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Tiirkiye - Suriye 
miinasebetleri 

iizerinde 
Biitiin dedikodular mubalagalt 
hislere ve ihtiraslara ragmen 
biz siikiin ve itidalimizi hi~ boz
maksrzm Suriyeyi hala ve da -
ima yalmz kom~u degil, kar • 
def bir memleket ve millet say • 
maktayrz. Suriyenin de arhk ha • 
kikat ~er~evesine avdet ederek bi
zimle iyi kom~uluk, giizel dostluk 
ve · iizerinde rsrar ediyoruz • can· 
dan kardeslik hayatt kurmak i~in 

gerekeni . yapmaga ba~ladrgrm 
gormek istiyoruz. 

(E! uriye hiikiimetinin sayrn Ba§ve
;;;;;J} kili Bay Cemil Miirdiim Avru· 

pa seyahati donu~u evvelki ak
§am istanbula geldi. Kom§u hukumet 
ba§kammn bir iki gun §ehrimizde kalmagl 
ihtiyar ettigi anla§Jhyor. Cumhuriyet hii
kumeti Reisimiz ismet inonu de diin An
karadan buraya gelmi§ olduguna gore 
her iki hiikumet §eflerinin bu ayni §ehirde 
bulunmak fmatmdan istifade ederek iki 
kom~u memleket miinasebetlerini 1slah ve 
tanzim etmek maksadile fikirler teati 
etmeleri ve muspet baz1 neticelere var
maga c;ah~malan say1labilirdi. Nitekim 
diin iki hiikumet reisi arasmda ilk telaki 
vaki olmu§tur. 

F ransa devletinin Suriye Yiiksek 
Komiseri Kont do Martel'in de bugiin 
istanbula vas!! olacagl haber verilmekte
dir. 0 halde Istanbul gorii~melerinin da
ha etrai1 ve pek galib bir ihtimalle de 
muspet neticeli olacagma hiikmedilmek 
laztm geliyor. 

Hatay meselesinin dogurdugu bazan 
pek ac1 miinaka§a ve hareketlere ragmen 
biz kalblerimizi yokladlglm!Zda kimseye 
kar~1 kinden eser bulamtyoruz. Bizce bu 
meselede gaye ahd~ miistenid milli bir 
hakkm yerini bulmasmdan ibaretti. Mil
letler Cemiyeti Konseyinin ittihaz ettigi 
karar bizim Suriye ile cidden ho§ g~in
mek arzulanm1zla birle§erek bizi tatmin 
etmi§ oldugu i(,:in §imdi anlayl§h bir sii· 
kun ve itidal ic;inde bu maksadm tahak
kukunu gozoniinde bulunduruyoruz. Bu 
hususta F ransa ile ittifak ettik ve Suriye 
ile de iyi kom§uluk tesis edecegimizden 
~ok kuvvetli olarak umudluyuz. 

Uzun tarih y1Ilannda teessiis etmi§ 
vaziyetlerin miinaka~s1 beyhude oldugu 
ic;in F ransamn §arki Akdenizdeki alaka
srm fili ve belki de sulha hadim bir va
ziyet telakki ederek onu alakadar biitiin 
milletlerin menfaatlerile ahenkli k1lmak 
en basit bir mantrk ve hikmet icab1d1r. 
Bizim hatta ba§kalan hesabma dahi 
manda usuliine prensip itibarile aleyhtar
hglmlZ mal\im olmakla beraber fili 
vaziyet noktasmdan Suriyenin istikla
line Fransamn onayak olmakta bulun
masmm nihayet Suriye ic;in maddi ve 
manevi bir k1ymeti bulundugunu her 
selim ak1l bedaheten kabul eder. Cenub 
hududumuza muteallik bir meseleden do· 
}ayt i§te biz bu Fransa devletile anla§tlk 
ve bu anla~mamn Suriye menfaatlerini 
de temin etmesini ehemmiyetle nazan 
dikkate ald1k. Eger Hatay meselesini 
Ankara ahidnamesi oraya verilecek 
Hususi idare ile temin ve tekeffiil et
memi$ olsayd1, evvela Ankara ahidname
sinm hallettigi Tiirk - F rans1z anla§masl 
tahakkuk etmemi§ olur ve binaenaleyh 
Hatay meselesi Lozan c;er~evesine giren 
Milli Misak davam!Zin ehemmiyetli bir 
ciiziinii te§kil etmi~ bulunurdu. Biz o za
man FransJZ dostluguna k1ymet verdigi
miz i~in milli bir camiaya hususi ida
renin temin edebilecegi hukukla ikti
fa etmege karar vermi~tik. Nitekim Fran
SJZ teklifile bu kere adaletine miiracaat 
olunan Milletler Cemiyeti meseleyi ma
lfim olan muhik §eklinde halletti. Huku
kan kaziyyei muhkeme haline gelmi~ olan 
bu netice onunde munaka§alara devam 
etmek zaid ve abestir arhk. 

YUNUS NADI 
[A.Tkas' Sa. 7 siltun 5 tel 

Da~vekilimizin El8zizde 
musahedeleri 

Elaziz muhabirimizin verdigi 
miihim tafsilah 6 net sahifemizde 

okuyunuz.. 
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T unceli ~akileri imha ediliyor ULU ~EF AT A TlJRK 
Kahraman kitaatimlZ diin sa- J?iin Yalovadan istanbula geldi 

bah ileri harekete ba~lad1 
Kutuderesinde kanlz birmusademe oldu 
~akilerden 32 

haydudlar 
ki~i maktul dii~tii, magaralara saklanan 

amans1z bir fekilde takib ediliyor 
Elaziz 26 (Hususi mu- el}kiyadan 32 ki,i maktul 

habirimizden) - Devlet diil}miil} ve Demeanan ati· 
kanunlarma karfl itaat • retinin ileri gelenlerinden 
sizlik gost:eren ,akilerin iki kil}i de yakalanmtl}tlr. 
son dokiintiilerini temiz • Bunlar derhal adliyeye 
lemek iizere kitaabmizm teslim edilmittir. Pekir 
ileri hareketi bugiin fa . dagmm ~ok sarp olan ti· 
fakla beraber ha,Iamll}br mal yamaclarmdaki rna • 
~akiler iizerine yiiriiyen garalara saklanan diger 
kahraman askerlerimiz, bir kiSlm etkiya tama· 
l}akilere aid biitiin koy • men ~ember i~ine almmlf 
leri itgal etmitlerdir. br. Tayyare filolartmtz 

Magaralarda, me,elik • ka~mak istiyen takileri 
lerde saklanan l}akiler ta- tiddetle bombard1man et· 
ranmaktadtr. Bunlardan mektedir. Bet yiiz sene-
ele g~enler derhal adli- lik tarihi Kutu deresinin 
yeye teslim edilmektedir. kapdar1 kahraman asker· 
Ka~anlar da amans1z bir lerimizin ~izmeleri allln• 
l}ekilde takib olunmak • Hu:su:si re:simlerimizden: Kutudereai civanndaki hare· dad1r. Harekat siirat ve 
tadir. kata i,tirak eden krtaatrmrz yiiriiyiil halinde muvaffakiyetle inkisaf 

Kutu deresinin bir kolunda bulundugu anlaw[etmektedir. Son etkiya dokiintiisii niin tama~en 
Ian el}kiya ile bugiin yap1lan miisademe neticesindE bertaraf edilmesi pek yakmdtr. Bahri Tur~ud 
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Diin Ankaradan gelen Ba§vekilimiz 
MUrdiimii ka u ederek gOrii§tii 

Bu Suriye 
Ba~vekili, kendisile -tekrar koitu~acagini soyledi. 
Ba~vekilimiz bugiin Kont do Marteli de kabul edecek 

memnun oldugunu soyliyen temastan 

~ 

Ba~vekilimizin Haydarpa~ada istikbalinden bjr inhba ve Dahiliye Vekilile gorii§iirken 

l 1-Hatayda tetkikler 

Birkac; gundenberi istirahat ic;in Yalovada bulunan Cumhurreisimiz Atatiirk 
dun §ehrimize avdet buyurmu§tur. Resim Biiyuk $efle refakatlerindeki zevah 
Y alova iskelesinde ve ko§kun bahc;esinde istirahat ederken gosteriyor. 
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ispanya hadiseleri 

Dort · devlet aras1nda 
ihtilif devam ediyor 

Fransa ve ingiltere ispanya sahillerini kendi 
ba,IarJna kontrol etmek istiyorlar 

Londra 26 (A.A.) - Havas Ajan- Bununla beraber bu itilafm Almanya 
smm muhabiri bildiriyor: ve 1talya da dahil olmak uzere biitiin 

Ba§vekil ismet lnonu dun sabah saat 
9.30 da hususi trenle Ankaradan §ehri -
mize gelmi§tir. Ba§vekilimizle beraber, 
refikalan, bir oglu, cumartesi giinu Mos· 
kovaya gidecek olan Dahiliye Vekili ve 
Parti Gene! Sekreteri ~ukrii Kaya ile 
Berlin biiyiik elc;irniz Hamdi de §ehrimi

iyi haber alan mahfiller ingiltere ile ademi miidahale sistemine dahil devletler 
Fransa arasmda has1l olan bir itila£ mu- tarafmdan tasdik edilmesi laz!IDdJr. 
cibince bu iki devlete aid donanmalarm F rans1z - lngiliz itilafmt tasdik etmek 
kendj ba§lanna biitiin ispanyol sahillerini iizere Londra bmitesinin gelecek sah 
kontrol etmege devam edeceklerini hi! • giinii toplanabilecegi zannedilmektedir. 

Sureti mahsusada gonderdigimiz ar- dirmektedirler. ingiliz donanmas1 Akde- Ogrenildigine gore lngiltere, kontrolii 

ze gelmi§lerdir. 
Ba§vekilimizi getiren hususi trenden 

evvel gelen Ankara ekspresile Hariciye 
V ekaleti vekili N uman Rifat Menemen
cioglu, Cumhur Riyaseti Gene! Sekreteri 
Hasan Rtza da gelmi§ler ve Haydarpa§a 
istasyonunda Ba§vekili beklemi§lerdir. 
Ba§vekilimizi Haydarpa§ada kar§Jhyan
lr arasmda Cumhurreisimiz namma Hu -
susi Kalem Miiduru Siireyya, Y aver 
Cevdet, Orgenera] Ali Said, Merkez 
Kumandam General lhsan, Istanbul Va
lisi Muhiddin 0stiindag, muavini Hiidai, 
Emniyet Direktorii Salih K1hc, h Ban -
kas1 Gene! Direktorii Muammer Eri§ ve 

d Suriye Ba~vekili, Hariciye Miiste!;!a• 
diger zevat var 1· nnuzla beraber Heybeli iskelesinde 

lsmet inonii, hususi trenden inerek 
teline giderek orada, §ehrimizde bulunan 
Suriye Ba§vekili Cemil Murdiime mii -
]aki olmu§tur. MiiteakJben Numan Me-

[A.rkasz Sa. 6 siltun 3 te] 

kendisini kar§Jhyanlarm ellerini ayn ayn 
s1kt1ktan sonra kendisini bekliyen hususi 
Akay vapuruna binmek iizere gardan 
~IkmJ§tJr. ismet lnonii Haydarpa§a nht1· 
m1nda kendisile gOrii§en generallere: ........................................................... . 

«- Dersim meselesi adile bir mesele 
kalmami§tJr. Askerlerimiz §en ve mem -
nundurlar.» demi~tir. 

Ba§vekilimiz, Haydarpa§adan vapurla 
Heybeliadadaki ko§klerine gitmi§tir. 

Suriye B~vekilinin ziyareti 
Hariciye Vekaleti Vekili Numan 

Menemencioglu saat 12 de Perapalas o-

Kahraman siivarilerimi
zin yeni muvaffakiyetleri 

Londra 26 (Hususi) - Bugiinkii 
yiiksek atlama miisabakalarmda tegmen 
Eyub Oncu 2,1 0 metro iizerinde bir 
atile ikinci oldu, diger atile de iki metro 
iizerinde dordiinciiliigii kazand1. 

kadll§rmlz Kandemirin ~ok §ayani dik- niz sahillerine Frans1z donanmasJ da At- temin eden gemilerde bitaraf mu§ahidler 
kat yaziSl be§inci sahifede. lantik sahillerine nezaret edecektir. [Arkasz Sa. 3 siltun 1 del 
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<;anakkale kazaSIDID tafsilit1 

Tesadiifen kaza mahallinden ge~mekte olan Romanya vapurundan ahmp sureti mahsusada •Cumhuriyet• i~in teml11 
edilen ,resimlerden: Capo Pino vapuru Nara burnunda batmak Uzere ... 

(Y az1s1 7 nci sahifemizde) 

• 



2 

r~ 
~=ark=i =A=n=ad=olu=da =~~~ 

) KOyler ve KOyliiler 
Biiyiik memleket roportaj1 : 5 

Yazan : Bahri Turgud Okaygiin 

« KolculuQun da varm1~ efendi! » 
Bana boyle soyliyen ka~ak~Iya 

oyle olsaydJ, ~imdi koy 

«AkdsJZ, dedim, 
sardmJ~bh> 

Ka~ak~tlar ~olde ve daglarda nas1l dola§Irlar? - Geceleri 
jandarmaYJ. §a§Irtma usulii - Y akalan1rsa ka~mazlar ve 

miikemmel bir kurtulma plan1 tatbik ederler 

Ben gi:irmemi§, farkma varmam1~ ol
dugumu isbat i~in daima yerinden SJ~ra
maga ve miicadele vaziyetini iktisaba 
amade bir haJde o(an ka~ak~IYI manaSIZ 
ve i.irki.itmez baki§larla tetkike devam et
tim. 0 ayni titizligi muhafaza ederek 
damarlan kabarmi§ boynunun i.isti.indeki 
kirli sa~h ba§mi ban a dogru uzatt1 ve: 

- Kolculugun da varmi§ (efendi) de
di. Bu hareketimin koyde umumi ho§
nudsuzluga sebeb oldugunu gormekte ge
cikmedim. Anla§Jhyor ki ka~ak<;I Dir
bazm bu hu§unetli cesareti yalmz ku§agJ 
i<;indeki Parabellumdan degil, koyiin ta 
ortasmdan geliyor. Vaziyet ani bir ta
havvi.ile ugramJ§ ve Akdenizin son siyasi 
havasma donmi.i§ti.i. Bozmamak, musliha
ne bir hulul siyaseti takib etmek ve misa
firin koydeki en bi.iyiik dostu Zi.ilfikan 
samiin sandalyasmdan kalduarak i§le a
lakadar etmek lazJmdi. Bunun i<;in de 
itidalle hareket gerekti. Pervas1z ve la
i.ibali bir dost s1fatile gi.iliimsedim, yak
la~tlffi, sag elimi omzuna koyarak kirli 
ka~ak~1 ile konu§tum. Agzun ona, goziim 
Zi.ilfikara soyliiyordu: 

- Akilsiz, deli, kolcu olsaydJm §im
di koy sanlmi§IJ. Boyle meydam bo§ bi
raku m1ydJm? Hem 2i.ilfikar (Aganm) 
ekmegini yemezdim ki ... 

Zi.ilfikar (Aga) tasvibkar bir eda ta
kmdt ve beni tasdik etti. Ka<;ak<;l biiyiik 
ve san kire bulanmi§ di§lerini, l:lir serginin 
kari§Ik paviyonu gibi te§hir etti. S1tma fi
yevrisi sonunda gelen zemheriye tutulmu§ 
bir insan ra'§esile giilmege ve anlatmaga 
ba§ladi: 

- Bir giin senin gibi bir ba§Jbozuk 
bana koti.ili.ik etti de korktum. Ne olur, 
ne olmaz dedim. 

Ben onu buaktlm ve ziilfikar gibi ke
sip a tan Ziilfikanmla i§tiga[e ba§ladim: 

- Ka<;ak<;Ihk tuvaf §CY vesselam 
(T uvaf = T uhaf yerine ahzt mevki et· 
mi§tir.) 

Merak ve hayretimi tahrik etmekten 
zevk aldigt emsalile sabit olan Ziilfikar 
dili dondiigii kadar anlatmaga ba§ladt: 

- Colde bunlara oliim yoktur. Han
gi yolu takiben gideceklerini bazan ve 
ekseriyetle kendileri de bilmezler ki ba§
kast haber alabilsin. <;i.inkii ancak yolda 
belli olur. Muayyen istikametlerde daha 
evvelden tertibat almtli adamlan vard1r. 
Onlar jandarma siivarilerinin nerede ol
duklanm, hangi koylerde bulunduklanm, 
ge<;ecekleri istikametlerde jandarma, dev
rive olup olmad1gmt evvelden haber 
ahrlar. Bunlarm kimi <;oban, kimi dag 
bek~isi ve baz1lan da yollanm bekliyerek 
kafilelerine iltihak edecek koyliilerdir 
ve yalmz buradan degil, diger vilayetler
den de vardJT. Bingollii, Mu§lu, Erzin
canh veya herhangi uzak bir koyden gel
mili bir ka<;ak~J biitiin digerlerini senli, 
benli tanu. Bunlar yoliistii koylerden 
ziyade uzak ve tenha mmtakalan tercih 
ederler. Jandarmanm ugramadtgmi mu
vasalatlanndan evvel haber .aldiklan 
koylerden ge<;erler. En ~ok ku~kulandJk
lan yer muhbir koylerdir. Gi.indiiz uy
kularmi ahr ve gece yollanna devam e· 
derler. Bir yoldan, hatta ayni r;olden iki 
defa ge~tikleri nadiren vakidir. Bazan 
gece uzaktan bir karart1 gordiiler mi pu
suya dii~emek i<;in bulunduklan yeri ya 
bir kibrit ve yahud bir ate~ I~Igile belli 
ederek derhal aksi istikameti takib ve pu
suyu kuranlan bu suretle ~a~Jrllrlar. 
Hepsinin birden pusuya dii~melerine im· 
kan yoktur. Ciinkii bir defa ayn ayn 
gruplar halinde ve bir tiifek menzilinde 
(ki takriber bir bur;uk kilometre) arahk 
h1rakarak yollanna devam ederler. Ses 
ve !Shgm giicliikle i~itilebilecegi ara mesa
feyi daima muhafaza ederler. 

Bir kJSJm!an pusuya dii~mii~ olsalar bi
le i:ibiirleri ya yard1ma yeti~ir ve yahud 
firar ve kurtulu~ imkamm bulurlar. Son
ra hat karakollarma ve civarlanna yakm 
olm1yan mmtakalarda esasen pusu tehli· 
kesi pek nadirdir. Y a koylerinden kalk
hklan zaman dar ge~idlerde (i~ arazi
de) ve yahud hatta ve hatt1 a~arak do
nii~te tehlike mevzuu bahsolabilir. Yok-

sa yolda, r;olde, daglarda buna imkan 
yoktur.» 

Bu malumat beni de, okurlanmt da 
memnun edebilir. F akat eksik taraf1 var. 
0 da ka<;ak<;IIarm memleket i<;indeki pa
zar yerleridir. Sormad1m degil, neticeten 
anlad1m ki jandarmasJz her ko~e bucak 
onlarm pazar yerleridir. Ka~akr;1lar koy· 
]iiyli fiat ucuzlugunda ikna ediyor. Ma· 
lm saglambgJ etrafmda igfal ediyor. 
.Sehirlinin koyli.iyii soydugunu ileri siire
rek iddianm dogrulugu hakkmda vaz1h 
fikirler a§Ilamaga <;abahyor. 

Seyfikah' dan bir§ey daha ogrenmek 
hevesine dii§tlim: 

- Peki Ziilfikar (Aga) bunlar bek· 
lenmiyen bir pusuya dii§er veya tahmin 
edemedikleri bir yerde kolcu ile, jandar
ma ile kar~IIa~ularsa ne yaparlar? 

J and arm a yok, meydan bo§, ben ise 
askerlikten ihrac veya gayrimiisellah kls
ma aynlmi§ bir haldeydim. Hi~ olmazsa 
boyle bir sualle ir;imdeki hiicum ve galibi
yet hevesini tatmin etmi§ oldum. Her§eyi 
evvelden talim etmili. bir ordunun sevk 
ve idaresinin alacagJ §ekli bidayetinden 
dii§iinmii§ durendi§ bir kumandan gururi
le §ahlanan zeki muhatab1m cevab yeti~
tirmege ba§ladi: 

- Birdenbire jandarma, kolcu go· 
ziiktii mi.i yiiklerine ve hayvanlarma sahib 
olmadan ve bozmadan yollanna devam 

~ 
ederler. Onlar, bunlan sararlar, yakala· 
yip zab1t tutarlar, ka<;ak mallan tesbit ve 
tadad ederler. Buna ragmen berikiler hi<; 
orab olmazlar. S1ra istintaklanna gelince 
mallarm, hayvanlarm kendilerine aid ol
madJgmi, §Uracikta rasgeldiklerini ve 
sahiblerini ka<;arken gordiiklerini Jsrarla 
soyler ve hatta mekan tayin ederek: 

- Filan koyden hayvans1z ve mals1z 
olarak geliyorduk. Filan koylii, falan 
oglu filan da gordii, derler. Zaman, me
kan ve e§has tayini suretile miithi§ teville· 
rini kat'i karinelere istinad ettirmek ister
ler. Mahkemeye gidince de imzadan is
tinkaf ettikleri ilk zab1t varakasmdaki 
iddialarmi tipatJp isbat ederler. 

Dii§iindiim ki §U derbeder ka~ak<;mm 
bir de hukuk bi.irosu, hukuk mii§avirligi 
varmi§. Filhakika akhselim, hukuk ilmi
nin mehazlanndan biridir. F akat kiiltiir
le inki§af etmi§ bir akhevvel laz1m. DIT
baza gelince; cevherli hiiceyreleri i§len
memi§, ruhi ve iradi inki§aftan mahrum 
bir dimagdan ne beklenebilir. Buna rag
men bu miikemmel ve Lok'asa mi.idafaa 
formiiliinii nereden bulmu§, gene sordum: 

- Dubaz (Aganm) okumu§]ugu var 
m1 aceb? 

- Okumu§lugu yok amma, hattm al
tma gidip gelir. Demek hattm altma gi
dip gelmek Kembric'e, Oksford'a girip 
~1kmak gibi bir~ey ... Okur yazar degilim 
amma Kayseriliyim kabilinden bir nesne 
oldu bu ... 

- Bu oyunlan hattm alt!nda m1 og
reniyorlar? 

- Celik bile kuvvetli bir ~ekicin al· 
hnda yum~ar, istenilen bi<;imi abr, ba§a 
gelen hekimdir. 

Uskiidar KJZ San'at 
mektebinin sergisi 

Uskiidar Ak~am K1z San'at mektebi
nin, ders senesi sonu miinasebetile a11 -
m1~ oldugu serginin miiddeti bitmi~. 
sergi diin kapanm1~hr. 

Sergide talebeler tarafmdan diki~, re
sim, nak1~, eli§i, ~apkac1hk ve sair san
at ~ubelerine aid bir~ok eserler te~hir e
dilmi~tir. Bilhassa talebeler tarafmdan 
i~lenmi~ olan bluz ve <;ay takimlan bii
yiik takdirler kazanm1~br. 

•• • 
K1z yiiziinden kavga 

Karagiimriik caddesinde evvelki gece 
saat 21 raddelerinde Ali ve S1tkr isminde 
iki gene bir k1z yiiziinden kavga etmi~
ler, Ali kama ile S1tkiy1 iiq yerinden ya
ralami~br. Yaralarm bir tanesi S1tkmm 
tam kalbi iizerind~dir. Yarah hastaneye 
kaldmlim~. Ali yakalarum~tlr. 
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( 'ehir va Memleket Haberleri J ·Siyasi· iclnal 
Bogazi~ine yas 

veren oliim 
Benzin isi de bir , 

mesele oldu 

. ' 
j Tiirkiye • Almanya Japonya hazJrlamyor 

ticari m iizakereleri n aponya i§ ba§mdaki kabinelerin 
e::::JJ s1k s1k degi~mesine ragmen bii " 

Merhum Necdetin cenaze Sati~Iarda bir tiirlii nor- Heyetimiz pazartesiye yiik bir harb hamhgma devam· 
clan geri durmamaktad1r. Denilebilir ki 

merasimi <;ok hazin oldu mal vaziyet bulunam1yor Berline hareket ediyor her yeni hi.ikumet ordu ve donanma er~ta· 
mnm istedigini hatta fazlasile temin et " 
mektedir. Memleketin en miihim ve en 

mutemed adam1 Prens Kounoe Ba~vekil 
olduktan sonra ilk i~i memleketin istihsa· 
latm1 ordunun dilegi ve<;hile ii<; misline 
r;1karmak iizere bir plan hamlamak ol .. 
mu&tur. 

Kazaya kurban giden merhum Necdet 

Cok sevdigi ni§anhsmm elile feci bir 
kazaya kurban gitmek bedbahtbgma ug· 
nyan deniz subaylanmiZdan Necdetin 
oliimii Bogazi<;inin Beylerbeyi, Cengel
koyii, Vanikoyii gibi kendisini oteden • 
beri tamyan muhitinde <;ok elemli bir te
sir husule getirmi~tir. 

N ecdet bu amda ems aline ender te
sadiif edilecek derecede terbiyeli, ha -
luk, miitevaz1 ve kendisini herkese sevdir
mi~. heniiz 26 ya&mda bir gencdi. Ayni 
zamanda; Canakkale harbin de bacagm
dan bir kur~unla yaralanm1~ olup halen 
ameliyat olmak iizere bulunn babas1 Fa
ikle validesinin ve hem~iresinin mai~et is
tinadgahJ idi. Bu elim kazadan ailesi ~ok 
peri~an ve bilhassa validesi basta bir hal
dedir. 

Diger taraftan ni&aniJSJ Suad de fena 
halde baygmhklar ge<;irmi§ ve zihni bir 
takim heyecanlar izhar etmesi lizerine 
asabi hastanelerimizden birinde mii~ahe
de altmda bulundurulmasma liizum go • 
riilmii&tiir. 

Merhum Necdetin cenazesi evvelki 
gi.in birc;ok kalabahk halkm i~tirakile kal
dmlarak Kuzguncuktaki Nakka~tepe 
mezarhibna gomiilmii&tiir. Merasim c;ok 
hazin olmu~. Bayan Suadin babas; Ah • 
med F etgeri ve N ecdetin babasJ F aik 
mezar ba~mda baytlmi~ ar ve giic; aile 
kendilerine gelebilmi~lerdir. 

Necdetin vazifesini yaphgJ Sakarya 
deniz gemisi zabitan ve efrad1 da cenaze 
merasJmme i~tirak etmi~tir. 

MOTEFERRIK 
Matbuat miidiirii geldi 

Matbuat Umum miidiirii Vedad Ne
dim, Ankaradan ~ehrimize gelmi~tir. 
Kendisi Dolmabah~ede a111lacak Tarih 
sergisile me~gul olacakbr. 

VI LAYETTE 

T efti§ heyeti reisi gitti 
On giindenberi baz1 tetkikat i~in §eh· 

rimizde bulunan Dahiliye Vekaleti tef
ti~ heyeti reisi Tevfik Talat Ankaraya 
donmii~tiir. -···-Bu:rsada Tiirkku§U 

imtihanlar1 
Bursa (Hususi) - Tiirkku§U Bursa 

gubesinin A imtihanlarr ~ehre 15 kilo -
metro uzaktaki Minarelic;avu§ koyii 
meydanhgmda yapilmi§hr. Bu imtihan
da 25 talebe pek iyi, iyi ve orta derecede 
muvaffak olmu§lardJr. Diger talebelerin 
imtihanlar1 da ~u birka11 giin iqinde ya
prlacakbr. 1mtihanlanm veren gencler 
inonii kampma gideceklerdir. i~lerinde 
gene k1zlarm da bulundugu bu seneki 
talebeler i~in muallim Ali Yrld1z, bana; 
ge~en seneye nazaran bu sene yeti§en • 
lerin ~ok iyi ve farkh olduklanm soy
lemi§ ve genclerde biiyiik bir kabiliyet 
gordiigiinii anlatmr~br. 

Miirefteye yeni iskele 
yap1hyor 

Miirefte (Hususi) - ~iddetli bir frrtl
na yiiziinden harab olan iskelemiz yol
cu ve yiik nakliyatmda gii<;liikler ya -
ratmakta idi. ~imdi yeni bir iskelenin 
kurulrnas1 iqin icab eden malzeme hazJr
lanmaktadrr. Bu suretle Miirefte pek 
yakmda bozuk iskele derdinden kurtul
mu~ olacakhr. 

