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Hatayda yeni .rejimin tatbikat1 TRAKYA MANEVRALARI 
• 

Harekita 16 agustosta 
Trakyada ba§lanacak Diin Ba~vekilimizle Konl De 

Martel arasznda bu esaslar 
gOrii~iildii ·ve mulabzk kalzndz 

Avam Kamara
SJnda lehimize ya
pdan tezahiirat 

M. Eden taraf1ndan 
okunan Basvekilimizin 

' 
Milletler Cemiyetine 

Sekiz f~rkamiZin i,tirak edecegi bu manev
ralarda alb devlet Erkanmarbiye Reislerile otuz 

ecnebi mii,ahidi de haz1r bulunacakbr 
r 

' 

lsmet lnOnii komiserle sefiri yemege 
alakoydu ve miilikat iki saat siirdii 

dair nutku alki~land1 ) 
Londra 26 - J 

(A.A.) - fs- ) 
panya vaziyeti I 
hakkmda Avam ) 
kamarasmda bu ) 
giin ac;1lan mii- ) 

................ II ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 

Bu yth harbsiz 
at1atam1yacak m1y1z ? 
------~------~-----

lspanyol i~inde behemehal Franco 
taralt galib gelsin ve orada her
halde o ~e#d bir nizam hoh tutsun 
demek, behemehal bir Avrupa 

harbini goze almak demehtir 

D spanya i§leri kan§tk olmakta devam 0 ediyor. Zaten kan~mazh~ siyaseti • 
nin biitiin inceliklenne ragmen bu ls

panyol i§leri hakikatte bir giin bile dii • 
zelmege yiiz tutrnu§ saytlamasa yeridir. 
ingiltere ispanyol sahiiierinin kontrolunu 
temin ettikten sonra lspanyada adma 
goniillii denilen yabanct kuvvetlerin geri 
almmasmt teklife hamlamyordu. Layip
zig Alman kruvazoriiniin bir lspanyol 
denizalhst tarafmdan torpillenmesine te
§ebbiis olunmast iddiast bu yoldaki me • 
saiyi ~imdiden akamete ugratmt§ farzo
lunabilir. Hatta fazla olarak bu son 
giinlerde lspanyaya yeniden, heJ!l de 
8000 biiyiik miktarda yeni harici kuv • 
vetlerin gonderilip ~tkanldtgt haberi iize
rinde ISTar olunuyor. 0 halde vaziyetin 
her zamandan daha ciddl oldugunda 
§iiphe yoktur. Bu halile lspanyada dahi
li bir ispanyol miicadelesi degil, bir Av· 
rupa harbinin mukaddemesi cereyan et
mekte olduguna hiikmolunmak laztmdtr. 
Bu gidi§in sonu §eksiz, §iiphesiz surette 
hakiki ve umumi bir Avrupa harbidir. 

E ger ball devletler ispanyadaki mii • 
cadelede behemehal Franco tarafmm 
galib gelmesini temin etmek isterlerse, ki 
bunu boyle istiyorlar ve lspanyol i§inin 
herhalde boyle neticelenmesi i~in ellerin
den geleni yapmakta mar ediyorlar, Av
rupa harbine §imdiden ba§larnt§ gozile 
bakmakta hata olmaz. Her yeni hadise 
devletler ic;in yeni bir nefis izzeti te§kil 
ede ede bunlar zaten bu i§te i~inden 
bilahare kendilerinin de ~tkamtyacaklan 
bir harb felaketine siiriiklenmektedirler. 

Almanya ile ftalya Fransa ile lngil
terenin ispanyada c;arpt§an iki partiden 
hiikumet~ileri iltizam ettiklerini iddia 
ediyorlar. Bu iddianm nekadar dogru 
oldugunu tayin etmek miimkiin degildir. 
F akat italya ile Almanyanm behemehal 
Fran co kuvvetlerinin galib ~tkmasmt is
tedikleri muhakkakhr. Bu devletler 
Franco'nun ihtilalci vaziyetindeki me§ • 
ruiyeti ~oktan kabul ettiler ve bu gene • 
rali biitiin ispanyanm yegane makbul hii
kumeti tamdtlar. Onun muvaffak olmast 
ic;in ellerinden gelebilen maddi ve mane
vi yardtmm kaffesini bol bol yaptilar ve 
yaptyorlar ~ 

Nic;in, General Fran co' nun kara goz
leri ic;in mi? 

Degil tabii. Hatta Valans hiiku • 
metinin guya Bol§eviklik karargaht ol • 
dugu ve buna tahammiil edilemiyecegi 
ic;in bile degil. Diinya ile beraber italya 
ile Almanya da bi!irlir ki, hele son bir 
YJihk kanh sahnel rden sonra, lspanya
da arhk Bol§eviklik diki§ tutturamaz. 
Kan ve ate§ ic;inde yiizen ispanyol mil
letinin bu feci hakikat kar§tsmda gozii 
dort ac;tlrnt§tlT. 0 kendi kendine btrakd
sa makul ve sakin yeni bir nizam kur • 
maktan ba§ka bir§ey yapacak degildir. 
Fa kat bela onda ki lspanyol milleti ken· 
di haline buakilrniyor. Behemehal Fran
co'nun galib gelmesini istiyen devletlerin 
yarm lspanyada kendi arzularma uygun 
ve hatta emirlerini icraya haz1r bir idare 
~tkmasmt istediklerinden kuvvetli surette 
§iiphe ediliyor. Eger bu §i.iphe yerindeyse 

YUNUS NADI 
[Arkas& Sa. 3 siltun 6 da] 

Kont De Martel, sefir ve Vali muavinile Sirkeci garmda 

naka~ada mu • ) 
halif liderlerin 
hiikumeti bey - . 
nel mile! miina -
sebatta gittikc;e 
goriilmekte olan M. Eden 1 

kanunsuzlugu diistur ittihaz eden I 
hiikumetlere kar§t kafi derecede 
kat'). vaz!yet alma~akla itha~ eden ~ 
tenktdlerme mukabtl Ba§vekii hii • j 
kumetin siyasetini miidafaa etmi~ ve 11 

ademi miidahale siyaseti hie; olmaz- 1 

sa bir Avrupa harbinin oniine g~
mek faydasmt vermi~ oldugunu ileri 

r siirmii& ve vaziyetin ciddl oldugunu, 

1 fakat iimidsiz olmadtgml ifade ey-
1 lemi&tir. 

Ge!;en sene yapuan Trakya manevralanndan bir sahne 

Ankara 27 {Telefonla) - Ogrendi- biiyiik erkamharbiye reisleri de oldugu 
gime gore 16 agustosta T rakyada biiyiik hal de altt devletin erkamharbiye reisleri 
ordu manevralan yaptlacaktu. Y edi, se- memleketimize gelecekler ve ordumuzun 
kiz fukam1zm i§tirak edecegi bu manev· harekatm1 takib edeceklerdir. Manevra
ralara birc;ok ecnebi devletlerin ata§erni- lar masmda hazu bulunacak ecnebi mii· 
literleri davet edilmi§lerdir. §ahidlerin 30 u tecaviiz edecegi anla§il· 

Bu arada ic;lerinde Balkan devletleri maktad1r. 
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Tunceli mintakasinda 
dehaletler devam ediyor 

~ Siddetli bir tenkidde bulunmu§ ~ 

Kont De Martel Suriyede t:~:~:~:!~~~ saJ ~~ 

Y etmi,Iik Seyid RJZaya gene ve giizel kar1s1 
Be,i taraf1ndan teslim olmamas1 i~in 

miitemadiyen telkinler yap1hyormu' Hatay istikliline dair bir Hitler diin biiyiik k bir nutuk sOyledi 
e e e Almanya bundan boyle 

Horen adlnda ~iipheli bir Ermeni tevkif edildi 

Hariciye Vekaleti Vekilimiz tatmin edici beya· hi~bir kollektif emniyet 
Elaziz 27 (Hususi muhabirimizden) -

Haber almd1gma gore Seyid R1za etra
fmdaki c;apulcularm da~linasma mey -
dan vermemek igin bir takim uydurma 
fermanlan kurbanlar keserek hususi nabnda i~lerin dost~a bitirilecegini 

ile hi~bir ihtilafimiZ olmadigini 

Surive Basvekili ve korni-1 
ol ' 

ser bugiin gidiyorlar 

ve F ransa anla~mas1na girmiyecek 

soyledi Wurtemhurg 27 (A.A.) - Hitler ayinle ac;makta ve ziyaret ettirmekte bu 
hurada yiizbin niimayi§c;inin oniinde bii- suretle gapulcular i.izerinde manevi te-
yiik bir nutuk soylemi§tir. sirler husuli.ine gah~maktadir. 

Hitler evvela Almanyamn ekonomi Seyid Rizaya karisl Be§i tarafmdan 
siyasetinden bahsederek bu siyasetin AI- teslim olmamasl igin miitemadiyen tel-

kinler yap1ldt~ bildirilmektedir. Uc; e
manyamn harice kar§I tam ekonomik is • tekli kaftan iistiinde beline Trablus ku
tiklalinin teminini istihdaf eyledigini ve §agi, ba§mda giimii§ ve ipek piiskiilli.i 
bunun heynelmilel te§riki mesaiden AI • fesile, ipek strmah cepkenli gok artis • 
manyanm c;ekildigi demek olmadtgmt soy· tik kiyafetile gene Be§i yetmi§lik ser • 
lemi~tir. gerdeyi teshir ve te§yie muvaffak ol • 

Miiteaktben Almanyamn herkesle iyi maktadtr. 

Suriye F evkalade Komiseri Kont De 
Martel diin sabahki Semplon ekspresile 
§ehrimize gelrni§tir. Ali Komiser Sirkeci 
gannda Vali muavini Hiidai Karatapan, 
Franstz biiyiik elc;isi M. Henri Ponsot 
ile Franstz sefareti erkam tarafmdan kar
§Jlanrnt§tir. 

Kont De Martel Sil'keci ganndan dog· 
ruca Perapalas oteline gitmi§tir. Saat on 
bire dogru F ranstz biiyiik el~isi de Pera· 
p~las oteline giderek Kont De Martel'le 
gorii§mii§ ve bir miiddet sonra, Hariciye 
Vekaleti vekili Numan Rifat Menemen· 
cioglu Ali Komiseri kabul etmi§tir. 

miinasebat idame eylemege ve herkesle Buna ragmen dehalet devam ediyor. 
sulh kinde ya§amaga azmetmi§ oldugu· Ktt'alanmiz tarafmdan koyleri zapte • 
nu kat'i bir lisanla beyan eylemi§ ve de • dilen muhalifler oteye beriye dagilml§ • Ele gec;mesi bir gun meselesi o1an 

£Arkas& Sa. 3 siitun 5 te] £Arkas& Sa. 3 sii.tun 3 te] sergerde Seyid R1za =============== lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllll\ 

Milli kiime ma~lar1 Hatayda tetkikler 
Saat yanma dogru Kont De Martel 

Hariciye V ekaleti vekilimizin refakatin • 
de Floryaya giderek, Ba§vekil ismet in
onii tarafmdan kabul olunmu~tur. Ba§Ve-

Arkadai$1IDlZin bu ~ok miihim ro • 
Kont De Marte1in dun alman bir portresi portajmJ. bugiin de bel?inci sahifede 

bulacak ve Hatay Tiirklerinin bayra
kilimiz misafirleri ogle yemegine ahkoy- ma nasil hazirlandJklarmi ogrenerek 
mu~, bu yemekte Dahiliye Vekili ~iikrii iftihar duyacaks1mz. 
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Hariciye ve ikt1sad 

Hariciye ve ikhsad V ekillerimiz Riistii Aras ve Celal 
Bayarm Bagdada olan son seyahatleri iki memleket arasm· 
daki samiml dostluk baglanmn izhanna yeni bir vesile te§kil 
etmi§tir. 

Bagdaddan di.in gelen yukanki resimde soldan saga dogru 

V ekillerimiz Bagdadda 

doktor Rii§tii Aras, doktor Naci Asil, Celal Bayar, Bagdad 
sefirimiz Tahir Lutfi ve lrak T e§rifat N azm goriinmek
tedir. 

Diin Bagdadda ne§redilen resmi tebligin tam metni 7 nci 
sahifemizdedir. 

Diin Fenerbah~e 

Be,ikta,Ia Giine~ 
Galatasaray1 2 • I yendi, 
1 • 1 e berabere kalddar 

Diinkii Galatasaray • Fenerbah~e ve Be§ikta~ - Giine§ 
ma.;lanndan hararetli iki enstantane 

{Yazut 6 net sahifemizdedirl 
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SarkT Anadoluda ( ve 
~================= 

