ ve d1~ zarfm miihiir mumile i.yice kapatJLmi~ bulunmas1 ~arttlr. 
Postada olacak gecikmeler kabuL Qdilmez. (3205) 

i~ SAHASINDA DA 
HALK<;ILIK 

HALK 
TIRA$ Blt;AGI 

Halk~'uglD bir niimunesidir. 
ARKADA$: 

Paramn daima oz karde§inin ce
binde kalmasma ~ah~. Bu para; 
en kara giinlerimizde gene sizin 
ve gozbebegi gibi sevdigimiz sev -
gili vatamm1Z1nd1r. 

18 MiL YON TURKUN 
kuUaomast laztm gelen b1~ak 

ANCAK 
HALKIN malt olan HALK 

bJ~agJdtr. 

«;UNKI: 
Bu b1<;ak senin KAN karde§inin 
mahdu. PARANIN yabanc1 ellere 

gitmemesine dikkat et. 

Her yerde 

10 tanesi 15 kuru§tur. 

HALK tira~1 makinesini 
• • sabununu 
:t " fir<; aSIDI 

" » kremlerini .~~ I 
piyasadq aramag1 unutmaym~ 

istanbul birinci icra memurlugundan: 
Bir borcdan dolay1 haciz altma alma

rak paraya c;evrilmesine karar verilen 
piyano, oda taktmr, muhtelif ev e~yas1 
30 haziran <;ar~amba giinii saat 14 te 
Sandalbedesteni Mezad dairesinde sa -
blacagmdan isteklilerin Mezad dairesin
deki memuruna miiracaatleri ilan olu -
nur. 

Dunyada birinciligi ka1anan 

saanendu. 
Her yerde aray1n1z. 

155 birinci miikatat. 

3 HAFTAUK 

ORTA AVRUPA 
Eglence ve tetkik seyahati 

110 llradan batlar. 
Haraket 20 temmuzdadtr. Kay1t 
lara ba$1anmJ,hr Tafsilat i~in 

Perapalas • J A Seyahat evi 
arusmda I ne miiracaat 

Posta kutusu. 1429 · Tel 43542 

istanbul asliye birinci hukuk mahke
mesinden: 

Sokrat Taytboglu tarafmdan Beyog
lunda Tiinelba§mda <;inili aparhmamn
da mukim Ko~o Abaeidis aleyhine ac;1 -
Jan iki yiiz elli sekiz lira doksan be~ ku· 
ru~un tahsili i<;in iflasma, M. aleyhin 
ikametgahma gonderilen davetiyen;n 
tebligsiz olarak geri c;evrildigi ve halen 
nerede ikamet ettigi mec;hul bulundu -
gu miiba§ir me§ruhatmdan anla§tlmast 
iizerine ilanen tebligat icrasma mahke
mece karar verilerek yevmi muhakeme 
16/7/937 tarihine musadif cuma giinii 
saat 14 e b1rakilmt~ oldugundan M. a
leyhin o giin ve o saatte mahkemede ha
Zir bulunmasi veya tarafmdan tasdikli 
bir vekil gondermesi liizumu teblig ye -
rine gec;mek uzere ilan olunur. 

i Ian 
A nadoluda bir sanayi mii

essesesinde istihdam edilmek 
iizere doktor, diplomah ebe ve 
sthbiye memurlan ahnacakbr. 
isteklilerin istanbul, Bah~eka · 
p1, Ta!lhanda 42 numaraya 15 
giin nrfmda binat veya yaz1 
ile miiracaatlan. 

Sa/Ito ve na~muh.amrt: l'unu• Nad1 
umumt ne~nvatt !dare etten f llZ1 If ten 

MUt1flr6 • Ha,,.,,., Miinil 
OUmAUTIJie' rnatba4n 

• 

SEFALi 

isim ve kutuya 
dikkat 

Seyahatte, vapurda, trende ba§I• 
mz agr1yorsa ve yahud bir ktnkhk 
hissediyorsamz derhal bir ka§e 

SEFALiN 
ahmz. Bir tecriibe SEF ALiN'iN 

ani tesirini isbata kafidir. 

Bas ve di~ agnlan, GRiP, NEZLE 
liiinde liizumunda 3 ka§e ahnabilir. 

Kars Naf1a Direktorliigiinden: 
1 - Igd1rda yaptlacak Hiikumet Konagmm bir klsim in§aatl 15000 lira 

bedeli ke$ifli kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu!itur. 
2 - Eksiltme 5/7/937 tarihinde pazar giinu saat 15 te Naf1a Miidiirlii· 

gunde toplanan Komisyond.a yapilacakhr. 
3 - Muvakkat teminat 1125 liradtr. 
4 - Bu i~e aid plan, ke~if, miinakasa ~artnamesi, fenni !iartname, tah

lili fiat, silsilei fiat, baymdrrhk i~leri genel §a.rtnamesi bir lira mukabilin
de Kars ~af1a Miidiirliigiinden verilecektir. 