Somada orman yang~nlart 
Soma (Hususi) - Son hafta if1inde 

kaza dahilindeki orrnanlarm iki yerinde 
yangm ~Ikmi§br. Bunlardan birincisi 
!ni§er ormammn Sancakta~1 mevkiin -
de, Sabri, izzet, Mehmed ve San Ah -
rnedin komiir yakmalanndan ~1km1§ ve 
1500 hektarhk bir sahada 2400 c;am, 750 
me~e yand1ktan sonra sondiiriilmii§tiir . 

Ikinci yangm Akdere ormanmda 1b
rahimin domuz beklerken yaktlg1 ate§
ten <;Ikmi§ ve bu da 20 doniimliik bir 
yerde 70 c;am yandiktan sonra sondiiriil· 
mii~tiir. 

Bu iki yangma dikkatsizlikleri yiiziin
den sebebiyet verenler yakalanarak hak 
larmda takibat yap1lmak iizere Adliyeye 
verilmi~lerdir. 

Vilayet, lkhsad Vekaletinden aldigJ 
emir iizerine diin Ticaret Odasma benzin 
fiatlarmm, yap1lan tenzilattan sonraki 
~eklinin tesbitini bildirmi~tir. 

Oda, yapllg1 hesab neticesinde tenzi • 
lattan evvelki son toptan fiatJ litrede 23 
kuru~ clan benzinin ~imdi litresinin 16,35 
kuru~a ve petrolun litresinin 23 kuru§a sa
tilmasma nazaran 11 ,34 kuru~a sahlma
st laz1m geldigini tesbit etmi~tir • 

Belediye, giimriik ve istihlak resimle
ri indirildikten sonra petrol ve benzin fi
atlanmn aldJgJ ~ekli tetkike ba~lamJ~hr. 
Belediye, benzinin kilosunun perakende 
olarak 17 kuru~tan sahldigmJ gormii§, 
fakat bunu mevcud vaziyete uygun bul

maml~hr. Bu fiattan kiloda 15-20 para 
ve ~i§ede 2 kuru~ kadar bir tenzilat yap-
mak lazJmdu. Kumpanyalarm fiatlara 
son yaphklan be§ kuru~luk zam ise aynca 
l)ir tetkik mevzuu telakki edilmektedir. 

Bazt yerlerde benzin yok 
Dun baz1 benzin satJciian mli~terilere 

benzin vermemi~lerdir. Buna sebeb, ben
zin kumpanyalanmn eldeki benzini yeni 
fiattan hesab edip etmiyeceklerinin rna • 

!urn olmamasJdir. Kumpanyalar, ~ehrin 
muhtelif yerlerindeki sahctlramm depo • 
lanndaki benzini yalmz olc;mekle iktifa 
etmi~lerdir. 

BazJ bakkallar da eski fiattan petrol 
satmaktadiTiar. 

Belediye reisimizin verdigi izahat 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Os

tiindag, benzin meselesi hakkmda dun 
§U beyanatta bulunmu§tur: 

«- Petrol fiatlarmda eskisine naza· 
ran litrede 2 kuru§ bir tenezziil vard1r. 
Buna ragmen benzin fiatlarmda litre ba· 
~ma 1 kuru§ kadar bir yiikselme kayde· 
dilmi§tir. PiyasamJZa hakim olan Ro

manya piyasas1du. T ereffu evvela Ro
manya fiatlarmda hissedilmi§, tabiatile 
Istanbul fiatlarma da tesir ederek 5 lit
relik galon ba§ma 5 kuru§ bir yiikselme 
kaydedilmi§tir. Maamafih bu yiikseli~ 

yalmz bi.iyiik §irketler arasmda goriilmek
tedi.r. Rekabet yiiziinden, "ikinci, ii<;iindi 
derecedeki perakende sahcdar, bu yiik· 
selme nisbetini kiloda 20 para, baz1 

yerlerde de 10 paraya kadar indirmi, -
lerdir. Bununla beraber Belediye maka
mi bu i~i ehemmiyetle nazan dikkate al· 
m1~hr. leah eden tetkikatta bulunmakta 
oldugumuzu size soyliyebilirim.» 

Ankara belediyesi ciJJi 
tedbirler aldt 

Ankara 26 (T elefonla) - Ankarada 
benzin pahahhgma mani olacak biitiin 
tedbirler vaktinde almmi§ bulunmakta -
d1r. Valimiz N evzad T andogan bugiin 
de bizzat bu mesele ile me§gu] olmu§tur. 

Ankara Belediyesi kanunun ne§rinden 
evvel 375 kuru§a satJ!an biiyiik teneke 
petrolu toptan 258, perakende 265, ev· 
velce 450 kuru§a satJ!an biiyiik teneke 
benzinin toptan 318,75, perakende 
378,75, 100 kuru§a sat1lan kii<;iik tene· 

ke petrol toptan 75, perakende 80, ev • 
velce 26 kuru§ olan benzinin litresine pe
rakende I 7,40, be§ litrelik §i§eye de 87 
kuru~ fiat koydu. 

Benzinciler bu fiatlarla zarar edecek
lerini ileri si.irerek miiracaatte bulunmu~
lardJr. 

Diger taraftan §oforler de kendilerine 
el altmdan pahah benzin teklif edildigini 
Belediyeye bildirmi~lerdir. 

Benzinciler 318 kuru§ fiat konan te
nekeyi 348 kuru§tan satmak arzusunda· 
d1rlar. Y apilan gorii§melerde Belediye
nin hesablanm dogru bulmu§lar, fakat 
kendilerinin mutavass1t oldugunu ve ben
zini pahah a]d,klanm ileri siirmii§ler
dir. Bu JSTar kar§Ismda Belediye pahah 
sah§ yapilmasml men i~in biitiin depolar
daki ~i§eleri miihi.irlemi~tir. 

Diger taraftan §ehirde nakliyatm dur
mamasJ yolunda da tedbirler ahnmi§tlr. 

Otobiisler i<;in Belediyenin elinde stok 
bulundugundan seferlere devam ediliyor. 

Diger taraftan Belediye ve zab1ta 
emrine 15 taksi otomobili verilerek has
tahk gibi vak'alarda, ani ve acil ihtiyac· 
lar kar§Ismda otomobil bulundurulmasJ 
temin edilmi§tir. 

lzmirde benzin kum panyalart 
mii.Jii.rleri mahkemeye verildi 
fzmir 26 (Hususi muhabirimizden)-

Belediyenin tesbit ettigi fiat iizerinden 
benzin satm1yan ve bu suretle umumi ha
yatt ihlal eden .Sel, Staromano ve Sokoni 
kumpanyalan miidiirleri mahkemeye ve
rilmi~lerdir. 

Belediye, koydugu nark iizerinden ya
nn lzmirin iki yerinde benzin satl§I ya
pacaktJT. 

Berlin Biiyiik EI,.imiz Hamdi 

Bir miiddettenberi mezunen memle • 
ketimizde bulunan Berlin biiyiik el~i
miz Hamdi, diin Ba~vekilimizle beraber 
1stanbula gelmi~tir. Berlin biiyiik el~i
miz, kendisile gorii~en bir arkada~1m1za 
~unlan soylemi~tir: 

c- Almanya ile ticaret muahedesi 
miizakerelerine i~tirak edecek clan mu
rahhaslarimizla beraber pazartesi giinii 
Berline gidecegim. Almanya ile miina -
sebatJmrz umumiyetle iyidir. Ancak Ik
tJsadi sahada aram1zda baZI zorluklar 
'flkhgrm biliyorsunuz. Bu zorluklarm, 
iki tarafm hiisnii niyetile halledecegine 
kani bulunuyorum.~ 

H eyetimiz hareket etti 
Ankara 26 (Telefonla) - Almanlarla 

ticaret miizakerelerinde bulunacak olan 
heyetimiz azas1 1ktJsad Vekaleti miis -
te~an Faik Kurdoglu, Tiirkofis Ba§kam 
Biirhan Zihni, 1~ Ticaret Umum miidiirii 
Miimtaz, Tiirkofisten Faiz, Maliye Ve -
kaletinden N akid 1~Ieri Miidiirii Halid 
Nazmi, Merkez Bankasmdan Cabir bu 
ak§amki ekspresle hareket ettiler. 

Ticaret miiazekerlerine Berlinde 3 
tf!mmuzda pa§lapacakbr. 

SEHIR ISLER! 
Tramvay fiatlarmda daha da 

tenzilat yap1ldt 
Tramvay tarife komisyonu son yaptJ

gi i~timamda en yiiksek tarife ile en u
cuz tarife iizerinden onar para daha ten
zilat yapllmasma karar vermi§tir. Bu -
na nazaran yedi kuru§ otuz parahk bi
letler yedi bu~uk kuru~a, ii~ bu~uk ku
rU§luk biletler de ii<; kuru§ on paraya 
indirilmi§tir. Bu tenzilat temmuzun bi
rinden itibaren tatbik edilecektir. 

Odun ve komiir fiatlarmm 
tetkiki 

Odun ve komiir fiatlan iizerinde Be
lediyece yap1lmakta clan tetkikata de
vam edilmektedir. Maamafih §imdiye 
kadar yapllan tetkikat bugiin i~in f·iat
larda ihtikar olmad1~m ve binaenaleyh 
Belediyenin miidahalesini icab ettire -
cek bir vaziyet bulunmadigml goster -
mektedir. Bununla beraber Belediye bu 
mesele ile ciddi surette me~gul olmaga 
ve miidahaleyi mucib bir vaziyet basil 
oldugu takdirde derhal miidahaleye ka
rar vermi§tir. 

Festival komitesinin 
kararlarl 

Festival komitesi diin de toplanarak 
tetkikatma devam etmi§, Suadiye, Tak
sim, Salacrk ve Biiyiikderedeki Beyaz 
Park bah~elerindeki festival gecelerinin 
programm1 tesbit etmi§tir. Tiyatrolarm 
oymyacag1 piyeslere dair olan program 
da kabul olunmu§tur. Umumi programa 
kat'i ~ekli yakmda verilecektir. 

Y 1kanmadan ve pi§meden ye
nilecek §eylerin sab§ §ekli 
Y1kanmadan ve pi~meden satllan ~ey· 

lerin ac;1kta sablmamas1 ic;in esnafa son 
bir miihlet verilmi§tir. Bu kabil ~eyler 
ic;in 1 agustosa kadar kapah kaplar yap
tmlacakbr. Kapah kap yaphrmay1p da 
bu tarihten sonra bunlan a~1kta satan
Jar olursa ciirmii rne~hud mahkemele -
rine vertlecektir. 

Esnafm muayenesi 
Ayba§mdanberi 15 bin esnafm mua -

yenesi yapllm1~ ve yeniden ciizdan ve
rilmi~tir. 

Muayeneye tabi olup da muayenesini 
ay sonuna kadar yaptJrmami~ esnaftan 
ceza almacaktlr. 

Bursada bir iskelet bulundu 
Bursa (Husus) - Burada Tatarlar 

kopriisii civannda bir evde etleri dokii
lerek sadece iskelet kalmi§ bir cesed bu
lunrnu~tur. Miiddeiumumi muavini Re
§adla Tabibi Adli bu eve giderek tetki
kat yapmi§lardJr. Cesedin be~ ay evvel 
odamn i~inde komiirden tesemmiim ne
ticesi olmii§ biri oldugu anla§llmaktadir. 

M umaileyh diger mali ve iktJsadi i~le· 
ri dahi biiyiik bir harbde memleketin uzun 
miiddet tahammiiliinii temin edecek su , 
rette yeni ba~tan tanzim ediyor. Her se· 
ne yeniden bin harb zabiti yeti~tirilmek· 

te idi. Bu miktar ii~ bine iblag edilmi~tir. 
Donanma da o nisbette kuvvetlendiril· 
mektedir. Evvelce Japon donanmasmm 
memlekete haricden yiyecek ve ham 
madde ithalinin serbest olmasmJ, ve Ja· 

pon adalarmm emniyet ve miidafaas1~1 
temine Hfi bulunmasJ esas tutulmu~tu. 
.Simdi ise bu esaslara bir de Man~uri ve 
Kore ile muvasala ve irtibatm her suretle 
emniyet altmda bulunmasJ gayesi de ila
ve edilmi~tir. Ayni zamanda donanma, 
Asyanm karasmda harekatta bulunacak 
orduya yard!ffi edecek tertibat1 da al· 
maktad1r. 

Bunun i~in Japon donanmasmda kara 
ve deniz tayyareleri ir;in ayn ayn ana 
gemiler viicude getirilmi~tir. Bugiin Ja • 
pon donanmasmda deniz tayyareleri ic;in 
be~ ana gemi bulundugu halde kara tay
yarelerini ta§Imaga mahsus alh ana gemi 
bulunuyor. Bu gemiler Asyanm karasm· 
da harekat icra edecek ordulara yard1m 

i~in toplu elarak kara tayyareleri gotii· 
recekler ve ayni zamanda hirer sabih ve 
mii teharrik hava iissii te~kil edeceklerdir. 

Donanmanm deniz tayyarelerinin mik· 
tan 1 000 den I 300 e r;Ikanlmi§hr. ]a • 
ponya Umumi Harbden sonra donan • 
masm1 lngiliz ve Amerikan donanmalari 

derecesine getirmek iizere «0~ kere se· 
kiz» ad1 verilen bir in$aat programt ha· 
ztrlamt§tt. Y ani o zaman donanmasmda 
mevcud sekiz modern safft barb znhlm· 

na yeniden en modern stmftan sekiz barb 
mhllSI ve sekiz muharebe kruvazorii ila· 
ve edecektir. 

Amerikamn zoru iizerine ]aponya 
bu program dan vazge<;mi~ ve V a§ington 
deniz mukavelesile 3 :5 :5 nisbetini kabul 
etmege mecbur olmu§tu. 1930 Londra 
konferansmda J aponya bu nisbeti safft 
harb gemileri hususunda degi§tirememi§• 
ti. Fakat muhribler hakkmda nisbeti 
(3) ten (3,5) a ve tahtelbahirlere gelin
ce miisavata ~;Ikarabilmi~ti. 

1936 senesinde Londrada toplanan 
ikinci konferansta biiyiik gemilerin ha • 
cimleri ve biiyiik toplann r;aplan hakkm# 
da lngiltere, Amerika ve Fransa arasm· 

da hasil olan anla&maya Japonya gir • 
mekten imtina etmi§ti. Ciinkii J aponya 
artJk miisavata da raz1 olmaYJp liizum 
gordiigii i§lerde faikiyeti bile temine ka· 
rar vermi§ bulunuyordu. !kinci Londra 

konferansmda biiyiik harb gemilerinin 
hacmi 35,000 tonu ve toplann ~ap1 14 
pus (yani 35,6 santimetreyi) ge<;memesi 
kararla§llnlmt§tl. 

Japonya bu teklifi reddetti. Ciinkii 
J aponya yeni znhhlanm 16 pusluk 
(yani 40,6 santimetrelik) toplarla teslih 
etmege ve liizumu halinde 50,000 tonluk 
ziThhlar ve muharebe kruvazorleri yap
maga azmetmi~ bulunuyor. Japonyadan 
red cevab1 alan Amerika dahi yeni ziTh· 
hlanm 12 pusluk toplarla teslih etmege 
karar vermi&tir. Japonya kendisinin en 
modern saf£1 harb gemileri olup her biri 
32,720 tonluk hacimde bulunan Mutsu 

ve N agate mhhlanm ~imdiden bu top .. 
!aria teslih etmektedir. Her birinde bu 
toplardan sekizer aded bulunacaktlr. 

J aponyanm 1 0,000 tonluk agiT kru • 
vazorlerinden her biri 20.3 santimetrelik 
toplarla miicehhezdir. lngiliz ve Ameri
kan ag1r kruvazorlerinden iki Amerikan 
kruvazorii mi.istesna olarak hic;biri bu ka· 
dar ag1r silahlarla miicehhez degildir. 
Y eni J apon tahtelbahirleri Alman! ann 
( denizalt1 kruvazorii) dedikleri sistemde 

oluo her biri iki bin tona yakmd1r. Hula· 
sa Japonya denizde ve karada fevkalade 
silahlanmaktadJr. F akat buna ragmen 

lngiltere ile anla$mak ic;in diplomasi fa· 
aliyetini de artJrmaktadJr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 

NiishasJ 5 kuru$tur. 

Abone $Braiti { Tiirkiye Barfq 

iciD I tiD 
Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayh.k 750 • 1450 • 
Ot ayhk 400 • 800 • 
Bu ayhk 150 • i oktur 
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ispanya hadiseleri 

Dort devlet aras1nda 
ihtilif devam ediyor 

ingiltere ispanya sahillerini kendi 
kontrol etmek istiyorlar 

Fransa ve 
bas Iarina 

' 
1 Baqtarat1 1 fnci sah.ttede I 

bulunmasma hic;bir vec;hile itiraz etme · 
mektedir. 

iyi haber alan bir membadan bildiril
digine gore M. Eden, diin ogleden sonra 
Alman maslahatgiizan W ormann ile 
italya sefiri Grandi'ye ingiliz • Franstz 
itilafnamesinin projesini tevdi etmi~tir. 

Tali komite toplamyor 
Londra 27 (A.A.) - Tali adem1 

miidahale komitesi, lspanya sahillerinin 
yalmz ve Franstz harb gemileri taraftn • 
'dan kontrol edilmesi hakkmdaki lngiliz • 
F ranstz plamm tetkik etmek iizere s~h 
sabaht toplanacakttr. Tali komitenin ls
panyadaki ecnebi goniilliilerinin geri c;a
-gmlmast meselesini de miizakere edecegi 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Amerikamn vaz.iyeti 
Va~ington 26 (A.A.) - Hariciye 

miiste~an W a lies, Va~ington hiikumeti • 
nin Avrupada bulunan elc;ileri nezdinde 
bulunduklan hiikumetlere son ispanya 
hadiseleri kar~lSlnda Amerikanm vaziye· 
tini bildirmege memur etmi~ oldugu hak
kmda dola~an ~ayialan tekzib etmi~tir. 

Miiste§ar, Va~ington hiikumetinin va
ziyetin inki~aftm dikkatle takib ettigini 
fakat hic;bir vec;hile mi.idahale etmek ta • 
savvurunda bulunmadtgml soylemi& ve 
Berlindeki Amerika sefirinin Alman Ha
riciye N azmm ziyareti esnasmda lspan • 
yo! meselesinin mevzuu bahsedilmemi§ 
·oldugunu ilave etmi$tir. 

Alman harb gemileri 

Aragon cephesinde hadiaeler mi? 
Salamanca 26 (A.A.) - Barselon· 

dan gelen malumata nazaran Bilba'onun 
sukutu haberinin yaytlmas1 iizerine Ara • 
gon cephesinde kanh hadiseler olmu~tur. 
Bukardezdeki anar~ist umumi kararga • 
hmda miistakillen hareket etmek istiyen 
bir erkamharbiye teessiis etmi§tir. Valans 
hiikUmeti bunlara kar§l askeri kttaat sev
ketmi§tir. 

Biskay cephesinde 
Madrid 26 (A.A.) - Biscaye cep • 

hesinde dii~man kuvvetlerinin bir tazyik 
icra ettikleri bildirilmektedir. Dii~man bu 
cephede c;ok miktarda top ve tayyare 
kullanmaktadtr. 

Santander cephesinde piyade ate§i te
ati edilmi~tir. 

V alensiya' da casus febe kesi 
Valencia 26 {A.A.) - Emniyeti u· 

mumiye miidiirliigii vasi bir casusluk ve 
vatan hainligi ~ebekesini meydana c;1kar • 
m1~ttr. Bazt yiiksek $ahsiyetler zannaltma 
almmt~tlr. Bu husustaki tafsilat sonra ve
rilecektir. 

Bilbao'daki lngiliz konsoloalugu 
Londra 26 (A.A.) - Daily Tele

graph gazetesinin bildirdigine gore, lngi· 
liz hiikumeti, Bilbao konsoloslugunu ye
niden ac;mak niyetindedir. 

Franco italyaya bir 
heyet mi yolluyor? 

Cebeliittank 26 (A.A.) - Algesi • Londra 26 {Hususl) - Cebeliitta-
ras' dan alman haberlere gore evvelki gun nktan bildirildigine gore, General Fran
Cebeliittank Bogazmdan gec;en Alman co'nun yakm arkada~larmdan birinin ri· 
harb gemileri ~imdi Valencia j)e Barce • yaseti altmda bulunan 5 ki§ilik bir heyet 
lon arastnda dola$maktadtrlar. Mussolini ile gorii§mek iizere halyaya 

hi bir membadan bildirildigine gore gidecektir. Salamanka'dan hareket eden 
Almanlar bir deniz niimayi§i yapmak ta· heyet Rex admdaki italyan vapurile 
savvurunda bulunmaktadtrlar. Nanoliv~ gid~c~ktir. 

__ , .................. ,.,,.,,,~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll"'""""""'"""'"""--

Man~uko hududunda 
yeniden vahim hidiseler 
RuJ hudud kJtaabnin Amor nehri iizerinde bazJ 

Adaiar1 i!?gali musademelere sebeb oldu 
Londra 26 {Hususi) - Dorney A- demeler yaptldtgml haber vermektedir. 

jansma gore Manc;uko • :Sovyet hudu- Berlin 26 (Hususi) - Manc;uko'ya 
dunda yeniden vahim hadiseler cereyan aid baz1 adalann Sovyetler tarafmdan i§
etmektedir. J apon ajanst Sovyet hudud gali iizerine J apon ordusu askeri tedbir
kttaatmm t\mor nehri iizerindeki bazt ler alm1~tlr. Son haberler vaziyetin c;ok 
adalan i$gal ettiklerini, bu yiizden miisa- vahim oldugunu bildirmektedirler. 

""""""""""""""""'"""'"IIIIIIIIIIIIIJJIIIIIJIJIIIIIIItlllltllllltlltlltlllllllltiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIImUoomuoooooo"""""'"'-

Tiirkkusu filosunun Chamberlain'In son 
' 

gosteri~ u~u~lar1 
---"'---

nutku ve italya 
iki tayYareden miirekkeb Popolo d'italia da Muso-
bir filo Ankara civar1nda liniye atfolunan bir 

u~u~lar yaptt makale 
Ankara 26 (Telefonla) - Onyiiz

ba§t Zekinin kumandas1 altmda ve tay· 
yareci Vecihinin de bulundugu iki tay
yareden miirekkeb bir Tiirkku§u filosu 
aiin ve bugiin Ankara ve civar vilayetlcr 
iizerinde hirer gosteri uc;u§u yapml§tlr. 

Diin sabah 6,50 de hareket eden filo 
Y ozgad, Yerkey, Keskin, Yah§Jhan ii
zerinde uc;u§lar yaparak 9,50 de §ehri
mize donmii§tiir. 

T ayyareler bu sa bah da sa at i de 
hareket ederek Cankm, Ilgaz, Kasla • 
monu ve T osya iizerind~ uc;u§lar yapmt§· 
lar ve saat I 0 da An karaya donmii§le. 
dir. 

Tiirkku§u filosu gezdigi mmtakalarda 
Hava Kurumuna yard1ml, hava hiicum
larmdan korunmay1 ve Tiirkku§una aza 
olmayt tavsiye eden beyannameler atmt§ 
ve halkm biiyi.ik bir alaka ve takdirle 
takib ettikleri uc;u~lar yapmt§tlr. 

Fransa yeni bir grev 
arifesinde mi? 

Paris 26 (A.A.) - Otel, kahve ve lo
kanta sahibleri konfederasyonu, «Seki
zer saatlik be§ gi.in. mesai haftasmm O· 

telc-ilige tatbiktru derpi§ eden karar • 
nameyi protesto etmek i~in 3 temmuzda 
butiin miiesseselerin kapanmasma karar 
vermi§tir. 

Bu Lock • Out'a mani olmak iizere 
konfederasyon murahhaslarile hiiku -
rnet miimessilleri arasmda miizakere!er 
cereyan etmektedir. 

Milano 26 (A.A.) - Popolo d'ftalia 
gazetesi, Chamberlain'in diin Avam ka • 
marasmda vuku bulan beyanah hakkmda 
bugiin bi.iyiik harflerle bir makale ne§ret
.ni~tir. 1yi haber alan mahfiller bu ma
kalenin Mussolini tarafmdan kaleme alm
dJgmt soylemektedirler. 

Makalede ezciimle deniyor ki: 

«Chamberlain'm, sogukkanhhgm mu • 
hafaza edilmesi ve yaptlan hareketlerle 
soylenen sozlerde biiyiik bir itidal goste • 
rilmesi hakkmdaki ihtan daha miisaid bir 
zamana tesadiif edemezdi. Fa kat Cham· 
berlain'm ayni zamanda §oyle bir sua! sor
masJ da laztmgelm~kte idi: 

«Avrupada bu arahk §imdiki muvaze· 
neyi bozmaga gayret eden liizumundan 
fazla unsurlar yok mudur~ Eger fa~izm 
dii§manlarmm yalanlan ve tahrikleri he • 
deflerine vast! olmu§ olsayd1, Avrupa ~im
diye kadar harab olurdu. Eger Avrupa, 
pek hararetli bir buhran devresine girme
mi§ ise bunu, son deniz hadiseleri netice • 
sinde feci aksiilamellerden kac;macak de -
recede sogukkanhhk gostermi§ olan devlet· 
!ere bordudur.» 

ltalya Krahnm k1z1 Sofyada 
Sofya 26 (A.A.) - !talya Kralmm k1z1 

ve Bulgar Krali~esinin karde§i Kontes 
Yolanda di Bergolo, dUn Sofyaya gel -
mi§ ve istasyonda Kral Boris, Prens Ki· 
ril, Prenses Evdoksia ve Ba§vekil Kose 

lvanof tarafmdan kar~llanmt§hr. 

J Rus alimleri I Hariciye Vekilimiz Tahran yolunda 

Kutubdan dondii ... D R A B w d dd 
Heyet diin Moskovada r • • raS ag a an 

merasimle kar~tlandJ tayyare ile aynldi 

Heyet reisi profesi:ir Schmidt 

Moskova 26 (A.A.) -Sima! kutbu 
seferine c;tkan ve Ark angel' den avdet 
eden 4 tayyare mutantan bir §ekilde kar
§tlanmt§lardtr. 

Kar§tlaytctlar arasmda Stalin, Molo
tof, Kalinin, Litvinof, Voro§ilof, Egorof 
ve sair zevat bulunmaktaydt. 

Profesor Schmidt ile arkada~larmm 
geli§i biiyiik tezahiirata vesile olmu§tur. 
Profesor, Kutba hakim olmakla hava 
raporlan tanzim etmek imkam hast! ol· 
dugunu soylemi§ ve Moskova • Van -
couver hava seferinden sonra Amerika 
ile Sovyetler Birligi arasmda bir hava 
hattt tesis etmenin miimkiin oldugunu te
yid etmi§tir. 

Kremlinde resmi kabul 
Moskova 26 (A.A.) - Diin Krem· 

lin saraymda, ~imal kutbu biiyiik seferine 
i§tirak edenler ~erefine, Parti ve Hiiku
met Merkezi Icra Komitesi tarafmdan 
biiyiik bir kabul resmi tertib edilmi§lir. 

Suriyedek.i veban1n 
oniine ge~ildi 

Bu yuzden cenub hudu
dumuzda konulmu~ olan 
takayyiidat da kaldirddi 

Ankara 26 - S1hhat ve !~timai Mua· 
venet Vekaletinden: 

Suriye hududunun cenubundaki bir 
a§iret efrad1 arasmda akciger vebas1 go
riildiigi.i kendi vasrtalanm1zla haber all· 
narak memleketi bu hastallktan muha
faza i~in S1hhat Vekaleti tarafmdan her 
tiirlii tedbire tevessiil edilmi§ti. Bu 
hastahgm mevcud oldugu vaki miira • 
caatlerimiz iizerine alakadar memurlar
la beynelmilel te§ekkiiller tarafmdan 
teyid edilince bu tedbirler §iddetlendi -
rildi. Resiilayne bir miicadele heyeme 
beraber her tiirlu levaZlm gonderildi ve 
hududumuz tamamile kapand1. Bundan 
ba§ka biitiin hudud mmtakalarmda hal
km vebaya kar§l a§llanmasma ba§land1. 

Mutehassts miicadele tabibleri hu
dudun muhtelif irtibat mevkilerine gon· 
derilerek hududun a~1k klSlmlarmdan 
gelecek yolcularm sthhi muayeneleri te· 
min olundu ve muhtelif mahallerde tec
ridhaneler haz1rland1. Alman tedbirler 
sayesinde memleketimiz hastaltk teh • 
likesinden masun kaldtgt gibi 31 may1s· 
tanberi de hududun obiir tarafmda ve 
salgm mmtakasmda vak'a zuhur etme
digi kom§u devlet alakadar memurlart 
tarafmdan temin ve Paris beynelmilel 
hlfzisslhha ofisi tarafmdan da teyid edil· 
diginden Suriye hududunda vebaya 
kar§l konulmu§ olan biitiin tedbirler kal
dmlml§tlr. $imdiye kadar hudud iizerin
de a§llanan insanlarm adedi 25 bini ge~
mi§tir. Ba§lamlan a§tlarm ikmali mu
vafrk goriildi.igiinden tatbikata devam e
dilmektedir. 