KOyler ve KOyliiler : 
~~~ 

~ Dogru degil mi? 
) 

/ Bu umumi halalar ne 

Biiyiik memleket roportajt : 6 
--~--------------------~------------

~ vakit ac;tlacak? 
1 Sehrimizin umumi halalara olan 

Yazan : Bahri Turgud Okaygiin 1 ihtiyaci meydandadu. Belediye bu 
)' ihtiyacJ, miimkiin mertebe tehvin et-

~arki Anadoluda kOy evleri 
mege c;ah§Iyor. Bu ciimleden olmak 

, iizere Heybeliadada, iskelede dene-
1 cek kadar iskeleye yakm bir yerde 

modern, temiz bir §ekilde ha!alar 
yaptlmi§ bulunuyor. Heybeliadada 
vapur bekliyenlerin veya sadece o
radan gec;enlerin boyle bir yere o ka
dar ihtiyaci vard1 ve pazar giinleri 
yiizlerce ki§i boyle bir yer aray1p 
duruyordu. 

Bu havalide yemegi sofrada bekletmek biiyiik 
giinahlardan saytbr ve tabiatin verdigi 

nimetlere hiirmetsizlik addolunur 
i§in garibi ~u ki, bu ihtiyact tat

min edecek yer, yani halalar bir iki 
aydanberi ham oldugu halde kilid
li bulundugundan halk istifade ede
miyor ve gene bir yer aray1p duru
yor. 

Halalann kapah durmasmm se
bebini sorduk. «Resmikii§adJ yapl
lacak» cevabm1 verdiler. Biz boy
le bir sebebden dolay1 balalann ka
paii bulundurulmasma ibtimal ver
medigimiz i~in bunlar bir giin ev-
vel halka ac;Ilmahdir, diyoruz. ~ 

Bizim koyli.i ktya· 
fetindeki c;ul kasa 
~ast da modem hu· 
kuk prensiplerini ve 
bir kaidei esasiye o
lan miidafaa dlistu -
runu ceza hukukun· 
dan degil serp;iize$t 
dolu kac;ak ve ka -
c;akc1 hayatmdan 
pratik olarak ahz ve 
iktJbas ve istinsah 
eylemi~tir. Biiyiik 
sahrah bir T avarik 
hdar yiiziinii ihti 
mamla nikabhyan 
ve bovlece kum zer-

Sarki Anadolu koylerinin en luymetli 
varWdart: Stgular 

Dogru degil mi? ~ 

rAhndan sakhyan bir koy delikanltst 
c;omelen kac;akc;t Diirbazm ka~tsma gec;ti 
ve p;ozlerini, gozlerine dikerek arkast ba· 
na doniik oldugu halde sanki kac;akc;tyJ 
lafa tuttugumu ve yakalataca~hm1 anla -
ttr p;ibi bir$eyler soyledi, Diirbaz muhata
bma hususi bir dikkatle baku. Ve Jehle -
rinde olmasma ragmen ho~a p;itmiyen fi
kirlerin beyanile rahatlan bozulmu~ in • 
sanlann yiiz ehiligi ic;inde asabile~ti ve 
tasnife liizum gormeden kirli c;ama$Irlan 
hamam bohc;asma doldururcasma kac;ak 
mallanm topladt, bohc;ay1 iri dii~iimler
]e kapatti ve bana ehemmiyet vermemi~ 
p;oriinerek yola dii~tii, koylii delikanh ar
dmdan bakh: 

«- Maaselame dedi, ben bu neza
ketsizligin $erre alet olmus ekser insanlar 
arastnda tabit bir adet hiikmi.ini.i aJdi~IDI 
bildi~im icin bir$eycikler olmami~ kadar 
saki'ldim. Levend duru~undaki ihtisamile 
yamba$Imda olan ev sahibinin sag om -
zum ba$mdan ancak biistiinii ~~:ormii~ken 
0 bana: «- Nimet seni bekliyor>> (Bu 
havalide yemegi sofrada bekletmek bii -
yiik Riinablardandir ve tabiatin nimetleri
ne hiirmets zliktir. Dogrusu da oyledir. 
Ak$amdan kalmi$lar ic;in haz1rlanan s1cak 
i~kembe c;orbas1 hie bekletilir mi?} dedi. 

T ela$SIZ bir ~ekilde memnuniyetimi 
anlatmaga ~ah~tim ve bir yaver uysalh~i
le kendisini takib ettim. r~eri girdik. 
Renkli bir kilim iizerine serilmi~ yemek 
etrafmda bagda& kurduk, ekmek esmerdi 
ve bugday aytklanmadan el tasi tabir et
tikleri diinyamn ilk degirmeninde oi!:iitiil
mi.i$tii, yumurta una kan~tmlmt , bol te
reyagl ic;inde ve geni~ bi~. oide halinde k.I
zarblmJ$b. M ubarek Orner Hayyamm 
eritilmi$ yakutunun rengini almi~b. Ko -
yun yogurdu ise enfesi.innefaisti. Asabi 
siikuneti vogurtun ak mezanna gomerek 
miitemadiyen bu miskin nesneyi tercih et
tim. Y umurtanm havassmt da ihmal caiz 
degildi. Elzem kaloriyi ald1m, kalkhm, 
omzunda peskir. oniinde le!!en, ibrik ol
duf{u halde ki:ivlii gar~on rniik:emmel ser
vis i<;in beni bekliyordu. Y emekten evvel 
ve sonra arki Anadolu kovlerinde bu 
samiml merasim icinde el v1kamak ilahi 
bir adet hiikmiinii alm1sttr. Kovden avn -
hyoruz, coluk c;ocuk, l-liivi.ik. ki.ic;iik ba~I
rntza toolanm1s. bizi Sirlceciden hareket 
eden Avrupa volcus11nu tesyi eder ~~:ibi 
ugurluyorlar. Bu Hfi de~ilrni~ ~~:ibi koviin 
strma c;epkenli lmlarile o,.]inleri ve bir ot 
yiiJnmi veya bir duvar dibini siper alarak 
pusuya Rirmis gibi bize bak1yor ve vanm 
p;o1le bize giile giile teranelerini gonderi
vorlar. 

$arki Anadolu kovlerinde vafa.vt' 
c- Halim (Aga) bu evleri biraz da

ha geni$ pencereli ve cam 1: yaosamz ne 
olur. Hem birkac duvar ilave ederek bii 
yiik bir ev dammdan (ev dam1 harem ta
rafidir ve kadm erkek birlikte oturarak 
~ayan1 dikkat, neseli ve bup;iinkii rrredeni 
havahn daha bakir, daha ~ade bir cemi· 
yetini vi.icude p;etirirler. Hem mutfak 
hem salnn, hem vatak oddsJ ve hem de ki 
lerdir. Zenvinlerde bir metro bovunda 
taJ.t"' ile takcimata ullrahln,.•tlr.) 

Birkac; oda yansamz, dedim. 
- Vana indigim 7aman ~Pnirde sikiit 

yordnm. l.:oyiime p;e)rl:ilim v.:okit kim acT· 
hverdi. Onun irin ••falc Sl07l"r" avnlmt ' 
ev, bir an pet~i !ribi oluvor. Hem cam 
masrafma ne liizum var. K·~ fazla, pen
cerevi '-l")lavca kanatmak laz1m. 

- ty; ya, camh olursa bir defa kapa· 
n1r. Y az1n ac;ar, k1s mevsiminrte daha ko 
lav kapahrsm, niyetin voksa ba~ka. fab• 
buldugun bahane pek sudan, begenme -
dim dogrusu. 

- (Beyim) c;ocuklar k1rarlar. 

- Bu da olmadt. Konyada 
- <;ok para tutar, biz bir Zoltayt on define! 

de fa hesab ederiz. (Zolta: 1stanbulun 
sikkelere islambol diye yaziidigi eski de
virlerin paras1du ve hatmmda kald1gma 
gore o devrin vahidi ktyasis! olup bugiin
ki.i param1zla bir metelik ve yahud be§ pa-

Be, bin albn arandr 
ama bulunamad1 

Konya (Hususi muhabirimizden) 
radir.) ~on~adan miibadele suretile Atinaya 

- Ho~. giizel. Hesabm1, kitabm1 bil- gltml.§ olan Dimitri, Atinada sefareti • 
miyen koylii istemeyiz, amma hesaba mize miiracaat ederek Konyadaki e
saplamp da iyi ve saglam ya~amay1 unut- vinde gomiilii be§ bin altm lira oldu • 
mamah, c;ok kazanan, iyi ya&Jyan, hem gunu bildirmi§ ve parayt gtkarmak igin 
devlete, millete ve hem de kendisine yar- Tiirkiyeye gelmesine miisaade edilme
dim eden zengin ve rahat bir koylii istiyo- sini istemi§tir. Hiikfunetimizden iste • 
ruz. Onun ic;in bOyle olmaga c;ah~mah. digi miisaade verilen Dimitri, Konyaya 

- Vergiler ine, mahsul ve davanm1z gelerek Gazi Alem§ah mahallesinde bu
iyi para ede, c;ocuklanm1z okuya, az Ita- lunan evini Maliye ve Emniyet memur
zanan az, c;ok zanan c;ok vergi vere, top- larmm murakabesi altmda adamaklllt 

w · I d d'w' 1 aram1~, kazmadtgt yer birakmllJIII§tlr. rag I§ ene, o zaman e 1g1n o a. F k t D. .t . . b 1 d w • • 

T k I · I .., a a um nrun u un ugunu tddia 
- opra nasi I§ ener 1 d'W• d .. ··1m · 

B . . d . L "b eye tgt para an eser goru eml§iir. 
• - Ir yen?e on emu vur, ~~:oy gu re:-_ Bu ev imdi miibadele suretile Vilayet 

y1, tohum ~emtz ola. .. . . . Evrak kalemi katiblerinden Kazltn ve 
- Peh bunlar kaft m1? 0 zaman bt- Hatib nahiyesi miidiirii Remzi A car kar-

re kac; mahsul alusmiz? de§lere aiddir. Dimitri aradtgmt hula • 
- (Heyir) bu yeter degil, martta tc- may1p elleri bo§ olarak Atinaya doner

zek kuruya, nisanda sel yiiriiye, mayuta ken Konyada da bu be~ bin altmm de-
yel ese olc;ek kilekse. dikodusu oluyor. Dimitri ailesinin Kon-

- Y a ekin hastahgi? yadaki eski vaziyetini bilenler bu be§ 
- Dediklerim ola, hastahk, mastahk bin altm hikii.yesinin yalan olmtyacagl-

kalmaz. "'" m tahmin etmektedirler. <;iinkii Dimitri 

Demek tecriibeye miistenid bir zirai 
telakki vardu. Yukandaki ~urutun ta -
hakkuku-halinde feyiz ve bereket koylii
niin viiziinii p;iildi.irmii~tiir. 

Mu~. Erzurum, Van ve Bitlisin bir ki
~Jm koylerinde kt$ odalan vard1r. Bunlar 
okiiz, inek, kattr, at ahmnm bir tarafmda 
yapilmi& geni& ocakh ve tahtaperde veya 
yar1m kemic duvar ve yahud saire ile ay
nlmJ~ yerlerdir. Hem s1cak olurlar. Altan 
da kuzu yi.iniinden yapilmi& koyu kahve 
renp;i, siyahla kan$Ik beyaz renkli uzun 
van ve orta keceleri vard1r. Her bir kec;e
nin uzunlui:(u 3.5-4 metro eni 1,20 san -
timdir. Odunsuz ve ormans1z ova ve yer
lerdeki bu kovlerde ot, tezek ve saman 
yakarlar. Bunlann I$IltiSI, ayni zamanda 
tenvir vazifesini goriir, tezek denilen ma
halli kok. hayvan !Ziibreleri samanla ka
nstmlarak kahb halinde yap1hr ve giine~
te kurutularak Yiwhr ve kt$ID yak1hr. 
Hayvanlanm genis mer·alann c;ayularm· 
dan toplanmi$ otla ve samanla beslerler, 
l'h.-rivetle o;iicliik c;ekerler. K1s o;eldi mi 
ve fazla oldu mu mutlaka hayvanlar achk
lanndan telef oluo ~~;ider. buna mani ol
mak icin behemehal sarkl Anadoluda 
mer• aya ve k1sla~a ehemmiyet vererek 
bu hesabs1z havvan vati!iimi bu suretle 
himaye etmek lazJmdir. Bu talcdirde mil
vonlarla alhn makinesine malik olunabj
lir. 

Kopriide nutuk soy]iiyormU§! 
Evvelki ak§am saat 20 de Rifat adm

da bir adam, Kopriiniin Uskiidar iskele
sinin iistiine ~tkmt§ ve: 

•- Ya~asm Cumhuriyet. diye bagtt
maga ba§larm§hr. 

Son derece sarho§ olan Rifat polisler 
tarafmdan yakalanmt~ ve Sultanahmed 
ii~iincii ceza mahkemesine teslim edil
mi~tir. Rifat hakime: 

•- Orada ben nutuk soyliiyordum:o 
demi~tir. 

Yaptlan muhakeme sonunda, sarho~ 
bir lira para cezasma mahkiim olmu~ -
tur. -···-Benzin buhraru arbyor 

Benzin fiatlarmm indirilmesi iizerine 
~ehrimizde de bir benzin buhraru ba§ -
lad1gmt yazmi§hk.. Benzin buhran diin 
ak~am had bi.r raddeye girmi§, bir~ok 
motorlii vas1talar benzin bulamam1~ -
larchr. 

zengin bir Rum ailesinin ~ocugudur. 
Yalmz ya bu para buraya gomiilmemi§, 
yahut da daha evvel her hangi bir tesa
diifle ba§ka ellere ge~m~tir. 

Bu evde o zamandan bu vakte kadar 
oturmu~ olanlan hirer hirer g5z5niine 
getiren ve bu talihlinin kim olacagmt 
tahmin etmege ~al1~an goktur. 

MUTEFERRIK 

Tiirkku§unda imtihanlar bitti 
Ramideki Tiirkku~u kampmda talebe

Ierin imtiham bitmi§tir. imtihanda mu
vaffak olan talebeler 2 temmuzda ino -
niinde ii~ ay siirecek olan kapma hare -
ket edeceklerdir. -·-·-Bursada koza fiatlar1 

Bursa (Hususi) - Koza sah§lan ha
raretli bir safhaya girmi§tir. Memleke
tin muhtelif ko§elerinden bol bol koza 
gelmektedir. K1s1r bir mevsimde koylU
miize ve miistahsile para getiren bu 
mahsul bu sene bereketli olmu§tur. 

Bugiine kadar koza borsasmda satllan 
mahsul miktan yanm milyon kiloyu 
g~m~tir. Fiatlar asgari 60, azami 85, 
vasati 77 kurU§tur. Al!ctlar hararetlidir. 
Koza borsasmda faliyet azami raddeyi 
bulmu§tur. 

Biiyiik bir iplik fabrikas1 
izmir 27 (Hususi muhabirimizden) -

Denizli iktisad Bankas1, bir §irket yap1p 
50 bin iglik bir iplik fabrikaSI kuracak
hr. Bu fabrika 300 bin liraya ~tkacakttr. 
Fabrika, bu mmtakarun iplik ihtiyacnu 
temin edecektir. 

Biiyiik elektrik santrali 
izmir 27 (Hususi muhabirimizden) -

Ege mmtakasmt aydmlatacak olan Hid
ro elektrik santrali, <;al kazasma yakm 
250 metro yiiksekligindeki ~elale iizerin
de kurulacaktlr. Suyun teressiibatt i~in 
fenni tedbirler ahnacakttr. 

Cenub vili.yetlerimizde goz 
tedavi evleri a~1hyor 

Gazianteb (Hususi) - Slhhiye Veka
leti cenub vilayetlerimize bagh koylerrie 
giiz tedavi evleri a~akta devam et -
mektedir. GQz hastahklarma kar§I mii
cadele te§kilati yedi vilayete §amil olup 
niifusu iki bini bulan mekteb veya ka
rakollu koylerde de tedavi evleri a~Stla
cakhr. 

eml ket Haberleri .') 
<;anakkale kazas1 

Tahkikat devam ediyor. Diin ispanyol gemisinin 

komiseri de buraya geldi. italyan vapurunun 

tamamen batmadigl soyleniyor 

Diin Kemal vapurile ~ehrimize gelen ispanyol vapuru 
komiseri, muharririmize izahat veriyor 

Canakkalede Nara civannda !spanyol 
banduah Magallenos (Macellan) vapu· 
rile <;arp1~arak batan ltalyan band1ral! 
Capo Pino vapuruna dair tahkikata de • 
vam edilmektedir. Diin c;1kan bir sabah 
gazetesi limammizda bulunan lspanyol 
vapurunun ikinci kaptanmm §ehrimizde 
tevkif edildigini yazmt~sa da bu haber 
dogru degildir. Kaplan serbest ve gemi· 
sinde bulunmaktadtr. 

Y almz gemi siivarisi Canakkalede 
mevkuftur. 

Bir kaz.azede fehrimize geldi 
Batan Capo Pino vapurunun yolcula

nndan olan lngiliz muharriri Anglih diin 
sabah <;anakkaleden Kemal vapurile 
~ehrimize gelmi§tir. 

!ngiliz muharririnin iistiinde yakas1 a-
1$Ik san ketenden bir elbise ile ayni ku • 
ma~tan §apka ve ayaklannda la$tik deniz 
ayakkablSI vard1. Bu elbise kendisine 
<;anakkale valiligi tarafmdan verilmi§ -
br. 

Anglib, roman muharriridir. Gemide 
kendisile gorii§erek kaza hakkmda tafsi
lat istiyen muharririmize §unlan soylemi§
tir: 

4:- Ben de muharrir, sen de. Pr6fes
yonel kimseler menfaatsiz i§ gormezler. 
Hacliseyi anlataylill. Fa kat mukabiHnde 
elime ne ge~ecek?. hte elimde gordiigii -
niiz mendile sanh evraklanmla pasapor· 
h!mdan ba§ka bi11ey kurtaramadJm.» 

Mubarrir Anglih, batan gerninin son 
seferinde lbrail' e kadar gitmi§ ve tekrar 
bu vapurla donerken kazaya ugrami§tlr. 

Anglih, Kemal vapurunda gordiigii 
hi.isnii kabul ve rahattan do!ayJ siivariye 
te§ekkiir etmi§tir. Kemal vapuru siivari5i 
bizzat kendi cebinden kazazedelere ge -
rnisinde yemek yedirmi§ ve bakmt§br. 

Gemi komueri ne diyor? 
Kernal vapurile lspanyol gemisinin ko

miseri Kalanyas da §ehrimize gelmi~tir. 
Soylendigine gore ispanyol gemisi Ca

nakkale Bogazmdan izins1z ha1eket et -
tiginden dolayt komiser Kalanyas Ca. • 
nakkalede ahkonulmu§tur. 

Kalanyas kendisile gorii§en muharriri· 
m1ze: 

«- Ben kamaradayd1m. Miithi§ bir 
sallanb duyunca musademe old:~gunu an
ladtm. Giiverteye c;Iktigtm zaman italyan 
vapurunun karaya dogru gittigini ve su 
almaga ba§ladi~m gordiim. Sonra <;a • 
nakkalede beni ahkoydular» demi§tir. 

Her iki ~ah1s da Emniyet be~inci ~ube 
miidiirliigiine sevkedilmi$ ve bilahare set· 
best b~raktlmt~lardir. 

CarpJ~ma olurken o sularda sevreden 
ve Karadenize dogru yo! alan Sovyet 
band1rah Sklynski gemisi, diin limam
mtzdan Odesaya hareket etmi~tir. 

Sklvnski ~~;emisine kazazede Magalle
nos (Macellon) vapurundan 31 yolcu 
da binmi$ ve Sovyet Rusyaya hareket et
mi5lerdir. 

31 yolcunun isimlerini ogrenmek kabil 
olamaiDJ§tu. Bu Sovyet gemisinin siiva -
risi diin muharririmize soz soylemekten 
c;ekinmi~ti. 

T ahkikatm kolavhkla son a erecegi an
la5tlmaktadtr. Ciinkii hadiseyi gorenler 
c;oktur. 

Baska bir fspanyol gemisi de ayni rota
VI hiraz p;eriden takib ederken icinde bu
hw'lnlar da valt'aya ~hid olm•tslarchr. 

Bu fspanyol gemisi de Karadenize 
gec;mi~tir. 

ltalyan vapurunun vaz.iyeti 

Kazazede ingiliz muharriri «hte 
bundan ba~ka bir ~eyim 

kalmadx» diyor 

Pino yana yatma~a ba~laymca, gemisini 
durdurmu~ olan kaptan Bayona, Capo 
Pino'nun bir tek flikas1 oldugu i<;in ken
di flikalannctan u<;i.inii d~nize indirm, ve 
~arpbgt gerninln r.olcularile tayfasJm ka
raya n~1~tt!rh::~·t!L lrir niiidd~t sonra, 
kazazedeleri, ba~ka bir gemiye gene bu 
flikalar nakletmi~tir. 

Binaenaleyh, lspanyol gemisi siivari
sinin, kazaya lakayd kaldigi ve yolculan 
kendi hallerine b1rak1p yoluna devam et
ti~i hakkmdaki iddia varid degidir.» 

1talyan vapurile kazaya ugnyanlar 
bugiin ~ehrimize getirileceklerdir. 

Koylerin tevhidi 
Hiikumet kii~iik koyleri 
birlestirmek kararmda • 

Aldigimtz malumata nazaran hi.iku • 
met niifus ve varidah az olan koyleri 
birle§tirmege karar vermi§tir. Bunun i~,;in 
bu sene bir kanun layibas1 hamlanacak -
t1r. 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere gonder
digi bir tamimde: 

Ba~hba§ma hirer idare kurmaga ve 
faaliyette bulunmaga miisaid olmtyan 
dagmtk koylerle nahiyeler civanndaki 
meskiln yerlerin en c;ok be§ kilometroluk 
mesafe dahilinde hirer idare altma aim
mas! hususu derpi§ edilmektedir» demek
te ve bu kanunun tasdikma kadar koy -
Jerde §imdilik umumi hizmetlerden maa
da esash i~lere giri§ilmemesi tavsiye olun
maktadir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

lsve~ Saray Naz1rmm loz1 
isve~ Saray N aZirmm ktzt. Baronne 

Blixen - Finecke otomobille istanbu!a 
gelm~tir. Otomobille Avrupada bir se
yahate ~tkan Baronne yartn istanbuldan 
ayrtlacakttr. 

Bursada giizel bir sergi 

Siyasi i·cmal 
,, ••' ., 

ispanya i,Ieri ve devletler 
Uu· spanyada dahi)i harbin herhangi bir 

hadise ile vahamet bulmas1 ve Avru" 
pa devletleri arasmda ihtilaf ve hat· 

ta harb dogurabilmesi Leipzig ismindeki 
A 1man kruvazori.ine tahtelbahirlerin ta
taarruz te$ebbiisiinden sonra biiyiik dev" 
lPtler miinasebatinda ba$hyan kan$Ikhk
la bir kat daha sabit olmu$lur. Biitiin Av
mpa b~yiik bir harb arifesinde bulunu
vormq gibi birkac; p;iin derin endi§e ve 
:1eyf'l an i~inde ya~ami~tlr. 

A'manya Hariciye Nazmnm !ngilte
re ile Almanya arasmdaki meselelerle ve 
1 i.Hii . Avrupay1 alakadar eden i~leri p;o
r~srnek i.izere davet edildigi Londra se
yahatini gayrimui!vyen bir zamana tehir 
etmi~ olmas1 da ispanyada bic;bir zarar 
ve ziyaa bais olm1yan kuru bir taarruz 
tesebbiisi.iniin bile Avrupa politikasmi 
altiist etmege kafi geldigini ispat etmi~ -
tir. Fa kat gerek Almanya gerek fngilte· 
re ~ok sogukkanlthk ve teemmi.ille hare~ 
ket ettiklerinden bu hadise tamir kabul 
etmez bir vazivet dollurmarnt~tlr. Maa • 
haza vaziyetin sonu da heniiz belli de
gildir. 

Leipzig kruvazorii kumandam gemi • 
sine yap1lan taarruz te$ebbiisiinii haber 
verdif{i zaman Alrnanya hi.ikumeti garbh 
dort biiyiik devlet arasmda son karar .. 
la$t1nlan anla~ma mucibince miisterek 
bir tedbir almaga diger lie devleti davet 
etmi~ti. Bu anlasmamn bir maddesi mu • 
cibince dort devlet bir karara p;eldikleri 
zaman en ziyade taarruza ugnyan tara • 
fm menfaat ve dileklerini nazan itibara 
alacaklardi. 

Almanya da asgari dilegi olarak Va
lansiya hiikumeti sahillerinde mi.i~terek 
bir bahri niimayi~le siddetli bir ihtar ya• 
pilmasmi istemi~ti. Buna kar~1 !ngiltere 
evvelce tahkikat yap1larak almacak neti • 
ceye gore hareket edilmesini ileri siirmii~· 
tii. Almanya tahkikat vapilmasint esas 
itibarile kabul etmi~ ve lakin taarruz eden 
tarafa kar~I yamlacak tedbirin tesirini 
kaybeylememesi icin bunun bahri niima
vi$ten sonra yamlmasmt taleb etmi$b. 
fngiltere ise tahkikats1z harekat yaptlma
sma bir tiirlii taraftar olamanu$hr. Bu 
suretle son hadise herhangi taarruz vuku
unda dort devletin mi.iessir surette mii§
terek bir bareket yapamtyacaklanru is -
pat eylediginden Almanya ve fta]ya fs· 
panya sularJndaki gemilerini ltontrol va
zifesinden ay1rarak kontrol sisteminden 
bir fayda beklemediklerini niimayi~kara• 
ne bir surette ilan etmi~lerdir. 

Hakikaten gerek sahillerin kontrolu, 
~erek haricden lspanyaya silah ve mii
himmat p;onderilmesi memnuiyeti kag1d 
iizerinde kalan kararlardan ba~ka bir$ey 
degildir. fki muharib taraf haricden he .. 
sabs1z silah, miihimmat ve goni.illii al .. 
maktad1r. 

Kontrol ve memnuiyetin layikile tathi
ki ic;in 1spanyamn kara hududlarile sa .. 
hillerinin abluka edilmesi icab ediyor. 
Lakin devletler muh,arib bir devletin ve 
tarafm hakh alan abluka vas1tasm1 kulla
narak dahili bir harbe filen kan~maktan 
c;ekinmektedirler . 

1ngiltere General Franco hii.killne!lnin 
mubarib taraf oldu~unu da hukukan ta• 
mmak istemiyor. Bahren tefevvuku te • 
min eden bu taraf Akdeniz sahillerine si
b ve miiessir bir abluka vazederek Va • 
lansiya hiikumetinin haricle her tiirlii 
muvasalasmJ kesebilir. 

Alrnanya ftalya ile beraber kol'ltrol 
sisteminden CJlam~ olmakla beraber Is • 
oanva i~Ierinin Avrupa devletlerile her 
tiirlii alakasma bakan ademi miidahale 
komitesinden cekilmemi~ler ve yeni bir 
anla~mava ac1k kam hirakmi~lardir. Al· 
manya LeiT)7i" hadi<Psinden kendi ba -
sma rnukabelebilmi~ilde bulunmtyaca~I
m da aynca temin Ptmi•tir. Alman do
Mnmasmm biiviik bir ~•sm1 Cebeliitt~1k 
Bo<lazmt S!'ertiqinden V"lansiya ve Bar
seJ,...., nnlerincJ,. dol:o•maktadir. 

Di!ter taraftan Alm'lnva ile ltalva 
kontrol i$lerinden c;ekihni$ olmalarile 
Valansiya hii~umeti s11l,illeri kontrolsuz 
kalmtst•r. fruriltere ile Fransa bu ac;1k ye
ri kenr1i donanmalarile nezaret al~>nda 
~u)pndurmaila karar verrni<lerdir. Fa -
kat bunnn icin arJ"Tn.i miidahal"! hrnite -
sinin ve bnna dahil Alrnanya j],. ftalva • 
nm muv<~hkat etmeleri sarthr. Simdi bu 
muvaf, kati temin maksar1ile do,.t devlet 
"ra ""'da miiza k,.re v::~mbyor. A lmanya 
if,. t~~ Iva esa~ :ti'hariJ,. kontrol usulii a ley· 
hin<-1~ bul·mrl.,klanndl'n kendi 1~lerini 
fn,.iltere ile frl'"~"v:t l.,,,.,.kmaga kolay 
lcolay ra71 olacak de~ildirler. 

f!H··""'""Pft'l J: Pv'?'; rnr: A v 
ftalyan vapuru tamamen batmam1~hr. 

Son gelen haberlere gore kaptan kulesi 
su i.istiinde durmaktadJr. Geminin yiiz
di.iriilmesi kabil olup olamiyacaih hak -
Ionda ~ehrimizden miitehass1slar yollana
caktir. 

Bursa (Hususi) - Necatibey Ktz San
at Enstitiisiinde a($Ilan senelik serg1de, 
tale ben in bir sene • zarfmda biiyiik bir 
itina ile haz1rladtklan bir($ok giizel ve 
ince ~ler te~hir edilmi~tir. Dik~. moda 
ve §apka klSlmlarmdan ba§ka bu sene 
~i~Sek~Silik ktsm1 da biiyi.i.k bir varhk gos
term~ bulunmakta ve sergi salonlarmm 
her tarafma konmlli olan sun'i ~i~Sekler 
tlpkl tabii bir ~igek bah!Sesindeki ~igek- ------------·--• 

l•pq.nyol kon•olom i%0hat veriyor 
lspanya ba konsolosu, M. Ganienez, 

Capo Pino vapuru hadisesine dair ken • 
disine sorulan suallere cevaben ezciimle 
demi~tir ki: 
«- Musademenin akabinde, Capo 

leri andrrmaktad1r. Enstitii sergisinin C U m h U r i y 8 t 
bu seneki hususiyetlerinden biri de tez-
yini ve mesleki resme biiyiik bir k5§e 
ayrrmt§ bulunmastdrr. Bu k5§ede, tale
benin kendi hayalhanesinde yaratarak 
i§leyip meydana getirdigi mubtelif gigek 
ve hayvan tiplerinden miirekkeb ku -
rna§ desenleri te§hir edilmi§tir. Sergiyi 
gezenler bilhassa bu kistmda c;ok dur -
mu§lardrr. Hasili enstitiiniin sergisi her 
bak1mdan muvaffak bir eser olmu§tur. 

NUshaSJ 5 kurustur. 

Abone ~eraiti { Tiirklye Baric: 
kin lcin 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alh avhk 750 • 1450 • 
'Oc a-vhk 400 • 800 • 
Biz ayhk 150 • Yoktur 
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TELEFON . ·. · . 1"ELGRAf ve TELSiZLE 

lhtilalciler Madride 
hiicuma haz~rlantyorlar 

~eytan1n doldurdugu 'l 
silahlar T •• k •11 • M Diin Fatih K1zday mer-

U r m I e t I I S I r I D kezinde merasim yapdd1 (E5) Of zannettigi silahla ate' 

19> t!de-rek ni~hsm• oldiiren • tt I """ k d 
muz faci~~~~ii;:;i:el:r:e ta~:_~:!: IDIDD e ar Igi Dl a zan I 

Bir italyan gazetesi diyor ki: «Bu miicadelede 
kalmamJ~br. Binaenaleyh fa!?ist italya bitaraf 

bu zafer de ona aid olacakbr>> 

icadt kadar eski hir gafletin yeni hir 
hikayesidir. <;ocuklugumuzdanheri, 
bir hahaYJ oglunun, hir kadm1 koca
smm, hir sevgiliyi sevgilisinin elile 
oldiirten bu gaflete dair i,ittigimiz 
hir siirii vak' a, hot silahlar i~in «,ey· 
tan doldurur» soziinii halkm diline 
dolayacak derecede kaide haline gel-

Bilbao 27 (A.A) - Franco kuvvet- oldugunu ve kuvvet tecriibesine kalk1§ - mi, hain tesadiifler oniinde, tiiyleri-

1 · B"lb S d J b mizi iirpertir. en 1 ao - antan er yo u oyunca manm kendisi ir<in pek fena olacagm1 
ilerlemektedir. <;ok miihim smai bir mer- anlam1~ bulundugunun bir ifadesi addo- Herkesin hu vak'alan duydugu, 