5 - Istekli olanlar teklif mektublarile beraber teminat mektub veya 
makbuzlan, Naf1a Vekaletinden almu~ olduklan yap1 ehliyetnamesi, Tics
ret Oda!>I ka.yid hiiviyet varakas1m miihiirlii bir zarfa koyarak yukanda 
soylenilen sRatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz 
mukabi!inde teslim etmeleri veya posta ile gondermeleri lazimdtr. Teklif 
mektublarmda biitiin in~aat evrakmm okunup kabul edildigi yaztlmasJ la
ztmdrr. (3483) 

iNKIBAZ 
ve ondan miitevellid ba~ agnlanm de· 
feder. M1DE ve barsaklan kolayhkla 
bo~albr. Son derece teksif edilmi~ bir 
toz olup Mlh\1ASiL MUSTABZAR · 
LARDAN DADA ~ABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KAT'I tesir eder. Ye
meklerden sonra ahmrsa HAZIMSIZ
LJG-1, MiDE EK~iLiK ve YANl\-tA • 
LARINI Jriderir. MiDE VE BARSAK· 
LARJ ALI$TffiMAZ. 

Agtzdaki kokuyu ve tatstzh~ defe • 
der. MAZON isim ve HOROZ marka
sma dikkat. 

Kii~iik §i~e§i ~Iknu~tll', fakat bUyiik 
sisesi ekonomiktir. 

A~1k Eksiltme ile Ahnacak Motorin 
i!;tanbul Sltma Miicadele Riyaseti 

Artbrma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Satm almacak madcl.e: (40) ton Motorin. 
1 - Eksiltme 9/7/1937 tarihinde cum a giinii saat (14,30) da Kadlkoy 

Modada R1zapa$a sokak 14 numarada Sttma Mucadele Riyaset binasmdaki 
Komisyonda vap1lacaktJr. 

2 - Tahmin edilen fiat (2400) lira ve muvakkat teminat (180) liradtr. 
3 - Sartnameler bedelsiz olarak istanbul Sttma Mucadele Riyaset ka

leminde got iilebilir. 
4 - Istekliler 1937 senesi Ticaret Odas~pa kayidli olduklarma dair ka

nuni vesika getireceklerd.ir. 
5 - J~ksiltmiye girecek istekliler hazuhyacaklan teminat mektublanm 

eksiltme saatinden cBiR» saat evvel Kad1koy S1tma Miicadelesindeki Ko • 
misyona vermi$ olacaklardrr. (3559) 

EDViN 

Posta T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - Kuma$1 idare tarafmdan verllmek, diger malzemesi miiteahhide 

aid olmak i.izere 1800 takrm maakasket elbise diktirilmesi ka.pah zarfla ek· 
siltmeye <:;Ikanlmtstlr. 

2 - Muhammen bedeli 6300, muvakkat teminati 472,50 lira olup ek
siltmesi 5/7 /P37 pazartesi giinii saat 15 te Ankarada P. T. T. Satmalma Ko
misyonunda yaptlacakhr. 

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

4 - Sartnameler Ankarada P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden, istan
bul Beyoglunda. P. T. T. Ayniyat Sube Miidiirliigiinden paras1z verilecek
tir. (3465) 

TUZ 
Zonguldak Naf1a 

A i~MELERi 
a~•lm••t•r 

Miidiirliigiinden: 
Zonguldakta yap1lacak yirmi bin lira kuru$ ke!iif bedelli giimruk binas1 

birinci k!Slm in~aati kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltmesi 
30/6/937 ~;aqamba giinii sa at on be~te Zongulc:l.ak N af1a Miidurliigiinde Ek· 
siltme Komisyonu odasmda yap1lacaktrr. Eksiltme !iartnamesi ve buna mii· 
teferri diger evrak yiiz kuru~ mukabilinde Zonguldak Naf1a Miidiirltigiin -
den almacaktlr. Muvakkat teminat bin be~ yuz liradtr. Eksiltmiye girmek 
istiyenlerin Resmi Gazetenin 3297 say1h niishasmda ~1kan talimatnameye 
tevfikan almml$ miiteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 YI· 
linda almm1~ vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarm1 
yukandaki giinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Naf1a MiidiirlU~ii 
odasmd.a toplanacak Komisyon Reisligine vermeleri ilan olunur. •168• (3550) 
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·Ati~TN_DA·AYN i * NAKARAT 

• 

'191 li:IJ B:e·n ,J 
ttM.~=· h a k i k"11 

... 

. FRiGiDAiRE'i 
intihap ettim 
CUNKO:. 

/F)T1'P.rU7fl B II t .. .., k . "--- ~-- u u n s ·o g u 
Jg)_9"ii/ hava dolaplar1 
~ ;;-. ' i~inde, be$ sene 
i~in -hakikt bir teminat 
v e r e n y a tn_tz o d u_r 
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Be$ sen·e i~inde bozu-
i ~ lan par~alar1 tamire 

':!~ kal kl$m •yor., Bila kis 
biitun makanizmayi degi$tir· 
megi taahhut ediyor. 

Dahas1tvar: FRiGiDAiRE' 
butun ahcdar1na resmi $e· 
kilde tanzim edilmi$ hakiki 

bir teminat sehadetnamesi de ve· - - --. r:•yor. 

i,te biltun bu sebeplerden 
dolay1 hakiki FRiGiDAiRE'i .. 
intihap ettim,ve hergiln ken· 

di kendimi tt:tbrik e_djyo_rum~ 
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iNA.NIRSIN 

ve S A T i E nin biitiin §ubelerinde 
Adana - Muharrem Hilmi Remo 
Adapazan - Kerameddin Barut 
• .o\ntalya - Ahmed $evki Zawan ve $si. 
Bahkesir - HUseyin $ahlan 

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

izmit- Zihni Kaman ve §eriki 
Kayseri- Zeki Saatman 
Konya- Ali Ulvi Eranda~ 
Mersin - c;ankaya §irketi 
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