Kavala 'nm kurtulu§ giinii 
Atina 26 (Hususi) - Kavalanm Bul

garlardan kurtulu§unun ytldoniimu mu
nasebetile yarm §enliklere ba§lanacak
br. Dort gun devam edecek olan bu §en· 
liklerde Makedonya Umum Valisi hi.i • 
kumeti temsil edecektir. Bu mlinasebet
le yarm Kavalada askeri k1t'alarm, es· 
ki muhariblerin ve mekteb talebesinrn 
i~tirakile bir ge~id resmi yapilacaktlr. 

Kanada Ba§vekili Almanya· 
ya gidiyor 

Berlin 26 (A.A.) - Tac giyme §en • 
liklerinden sonra bir miiddet daha Av· 
rupada kalan Kanada Ba§vekili Maken
zie King, gelecek hafta Almanyaya gi
decektir. Ba§vekilin Hitler tarafmdan 
kabul edilecegi ogrenilmi§tir. 

Milli Miidafaa Vekili 
Eski§ehirde 

Eski§ehir 26 (Hususi) - Milli Mlida· 
faa Vekili General Kaz1m Ozalp bu gecE' 
§ehrimize gelmi§ ve tefti§lere ba§laml§
br. Tefti§lerin kac; gun devam edecegi 
malfun degildir. 

Hariciye Vekilimize parlak bir te,yi merasimi 
yapdd1. Bagdaddaki gorii,meler hakkmda 

bir teblig ne,redildi A resm1 
Bagdad 26(A.A)

Anadolu Ajansmm 
hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Tiirkiye Harici • 
ye Vekili Dr. Tev
fik Rii§tii Arasm 
Bagdada vaki olan 
resmi ziyareti mli
nasebetile Irak hii
kumeti 3.§agtdaki 
resmi tebligi ne§
retmi§tir: 

«Tiirkiye Cum -
huriyetinin muh · 
terem Hariciye Ve· 
k·ili Ekselans Tev· 
fik Rii§tii Aras ve 
beraberindeki muh 
terem heyetin Bag
dadt ziyaretleri I-
rakta biiyiik bir . 
memnuniyetle kar lki dost memleketin Hariciye Vekilleri Tevfik Rii~tii 
§tlanmt§ ve derin Aras ve Naci EHisil yanyana 

bi:r; tesir uyandtrmr§hr. I Celal Bayar Basraya gitti geldi 
U~ gun d_evam ed.en ~~ ~~yaret esna- Bag?ad 26 (A.A.)- Anadolu ajansmm 

smda Ekselans Tevf1k Ru§tu Aras, Kral husus1 muhabiri bildiriyor: 
Hazretleri tarafmdan kabul buyurul • Dl§ i§leri Vekili Tevfik Rii§tii Arasm 
mU§ ve Reisiilviizera Ekselans Elseyyidi Tahrana gitmek iizere di.in buradan ha
Hikmet Stileyman ve Hariciye Vezi.ri reketini miiteaktb, Ekonomi Vekili Celal 
Ekselans Elseyyidi Naci Alasille miite- Bayar beraberinde Siimer Bank Direk
addid miilakatlarda bulunmu§tur. torii Nurullah Esad Siimer oldugu halde 

Gayet samimi bir ruh ic;inde cereyan tayyare He Basraya gitmi§ ve ak§am1 
eden bu miilakatlarda iki taraf Turkiye- tekrar Bagdada donmii§tiir. 
Irak mi.inasebetlerinin derin ve piirliz- H · • y k"l' · B ~d dd 

.. b' h 1 t d . . d arrcrye e r rmrz ag a an suz 1r mu a ese atresm e cereyan ve • 
bu yolda gittik~e daha ziyade inki§af et- hareket ettr 
tigini gormekle biiyiik bir memnuniyet Ankara 26 (A.A.) - Dr§ i§leri Vekili 
duymu§lard1r. Doktor Tevfik R~tii Arasm Tahrana 

Keza, iki taraf, her biri i~in ayni dere- gitmek iizere Bagdaddan aynh§l etra
cede gaye olan umumi sulh ve refah ve fmda hususi muhabirimiz a§ag1daki ha
bu gayeyi istihdaf etmek itibarile Mil- beri vermektedir: 
letler Cemiyeti sahasmda semereleri da- DI§ i§leri Vekili Doktor Aras bu sabah 
ha fazla inki§af edecek olan biitiin dev- 6 da beraberinde hususi biiro direktorii 
letler arasmda kar§Jhkh bir anla§ma ru- Refik Amir ve iki katib oldugu halde 
hunun teessiisiine ve hususile kendi kom askeri tayyare ile Kerman§aha hareket 
§Ulan olan karde§ milletlerin siyasetin- etmi§ ve ba§ta Irak Dr§ I§leri Vekili Na· 
de daimi bir muhaleset ruhunun hakim ci Elasil, Irak erkam, Harbiyei umumi
olmasma ve bu yolda kendi aralarmda ye reisi, Hariciye genel sekreteri ve Ha
kar§thkh yardtmm inki§afma matuf si- riciye yuksek memurlan, iran elc;isile 
yasetlerinin birbirine tamamen mutab1k el~imiz ve refikas1, el~ilik erkam ve 
olduguna kanaat getirmi§ler ve umumi- Ti.irk kolonisi tarafmdan ugurlanmJ§br. 
yetle bu miilakatlarm istikbalde her iki Doktor Aras buradan aynlmak iizere 
tarafm mevcud ve ilan edilmi§ olan tayyare meydanma geli§leri esnasmda 
beynelmilel taahhiidleri dairesinde ve • askeri bir k1t'a ihtiram resmini ifa ey
recegi neticelerden dolayi. biiyiik bir lemi§ ve mlZlka Tiirk - Irak milli mar§· 
memnuniyet hissetmi§lerdir.:o larm1 ~almt§hr. 

Rii,tii Arasrn ~ektiii telgral DI§ l§leri Vekilimiz askeri k1t'ayi. tef-
ti§ ettikten sonra kendisini ugurlamaga 

Bagdad 26 (A.A.) - Anadolu Ajan • gelmi§ olan zevatla ayn ayn vedala§a-
smm hususi muhabiri bildiriyor: rak tayyareye binmi§ ve tayyare haz1r 

Dr. Tevfik Rli§tli Aras, Irak hududu· bulunanlarm siirekli alkt§lan arasmda 
nu gec:;erken, Irak Hariciye Vezirine a- hareket eylemi§tir. 
§ag1daki telgraft gondermi§tir: Dl§ t§leri Vekilimiz Kerman§ahtan 

«Dost ve karde§ memleketten aynltr- itibaren Tahrana kadar olan yolculugu 
ken, ben ve arkada§lanm muhterem I- otomobille yapacakhr. 
rak hiikfunetinden ve necib Irak mille-
tinden gordligiimiiz samimi hiisnii kabul Bagdadda yaprlan parlak 
ve emsalsiz misafirperverlikten dolay1 kabul resimleri 
sonsuz te§ekkiirlerimizi sunar ve giizel Bagdad 26 (Hususi) - Aym 24 iin-
Irakm refah ve saadeti hakkmdaki en de Dr. Rii§ti.i Aras sarayda Irak Ba§ve
hararetli temennilerimizi bir kere daha kilile yeniden uzun bir mlilakatta bu
yenileriz. Iunmu§tur. Tiirkiye Hariciye Vekili 

Melik Celaletlu Gaziyiilevvel Hazret- bundan sonra Iraktaki Tiirk tebaasm1 
lerine tazimlerimizin ve muhterem Re- kabul etmi§ ak§am da Irak Ba§vekilinin 
isiilvi.izera Fahametlu Seyyid Hikmet tertib ettigi F1rat iizerinde vapur gezin· 
Siileymana hiirmetlerimizin arz ve ib - tisinde haztr bulunmu§tur. 
lagma yi.iksek delaletlerinizi rica eder Nehir gezintisini de bir a~1k hava ba
ve zatt devletlerinden de sayg1 ve sevgi losu takib etmi§ ve gee; vakte kadar ~ok 
duygulanm1zm kabuli.inii rica eylerim.• samimi bir hava i~inde eglenilmi§tir. 
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Karakosede feci 
bir kaza 

Karakose 26 (A.A.) - Di.in merkeze 
bagh Hamur nahiyesinde ~ok feci bir 
kau olmu§tur. Bir kamyon Hamur de
resini ge~erken u~uruma yuvarlanmt§ 
ve i~inde bulunanlardan Mu§ saylav1 
Hakkr K1hcm oglu bakim Ekremle bir 
koylii vefat etmi§lerdir. ikisi ag1r ve be
§i hafif olmak iizere yedi yarah vardtr. 
Vak'a mahalline giden C. Miiddeiumu -
misi derhal oluleri ve yarahlan h~sta
neye kaldtrtmr§br. Hakim Ekrem koy
liiler arasmda tahaddiis eden arazi ih
tilafmm halli ·ic;in vazifeten ke§fe gidi
yordu. Vazife yolunda olen ve ~ok ~a
ll§kan olan bu gene hakimimize herkes 
aclffil§tlr. 

Alman • Leh miinasebati 
Berlin 26 (A.A.) - Yukan Silezya 

hakkmda miin'akid Cenevre mukavele
sinin hitam bulmak iizere oldugu nazan 
itibara almarak Almanya ile Lehistan 
arasmda bir miiddet evvel giri§ilmi§ o
lan miizakerelere son giinlerde devam 
edilmi§ ve demiryollan munakalati, i<;· 
timai sigortalar, i§ haklan hakkmda bir 
anla§maya vanlmt§hr. $imdi hudud mli
nakalati ve ikamet meseleleri gori.i§lil • 
mektedir. 

M1s1r hiikumeti Hariciye 
Vekilimizi davet ediyor 
Roma 26 (Hususi) - M1s1rdan bildiril

digine gore, MlSlr hiikumeti Tiirkiye 
Hariciye Vekili doktor Tevfik Rii§tii A· 
ras1 Kahireye davet etmi§tir. Tevfik 
Rii§tii Arasm kl§m Mtsrra gidecegi anla· 
§tlmaktadtr. 

Hitler Dresden' e gitti 
Berlin 26 (A.A.) - Hitler bir millt 

sosyalist siyasi tezahiiratmda haztr bu • 
lunmak iizere Dresden Wurtenberg'e ha· 
reket etmi§tir. Y amnda fon Ribbentrop 
vardtr. 

Hitler ve Ribbentrop'un yann ak§am 
Berlinde olacaklan zannediliyor. Rib • 
bentrop c;ar§amba giinii Berline hareket 
edecektir. 

Beynelmilel Ticaret Odalar1 
yarm a~1hyor 

Berlin 26 (Hususi) - Beynelmilel Ti
caret Odalan kongresi pazartesi giinii 
burada a~Ilacakhr. Muhtelif memleket
lerden 1600 murahhas gelmi§tir. Devlet 
reisi Hitler, General Goering'le ikttsad 
Naztn &ktor Schacht kon,:(renin at;lh~ 
merasiminde hazrr bulunacaklardlr. 
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HAdise!er aras1nda 

Y eni FransiZ kabinesi 
(E5} azt biiyiik A vrupa hiikU
lg) metleri vardn ki yalmz ken· 

di memleketlerini degil, mil
li hududlanm a§an bir tesir dairesi 
i~inde, dolaytsile Avrupayt, hatta ci
ham da biraz idare ederler. Fransa 
bunlardan biridir. Rejiminin temel 
~izgilerinde yapmak istedigi tadiller, 
diinyanm i~timai ve siyasi cereyanla
nna ve~he tayin etmek istidadmda.
dtr; verdigi mali kararlar diinya bor· 
salarmda geni§ dalgalar yapar; dip· 
lomaside aldiit ve alabilecegi yeni 
vaziyetler, milletler arasmdaki mii· 
nasebetlerde yeni kombinezonlara 
sebeb olabilir. 

Fransadaki son kabine buhrant, 
birinci balk cephesi hiikUmetinin ii • 
~iincii cumhuriyet rejimine kaqt oy
namaga kalkllgt esasb roliin bir de
receye kadar iflast baktmmdan, bii
tiin diinyaya ve hele Avrupaya pek 
yaktndan alaka verecektir. 

Franstz gazetelerine 
Chautemps hiiloimetinden 
§ey, onun memlekete yeni 
getirmesidir. 

Bu iklim nedir? 

bakthrsa 
beklenen 
bir iklim 

Gormiyen goz kalmamt§lt ki, 
Leon Blum hiikUmeti, it~i stmfmm 
sonu gelmiyen kaprislerine bir giin 
bile katlaram ~atmadtgt i~in, ikide bit 
patlak veren grevlerle, sokak kavga· 
larile memlekette ftrllnab ve sert bir 
havanm devam etmesine goz yum· 
mu§lU. Bir~ok defalar yazdtgtm gibi, 
bu atmosfer, ekseriyeti te§kil eden 
orta smtfm nefes almasma meydan 
btrakmadtgt i~in erge~ degi§erekti. 
Bll§mda, orta stmft temsil eden ra· 
dikal sosyalistlerin en kuvvetli a· 
damlanndan biri bulunan yeni kabi· 
ne, Fransamn itidale dogru atbgt ye
ni bir adundtr. 

Fakat ad':!mdan ibarettir. ~iinkii 
yeni kabine, radika.l sosyalist istika· 
metinde olmakla beraber, bundan 
evvelki hiikiimetin sosyalist unsur· 
lanndan tamamile tecrid edilmi§ de
gildir. M. Leon Blum Bll§vekil mua
vini olarak, bir basamak a§agtda 
kalmt§br ve eski arkadll§larmdan ~o
gu kabinede yerlerini muhafaza edi
yorlar. 

Yalmz, Fransa.da herkesin anlamtt 
olmasa laztm ki, ortamn, yani ekseri
yetin zaferine dogru attlan bu adtm 
~eri ahndrgt takdirde, ii~iincii cum· 
huriyet, sag ve sol tarafmda bekliyen 
iki tehdide gene maruz kalacakhr. 

Y eni hiikumet, saga doilru attlgt 
adtmla solda bekliyen tehlikeden bi
raz uzakla§rni§ oluyor. !tidal memle
keti olmakla methur Fransadan bu 
adtm bekleniyor ve ge~en yazdanbe· 
ri Chautemps ismi agtzlarda dolll§t· 
yordu. A vrupada, miifritlerden bll§· 
ka bu neticeye hayret eden olmamt§• 
llr. 

PEY AMI .<:A J;" A 
~. ~ < ·~ • 

Ankara ekspresi 
yolda kald1 

Seller yolu bozdu, imdad 
treni gonderildi 

Eski§ehir 26 ( Geceyansmdan sonra, 
telefonla) - Bu ak~am Ankaradan ha
reket eden ekspres, Bic;er istasyonu ile 
SaZilar istasyonu arasmda yolda kal • 
mt~tlr. Bu mmtakaya bugiin siirekli yag• 
murlar yagdtgmdan, tren yolunu seller 
basmt§, hat bozulmu§tur. 

Simdi buradan imdad treni gonderil· 
mi§tir. 

Berline gidecek heyet 
Ankara 26 (A.A.) -Aimanya ile 

ticaret anlasmast miizakerelerini icraya 
Berlin biiyiik elc;imiz Hamdi Aryak ve 
ikttsad Vekaleti miiste§an F aik Kurdog
lu memur edilmi§tir. 

Her ikisinin reisligi altmda bulunacak 
olan heyetimizin diger azas1 alakadar 
Vekaletler ve Merkez Bankasmm tefrik 
ettigi mii§avirlerdir. Bunlann arasmda 
Hariciyeden Dogan, fkttsad Vekaletin· 
den Tiirkofis reisi Biirhan Sonas, mali
yeden Halid Ke§mir de bulunmaktadtr. 

Bugiin Ankaradan hareket eden he • 
yetimiz !stanbulda Hamdi Arpagm da 
iltihakile pazartesi giinii dogru Berline 
gidecek ve miizakerelere hemen ba§hya· 
cakttr. 

Bir hava facias1 
Lonclra 26 (Hususi) - Bu sabah Ma

dagascar'dan hareketle hi~bir yerde 
durmadan Parise giderek bir rokor kur· 
mak istiyen iki Fransrz tayyarecisi og • 
leden sonra Zangibar civannda yere 
dii§IDU§ ve ikisi de olmii§tiir. 

Tifoya kar~1 harb 
Sehrimizin en tanmrr ;$ doktorlan 

arasmda yaptlgmuz ve biiyiik bir 
alaka uyand~ran bu anketimiri ya • 
rmki niishamazda takib edeceksiniz. 
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Zehradan Biilendin ablasma 

Karde§im. 
Mektubum belki seni §a§Irtacak, belki 

iiziileceksin, fakat, sana olan sevgim, 
beni soylemege mecbur ediyor. 

Seninle arkada§tan daha yakm. akra • 
badan daha c;ok sevi§en iki dostuz. <;o • 
cuklugumuz, ayni semtte gec;ti. Bir smlf
ta bir mada beraber okuduk. Oniversite 
tahsili, fik1rlerimizdeki dii§i.ince ve zevk
lerimizdeki birlik yi.izi.inden, bizi ayir -
mad1. Mektebi bitirince, bir sene geze • 
bildin, sonra o sene ic;inde evlendin. <;o
cuklugumuzdanberi bizi hic;bir kuvvet 
aymnami§h. Her kuvvetten daha iistiin 
olan a§k, seni kocanm pe§inden gotiirdii. 
Boylelikle ayrJldJk. 

Bu satJrlan okurken ~§lyorsun degi) 
mi? Bunlan saymaga, soylemege ne Iii -
zum var? Ben bunlann hepsini biliyo • 
rum, diyorsun ! 

Hakkm var, dogru. F akat bunlan 
maksadsJZ soylemiyorum. Bunlan tekrar 
ederken, dostlugumuzun tarihc;esini yapa· 
rak, o gi.inleri bir kere daha di.i§i.inmi.i§ 
oluyorum. 

Y ahlanmrz korn§U oldugu hal de, giin
lerce ben sende rnisafir olurdum, sen ba
na gelirdin. Anneni bir teyze gibi, baba
nt oz amcam kadar sever, karde§in Bi.i
lendi kendi kiic;i.ik karde~im sayard1m. 
Senin de benim aileme kar§J, benim sana 
ve seninkilere oldugum gibi yakmhgm1 
biliyordum. Biitiin bunlardan sonra §imdi 
soylemek istedigimi yazaeagim. 

Diin ak§ami.isti.i evden <;IktJm. Kocam
la sozle§rni§tim. Bir pastac1da bulu§arak, 
bir sinemamn aln buc;uk matinesine gi • 
decektik. Randevu vaktine daha vakit 
vard1. Vitrinlere bakarak dola§lyordum. 
Bir arahk, yammda bir erkegin durdu • 
gunu gorerek baktJm. Bu, uzun boylu, 
zarif giyinmi§ bir gene adamd1. Senin kar
de§in, benim de karde§ gibi sevdigim 
Bi.ilend. 

Gi.ilerek elimi uzattJm: 
- Nas1lsm Biilend? 

Dedim. Elimi dudaklanna goti.irdi.i. 
Bir dost eli degil de, sevgilisinin elini oper 
gibi, uzun uzun elimi opti.i. Bu el opmesi 
muhakkak bir numz. -'ldJr diye dii§iin • 
diim. Y aramaz c;ocuk birinin taklidini 
yap1yor sanmJ§tJm. F aka t, o tammadJgJm, 
bana yabancJ gelen bir taVIrla koluma 
gec;ti. Parmaklanmn k1skaeile kolumu 
s1karak, ba§mJ kulagJrna dogru egdi. fn
ler gibi bir sesle kulag1ma, ~u kelimeyi 
flSlldadi: 

- Sevgilim! .. 
Halirni di.i§iin, bizim kiic;iik Biilend, 

kendinden gec;mi§ bir halde elimi opiiyor, 
koluma girerek kulag1ma «sevgilim !» 
diyor. Onu nekadar karde§ gibi sevsem, 
karde§im deglidi ve ben evli bir kadm
dJm. Ba~Jmm ic;i birdenbire bi.isbiitiin ka
ri§tJ. Silkinerek kolundan <;Ikarken: 

- Sen akhm bozmu§SUn Biilend!.. 
Dedim. Daha <;Iki§acak, bu §akamn 

pek tatsiZ oldugJmu soyliyecektim. Fa -
kat, kar§Idan bana dogru gelen koeam1 
gormii§tiim. Bi.ilendi b1rakarak ona ko§
tum. 

i§te karde§im, sana soylemek istedigim 
bunlardJ. Biilendin bu tuhaf hali bana 
derd oldu. Sarho§ degildi. ~u halde boyle 
§aka yapmasmda ne mana vard1? 

0 kadar heyecanh ve heyeeam o kadar 
sc:rniml idi ki, buna §aka bile diyerniyo • 
rum, korkuyorum. Bi.ilendin, bu sevgili 
kiic;iik - gene adam oldugu halde bana 
hala kiic;iik Biilend - Biilendin eiirnlei 
asabiyesinde bir bozukluk olrnasmdan 
korkuyorum. Bu meseleyle alakadar ol
mam dilerim ... 

Seni hasretle kucaklanrn. Koeana se
lamlar ... 

Zehra» 
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Na:zandan Biilendin ablasma 
Sevgili karde§im. 
Bu mektubda, sana, hem biiyiik bir 

sevincimi, hem de en biiyiik derdimi do
kecegirn. Bir hafta evvel, Biiyiikadada 
kuli.ibiin balosu vardt. 

Mektebi birineilikle bitirdigim I<;m 
babamla annem beni gezdirmeyi, eglen
dirmeyi kendilerine bir zevk edindiler. 
Daha balonun biletleri ortaya <;Ikmadan, 
habam, beni ~ag1rd1: 

- Nazan, dedi. Mektebini iyi dere
ceyle bitirmen beni de, anneni de c;ok se
vindirdi. Bunun kar~1hgm1 yaparak, biz 
de seni mernnun etmek istiyoruz. Balo tu
valeti ic;in annene para verdirn. Balonun 
en giizel kJZJ olaeagma eminim, en §tk 
kJZJ da olmaga c;alt§ ... 

Baham, bunlan soylerken goziinii klr
parak gi.ildii: 

- Kimbilir belki de ... 
Soziini.i tamamladigt halde, ne demek 

istedigini anlamJ~tJm. Onu kucakhyarak 
te~ekkiir ettim. Uzun uzun hazulandtrn. 
0 geee salona girdigimiz zaman, bana 
hakan kadmlarm, erkeklerin, gozlerindeki 
~e~idli pmltllardan; annemle babamm 
gururundan begenildigirni seziyordum. 
Memnundum. fc;imde bekliyen, bir §ey
!er olacaguu soyliyen haberci hisler •ar-

d1. Bu hislerimin beni aldatrnadtgmi k1sa 
bir zaman sonra anlad1m. Beni, gene bir 
miihendisle tam§hrdi!ar. Bu, benim c;ok 
ho§urna giden gene adamm senin karde • 
§in oldugunu da ogreninee <;1lgm gibi se
vindim. Hislerimi hie; gizlemeden soylu • 
yorum. Ba§JrnJn ic;ini, yi.iregimi bugu gibi 
ince, c;elik gibi kuvvetli bir ag, bir a§k 
ag1 sanvermi~ti . Gene miihendise birden
bire a§Jk olmu§tum. 0, gozlerimin i~ine 
seven baki§Iarla dahyordu. Arhk halo, 
kalabahk, hic;bir §ey, beni kendine c;ek • 
m~yordu. Kendimi, onun tunc kollanna 
buakmi§hm. AYJ§Igmm c;am dallanndan 
siiziilerek aydmlathgt bah~ede, bir rna -
saldaki peri kJZJ gibi, riiya sonsuzlukla • 
nnda dans ediyordu.m. • 

KulagJma, hie; i§itmedigim sozler f1 • 
sildiyan, s1eak kudretli fakat yumu§ak 
erkek sesi, beni biiyi.ilerni§ti. 

Sabaha kadar ondan ba~ka hie; kim • 
seyle dans etmedim. Konu§uyorduk. Bu 
konu§malar, biitiin bir hayat siirecek a§
km, ilk anla§ma kelimeleriyle doluydu. 

Gokte ytldlzlar sonmege ba§larken, 
ondan aynld1rn. Fakat bu ayr1h§a iiziil -
memi§tim. <;iinkii ertesi giin bulu§mamiz 
ic;in bana yalvarmi§, ben de kabul etrni§
tim. 0 giiniim, o gecem hirer yt] gibi 
uzun geldi bana ... 

Ak§ami.istii, bana en c;ok yaki§an el
bisemi giydim. Sac;lanm1 dikkatle tara • 
d1m. Sokaga <;Ikhm. T1pk1 balo gecesin
deki gibi, gozlerim di:irt yamm1 gormli -
yor, yalmz onu anyordum. Bir arahk ka
labahgm ic;inde, onun boylu viicudi.ini.i, 
giize) kumral ba§Jm se~;er gibi oldum. 
Beni aramas1m dii§iinmedim bile. Ona 
dogru ko§tum. 

F akat, birdenbire duraladJm. Sevdi -
giro, ve beni arad1gmt sandJgim gene a
dam, siyah gozliiklii bir gene kadma yak
la§rnl§h. Belki bir dostudur diye dikkatle 
bakJyordu.m. Gene kadm1 tamd1rn. Bu. 
senin sm1f arkada§m Zehra idi. Ablasi • 
nm arkada§ile konu§up aynlaeak, beni 
anyacak diye dii§i.inmeme vakit kalmadi. 
Biilend, arad1gmJ bulmu§ gibi sevincle 
egilerek onun elini optii. 

Ba§Jm donmege, gozlerim kararmaga 
ba§lamJ§tJ. Sevdigim erkek gozlerimin 0-
ni.inde, ve bana sozlii bulundugu bir sa
atte, ba§ka bir kadmm koluna gec;erek 
yi.iri.imii§tii. 

Onlan gormemek i~in arkam1 donerek 
yiiriidiim. 

Zehradan nefret ettim. Zaten mek • 
tebde bir sJmfta oldugunuz ic;in biraz ki
zard~m. ~imdi de sevdigim erkegi elim • 
den alan bir kadm oldugundan duyaca • 
~rn his her halde sevgi olamazdt. 
~k i.izi.iliiyormn. Bunlan sana yaz

makla biraz hafifler gibi oldum. Bana 
oyle geliyor ki sen, beni teselli edeeek • 
sin ... Selamlar, sevgiler ... 

Nazan» 
CAHID UCUK 

Halk Opereti 
turneden dondii 

Uzun miiddettir Anadoluda turnede 
bulunan Halk Opereti §ehrimize avdet 
elmi&tir. Heyet orta, cenubi ve garbi A
nadolunun belliba§h §ehirlerini dola§arak 
temsiller vermi§ ve c;ok muvaffakiyet ka
zanmi§lardtr. Halk Opereti lzmirde bey
nelmilel panay1r idaresile de, panaymn 
ac;1k bulundugu zarnanlarda temsiller 
vermek iizere bir mukavele yapml§tlr. 
Simdi o tarihe intizaren !stanbulun muh
telif tiyatrolannda oyunlarma devam 
edecektir. 

Diizeltme 
Dlinkii nlisham1zda vefat haberini te

essiirle verdigimiz Fahri, donanma ku
mandanhgmd~ mlitekaid oldugu hal -
de yanh§hkla jandarma kumandanh -
~mdan mlitekaid olarak gosterilmi§tir. 
Ozlir diler, diizeltiriz. 

meseleleri 
Kanaat Kitabevi - Istanbul 1937 

Fiatt 60 kuru~ 

EdebiyahmiZln bugiinkli meseleleri o 
k.~dar ~ok ki insan yalmz bu ismi go • 
runee acaba hangi meselelerden bahse
dilmi~ sualine cevab bulmak ic;in bile 
kitab1 almak arzusunu duyuyor. 

Eserin muellifi Ya§an Nabi burada 
(Nazari meseleler - Roman ve h:ayat • 
Tatbiki meseleler) umumi ba~hklan d
tmda muhtelif balumdan i.izerinde du
rulmlya laYik meseleleri tenkid ve tah
lil etmektedir. K1smen veya kamilen 
c ill us. gazetesinde ne§relimi~ olan bu 
yaz!larda giinlin akislerini de bulmak 
kabil oldugundan edileeek istifade bii
yiiktiir. 