kez ve ayni zamanda demiryollarmm il- lunmaktad1r. <;iinkii Eden, von Ribben- herkes bu hikayeleri dinledigi halde, 
· k k I V I d h I b'l gene de, her devirde ve her memle • bsa no tasJ o an a mase a a en 1- trop' a bu babda soz soylerken kat'i ve 

fii] c;ember ir<ine almm1~tJr. sarih bir ]isan kullanml§hr. Ancak Leip- kette, bu herkesin i~inden birka~ 
lhtilalciler Madrid cephesinde de zig hadisesinin a~ml§ oldugu buhran, ki,i zuhur eder, bo, zannettigi sila-

hiicuma hazrrlanryorlar heniiz kapanmJ§ degildir. Almanya ile hm namlusunu en sevdi~ insanm en 
Madrid 27 (A.A.) - Franco kuv • halyanm hakiki maksad ve niyetlerini hayati uzvu, ~1 veya kalbi iistiine 

vetleri Jarama mmtakasmda tazyiklerini anlamak i~in sahya kadar beklemek za- ~evirir, diinyanln en rr;asum ve gafil 
uhml'§lardu. Bu kuvvetler bilafas!la rureti vard1r.» netesi i~inde: «Seni oldiireyim mi?» 
hiiku:net<;.ilerin mevzilerini bombardmtan Malum oldugu v~hile ademi miida- diye de sorduktan sonra tetigi ~eker. 

h I Sakadan dogan hu facialar kadar, se-
etmi~!er ve milislerin tahassun etmi$ ol - a e tali komitesi, sah giinii bir celse ak heble netice aras1ndaki tezadm deh
duklan l'ri~ilmez mevzileri ara§tliTnJ§lar- dedecektir. 

k 
fetini hissettiren hir vak'a dii•iiniile-

d!r. Francocularm tayyareleri bir c;o lngilterenin lsvef ve Holandaya " 
istik§af hareketleri yapm1~lard1r. Bu bir teklilr' meBz. unca act tecriihelerine ragmen o 
mmtakada dii§mana §iddetli bir hareket Paris 27 (Hususi) _ Burada so"y-. masum ve canavarca gaflet insanh~a 
lCra edilecegi tahmin edilmektedir. lenildig~ine go"re Almanya 1'1e ltalyan £1'. ed hAl 11 1 n en. a a musa at o ur? Halk, hir 

Katalonya'tla hazlrllklar losunun lsp;myada kontrol i§inden r<ekil- kaide intizamile hirhirine benziyerek 
Barcelon 27 (A.A.) - Generalite dikten sonra 1ngiltere ayni vazifeyi 1sve~ tekerriir eden bu tesadiifii izah icin, 

reisi Companys radyo ile ne§redilen bir ve Holanda hiikumetlerine teklif etmi§- bot silahlan 1Jevtanlann doldurdugu
tebligde yeni Katalonya hiikumetinin bir tir. na inanmtsbr. Bedbin hir ruhiyaltet, 
harb hiikumeti olmas1 laz1m geldigini soy- Mussolini'ye atlolunan makalenin seytamn bos silahlan degil. bo, hu-
lemi§ ve §U siizleri ilave eylemi§tir: diier parfalarr lunmak ~afletine ugnyan insan ruh-

«- Bizim yegane gayemiz acilen za- Roma 27 (A.A.) _ Havas bildiri- lann• doldurduinmu soyliyebilir. Psi-
feri kazanmakhr. Kabine ayni zamanda yor: koloii, simdiye kadar, bu cinaveti yll-
cephe gerisini temizlemek mecburiyetin- p 1 d'I' t r· · b' M nanlarda •uurun arka.•Jna ve kog~uk-opo o a 1a gazetes1, 1zzat us- Y "' 

dedir. Ben Generalite reisliginden ibaret 1· ·• tf d"l b k 1 b h Ianna ka,.•n gt'~lt' t'stekler'I vakalama· so 101 ye a e 1 en a§ma a esinde u ra- ....... '· 
olan vazifeme hiikumet reisligi vazifesiui k F • ~a uh•mts. mtdtr?. Acaba · hu''tu"n bu nm anca ranco nun zaferile halledile • " 
de ilave edecegim.» cegini bildiriyor ve ilave ediyor: facialarda. her l'"ktn arkastna sakla-

Companys sozlerinin sonunda biitiin tk· d · · · · d k nan VI'! fl'lline bile m-hul kalan, mu"-« 1 me emyet hpm1 ve iinyanm i ·i ~ .... 
vatanda§lara hitab ederek viicude geti- zihniyetini kar§l kar~lya koyan bu mii- cerred oldiiriicii kinin rolii var mtdtr? 
rilmesi laz1m gelen tahkimat i§lerine i§ti- cadelede fa§ist italya bitaraf kalmaml§· Bu nokta anlas•J,J,<Q ltiin. 1Jeytanm 
rak etmelerini siiylemi§tir. hr. Zafer ona aid olacakhr.» doldurdugu bot silllh faci!'lan, kaza-

lspanyaya I ' Alrr'kalt B I' 1 R k k 1 nm telif etH~i ve oliimiin hesteled1'<Y,· ge en yenr « er m e omanm ara o sistemin- .. 
k I d h b .1 • muum hir ilham eseri olmaktan iba-as er er en ar gem1 enni c;ekmek hususunda 

d 'kl · k ret kal..-.lvacak. insan ruhunun dihin-
Cebeliittank 27 (A.A.) - Eduardo ver I en rna ul karardan sonra hakiki 

b. · d 1 de coreklene~ek vatan hazt karanbk 
Bato ismindeki asi to~ekeri son giinler IT lea yan§I ba$lad1. talyan ve Alman · f'l ] t ist,.~lerin iradele,mesi zaruretine 
zarfmda LeJ'yoner ve giiniillii olmak iize- 1 0 anmn spanya sahillerini abloka et-

1 d hP:;I .. n,_cakhr. 
re Algesiras' a on bin den fazla F ash nak- me erin en bahsediliyor ki bu yalandtr. 

C d. ' 15000 t 1 Nitekim de, yeni psikoloji nazari-
1etmi$tir. a IX e ta yan askeri t;lkanldJgi yelerinden cogu, insan ruhuoda k~~.. 

Bu k1t'alar gemiden r1kar r1kmaz. ve 50000 ftalyamn lspanyaya germek "' "' C "' zay1 ve te11~' .diifii tamamile in4a"' edi-
trenle Malaga ve Cadix' e evkedilmi~ler- iizere ivata • Vecchia' da tah§id edildigi VO"I'. icim;ll!..l-" doia., 1-er hamlede ka-
dir. hakkmda Amerika membamdan verilen k • I' h' 

h b ~ ve PlZ 1 tr sehehin narma2tm 
Bl·r lspanyol gemr'sr' torpr'llen _,,. a erler de yalandlr.» B u artyor. u act nazarivelerden hazt1a-

Muharrir makalesini §U sozlerle bitiri· 
Alicante 27 (A.A.) Hiiviyeti yor: "'"" szore as, I askiya ini ve astl hn), 

mer<hul bir denizaltl diin sabah Alican - katil yat"~'• ins•n s••ur11nun arka1a-
«Basklarm son mukavemetleri de k1 - d akl 

te'nin 28 mil ~imali §arkisinde Cabo Pa- ld nn a s anan kl!anlda"l'ct'r. 
los ismindeki lspanyol yiik gemisini tor- n lgl zaman Franco biitiin kuvvetlerini PEY AMI SAF A 
pillemi§tir. Cabo Palos Valencia ahali- merkez cephesine sevkedebilecek ve bu I~!"'!"""~~~------......,~-~ 
. k sayede siiratle muzaffer olacaktlr.» 

sme erza giitiinnek iizere Alicante' dan 
h k Ru1yaya giden lspanyol 

are et etmi§ti. Geminin miirettebatm-
dan 4 ki~i bogularak iilmii~. 44 ki§i de tayyarecileri 
bahkc;1 gemileri tarafmdan kurtanlarak J\tina 27 (Hususl) - lspanya hii-
Alicante'a gotiiriilmii~tiir. kumetc;ilerine mensub 152 gene diin Pi

reden ger<erek Rusyaya gitmi•lerdir. Bu 
Pariste bir miitalea ~ gender Rusyada tayyarecilik ogrenip 

Paris 27 (A.A.) - Petit Parisien memleketlerine doneceklerdir. 
gazetesi ymyor: [CUMHUR1YET - Bunlarm li-

«Akdenizdeki Alman deniz kuvvet - mamm1za gelirken (anakkalede bir 1tal
lerinin azalhlmasl, 1ngilterenin Berlin - yan vapurunu batnan !spanyol vapurile 
d~ . ya~m1~ oldugu kat'i te~eb?:.is!eri~ gelerek ba~ka bir vas1ta ile Rusyaya gec;
netlcesi ve Almanyanm pek 1len g1hm~ mis olmalan muhtemeldir. J 
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Danzig ve Almanya Ankara ekspresi 
«Bu ,ehir .,olonyaya asia 

yutturulm•vacaktir» 
Dantzig 27 (A.A.) - Nasyonal - sos

yalist matbuatJ serbest ~ehirde nazilerin 
iktidar mevkiine gelmelerinin di:irdiinci.i 
ylldi:iniimiini.i tes'id etmektedir. 

Danziger Neueste Nachrichten gaze
tesi bu miinasebetle ~i:iyle yazmaktadtr: 

«Dantzig hi~bir zaman Polonyanm de
gildir ve olm1yacakbr. Dantzig biiyiik 
Cermen vatamnm en ~ok Alman olan 
bir ~ehridir. Dantzig'i Polonyaya yut -
turmak istiyen reis Rauschning'in siya
seti arbk tekerriir edemez.• 

Yugoslavyanm yeni 
Ankara el~isi 

Belgrad 27 (A.A.) - Yugoslavya
nm Selanik ba~konsolosu Branko Ace -
movir< Ankara Orta Elc;iligine tayin edil
mi~tir. 

Acemovic; 1888 de dogmu~. tahsilini 
Belgrad Oniversitesinde bitirdikten son· 
ra haricde ve bilhassa Nevyork, Va§ing
ton ve Marsilyada miiteaddid vazifeler 
almi§hr. 1928 de orta elc;ilik miiste§ar -
hgma terfi etmi~ ve Hariciye N azm 
Marinkovir<'in hususi kalem direktorh.i -
gi.inii yapml§hr. 1932 denberi de Sela
nik ba§konsolosu bulunmaktad1r. 

Acemovic; birc;ok Yugoslav ve ecnebi 
1i~anlanm hamil bulunmaktad1r. 

Moskova Mimarlar 
kongresi i§ini hitirdi 

Moskova 27 (A.A.) - Sovyet Bir
ligi mimarlarmm ilk kongresi -16 haziran
danberi devam etmekte olan mesaisini bi
tirmi~tir. Kongre Sovyet mimarlarma dii
§en vazifeleri teferruatile tetkik etmi§tir. 

Seller yiiziinden yolda 
kalmaga mecbur oldu 

<;;ukurhisar 27 (Hususl muhabiri -
mizden) - Ankara - Istanbul ekspresi, 
diin gece sa at 24 te Eski§ehire 1 00 kilo
metro mesafede §iddetli yagmurlar ve a
dam boyuna t;lkan seller yiiziinden de -
miryolu bozuldugundan tevakkuf etmek 
mecburiyetinde kalml§tlr. 

Bozulan hathn tamiri sabah dokuzda 
bitmi§ ve tren hareket etmi§tir. Bu ak§am 
saat 7 de Haydarpa§aya varacakhr. 

Trende Adliye ve Maliye Vekilleri • 
mizle Berlin heyetimiz de vardu. 

Bu sebeb yiiziinden lstanbuldan An
karaya giden tren de Ankaraya ancak sa· 
at 2 de muvasalat etmi~tir. 

Pariste otel ve lokanta 
miistahdemini ihtili.f1 

Paris 27 (A.A.) - Otel ve lokanta 
miistahdimleri sendikas1 ne~rettigi bir teb
lil>de, patronlann itirazma cevab vererek 
40 saatlik hafta mesaisinden patronlarm 
diikkanlanm kapamak mecburiyetinde 
kalmJyacaklanm, c;iinkii miistahdimin a
ralannda nobet usuliini.i tatbik edecek • 
lt"r;ni bildinnektedir. 

Himalaya dagmda kazaya 
ugr1yan Alman heyeti 

Miinih 27 (A.A.) - Himlaya Alman 
cemiyeti azasmdan Baner Fritz Bech -
told ve Dr. Von Krauss, Himalaya Al • 
man sefer heyetinin ge~enlerde kazaya 
ugrad1g1 Nanza giilgesine hareket etmek 
iizere Hindistandaki Lahora dogru bu
giin tayyare ile hareket etmi§lerdir. 

Tunceli mJntakasJnda 
dehaletler devam ediyor 

[Baqtarata 1 fnci sahl!edeJ 
lard1r. Bunlarm ara~hnlmasma ve ta • 
kibine de devam edilmektedir. 

Takib neticesinde yakalanan veya 
kendiliginden teslim olanlar Adliyeye 
verilmektedirler. KJrm1lkandanhlar tes· 
lim olmak i~in 24 saat miihlet istemi~ -
lerdir. 

Son dakikada aldlgim bir habere gore 
aralarmda bir tak1m Seyidler de ol • 
dugu halde 12 Haydaranh ve 22 Abbas 
u~ag1 a~ireti efrad1 yakalanm1~tir. Hepsi 
de suc;u Seyid R1zaya atmaktad1rlar. 

Sinde yakalanan Ermeni Horen tev • 
kif edilmi~tir. 

Bahri Turgud __ ,.. ....... -
Adapazarmda at yari§lari 
Adapazan 27 (Hususi muhabirimiz -

den) - Ath spor kuliibiiniin tertib et
tigi at yan§lannm tay ko§usunda birinci
ligi RJZanm Ceylam, ikinciligi TUfan, 
halk ko§usunda birinciligi Rifatm YI!
mazl, ikinciligi Harunun Y1lmazJ, 2000 
metro siiratte birincilig.i Ha918mn T ay
yan, ikinciligi Ahmedin Mebrukii, 3000 
metro mukavemette birinciligi Re§ad Ke
remoglunun Bagdad!, ikinciligi Seyid 
Ahmedin TUfam kazanml§lardJr. 

Bursada at yarr~larr 
Bursa 27 (Telefonla) - Bugi.in At

hpmarda c;ok heyecanli at yan§lan ya
pi!dl. Y an§larda Karacabey Harasmm 
atlan biiyiik muvaffakiyet gosterdi. Bu 
miinasebetle Vilayetr<e yap1lan I 000 ki
~ilik beton . tribiiniin de a~1lma merasimi 
yap1ld1. 

Amerikada hir k1s1m grevci
ler i§e ha§lad1lar 

Johnstown 27 (A.A.) - Bethleem 
Steel Company amelesinin takriben 
yiizde yetmi§i yani di:irt bin ki~i, tele • 
fonla gece yap1lan davet iizerine diin 
tekrar i§e ba§lamJ~lardJr. 

i~~iler hi~bir hadise vuku bulmadan 
fabrikaya girmi§lerdir. Fabrikanm et -
rafma grevciler tarafmdan dikilen ni:i
bet~iler kaldmlm1~tir. 

Belgradda mahkum olan 
komiinistler 

Belgrad 27 (A.A.) - Devleti koruma 
mahkemesi komiinist propagandas1 ya
pan on ki§iyi 10 la 17 ay arasmda muh
telif kiirek cezalarma mahkfun etmi§tir. 

Mtslr Sefiri miihim beyanatta bulundu 
------

«Ankarada imza edilen en son Tiirkiye • M1s1r 
muahedesi mii,terek dostane hissiyatm ne kadar 

kuvvetli oldugunu gostermektedir» 
Ankaraya avdet eden Mmrm Tiirki -

ye el~isi Mufti Elcezayirli Bey, «Eleh -
ram» gazetesi muhabirine ,u beyanatta 
bulunmu~tur: 

«- Tiirkiye • MJSJr miinasebah ha • 
hhamda ~ok miikemmeldir. Hiikume -
tim, doktor T evfik Rii§tii ArasJ, iinii -
miizdeki k1§ mevsiminde MISln ziyarete 
davet etmege beni memur eylemi§tir. 
Doktor Aras, bu daveti, memnuniyetle 
kar§JladJ. 

Tiirkiye Hariciye Vekilinin Mmra 
yapacag1 ziyaret, iki memleket arasmdaki 
iyi miinasebahn a§ikar bir delili te§kil 
edecek ve amlardanberi bu iki memle
ketin birbirine kar§l besledigi dostane his
siyatm yadma vesile olacakhr. 

Bu miitekabil dostluk duygusunun 
mevcudiyetini Tiirkiye son giinlerde par· 
lak bir surette ispat ederek Mmnn min • 
nettarhgmi kazanml§tlr. Ankarada imza 
edilen en son Tiirkiye - M1s1r muahedesi, 
Mlslrla Tiirkiyeyi birle§tiren dostane his
siyahn nekadar kuvvetli oldugunu gos • 
tennektedir. Tiirkiye, MlSln, Miiietler 
Cemiyetine dahil olmaga biiyiik bir ne
zaket ve dostlukla davet ettigi zaman bu 
dostlugun tesirlerini mii§ahede etmi§tik. 
Mmrm, Cenevreye resmen diihul ettigi 
fevkalade i~timada T evfik Rii§tii Ara • 
sm riyasete intihab edilmi§ olmasJ, Tiirk
lerle MISlrhlan birle§tiren dost rabJtalarm 
mevcudiyetini bir kere daha giistermi§ ol
du. T evfik Rii§tii Arasm, fevkalade ic; • 
timaa riyasette bulunmag1, M1s1r hak • 
kmda sitayi§lerle dolu bir lisanla kabul 
edi§i de, miistakil Mmnn Milletler Ce
miyetine dahil olu§unun Tiirkiyede u -
yand1rd1g1 sevince yeni bir delil te§kil 
eder. 

MISlrm Milletler Cemiyetine kabuli.i 
masmda, doktor Arasm soyledigi nutuk-

Romanya Krait 
Carol Varsovada 

' 

Karde~ MISJrm Ba~vekili Nahas Pa~a 
taki giizel sozleri bir M1S1rlmm unutma
sma imkan var m1d1r? 

Bizzat Tiirkiyenin senelerce miiddet 
aclSim c;ektigi bir rejimin esaretinden bizi 
kurtaran Montreux anla§malarmm imza· 
smda Tiirk matbuatmm izhar ettigi 
memnuniyeti asia unutamay1z. 

Biitiin bu amillerden dolay1, doktor 
Arasm Mmrda kar§llam§l, MISlr dostlu· 
gunun, kendi gozlerile gorebilecegi bir te
zahiirii olacakhr. 

Biiyiik Onderi Atatiirkiin sayesinde 
muvaffak.iyetlerle dolu bir yola girmi§ o
lan miistakil Tiirkiye ile, sevgili Kral 
gene Birinci F arukun, milli lideri Mus • 
tafa Nahas Pa§a ve arkada§lan hiiku -
metinin himayesi altmda tam istiklaline 
kavu§an M1s1r, bundan boyle, be§eriye
tin terakkisine ve diinya sulhunun tarsi • 
nine yardun edecek olan her i§te elbirligi
le c;ah§acaklardlr.» 

Hitler diin biiyiik 
bir nutuk soyledi 

Verilen bir ziyafette iki Almanya bundan boyle 
devlet reisi hararetli hi~bir kollektif emniyet 

nutuklar soylediler anla~masJna girmiyecek 
Var§ova 27 (A 

A) - Kral Ca -
roi'Ia Reisicumhur 
Moscicki diin ak -
§am Var§ova Riya
set §atosunda veri -
len ziyafet esnasm • 
da nutuklar siiyle • 
mi§lerdir. 

Moscicki bilhas • 
Sa §Un)an soy)emi§• 
tir: 

«- Majestele • 
Kral Garol 

rinin ziyareti senelerdenberi iki memle • 
keti birle§tiren rab1talann delilini te§kil 
eden vakayi silsilesine ilave edilen yeni 
bir halkad1r.» 

Kra! Carol da ezciimle demi§tir ki: 
«- Dost ve miittefik asil milletin hii

kU.met merkezinde bulunmak ve Roman· 
yamn takib etmekte oldugu tesaniid siya
setinin c;erc;evesine miikemmelen girmek
te olan ittifakJmlZin saglam baglanm gos
teren hararetli tezahiirata §ahid olmakla 
derin bir sevinc hissediyorum.» 

Romanya ve Lehistan el~ilikleri 

biiyiik elfilige tahvil ediliyor 
Var§ova 27 (A.A.) - Biikre~teki 

Lehistan orta el~iliginin yakmda biiyiik 
e;~ilige ~1kanlacag1 istihbar edilmi§tir. 
Var~ovadaki Romanya el~isinin de ayni 
suretle terfi edilecegi miistahberdir. 

Roma Kralrmn bir ziyareti 
Posen 27 (A.A.) - Romanya Krah 

Carol Posen garnizonunun merkezi olan 
Biedruski'yi bugiin ziyaret etmi~ ve res -
men· buradaki piyade alaymm kuman -
danhgma tayin edilmi~tir. 

Y eni dogan Bulgar V eliah
dine astegmenlik verildi 
Sofya 27 (A.A.) - Harbiye mek

tebinin yeni talebesi bugiin merasimle 
yemin etmi§tir. Merasimde Kral ile ai
lesi efrad1, hiikumet erkam, Sofya gar -
nizonu htaatl hazn bulunmu~tur. 

Bu miinasebetle Harbiye Nazm Ge· 
neral Lukof Krahn bir mesajm1 oku -
mu&tur. 

Kral, Veliahd Prens Simeon'nu al -
tmc1 piyade, iic;iincii tof)C<u ve iic;iincii sii
vari alayma astegmen nasbetmi§tir. 

[Ba§tarata 1 !net sahl!ede] 

mi§tir ki: 
«- F akat bir tak1m beynelmilel vaid 

ve teminatm ciddiyeti hususunda bihak • 
km §iiphe etmekteyiz. 

Bu ciimleden olarak Deutschland'm 
tayyareler tarafmdan bombardunamn • 
dan sonra alakadar memleketler menafi
inin kollektif tedbirler sayesinde muhafa
za edilecegi iimidile ve temennisile halisa
ne bir tarzda ademi miidahale komitesme 
avdet ettik. Leipzig kruvazoriine kar§l 
yap1lan taarruzlardan sonra beynelm1lel 
tesaniidiin sulhun muhafazas1 tedbirle
rine yo! ac;masm1 bekledik. Kontrola i§ti
rak eden bii tiin devletlerin mii§terek bir 
niimayi§ini istedik, taki V alans makamah 
bir devlete kar§J degil, fakat biitiin dev
letlere kar§l geldiklerini anlasmlar. 0 ka
~ar mutedi] olan bu teklifi bile kabul et
hrmek miimkiin olmad1. 

Fa kat biz Almanlar bun dan AI • 
manyanm mukadderahm bu gibi miies -
sese veya anla§malara terketmek gibi bir 
gafi:~ gosterdigimiz takdirde neler olabi
lecegl neticesini istimza~ edebiliriz. Lon
dra da, §Una kanaat getirmelidir: Bu so
fer yaphglmlz tecriibe bize asia unut • 
mlyacaglmlz bir ders oldu. 

Bundan boyle bu gibi ahvalde mille • 
ti~izin istiklalini, hiirriyetini ve §erefmi 
~~z~a.t ~endimiz koruyacag1z ve emniye
tlm~ZI b1zzat kendi kuvvetlerimizle temm 
eyhyecegiz. (ok §iikiir bugiin kendi ken
dimizi himaye edecek derecede kuvvetli 
bulunuyoruz. Bu hadiselerden ~lkard1g1-
mlz bu netice daima mer'i kalacakhr ve 
ne parlamentoda siiylenen nutuklar, ne de 
devlet adamlarmm hitabeleri bizi bu fik
rimizden dondiiremez. Bundan boyle hie; 
bir kimse kollektif anla§malara kar§l sui· 
niyet besledigimizi iddia ey]iyemez. 

Eger 12 haziran tarihli kollektif an • 
la§ma iyi neticeler verebilseydi bu yolda 
daha ileri gitmenin faydah olup olm1ya -
cag1 dii~iiniilebilirdi. Mademki kollektif 
anla~malann bu en ufag1 bile, kollektif 
i&lerin yiiriimedigini gostermi§tir. Biz bu
nu bir ihtar olarak telakki ediyoruz. T a 
ki giiniin birinde r<ok daha vahim bir 
meselede ayni §ekilde inkisan hayale ug
ramlyalun.» 

Fatih K1zuay ~ubesindeki 
merasimden bir inhba 

Bir temmuzda ba§hyaeak olan K1 .. 
ZJlay Haftasi per§embe giiniine tesadiif 
ettiginden KIZllay F atih kazas1 haftayt 
diinden kutlulamaga karar vermi§ ve bu 
miinasebetle diin sabah saat 1 0 da Fa· 
tihte K1Z1lay merkezinde merasim ya • 
pllml§hr. 

Merasime itfaiye bandosunun c;ald1~ 
1stiklal mar§ile ba§lannu§, Rii§tii Diktiirk, 
Horhor ocagmdan Kenan Akter, on se· 
kizinci ve on birinci ilkmekteblerden iki 
kiic;iik nutuklar soylemi§lerdir. 

N utuklardan sonra merasime son ve • 
rilmi§tir. 

Cumartesi giinii ogleden sonra F atih 
K1Z1lay kazasma bagh nahiyeler men • 
sublan kamyonlarla §ehir dahilinde bir 
cevelan yapacaklar ve T aksim Cumhu .. 
riyet abidesine ~elenk koyacaklarda. 

Diinkii merasimden sonra F atihte C. 
H. P. binasmda a~1lmasma karar veri .. 
len F atih Halkevinin kiitiibhane k1smile 
Atatiirk biistiiniin bulundugu salonun 
resmikii§ad1 biiyiik merasimle yap1lm1§ • 
t.lr. 

Bu yib harbsiz 
atlatamJyacakmiyiZ? 

[Ba~makaleden devamJ 

onun ac;1k manast ~udur: ingiltere• 
nin yolunu ve Fransamn ricat hatb· 
m kesmek! 

Korkoriine, parmag1m goziine! Dahi
li harb sonunda ba§ka devletlerin em· 
rine girecek !spanya ile Cebeliittank· 
tan itibaren Akdenizde lngilterenin lm
paratorluk yolu kapahlacak ve Fran sa 
Avrupadaki ulkesine Slkl§hnlacaktlr. 
Bunu lngiltere ile F ransamn gonnedikleri 
nas1l farzolunabilir? Bu iki devletin boy
le bir ak1betle kurulacak demir c;ember 
c;er~evesine boyun egecekleri nas1l kabul 
olunabilir? • 

Bu malihulya tahakkuk etmek lazun 
gelse !ngiltere kadro haricine c;1kanlacak, 
F ransa yokedilecektir. Acaba cidden 
diinyada bunun boyle olabilecegini dii~ii
nenler var m1d1r? Ve eger bunu boyle 
dii§iinenler varsa A vrupa harbinin 1s .. 
panyol topraklarmda §imdiden ba§laml~ 
ve cereyan halinde bulunmu§ oldugunda 
§iiphe olunur mu? 

Ash var veya yok Layipzig hadisesi 
biiyi.ik devletlere heniiz itirafma kimse
nin cesaret edemedigi barb yolunda yeni 
ad1mlar atbrmJ§llT. Y ann Almanyanm 
kendi ba§ma giri§ecegi deniz niimayi§i 
diger bir ad1m te~kil edecektir. Bunlar 
oyle adunlardu ki yann alakadar devlet.
rin zimamdarlan §ahsan ricat etmek iste~ 
seler donemezler ve bu c;1kmazdan kolay 
kolay kurtulamazlar. Bu adunlarla bir 
tak1m adamlar kendi kendilerinin ellerini 
kollanm k1sk1vrak baghyorlar. !spanyol 
i~leri iizerindeki noktai nazar farklarm· 
dan dolay1 her gec;en giin A vrupay1 yeni 
ve c;ok kanh bir bogu§maya biraz daha 
fazla yakla§tmyor. Oyle ki bu y!l harb 
olmaz umudlan da bu ad1mlarla hergiin 
biraz daha fazla suya dii§iiyor. Gittikc;e 
bu y1hn harbsiz gec;irilmesi imkanSIZla§l· 
yor. Buna kimin, kimlerin nas1! cesaret 
ettiklerini ara§hrmak havsalalan yakan 
dii~iincelere meydan veriyor. 

1spanyol i§inde behemehal Franco ta· 
ran galib gelsin ve orada herhalde 0 ~e
§id bir nizam kok tutsun demek, beheme
hal bir Avrupa harbini goze almak de
mektir. Eger 1spanyaya yeniden yeniye 
ve kiilliyetli surette kuvvetler gonderildi· 
gi tahakkuk ederse bizi Avrupa harbin· 
den ancak say1h giinlerin ay1rd1gm1 ka
bul etmek zaruri olacakllr. ·Bu takclirde 
ise bu yth harbsiz atlatamlyacaglmlz ne
ticesi kendiliginden c;1kar. 

Biitiin milletlerin ufukta hamlanan 
bu haileyi hayret ve deh§etle tema§a et· 
mekte oldugunda ~iiphe yoktur. 

YUNUS NADI 

Ktztlaya iiye dev,irme haftas1 

1 temmuz 1937 de ba,hyacakttr. 

iiye yazihn1z! 

I 
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hi kAye Saadete dogru -] . ~ibliy.ograf_ya . 

Pazartesi Konu,malarJ 

Memlekette a~r sanayii 
kurarken yapdacak i)k i§ (Buak$8111kiprogram) 

Gormeyin kanm ne giizeldir! T annm 
kotii nazardan korusun. Y almz giizel mi 
ya! Kalbi de altm gibidir. Birbirimizi 
c;Ildiraslya seviyoruz. Evleneli bugiin 
tam alb ay oluyor, mi.imkiin roii? Ve ay
nhyoruz. Evet, bunu diin araro1zda ve 
gozya§lan arasmda kanarla§hrdik. Ah! 
Nekadar gozya§I dokti.ik. Birbirimizi 
gormemege nas1l tahammi.il edecegiz? 
Kalblerimiz bu;akla yanlml§ gibiydi. Bu· 
nun miimki.in olam1yacagmi zannediyor
duk. Halbuki oldu i§te; bu, onun ic;in de 
henim ic;in de daha haYirhd1r. Allah 1m! 
'Bensiz ne yapacak I Y a onsuz benim ha
lim ne olacak? 

V e dikkat buyurun, karimdan hic;bir 
11ikayetim yoktur, hie; aroma hie;; meger 
ki kadm olmasmdan ha§ka. Kadm ol • 
mak! hte onun biitiin cinayeti. Kadm ya
ni karanhk, esrarh bir mahluk. Ona so • 
rarsamz o da beni ayni cinayetle itham 
eder. Kanm benim erkek olmamdan mii§· 
teki, beni anlamad!giDI soy)er durur, san
}tj ben kendisini anhyormu~m gibi. Ha
kikaten, kariroi anlam1yorum. Hayatm 
hemevi sunm c;ozmli§, hertiirlii muam • 
masmt halletmi§ bir adamim. F akat ka· 
<lm dedin mi zihnim stop ediyor. Kadm 
hakkmda hie;, hie;, hie; bir§ey bilmiyorum. 

Kanma: 
- Nic;in, diyordum, alnm kristal gi

bi §effaf degildir. Beyninin o harikulade 
mekanizmasmt goriir, ne dli§iindiigiinii, 
ne istedigini ogrenirdim. Benim ic;in bu • 
giinkii sfenks olmaktan kurtulurdun. Ve 
kimbilir, belki, o vakit seni istedigim gibi 
yontar, arzuma muvaftk bir elmas ha • 
line getirirdim. 

V e kanm da bana diyordu ki: 
- Y a sen kocac1gun.. Y a senin gog

sun nic;in §effaf degildir. Gogslin §effaf 
olsaydt, kalbinin kim ic;in ve nic;in c;arp
hgml gorlir, kimbilir, belki de, kalb c;ar
pmnlanm kalb c;arpmhlaruna uydurma· 
ga muvaffak olurdum. Amma nic;in gog· 
siin §effaf degil kocactgun? Nic;in? 

SOylesem inanmazs1mz, aynhyoruz, 
evet, kanmm alm kristal ve benim gog
slim, §effaf degildir diye aynhyoruz. 
Rabbim, hayat dedigin ne hazin bir c;ll· 
gmhktu! 