Bilhassa bu siitunda bu kitabdan bah
setmek bizim i~in bir zevk olmaktadrc. 
<;linkii kitabm otuz klisur sahifesi ld -
tablar1m1za ve kitabc1hgim1za hasredil
m~: eN e§riyat azhg"!, okuma azhg1 -
Kitabm korunmas1 - Halk igin kitab -
Umumi kiitlibhanelerimiz - Terciime 
meselesi - Ucuz kitab - Kitabellarumz 
birlik hareket etmelidirler - Aydmlan
mlz okumuyorlar - Tenkidin rolii • Ga
zete ve edebiyat - Edebi mecmualar -
Halkevlerimize dli§en vazife. ba~hkh 
yaz1larla bu mevzu yakmdan incelen -
mi~tir. 

Diger memleketlerde de bir kitab 
buhranmdan §ikayetler yiikseldigini bi-
1~n Y B§ar N abi bizim ic;in bakm1z ne 
diyor: cKitab davas1, Tlirkiyede, devlet 
ve milletc;e elbirligile ele ahnmas1 ve 
milli hassasiyetin i.izerinde titremesi la
ztm gelen geni§ ve heybetli bir davad1r. 

Kendimizi kitab hususunda maziden 
hic;bir ~ey tevariis etmem~ addetmek 
mecburiyetindeyiz. Her §eyi yeni ba§
tan yapmak mevkiindeyiz. Klasikleri -
mizi bile. Ve bunun ic;in lrullanaca~miz 
vas1ta ne radyo, ne sinema ve ne de ba§
ka bir §ey olabilir. Higbir vas1ta, ba§la
ml§ olan ronesans1m1zda kitabm yerini 
alamaz ve almamahd1r. 

Kitab i~in garb entellektiiellerl cse -
ferbelik• isterlerse, biz ne demeli ve 
ihtiyaclmiZln biiyiikliigiinii nas1l ifade 
etmeliyiz?• 

Kendisine hak vermemek kabil de
gil. Yalmz bu bahsin diger kJSJmlarmda 
one slirdiigii bazi fikirleri kabul edemi
yecegiz. Hele Kliltiir Bakanhg"!~m i.ic; 
senedenberi altl ayda bir olmak frzere 
muntazaman n rettigi Bibliyografya 
ile kitab1 tamtma gayretlerinin meskut 
b1rakllmasm1 affedemiyecegiz. Ya§ar 
Nabi gibi okuyanlar okutma ugrunda 
yap1lan ne§riyatl her halde ihmal et -
memeli ve bunun, ayni zamanda, iimid 
edilen, beklenilen okuma seferberliginin 
ilk ad1m1 oldugunu takdir ettiklerini 
gostermelidirler. 

( __ AS_IC_F.R_ll_·l(_i,_SL_ER_i _) 
Y oklamaya davet 

Be1ilkta!;! Askerlik §ubeslnden: 
333 do~umlulann son yoklamalarma 1 

temmuz 937 tarlhinde ba~?lanacakttr. Bu 
dogumlularla muameleye tab! dijter do
gumlu eratm hiiviyet eiizdan ve mekteb 
veslkalarlle ~ubeye miiracaatleri. -···....-VEFAT 

Haseki Kadm hastanesi Ba§hekimi Dr. 
Nazmi Aziz Selcen'in bi.iyiik oglu istan
bul lisesi 9 uncu smlf talebesinden 
Kfunran Selcen heni.iz 18 ya§mda iken 
tutuldugu hastahktan kurtulam1yarak 
ebeveynini ve sevdiklerini matem ic;in
de b1rakarak vefat etmi~tir. 

Cenazesi pazartesi giinii saat 11,30 da 
Hasek! hastanesinden kaldmlarak Ak -
sarayda Valide camisinde namaZl luhn
diktan sonra aile kabristanma defnedi
lecektir. Allah rahmet eylesin. 

Tetekkiir 
Cocuk Esirgeme Kurumu Gene! Merke· 

z!nden: 
Senelerdenberl Biga kolumuza para yar

dlmlan yapan Biga ahalislnden Abdl oglu 
Bay All bu kere Kurumumuza 8 doniimliik 
iki tarlasm1 teberru etm!~tir. Bu hay1r .se
ver za ta alenen te~~kkiir ederlz. 

Hava Kurumu istanbul ~ubesi Direktorliigiinden: 
t?onfl kampma f~tirak etmek i.izere imtihanlan yapllan Tiirkku~u tale

belerl 2 temmuz cuma giinii ogle trenile sevkedileceklerinden bunlarm ur:er 
tane vesika fotograflarile 28 haziran 937 pazartesi giinii §Ubemize miiraeaat • 
leri. (370J.) 

istanbul 

Aksaray 

Kadikoyiincl.e 

Biiyiikqar~1da 

Beyoglunda 

Beyoglunda 

Defterdarbg1ndan: 

Katibkas1m Alboyaellar sokagmda k~in eski 
6 yeni 2 say!h ve 11 metre murabba1 arsamn 
tamam1. 
Zlihtiipa~a mahallesinde <;iftehavuzlar so
kagmda kain eski 18 yeni 8 say1l1 ve 1600 
klisur metre murabba1 bah~;esi olan evin 
64 te 28 pay1. 
Keseciler sokagmda kain eski 12 yeni 10, 12 
say1h kargir diikkanm tamam1. 
Tarlaba~mda Hi.iseyinaga mahallesinin Ye
ni~ehir sokagmda kain eski 173 yeni 153 sa· 
yll1 diikkanm tamam1. 
Yeni~ehir mahallesinin Kaya sokagmda kain 
eski 135 yeni 171 say1h evin tamam1. 
Kulaks1z mahallesinin Kulaks1z caddesinde 
kain eski 86 yeni 156 say1h dlikkanm ta -

Lira Kuru§ 

33 00 

745 00 

120 00 

670 00 

550 00 

mam1. 160 00 . 
Yukar1da yazll1 mallar 2/7/937 cuma gi.inii saat 14 te satllaeaklard1r. Sa

tl~ bedeline istikrazi d.ahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 
Talib~erin % 7,5 pey ak<;elerini vakti muayyeninden evvel yahrarak yevmi 
mezkurda Defterdarhk Milli Ernlak Mlidii.t:lliglinde mlite§ckkil Sah§ Ko -
misyonuna miira~aatleri, aF,,. (3514) 

<;elik . cigerli adam 
Tam on dort ay bir ~elik sand1kta ya~tyan 

gotiiriildii zavalb gene Amerikaya 
Birka~ glin ev -

vel, $anghay'dan 
$ikago'ya, dunya -
nm en basta adam1 
gelmi§tir. $ikago 
milyonerlerinden bi 
rinin oglu olan ve 
cc;elik Cigerli A -
dam• lakabile am -
Ian bu en bliylik 
basta, yirmi alt1 
ya§mda Frederick 
B. Snite ismili bir 
gencdir. 

Elektrikle ~liyen 
bir nevi c;elik ko -
riik igine gomiilii 
kalmak sayesinde 
nefes ahp ya§Iya • 
bilen bu gene feci 
bir hastahk kur-
bamdJ.r, F. B. Suite c;elik sand1k ic;inde 
• Frederick Snite, ge~en sene bir devri sile bir makine haline gelmi~, korliglin 
alem seyahatine c;Ikml§ ve Pekin'e ug- dt§mda duran ba§mdan ba§ka, insan ol
ramJ§tl. Orada kendisine birdenbire felc duguna delalet edecek hic;bir taraf1 kal
gelmi§ ve az bir zaman i~inde, bu gene maml§hr. 
ve zengin devri alem seyyah1, yerinden Cehennem azabmdan beter bu on dort 
kimildayamaz olmu§tur. Hastahk ilerli- ayhk makine omriinden sonra, delikanh 
yor, milyonerin oglu, muhakkak bir o- memleketini ozlemi§ ve cc;elik cigerinin• 
llime dogru sliratle gidiyordu. ic;inde bir gemiye bindirilerek <;inden 

Vaziyetin vahameti kar§Jsmda, Fre- $ikago'ya ancak, gerek biitiin bu seya
derick'i kurtaracak yegane vas1tamn, o- hat esnasmda, gerek hastamn vapurdan 
nun bugiin i~inde ya§adigl c;elik eiger trene, trenden kamyona nakli esnasm
olduguna karar verilm~ ve gene adam da, elektrikli kori.igiin bataryalarm1 so
derhal 'ou korliglin ic;ine yerle§tirilmek kiip takmak ~ok mi.i§klil olmu§tur. <;i.in
suretile oli.imden lrurtulabilmi§tir. Bu ki.i bataryalarm bir lahza cereyan ver -
makinenin $ankhay'da derhal tedarik e- memesi korliglin durmas1m, bu da has
dilmesi de s1rf bir tesadlif ve bir §ans tanm derhal Olmesini intac edeeegin -
eseri olmu§tur. den, cereyanm en ufak bir inkitaa bile 

Frederick'in c;elik cigeri, ancak ro - meydan vermeden idamesi pek korkulu 
manc1 Wells'in muhayyelesinde ya§aya- ve pek mli§kiil bir mesele te§kil etmi~
bilecek neviden, iizeri manometrolar, tir. 
musluklar, muayene pencerelerile dolu Milyonerin oglu, <;inden $ikagoya 
300 kilo ag1rhgmda bir nevi maktne kadar 10,000 kilometroluk yolu sag ve 
kazamd1r. Hasta, bu kazamn igine gi - salim gelmi§se de, doktor, hastabaktcl, 
rer girmez, felcin tlkamak i.izere bu - miihendis, makinist, elektrikc;i ve saire
lundugu cigerlerine hava dolmaga ve den miirekkeb yirmi ki§ilik maiyeti er
bigare gene rahat rahat nefes almaga kanile yaptlg1 bu seyahat bir milyon -
ba§laml§hr. dan fazlaya mal olmu§tur. 

Frederick Snite, bu koskoca koriikli.i Amerikah doktorlar, cerrahi bir ame-
makinenin ic;inde grrtlag"lna kadar gomi.i liyat sayesinde, Frederick'i i§keneeden 
Iii olarak tam on dort ay ya§arnl§br. A- ba§ka bir §ey olm1yan bu mihaniki te
zasmdan higbirisini lum1ldatmaga esa- neffiis mecburiyetinden kurtarmag"l li
sen kudreti olmad~mdan, tam mana - mid ediyorlarmi§. 

Gazi :Antebde 
kuyumculuk 

Gazi Anteb (Hususi) - Bliylik bir en
diistri kurag"l olan §Chrimiz kuyumcu -
lukta ileri gitmi§tir. Her nevi altm ve 
giimli§ kuyumculuk i§leri biiylik bir za
rafet ve nefasette yap1hr. 

Bilhassa altm bilezikler pek maruf -
tur. Gerdanhk ve bileziklere kadmlar1-
m1zm ragbeti gittik~e artmaktad1r. Gon
derdigim resim san'atkar bir kuyumcu
muzun vitrininden bir ko§eyi goster -
mektedir. 

Cagnlar, Konferanslar, kongreler 
Etibba Odas1 umumi heyeti 

U~iincii Mmtaka Etlbba Odasmdan: 
U~iincU Mmtaka Et1bba Odas1 1937 Yill 

birinci umumi heyet toplantiSl 28/ 6/ 1937 
pazartesi giinii saat 18 de yap1Iacagmdan 
saym iiyelerin gelrneleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Odanm 6 ayl!k faaliyet raporunun 

okunmasJ. 
2 - Iki hesab muraktbl !ntihabl. 
3 - Uyeler tarafmdan vaki olacak tek

litlerin m iizakeresl. ---···-Zahire Borsasmda diinkii 
vaziyet 

DUn istanbula ancak 30 ton bugday, 70 
ton un, 15 ton kepek, 45 ton c;avdar, 12 
ton peynir, 3 ton ka§ar, 58 ton m1srr, 15 
ton tiftlk, 24 1/ 2 ton arpa ve 7 ton da ya
pa~ gelml§tir. istanbuldan harice hic;bir 
§ey gonderilmemi§tlr. 

Dun istanbul Borsasmda ~u fiatte sa
tislar olrnu~tur: Sert bujtday 6,15, c;avdarh 
5,io kuru~, arpa 3,325 kuru~, dokme ku§
yemi 8,25 kuru§, ketentohumu 8 ,075 ku
ru~, susam 16 kuru§, !nee afyon 540 kuru§, 
pamukya~l 43,20 kuru§tan 45 kuru§a ka-
~~ . 

Diin yabanci borsalarda §U flatte alivre 
sat1~1ar olmu~tur: Bugday kilosu 5,42 ku
ru~tan 6,10 kurulja kadar, arpa 5,10 kuru~, 
rnistr 3,E8 kuru~ , ketentohumu 7,94 kuru§ 
ve lc; frndlk 94,67 kuru§ • 

Te,ekkiir 
Tire hliku 

met doktor 
Bay Nuri :E 
lal, tetanos g 
bi a~r ve teh 
likeli bir has 
tahga ve yii 
felcine yaka 
lanan refikar 
Aliye Tiima) 
biiyi.ik bir bi' 
gi ve ihtiman. 
la tedavi etm~ Tire hilkumet doktoru 
ve kendisini Bay Nuri EldZ 
muhakkak bir oliimden kurtarmi§hr. 

Mumaileyhe, kendisine kar~1 olan sar
silmaz itimad1m1za nezaketle mukabeie 
ederek hastanm lStlrabh giinlerinde bir 
an bile ba§mdan aynlmamak lutfunda 
bulunmu~ ve maneviyahru takviye su
retile elemlerini tahfif etmi§tir. 

Evvelce U§ak ~eker Fabrika.s1 ve U
§ak ~imendifer doktoru iken de isabetli 
te§hisleri ve ihtimamh tedavilerile mii
teaddid defalar refikam1 ve c;ocuklanm1 
ag1r hastahklardan kurtaran bu k1y -
metli ve hazik doktorumuza alenen te
§ekki.irii bir vicdan ve insaniyet vazifesi 
biliyor ve buna saym gazetenizin dela-
letini rica ediyorum. ' 

Degirmisaz - <;ay1rkoy komiir madeni 
direktorii $iikrii Tlimay 

Ziya Usakh~ilin bas1la:l 
son esen: 

htiyar Dost I 

1 cild. 50 kuru~ 
Vak'alardan miilhem. hikayelerC.en 

miirekkeb kiilliyat. 

Bundan evvel nesredilen: 

Kirk Yd 
5 cild 

Muharririn k1rk y1lhk habralar1. 

I 
Her makale miistakil bir hikaye 

kabilindendir ------ -
r.nmn DJJIIInlllllllllllllllllllllllllllllllllnl•mmnlllltnnmmtuuummuu~ 

&Japonlann as11 kuvvetii 
I Japonlar ni~in ve nastll 
= ~ i yiikseldiler 1 ; 
~ General Pertev Demirhanm i 
i bizzat Japonyadaki tetkikleri i 

mahsulii olarak viicude getir- I 
digi ve Turk gencligine anna· ~ 
gan eyledigi ktymetli bir ~ 
eserdir. ~ 

T evzi mahalli Cumhuriyet ~-= 
matbaastdtr. 

Her kitabctda bulunur. I 
Bed eli: 50 kuruf ~ 

Ulllll!nnllllllniUIIIIDITIInlllllllllllllllllllllnnlllll!lllll1liDIIII1111111111111l1Ulllll~ 
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··RADYO 
( Bu aksamki program ) 

IsTANBUL: 
12,30 plakla Tiil'k mu.siklsi - 12,50 haVa'" 

dis - 13,00 Beyoglu Halkev1 gO.sterit t.olU 
tarafmdan bir temsil - 14,00 SON - 18,30 
:glakla dans musikisi - 19,30 oconferans; 
G!r.lu saylav1 Selim Sun Tarcan (OS .. 
TAND'DA bir gezinti) • 20,00 Miizeyyen ve 
arkada~Ian tarafmdan Tiirk mu.sikisi va 
halk llark1lan - 20,30 Orner Rtza tarafm " 
dan arabca soylev - 20,45 Muzaffer ve ar• 
kada§lan tarafmdan Tiirk mu.siklsl ve 
halk §aTkllan (Saat ayan) • 21,15 OR'" 
KESTRA - 22,15 Ajans ve Borsa haberle .. 
r1 ve ertesi giiniin prograrru - 22,30 plak• 
Ia sololar, opera ve operet parc;alart - 23,00 
SON. 

viYANA: 
18,20 bn§lk yaym - 20,40 OPER.E'l'J 

KONT Db LUKSENBURG - 22,50 gramo-o 
fon - 23,15 muhtelif haberler - 23,25 spor• 
23,50 DANS MUS:i:Kisi. 

BERLIN: 
19,05 IDLENCELI MUSOO • 20,05 spol! 

haberleri - 20,25 e~Iencell yaym - 21,05 0• 
PERET: DiLENCi TALEBE - 23,05 hava., 
haberler, spor • 23,35 DANS ORKES., 
TRASI. 

PE§TE: 
18,05 PIYANO KONSERi • 18,35 ,11r1er • 

18,55 ORKESTRA KONSERi - 20,05 gra e 
mofon, spor - 20,55 MUSiK.i:Li PiYES • 
23,05 spor, haberler - 23,25 atlet!zm mUsa .. 
bakalan • 24,10 QINGENE ORKESTRASI" 
1,10 haberler. 

BUKREI]: 
19,05 gramofon, konferans, gramofon • 

20,45 KORO KONSERi - 21,15 konferans, 
gramofon - 22,10 AK§AM KONSERi • 22,35 
hava, haberler - 22,45 spor haberlerl - 23 
OPERA P ARQALARI. 

BELGRAD: 
19,35 DANS MUSiKiSi, KONSER. 20,31'1 

ulu.sal yaym, haberler - 21,10 ulu.sal §ar• 
k1lar - 23,05 haberler, spor - 23,25 MUsi .. 
Ki: - 24,25 DANS HA V ALARI. 

LONDRA: 
18,05 ORKESTRA KONSERl • 18,35 ODA 

MUSiKiSi - 19,20 HAFiF MUSiKi - 19,55 
ASKERl BANDO • 21 kal'l§lk yaym • 22,10 
ORKESTRA KONSERi - 23,35 son. 

PARiS [P.T.T.]: 
17,35 KONSER - 19,35 gramofon - 20,0S 

haberler, eglencell yaym - 21,35 I]ARKI .. 
LAR - 23,35 haberler, gramofon, hava • 
24,10 DANS MUSiKisi. 

ROMA: 
18,35 OPERET: BAMBU - 20,35 spor, KA• 

RI§IK MUSiKi - 21,15 haberler, konu§m& 
ve saire - 21 ,45 KARI§IK MUSiK.i - 22,05 
ASKERt BANDO - 23,35 I]AN KONSERI -
24 ,05 haberler, bava - 24,20 DANS MUst .. 
Kisi. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am ~hrln muhtel!f semtlerlndd 

nobet<;i olan eczaneler ~unlardu: 
istanbul clhetlndek!ler: 
Emlnoniinde (Salih NecatD, BeyazJdda. 

(Haydar), Kiic;iikpazarda (Hikmet CemUl, 
Eyiibsultanda (Hikmet Atlamaz), f;?ehre .. 
mlninde (Nazun SadJk), Karagiimriikte 
(Suad), Samatyada (Rid van), ~hzadeba
§mda (Unlverslte), Aksarayda (Ziya Nu• 
r!), Fenerde (Hiisameddin), Bakrrkoyde 
tistepan), Alemdarda (Esad). 
Beyo~lu cihetlndekller: 
istiklal caddesinde (Kanzuk), Altmcl

dairede (Giine§l, Gala tad a Topc;ularda, 
(Sporidis), Ta:ksimde (N!zameddln), Tar
laba§mda (Nih ad), l;li~lide (Halk), Ka.s1m• 
pa~da CVa.stf), Haskoyde (Barbut), Be ... 
~ikta§ta (Siileyman Receb) , Sanyerde (Nu• 
rD. 

UskUdar, Kad1k6y ve Adalardak!ler:· 
U.skiidarda Qari!Iboyunda (Orner Kenan), 

KadJkoy, Modada (Moda), Biiyiikadada. 
(Halk), Heybellde <Tana~). 

GONON BULMACASJ 
1 l! 8 4 II II 'T 8 9 10 

1f+ I If l oo- I 
~ I I I I 1•1 I 
a -,I I I • 
4 I I IT I 1•1 I I 
li I I I 1•1•1 1•1 ,. 
6 1•1 I I I I I 1•1 , I I 1•1 I I 
8 •I 1•1 I I 

1 
~~ I I 1•1 I 
~ T I I I t.d~J 

Soldan sa~a: 
1 - On para, flat kelimesinin lkl8altJl ., 

m1~1. 2 - Kolelik, baz!St bunu l~ltmeden 
cleblebb denece~!ni anlar. 3 - Ziippe ve 
.serseri, bir 1rk. 4 - Arabca c dullar>, ne o
nu yakmall ne de kebab1. 5 - Bir klrln bir 
yerde 1srarla kalmas1. 6 - Arabca cakraba· 
lan. 7 - Engel, vapur kompart1mam. 8 • 
Latlfe olarak. 9 - AgZlmtzm silsleri ve mi .. 
demlzin yardlmctlarl, franslZca cyelek>o 
10 - Biiyiikliik, ermenlce bir say1. 

Yukandan ~agJya: 
1 - ic;kile yen!lecek ~eylerden, almanc& 

«sen:.. 2 - Kadm k.Ole, mec;hul blr !11lden 
emir. 3 - Arabca «kat!) Jar, bir l§aret Stfa
tl. 4 - Buzun giine§in kar§ISmda yaptJ(tl 
hareket. 5 - ingilizce cbayan:t, bir clns tah
ta. 6 - Avrupa ile Asya arasmdaki bir neh• 
rln eski ismi, arabca cince, , 7 - Bir c!het. 
8 • Franstzca calc;ab, bir yeml~. 9 - Blr el• 
rna cinsl, esk! blr mabud. 10 - Alaturka 
palyaco, miithi§ hezimet. 
Evvelki bulmacanm hallt!dilmi' !iekll 

t 2 a 4 !i " 1 ~ 11 10 

'IFI!lLio R t INTAIL1fi 
1E IN ilK QINIUI•IE IR 2 

8 

b 

6 

Rl i l•iuiLIEIMIAI•IAI 
1 11~ iiTI• KIAIBIAIK. 
Kl• PIAl S •IRIAIY • 
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8 

10 
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ljJ•JEIL EIBIAIKI I I 
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ATAYDA TETKiKLER 
----- Bilhassa giden arkada§rmrzm mektublarr --

Vaziyet sarihtir 
Turk halk1 bir 

de~ligi 
• • • 

teSISim 

Hatay kar
ozliiyor 

Tiirk halk miimessilinin izahati 

«Hatay sahas1nda da 
biz istiklale 

liyakatli 
hakkile 

dev let~ilik 
unsurlara maliktir ve 

laytk oldugumuzu gos rmege muktediriz» 
[ Sureti mah -

ausada tetkikler 
i~in Hataya gon
derdigimiz ar • 
kadattmtz ma • 
ruf roportaj mu
harriri Kan De
mirin ilk mektu
hunu diin koy -
muttuk. Hatay • 
da hakiki vazi • 
yeti aydmlatan . 

• Arkada~Imtz Ratay heyehle ve TUrk miimessili Gani 
bu sen yaztlara Tiirkmcnle beraber (X i~aretli Gani Tiirkmendir) 
devam ederek 
b .. d 'k' · mektubu netre -~ bunun i~in c;ah§Iyoruz. Bu emelin tahak-ugun e 1 met 'km' k · 
diyoruz. Arkadatimtzm tebariiz kuku gSecJ ~!elce. ttrh. Ad' I . h kk d 

• •v• "h' kt 1 H _ - on gun enn a 1se en a m a 
etttrdtgl mu 1m no a ar a d" .. · d' " b d d U§UDCCDIZ ne IT:' 

lay Tiirk halkmm u ava a - Ortada bir anam meselesi ve ihti-
hem nekadar hakh: hem n~~adar laii mevzuubahs degilclir. Bununla bera
samimi ve hiisnii ntyet sahtbt ol • ber Suriyelilerin ve Sancaktaki Suriye 
dugunu ishat eylemektedir.] memurlannm Sancak anla§maslDI tatbik 

Antakya - Haziran 1937 sahasmda akim btrakmak maksadile de -
Burada vaziyeti kavrar kavramaz, vamh surette tahrikatta bulunmalannm 

Suriyeli memurlann ve tahrik~ilerin ge- hakikati goremiyenler iizerinde fena te -
celi giindiizlii gayret ve faaliyetlerini on- sirler yapmakta bulundugu da gizlene -
l1yerek, memlekette siikun ve huzuru te- mez. 
mine ~ah§an tek kuvvetin Turk heyeti hte son hadise dahi bu tahrikatm ve 
temsiliyesi oldugunu anlamakta giic;liik maalesef buna kap1lmi§ olanlarm yarat
c;ekmedim. t1klan bir hadisedir. F akat Turk halki -

Y urdlarma derin bir a~kla bagh olan nm ciddl ve asil durumunu bizimle bir -
bu fedakar insanlann mesaisi ve onlan likte diger anaSJT biiyiiklerinin dahi mem
can ve goniilden seven biitiin Tiirklerin leketin emniyet ve asayi~ini koruma yo -
o asil sab1r ve tahammiilleri, yaygara ve lunda gostermi§ olduklan hiisnii niyeti 
~amatalara yiiksekten bakan tertemiz burada zikretmek isterim. 
gurur ve merdlikleri olmasa Hatayda, - Diinkii vaziyetle Cenevre anla§ma-
Suriyelilerin i31l:edikleri gibi, c;kotan kan smdan sonraki hali nas1l goriiyorsunuz? 
govdeyi gotiiriirdii. - Diin maziye kan~ml§hr. Bunu tah· 

Bir lahza durup dinlenmeelen, mute- Iii etmeyi miinasib gormem. Biz, maziyi 
mad! bir faaliyet ~inde c;ah§an bu heyeti unutmaga c;ah§Iyoruz ve unutacagiz. Ye
Antakya Halkevinde ziyaret ve vaziyeti ni rejim tatbik edilmedigi i~in fili vaziyet
bir de on! ann agzmdan dinlemek mak • te heniiz degi§iklik yoktur. Y eni rejimin 
sadile reis Cani Tiirkmenden bir miila - hiisnii niyetle tatbik edilecegini ve mem -
kat rica ettim. lekete umdugumuzdan ziyade saadet ve 

- Cenevre anla§masl Hatayda nas1l refah getirecegini timid ediyorum. 
kar~Ilandi? - Y eni rejimin tatbikinden sonra Ha-

Sevimli muhatabtm, Istanbul lehc;esini tay hiikumetinin nas1l ve ne gibi §erait 
bir an bile yadirgatmiyan tertemiz bir altmda ~ah§acagmJ zannediyorsunuz ve 
tiirkc;e ile ~oyle cevab verdi: Hatay hiikumetini kuracak anama rna • 

- Hatay, kendi davasmm kuvvetini lik misiniz? 
ani ami§ h. Miinaka§alanm sabirsizhkla - T arihe ve biitiin diinyaya kar§I 
takib ediyordu. Milletler Cemiyetinin ve- mes'uliyet yiiklenecek olan Hatay hiiku
recegi istiklal karanm heyecanla bekli • metinin ve biitiin Hatayhlann c;ok dik -
yordu. May1sm 29 uncu giinii Milletler katli ve basiretli hareket edeceklerinden 
Cemiyeti tarafmdan Hatay istiklalinin §iiphe etmiyorum. Bence miistakil Hatay 
kabul edildigi haberi geldi. Biitiin mem- hiikumeti, Hatayda ya§Iyan anasmn hak· 
lekette co~kun bir sevinc dalgalandi. Di- Ianna hiirmet esasma dayanmah ve yurd
yebilirim ki, biitiin Hatay §imdi sonsuz da§lar arasmda vatan mefkuresini. sev -
bir sevinc i<;inde kendisi ic;in hamlanan gisini mii~terek bir §UUT haline getirmege 
istikbali, refah1, saadeti bekliyor. ~ah§mahd1r. Dahilde halkm refah ve sa-

- Biitiin Hatay?.. adetine ve memleketin inki~afma bu yol-
Cani Tiirkmen, ne demek istedigimi dan gidecek olan Hatay hiikumeti bir 

anhyarak soziimii kesiyor: taraftan da kom§ularile en iyi miinase -
- Biz memlekette her~eyden once batta bulunmaga gayret etmelidir. 

Bir Hatay karde§ligi teessiisunii iizliiyor, Hatay her sahada oldugu gibi devlet-

Emektar bir hoca 
. 