~~~ 

lzdivacirotZ para izdivaci ve saire ka
bilinden bir§ey olsaydt yanmazd1m. N e 
miinasebet! Biz birbirimizi c;ocukken ta· 
md1k; o ve ben, beraber oynad!k. Daha 
o ya~ta birbirimizi sevdik, mektebde, ev
de, sokakta, nerede ve ne zaman olursa 
olsun, birbirimizi arad1k, bulduk, zira 
btrbirimize ihtiyacimlz vardt, benim kah
kahamt ancak o yadtrgamazd1, onun goz· 
ya~ml ancak ben silebilirdim. Boylece 
dii§lincede, histe, arzuda birbirimize o ka· 
dar yakm ve o kadar a§ina olarak biiyi.i· 
diik ki vakti gelince evlenmek bizim ic;in 
gayet tabii goriindii; zaten ebeveynimiz 
daha kiic;iik ya§ta bizi ni§anlaiDl~lardi. 
Evlendigimizin ak§amt Nuriye - adt Nu
riyedir, bunda mukadderatm hazin bir 
istihzasmi gonniiyor musunuz? •, evet o 
ak§am N uriye ve ben, evin yakmmdaki 
korulukta geziyorduk. Karanhk basiyor
du. Y amah bir bohc;a gibi duran gokte, 
klmiid1yan yapraklar arasmdan, ilk Yil
dizlan goriiyorduk. Kolkola, dudak du
daga yiiriidiigiimliz tenha yolda kar§Iml· 
za ihtiyar bir koylii c;Ikh. ~ahc;trpl yiiklii 
dagarcigt mbm c;okertmi§ti. 

- Bu saatte nereye boyle evladlar? 
dedi. 

Eli elimde titriyen kanm: 

- Saadete dogru I dedi. 

- Uugurlar olsun. Giile 
1\Ilah selamet versin. 

giile gidin. 

lhtiyar koylii uzakla§h. 
kasmdan ay doguyordu, 
pembe bir ay. 

Agaclar ar • 
muhte§em ve 

Kanma: 

- Bak, dedim, ay nekadar pembe bu 
ak§am! 

Nuriye aya bakb, ve: 

- Pembe mi dedin? dedi. Ay m1? 
Deli misin? Pembe ay da gori.ilmli§ §ey 
mi? 

- Bak, bak, diye tekrarladiro. 

Omuz silkti ve sordu: 
- Nic;in aym pembe olmasim istiyor

sun? Nic;in pembedir diyorsun? 
- Amma, sevgilim, pembe gordiigiim 

ic;in pembe diyorum. 
Sesi h1rc;mla§h: 

- Ne? Hala m1 aya pembe demekte 
1srar ediyorsun? 

Ben de aptalcasma inad ettim, aroma 
ne aptalcasma. 

Rica ederim, aym pembe, mavi veya 
san olmas1, bilhassa o anda, benim ic;in 
ne ehemmiyeti haiz olabilirdi? 

Nuriyeye sert ve kat'! olarak: 
- Pembedir, pembedir, pembedir, 

derim. 

Nuriye, iki adiro otedeki kesilmi~ bir 
agac govdesinin iisti.ine ytktlmasm m1? 

- Allahim I Allahiro I diye inildiyor
du. Artik beni sevmiyor .. Ba~Iroa gelen
ler... Beni sevmiyor. 

Kanmm ayaklanna bpanarak: 
- Ruhum, hayatlm, diye yalvard1m. 

Haksmm. Ay pembe degildir. Sahih 
soyliiyorum, ne pembe, ne san. Ay iste
digin renktedir. Kabahk ettim, kusur i~
ledim, affet beni. 

Nuriye h1c;kmyordu: 

- Hay1r, haytr I Hain l Sen aym 
pembe olduguna inamyorsun. 

- Canirom ic;i, mademki yemin edi -
yo rum. 

- HaYir, hay1rl Sen ayin pembeli~i
ne inamyorsun. Benim ho&uma gitsin di
ye ~imdi bunlan soyliiyorsun. 

Kendime, ragmen, kiic;i.ik bir isyan ha
reketile: 

- Ah canim, ayin pembe olduguna 
inanmt~tm ne <;Ikar, inanmamt~tm ne <;t -
kar. Aytn pembe olmasile asbm arasmda 
ne miinasebet var rica ederi~? 

Nuriye bu sefer sahiden izzeti nefsi 
rencide edilmi$ kana a tine vard1: 

- Ne mi.inasebet mi? Bir de soruyor .. 
Ah! T a& kalbli adam I 

Bir agac kabugunu hJTSla isiriyordu. 
0 kadar kizmi&h ki, bir sinir buhram ge
c;irecek diye Odiim kopuyordu. KoJian
mm arasma alarak kendisini ok~ad1m, 
tath sozler soyledim: 

- Siikunet bul ruhum, diye mini • 
damyordum. Evet, ayla a$k arasmda si
kt, marhem bir miinasebet vardtr. Bu mu
hakkak. Bilirsin ya camm, mahsus yap
hm, muziblik olsun diye. Hahrlamtyor 
musun, c;ocukken de boyle yapar, seni 
aglatmaktan haz duvardtm. Dahast var, 
ay pembe degil ki. Hie; pembe ay olur 
mu? Pembe bir ay. Ha. Ha .. Ha .. giile
rim bu i~e. 

fnkanrmn heyecani ic;inde, degil ayin 
pembeligini, aym mevcudiyetini bile ta
ntmadiro. 

Siikunet bulmu$ ve keyfi yerine gel -
mi~ olan Nuriye yagmurda gline$ gibi 
t~Ild1yan gozlerini gozlerime dikerek: 

- Ay pembe degil, degil mi? dedi. 
T ekrar yemin ettim: • 
- Vallahi de~il... Billahi degil.. 

*** 
Evlendigimizin ilk ak$ami aram1zda 

ac;:tldtgmi ~~:ordii&lim uc;:ururn giin gec;:tik. 
<;e geni$1edi; pembe ay vak'asma benzer 
ne anla$amamazhklarla kar~IIa~hk! ve 
birbirimize olan biitiin a~ktmtza ragmen 
i~te nihayet ayr1ltyoruz. ilk ak$am 0 ih
tivar koyliinlin «nereye gidiyorsunuz ev
ladlar?» diye bize sordu~u suale Nuri
yenin «saadete dogru !» diye verdigi ce
vahi hahrliyorum da ... 

Nakleden: 
CEVADSADIK 

Remzi Kitabevi - istanbul 1937 
Fiatl. 100 kurU§ 

Pazartesi konu§rnalan tabiatile uzun 
uzun seneler Pazartesileri konU§InU§ o
lan bir Franstz miinekkidini, SentbOv'ii, 
hatlrlath. Onun fikir faaliyetinin hemen 
her §Ube&ine taalluk eden yaztlan za • 
manmda en biiyiik edibler, filozoflar .. ' muverrihler i~in bir mercidi. Erninim ki 
Hasan Ali Yiicelinkiler de bOyle ola • 
cakhr. Hem de fazlasile ... <;unkii: cSent
bov'iin ktskang ve igneleyici bir ruhta 
olu§una~ rnukabil Hasan Alinin cSeven 
ve kucakltyan yaradth§h eserine gok 
hususi bir ktymet verrnektedir. 

Esasen biitiin bu yaztlarm viicud bul
rnasmda hakim olan esaslarm crnilli 
davalarda zaptedilmemi§ steak heyecan
lar, edebi rneselelerde olan1 oldugu gibi 
goriip gostermek kaygusu, felsefi dii
§iincelerde hayatm kendisile vasttastz 
ternasa gelrnek cehdi~ oldugu her sah
rmda goze garp1yor. 

Eser d6rt b6lii.rn olarak tertib edilmi~
tir. Her birine ayn isirn verilmemekle 
beraber urnumiyet itibarile birinci b6-
liim milli davalara, ikincisi edebi mese
lelere, iic;iinciisii felsefl dii§iincelere, 
d6rdiinciisii de, eski ve yeni, muhtelif 
bahislere aiddir. Her bOliimde strasile 
14, 21, 19, 23 parga yaz1 vard1r. Bu yan
larm rnuhtelif baktrndan aynca zikre 
degerleri c;ok oldugu gibi, iglerinde bu 
siitunu dogrudan dogruya aHikadar e
denleri vardtr. Mesela: Okumak, kitab 
ve devlet. 

Bunlarm ilkinde Hasan Ali Yiicel ciyi 
bilrneliyiz ki okudugurnuz her satll' ka
famiZin iginde yeni bir dii§iince alerni 
yarahr. Ya eski dil§iincelerimizi yerin
den oynatarak canlandtrll', ya yeni bir 
dii§iince ile varumz1 arthrll'.> diyerek 
oku.rnamn ktymetine i.§aret etrnektedir. 

!kinci yaZI da okutma seferberligi lii
zumunu bu satll'larla tebariiz ettirrnek
tedir: .rBugiinkii resrni kiiltiir te§kilatt
mtza bak1hrsa 17 rnilyon niifus ic;erisin
de yediden itibaren hemen her ya§ta 
vatanda§larm rniihirn bir ktsrn1m mek
tebin dl§mda btrakmaktayu. Bunlarm 
mektebsizliklerini telafi edebilecek en 
miiessir vastta kitabd1r .. :. Yazmm arka
sim kitabdan okursunuz. 

Biz eskiden konu§an, hem de giizel 
konu§an bir millet idik. Bugiin konU§· 
rnayt ihmal ettigirnizden ve giizel. ko
nu§lllak ic;in higbir gayret sarfetmedi· 
girnizden geriledik. Bu giizel Pazartesi 
konu§malarmt dikkatle okuyahm. Bu
rada kurcalanan biitiin fikirlerin iize • 
rinde durahrn. Velhas1l elirnize gegen bu 
f1rsattan istifade ile durgun fikirlerimi
zi biraz daha canlandtrahm. !stifademiz 
her halde pek ~ok olacaktll'. _Buna irn
ktm haztrladtgt i~in de Hasan Ali Yiicele 
te§ekkiirii unutmtyahm. 

Maruf bir Bel~ikab 
muharrir geliyor 

Y arm lstanbula 
Be!l;ikanm en ma
ruf muharrirlerinden 
Henri Liebrecht ge
lecektir. Kendisi 
Briikselin «Resimli 
Ak§am» gazetesinin 
ha§muharriri, Belc;i
ka Muharrirler Ce
miyetinin umuml ka
tibi ve Giizel San·-
atlar Aka demisi Bel<;fkanm maru~ 

.. . . ve pek ktymetlt 
profesorlermdendtr . muharrirlerinden 

Franstz Akademisi M. Henri 
tarafmdan tetvic; e· Liebrecht 

dilen bir c;ok eserleri ve stk s1k temsil 
edilen tiyatro piyesleri vardu. 

H d • isTANBUL: 
er sey en evvel hakkde usta ve rok . 12,30 plakla Tiirk ffill;Sikls1 - 12,50 ha.va• 

, ~ diS - 13,05 muhtellf plak ne§riyatt • 14,00 •• b 1. b• • • £ • • • SON - 18,30 plakla dans mus!klsl - 19,30 tecru e I lr JSrJ SIDI I yetJStirmektir A!rika av battralart: s. ~ala.badd!n Clhan-
' ~ , oglu tarafmdan • 20,00 Rtfat ve ai'kad~ara 

tarafmdan Turk musikis! ve balk ~ark! -

Ancak bu sayede f d "k k Ian - 20,30 Orner R1za' tara!mdan arabca az zaman ZUT lU a yu, Se ~ .soylev - 20,45 Safiye ve arkada~larl tara· 

ve kzymette harb 
fmdan Turk musik!.sl ve halk §arktlarl 

tayyarelerini motorlerile (Saat ayart) • 21,15 ORKESTRA - 22,15 
Ajans ve Borsa haberleri ve ertesl gilniin 
programt - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet parr;alart - 23,00 SON. insa etmemiz 

' 
imkan girer dahiline 

ingilizJerin 52 ton sikletinde 6 motiirlii bir deniz tayyaresi 
Havac1hk hakkmda yazdtkJmtz iigiin- liyetlerinden degil. 

cii bir rnakalede yakm bir istikbalde Bu vaziyet kaq1smda rnemleketimizin 
memleketimizde yiiksek kabiliyetli harb smai inki§afmt temin edebilrnek -igin ne 
tayyareleri in§a edebilmemiz irnkanla- gibi acil ve rniiessir tedbirler ittihaz ede
nm ktsmen tetkik etmi~ ve laz1m gelen bilecegirnizi dii~iinrnek lazirndtr. Bu Ei.
tayyare rnot6rlerini daha uzun rniiddet zurnu rniidrik alan hiikilrnetirnizin ahi
haricden getirtrnek rnecburiyetinde ka- ren Biiyiik Millet Meclisine arz ve ka
lacagt~tzt bazt fenni rniilfthazata istina- bul ettirdigi bir kanun layihasma gore, 
den gosterrni~tik. Bu hususta serdettigi· smai rniiesseselerimizin kaffesinde ame
miz rniiHihazat arasmda bizirn endiistri le kurslan ihdas edilecektir. Bu kanun 
sahasmdaki zaftmizm bilhassa fabrika- layihasmm teferriiatma vakrl degiliz. 
lanmtzda verimli i§ g6rebilecek usta ve Fakat mevcud miiesseselerimizin rniis
i§gi kiitlelerinin rnevcud olrnamasmdan takbel fabrikalanm1za kafi gelebilecek 
ileri geldigini de aynca i§aret etmi§tik. kadar i§<;i yeti§tirmek hususunda rnii-

Bir rnemleketin smai inki§aft yolun- essir olabileceklerine ihtimal verilernez. 
da orada rnuhte§em fabrikalar kurrnak Bu rnaksadm temini i<;in adedi sekize 
hi~bir vakit elverrnez. Bir fabrikanm balig olan san'at mekteblerirniz de kafi 
iktisadi §erait dahilinde gah§arak kty - degildir. Bizdeki san'at mekteblerinin 
rnetli mallar veya yiiksek in§ai eserler te§kilah kafi derecede ameli dii§iiniil • 
viicude getirebilrnesi i~in tec;hizatmm rnii§ olrnad1gt gibi senede <;tkarabilecek
miikemmel olmast ve hatta onu idare Jeri d6rt na be§ yiiz rniitehassts i§gi de 
eden fen adamlarmm yiiksek ihtisas sa- ihtiyactmiZI tatrnin edemez. 
hibi olmalart da kafi degildir. Bu yol - Bizim telakkirnize gore, bu hususta 
daki rnuvaffakiyet irnkanlan fabrikada yapabilecegirniz en rniiessir §ey, vilayet 
gah§an usta ve i§~ilerin tecriibe ve me- merkezlerirnizin her birinde biitiin a
haretlerile rniitenasibdir. Hatta en rno- meli levaZlmile rniikernmel bir surette 
dern bir surette rniicehhez bir fabrika- tec;hiz edilrni§ ufak bir fabrika te§kila
ya nisbetle te~hizah eski ve natamam tim haiz hirer san'at rnektebi in§a et
olan ve fakat ktyrnetli usta ve i.§~ilere rnektir. 
rnalik diger bir fabrikanm daha rnu - Prodiiksiyonlan her vilayetirnizin 
vaffak olarak ~ah~hg1 bir~ok rnisallerle mevzii ihtiyaclarma gore, tertib edile -

viYANA: 
18,35 KONSER - 19,05 PiYANO • 19,30 

kan~tk yaym - 20,30 OPERA PARQALARl• 
21,45 ASKER! BANDO - 22,45 §ARKILAR-
2~,1~ ~uhtellf haberler - 23,25 DANS MU• 
SIKISI. 

BERLiN: 
18,05 MUSiKi - 18,3_5 edebt yaym - 19,05 

ORKESTRA KONSERI - 20,05 giiniin ak!s· 
Ieri - 20,~5 PIYANO KONSERI - 20,40 §AN 
KONSERI • 21,05 haberler, gramo!on-22 05 
ORKESTRA KONSERI • 23,05 hava, h~ • 
berle!, :;por • 23,35 (en k1sa dalga Ue). 
MUSIKI VE DANS HA V ALAR!. 

PEf;TE: 
18,05 SALON ORKESTRASI - 18,35 ko • 

nu§rna - 19,05 KONSER • 19,35 konferans"' 
20,05 KORO KONSERi - 20,45 konu§ma • 
21,20 ORKESTRA KONSERi - 22,35 ha· 
berler • 22,55 QINOENE ORKESTRASI " 
23,45 gramofon ve .son baberler. 

BUKRE!}: 
19,05 gramofon, konferans - 20,25 AK· 

§AM KONSERi • 21,30 Pi:YANO KONSE ,. 
Ri, KEMAN KONSERI • 22,05 konu§ma. • 
22,15 ~AN KONSERi - 22,35 haberler, spor-
22,50 SAKSAFON KONSERi • 23,50 son 
haberler. 

BELORAD: 
18,25 halk melodiler!, halk ~arktlan, u

lusal §arktlar, Yugoslav §arktlarl, ulusal 
yaym - 20,55 KONSER - 21,55 baberler -
22,05 KONSER - 23,05 baberler, balk §ar • 
kllan - 24,05 DANS MUSiKisi. 

LONDRA: 
19,05 ORO MUSi.Kisi - 19,25 ropor .. 

taj - 19,35 MUSiKi - 20,05 haberler ve 
salre - 20,35 ~ARKILAR - 21,05 kii.r;iik re
vii - 21,25 SENFONi.K KONSER - 22,05 ro
portaj - 23,05 baberler, spor, bava ve sal· 
re - 23,30 ORKESTRA KONSERf - 24,35 
haberler, gramofon ve .salre. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,05 konU$rna, $11rler - 19,05 §ARXILAR, 

~AN KONSERi - 19,35 gramofon, baberler-
21,05 MUSIKI - 21,35 piyes: Ye§ll Ku11 • 
23,35 haberler, gramofon, hava. 

ROMA: 
18,20 KARI~IK MUSOO - 18,55 kart~tk 

yaym • 21,45 KARif;liK MUSiKi: - 22,05 
ORKESTRA iLE f;lARKILAR - 22,40 plyes-
23,15 J:':ONSER • 23,50 DANS MUSixist. 

g6sterilebilir. idaresi tahtmda vukuf sa- cek olan bu fabrikalar her nevi ziraat •• 
hibi usta ve i§c;ileri olmtyan en miikem- makineleri, su tulumbalm, vantilatOr NOBET~i ECZANELER 
mel bir rniihendis ameliyat sahasmda ve kompres6rler, maden ocaklanm1zm 
faydah bir i~ goremez. Bir<;ok nakdi fe- i§letme levaZimml, hatta ufak buhar 
dakarhklan g6ze aldtrarak Avrupadan makine ve kazanlanm ve baz1 basit rna· 
getirttigimiz miitehasS'Islardan laztm zut ve benzin rnot6rlerini rnuvaffaki -
geldigi kadar istifade edemeyi§imizin de yetle in§a edebileceklerinden bu levaZl
ba§hca sebebi ~izdikleri prograrnlan mm haricden celbi ic;in her sene takas 
tatbik edebilecek elemanlarm bizde ka- usulile veya d6viz sarfederek paramt -
fi miktarda mevcud olmamastdir. zm harice ~tkmasma da mani olacaklar-

Gergi sanayiirnizin inki.§afma yardtrn dtr. Makinecilik san'atmm bu suretle 
etmeleri it;in Avrupadan birgok fen a- mernleketirnizin en hiicra k6§elerine 
damlan celbetmemiz rniimkiindiir. Fa- kadar siiratle inti§ar etmesi mevzii bir 
kat binlerce usta ve amele getirtmemi- gok faydalan da ternin edecektir. Me -
ze veya bunlan orada yeti§tirrnemize sela Van Vilayetimizde bilhassa gemi 
irnkan yoktur. Bir~ok rnilyonlar sarfe- tekneleri ve ufak buhar veya rnazut rna
derek te&is edilen bir fabrika ise acemi kineleri in§asma elveri§li bir ameli 

Bu akllam §ebrin muhtellt semtlerinde 
no_bele;i olan eczaneler ljunlardlr; 

Istanbul clhetlndekller: 
Eminoniinde CHi:.seyin Hiisnii), Beyaztd

da CA.sador), Ku,.ukpazard& (Necati Ah• 
rned), Eyiibsultanda (Mustafa .A!'lf), ~h~ 
remln!nde (Hamdi). KaragiimrWtte <Arlf>, 
Samatyada (Ero:Oilos), ~ehzadeb~md& 
CHamdD, Aksarayda (§eref), Fenerde (Vi· 
tali), Alemdarda (Ali Rtza), Bakukoyde 
CHilli)). 

Beyoglu clbetindekller: 
istiklal caddesinde (Matkovlr;:), Yii.k.sek~ 

kalammda (Vingopulo), Oalatada (Mer • 
kez>, Takslmde CKemal Rebiil), §i§llde 
Osmanbeyde (§ark Merk_l!Z), Ka.stmpa§ada 
(Mtieyyed), Haskoyde CNesim A.seo), Be -
~ikta~ta (Nail Hal!d), Sartyerde (Asaf). 

ti"sktidar, Kadtkoy ve Adalardak!ler: 
Uskudarda cittibad), Kadtkoyunde Al

ttyol agzmda (Merkez). Bi.iytikadada (§l· 
nasi Rtza), Heybellde (Halk). 

kiitlelerinin yeti§tirilrnesi i<;in bir san'at san'at mektebi viicude getirilirse Van 
rnektebi olamaz. Bir fabrikanm verirnli golii iizerinde rniikemmel rnakineli ge
bir surette c;al!§abilmesi ic;in tecviz e:ll- miler i§letilerek bu havalinin siiratle 
lebilecek acemi i§~i rniktan higbir va- inki§af edebilmesine yardrm edilmi§ o-
kit yiizde onu ge~emez. Bu nisbeti teca- lur. Bundan maada bu fabrikalar Kara- ( YENI ESERLER ) 
viiz edecek olursa fabrika kiSa bir za • biikte tesis etmekte oldugumuz dernir _ 
man zarfmda faaliyetini tatile mecbur sanayiimizin istihsalatm1 ktsrnen istih- ---Z::":"iy-a-:-fe •• t_y_a_h_u_d_A-~k---
kahr. !;iinkii yiiksek sermayelerle vii - lak etmek suretile de o rnuazzarn te§eb- Platon•un aSirlar ger;tikr;e ktymetl ytik· 
cude getirilen rniiesseseler te§ekkiille • biisiin rniisrnir olrnasma yardtm ederler. selen §aheserl CZiyafet yahud ~k) k1tab1 
rinin bidayetinde hie; olrnazsa sermaye- Bu fabrika §eklindeki san'at rnekteb- l}aziye Berinkurd tarafmdan terctime edil
nin peyderpey itfasma kafi gelecek ka- lerinin beherini tesis ve onun faaliyeti- di. Fiatt 50 kuru§. Sati§ yerl inktllib Ki~ tabevi. 
dar bir kar ternin edebilrneleri §arthr. ni idame i<;in ehernrniyetine gore iki ila 

ruuuuannnnnunnmmnnnmnnmnm~mmnmmmnnmnnnnnnmm 
Bir fabrikamn istihsal fiatlarmm yiik- ii~ yiiz bin lira kafi geleceginden bu 

sek olrnasma veya piyasaya fena mal tarzda 40 san'at rnektebinin viicude ge- aJaponlarln 8811 kuvvetl" 
sevketmesine ba§hca sebeb, kullandtgt tirilebilmesi i<;in 8 ila 9 rnilyon liramn ~ § 
i§gilerin kabiliyetsizligidir. sarfma liizum g6riilecektir. Fakat bu - -

Biitiin bu sebeblere rnebnidir ki filan nakdi fedakarhga kar§l tadad ettigimiz I Japonlar ni~in ve nasdl 
veya falan san'atm rnemleketirnizde ih- faydalardan rnaada azami on sene zar • - = 

Henri Liebrecht, Ti.irkiyede kald1gt 
miiddetc;e Matbuat Umum Miidiirliigi.i· 
mi.iziin misafiridir ve istanbuldan sonra 
Ankarayt da ziyaret edecektir. 

dasm1 dii§iindiigiirniiz zaman evvela pro- fmda rnemleketimizde yiiz yirrni bine I yiikseldiler? I 
jelerirnizi tatbik edebilrnek igin laztrn yaktn ktyrnetli usta ve i§~i yeti§ecektir. 