Muallim Tahirin 39 uncu 
tedris hayab kutluland1 

Erenkoy Be§inci llkmektebi, ders sene
si sonu miinasebetile, muallim ve talebc 
velilerinin de i§tirakile dun mekteb bi
nasmda bir miisamere tertib etmi§, bu se· 
ne be~inci Simfi ikmal e~en 60 c;ocuga, 
merasimle diplomalan verilmi§tir. Bu ve
sile ile mekteb ba§muallimi Tahir, orta
mekteblere gec;ecek olan bu 60 yavruya 
uzun nasihatlerde bulunmu§tur. Bundan 
sonra c;ocuklarm sene ic;inde, hayat bi:gisi 
ve eli§i derslerinden yapml§ olduklan 
ve takdir kazand1klan niimunelerden ter· 
tib edilmi§ olan sergi gezilmi§tir. Sergiyi 
gezen talebe veliieri, c;ocuklan, boyle 
giizel eserler meydana getirecek dercce
de ihtimam ve dikkatle yeti§tirdiklerinden 
dolay1 gerek mekteb ba~muallimi T ahi· 
ri, gerekse mektebin diger muallimlerini 
takdir ve tebrik etmi§lerdir. 

Sergiden sonra da c;ocuklar tarafmdan 
oynamlan numaralar ve tablolar seyredil
mi§, uzun uzun alki§lannl!§l!f. 

Bunlardan sonra mekteb ba~muallimi 
Tahir, muallimlik hayatmm 39 uncu se
nesi miinasebetile tedris arkada§lanna ve 
davetlilcre bir c;ay ziyafeti vermi§tir. 
Otedenberi takdir edilmi§ ve bir defa da 
fazilet miikafatile taltif edilmi§ bulunan 
bu emektar muallim 39 senelik bir ted
ris hayatmda vatana binlerce gene ye· 
ti§tirdiginden dolayi biitiin hazlfun tara· 
fmdan tebrik edilmi~tir. 

Amerikada grevlerin aonuna 
dogru 

Johnstown 26 (A.A.) - Gi:iriinii§e go
re Bethleem c;elik fabrikalannda yeni -
den i§e ba§lanacaktlr. Filhakika amele 
i§lerin durmasma itiraz etmektedir. Tek 
rar faaliyete ba~lanmas1 ic;in 10 bin a
mele bir istida imzala:rru§Iardir. 

Direkti:irler i§e tekrar ba§lanacak ta
rihi tesbit etmemi§lerdir. 

Endiistri te§kilat komitesi i§e ba§lan
masma mani olacak bir plan hazirlamak 
lizere bu ak§am toplanacaktlr. 

Orfi idare kaldmlmi§tir. Yalmz milli 
muhaf1zlardan 200 ki§i asayi§i temin et. 
mektedir. 

Bir Amerikan tayyaresinin 
siirati 

Nevyork 26 (A.A.) -New-York Post 
gazetesine gore, donanmaya mensub ye
ni tek satihh bir avc1 tayyaresi yapilan 
tecriibeler esnasmda saatte vasati 836 
kilometroluk bir suratle U~ID\1§ ve bu 
siirat bazan 965 kilometroya kadar c;Ik
mi§tir. 

Tayyarenin 1250 beygir kuvvetinde 
bir moti:irii ve mitralyi:izleri vard1r. 

Romanya Krahnm Var§ova 
aeyahati 

Var§ova 26 (A.A.) - Havas ajansmm 
muhabiri bildiriyor: 

iyi haber alan mahfiller, Romanya 
Kralmm Var§ova seyahati dolay1sile 
bali haz1rda mevcud olan Rumen - Leh 
itilaflanm tamamlamak lizere yeni bir 
siyasi veya askeri itila£ imza edilmiye -
cegini beyan etmektedirler. 

c;ilik sahasmda da kuvvetli v~ .liyakatli 
unsurlara maliktir. Yiizlerce Universite 
mezunu Hatayli, en miitekamil bir devlet 
te§kilatml muvaffakiyetle ba§armaga ha
zndu. 

!stiklal ve bu istiklalin istihdaf ettigi 
rc:fah ve saadet biitiin Hatayhlara veril
mi§tir. Biz bu istiklale ve hiirriyete hak -
kile lay1k oldugumuzu gi:>stermege ham 
ve muktediriz ... 

Ayni hiisnii niyet btitiin Hatayhlarda 
oldugu giin, bu memleket, bir ~oklarmm 
dedigi gibi tam manasile §arkm bir isvi~
resi olmaga namzeddir. 0 gunii biran ev
vel gormegi temenni edelim. 

Kandemir 

~=============================·~ \ tini hifzissihha gibi ameli ve basit bir ted c umhuriyetin edebi tefrikas1: 111 I birler. ilmine. doktor gibi uzviyetin par-
~alanle oymyan, fakat biitiiniiniin mana· 

B .1 z • N 5 A N L A R s1 iistiinde hie; bir reyi ve tesiri olm1yan I bir viicud makinistine bJrakmi§hT. Ebedi-
yete tohumlanm salmak ic;in ancak tabi
atin kendisine ogrettigi iptidai §eyi ya~============ Yazan: Peyami Safa -0 

«Ba§ka bir§ey oldu. Safiye parmagi -
nm ucunu c;eneme dokundurdu. Sevme -
digim bir otorite jesti yapm1~tl: 

<s:- Kafir k1z! dedi. 
«Ba§Iilll geri c;ekerek sordum: 
«- Ne demek o? 
«- Biliyorum, dedi. her~eyi bana an

lath . .Rii§tuniin c;enesi durur mu hi~? 
Orhamn kararmaga ba~hyan gozleri 

oniinde salirlar birbirine kan~tl. Defteri 
elinden fJTlahp atmasma mani olan bir 
tecessiisle okumaga devam etmege c;ah
§lyordu. Kag1dm iistiinii bir bulut kapla
dl. Arada bir yanhyor ve c;atlaklan ara· 
smdan: «Hayir, hay1r!.. Kimse bir§ey 
bilemez, c;iinkii hie; bir§ey yolc...» gibi 
ciimleler goriiniiyordu. 

Orban defteri b1rakh ve ba~mt yasbga 
dayad1. Sakaklanm bashran bir aguhk 
ic;inde beynini biitiin dii~iincelerden tah
liye eden bir ugultu dolduruyordu. lc;in
de bir§eyler yikihr gibi oldu ve birdenbi
re bir geni§lik ac;ild1. Biitiin manalarm, 

k1ymetlerin ve ehemmiyetlerin kaybolu
§Una, yerinde sakin bir bo§luk birah~Ina 
benziyen derin bir siikunet ruhunu kapla
dJ. Suurunun durgun golii iistiine kuru
mu§ yapraklar gibi tektiik fikirler dii~ii -
yor, hafif iirpermelerle, hic;bir dalga yap· 
madan, ag1r ag1r yiiziiyordu: T eslim. 
Ruhun biitiin saldm~lanmn kar§Isma ~~
kan devrilmez kaya oliimdiir ve bir tek 
dii§mammiZ odur. Mahrumiyetlerimiz, 
elemlerimiz, nafile iimidlerim1z, korkula
rlmiZ ve irnkansiZhk ~uurumuz hep onun 
pi~tar kuvvetleridir. Arkadan yava~ ya -
va§ veya birdenbire o ~1kagelir. Biz in
sanlar onun pi§tarlarile miicadeleyi kafi 
buluyoruz ve biitiin kuvvetimizi orada 
tiiketerek, arkadan gelen en biiyiik dii§· 
manm kar~Isma mukavemetsiz ~1k1yoruz. 
Varhgm btitiin davas1 yokluga kar~Idir, 
en biiyiik miicadele hayatla oliim arasm
dadir. V e in san' yalmz bu ihtilaf1 tanzime 
memurdur. Fa kat bunun ic;:in hie;: bir~ey 
yaphgl yok. Varbgmm en biiylik haysiye-

par: ~iftle§ir ve c;ogahr. Sevmesini hala 
ogrenememi§tir ve yoklugun hamlelerine 
kar§J onu unutmaga c;ah~mak gibi hezi· 
met bahaneleri tedarik etmek pe~inde ko
§ar, asll mesele haricinde, abeslerle oy
nar. 

Orhan gozlerini kapad1. Y an uyku 
i~indeydi. Odaya giren hastabakicimn 
ayak sesini duydu ve onun Vedia ile 
me~gul oldugunu farketti. Cozlerini ac;· 
m1yordu. lstenecek, dii~iiniilecek ve ya
pilacak hie; bir~ey kalmadigiDI hisset • 
mekten gelen derin bir alakaSIZhk rehave
tine dald1. 

Hastabakici onun ba§ucunda durdu. 
Bekliyordu. 

Orhan gozlerini ac;h, fakat ba~ka hie; 
bir hareket yapmad1. 

Hastabaktci sordu: 
- Uyuyor musunuz? 
Orban cevab vennedi. 
Hastabaklci, gozlerinde, gozbebekle

rinden daha sarih goriinen bir merhamet
le: 

Burada i~ler bOyle. gOrfilfir! 
Milinoda muazzam bir 

sun'i gOI ve hava 
meydan1 yap1hyor 

Goliin sahilinde de diinyan1n en biiyiik 
hava meydan1 hazirlanmaktadir 

TAYYARE MEYDANI 

Milano'da sun'i golle hangarlar1 ve biiyiik tayyare meydaruru giisterir kroki 

Milcino: Haziran 1937 yahud haziranm son giinlerini de ilave 

Bundan be§ sene evvel M. Mussolini 
Milanoya gelmi§. Hiikumetin evvelce 
vermi§ oldugu karar mucibince §ehre tak
riben sekiz on kilometroluk bir mesafede, 
Lin ate' de, deniz tayyarelerinin banna
bilmelerini temin ic;in yap1lacak bir sun'! 
goliin ilk kazma darbelerini vurmu§. !tal
ya Ba§vekilinin bu arhk klasik olan kazma 
kiirek i§lerinde nas1l sevimli bir ihllsas 
sahibi oldugu malumdur. Mesela Fran
sJz Reisicumhurunun bir veya iki vuru§ 
yaphg1 yerde Mussolini on defa yirmi de
fa vurmadan kazmay1 elinden biTaka
maz. Gene de oyle yapml§. V e bir miid
det kazd1ktan sonra etrafmdakilere done
rek: 

- Haniya, demi~. buraya su gelmi
yecek mi? 

Hikaye dogru mu bilmiyorum. Her 
halde otedenberi mevcud bir italyan lafi 
mucibince «Uydurulmu§ ise de iyi uy· 
durulmu§lur.» Ciinkii Mussolini'nin bu, 
ger~i az tabii, fakat giizel sabmizhgi 1-
talyan fa§izminin biitiin bir programm1 
hulasa edebilir. Burada bir~eye karar 
verilince hemen tatbik1 istenen ve hemen 
neticesi aranan acele bir didinme, bir ko
~U§ma, bir yorulma veya yorulmama var. 

Dun Mussolini'nin o be§ sene evvel ilk 
kazmayt vurdugu yere gittim! Kazmayi 
vurdugu ve «he§ sene sonra burada bir 
gol bulmahyrm» dedigi yere. Col a§agi 
yukan olmu§. Muazzam bir§ey. 0~ kilo
metro uzunlugunda. Eni dar yerleri tak
riben yiiz elli iki yiiz metro kadar geni~. 
Aynca orta yerinde miihim bir hangarla, 
biraz ileride Avrupamn en biiyiik tayya
re meydam yapJhyor. Denizden mahrum 
olan Milanolulann icabmda serinlemeleri 
ic;in ayni goliin bir ko~esinde de banyolar 
hamlamyor. Col a§agi yukan bitmi§, ya
ni evvelce kuru bir tarla olan Linate' de 
~imdi goz alabildigine geni§ bir su var: 
fakat yap1lmakta olan ve program! taki
ben bitirilmesi icab eden i§ler daha pek 
<;ok. Hanl han! c;ah~an ameleleri, toprak 
kazan giiriiltiilii makineleri gostererek 
beni dola§hran !talyan arkada~Jma i§in 
ne zaman tam am olacagm1 sordum: 

- Yirmi sekiz te§rinievvelde resmi
kii§adi yapilacak, dedi, 

- Hangarm da m1? 
- T abii. Program oyle. 
Bu «program oyle» yi o kadar tabil 

ve emin soylemi§ti ki hayret ettim. Tari
hi hesab ettik. Haziram saymazsamz, 

ederseniz dart ay kadar bir§ey var. Y a
pilacak i~in azameti kar§Ismda bu dort 
ay kisacik bir zaman parc;as1 kahyor. Fa
kat dostum miinaka§a bile etmek istemi -
yordu: 

- 28 te§rinievvelde her~ey tamam, 
diye tekrar etti. 

Yinni sekiz te~rinievvel, malum oldu
gu vec;hile, me§hur «Romaya yiirii
yii§» iin 16 nc1 senei devriyesidir. Daha 
sonra kendilerile konu§tugum !talyanla -
nn da kat'i kanaatleri iizerine Lin ate' de
ki deniz ve kara tayyareleri istasyonu -
nun bu tarihte behemehal haz1r olaca -
gma ben de inand1m. Mussolini'nin ve u
mumiyetle Avrupada harbden sonra 
meydan alan biitiin gene hiikumetlerin en 
biiyiik kuvvetleri programlarmdaki sag -
lam kat'iyettir. Almanlar 1932 de iizer
lerine aldJklan Olimpiyad i~i ic;in Car • 
misch denilen kiic;iik dag koyiinden on 
binlerce insam bannd!Tacak bir ~ehir c;I· 
karmak karanm vermi~lerdi. Bu i~in mii
kemmelen ba§anldigmi herkes hayretle 
gordii. Bunlarm yamnda ne zamandiT 
ugra~t1g1 sergiyi bir tiirlii tamam edemi -
yen F ransa dogrusu olduk<;a hazin bir va
ziyette kahyor. 

Burada i~lerin goriilii~ ~ekli ba~kadn. 
Denebilir ki ~u veya bu i~in yap1lmas1 

i<;in aynlm1~ bir zaman yoktur; fakat a
deta merhameten ameleye k1si bir miihlet 
veriliyor ..• 

DOCAN NADI 

Tuna devletleri bugday sab§I 
i~in birle§tiler 

Ti.irkofis idarernizin biiltenine naza -
ran Macaristan, Yugoslavya, Romanya 
ve Bulgaristan bugday rnahsuliinii mi.i.~
tereken satmak lizere bir bugday sat!~ 
blirosu te§kil etmi§lerdir. 

-···-Sovyet mimarlarmin 
kongresi 

Moskova 26 (Hususi) - Sovyet mi -
marlarmm kongresinde Turk murah -
has heyetinin reisi Arif Hikmet, bugi.in
kii celsede soz alarak Tiirkiye mi
marlan namma kongreyi selamlamt§, 
sonra kongrede esas mevzuu te§kil eden 
meseleler hakkmda Hikmetin tczinin 
rusc;a terciirnesi profesor Arkin tara -
fmdan okunmu~tur. Fenni ve ilmi ba -
klmdan §ayani dikkat alan bu tez, kon
grede bi.iyiik alaka ile dinlenmi§tir. Ha
zrrun, bu tezi alki§lami§tlr. 

Karas1 ktztlt bir yerde 
'9F iirkiye Cumhuriyeti, batan dev· 

U ]etten tevariis ettigi piiriizlerden 
sonuncusunu da temizliyor ve 

T unceli vilayetimizde siiriiniip duran ce
haleti, §akaveti, feodal zihniyeti kokiin
den kopanp atmak iizere bulunuyor. 
Gecenin ~afak oniinde karanhgml ya§at
masma imkan olmadJgi ic;in Osmanh Der· 
siminin Cumhuriyet devrinde ya§amasl da 
miimkiin degildi. Kotii bir idarenin o vi
layette kokle§mesine meydan verdigi de
rebeyligi bir c;Ibandi, merhem kabul etme· 
yince daglanacaktl. ~iinkii beden y'ara• 
lannda oldugu gibi ic;timai cerihalarda da 
son deva, daglamaktu. Fa kat Tiirkiye 
Cumhuriyeti gibi ~efkatli, adaletli bir hii· 
kumetin -mutlak bir zaruretle- tevessiil 
ettigi daglama ameliyesinden dogacak 
netice tam bir s1hhat ve tam bir selamet 
olacagma gore bugiinkii hareketi yann 
~iikranla alki§byacaklann ha§mda gene 
Dersimliler bulunacaktlr. Ben o alki§la· 
nn sesini §imdiden duyuyor gibiyim ve 
amlarca bakimsiZ kalan bu yurd pa~a
smm yann alacag1 mamur §Ckli, miiref· 
feh ~ekli goziimiin oniine getirince kivanc 
ic;inde kabyorum. Ayni zamanda Der· 
simlilere dogru yolu kapay1p igri yollan 
gosteren ve ~imdi Cumhuriyet hiikfunetine 
hesab vennek mecburiyetinde kalan ser· 
gerdelerin halini de dii§iiniiyorum. Bun
Jar, kalemle tasvir olunamtyacak ve mii
nevver havsalalara hazmettirilemiyec:ek 
kadar cahil kimselerdi. Dilimizde c:ehli 
tarif ic;in kara ve ktzil sifatlar kullamla
gelir. Halbuki o sergerdelerin cehli hem 
kara, hem klZIIdi. Karaydt, zira kii~iik 
bir l§Iga biinyesinde yer vennezdi. K1zd· 
d1, c;iinkii kaJJ. dokmekle ve doktiinnekle 
beslenirdi. 

Karasi klZlh bir yerde olan hu koyu. 
bu dalalete bagh cehlin derecesini anla
mak ic;in vaktile o mmtakaya yakm bit 
yerde valilik yapm1~ olan profesor Meh
med Ali Ayniden duydugum §U hikayeyi 
dinlemek kafidir: Oralarda derebeyligi 
kuran Seyhler, Mollalar, Seyidler, Bey. 
ler ve Agalar hep Kurey§i olmak iddia• 
smda bulunurlar. Kurey~. malum oldugu 
iizere Hazreti Muhammedin mensub ol· 
dugu Arab kabilesinin adidir. 0 §eyh· 
ler filanlar bu iddia ile Peygamberin 
akrabasmdan ve balta evladmdan olduk
lanm anlatmak isterler. Cahil halk, ne 
Muhammecli, ne de kurdugu dini bilir. 
Yalmz «biiyiik>> liik ve hele manevi. 
mistik buyiikliigiin cehli korkuttugu, sin· 
dirdigi ic;in sergerdeler biiyiik bir §ahsi• 
yetin kamm ta~Id1klanna cahilleri inan· 
dtrmakla o korkuyu temin etmek eme!ini 
giiderler. 

hte kendinin Kurey§i oldugunu ileri 
siiren o sergerdelerden biri vaktile tevkif 
olunur, Mehmed Ali Ayninin bulundu
gu yere getirilir. Alim ve filozof vali. 
herifle musahabe masmda sozii Kurey
§ilik meselesine intikal ettirir: 

- Y a, der, sen Kurenisin ha. 0 hal• 
de Peygamberle hiSimhgm var. Bari o
nun mubarek ad1m biliyor musun} 

- N asll bilmem, benim dedem o. 
- Oyleyse soyle de birlikte salevat 

getirelim. 
- H1Z1rd1 ad1 hazretin I 
Coriiliiyor ya. Seyh ve Seyyid cena 

Ian «dedem» dedigi zatm adm1 dahi bil 
miyecek ve Muhammedi HIZ1r yapaca 
kadar cahil. 

Bugiin Dersimde cezalandmlan var 
hk, i~te bu cehalet ve ondan dogan taka 
vettir. 

M. TURHAN TAN 

- Uyuyunuz! dedi, ben a§agJda oda-J gitti. I yiiziinde, yanaklarmm uclanna giilku 
miza gidiyorum. Bir§ey olursa beni arar- T1rabzam iki elile tutarak basamakla- su rengine ~alan hafif bir pembelik t 
s1mz. Fa kat liizum olm1yacak. Hasta r1 inmek istemi~ti. Birdenbire ba§I dondii lanmi§h. Y an a<;~k duran agzmdan nef 
iyice. Merak etmeyiniz. Derecesini al • ve ayaklan yukanda kalarak tepeiistii ve ahyordu. Etrafmdakilere ag1r ag1r don 
d1m. Sakinle~mi~. iyidir bu. Merak etme- yiiziikoyun yuvarland1. anlayi~SJZ ve bo~ gozlerinde hayret, ye 
yiniz, biraz uyuyunuz. Sabaha kar~I, ahkat sofamn mu§amba- dogan bir idrake yerini h1rakmaga ba~l 

Orhan ayhkla tutulan bu merhamete lanm silen hizmetc;i, merdivenin orta sa· mi§ti. 
mLhtac olmadiglDI hissettirmek ic;in yii- hanhgma. kadar geldigi zaman onu gor· Doktor sordu: 
ziinii buru§lurdu. mii~tii. Ostiine egildi, hafif bir <;Ig!J,.k' ko- - N asilsimz? ~ok iyisiniz, degi] m 

HastabakiCI: pard! ve nobet~i doktorile a sis tam uyan· Asistan Vedianm iistiine egildi TC 

- lnammz, diyordu, iyicedir bu ak _ c;!,ud1. Biitiin hastabakicJlar da kalktJlar. g1Td1: 
Oliim vak' as1 telefonla hiikumete haber - Kurtuldunuz I ~am. 

- T e~ekkiir ederim. 
- Sahi iyicedir. 

- T e§ekkiir ederim, gidiniz, istirahat 
ediniz. 

- fstirahat ic;in degil, vallahi ... 

Orhan gozlerini kapad1 ve hastabakicl 
onu ad1mlanmn sayg1h basi§larile selam
hyarak odadan c;Ikli. 

Orhan biraz sonra uyumu§tu. 

Cecenin ortasmda, birdenbire uyand1. 
Gogsiinde bogucu bir hkamkhk vard1. 
N efes almak i~in agzmi ac;maga ve dilini 
c;1kannaga mecbur oluyordu. Bagumak 
istedi v~ boguk bir ses <;Ikarabildi. Olan
ca kuvvetini tophyarak ayaga kalkh, in
liyerek ve topalhyarak yiiriidii, oda ka
pisim ac;h. Koridor karanhkh. Baguam1· 
yacagmi da anladr ve merdivene dogru 

verilmi§ti. Hastamn dudaklan etrafmda, bir 
Cesed, bodrum katmda, ~ama~uhane- liimseme te§ebbiisii muvaffakiyetsizli 

nin biti§igindeki tene~ir odasma nakledil- ugrad1. 
di. Asistan tekrarlad1: 

!ki saat sonra, Vedia yatagmda gozle
rini a~h. Ba~mda nobetc;i doktoru, asis -
tan ve iki hastabakici vard1. 

Hayretle birbirlerine bakiyorlardi. 
Asistan doktora egi]di: 

- Kurtuldunuz! 
Ka~lannt yukan kaldmp indiren, 

dudagm1 kimildatarak agzm1 ac;mak 
tiyen ve gozlerini asistana <liken V 
nm bir~ey soylemege hazulandigl go 
liiyordu. 

HastabakJcJ ona gayret vermek i~· 
- Gec;ti arhk. gec;ti, dedi. 

- Te§hisi yanh~ mt koyduk? dedi, 
fakat, hoca ... 

V edia o zaman giiliimsiyebildi ve 
bir SOZU &U oldu: Nobetc;:i doktor hastanm nabzmi 

daha eline alarak: 

- Hayret! dedi, boca gelsin de ba
kalun. 

Sonra hastaya dondii. 

V edia arkaiistii yahyordu. Bembeyaz 

- Orhan... Orhan Bey nerede} 
F akat hie; kimseden cevab alamad1 

-soN-



Milli kiime ma~larinin 
en miihim kar§Ila§masi 

Galatasarayla F enerbah~e, 

bugiin ~eref stad1nda 

Be~ikta~la da Giines • 

Milli kiime rnac;larmm en mtihim kar
§Jla§IDalanndan ikisi bugtin -5eref stad -
yomunda yap1lacaktJr. Galatasarayla 
F enerbahc;eyi, Be§ikta§la Giine§i kar§I 
kar~1ya getirecek olan bu rnac;larda falan 
filam yener, filan da falanla berabere ka
lma gibi birc;ok vaziyetler say1p dokmek
tense hsaca dart tak1mm da kat'i tasnif
te ba§a gec;meleri ihtimal dahilinde bu -
lundugunu soyliyebiliriz. 

Saat dortte ve hakem Nuri Bosutun 
idaresinde kar§Ila§acak olan Galatasaray 
ile F enerbahc;e tak!Inlan halihamda ve 
diger iki tak1ma nazaran ba§ta gelmek • 
tedirler. SankJrmiZihlann 28, Sanlaci -
verdlilerin de 27 puvanlan vard1r. iki 
tahmdan biri bugiinkti oyundan galib 
c;1kmakla birinciligi sigortalami§ say1la -
rnaz. Bununla yalmz miihim bir rakib 
bertaraf edilrni§ ve dolaYJsile birincilik 
ic;in ihtimal nisbeti fazlala§hnlmt§ olur. 

Bugtinkii oyuna F enerlilerin Fikreti 
solic;e, kiic;tik Orham da solac;1ga alarak 
~1kacaklan soylenmektedir. Buna muka· 
bil Galatasarayhlarda da Salimin eski 
yeri olan rnerkez rnuavinlige ikarnesi muh
terneldir. 

Fikret • Orhan kornbinezonuna kar§J 
Siileyman - Necdet anla§masl rnevcud 
olduguna gore bugiin F enerlilerin miite· 
rnadiyen degilse de ekseriyetle soldan, 
Galatasarayhlarm da ekseriyetle sagdan 
oynamalan beklenebilir. fki taraf mtida
faasmm da bu kuvvetli taraflan dii§liniip 
hesabhyarak oynJyacaklarmi ve oralara 
ehemmiyet verip rntiteyakk1z davrana • 
caklanm timid ediyoruz. Bu vaziyette 
hangi hiicum hath ani cenah degi§tirme 
i§lni yaparsa rakib miidafaaYJ rnii§kti -
lata dii§tirebilir. Bizce oyunun neticesi 
tizerinde Galatasaray hiicum, ve yahud 
F enerbahc;e muavin hatlari btiytik hirer 
rol oynarnak istidadmdadular. Hepsi de 
gene ve ate§li oyunculardan mtirekkeb 
SankirmizJ hiicum hath tarn rand1manla 

c;ah§lp topu miimktin oldugu kadar kendi 
kalesinden uzaklarda oymyabilirse, F ener 
tak1mmm yaphg1 mac;larda Sanlaciverd
lilerin oyununu tanz1rn eden Mehrned Re
§ad • Angelidis • Cevad veya Esad rnu
avin hathm vazifesinden ahkoyabilir. 
Galatasaray hticum hattmm sol tarafm
da oyn1yan Ha§imle Btilend, hasmt 
driblingle gec;mek arzu ve hevesini gos
teren oyunculard1r. Bu halin F ener mti
dafii Ya§ar ic;in avantajh bir i§ oldugu 
§liphesizdir. F akat bu iki oyuncu da da
ha fazla pasla§maga ehemmiyet verirler
~e Galatasaray hiicumlan her iki cephe
de de tehlikeli olabilirler. Ayni hal 
F ener hticum ha ttmm sag taraf1 ic;in de 
vakidir. Naci topla adam gec;mek !e§eb
btisiinden vazgec;erse Sanlaciverd hiicum
lan da iki cenahta ayni derecede bir rnii
essiriyetle inki§af edebilir. 

Cline§ • Be§ikta§ mac;1 Said Salahad
dinin idaresinde cereyan edecektir. Siyah
beyazhlann 25, Giine§lilerin ise 23 pu • 
vanlan vard1r. Y ani biri, ba§ta giden 
Galatasaraydan, tic;, digeri de he§ puvan 
geridedirler. Bu mac;tan Be§ikta§m rnag
lub c;IkrnasJ kendisini birincilikten az c;ok 
aksi takdirde ise Giine§in birincilik ye -
rinden biisbtitiin uzakla§masma sebeb o
lacaktu. 

Be§ikta§ tak1m1 bir aydanberi rnilli kti
me rnac;1 yapm1yarak adamakdh dinlen -
mek ve dolaYJsile oniinde kalan tic; mac;ta 
sarft ]cab eden enerjiyi toplarnak imka
mm bulmu§tur. Giine§ tak1m1 ise Pariste 
tahsilde bulundugu soylenilen Rasihi 
getirtmi§tir. Giine§ hiicum hattmm bir ki§i 
kazanmas1, lbrahimin gene sol muavin ye-

Merak ediyoruz! 
Olimpiyad masraflarJ
nJn 82 bin lira oldugunu 
iddia edenler acaba 
bona ne diyecekler? 

Turk sporculan Berlin Olimpiya
dmdan muzafferen dondiikten son -
ra bu muvaffakiyeti c;ekemiyenler 
ortaya bir hesab i~i c;rkarmi§ • 
lard!. Bunlarm tabirince kaleme vu
rulan ve madde madde zikredilen bu 
hesablara gore Berlin Olimpiyadma 
giden Tiirk sporcu kafilesinin mas • 
raf1 tam 82 bin liraYJ bulmu§; hal
buki bu i§i, c;ok daha ucuza yapmak 
kabilmi§, Devletin verdigi para c;ar
c;ur edilmi§, kapamn elinde kalmi§. 

Bu sac;ma iddialar ortaya atJldJgJ 
vakit, biz, hakikatin bOyle olma -
d1gml, bu iddialann hiisnii niyetten 
mahrum birer tezvir oldugunu yaz
ml§ ve uzun bir miinaka§a kap!sl 
ac;mJ§hk. 

Aradan bir hayli vakit gec;tikten 
sonra, evvelki giinkii gazetelerin he
men hepsinde §U haber inti§ar etti: 

Ankara 24- Birk~ ay evvel hara
retli mtinaka§alara sebebiyet venm ve 
hal/l zaman zaman bahsedilen Olim
piyad masrajlan it;in, Part! Genel 
Sekreterligi; Tiirk Spar Kurumu mu
raktblartntn yapttklart tetkiklerin ne
ticesini bildirmektedir. Buna nazaran 
haztrltk kampt masrajt 14,124 lira
dtr. Bu kamp 40 gi.in devam etmtg ve 
120 sparcu i~tirak etmf$tir. 

84 kigUik kafilenin Berline gidi§ ve 
donii§ yal masrajlarile 24 gi.inliik yi
yecek, yatacak, elbise ve malzeme tle 
sparculara verilen tazminattan hdstl 
alan masratlar 37654 liradtr. Biitii.n 
masrat 51778 lira tutuyar. 

Turk Spor Kurumu murak1blan· 
nm k1h k1rk yararak ortaya koyduk
lan bu rakamlar Parti Gene! Sekre
terligi tarafmdan tasdik edilmi§ ve 
resmen matbuata verilmi§tir. 

Bu resrni ve kat'i netice tizerine 
acaba bundan dart be§ ay evvel «0-
limpiyad masraflan 82 bin liray1 
buldu, Devletin paras! kapanm elin
de kaldt» diye feryad edenlerin 
§irndi bu i§e nas1l ve hangi yiizle 
bir kulp takacaklanm pek merak e
diyoruz. 

rine donmesine imkan verecektir ki bu da 
muavin hathm daha kuvvetli bir hale 
sokmu§ olacakhr. 

Bu rnac;ta da netice tizerinde miiessir 
olacak iki tarafm hiicum hatland1r. Gii
ne§te Salahaddin • Rasih - Rebii tic; or
tasma rnukabil Be§ikta§ta R1dvan - Hak
kl - -5eref - E§ref anla~masJ rnevcuddur. 
Gtine§in kombine oyununa mukabil Be • 
~ikta§hlarm R1dvan ve Hakk1 vasJtalarile 
daha ziyade atak ve fu'Satc;I davranacak
lanm zannediyoruz. 

Bugiinkti mac;lann milli kiime ~ampi
yonlugu tizerinde biiytik_ rolleri vard1r. 
Bu itibarla seyirci adedinin pek c;ok ola
cagmi ve oyunun heyecamm biitiin stad
yoma yayacaklanm tahmin ediyoruz. 

Bu giiriiltii ve pat1rd1 esnasmda dort 
tak1mm oyuncularma siikunet tavsiye e
deriz. Hakernler de, diiriistliiklerini hal
km heyecanmdan masun kild1klan tak -
dirde iki miikemrnel ve giizel mac; seyrine 
imkan vermi§ olurlar kanaatindeyiz. 
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Ayd1n orta mektebinden mezun olanlar 

Aydm (Hususi) - Sehrimiz Orta
rnektebinde yap1lan mezuniyet imtihanlan 
neticesinde 114 talebe mektebi bitirmege 
rnuvaffak olrnu§tur. Yeni rnezunlar mu
allim ve miimeyyizler §erefine mektebde 

giizel bir c;ay ziyafeti vererek ho§c;a vakit 
gec;irilen bir toplant1ya sebeb olmu§l ard1r. 

Gonderdigim resim mektebin yeni rne
zunlanm rnuallim ve mtimeyyizleri[e bir 
arada gostermektedir. 
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CUMHURiYET 27 Haziran 1937 

Duymad1klar•m•z ve 
bilmediklerimiz __J 

A.caba dualz mzydz? 
Kaliforniya ha -

pisanelerinden bi -
rinde Louis Geno -
polis admda bir 
mahpus, bu mah -
pusun da hiirmet
lice bir sakah var
ffil§. Sakal sahible
ri, ~enelerindeki bu 
fazlahga, nedense 
ehemmiyet verir -
ler. Genopolis ce -
nablan da kendi 
sakalma boyle derin bir muhabbetle 
bagh imi§. Ancak, hapisane nizamah, 
mahpuslarm keyfinden ziyade s1hhate 
ve temizlige ehemmiyet verdigi i~in. sa
kalh mahpusa, ~enesini kaz1mas1 li.izu
mu ihtar edilmi§. Beriki oral1 olmaml§. 
ihtar tekrar edilince, Bay Genopolis, 
sakalmdan otiirii sozi.iniin dinlenecegi -
ne gi.ivenerek §U derin hi.ikmiinii savur
mu:~: 

-Benim sakahma el uzatan Allahm 
keskin k1hcma gelir! 

Sakallmm z1rvalamaga ba§ladJgmi go
ren gardiyanlar, kendisini hemen ya • 
kalami§lar, klsktvrak baglami§lar ve 
bag1rta bag1rta hapisane berberinin oda
sma gi:iti.irmii§ler. 

Berber, usturasm1 bilemi§, haZirla -
ffil§; kucak dolusu sakahn once kaba • 
s1ru almak i~in, elinde makas, mahpu • 
sun yanma yakla§IDI§ ve: 

cKesmege ba§laml§• diyeceksiniz de
gil mi? HaYJr. Boyle olmas1 Iaz1mken 
olmami§, berbercegiz, file" eten gidiver
mi§! 

Bunun tesadiif olduguna §i.iphe yok. 
Bana kahrsa, Genopolis cenablarmm sa
kah kurtard1gma da §iiphe yok. Keskin 
k1hc tehdidinin bu kadar c;;abuk tahak
kuk ettigini gi:irdi.ikten sonra, o belah 
sakala el siirmege cesaret edecek baba
yigit zor bulunur. 

Bir iddia 
N evyork gazetelerinde, gec;;enlerde bir 

ilan inti§ar etmi§. Bu ilan: cBana bir 
dolar getiriniz• ibaresile bir de adresten 
ibaretrni§. Ertesi gUn, ayni yerde, ayni 
punto harflerle cdolarmlZl yarma kadar 
getirebilirsiniz• ibaresi ve ayni adres. 
U<;lincli giin, gene o slitunda, fakat bu 
sefer tehdide benzer bir yaz1: cBir do
lan bugiin getirmediginiz takdirde, ar
hk getirmege li.izum yoktur. Yarma 
kahrsamz i§i§ten ge<;mi§ olacakbr .• 

Bu garib Han Amerikal1 gazetecileri 
meraka dii§iirmez mi hie;;? Derhal hare
kete ge~mi§ler, ilanda gi:isterilen adrese 
ko§mU§lar ve birer dolar vererek i§in 
mahiyetini ogrenmege c;;ah§ffil§lar; fa -
kat hi<;bir §ey i:igrenememi!jlerdir. Niha
yet, sekiz gi.in sonra, i§in ic;;ylizli anla§ll· 
ffil!j. 

Yliksek mevkii ic;;timai sahibi iki ki§i 
bahse tutU§ffiU§lar. Birisi, gazetelere, 
hic;;bir vaid ta§1m1yan geli§iglizel bir ilan 
vermekle bin ki§iden hirer dolar para 
tophyabilecegini iddia etrni§ ve bahsi de 
hakikaten kazanml§. Gazetedeki o esra
rengiz ilam okuyup bir dolar getiren -
lerin say1s1 tam 1200 mii§. 

ilan sahibi, bahsi kazanmca, bittabi, 
dolarlar1 sahiblerine iade etmi§. 

Diin Ankaradan gelen 
Ba~vekilimiz Cemil Miir

diimle gorii~tii 
[Ba~taratl 1 fnct sahttede) 

nemencioglu ile Suriye Ba§bakam, oto
mobille T ophaneye, orad an da rnotorle 
Heybeliadaya gitmi§lerdir. Ba~vekilimiz 
kendisini ziyaret eden Suriye Ba§vekili
ni ko§kiinde kabul ederek, kendisini ogle 
yernegine ahkoymu§tur. Suriye Ba§ve • 
kili ismet lnoniiniin nezdinde saat dart 
bu<;.uga kadar kalmJ§tJr. Bu miiddet zar • 
fmda Hatay anla§masmm tatbikile Tiir· 
kiye • Suriye meselelerinin gorii§iildtigii 
zannedilmektedir. 

Suriye Ba~vekilinin ao:z.leri 
Bu miilakattan sonra lstanbula donen 

Suriye BaFekili, Perapalas otelinde ken
disile gorii§en bir muharririmize §unlan 
soylemi§tir: 

«- Ba§vekilinizi Heybelideki ko§k
lerinde ziyaret ettim. Beraber yemek ye
dik ve konu§tuk. MiilakatJmm neticesin
den rnemnunum. Kendilerile tekrar go
rii~mem muhtemeldir.» 

Suriye Ba§vekili diin Perapalasta 
Frans1z sefareti ba§katibi M. Roux'yu 
kabul etmi§tir. Ba§katib F rans1z elc;isi 
M . Ponsot tarafmdan Suriye Ba§vekilini 
sefarete davet etmi§tir. Cemil Miirdtim 
bu daveti kabul ederek saat 18.30 da 
F rans1z sefaretine gitmi§ ve sefirle go
rii§rn U§ tiir. 

Suriye komiseri geliyor 
Mezunen Parise giden Suriye fevka

lade komiseri Kont De Martel bu sabah
ki ekspresle §ehrimize gelecektir. Ogren
digimize gore, Ba§vekil fsmet 1nonti 
bugtin Heybelideki ko§kiinde Kont de 
Martel'i kabul edecektir. Bu rntilakata 
Suriye Ba§vekilinin de i~tirak edip etmi
yecegi heniiz belli degildir. 

Suriye Ba§vekili Cemil Miirdtimle 
Suriye Ali Komiseri Kont de Martel ya
nn sabahki T oros ekspresile Suriyeye 
gideceklerdir. 

Ba~vekilimizin T uncelindeki mU~ahedeleri 
E~k1ya yatag1 olan daglarda 
tam bir siikiin hiikiim siiriiyor 
!smet lnOnii biiyiik bir mii jde verdi 

Ba,vekil, 
teessiis 

zabitlerle hasbJhaller yapb, ,akavet bakiyyesinin tenkili 
eden emniyetin devam1 i~in ~ok esasb kararlar abnd1 

ve 

Solda ismct inonU Kumandan General Abdullahla goru~uyor, sagda General 
Ba~vekile arzetmek Uzere 90 ya~larmda bir Tuncelliden izahat ahyor 

Elaziz 20 {Hususi muhabirimiz
den) - Bugiin Ba§bakanm refakatinde 
hareket eden S1hhat V ekili Refik Say
darn, Ordu Miifetti§i Kaz1m Urbay, 
T unceli Kumandam General Abdullah 
Alpdogan, J andarma Umum Kuman
dam General Naci, Kolordu Kuman
dam Galib Deniz ve maiyeti erkamhar· 
biyesile birlikte T unceline hareket ettim. 
Sabah saat 8 de Elazizden kalkarak bi
latevakkuf; tedib hareketinin icra edil
digi Kmldag eteklerindeki Marneki ka
rargahma gittik. Munzur suyu dubah 
koprii ile gec;ildi. 

Terakki eden bir medeniyetin 
a:z.ametli man:z.arasr 

Biiyiik gayretler sarfile garbden ~arka 
dogru uzahlan §OSe boyunda yiizlerce a· 
mele c;ah§maktadir. Y ol devarnmca s1k, 
s1k motorlii vasJtalara rasgelinmektedir. 
Munzurda terakki eden bir medeniyetin 
azametli hususiyeti var. Biiyiik Ba§vekil 
serapa alaka kesilmi§, c;ah§an koyliileri, 
yo! boyundaki c;ocuklan ve insanlan in
ceden inceye tetkik buyuruyor. Buralar
da tabiat harikulade giizeldir. T abii or· 
manlar, §elaleler, biiyiik nehir, umak ve 
derelerle tezyin edilmi§ olan bu muhitin 
tek gtinah1, cahil ve cehalet neticesi gii
nahkar insanlarla meskun olmasidir. Mti
ternadiyen ilerliyoruz. Hic;bir tarafta ~It 
yok. Anla§Jhyor ki sakinlerin bu siikune
ti f1tratlanmn miilayemetinden degil, mil
li kanunlara, devlet otoritesine sayg1 bes
lememenin sebeb oldugu hakh bir emni
yet ve asayi§ teessiis etmi§ de ondan. 

lssr:z. daglcwr siisliyen 
Mehmedeikler 

Mamekiye vasll oldugumuz zaman 
Allahm ISSJZ daglanm siislendiren, yeni 
bir ruh, yeni bir hayat veren tunc yiizlti 
Mehmedciklerle kar§Jla§hk. Hepsi be§u~. 
hepsi ciddiyetli bir sevinc ic;inde, magrur 
magrur inoniinti selarnhyor, sag olmas1m 
istiyorlar. ,Soseyi takiben Munzurla Har
c;ik suyunun birle§tigi noktay1 a§arak ye
ni kurulmu§ bir kopriiniin ba§ma geldik. 
Bu koprti askerlik san'ah bak1mmdan a
caibi seb' aialemden say!lsa yeridir. Ba§· 
bakan bu koprtiyii inceden inceye tetkik 
etti ve Alpdoganm izahahm derin bir 
haz ic;inde dinledi. Koprtiniin rnaceras1 
bir §eref ve §an sergtize§tidir. Serke? 
kopriileri tahrib ve ihrak ederek muvasa· 
lay1 ink1taa ugratmca Kumandan Alpdo
gan derhal salahiyettar miitehasSJSlan 
faaliyete getirterek, fakat fen ve san' at 
bak1mmdan kendi eseri olarak bu koprii
yii c;ok az zamanda kurdurmu§ ve isya
mn belkemigine bu koprii ile ilk darbeyi 
indirmi§tir. 

Koprii kahn iki telin uzatJlmasmdan 
ve ayn smklann istinadgah olarak kuila
mlmasmdan, tahta ve kalastan vticude 
getirilmi§tir. E vsah ise betondan h1c; de 
geri degildir. Diinyada en seri yap1lan 
koprtilerden biridir. En az malzeme ile 
ortaya getirilmi§tir ve denebilir ki mem
leket ic;in c;ok iftihar edilecek bir kuman
dan olan Alpdoganm bir §aheseridir. 

Naira ifleri 
Ba§vekil burada naf1a i§lerini uzun 

uzun tetkik etti ve bizzat kumandandan 
mufassa! izahat ald1. Y eniden kurulank 
Mameki kazasmm yeri, suyu, elektrigi 
hakkmda esash mtitalealara mtiracaat et
ti. Bu kaza yalmz T uncelinin de gil, bel
ki Tiirkiyenin en modern §ehirlerinden bi
ri olacaktJT. Muhitin her zerresile ve on
lann biitiin icablarile alakadar olacak ka
dar hususi ve miimtaz vas1flar gosteren 
Ba~vekil, koprti ba§mdaki c;elik yiizlii 
Mehmedcikle kar§Jla§II, Ttirkiye Cum· 
huriyetinin ve Tiirk tarihinin Biiyiik 
Ba§bakam lsmet lnonti bir nefer gibi sa
dele§mi§ ve btiytik §ahsiyetinden tecerrtid 

ederek tavazuun hududsuzlugu ic;inde ne· 
fere §oyle hi tab eylemi§tir: 

- Oglum nerelisin? 
Nefer babay1 unuttu ve harikulade 

c;evik ve emsalsiz bir c;alaklik ve daima 
asaletli sertligini muhafaza ederek: 

- Amasyahy1m komutamm, dedi. 
- Askerligin ne zaman bitiyor?.. 
Be§ikten rnezara kadar asker olan bu 

Tiirk c;ocugu, sanki tenbih etmi§ler gibi 
gene necabetli ve emsalsiz bir tevazu ve 
safhgm §ahikalannda uc;u§arak Tiirkii~ 
en biiyiik sozlerinden birini soyledi: 

- Sen biliyorsun komutamm. 
Ba§vekille beraber biittin muhterem ve 

miimtaz haz1rlan miitehassis eden bu ba· 
sit ve fakat haddizatmda c;ok biiyiik soz 
tunc erin ezeli saffet ve asaleti yamnda 
bir hie; kalmi§h. 

Ba,vekilin miijdesi 
Londradan, kan§Ik beynelrnilel vazi

yetlerin dinamikle§tirdigi diploma tlar 
muhitinden T uncelinin patikas1z, orman
h ve sarp zirvelerine hrmanarak oraya 
biriken Tiirk rnedeniyeti pi§tarlannm du
rumunu gozden gec;iren Biiyiik ino
nii bu Mehmedcige bir ay sonra gi
deceksin demekle harekabn ve son 
~apulculann tedib i§inin bir ayda hi· 
lama erecegine z1mnen i§aret buyur
mu§ olmast itibarile bizim i~in c;ok 
ehemmiyetli idi. 

Biitiin kopriileri, malzemeleri ve yo!· 
Ian tefti§ ederek uzun izahat ald1lar. 
Garnizon kumandanlanm ve bu meyan· 
da tug kumandamm etrafhca dinliyerek 
fikir edindiler. Y eni bulunup tahlile 
gonderilen iki maden suyu ikram edildi. 

Tuncelinin yeni merke:z.i 
fstikbalde T unceli Vilayetine merkez 

olmas1 muhtemel Mameki kazasmm ku
rulacagJ yer tesbit edildi. T ensib edilen 
yerde yap1lan hafriyata ve Kumandan 
Abdullah Alpdoganm bu hafriyat iize. 
rinde verdigi tafsilata gore buralarda 
Hitit medeniyetine aid baz1 ta§lar mey
dana c;Jkanlml~hr. Bu rnevzuda soziine 
devam eden Alpdogan: 

- Ba§bakamm, dedi. Bu Hitit dev
rini gosteren yere kazay1 kuracag1z ve 
burasmi T uncelinin medeniyet rnerkezi 
yapacag1z. T uncelindeki Turk medeniye
tine makar olacak Mameki Munzur su
yile Harc;ik sularmm iltisak noktasma ya· 
km bir yerde kain olup tabii ormanlarla 
mahsur ve Allahm bahc;eleri ic;ine kuru!a· 
cak bir Tiirk diyan olacakt1r. 

Kuf u~mryan daglarda bugiinkii 
va:z.iyet 

Ku§ uc;m1yan T unceli daglannda tam 
bir siikun hiikiimrand1r. Bir zamanlar 
e§kJya yatag1 olan §U kovuklar, kar§Iki 
kayahk ve or.nanhklatda §imdi yalmz 
ku§larm sesi ve Mehmedciklerin sevgi 
§arkllanndaki hevesleri i§iti!iyor. Y ol bo
yunca milli kartallar semalanmiZl da em-

niyet altma almJ§, dibimizde yer bir kole 
gibi mutile§mi§, iistiimiizde gok bir 
kul gibi rniinkad. 

Burada halk son derece geridir. Co· 
cuklar, kay kJZlan otomobillerimize hay~ 
ret ve deh§etle bak1yorlar. Dagmdan o~ 
tesini gormemi§ ve son zamanlarda isti
mandan ba§ka .;are bulamamJ§ olan Hay• 
daran a§iret reisi Kamer kamyona bindi
rilerek hareket ettirildigi zaman hayret 
ve deh§et i<;.inde kalarak: 

- Acaba beni boyle goriilmemi~ bir 
siiratle nereye kac;myorlar veya dti§mi
yeyim diye s1k1, s1h tutunmaga ve tela§ 
gostermege ve tJpkJ yabanc1 bir gec;i gibi 
iirkmege ba§lamJ§tlr. 

Ogle yemegi Mamekideki tug kararga
hmda yenildi. 

Y old a 90 hk ihtiyarlan sorguya c;e
kiyor, mii§terek, umumi ve ferdi derd • 
Jeri te§his ic;in kendisine mahsus oyle u • 
sulleri var ki hayran kalmamak elde de
gil. Haydaranh Kamer 96 ya§mda ol • 
dugu halde iki ya§mda bir oglu var. Alp~ 
dogan doktorlara muayene ettirmi§, pros• 
tat olmasa kalbi 20 - 30 sene daha mu • 
kavemet edecek kadar kuvvetli. f§te ikin
ci bir misal: Harc;ik koyiinde bir ihtiyarla 
kar§da§hk. General Kaz1m Urbay sor • 
mag a ba§lad1: 

- Bah a kac; ya§mdasm? 
- Doksan. 
Halbuki gosteri§ 50 var, yok. Uzun 

omiirliiler diyan diyecegim geliyor. 
Alman esaslr tedbirler 

Ba§bakanm biittin giinii T uncelinin umu 
mi vaziyetini tetkik, miitalea ve mtina .. 
ka§a ile gec;mi§tir. -5akavet bakiyesinin 
tenkili ve teesstis eden kuvvetli emniyetin 
en ufak bir sarsmhsma rntisaade edilrne
den temini gorii§iilmii§ ve c;ok esash ted
bider ittihaz edilmi§tir. Ba§vekil neferle, 
zabitle ayn ayn hasbihal yapml§tlr. Ken• 
disini selamhyan askeri k1t'alardan birka~ 
nefere nereli oldugunu sordu ve Karade
niz havalisinden olduklan anla§Jlmca fm
dJgm vaziyetini, <;ar§ambadaki batakh .. 
ibn kurutuldugunu anlatarak onlara on " 
lardan bahsetti, hepsinin ellerini sikh, te~ 
§ekkiir etti. 

Adli tahkikat 
istiman eden reislerin tahkikatma biz

zat T unceli Miiddeiumumisi Hatemi el 
koymu§tur. Siikunet berdevarndu. Kutu 
deresine s1gman §akilerin ia§esizlikleri giin 
gec;tikc;e artmaktad1r. Muhasaranm de .. 
vam edecegi anla§Jhyor. T uncelinin be
hemehal medenile§tirilmesi ic;in nitihim 
kararlar verilmi§tir. Bu kararlarm tatbik1 
arifesinde bulunuyoruz. Biiyiik Ba§ve • 
kilin refakatile miibahi oldugum dakika~ 
dan itibaren degerli kumandan Alpdo • 
ganla erkamharb reisi saym Remzinin ve 
muhterem arkada§lanmn hakk1mda gas• 
terdikleri yiiksek nezakete burada Cum• 
huriyet namma te§ekkiir etmegi vazife 
hili rim. Bahri T urgud 

Tuncelinde siir'atle kurulan me!;ihur koprii 
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Canakkale BoQaz1ndaki Facia du 
Ispanyol gemisinin birinci I 
kaptant <;anakkaled.e h3di

seden sonra tevkif edildi 
Faciayz gorenlerin verdikleri tafsilat 

.. --
Geminin ikinci siivarisi Adliyede sorguya ~ekildi ve va • 
pura haciz konularak yoluna devam etmesi menolundu 

Hadiseyi goren Romanya vaprunun siivarisi «ispanyol vapuru italyan 
yapurunun i,aretine cevab vermedi, ba, taraftaki ambara bo -

doslamadan bindirdi ve miithif bir musademe oldu» diyor 
(:anakkale bogazmda Nara bumu ci

:varmda italyan band1rah Kapo Pino va
puruna !;arparak batmasma sebeb alan 
ispanyol band1rah Magallanes admdaki 
biiyiik yolcu vapuru diin sabah saat se -
kiz bu~ukta limamm1za gelmi~ ve KJZ • 
kulesi ac;1klannda demirlemi~tir. Vapur 
demir attJktan sonra Emniyet be~inci ~ube 
ve liman memurlan gemiye giderek bu -
radaki tahkikat bitinciye kadar vapurun 
yoluna devam etmemesini siivariye bildir· 
mi~lerdir. Gemiye Canakkaleden itibaren 
herhangi bir tehlike anmda yard1m et -
mek iizere refakat eden kiic;iik bir Sovyet 
gemisi yoluna devam etmi§tir. 

Geminin birinci kaptam Bayona Ca -
nakkale miiddeiumumiligi tarafmdan 
Geliboluda tevkif edildiginden gem1y1 
limamm1za ikinci kaptan Hiivan Segaro 
getirmi~tir. 

Mogellanes'm ikinci siivar1s1 
Adliyeye gotiiriiliirken 

Sabahleyin Liman Reisi Hayreddin 
ve fen heyeti azalan lspanyol gemisine 
giderek geminin ba~ tarafmdaki yarasm1 
tetkik etmi§lerdir. Bu muayene neticesin
de ba~ tarafta su kesiminden iki metro 
yukansma kadar parc;alanan geminin ta
mir edilmeden yola c;1kmas1 tehlikeli ol • 
duguna dair rapor verildiginden geminin 
Karadenize c;Jkmastna fenni mahzur nok
tasmdan miisaade edilmemi~tir. 

lkinci katpan Adliyede 
Canakkale miiddeiumumiliginden ge • 

len telgraf iizerine geminin ikinci kaptant 
Hiivan Segaro polis vas1tasile adliyeye 
davet edilmi~ ve Sultanahmed ikinci sulh 
ceza mahkemesinde sorguya c;ekilmi§tir. 

1kinci kaplan §UnJan soy)emi§tir: 
«- Birinci kaptan Canakkalede ah -

konuldu. Biz kJlavuzla Canakkaleye gi
rerken ltalyan vapuru oniimiize gec;ecek 
~ekilde yo! ahyordu. Aradan c;ok gec;me
den c;arp1~ma oldu.» 

Sorgu sonunda kaptan Hiivan Segaro 
cerbest b1raktlm1§hr 

~ahidlerden, Romanya vapurunun ikind kaptam ve 
gemi memurlan isticvab ediliyor 

lspanyol gemisine haciz kondu dan Beyhan. Recel Karol vapuruna gi-
Batan italyan vapurunun ~ehrimizde - derek gemi siivarisi Marko, ikinci siivari 

ki acentasmm avukatJ, ikinci ticaret mah- Manolesko, ~arkc;1 Danyel'in ifadelerini 
kemesine miiracaatle lspanyol vapuruna alm!§tlr, 
haciz konmas1ru istemi§tir. SiitJari ne aiyor? 

DUn ogleye dogru mahkeme kararile Recel Karol siivarisi Marko, kendisile 
bir icra memuru gemiye gitmi§ ve iic;:iin- gorii§en bir muharririmize hadiseyi ~oylt 
cii kaptan Luiz Guyarro'ya gemiye ha • anlatml~hr: 

ciz kondugunu teblig etmi~r. «~ Sabahleyin saat 8 -raddderinde 
Y olu~a deva~ edebilecek vazi~ette o· Canakkaleden 1stanbula ha:eket ettim. 

Ian germ!~re .?acJz v ~a~anmn tat~Jkl ka • Hava giizel, deniz sakindi. 8,15 de, Bo-
nunen mumkun degJid1r. Fakat lspanyol w v f k'b d k f b I 

. . f . hl"k 1. I b.1 k b" gazm sag tara m1 ta 1 e ere stan u -
gemlSI se en te 1 e 1 o a 1 ece 1r su •· d 1 ekte 1 h" v ··rd"um" 

1 w • • an ge m o an 1r apur go . 
rette yarah o dugu I<;J~ hem hurad~ ah- Sonradan bunun italyan band1rah Kapo 
konulmu~. hem de haciZ karan tatblk 0· Pino vapuru oldugunu ogrendim. ltalyan 
lunmu§tur. vapurunu gordiigiim esnada !spanya va-

Kazayt gorenlerin anlattzklari puru da !talyan vapurunun solunda idi. 
Canakkale Bogazmdan limammJZa Bir arahk ltalyan vapurnun diidiik bo • 

dogru gelmekte olan Romany a band1rah rusundan beyaz bir duman ~1ktJ. F akat 
Recel Karol gemisi miirettebah ile Sov- sesi d.uyamad1m. lspanyol vapuru hie; 
yet band1rah Sklynski gemisi siivarisi bu cevab vermedi, yoluna devam etti. Ara· 
kazay1 yakmdan gormii~lerdir. lannda, tahminen 300 - 400 metro ka • 

Diin ikinci ticaret mahkemesi azasin • dar bir mesafe vard1. lki dakika gec;me· 

italyan gemjsini batxran Mogellanes'm burnundan ald1gl yara 

Surcti mahsusada temin ettigimiz fotograflardan : italyan vapuru devriliyor 

Hususi resimlerimizden: 

den lspanyol vapuru ftalyan vapurunun 
solundan ba§ taraftaki bir numarah am
hara bodoslama bindirdi. Carp!§ma ani 
oldu ve hunun iizerine iki gemi siiratle 
birbirinden aynldt. 