5
_§ General Pertev Demirhanm ~ 

olan i§gi kiitlelerini nereden ternin ede- i§te, biz de o zaman, ve hatta iig, be§ e 
bilecegirnizi dii§iinrneliyiz. !;iinkii bizde sene zarfmda, memleketirnizde yiiksek ~ bizzat Japonyadaki tetkikleri § 
yiiksek san'at memleketlerinde oldugu kudr~t ve ktymeti haiz harb tayyarele- ! mahsulii olarak viicude getir-

9 

gibi rnilyonlarca san'atkan ihtiva eden rini, motorlerile beraber in§a edebil - ~ digi ve Tiirk gencligine arma· 
i§~i hazineleri yoktur. Almanyanm er - mek kabiliyetini ihraz etrni§ oluruz. ~ gan eyledigi k1ymetli bir ~ 

, 5 eser 1r. 

Develide sevindirilen yoksul yavrular 
Avam Kamarastnda le
himize yapdan tezahiirat 

kek, kadm i§<;i anasm takriben yirrni iki Bu yoldaki telakkiyatirnizm derecei a d' ~=-~ 
milyondur. Bunlardan 18 milyonu smai isabetini mernleketimizin smat inki§aft- = T h I h 
i§lerde c;ah§Iyor. Nefsi ingilterede 16, m temin etmek igin higbir fedakarhgt I evzi rna a 1i Cum uriyet ~ 

~eveli (Hususi) .- Kazam1z <;ocuk tam tak1m elbise yaphrmaga ve 20 c;o
~ll'gern: ~uru~u td~re heyeti azasi in- cuga da kasket, ~ama§Ir ve kundura da
tt.~~b edtl~ikler~ vaktt kasada 60 kurus g1tmaga rnuvaffak olmu§tur. Gonderdi· 
!Jl_01 pek ~z'J bll' para vardt. Heyet !JOk I giro resim idare heyeti azalartm sevindi
guzel ~all§rnalan saytJsinde 60 fa.k1re rilen yavrularla beraber gosterrnektedir. 

[Ba§tarata 1 tncf sahttede) 

alan Hariciye N aztn M. Eden, Cemi
yeti Akvamm gordiigii hizmetleri tebariiz 
ettirmek maksadile, miihim bir miHI da
vastm Cemiyeti Akvamm hakemligine 
terketmi§ olan bir memleket ba,vekili
nin ifadatm1 nakletmekle Cemiyeti Akva
ma kar~I vaki olan hiicumlan en giizel 
miidafaa edebilecegini beyan etmi§ ve 
bunun Ba§vekil lsmet lnonli oldugunu 
soyliyerek Tiirkiye Ba§vekilinin Biiyiik 
Millet Meclisinde 14 haziran tarihinde 
Cemiyeti Akvam hakkmda yapttg1 be
yanah aynen uzunuzadtya Avam Ka • 
marasma okumu§tur. Bu beyanatm her 
sozi.ine kendisi i§tirak ettigi gibi Avam 
Kamaras1 azasmm da tasvib edecekle
rine ~iiphe etmedigini ilave eylemi§ ve 
M. Edenin bu siizleri Avam Kamarasm
da alki§Ianmt§hr. 

Kiztlay iiye dev,irme haftasi 
1 temmuz 1937 de bathyacakbr. 

iiye yazthmz! 
~ ........................................ ~.___ 

Fransada 13 rnilyona yakm ihttsas ve esirgemiyen hiikfunetimiz bizden daha - matbaasidlr. ~ 
tecriibe sahibi cy;i vardtr. i§te bu mern- iyi takdir edebilir. Temennimiz, rniila- j Her kitabctda bulunur. ~ 
leketlerin bize nisbetle smai tefevvuk - hazahmlZln nazart itibara almmasldtr. Bed eli: 50 kuru• §! 

Ian ba§hca bundan ileri geliyor, yalmz IBRAHIM AYAD IIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIDIIIIHIIIIIIIIDDIIIIIUIIIIIIIIIIIUUIIInlliiiiTimmDDilfttlf11l111~ 
ilim ve fen adarnlarmm kesret ve kabi- Miihendis 

Posta idaresi giizel bir motor yapbrd1 

Posta idaresi, gazete ve mektuhllann 
Haydarpa§adan kalkacak trenlere vak • 
tinde yeti§mesi ic;in Halicdeki havuzla_rda 
lkhsad Vekaleti atelyesinde biiyiik bix 

motor yaphrmt§hr. 
Bu motori.in rnakinelerinden ba§ka bii

tiin aksam1 Turk amelesi tarafmdan ya· 
pilmi§tir. Saatte 15 mil yapmaktadtr, 

Halid Ziya U~akh((ilin bastian 
son eseri: 

ihtiyar Dost 
1 cild. 50 kuru, 

Vak'alardan rniilhern, hikayelera.en 
rniirekkeb kiilliyat. 

Bundan evvel ne$redilen: 

K1rk Yd 
5 cild 

Muharririn ktrk ytlhk hahralan 
Her rnakale rniistakil bir hikaye 

kabilindendir 

AK~EHIRDE 
Kanaat Pazar1 

Curnhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
rnekteb kitablan, k1rtasiye, gazete 

ve mecrnualarm tevzi yeridir. 
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H YOA KiKLER 
---- Bilhassa giden arkada§rmrzrn mektublarr --" 

Konyada odun, 
komiir buhrant 

Bir okka komiir on ku-
ru~ arantp bulunamtyor 

ay am haztr 1g1 
----------------

Konya (Hususl muhabirimizden) -
Konyada ehemmiyetli bir odun ve komiir 
derdi var. Yurdun her tarafmda ve her
halde murabahaci!ar yiiziinden ba~laml§ 
alan buhran, Konyada kendisini daha 
derinden hissettiriyor. Komiiriin kilosu 
I 0 kuru~tur. Her sene bu mevsimde ko
miiriin kilosunu 60 paraya veya iki ku
ru~a almak i~in bir hayli nazlamhrd1. 
Hazirandan evveline gelinciye kadar 
pazarda sahlan komiir, §imdi ayni ko -
miir oldugu halde pazarlardan gizli yer
lere ~ekilmiitir. Odun, neredeyse vak
tile boyle bir §eyin kullamlmakta oldu -
gunu unutacag1z. Piyasada eserine bile 
tesadiif olunmuyor. Halbuki bunlar ya
ni odun ve komiir eskiden ac;1k olarak 
satihyordu. Demek ki kac;ak degildi. ~
~ak olm1yarak ithal edilmi~ bulunan bir 
maim bugiin dahi ayni serbestl ic;inde sa
tdmasmm hi~bir mahzuru yoktur. F akat 
odun ve komur §imdi yasak oldugu i~;in 
sahlmiyor degildir. Ellerinde odun ve 
komiir bulunanlar fusattan istifade etmek 
maksadile bunlar1 gizlediler. Sanki eroin 
ve yahud kokain satiyorlarmi§ gibi gizli 
ve ISSIZ bucaklarda mii§teri avhyorlar. 
Konyada komiiriin kilosunun I 0 kuru§a 
sahlmakta oldugunu bir soyliyen bulun
sa sap1tt1gma hukmeder ve adama «za
valh !.» diye ac1rd1k. Halbuki §imdi i§
te ellerimi:z; bogiirlerimizde, 'kilosu I 0 
kuru§tan da olsa yakacak komur anyo
ruz. 

Evlerde her es i~le ini gii~lerini 

btrakmt~, bayra dikmekle me,gul 
----------------

Suali1ni garib bulan gene kzz 

«Siz bayrak hasreti nedir bilir misini:z? dedi, 18 sene evvel onu 
aglryarak sandrga yerle~tirmistik. Ecdaclrmtztn ugrunda Oldiigii 
bayrag1m1zl elimizden alm1.lardr.» Sonra hepsi birden Atatiirk 

biistiine bakarak «kurtardr bizi...» dediler 

Hatay bayrama 
haz1rlamyor. 

Bir yandan iyice 
hazulanmak, bir ta
raftan da muahede
nin resmen ilamm 
bekliyerek daha e • 
sash ve umumi bir 
§ekilde yap!labil • 
mek ic;in tehir edi
len bu biiyuk kur -
tulu~ bayrammm gi.i
nii heniiz belli de • 
gildir. 

Belki bir hafta, 
belki on be§ gun 
sonra. .. Kimbilir, 
belki de daha gee; .. 

F akat bun a rag -
men, heni.iz - ayni 
halde olduklanm 
soyledikleri - kiiyleri 
gi.irmedim amma, 
mesela Antakyada 
hangi kap1y1 c;al
dimsa, c;oluk ~ocuk 

Antakya- Haziran 1937 

biiti.in aile halkmi, i§· Hatay bayraklarma sanh Atatiirk bii.stiine buket 

Ba§ka yerlerde belediyeler buna ben
zer gayritabii buhranlar i~in tertibat ahr
lar. Hazirandan sonra geli§iguzel orman 
kat'iyatmm yasak olacag1 belliydi. Bu 
sadece bir havadis olsa bile bundan isti
fadeye c;ah§acak birc;ok insafs1zlar bulu
nacagmJ tahmin eylemek guc degildir. 
Konya halk1 boyle bir insah1zhkla kar
§Ila§hgl vakit onu koruyacak olan, onu 
sikmtidan kurtaracak olan §iiphesiz ki 
Belediyesidir. Eger Belediyemiz hazi
randan evvel odun ve ki.imiir stokunu 
kontrol ve tesbit eylemi§ olsayd1 bugiin 
bunlar piyasadan kac;mlamaz ve yeni 
maktalarm odunile komiirii piyasaya ge
linciye kadar s1kmh ~ekilemezdi. Beledi
yemiz boyle bir tesbit yapmamJ§ oldugu 
ic;in ~imdi de bu buhran kar~IS!nda elle· 
rini kavu~turup durmaktan ha§ka bir§ey 

lerini guc;lerini bt - koyan minimini Tuck yavrulart 
rakml§ bayrak dikmekle, kordelalar, re-I --~..,-,...., .. ....,,......,. 
simler, c;elenkler hazirlamakla me§gul 
buldum .. 

Hele bayrak bollugu .. 
Her ev sanki bir bayrak deposu .. 
- Bu kadar bayrag1 ne yapacaks1 -

mz.? 
ualimi zarif bir g ·· i.i e e ile garib 

kar§Ihyan gene k1z: 
- Siz, dedi, bayrak hasreti nedir bi

Hr misiniz? 
- <;ok §iikiir hay1r ... 
- 0 halde, mi.isaade ediniz de, onu 

ben size anlatay1m. 
Ve anlattl: 
«- On sekiz ya§mdayim.. Liseyi bu 

sene bitiriyorum, fakat dogdugum giin -
denberi bir gun bile bayrag1mm hiir bir 
havada dalgalandigmi goremedim. Alt1 
ya§Imdayken, bir giin anam, bir sand1gm 
dibinden <;lkardigl ay yildizh bayragimi 
gi.istererek: «KIZlm, demi~ti, i§te bayra
gm budur, gel op onu !» 0 giin hlc;kua 
h1c;k1ra aghyan anamla beraber bayragi
miZI uzun uzun opmii§. opmu§tiik. Ona 
sormu§tum: «Anne neden boyle sand1k 
diplerinde sakhyorsun, neden kap1m1zm 
online asm1yorsun bayrag1m1 ?..» Zavalh 
kadm parmagm1 dudaklanna goturerek: 
«Sus yavrum, demi§ti, sus, bizi ondan a
yJrdiiar! .» 

fnsan bayragmdan aynhr m1, aynla
bilir mi? Neden ba§kalan boyle degiller
d!, nic;in sokaklarda, bizim sokaklanmiz
da, bizim gozlerimizin oniinde renk renk, 
c;e§id c;e§id bayraklar dalgalamyordu da. 
bizim bayra~m1z ... » 

Bogulur gibi sustu. 
: Sonr4 yava~ yava~ devam etti: 

«- 0 gun, belki bir daha hie; gorii
lemiyecek bir sevgiliye sanhr gibi bayra
gima sanlmi§, ve onu gene sand1gm ka
ranhk dibine yerle§tirmi§tik. V e ann em 
ban.a anlatmi§h; babamm, karde§lerimin, 
amcalanmm, dedelerimin bu bayrak ug
runda nasi! can verdiklerini .. Hepsini an
latrru§h. Onun ugruna gidenler, bize yal
mz onu buakmi§lardJ. F akat i§te onu da 
elimizden almi~lard1 ... » 

r 
Gene k1z, ba§lan onlerinde, han! ha

Bayrak hazuhyan ktzlarnruz 

yapam1yor. 
M. t;ankaya 

Bugiin izmitin 
kurtuiu,. bayram1 

1zmit 27 (Hususi) - Yarm (buglin) 
ye~il ve giizel !zmitin ~ektigi dii~man 
zuliim ve kah1rlarmdan on yedi sene 
once kurtulU§UDUn yildoniimiidiir. 

nl bayrak dikmekle me§gul arkada§lanm Diinkii baklms1z ve sitmah 1zmitin or
gosterdi, ve bogazma kadar gelen bir h1c;- tadan kaldm1an harabeleri iizerinde bu
kmgi gizlemek ister gibi ba§Ini ~evirerek, giin yann Atatiirk Tiirkiyesinin miite -
titrek bir sesle: vaz1, fakat ihti§amh, ekonomisi, maarifi, 
«- Biz, dedi, vatansiz, bayrakslz, bir ic;timai hayatl ve naf1as1 tam randJman

la c;ah§an bir !zmit kaim olmu§tur. 
kelime ile esir bi.iyiimii§ en bahts1z ve ye- 28 haziran bu mes'ud degi§menin do-
tim Turk c;ocuklany1z ... » niim noktaSim, ba~lama tarihini gosterir. 

Bir and a biitiin ba§lar kalkll ve baki§· '!"-......,""!!!""""!!!""""!!!""=~~~~....,.=-~""!!!""~ 
lar kar§Idaki Atatiirk biistiine dikildi, ses- denk denk geldigi halde gene klrmiZI 
ler bir ahenkte topland1: kuma§ buhram var. 

- Kurtard1 bizi.. Gec;en gun lskenderun giimriigiinde 
F1skiyeden yiikselen serin bir I§Ik ha· yolcularm e§yalan muayene edilirken 

vuzun pan! pan! aynasma doki.iliiyor, o- gi.irmi.i§tiim: Her ac;1lan '<3ntanm en i.is
rada dalgalana dalgalana eriyor .. Limon tiinde mukaddes bir emanet gibi Ata -
ve portakal agaclanmn koyu golgesinde, turkiin resimleri ve biistleri vard1. 
fu)ya fidanlanmn yayd1g1 baygm koku V e giimriik memurlan titriyen ellerini 
is;indeyiz. uzatmaga cesaret edemiyerek, yolculara 

- . . . Ba§ba§a kaldigimiz zamanlar soruyorlard1: 
konu§urduk: Acaba bir giin gelecek biz - Ba§ka bir§ey var m1~ 
de bayragimJza kavu§acak miYJZ, onun (0) her§eydi. Daha, ba§ka ne olabi
riizgarlann elinde co§a co§ a, tepemizde lirdi ki L 
uc;tugunu gorecekmiyiz diye .. Kimi evet Evlerin ic;leri, §imdiden hirer diigiin o· 
derdi, kimi; biz o giinleri goremeyiz, der- das1 gibi siisleniyor. 
di. Ataturk ko§eleri her yuvanm en mu-

Ve ayakta bir ipek bayrag1 kucakh • kaddes mabedi. 
yarak: Minimini Hatay ~ocuklan hergiin, ta· 

- hte, diyor, tam on sekiz sene son- §ldiklan kucak kucak goncalarla Onun 
ra o giin geldi, §imdi; bu kadar bayragl c;ic;eklerini tazeliyorlar. 
ne yapacaksm1z diye sorabilir misiniz bi- Esnaf taklar yapmakla rne§gul. Bun-
ze... Jar bo§ depolarda, garajlarda, mahzen-

Hatay ha§tanba§a bayrama hamlam· lerde hamlamyor. Giin gelince hepsi bir-
yor. den meydana c;1kacak. 

Haftalardanberi biitiin rnagazalarda, Gender, ihtiyarlar, kadmlar, erkekler 
herkes bayrama haz1rlamyor. 

On sekiz y1ld!r c;ekilmi§ esaretin sona 
erecegi gun yakla§hkc;a s.abm1zhk arh -
yor. 

- On sekiz Yil bekledik, artJk on se
kiz dakika sabredecek takatimiz kalma· 
dl. 

Ve geni§ avlulann ortasmda, portakal. 
turunc ve limon fidanlannm d1binde, bil
lur kaseleri anduan havuzlann I§IId1yan 
sulan etrafmda uzun, c;ok uzun bir yo) -
culuktan sonra kavu§tuklan hayat kay· 
nagma dudaklanm degdirerek kana ka
na ic;mek ic;in artJk bekliyecek takatleri 
kalmad1gmi soyliyen Hatay kiZlannm, 
ellerindeki ipek bayraklan karanhklan 
del en me§aleler gibi havaya kald1rarak: 

- Ona ve bize hiirriyet veren Ata -
m1z .. derken titreyen dudaklarma suzulen 
sevinc gozya§lanm gi.irseniz .. 

Antakya ~;ar 1smda bayram hazuhg1 KANDEMIR 

Tifoya ars1 harb 
ifoy izale gii~, fakat 
dimiilimkin degildir 

Bu miihlik hastabgt en fazla sirayet ettiren 
vas1ta tifoyu ayakta g~iren kimselerdir 

Pt·ofesor Dr. 
fstanbul saylavi ve 

Oniversite T1b F akiiltesi 
ordinaryiis profesorle -
rinden doktor Ne§'et 
Orner, tifonun en biiyiik 
dii§manlarmdan biridir. 
Bana, bu tehlikeli ve bir 
tiirlii kat'! bir §ekilde o
nii almam1yan hastahg1 
ve onunla miicadele §e
killerini oylece hulasa 
etti: 

•• 
Omerin mutaleast 

bilhassa bu gibi zaman
larda sokaklanmiZln te 
mizligine azaml derece
de dikkat etmemiz Ia -
z1m gelir. 

En tehlikeli 
nakiller 

«- Tifo hastahg1 a
Sirlardanberi biiyiik ~
hirlerde yaz mevsimle
rinde c;ok goriilen bir 
hastahktu. Hususile 

Ordinaryiis protesor Dr. 

Fa kat tifonun en teh
likeli nakil vas1tas1 has

tahgl hafif seyredip de 
hie; yatmadan tifoyu a

yakta gec;irenlerdir. He
le bunlar ah9, tathc1, 
hizmet~i. lokanta garso
nu, manav, a ureci, §er· 
bet~i ve dondurmact gibt 

Ne$'et Orner 

h1fms1hha kaidelerine uygun olmtyan, i
~ilecek su ile kanalizasyon meselesi hal
ledilmemi§ halk1 kesif §ehirlerde daha 
ziyade tezahiir eder. Tifo hastahg1 mik
robu. i~ilecek ve yenecek §eylerle haz1m 
yollanndan, yani barsaklardan uzviyete 
saldmr. V e birka~ hafta insan viicudiinde 
kalarak tedricen idrar ve ifragatla harice 
<;Ikar. Toprakta Ve bilhassa temiz sular
da uzun miiddet ya~ar. S1caga, soguga 
~ok tahammulu vardu. Hatta dondur
mada ve buz par~alannm ic;inde bile ya
§at. Ve yukanda da dedig1m gibi ag1z 
yolile barsaklara indirilen g1dal madde
lerle viicude girer. 

KI§In mevzii bir vaziyette kalan bu 
hastahk yu oldumu bu mikrobun en 
fazla bannd1g1 ve bol bol ic;ilen ve yenen 
su, §erbet, dondurma, marul, turp ve 
alelumum c;ig meyvalar vas1tasile sirayet 
mmtakasm1 derhal geni§letir.» 

Salgrn sebeblerl 
- Tifo hastahg1 nic;in her sene sa1gin 

halini alm1yor da baz1 seneler boyle olu
yor? 

«- Bu mesele mikroblann §iddetleri
ne, kar§llarmda bulacaklan ferdlerin mu
kavemetlerine, hifzissihha §artlarma de
recei riayetlerine gore degi§ir. Bundan 
ha§ka biyolojide bir kaide vard1r. Her 
zihayat dogar, biiyiir, kemale gelir ve 
inhitata ugnyarak oliir. Salgmlarda da 
bu hal goriili.ir. Bunlann seyrini riyazi 
bir §ekilde ifade etmek istersek sinusoid 
( dalgah §ekilde azahp artmak) tabirini 
kullanabiliriz. 

Omid ederim ki buna tabi olarak tifo 
hastahg1 gelecek sene §iddetini kaybeder 
ve §ehrimiz salim bir hale gelir. 