0 vakit biz d.e onlara o1dukc;a yakm· 
la§ml§"hk. italyan vapurunun sol tarafm
da yukardan a§ag1ya d.ogru biiyiik bir 
yank ac;1lmi~tl. Akabinde gemi ba§tan 
kara etmek ic;in diimen kud1 ve karaya 
dogru gitti. Fakat !talyan vapurunun 
karaya gitmed.en yana d.ogru yatmaga ve 
batmaga ba§lad1gm1 gord.iik. 

lspanyol gemisinin de ba§tarafmin de
niz klSlnmda kalan sac;lan sola dogru 
egilmi§ti. 

Derhal gemiye tam yol vererek imda
da ko~tum. Ayni zamanda telsizle de 
ltalyan vapuruna yard1m isteyip isteme • 
digini sordum. F akat hic;bir cevab ala -
mad1m. Kazadan sonra lspanyol gemisi 
durdu. Benim fikrime gore, lspanya ge • 
misi Naraya daha yakm gec;ebilirdi. Bu 
rotaYJ neden takib ettigini bilmiyorum. 
italyan gemisi dogru rotada idi. Sag sa· 
hile daha fazla sokulamazd1.» 

Romanya vapurunun ikinci kaptan ve 
~ark~ISl da, s\ivarinin sozJerini aynen tek
rar ederek hadiseyi anlatm1§lard1r. 

SotJyet gemiai aiivariai birfey 
soylemiyor 

Kazayi goren Sovyet band1rah Sklyns
ki gemisi siivarisi Gorsofi muharriri -
mize soz soylemokten ~ekinmi§ ve d.ogru 
Sovyet konsoloshanesine gitmi§tir. 

lspanyol gemisinin ikinci 
kaptammn anlatttklan 

Ispanyol gemisinin ikinci kaptam kaza 
hakkmda: 

«- Hava iyi idi. Bogaz'da yolumuza 
devam ederken !talyan vapuru iistiimiize 
dogru gelmege ba§ladl. lki gemi o kadar 

ispanyol vapurunun iic;iincii kaptaDI 
muharririmizle gorii§iirken 

slirat1e birbirine yana§b ki kazaya mani 
olamadtk.» demi§tir. 

Geminin iic;iincii kaptani Luiz Guyava 
gemide kendisile gorii§en muharririmize 
§oyle soylemi§tir: 

«- Ben uyuyordum. Bi!'den §iddetli 
bir sarsmh ile uyand1m. Ka1khm ve gii -
verteye ko§tum. Biraz uzakta ltalyan 
vapuru karaya dogru gidiyordu. Carpi§· 
maYJ goziimle gormedim.» 

Magellanes gemisinin tayfalarindan bir 
bsml da ~unlan soylemi~lerdir: 
«- Kazadan sonra derhal ba§tarafa 

ko~tuk. Mii§kiilatla ac;1lan rahneleri ka
pathk. Suyun iisttarafmdaki bir deligi 
tahta1arla kapad1k.» 

lspanyol gemisi cepane almaga 
gidiyormuf 

!spanyol gemisi eski bir transatlantik 
gemisidir. Sekiz kathd1r. lc;inde gayet 
liiks salonlar ve muhte~em kamaralar var
dJr. Geminin fspanya hiikumeti i~in ce· 
pane almak iizere Odesaya gitmekte ol
dugu da soylenmi§tir. ic;inde yolcu yoktu. 

Birc;ok !spanyol vapurlan gibi bu gemi 
de bir miiddettenberi hiikfunetin askeri 
hizmetlerinde c;ah~maktad1r. 

Geminin en biiyiik salonunda Magel • 
lan'm boronzdan bir heykeli vard1r. Bu 
heykelin arkasmda elle i§lenmi§ 1 0 metro 
murabbamda hir d.iinya haritas1 as1hd1r. 

Hadisenin mahiyeti 
Hadise, niifusc;a zayiat olmad1g1 ic;in 

bir kaza mahiyetinde telakki edilmekte • 
dir. Bu kazada hangi tarafm kabahat ve 
ihmali bulundugu yaptlmakta olan tah • 
kikatla meydana <;Jkacakhr. 

~imdiki halde ltalyan vapuru taraf1 
hadiseye ispanyo1 vapurunun sebebiyet 
verdigini iddia etmektedirler. Gerek Ca
nakkale Miiddeiumumiligi tarafmdan 
ba~lanan, gerekse Deniz Ticaret mii -
diirliigii tarafmdan giri§ilen tahkikat ne
ticeleri bu i§i meyd.ana c;1karacakhr. 0 
zaman bu hadiseden miitevellid zarar ve 
ziyan davasma bu i~e mahsus beyne1mi -
lel mahkemede bahlacakhr. Ortada in
sanca zayiat1 mucib bir ciiriim olmad1g1 

Mogellanes istanbul sulanna girerken 

i~in Canakkalede tevkif edilmi1 olan ls- mam1§lard1r. Hatta, ltalyan vapuru 
panyol vapur siivarisinin de serbest h1ra- diikle i§aret verdigi halde !spanyol 
k1lacag1 anl!§11maktad1r. puru yanb~ rotas1m degi~tirmemi~tir, 

T ahkikat neticesi V ekalete Batao italy an vapurunda arkada§lml~ 
bildirildi F ethi Varalm kariSI Bay an Giilnar ile 

Ticaret Miidiirliigii kaza hakkmda diin annesi, Mm. Dufresn, profesor lsoard vc 
yaph~ tahkikat neticesini uzun bir tel • kam1, Dr. Hadi ve klZI, Madam Krebs. 
grafla !ktJsad Vekaletine bildirmi§tir. Kemaleddin ve Louis isimlerindeki yol· 

Hadise §ahidlerinden, Romanya vapurunun siivarisi hakime harita 
iizerinde ve gcmi raporuna gore izahat veriyor 

Diin gee; vakte kadar yap1lan tahkikat cular vard1. Gemi batmadan evvel fli • 
kazamn neden ileri geldigini sarih surette kalarla Canakkaleye <;Jkanlml§ olan bu 
meydana ~1karm1~ degildir. ~imdiki hal- kazazedelerden bir k1sm1, geminin mii • 
de malum olan §ekle gore, iki vapur bir- rettebatile hirlikte bugtin sabah sekizde 
birlerini rota degi§tirmege imkan verecek Kemal vapurile, bir k1sm1 da yann Ana • 
bir mesafede gordiikleri halde diimen ku· farta vapurile §ehrimize geleceklerdir. 
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Tiirkiye-Suriye miinasebetleri iizerinde 
[Ba§makaleden devam] l en piiriizsiiz samimiyetimizle temin ede· 

Biitun bu mese1ede bir noktaya dikkat riz. 
olunmasm1 rica etmek hakk1m1zdu: Ha· Biitiin dedikodulara, biitiin mubala
tay d.avasm1 ortaya att1g1m1z giinii takib gah hislere ve ihtiraslara ragmen biz sii· 
eden bitip tiikenmez miinaka§alarda hi- kun ve itidalimizi hie; bozmaks1zm Suri
zim nerede bitecegi bilinmiyen bir ilhak yeyi hala ve d.aima yalmz kom§u degil, 
maksad1 giittiigiimiiz iddia olunmu§tu. karde§ bir memleket ve millet saymakta· 
Milletler Cemiyeti Konseyinin ilhakla y1z. Suriyenin de artJk hakikat c;erc;evesi• 
hie; alakas1 olm1yan ve meseleyi tam ve ne avdet ederek bizimle iyi kom~u1uk, 
kamil bir §ekilde halletmemi§ oldugu hal- giize1 dostluk ve -iizerinde mar ediyo· 
cl~ bizi gene memnun k1lan karanndan ruz· candan karde§lik hayatJ kurmak 
sonra bu iddiamn iler tutar yeri kalma· ic;in gerekeni yapmaga ba§ladlglnl gor• 
mt§hr. Biz ilhak istemiyorduk, sadece ta· mck istiyoruz. Esas1 milletlerarasi en yiik
ahhiid olunan bir vazifenin yerine getiril- sek bir adalet divamnda halledilmi~ olan 
mesini istiyorduk. Ve unutulmama· Hatay davasmm teferruat meselelerini 
bd1r ki bu taahhiidii Hatay halkt he- bir par~a hiisniiniyetle ve a~1k kalble 
sabma biz de alml§ bulunuyorduk. yapacag1m1z gorii~melerle bir giinde hal· 
Y ap1lan $ey i§te bu ahdin yerine getiril- ledebiliriz. Kom§u ve karde§ memleket 
mesinden ibarettir. Ba§bakammn burada yapacag1 gorii§me· 

Dava ugrunda c;ok c;eki~ildi amma ne- Jerde bu iyi neticelere vas!l o1masml ve 
tice faydalarla dolu geldi. Evvela an'a- Tiirkiyeden Suriyeye selam ve muhab
nevi TUrk - F ranSIZ: dostlugu bu oldukc;a bet A gotiirmege muv~.ffak ~lmasm1 biitiin 
~etin imtihandan muzaffer !;lkh. Bu- hulusumuzla temenm edenz. 
nun yalmz mahalli Hatay meselesi ic;in YUNUS NADI 

NOVOTNi 
Serin ve gUzel bah~esinde 

Her ak!fkm me!ihur 

Budape3te Bulbulu 
ve sevlmli tenor 

BAY YUNKA 
en gUzel t;ark1l&r1n1 okuyorlar 

Her ogled en 14,30 a kadar me,· 
hur NOVOTNi orkestrs1 eo se,.kin 
par~alan ~al1yor. Tenzilath fiatlar; 

Tabldot: 4 tabak 75 kuru~ 
Daire - Tepeba~• 

degil, diinya sulhu ic;in biiyiik bir k1ymet 
ve ehemmiyeti vard1r. Sonra da istiklal 
hayahm kurmaga ve ormege hamlanan 
Suriyenin Tiirkiye ile kom§uluk, dostluk 
ve giderek karde~lik miinasebetlerinin en 
saglam §ekillerde tesisine imkan hamlan
ml~ oldu. Hatay vesilesile miistakbel 
miistakil Suriyenin hududlan en kat'i 
teminat altma ahnm1~ oluyor. Hayata 
yeni dogmaga hamlanan hir devlet ic;in 
bu hakikaten biiyiik k1ymetli miistesna 
bir mazhariyettir. Suriyeyi kendi milli 
hududlan ic;inde hiir, miistakil ve inki
~aflara nail olmu~ gormekten birinci de
recede bahtiyarhk duyacagtmiZI ac;1k 
soylerken bu ifadede biitiin Turk milleti· 
nin efkarma terciiman oldugumuzu saym 
misafirimiz Suriye hiikumeti ba§kanma • 'llr•••••••••••••,. 

r 
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ist. Borsasi 26/6/937 
PARALAR 

Ah~ SatuJ 
Sterlln 624.- 628.-
Dolar 123.50 127.-
Frank 114.- 114.-
Liret 110.- 115.-
Reldka Fr. 80.- 84.-
Orahmi 18.'' 23.-
fsvicre Fr. 570.- 575.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 68.-
KTon Cek 75.- 84.-
C::ilin A vustu1'Va 21.- 23.-
MaTk 28.- 31.-
Zloti 20.- 23.-
Penllo 21.- 25.-
Lev 12.- 14.-
Dinar 50.- 52.-
T{ron 1sve'- 30.- 32.-
Altm 1046.- 1047.-
Ban knot 255.- 256.-

CEKLER 
Artlts l{l!l!aDI!' 

Londra 626.75 627.-
""ew-York 0.7879 0.7861 
Paris 17.6925 17.685 
Milano 14.9740 14.9680 
Rriiksel 4.61150 4.61130 
A tina 87.195 87.1610 
Cenevre 3.4390 3.4375 
Sofva 63.82 63.7!l5R 
1\msterd. 1.4327 1.4325 
PTa!!' 22.fl2fl2 22.6175 
Vivona 4.2075 4.2057 
1Vlarfrid 13.96 13.955 
Rt>r1in 1.9647 1.9fl40 
VaTSova 4.1625 4.1610 
~.,.Janeste 3.9889 3.9!175 
Riilcres 107.06 11)7.0175 
Rell!l'ad 34.4635 34.45 
Yokohama 2.7410 2.74 
1\Toc;kova 24.0125 24.0225 
Stokho1m 3.0945 3.0933 

ESHAM 
Arths K11n11n1S 

Asian f'imt>nto 13.25 13.25 
tsTtKRAZLAR 

Acths K11n11nt~ 

Tiirk borcu I Pesin 18.30 18.30 
• • I Vadf'li 18.30 18.30 
• • n Vadl'li 17.50 17.60 
• • m Pe!!in 17.50 17.50 

TABVfLAT 
Atths Kat>ams 

Anadolu 
• Miimessil Pe!iiD 43.75 43.75 

Kad1nlar1n Gene· 
lefilirilmelerinde 

BiR MUCiZE: 

I 

Diinyanm en biiyi;k profesorleri gene 
ve kuvvetli hayvanlarm hiiceyrelerin -
den <;tkardtklan ozli insanlara a§thya -
:ralf olen kuvveti ve hayatl ia -
~e ediyorlar. Ayni esas ii.zerinde gene ve 
dine hayvanlarm cildlerini besliyen hu
ceyrelerin ifraz ettikleri o ktymetli oz:u 
vesaiti fenniye ile ikinci bir koruyucusu 
olan actbadem yagile imtizac ettirilir. 
Yagh ve yags1z Hasan Actbadem krem
leri elde edilir. Yiize, cilde siiriildiigii 
zaman mucize.denilecek bliylik degi§ik
lik goriilur. Gev§iyen adaleler gerilir, 
yi.izdeki c;ukurlar biiyuk dlizen ahr. A· 
<;tlan mesamat kapamr. Cild elastikiye
tini kaz:amr. <;il ve lekeleri koki.inden 
temizler. 60 ya~nda bir kadmm bu 
kremle burU§Uk yliziinii gene bir kmn 
cildi kadar tazel~irir ve dlizgiinle§ti -
rir. Bu hal tecriibe ile sabittir. Hasan 
Actbadem kremleri <;irkinleri glizelle§
tirir ve ihtiyarlan gencle§tirir. Kadm -
lara fiisunkar, tatl1 steak bir cazibe ve
rir. Cinsi cazibeyi ziyadele§tirir, fakat 
ac1badem yagt kremini yapmak c;ok guc; 
olup bu bir san'at ve fen meselesidir. 
Bazt ttriyat<;Ilar Actbadem esansm1 va
zelin ve buna benzer yaglarla kart§tlra
rak actbadem yagt kremi altmda sat -
mak isterler. Cildinizi actbadem ya • 
gmdan yaptld1gm1 asla malum ol
mtyan actbadem yag1 kremlerinden ko
ruyun, aksi halde yiizun esmerle§tigini 
ve tuylendigini gorlirsiiniiz. Yagh Ha -
san actbadem kremini gece yatarken 
yagstz Hasan AC'tbadem kremini sabah
lan kalklnca ylizlerine siiren her bayan 
cildlerinde bu biiyiik degi§ikligi gore -
ceklerdir. Her gece bayan teninin gii -
zelligini, §effafiyeti ve letafetini ancak 
bu Hasan kremlerile idame ettirebile· 
cegi.ni unutmasm. 

Hususi ve miinferid 
dans dersleri 

Beyoglu Karlman kar§Ismda eski 
•Polonya• Nur- Ziya sokak No. 3. Mii
racaat saatleri paz:ardan maada her giin 
(12 - 14) ten (17 - 21) e kadar. 

Profesor Panosyan 

PARiSE 2 net seyahat j 
16 temmuzda Loyd EXPRES va
purile ve Brindiziden ROM.A, 
MODAN tarikile. D6Ntl$: NIS, 
MONTEKARLO, ROMA, NAPO
Li tarikile iir; ay zarfmda lstenil • 
digi zaman munferiden avdet olu
nabilir. 

Gidi&, donii$ fiatlan: 
1 ioci 2 nci 3 ncu Yatakh yemekli 
200 140 ~5 • 

"NAK, 
Seyahat Acentahgt 

Galata Rthbm cad. 7. Tel. 43126 

CUMHURiYET 

Hakiki ~AM kokulu 

EREN KOLONYASI 
Cigreleri zay1f, ve sinirleri bozuk olanlar1n kalbine 

ferahhk verir ve gonliinii a~ar. 
Bilhassa masaj ve banyo i~in ~ayam tavsiyedir. 10 gram EREN kolonyast banyo· 

nuzu miikemmelen tatir eder. Citdinizi mis gibi kokutur ve giizeJle~tirir. 
Tan•nm•f eczane atriyat ve tuhafiye magazalar1nda satd1r. 

Evliya Zade Nureddin Ecza alat ve Itriyat deposu - Istanbul 

Mektep, I ngilizceyi en iyi ogre ten bir miiessesedir. Almanca veya_ franstz_c~ iht!yarl olarak miitehass•~- ~uallimle~ 
tarahndan ()gretilir. Milll terbiye ve kiiltiire son derece ehemm1yet venhr. A1le hayat• ya~at1hr. Kutu~hanelen 
mUkemmeldir. Ktz ve erkek beden terbiyesi ve sporlar tale ben in bedenl tekemmiiliinii temin ~d~r. Lise k1sm1 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gilsterihr. 

MUHENDtS KISMI AmelJ v_e nazarl usullerle elektrik, makine ve Nafla miihendisi yeti~tirir. 

KAYIT GONLERI: 1 A~ustos'a kadar Car~amba gOnlerl saat 9:00 dan 12:00 ye kadar. 
I Agustos'tan sonra Car~amba ve Cumartesl gOnleri saat 9:00 dan 12:00 kaclar. 7 EyiU!den sonra _he( gOn. 

Fazla n~aiOrnat ic;:in mel~tupla. veya bizzat anOracaat edilebilir. 

ilbaybgtndan: 
1 - Eksiltmiye konulan i$ Patnos ilc;esinde yaptlacak ilk okul in§aatt 

ke$if bedeli on bin alh yuz altmt$ bir lira alb kuru~tur. 
2 - Bu i~e aid liartname ve evrak ~unlardtr: 
A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Fenni &artname, 
C- Mukavelename projesi, 
D- Ke~ifname ile ke~if hulasas1 cetveli, 
E- Resmi projesi, 
F- N afta i&leri ~eraiti umumiyesi. 
3 - lstiyenler eksiltme liartnamesile buna miiteferri diger evrakl En

cumen kaleminde gorebilirler. 
4 - Eksiltme 1/7/1937 tarihinde per~embe giinii saat 16 da Agn Vi • 

Iayeti Daimi Encumeni odasmda yapliacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in taliblerin 799 lira 62 kuru~un muvak • 

kat teminat vermeleri ve Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 say1h niis · 
hasmda c;1kan talimatnameye tevfikan Nafta Vekaletinden ahnmt~ mute · 
ahhidlik vesikas1 ve 937 ytlma aid Ticaret Odast kayid vesikasm1 haiz olup 
gostermesi ~arttrr. . 

6 - TPklif mektublan yukanda dordi.inci.i maddede yaztli saatten btr 
saat evveline kadar Agrt Vilayeti Daimi Enclimen Reisligine getirilerek 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm mu • 
ayyen saate kadar gelmi~ olmas1 ve dt§ zarfm muhur mumile iyice kapa • 
ttlm1~ olmas1 laztmdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3189) 

Dh; macunlar1n1n incisi 

K 0 H i N 0 R· 
Dis c r. 

• 
Bunu bir kere kullananlar arbk aynlamazlar. 

kullanmamt~ olanlar bir denesinler. 
lzmir sab~ !ilubesi : Bay Ahmed Buldanloglu 

BAYANLAR 
Bundan sonra biitiin e&yanxu 

F E V A 
Mlistahzarile ytkaymtz. (Son

derece teksif edilmi~ oldugundan 
bir litre suya 1 kahve ka~tgt mik -
tart kafidir.) Coraplanmzt, ~;ama -
strlarmtzt, ipekli ve ylinlii kuma~
lanmzt yeni bir hale ifrag eder • 
siniz. 

Soguk, act ve kuyu suyu ile dahi 
ytkiVabilirsiniz. 

Evinizde meccanen bir tecrube 
yapmak i~;in 20620 numaraya te • 
lefon ediniz. I 

YeRane sah~ yeri: Toledo, Sul -
tanhamam Hacopulo han 37. • 

Almanca - Tiirk<;e 

Teknik Lugat 
Adnan Halet Ta§pmar 

Almanca - Tiirk<;e tercume i§lerile 
me§gul olanlar ve teknik kitab okuyan
lar i<;in faydall bir eserdir. Tevzi yer • 
leri: istanbul Kanaat ve ikbal Kitab -
evleri, Beyoglu Ha§et Kitabevi. 

EE!~nUH E~2~e~ ~an~n~ t:w 
!liiD hastalarm1 kabul eder.er I 

Zayi - 32 - 33 ytlmda Darlilmualli -
matm cana• ktsmmdan aldtgtm §ahadet
name zayi olmu§tur. Yenisini alacagtm
dan hiikmii yoktur. 

Abdlirre§id klzt 206 No. h Kadriye 

~-·-·in.h.•.·sa-rl•a•r_U_m•u•m-·M-u.·d.u.·r.Iu.··g.vu.··n·d••en_: __ I .. •--• Operator 

RIZA UNVER Tampon slinger kagtdt 
Teskerelik kagtd 
Klir;iik karbon kagtdt 
Biiviik karbon kaitdt 
Karerenai kagtdt 
Takrirlik kagtd 
!nee makine kagtdt 
Kalm makine kagtdl 
Miisveddelik kagtd No. 5 
Ciz~ili kaihd No. 6 
Ciz~ili kaihd No. 2 
Tel raptive kii~;iik 
Ba ttal ~;iz~ili kaihd 
Tel raptive bliyuk 
San kose raptivesi 

45000 
1500 
4000 
2000 

750 
2000 
8000 
6000 
4000 
1500 
4000 
3000 
1500 
4000 
1000 

Tabaka 
Top 
Kutu 

, 
Top 

,. 
,. 
,. 

,. 
Kutu 
Top 
Kutu 

,. 
I - Nlimuneleri mevcud yukanda cins ve miktan yaz1h c15• kalem 

ktrtasiye pazarhkla satm almacakbr. 

II - Pazarhk 30/VI/1937 tarihine rashyan c;ar~amba giinii saat 14 te 
KabPtasta Levazrm ve Mubayaat ~besindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
lacakhr. 

III - Sartnameler parastz olarak hergiin sozii gec;en subeden ahnabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yuzde yedi 

buc;uk gi.ivenme paralarile birlikte adt gec;en Komisyona gelmeleri ilan olu
nur. (3317) 

~ 

I - Kapah za.rfla eksiltmiye konulup isteklisi ~;tkmadtgmdan ihalesi ya
pd::mtyar. •8100· hra muhammen bedelli 3 aded bileme makinesi ~artnamesi 
ve resmi !7'Ucibince paz:arhkla satm almacaktJr. 

II - Pazarhk 2/VII/1937 cuma giinu saat 15 te Kabatasta inhisarlar Le
vazlm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakhr. 

III - % 7,5 muvakkat teminat 607,50 liradtr. 
IV - Sartnameler parastz olarak hergiin inhisarlar Levaztm ve Muba

yaat subesinden ve (M 16 • 195) sayllt resimleri inhisarlar Tiitiin Fabrikalar 
subesinden ahnabilir. 

V - Pazarhga i~tirak etmek istiyenlerin pazarhk glinlinden 2 giin ev
veline kadar fiatstz tekliflerini inhisarlar Tutiin Fabrikalar Subesine ver • 
meleri ve tekliflerinin kabuliine dair mezkur ~ubeden vesika almalan la -
ZIDldtr. 

VI - isteklilerin pazarhk ic;in tayin olunan glin ve saatte % 7,5 gii • 
venme paralarile birlikte yukanda adt gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

~ 
(3685) 

I - Evvelce kapah zarf usulile satm ahnacagt ilan olunan 8000 lira 
muhammen bedelli iki aded ytik asansorii ic;in elde ed.ilen fiat fazla gorlil
diigunden pazarbkla eksiltmeye konulmustur. 

II - Eksiltme 30/VI/937 tarihine rashyan c;arsamba gunil saat 16 da 
Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat Subesi Ahm Komisyonunda yaptlacak -
trr. 

III - Muvakkat teminat 600 Iirad1r. 
IV - $artname ve projeler 40 kurus mukabilinde sozii gec;en ~ubeden 

almabilir 
V L tsteklilerin; pazarhk giinunden en az be!3 giin evvel fiats1z tek

lif ve kataloklanm inhisarlar Tutun Fabrikalar Subesine vermeleri ve tek
liflE>rinin kabul olunduguna dair vesika almalan laztmdtr. (3468) 

Doftum ve kad1n hastahklart 
mOtehaSSISI 

Cajtalo~lu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavl yapt 

T eleton : 22683 --•• 

Kire~lik Komiir 
Madenleri 

Turk Anonim §irketinden: 

l;lirketimizin 24/6/937 tarihinde inikad 

eden hissedaran fevkalade toplanhsmda 

ittihaz edilen karara tevfikan beheri 

yirmi lira ktymetinde ve yiizde elli biri 
nama ve yiizde k1rk dokuzu hamiline 

muharrer olmak lizere (7500) imtiyazh 
hisse senedi ihract talfarrlir etmi§ ve i§

bu hisse senedlerini i§tirada eski hisse

darlartmlZln rii<;han hakkt tanmmt§ ol
dugundan bu karara tevfikan rli<;han 

hakkmt kullanacak hissedarlanmtzm 7 
temmuz 937 tarihine kadar Bahc;ekaptda 

Ta§ banda kain §irket merkezine mlira
caatle taleblerini kaytd ve hisse bedel
lerini 24 temmuz 937 tarihine kadar ta
mamen tediyeyi taahhiid eylemeleri ilan 
olunur. 

Bu akfam 

Mfinir Nureddin 
PANORAMA 

Bahf;esinde 

Kartal icra memurlugundan: 
Bir borcdan dolay1 mahcuz olup pa -

raya c;evrilmesine karar verilen kasab 
diikkam enkazt 1/7/937 tarih ine musa
dif per§embe giinli saat 17 de Bostanctda 
yeni Kariyede Kasablar c;ar§tsmda a<;tk 
arttJrma ile sahlacagmdan talib olan -
larm o glin ve o saatte orada haz1r bu
lunacak olan memuruna mliracaatleri 
ilan olunur. 

Sthhat ve lctimai Muavenet I Eglenceli banyo yapmak, g~zel miiz1k .dinle~ek, d~n~etmk,, 
yeni varyete numaralar1le ho~ vaktt ge~trmek 1~1n 

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

fizere fen memurlarma ihtiyac oldugundan talib olanlarm evrakl mlisbite • 
lerile Sthhat Veka.Ietine miiracaat etmeleri. d537:o (3345) 

Biiyiikdere BEY AZ PARK Gazino 
ve BANYOLARINA gidiniz. 

------ -- ---- -~:_- ..,. 
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BOZKURT 
TIRA~ SABUNLARININ 

formUIU hususl mUtehass•s•m•z tarafandan 
yap•lmlfll•r. Cildi yumu,atlr ve fevkalade 
kopUrmektedir. iddiam1z1n lspat• itrin bir 
tecrUbe kafidir. oZ TURK f;OCugunun mah 
ve TUrk piyasas1nda &fii bulunm1yan BOZ 
KURT t1ra, sabunlar1n1 kullan1rken arka
da$1aran•za da tavsiye etmegi asia unut· 
may1n1z. 
Heryerde teneke kutulusu 25 kuru,tur. 