Burada bir noktaya i§aret etmek isle
rim. Tifo fstanbulda amlardanberi muh
telif §iddette hiikiimferma olmu§ bir has
tabktir. Halk kii~iik ya§tan itibar('n ek
seriyetle gayris1hhl sular i~tiginden ufak 
bir muafiyet kesbetmi~ farz ve kabul o
lunabilir. Nitekim tifo musab1 olm1yan 
koylerden fstanbula gelenler bu hasta
hga daha kolayhkla yalcalanabilirler. 
Tifonun ihtiyarlarda az ve genclerde 
fazla olarak tezahiir etmesinin bir sebebi 
de budur.» 

Tedbirler 
- Tifo salgmmm oniinii almak ic;in 

ne yapmah? 

te bilhassa bu gibi san'at erbabm1 s1k1 
bir kontrol altmda bulundurmak ve en 
ufak hastahk alaimi gosterenlerin kamn
da tifo mikrobu aramak, bulundugu tak
dirde bunlan tecrid etmek icab eder. 

T ecrid ic;in §ehrin muhtelif klSimlann
daki hastanelerde biiyiik yerler hamlan
masl lazimdir. Bakteriyolojik tetkikat i
~in de §ehrin hemen her semtinde seyyar 
bakteriyoloji laboratuarlan kurmak liizim 
gelirken bu, hie; de kolay bir i§ degil
dir. 

Uzerlerine vazife diisenler 
Tifo gibi hastahklarm sondiiriilmesi i

~in en biiyiik vazife hiikUmete, belediye
ye ve bunlara yardimct olarak da halkm 
teyakkuz ve uyamkbgma vabestedir. Hii
kumetin vaktinde tedbirler ittihaz ett!&ini 
memnuniyetle goriiyoruz. Belediyenin de 
biraz daha gayret etmesi §ayani arzudur. 
Matbuatimizm uyamkhg1 ve hassasiyeti 
ile halk1 tenvir etmesi ise takdire lay1ktu. 

Hulasa bula~ICI hastahklarla sava§ j. 

dar! bir mesele olmaktan ziyade ilmi ve 
teknik bir i§tir. Bunu bir mis.alle izah 
edeyim. I 902 de Almanyanm cenubu 
§arkisinde zuhiir eden tifo salgmile bizzat 
verem mikrobunu h~feden Dr. Koch 
me§gul olmu§tur. Bizde de hiikumetin ve 
matbuatm meseleye ayni ehemmiyeti ver
digi §iikranla goriilmektedir. 

Bir planla ~altfmalr 
lstanbulu tifo salgmlanndan kurtar -

mak giic olmakla beraber adimiilimkan 
degildir. Bunun ic;in yukandaki esaslara 
istinaden bir plan ~izilebilir. Kanalizas -
yon ve su meselelerinin mutlaka halli la
ZimdJr. Bostanlarm da §ehir ic;erisinden 
kaldmlmasJ icab eder. Bu mesele halledi
linciye kadar hie; olmazsa §imdiden et • 
raflan yiiksek duvarlarla ~evrilmeli ve 
ic;inde c;ah§anlar kontrol altma ahnma
hdJr. 

Veliyat az 
Salgim durdurmak ic;in faydasJ ~ok 

tecriibe edilmi§ olan a§mm da biiyiik 
mikyasta, muntazam ve me§'ur bir tarz
d~ ta~biki lazimdJr. Zaten bu vas1ta ge
m~ m1kyasta tatbika ba§lanml§tlr. Bu 
arada tifo yiiziinden vefiyat nisbetinin 
de pek az oldugunu §iikranla kaydetmek 
isterim. 
. Salgmm en ziyade Halicin iki cephe

smde, yani ahalisi kesif ve fakir temiz
]igi az, sokak ve evleri gayris1hhr mmta
kalarda hiikiim si.irdiigii de nazan itiba
ra almma Belediyenin tifo ile mucade
lede ne kadar esash bir vazifesi oldugu 
daha kolayhkla anla§Jhr kanaatinde • 
yim.» 

«- limen bunun oniinii almak kolay
dJr. Fa kat i§ tatbikat sahasma gelince 
giicli.igii tezahi.ir eder. Ortada evvela ko
caman bir su meselesi vard1r. Hamidiye 
ve T erkostan maada diger biitiin sulan 
§iipheli ve tehlikeli telakki etmek icab 
eder. Bunlardan daha tehlikeli sular da MURAD SERTOGLU 
memba suyu diye satJ!an sarmc; ve kuy~ ~~-----~~~~~.....!!!!~~~-~-..!""~= 
suland1r. Ciinkii lstanbulda memba sula
nnm taklidi olarak sarm~ ve kuyu sulan 
kullamldJgJ sabittir. Bu sularda tifo mik
tan uzun miiddet ya§Iyabilir. Sonra bu 
s11lan §J§elere dolduranlarm da elleri mii
levvesse tabiatile her §i§eye kafi miX.tar
da her cins mikrobdan dag1tabilir. 

Tifo yalmz temiz sularda ya§ad1g1 i~in 
lag1m sulan gibi fazla miktarda saprov:t
leri haiz sularda miibarezei hayata daya
namaz. Binaenaleyh §i§eler ic;inde nakle
dilen memba, Halkah, Kukc;e§me sulan, 
bunlarla yap1lmi~ §erbetler, limonatalar, 
dondurmalar, bu sular:a y1kanm1§ sebze 
ve meyvalar birinci derecede tehlikeli o
labilir. Halkm miimkiin mertebe ~ig §ey
ler yemekten ictinab1 ve sularma ~ot dik
kat etmesi lazimdJr. 

Sokaklar temiz olmalz 
Sokaklanmiz kafi derecede temiz de

gildir. Geceleri idrar edecek yerlerin az
hgmdan dolay1 sokaklann her cihetten 
idrar ve saire ile kirlendigi de muhakkak
IIr. Bu mikroblu maddeler giinduzleri 
riizgarla ac;1k olarak satJ!an g1dalann ii
zerine konabildigi gibi karasinekler vas:
tasile de her yere nakledilir. Binaenaleyh 

Cocugu ~i~edi, hastaneye 
gotiirdii ve sonra ka~b 

2084 numarah otomobil, Kuru~E!§Jlle • 
den g~erken cadde iizerinde duran ko
miir amelesinden Dursunun oglu 8 ya<:-
larmda Yusufa c;arpm1~hr. • 

<;arpma §iddetli olmu~ ve zavalh kii
r;iik, viicudiini.in muhtelif yerlerinden a
gir surette yaralanml§tlr. 

l;iofor derhal otomobili durdurtmu~. 
y~rah c;ocugu otomobile koyarak Bey
oglu hastanesine gotiirmli§ ve teslim et
mi~tir. 

Fakat otomobilini hastanenin kapism
da b1rakarak kac;mt hr. 

Miiddeiumumi muavinlerinden Hik -
met Sonel tahkikata ba§lami§br. Oto • 
mobilin bir kadma aid oldugu anla§ll • 
mi§hr. Kac;an §Ofor aranmaktad1r. 

.- ... ~ 
Damdan dii§erek oldii 

Galatada oturan Bulgar tebaasmdan 
Rac;a, evvelki giin Mezbahanm damm1 
tamir ederken muvazenesini kaybetm:§ 
ve 15 metro yiikseklikten yere dii~erek 
olmii§tiir. 

Miiddeiumumilik tarafmdan yap1lar. 
tahkikat sonunda ccsedin gomiilmesinc 
izin verilmi~tir. 

Bir imtihan hikayesi 
('E)} u y1lm imtihanlari da yapralC • 
lg) dokiimiinii and1rd1. Ortamek• 

teblerde ve liselerde sozliiye 
kalmadan gec;enler, giiz firhnalan sonune 
da agac dallannda tutunabilen yapraklar I 

gibi parmakla saYJlacak kadar az. Soz •J 
liiye ve ikmale kalanlarsa o futmalann 
agac diblerine yigdigl gazeller gibi kiil· 
liyetli!.. 

Bu imtihan dokiimii hemen her mec • 
liste, her vapur alonunda, her tramvay 
arabasmda muhavere mevzuu olmakta .. 
du. Di.in boyle bir muhavere masmda 
ogretmen oldugu anla~tlall bir zat ~oyle 
bir macer a anlatt1: 

- Y az1 ile yap1lan bir imtihanda ta• 
lebeden biri c;ok g~ kald1. Kendisjne ar• 
kada~lannm kigidlanm verip c;oktan git
tiklerini hatulatt1k, elini biraz c;obuk tut• 
masm1 soyledik. Kalenderme§rebli <;o • 
cuk, geni~ geni~ giilerek bize: «Kalemi • 
mi anyorum, bulur~am yazmaga ba hya
cagJm» diye cevab vermesin miL Biz de 
uzun dakikalar kalem aramakla oyalanan 
~akirdimize tabiatile s1f1r verdik! 

Bu hikaye bana §U f1kraYJ habrlattii 
Vaktile iki vezir, yanlarmda <;ah~tirdJke 
!an divan efendileri hakkmda bir rnuna• 
ka~aya tutulurlar. Herbiri, kendi Htibi· 
nin ac;1k gozlii, ac;1k zihinli, keskin anla• 
Yl§h oldugunu iddiada 1srar ettiginden 
mi.inaka§a uzar ve nihayet bir tecriibe 
yap1lmasma karar verilir. llkin, arhda • 
§Indan ya~~a biiyiik olan vezir, kendi .H
libini <;agmr: 

- Haydi efendi, der, A,irefendi kiie 
tiibhanesine git. Orada 1mam Cazalinin 
ihyaululumu var. Onu haflzikiitiibdel'l al, 
filan bahsa taalluk eden sahifeleri a<;. 
aynen istinsah edip bana getir. 

Divan efendisi «ba§ustiine efendim~ 
diyip c;ikmca o, arkada~ma yiiziini.i <;e -
virir, §U §eki)de soy)enmege ba§Jar: 

- Katibim a§agJ indi, kunduralarini 
giydi, sokagt a§tl, eaddeye ula~tJ. Simdi 
yiiriiyor, yiiriiyor, yiiriiyor. 

V e biraz durduktan sonra ilave eder: 
- hte ki.itiibhaneye vard1, fihri!ti al• 

d1, kitabm numarastm buldu, dolabdan 
<;lkarttJ, istedigim bahsi a~h. istinsah ete 
mege ba§ladi, yazd1, yazd1, yazd1 ..... Bi· 
tirdi, ~1kb, geliyor, geliyor, geliyor ve .•• 
Geldi!.:-

Gerc;ekten de divan efendisi ter i~nde 
ic;eri girer, birkac; sahife dolusu Y•ZIYl 
vezire sunar. Beriki, bir harikaya benze• 
yen bu gidi§ten, geli ten hayrete diiJmez t 

- Benimki de yapar I 
Diyip kendi divan efendisini ~gmr, 

ayni tavsiye ile kiitiibhaneye yollar ve 
arkada§mm yaptJ~ gibi <<gitti, yazd1, 
<;Jktl, geliyor» fiillerini boyuna tasrif ete 
tikten sonra «geldi!» der ve bekler. fa· 
kat divan efendisi goriinmeyince bagmrt 

- Ahmed Efendi, neredesin, neye 
gelmiyorsun? 

Divan efendisinin sesi derinlerden c.e• 
vab verir: 

- Kunduralarim1 ariyorum efendim !.. 
M. TURHAN TAN 

Ziraat Bankasm1n oniin· 
deki kaldirim ~oktii 

Karakoydeki Z.iraat Bankasmm de • 
niz b~mmdaki kaldrnm giinden giine de
nize dogru kaymaktadJr. 

Buna sebeb olarak nhtmun c;okmesi 
gosterilmektedir. Banka binasmm bir 
t~hlikeye maruz bulunup bulunmadt&t 
yapilan IE'tkikat neticesinde anla§!lacak • 
tlr. Resmimiz binadan aynlan kaldmnu 
gostermektedir. 

M. Turhamn eserleri 
1 - Kadm A vc1s1 . 
2 - Cern Sultan. 
3 - Timurlenk. 
4 - Tarihte Tlirkler i~in biiyiik 

sozler. 
5 - Akmdan Akma. 
Bunlar, tarih ve e"iebiyatsever

lerin kitabhanelerini si.isliyecek 
nefis bir koleksiyon te§kil eder. 



Diinkii 
Milli kiime ma~lanna dun Sere£ stad- 1 

yomunda, sahay1 ukhm ttklim doldurup ~ 
oyun yerine kadar ta§an buyi.ik bir kala- ~ 
bahk oni.inde devam edildi. ~ 

Futbol ma~I 

gormek istiyenlerin 
~ektigi eziyet 

F enerbah~e: 2 - Galatasaray: 1 i 
Birinci oyunu iki ezeli rakib, Galata- ~ 

sarayla F enerbah!;e takunlan yaptllar. 1 
Saat dortte, yani gune§in tepelerde kay
na§tlgi zamanlarda yapilan bu ma!rl Nu-
ri Bosut idare etti. T aktmlar §U §ekilde 
idiler. 

F enerbah!re 1 Husameddin • Y a§ar, 
Lebib • Mehmed Re§ad, Angelidis • 
Fikret • Naci, Niyazi, Ali Rlza, Esad, 
Or han. 

Galatasaray: Avni • Re§ad, Lutfi, 
Ekrem, H'useyin, Suavi • Necdet, E§fak, 
Salim, Ha§im, Biilend. 

Oyunun ilk be§ dakikasi Galatasaray
hlann gayretli oyunlan arasmda g~ti. 
San-ktrmiZlhlann ilk dakikalannda gol 
~tkanp vaziyeti sigortalamak istedikleri 
goruluyordu. Be§inci dakikada F ener ka
lesi onlerinde Salimle E§fagm birbirlerine 
girmeleri yuzunden F enerliler ilk tehlike
yi ucuz atlattilar. Bundan sonra oyun 
ktsa bir muddet iki tarafm da asablanna 
hakim olamamalan yuzunden §Uursuz ve 
§ekilsiz bir §ekilde ge!rti. Dakikalar iler
ledik~e san-laciverd muavin hattmm o· 
yun i.izerinde ve taktmt lehinde faa! bir 
rol oynamaga g~tigi goruldu. Fa kat mu
avin hatttnm bu oyununa F ener muha
clmleri bir ti.irlii uyamadtlar. Bilhassa 
sagdan inki§af eden hiicumlarda ortaia
YI§lar yaptldtk!ra top ya Lutfi ve yahud 
Re§ad taraftndan kolayhkla Galatasa • 
ray kalesinden uzakla§tJnhyordu. E§fak 
(,;oktandu oynamad1gt sagi~ yerinde vazi
fesini yadJrgtyor, Ha§imse hiicumian 

Galatasaray kalecisi A vninin 
bir kurtar1~1 

ha§latmak iizere pas almak ve irtibat 
-vazifesini gormek istedigi i!rin geride ka
hyor ve Galatasaraym te§ebbiis ettigi 
mukabil akmlar iki ki§i arasmda veya tek 
ha§ma yaptlmak istenen hareketlere in • 
hisar ediyordu. Galatasarayhlar bir miid
det sonra hiicum hatlanm degi§tirmek lii
zumunu hissederek Salimi sagi!re, E§fa • 
g1 da merkez muhacim yerine aldJlar. 
Bu degi§iklik oyunun cereyan tarztm de • 
gi§tiremedi ve san-ktrmiZihlar gerek bu 
devrede ve gerekse ikinci devrede hiicum 
hattJ oyuncuJanm damata§I gibj oteye 
beriye getirip gotiirdiiler. 

29 uncu dakikada Fenerbah!re muha
cimleri miikemmel bir gol hrsatJ ka!rtr
dtlar. Avni kalesini b1rakarak topu kap· 
mak i!rin ileri ftrladt, fakat muvaffak o· 
lamadt. Ortalanan topa Niyazi yeti§ti 
ve plase yapacagma §iit !rekmek heve • 
sine kaptlarak bo~ kalan kaleye go! ata
madt. 

Bir dakika sonra F enerbah!rC kalesi bir 
tehlike atlath. N ecdet mi.isaid vaziyette 
aldtgl topla Lebibi ge!rti, fakat !rektigi §ii· 
til Hiisameddin plonjonla kornere atma
ga muvaffak oldu. 

Devre .sonu yakla§trken iki tarafta da 
bezginlik ve yorgunluk alametleri ba§gos
terdi. Bununla beraber 43 ve 44 iincii 
dakikalarda taktmlarm kaleleri hirer teh
likeli vaziyet daha atlattilar. Bunlann 
birincisini Avni, i.izerinden a§an topa yan 
geri bir plonjon yaparak kurtardt. !Kin -

Diin §ehrimizde yalmz tstanbu • 
lun degil, biitiin TUrk futboliiniin 
en miihim taktmlarrm kaq1 kar~1ya 
koyan ikimiihim futbol ma!rl vardx: 
Galatasaray • Fenerbah~e, Giine~ • 
BC§ikta§. Bu miihim kar~tl&§malar 
vazolunmu§ bilmeyiz hangi nizam1 
takiben ve bizzat Be§ikta~ kuliibii
niin csaham1zda tamirat var. BB§ka 
yerde oynansm~ demesine ragmen 
:;ieref stadyomunda yaptld1. 

Eger cStadyom~ kelimesinden 
maksad, spor sahas1 demekse, diin 
futbol oynanan yere sadece :;ieref 
arsas1 demek daha makul ve dogru 
olur. Diin ma<;lan gormek arzusile 
Be§ikta§a giden be§ bin kiisur !s -
tanbullu emsalsiz bir eziyete ve 

1 

pislige katlanmak zaruretinde brra
ktlmi§trr. Kap1 yerine kaim olan bir 
taktm ufak arahklardan ge<;ebilin

~ ciye kadar kan ter i<;inde kalan 
halk, ic;eride iistii a<;tk ve zaten pek 
mahdud olan tribiinlerde bittabi 
yer bularruyarak saatlerce giine~in 
altmda ayakta kalmi~tir. Be§ikta§
taki kii<;lik sahada ortah~ •slat -
mak ve tozu ifrata vardumamak 
igin hortum gibi en iptidai bir sula
ma aleti dahi olmadtgmdan hade -
melerin kovalarla denizden aldik
lan sudan istifade edilmek istenil
m~ ve bu hadise cidden aYJ.b olan 
bir komedyadan ba~ka bir i§e yara
mamt§hr. Halktn kolayca sahaya 
~IkmaSL ve buna tertibatln bozuk ve 

' gayrikafi olmasl yiiziinden mani o
lunamamasi giizel olabilecek bu 
spor giiniine bir koy panaYJ.n §ek
lini verm~tir. 

BC§ikta~ kuliiblinu ve o kullible 
beraber biitiin Tiirk sporunun aziz 
simalarmdan biri olan :;ierefi seven
ler bu ismin ancak muntazam bir 
spar sahasma verilmesini isterler. 
A<;Ik soylemek icab ederse Be§ik -
ta§ta futbol oynamaga mahsus oldu-

1) gu iddia olunan saha mahalle <;o -
~ cuklarmm dahi begenip top oym -
) yacaklarmda ~iiphe edilmesinde 

miibalaga yoktur. Tiirk sporunun 
boyle en miihim hadiselerini • her 
ne sebeble olursa olsun- ayaga dii
§iirmemek ve kendisinden istenen 
paraYJ. hiisnii niyetle veren binlerce 
halka azam1 bir rahat teminini va
zife olarak, bore olarak benimse
mek laztmdLr. 

cisini ise E§fak fazla yava§ hareketi yii· 
ziinden ka!rtrdt. Devre 0-0 beraberlikle 
neticelendi. 

lkinci devre 
!kind devreye F enerbah!reliler daha 

htzh bir ~ekilde ba§ladtlar. Buna muka -
bil Galatasarayhlar biisbiitiin yava§la • 
mt~ gibi goriiniiyorlardt. Bu devrenin bir 
ktsmmda Galatasaray hiicum hath oyu
na seyirci vaJiyetinde kaldt. Gerek avut 
atldan ve gerekse oyun arasmda bekle
rin yaphklan uzun degajmanlar F ener
bah~e muavin hath tarafmdan mii§kiilat
stz ve miicadelesiz bir §ekilde kaptlarak 
giizel paslar §eklinde muhacimlere ge~J
rildi. 

F enerin birinci golii 
Sekizinci dakikada Flikretin olduk~a 

uzaktan !rektigi bir favul atl§Int Avni 
kendisine yaptlan §arj yiiziinden defede • 
medi ve top kaleden ii(( metro uzakta 
bulunan Esadm ayagma gitti. 0 da acele 
etmeden ve yerden bir vuru§la F ener • 
bah<;eye birinci golii kazandudt. 