·---------------------------Konya iskan Miidiirliigiinden: 
Cumn merkezinde 101 numarah 1,iehir tipi plamna gore yaptlacak 300 

kerpic; ev ve Ak~ehrin Ho~kadem mevkiinde 103 numarah tipe gore yapt -
lacak. 130 kerpic; ev ve keza Ho~kadem mevkiinde yapllacak 28 ev, Kanhca 
mevktinde yapllacak 121 orta ve tipi koyleri arasmda yaptlacak 67 ve Ma· 
arif koylinde yapllacak 3 ve Ytlanyusufta yapllacak 10 ev ki cem'an 229 ker
pic; ev ve Dursunlu ve Kazak koylerinde 104 numaralt tipe uygun olarak 
yapllacak 31 ta~ ev ve Ak~ehir kasaba merkezinde 102 numarah tipten 4 
ev ki cem'an 694 ev 2890 saytb kanuna ve olbabdaki Vekiller Heyeti kara
rma tevfikan 30/6/1937 tarihine musadif c;ar1,jamba giinli saat 15 te Konya 
!skan Mud.iirlugu dairesinde pazarhkla ihalesi eksiltmeye konulmu~tur. 

1 - Bu in~aat ic;in liizumu olan keresteden 2000 metro mikab mamul 
olarak iskan dairesinden verilecektir. tlst taraft mliteahhid tarafmdan te -
min olunacaktlr. 

2 - lskandan verilecek 2000 metro mikab mamul keresteden maada in
~aat ic;;in li.izumu olan kerestenin list tarafile icab eden ta~ ve kerpic; ve ki
remid ve sair bilumum malzemesi ve kapt ve pencere ve teferruatt i~c;ilikleri 
mliteahhidP aid olacak ve anahtar teslimi suretile in$a edilecektir. 

3 - Cumra kazasmda yapllacak 300 evin ustu Marsilya benzeri kiremid
le, diger ~inalar tamamen yerli kiremidle orti.ilecektir. 

4 - I~bu in~aat toptan bir miiteahhide ihale edilecegi gibi icabma go
re iki iiG muteahhide ayn ayn ihale edilebilecektir. 

5 - Tal1bler elde mevcud. in~aat ke~if defterine ve mevcud ke1,iifname
deki ktymetlere nazaran % 15 nisbetinde kat'i teminat vermege mecbur "' 
durlar. 

6 - Talibler teminatlarile birlikte bizzat veya musaddak kanuni ve• 
killeri vasttasile eksiltmeye i~tirak edebilirler. 

7 - Yaptlacak evlerin tarzt insasma aid fennt ~artnamesi ve tip ve 
planlan ve kereste ve kerpic; ve tugla ve kiremid fenni ~artnameleri ve ida
ri 1,jartnamesJ Konya iskan Miidiirliigunde mevcud olup talibler her zaman 
para~tz olarak bunlan ~orebilirler. 

8 - Taliblerin yukandaki serait dairesinde ve muayyen olan giin ve sa-
atte Konya iskan Miidlirliigune miiracaatleri ilan olunur. (3668) 

Hi~ ,iiphe 
etmeyiniz. 

Sizi de 
Gen9le~tirir. 

Kapab zarf 

Stvas Orman 
usulile arttJrma ilan1 

DirektorliiP.iinden: -
1 - Stvas Vilayetinin Koyulhisar kazas1 dahilinde Rumyaylast, Tutya-

ltk mevkii 1naktamd~n 1937 senesi tahammulli.i 4031 mikab c;am, A!embey 
Dumanhca maktamrlan 673 M3 c;am ve Dumanhca Kozan deresi Bedre~ or
mam<Jm tahammiilu 433 metro mikab c;am ki cem'an (5137) metro mikab 
san ·c;am hehet metro mikabt 460 kuru~ bE>deli muhammenle 19/6/1937 ta • 
rihinden 1tibaren 20 ~un mliddetle artbrma ve eksiltme kanununun maddei 
mahsuslarma gore ve kapah zarf usulile arttlrmtya c;tkanlmJsbr. 

2 - Yevmi ihale 8/7/1937 tarihine musadif persembe glinu olup ayni 
glinde saat 16 da S1vasta Orman Direkti:irlii~u dairesinde mlite§ekkil Sah~ 
Komisyonunda icra ktlmacakttr. 

3 - Muvakkat teminat miktart 1772 lira 27 kuru~tur. 
4 - thaleyi muteaktb yiizde yedi buc;uk teminatJ muvakkate, yiizde on

bese iblag Pdilecektir. 
5 - Emvalin tutar bed.eli 4 taksitte odenecek, her taksit bedeli 3 ay 

olup mliddeti 1 senedir. 
6 - Miiddeti i~;inde odenmiven taksitler gec;en giinlerin yiizde 9 nizami 

faizile hirliktl? tedive olunacaktJr. 
7 - Jstekliler 2490 numaral1 kanunun tarifatma muvaftk olarak ihzar 

edecPkleri teklif mE>ktublanm ikinci maddl?de giistPrilen saatten bir saat ev
veline kadar SIVasta ArttJrma Komisvonu Rivasetine bir makbuz mukahi
linde teslim E'tmelidirler Posta ile g1inderilecek teklif mektublarmm arttlr· 
ma saatinden bir saat evveline kadar gelmi~ olmast laZimd1r. Postada vakl 
olacak gE>c-ikmeler kabul edilmez. 

8 - Bu hususa aid ~artnameler, Stvas, Ankara, istanbul, Orman MUdur· 
liiklerinde !toriilebilir. 

9 - Ktsif. ilan ve sair masraflar alana aid olacaktlr. (3661) 

Ankara Cezaevi Miidiirliiuiinden: _.. 
1 - Ankara Cezaevinin 1 haziran 1937 tarihinden 31 mayts 1938 tari • 

hine kadar bir senelik ekmek ihtiyact ic;in 21/6/1937 tarihinde ac;tlan kapalt 
zarf usulile mlinakasasma zuhur eden taliblerin teklif· evledikleri fiat haddi 
itidalde goriilmediginden mezkur ekmek ayni serait altmda ve kapah zarf 
usulile 21 ~i.in mudcl.etle uzahlmasma karar verilmistir. 

2 - lhale 12 temmuz 1937 tarihine rashvan pazartesi gunu saat 15 te 
Ankara Cmrhurivet Mi.iddeiumumiliifinde tonlanan Komisvonda yap1lacakttr. 

3 - istekliler muhammen bedelin % 7,5 u olan 2424 lira 33 kuru~luk 
muvakkqt temmat vereceklerdir. 

4 - Eks•ltmPden mi.itevellid rlisum. teklif ve damga resmile ilan lie • 
retleri vc mdelhace ekmegin tahlil ucreti vesair bilciimle masarif miiteah -
hide aiddir. 

5 - Teklif mektublan 12 temmuz 1937 pazartesi ~unu saat 14 e kadar 
stra numarall makbuz mukabilinde ikinci maddede yazth Komisyon Reisli· 
gine veril ece ktir. . . . . . . 

6 - Sartnameyi gormek ve fazla tzahat almak tshyenlerm mesa1 saat1 
zarfmr'.a Cebecide Cezaevi Mlidurliigiine mliracaatleri ilan olunur. 

•1716• (3645) 
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Sazendeler 
Kernan : NUBAR 
Kemen~;e: ALEKO 
P•varo : YORGO 
Ciimbih : CEMAL 
Klarnet : SEReF 
Darbuka: HASAN TAHSiN 

Mugar;nlyeler 
MAHlV.lJRE. SFNSES 
iHSAN LEYLA 
AF•TAB 
AYDA 

Mugannller 
AGYI\ZAR 
C·LAL 
UDi ABDi 

Aynca: S. ATILLA RevnaUnUn muhtellf Anadolu oyun havalan ve zeybeklerf. Tel. 4267~ 

izmir Memleket Hastanesi Ba,hekimliginden: 
!zmir Memleket ve E$refpa$a hastanelerlnin bir yllhk ihtiyacmt kar~th

yacak olan 45,000 kilo ve 18,000 lira muhammen bedelli koyun ve kuzu eti 
kapah zarf usulile ve 11/6/937 tarihinden 1/7/937 tarihine kadar 20 giin mi.id
detle eksiltmiye ~tkartlmu~tlr. !stekli olanlarm !leraiti miinakasay1 gormek 
1stJyenleri.l hergiin Ankara ve istanbul Sthhat Mi.idlirlliklerine ve 1zmir 
Memleket Hastanesi Ba~hekimligine mi.iracaatleri ve eksiltmiye i$tirak ede
ceklerin miinakasanm icrasmdan evvel bedeli muhammenl olan yiizde yedi 
bur.;uk nisbetinde 1350 lira teminah muvakkatesini H. Muhasebe Mi.idlirlii • 
giine yatJrmaga veyahud bir banka mektubu veyahud da tahvilatm1 bir zarf 
deruni.inde teklifnamesini ve bu iki zarftan bir zarf ir.;ine konularak ve i.istli 
mlihiirlenerek zarfm iizerine acl.resi hangi i$ ir.;in miinakasaya l$tirak edece
ginin de derci ve ihale giinii olan 1/7/937 tarihine rashyan pazartesi giinii 
saat ondan on ikiye kadar !zmir Vilayet Daimt Enciimenine miiracaatleri 
ilil.n oh:nur. c1870· (3379) 

~irketi Hayriyeden: 
Bogazi~inin biitiin mesireleri 

a~1lm••t•r 
Rumeli ktytsmda: 

Altmkum: Rumelikava~l mesireleri. 
Sanyer: Sular c<;trr.;tr, Hlinkar suyu, Kestane ve $ifa suyu vesaire• 
Biiyiikdere: Ftstlk suyu, kazinolar, bendler, Sultan suyu, piyasada Be-

yaz Park kazinosu. 
Bebek: Bebek bah~esl. 

Anadolu ktytsmda: 
Cubuklu mesiresi, Mualla ve arkada$lan tarafmdan mi.ikemmel saz. 
Beykoz: Karakulak, Kaymakdonduran mesireleri bunlara otobus ser

visi vardrr. 
Salacak: Park ve plajt yeniden ilavelerle a~tlmt~ ve yenile!?tirilrni$tir. 
Bogazi~i methalinde Marmaradan gelen en temiz ve s1hhi havay1 

burada alacaksmtz. 

aideli Maliima 
Pazar sabahlan nlSlf iicretle ehven postalar yaptlmaktadtr. 
Pazar giinleri her iskeleye mahsus stk slk vapurlar var ve ihtiyaca 

gore fazla postalar kaldmlacaktrr. 
Sariyerde en son sistemde yeni in~a olunan Camhbalik lokantas1 ve 

kazinosu 3 temmuz 937 cumartesi gunii at;llacaktlr. 
Bu lokantada yemek yemek pek hususi bir zevktir. 
Slitliice mesiresi 4 temmuz 937 den itibaren acllacakbr, 

Bina i,Ieri 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i$: Ankarada Miilkiye Mektebi sthhi tesisat, 

kalorifer tesisatl, su deposu ve ~ama$trhane insaah ve tamirattdrr. 
Ke§if bedeli: 34,828.22 liradtr. 
2 - Eksiltme 5/7/937 pazartesi giinii saat 15 te Nafta Vekaleti Yap1 f§· 

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

kabilinde Yapt i~leri Umum Miid.iirliigiinden ahnabilir. 
4 - Eksiltmiye girebilmek ir.;in taliblerin 2,612 lira 12 kuru$luk muvak

kat teminat vermesi ve Nafta Vekaletinden almm1~ mi.iteahhidlik vesikast ve 
asgari 15,000 lira degerinde kalorifer ve slhht tesisatl iyi bir §ekilde yapml§i 
olduguna dair vesika gostermesi liiZimdtr. 

!steklilerin teklif mektublarm1 ikinci maddede yazth saatten bir saat ev· 
veline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. 
Posbda olacak gecikmeler kabul edilmez. cl57h (34440) 

• • • 
Istanbul Universitesi Artbnna ve Eksiltme 

Cinsi 
Odun 

Pazarbk Komisyonu hanlar1 
Miktan Muhammen fiatt 
149000 kilo Beber 250 kilosu 

3 liradan 

Teminatx 
135L. 

!halesi 
12/7/937 saat 15 

l - 'U'niversite merkezile Fakiilte ve onlara bagh miiesseselere ahnacak olan 
odun yukanda yaztll giin ve saatte Rektorli.ikte kapall zarfla eksilt -
miye Ctkanlacaktrr. 

2 - Talibler 2490 sayth ihale kanununda yazth vesikslarile beraber tek • 
lif zarflarm1 ihale giinii saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Rektor
liige vermi~ olmahdrrlar. 

3 - Sartname ve liste hergi.in Rektorliikte okunabilir. (3725) 

SUMER BANK 
Bursa Merinos Fabrikasi 

Miidiriyetinden: 
Fabrikamtz yalanda i~letmiye a~daca~ndan Meri
nos ve Yanm kan yapag1s1 olupta satmak istiyenle
rin hergiin fabrika miidiriyetine miiracaat ebneleri. 

Kars Nafta Direktorliigiinden: 
1 - Golec!.e yapllacak 49800 lira 20 kuru~ asd inekhane ile 6033 lira 

94 kuru!lluk inekhane miidiriyet binas1 ntecmuunun 57834 lira 14 kuru~luk 
in~aat kapah zarf·usulile eksiltmeye konmu$tur. 

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

3 - Muvakkat teminat 4337/56 lirad1r. 
. 4 - Bu in$aatp aid plan, ke$if, miinakasa §artnamesi baymdtrhk i~ • 

I:~~ .. genel, mukavele projesi ·2- 90 kurus mukabilinde Kars Nafla Miidiir
lugur.den verilecek. 

• 5. - !stekli olanlar teklif mektublarile beraber in~aat i~in Naf1a Ve -
k?letmden almts olduklart ehliyetname vesikas1, Ticaret Odas1 kayid, hi.i • 
'\Ttyet varakas1 ve teminat makbuzu veya mektublanm ayn ayr1 bir zarfa 
k~yarak taahhiidli.i olarak yukartda · soylenen saatten bir saat evvel Ko -
nusyon Reisine makbuz mukabilinde vermeleri veya pasta ile gonderil -
lrtesi laz1md1r. Teklif mektublarmda biitiin insaat evrakmm okunup kabul 
edildigi, yazJJmast lazundtr, (3481) 

Siz de bu kremden 
ta,may•n•zl 

Bliti.in cihanda elli senedir daima 
ti.in ve e§siz kalmt§tir. 

KREM BALSAMIN 
Biiylik bir bilgi ve uzun bir tecriibe 
mahsulii olarak viicude getirilmi§ ye
giine sthhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
~ohretini s5z ve §arlatanhkla degil. 
srhhi evsafmm Londra, Paris, Berlin, 
Nev • York gi.izellik enstitiilerinden 
yiizlerce krem arasmda birlncilik mii
kafatmt kazanmt§ olmakla ispat et
mi§tir. 

KREM 
Giindiiz ic;in yagstz, gece ic;in ya~ll 
ve halis actbadem kremlerL Tarunmi§ 
ecza, 1triyat ve tuhafiye magazalarmda 
bulunur. 

lNGtL!z KANZUK ECZANESl 
BEYOGLU • ISTANBUL 

Sayan 

HAMiYET 
Her aktam 

PANORAMA 
bah~eslnda 

1, ar1yorum 
Yiiksek ikhsad ve Ticaret mektebi 

mezunlarmdan, biiyiik bir miiessesede 
mes'ul muhasib olarak c;ah§mt§, her 
tiirlii muhasebe usullerine vaktf, tecrii· 
beli bir gene i§ anyor. Taliblerin istan
bul A§trefendi caddesi No. 46, Tel: 13533 

HavalandirJimi~ 

Yen i 
P u d r a 

GUzellik mUtehass1s1 
Parisli bir kimyagerin 

tayan• hayret ke'fl 
0 kadar ince ve o kadar hafif bir 

pudrad1r ki adeta havada u~ar. hte, 
Parisli kimyagerin §ayam hayret ke§fi 
budur. 

Bunun i~indir ki yeni (Fascination) 
Tokalon pudrast, cildi hemen goriirunez 
gayet ince bir gtizellik tabakasile kaph· 
yarak yeknasak ve muntazam bir surette 
yap1~1r ve yiize adeta tabii bir giizelhk 
manzaras1 verir. T esiri itibarile yiize 
«makiyaj gormii~» bir ~ekil veren agu 
ve modas1 ge~mi~ pudralardan tamamile 
ba~kadrr. Yeni (Fascination) Tokalon 
pudrasmda bilhassa cildde 8 saat yapl§· 
mak hassasm1 veren krem kopiigii var • 
d1r. Yeni (Fascination) Tokalon pud • 
rasmt kulland1gmrz takdirde en steak bir 
salonda bile yiiziiniiz, hi<;:bir rotii,e ihti
yac gostermiyecektir. Uzun bir dans su
varesinden sonra bile teniniz daima terii 
taze kalacakt1r. 

Z0MR0T YALO 
KAPLICALA I 

Bu sene Kaplicalarin Otel ve a-
r1nda biiyiik tekemmiiller yapilmi,tir. 1 a

zirandan itibaren fiatlardaki ucuzluk bilhas-
sa calibi dikkattir.. , 
(;1nar Oteli: Bir giinliik pansiyon koinple 
(Otel ve Yemek) bir ki~i i~in ( 325) ku

iki ki~i i~in otel ve yemek !-' ~ ( 550 ) rustur. 
' 

kurustur. • 

Biiyiik Otel: Bir giinliik pansiyon kom
(350) kisi 

' 

• • 
I~ID pie ( Otel ve Y emek) bir 

kuru~tan ba~l1yarak kat ve odalar1na gore 
yedi liraya kadard1r. iki ki~i i~in 
dan dokuz liraya kadard1r. 

alt1 lira-

Aileler i~in ayr1ca tenzilit yap1l1r. 
Lokantalarda biiyiik bir itina ile hazirlanan yemek

lerin tabldotu: Biiyiik Lokantada 100 ve Park Lo • 
70 kurutsur. Alakart yemek fiatlarinda kantaslnda 

dahi tenzilat 
Banyo fiatlar1 ge~en seneye nazaran ~ok ucuzlamJ,hr. (3233) 

NAYf/167TM 
~IZIR 

Miiessesemize gelen mektubla • 

rm pek ~ogunda sarih adres bulun· --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mamast yiiziinden mii,terilerimizin istanbul Halkma MiiJ" de 
dileklerine bizzarure cevab verile· 
memektedir. Mektublartn a~tk ad • 
resle gonderilmesini dileriz. 

Fenerbah~e deniz hamamt ac;lld1. Modern, temiz yeni bir tesisat yapllch. Her• 

kesin istirahati temin edilmi§tir. Fiatlar her hamamdan ucuzdur, 

Salttll ve Bu,fmuMrnn: Yana Nad• 
umumt nem11cm tttare eden Yat ltlel1 

M1l4fl.ril: Hil,net MlJnil 

c~~ matba&ft 



Hastahk, ciliim ve pislik getiren fareleri oldiiriiniiz 
, 

HASAN FARE ZEHiRi 
Macun ve Bugday ~eklinde olup biiyiik ve kii~iik her nevi fareleri, 

SI~anlarJ derhal oldiiriir. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Bugday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarm1 yagh bir ekmege ve 

herhangi bir gtdaya siirerek farelerin bulundugu yerlere koymahdu. 
Kutusu 25 er, ikisi bir arada 40 kuru~tur. 

Hasan deposu : istanbul, Ankara, Beyoglu, 
Be,ikta,, Eski,ehir. 

t macununu ullan1n1z 
Dit hekimleri kontrolu 

alt1ndad1r. 
Umumi sab~ yeri : Asri d~ deposu, T &!J Han, Istanbul 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlari I 
Semtimeshur ve 

mahallesi 
Cemberlitas 

Cadde veya 
soka~ 

'ravukpazari 

No.s1 Cinsi 
Muhamrnen 

ayhg1 
Lira K. 

15 00 Hiiseyinaga 
camisi 
Mehmed~elebi 
camisi 
Ahmedkethiida 
camisi 
Tiirbedar odast 
Hane 

Ayvansaray, Korucu- -, 
mehmedc;elebi , 
Cerrahpasa, Kiirkciiba;;I 

Haseki, Hobyar 
Bakrrkoy 

Unkapam, Yavuze-c:inan 
Cars1da 
Cakmakc;1larda 
Eyiib, Rami 
Carstda 

Kuyulu 

Haseki eaddesi 
istanbul caddesi .. .. 

1 

73 

19 
17 
2 

34 
35 - 39 

42 

28 

Diikkan .. 
.. 
" 

Diikkanm ms1f 
hissesi 
Oda 

5 00 

8 00 

2 00 
7 00 
5 00 
5 00 
3 00 
2 50 
2 50 
1 50 

2 50 

Besteklr tanburi Selahaddin 
Bayanlar 
Suzan 

Ayten 

Okuvucular Saz Heyetl 
Ya~ Necati Tokyay Keman 

~efik Piyano 
Hasan Kaoun 

Ibrahim Hasan Ban~o 
Sevim ~iikrii Klarnet 
Melahat Nihad Ney 
K Melahat Yahya Parasko Kemen~e 

Bayan LiiTFiYE taraf1ndan Milli oyunlar ve akrobatik numa· 
ralar. Tanburi Fahri taral1ndan halk tUrkUieri ... 
Giindii2.leri konsiimasvon 9, biiviik duble bira 18 kuru$tur. Teiefon: 43703 

• 

Daima Radyolin 
c;unkii o sizin hem di~lerinizi hastahklardan, 
hem paran1z1 yabancdara gitmekten kurtarm1~br 

\..._ __ 
~U~~i~o~ll~v~ .. ~mi I 

itina ile yaptldtgt ve rakabet kabul 
etmez bir fiatla sabldtgt i~in yurd
da ecnebi mamulahnm hakimiye
tini ortadan kaldtrmt~br. Kazan • 
dtgi bu ragbet sebebile elde hi~ 
stok bulundurmadtgmdan da mii
temadiyen laze ihzar olunarak pi
yasaya ~tkarthr. 

Radyolin kullammz; sa de di~ -
lerinizi temizlemek, korumak ve 
guzellettirmekle kalmazstmz, ver
diginiz para da kendi cehinizde 
kalmt{l olur. 

RADYOLiN 
Ankara V aliliginden: 

Ankara - istanbul yolunun 135 + 00 - 165 + 00 kilometreleri arasmda 
15 aded menfez ile 1822 metre tuliinde ~ose in~aatl 15/7/1937 per~embe giinii 
saat 15,30 da Ankara Vilayeti binasmda Daimi Enciirneninde kapah zarf usu
lile eksiltmiye konulmm~tur. 

Ke~if bedeli c 18835:. lira c64:o kuru~tur. 
Muvakkat teminatl c1412» lira c70:o kuru~tur. 
Bu i1;1e aid evrak1 ke1;1fiye ve 1;1artnameler N afta Miidiirliigiinde goriile • 

bilir. 
isteklilerin Ticaret Odas1 vesikast, teminat mektub veya makbuzlart ve 

Nafta Vekaletinden aldlidan fenni ehliyet vesikasile birlikte ihale giinii sa
at 14,30 da Enciimen Riyasetine miiracaatleri. c1742:o (3703} 

BROD 
Kuma, Ticarethanesi 
SULTAN HAMAM 
Perakende sallf& ·aid YENi MAGAZANIN at;ll• 
mas• mUnasebetile aoa.m IN il.oiZ kuma, .. 
lar• ve kuponlar• getirdlglnl e zengin t;efidler 
bulundurdugunu sayln mu,terllerine blldirir. 

Tiirkiye 

Kirahk 
Cumhuriyeti 

Bankas1 

Yazthane 
Ziraat 

istanbul ~ubesinden: 
Karakoyd.e bankam1z binast yamnda miiessesemize aid Gabay hanm<;laki 

2, 5, 6, 8, 10 ve 11 numaralt odalar kiraya verileceginden isteklilerin Banka
miz Muhasebesine mi.iracaatleri. (3712) 

Ogretmen Arantyor 
Tiirk Maarif Cemiyetinin Ankara Lisesi (Riyaziye), (Tabiiye • Biyoloji), 

(Fizik) , (Fen Bilgisi), (Kimya), (Tarih), (Cografya), (ingilizce) gruplan 
ic;in daimi ogretmen almacaktrr. Yiiksek mekteb mezunlarmdan istegi olan
larm istida ve musaddak terciimeihal suretlerile Cemiyetin 1stanbulda Yeni 
postane kar§Ismda Erzurum hanmdaki !Ian i~leri Blirosu Mlidlirliigiine mli
racaatleri. (3700) 

.KA$E 
BA$ 

ve 

Di$ 

l,...SUADiYE PLAjl, 

L Moni0k37~sg;~leri J 

0 a. 
CD 
0 
::a 

ra; 

--- - -· 

Uykusuz ge~en gece 

Ne beyhude yere 1sbrab ~ekiyor. Bir tek ka!}e NEVROZiN bu 
tahammiil edilmez agnYJ dindirmege kafi idi. 

• NEVROZIN: En ,iddetli 
bat ve di~ agnlarm1 keser. 

• NEVROZIN: Soguk algm -
hgmdan miitevellid biitiin agrt, at· 
zt, ve sanctlart siiratle ge~irir. 

NEVROZIN: Gripe, bat 
nezlesine ve diger nezlelere kart• 
~ok miiessirdir. 
• NEVROZIN: Bel, sinir, ro-

matizma agrtlannda hararetle 
tavsiye edilmektedir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve bobrekleri yormaz 
Icabmda giinde 3 ka,e ahnabilir. 

Emniyet Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Eldeki ornegi ve §artnamesindeki vastflar dairesinde zab1ta me • 

murlart i<;in c1500:o ac!.ed madeni Tulga kapah zarf usulile 5/7/1937 pazar • 
tesi giinii saat on be~te satm almacakttr. 

2 - Tamamma (12,000) lira ktymet bi<;ilen bu tulgalara aid §artname • 
ler paras1z olarak Emniyet Umum Miidiirliigu Satmalma Komisyonundan 
ahmr, ornegi goriiliir. 

3 - Eksiltmesine gil'mek istiyenlerin (900) lirahk teminat makbuz ve
ya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarmt ve (2490) sayth kanunun 
2 nci ve 3 iincii maddelerinde yazth belgelerle birlikte eksiltme giinii saat 
(14) e kadar Komisyona teslim etmi~ bulunmalan. c1600• (3443) 

Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1 
<;orlu Ajanshg1ndan: 

2/6/937 t¥ihli ni.ishanm 8 il;l.ci sahifesinin 4, 5 ve 6 net siitununda inti• 
§ar eden Banda sahlacak gayrimenkullerin ii~te biri olacak yerde sehven a• 
ns1 yazllmt§tlr. Tashihi keyfiyet olunur. (3726) 

c;iftlik, Siithane ve bn
tiin koyliilerin dikkat 

nazarlar1na : 

MiELE 
"K rema makinalan, geldi 
Bu makinalar dilnyanan her yeri~tde 
•iitciiliik aleminde buyiik ,ahret ka
zanml§ ve en vetimli makina olarak 

tanJDml~hr. 
Son sistem yeni modellerimiz srelmi,ti 
TUrklye umum satu; deposu: 

Tahtakalede POKER tra§ bi~aklan deposq.dur. 
Ta§ra sah'S verleri. Erzurum : Tiirbe eivan No. 29 ~iikrii Hasan Gural 
Konvada : Mehmed Ka§tkcJ ve birader'eri. Eski,ehir : Hasan Alanva. 

BALIKLI RUM HAST ANESiNDEN: 
Hastanemize Hi.ztm olan 150 <;eki giirgen, 265 <;eki me~e ve 11100 kilo odun 

komiirii eksiltme ile satm almacagmdan eksiltmiye i§tirak etmek istiyen -
lerin eksiltmenin icra edilecegi 29/6/937 sah glini.i saat 15 ten evvel Galatada 
Biiyiik Bahkli hanmda 69 say1lt Biiroya eksiltme ~artlanm ogrenmek iizere 
ve mezkur gun ve saatte % 15 pey ak<;esile birlikte gelmeleri. 

GRiP 
NEZLE 

::s 
CD bu sene yenl model maklneler c•kard1. Bu makinelerl her Gramofon maOazasmdan sorunuz. Makineyi 

f;ah,maktan 
husule galen 

Dimag 
agr1lan 
ile bUtUn agr11ar1 
derhal get;irir. 

Eczanelerden 
1 lik ve 12 Ilk 
ambaiAjlar1n1 

1srarla arayanaz. 

-CD 
::!. 

D"CD 
0 ::a 
N 

3 3 
Ill ~ 
£II 11:' 

CD 
3 
3 
CD -
cai 
::s 
CD 

gllrOp, flahnl l~idince, hayrette kalacakSiniZ. Bunlar mu~oll>lll 

SEFALiN az zamanda biiyiik bir ragbet kazanm1,t1r. Herkes 
onu 1srarla istemektedir. Siz de muhakkak tecriibe ediniz. 
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