Galatasarayblar sanki bu golii bekli
yorlarrni§ gibi parladilar, fakat bu par
lay!§ uzun siirmedi. Bun a mukabil Fe • 
nerbahc;eliler de 1-0 bk galib vaziyete n
za gosterir bir §ekilde h1zlanm kestiler. 
F enerbah((e hiicum hattmda Ali Rtza to-

Fener • Galatasaray ma~mdan bai?ka blr goriinii~ 

illi Kiime Maclar1 

Be~ikta§ - Giine§ ma!<mdan, 
pun iizerine ko§maz oldu. Niyazinin Na

Be~ikta~ vc G iine$ kalelerinin oniinde iki he:Jecanh an 

ciye vermek istedigi paslann bir k1sm1 ya 
avuta veya taca gitti. Esad da sanki 
miidafaa !rOk sikt§tyormu§ gibi gerilerde 
kald1gmdan F enerbah!re hiicum hattJ i§
lemez oldu. Y almz arama sola gonde • 
rilen paslarla kii<;iik Orhan zararstz or • 
talayt§lar yaptJysa da bunlardan istifade 
edebilecek ii~ orta oyuncu daima gen • 
Jerde kaldt. 

F enerin ikinci golii 
40 met dakikada F enerbah!renin gene 

sola verdigi uzun bir pasa Orhanla Ek • 
rem beraberce ve avut ~izgisinin iizerinde 
yeti§tiler. Tam o arahk bir diidiik sesi 
i§itildi. Ekrem hakemin avut karan ve • 
rerek diidii~nu !raldtgmt zannederek mii· 
cadeleyi btrakh. Orhanla kale arasmda 
bulunan Re§ad da topun iistiine gitmiye
rek durdu. Y almz Orhan bu arada i<;eri 
ka((arak Avni ile burun buruna bir va • 
ziyete geldikten sonra, diidiik sesine ve 
rakiblerinin hareketsizligine uyarak bir 
an i((in miitereddid vaziyette kaldt. Fa • 
kat arkada§larmm «ne duruyorsun ?» gi
bi ikaz yollu sozlerile topu kaleye soktu. 
Meger bu hakemin diidi.igii degil, saha 
kenannda halkm intizammt temin etmek 
istiyen bir polisin ((aldtgt dudiikmii§ I 

Fenerbah~,;e kalecisinin giizel bir kurtan~1 

Giine§: Cihad • F aruk, Re§ad • fs • hklar i<(in bi!rilmi§ kaftan olan Hakkt 
mail, Rtza, Ibrahim • Melih, Salahad • merkez muavin yerinde, yani gerilerde 
din, Rasih, Necdet, Rebii. kaldtgi i~in go! yapilamadt. Bu birka~ 

Be§ikta§: Mehmed Ali • F aruk, En- giizel ini§ bertaraf edilirse Giine~liler bi-
ver - F uad, Sungur, F eyzi • E~ref, Se- rinci devrede miitemadiyen hakim oyna • 
ref, Naztm, Hakkt, Rtdvan. dtlar. Rasihin saga ge<;irdigi iki ii<; fmat

Galatasarayhlar hakemin gol hran 
verip ortaYJ. gostermesi iizerine «bu ne 
bi<;im goliir '? Biz diidiik c;:aldm diye 
durduk» diye !rlrpmdtlarsa da karar de
gi§medi. Bu suretle Galatasarayhlar Se
ref stadyomunda ikinci defa olarak mii
him bir ma!rta bir diidiik sesi yiiziinden 
maglub oldular. 

Galatasaray hucum hath oyunculan 

Ma<;a Giine§liler iimid verici giizel ve 
anla~mah bir oyunla ba~ladtlar ve hemen 
siyah beyazhlann n!Slf sahasma yerle§ti
ler. Giine§ muavin ve hiicum hatlanmn 
to~u durdurmadan gorerek ve bilerek 
pash bir &ekilde oynamalan rakib hiicum 
hattmm bir miiddet muattal kalmasma se
beb oldu. Bunu goren Be&ikta~hlar -ki • 
min yapttgmt bilmedigimiz i<;in Be&ikta§
hlar diyoruz- HakkiYJ merkez muavine, 
Sunguru da Hakkmm yerine ge((irdiler. 
Bu hal, her mac;tan sonra tekrarhya tek
rarhya btktigtmtz vaziyeti dogurdu. Gii-

Diinkii ma~,;ta giine~ten yanmamak i~,;in ba~larma gazeteden 
kiiliihlar giyen seyircilerden bir grup 

ugradtklan bu talihsizligi yenmek i!rin 
canla ba§la - fakat !rOk gee;: - !rah§maga 
koyuldular. 

Galatasarayzn golii 
Ma~m son dakikasmda Biilend - o va

kit merkez muhacime ge!rffii§ti • saga ka
~arak aldtgJ past stki bir §lite c;evirdi ve 
topu Hiisameddinin plonjonuna ragmen 
F ener kalesinin aglanna taktJ. Pek az 
sonra da oyun bu suretle 2 - 1 F enerbah
~enin galibiyetile neticelendi. 

Bu mac;m galib tak1mmda Fikret ba§· 
ta olmak i.izere muavin hath, Y a§ar ve 
Orhan ~ok muvaffak oldular. Ali Rtza 
ise, aksine hi~bir mevcudiyet gostereme
di. 

Galatasaray taktmmda yalmz iki ki§i 
Fenere kar§I oynanmast mutad olan ate§· 
li ve canh §ekilde oynad1. Onlar da Lut
fi ile Biilenddi. T aktmm muhacim ve 
muavin hatlannm ortalan bombo§tu. 

Be§ikta§: 1 • Giine§: 1 
fkinci mac;: Said Salahaddinin idare • 

sinde ve Be§ikta§la Giine§ arasmda ya
piidi. Taktmlar §U §ekildeydi: 

ne§ miidafaast Hakktstz Be§ikta§ hii • 
cumculanm daha kolay ve daha rahat §e· 
kilde kolladt ve onlara hi<; goz ac;hrmaz 
olduktan ba§ka muhacimlerine de daha 
iyi paslar vermege ba&ladt. Bir arahk 
N ecdetle Enver top a st<;radtlar. Bu stc;ra
mamn dii§ii§ii ~ok fena oldu. Necdetin 
ba~I Be~ikta~ tak1mmda en ciisseli oyun
cu olan Enverin altmda kalmak uzere 
~iddetle yere ~arptJ ve bu oyuncu herkeste 
endi~e uyanduacak kadar yerde peri~an 
ve sersem bir hale dii&tii. Kasdi olm1yan 
bu kazanm kurbam kenara c;ekilerek te
davi edildikten sonra oyuna devam etti. 

Giine#n golii 
11 inci dakikada Rasih Rebiiden al -

dtgJ yerinde past olduk<;a uzaktan bir bu
run ~iitiine ~evirdi. Top Mehmed A linin 
ktptrdamasma meydan kalmadan ko~e -
den kaleye girerek Giine§ birinci goli.i ka
zanmt§ oldu. 

Bu golden sonra Be§ikta&hlar iki a<;Ik
lan vasttasile birka<; giizel ini~ yapltlar. 
Bunlarm iki ortalayt§l Giine~ miidafile • 
rinin acele ile falso yapmalarmdan tehli
keli vaziyetler dogurduvsa da, kargasa • 

Milli kiime mat;larrnda taktmlartn vaziyeti 
Mag saYJ.sL Galib Berabere Maglilb Attig1 gol Yedigi go! Puvan 

Fenerbahge 12 8 2 2 30 15 30 
Galatasaray 12 7 3 2 35 22 29 
Be§ikt<l.§ 12 5 5 2 21 15 27 
Giine~ 12 5 3 4 31 23 25 
Gencler Birligi 13 5 2 6 25 24 25 
Doganspor 14 4 2 8 28 48 24 
Ankaragiicii 13 4 2 7 25 34 23 

hk paslar Salahaddinle Melihin bece
riksiz hareketleri yiiziinden gol ile neti -
celenmedi. 

Be§ikta§ltlar mukabil abn te~ebbusle
rinde muvaffak olamadtk!ra miitema
diyen hiicum hattt oyunculanmn yerleri
ni deKi~tirmek suretile tecri.ibelere giri~ti

ler. Devrenin sonu yakla~trken Giine§ hu
cum hattmm h1zh ve muessir oyunu da 
yava§lar gibi oldu. Bunun iizerine Be~ik
ta~ taktmt oyuna ba§ladtgl vaziyete geti • 
rildi. Yani Hakk1 muhacim hattma, Sun-
gur da merkez muavin yerine ge<;tiler. 

Be¥iktaftn golii 
Devrenin bitmesine iki dakika kala 

Hakkt topu R1dvana ge~irdi. 0 da hem 
siirii& yaparak hem de iceri ka~arak Gii
ne~ kalesine kadar sokulduktan sonra ~ek
tigi ~iitle Be~ikta§m beraberlik saylSlm 
temin etti. 

Biraz sonra da <Ievre 1-1 beraberlikle 
neticelendi. 

I kinci Cl evre 
Bu ma~in ikinci devresi hep ayni ~ekil

de, giizel ba&laytp netice almm1yan Gii
ne§ akmlan arasmda srec;ti. Melihin c;ok 
miisaid vaziyetlerde ald1g1 paslardan is -
tifade edemedigini goren arkada&lan onu 
bir tarafa h1rakarak dort ki~i ile yani sag 
i~ten itibaren sol a<;tga kadarki cephe iize
rinden akm yaptp netice almak istediler. 
Be~ikta§hlar da miidafaa merkezi sik!etle
rini o tarafa gecirmek suretile c;ok aktlh
ca hareket ettiklerinden sivah beyazhlar 
ikinci golii yemekten kurtuldular. 

Giines miidafaas1 ikinci devrede daha 
az yoruldu. ~eref, N aztm ve Sungurdan 
miirekkeb iic; orta bir tek pas alabilio ve
rebllecek bir k1ymet gosteremedi. R1d -
vanla E~ref de bu fena ii<; ortamn tesiri 
altmda kalarak hi<;bir mevcudiyet gostere
mediler. 

Futbolda da boksta oldu!Zu gibi say1 
hesabile galibiyet ve maglubiyet takdiri 
usulii cari olsaydt Giinesin diinkii oyunu 
say! hesabile galib bitirdigini soyliyebilir
dik. Fakat yuvarlak top oyununda yen -
mek, hasmmdan fazla go! yapmak esast
na stinad etmektedir. 

Be&ikta§ taktmmda diin mudafaanm 
ancak birka~ oyuncusu muvaffak oldu ve 
bu mahdud oyunculann gosterdigi mu -

, 
vaffakiyet beraberce giizel oymyan Gil .. 
ne~ tak1mma kar§J beraberligi temin etti. 
Diger bir tabirle Gune§ hiicum hathmn 
netice ahnacak hududa girdikten sonra 
bozulmast oyunun beraberlikle neticelen .. 
mesine sebeb oldu diyebiliriz. 

Be~ikta§tan F aruk. Enver, F eyzl, ve 
Hakkt muvaffak oldular. Giine§te ise 
akstvan yalmz Melih vardt. 

Diinkii bisiklet yart§lari 1 

Istanbul bisiklet ajanhgt tarafmdan 
yaptlan seri miisabakalann sonu diin I Biiy~kdere • Yenikoy arasmda yaptldt. 
96 ktlometro olarak yaptlan miisabaka .. 
da Siileymaniyeden Abdullah iki saat 
otuz yedi dakikada birinci olmu~tur. 
fkinciligi Gala tasaraydan M uhsin, ii<;iin .. 
ciiliigu F enery1lmazdan T orkom kazan • 
mtst1r. 

Gelecek hafta Ankarada yapilacali 
Tiirkiye birincilik miisabakasma !stan • 
buldan Abdullah ile Muhsin girecek • 
lerdir. I 

Ankarada bir kilometroluk surat yan• 
$ile 104 kilometroluk mukavemet yan§i 
yap1lacakhr. 

Baktrkoy Barutgiiciiniin ~ 
iki zaferi ~ 

Bugiin Bakukoy sahasmda Barutgii ; 
ciiniin A taktmt Perayt 5-1, B taktmt da 
Akmspor B tak1mtm 3-1 maglub etmi~· 
tir. 

Miisabakalarda <;anakkale Valisi A• 
hfla mahalli Parti ileri gelenleri ve bir 
bando ham bulunmu~. miisabakalardan 
evvel merasimle sancak c;ekilmi~tir. 

Demirspor kuliibii idare 
heyeti 1

, 

Devlet Demiryollan himayesinde te ~ 
§ekkiil edecegini yazdtgrmtz Demirspot 
kuliibiiniin idare heyeti dun sec;ilmi~tir. 
F ahri ba~kan Cerna! Serter, ba§• 
kan Salahaddin K1Z1lta§, ikinci ba§
kan Nuri, umumi Htib Rifat Yamanh, 
muhasib Sabri Siileyman, veznedar Yu • 
suf Behadtr, hesab miifetti§i Nuri, aza • 
lar da doktor N aztm ve Alidir. 

Kulubun formast laciverd fanila, sol 
ko§esinde §imendifer armast olacakttr. 
Kuliib, futbol ve giire§le me~gul olacak • 
hr. 

Miilayim, Amerikan bo
gaslni izmirde de yendi 

fzmir 27 (Hususi Muhabirimizden) • 
fzmir bugiin heyecanh bir giire~ giinii ya~ 
~adt. Evvela Kar§tyakah Vasfi 6 dakika .. 
da ~ukruyii, Karacabeyli Hayati 5 daki· 
kada Fillz Lutfiyi yendi. 

Eski diinya ~ampiyonu 58 ya§mda ve 
129 kiloluk Zibisko Molla Mehmedla 
kar§Ila~tJ. 20 dakika suren bir miisaba • 
kadan sonra berabere ilan edildiler. 

Nihayet giiniin en heyecanh miisaba .. 
kast Amerikan bogast Bulkumar'la Mii .. 
layim arasmda yaptld1. Giire~ <;ok he • 
yecanl1 ve sert oldu. Miilayim bariz ~e· 
kilde hakimdi. Amerikan bogast miite • 
madiyen minderden ka~tyordu. Y enile " 
cegini anlaymca favullere ba~ladt. Giire~ 
bir bogu&ma halini aldt. 1ki taraf yum • 
ruklasmaga, tekmele§me~e ba$ladt. 

Hakem Amerikal1ya ihtarda bulundu. 
Bulkumar buna aldm$ etmedi. Bunun 
iizerine halk asabile&erek sahaya p;irmek 
istedi. Zabtta btrakmadt. Fa kat Arne • 
rikah bir tiirlii soz dinlemedi~inden hakem 
kl'lndisini diskalifye ederek Mulayimi 
hiikmen galib ilan etti. 

Ankarada at yari§lari 
Ankara 27 (Telefonla) - !lkbahar 

at yanslanmn sekizincisi ve sonuncusu 
bugiin !podromda muazzam bir kalaba
hk onunde icra edildi. 

Atatiirk, ~an Birinci Hatay, Birincl 
Bulaytr, Ergene ve T unca ko$ulan yap1l• 
dt. Mi.i$terek bahisler o kadar ragbet 
buldu ki 35,000 liraya yakm bilet satJ!d1. 

K1Z1lay Ankara merkezinin e§ya pi • 
yangosu da bugiin yan~ta ~ekildi. 

tJgok 14 2 3 9 26 41 21 
Koca sah~1 denizden doldurdugu hirer teneke su ile 

sulamaga sayeden Idealist 



Zl5 uaZJran r.r.n 

Hatayda yeni rejimin 
tatbikat1 hakk1nda · 

Diin Ba,vekilimizle Kont De Martel aras1nda bu 
esaslar gorii,iildii ve mutab1k kabnd1 

[B~taratt 1 fnrl rahttedeJ I mahiyeti haiz bulunuyordu. Bu miinase
Kaya da haztr bulunmu~tur. lsmet lnonii betle, Tiirkiye, Fransa ve Suriye rniina· 
misafir korniserle iki saat kadar gorii§ • sebetleri etrafmda urnumi bir fikir mii • 
"llii§tlir. davelesinde bulunduk.» 

H ariciye V ekcileti vekilimizin Selirin bevanah 
<;ok miihim be;vanafl 

Istanbul 27 (A.A.) - Anadolu A· 
jansmm bir rnuharriri, buglin Floryada 
Ba~vekil isrnet fnonii tarafmdan F ransa
mn Suriye Fevkalade Korniseri Kont De 
Martel' e veri! en yemekten sonra, Hari
ciye Vekaleti Vekili Numan Menernen -
cioglunu ziyaret ederek, gerek Suriye 
Ba$vekilinin, gerek Fransamn Suriyc 
F evkalade korniserinin diindenberi $ehri -
mizde yaphgi temaslar hakkmdaki rna -
lurnahm rica etmi~tir. 

Hariciye Vekaleti Vekili, §U beyanat
fa bulunrnu$tur: 

«- Suriye Ba$vekili ile ve onu taki • 
ben !stanbula gel en F ransantn Suriye 
ali komtserile $ahsan temaslarda bulun -
dugum ~ibi Ba$vekilimizin nezdinde ce
reyan eden goriismelere de i$tirak ettim. 
Bu temaslann miinasebahmiZ i<;in iyi ne
ticeler vereceginden iimidvar bulunuyo -
rum. Gorii~melerimizin esastnt tahmin e· 
deceginiz verhile Hatay hakkmdaki b
rarlann tathikatt ve ayni zamanda da 
Tiirkiye • Suriye rniinaseba!t te$kil etrni§· 
tir. 

Franaa ile aram1zJa hi~bir ihtilcil 
yoktur 

Tiirkiye ve Fransamn Hatay mukar
reral!m tarn bir fikir mutabakah dahilinde 
te$riki rnesai ederek samimiyetle tatbik 
etrnege karar vermi$ olduklanm bu rniila
katlanmtz bize bir kere daha gostermi$tir. 
Hataytn rniistakbel reiirni iizerindP. Cemi
yeti Akvam meclisinde ittihaz edilmi$ o
lan rnukarrerahn ruh ve rnetinlerine hi~ • 
bir vec.hile hale! icra edilmeksizin tatbik 
rnevkiine konulac<~~mt bilhassa tebariiz 
ettirmek isterim. Bu hususta, kararlann 
ilk tatbikatma nezaret edecek olan Fran
sa ile aram1zda en lcii~iik bir ihtilaf rnii • 
$ahde edilmemi$tir. 

!ste rnem!Pketimiz efkari urnumiyesini 
yakmdan alakadar eden bu milll dava -
inrl hakbnda size tatmin edici bir inttba. 

Suriyenin saoJetile yakmJan 
alcikad arrz 

Suriye ile munasebetimizde korn$U 
milletin refahile, tarn istiklale kavu$rna -
sile yak1nrlan al~kadar oldugurnuzu bi • 
1irsiniz. Bizim Suriyeye kar$1 hislerirniz 
ancak samimi bir dostlugun ve bi.ivlik bir 
S~"'llpatinin ifade5idir divebilirim. Bu ha
kikati yirmi senedenberi tamdt~Im ve yiik· 
s,.k me7ivetll'rini hildi~im eski arkada~tm 
Cernil 1\lliirdiim Beve, oldu~u gibi anlat· 
tim ve Ba~vekilim de sozlerirni teyid bu
:vurdular. 
Suriye Ba~vekili de ovni hissiyatr 

teyid etti 
Surive millet ve hlikumetindP.n do: 

Tiirkiveve karsi en derin hir m1•habbet 
hi~si hakiiTI hulundn~unu Surive Ba$Ve • 
kili bize ifade t'tti. Her iki tarafta rnf'vcud 
hislere ve arzulara ~rore Ti.irkiye • Suriv~ 
rniinasebattnm atisini ivi g;orrnemek t~m 
bir sebeb mevcud degi]dir. 

SuYive Ba•v,.kili11in rnemleketine bi -
zim bu s:omimi ~o•tluk duygulanmtZI 
~rotiiriip bildireceginden ~i.iphe etrniyo -
rum.» 1 

Ali Komiserin beyanatr 
Suriye F evkalade Komiseri Kont De 

Martel diin kendisile gi:iri.i~en bir arka· 
da§IffilZa §UnJan soy]emi§tir: 

«- Hatay meselesinin miizakereleri 
bitrni§, anla§malar yapilmt§hr. Bu itibar
la ortada ne yeni mlizakere, ne de im -
zalanacak herhangi bir anla§ma yoktur. 
Ba§vekil fsmet fnoniinlin !stanbulda bu· 
lunmalanndan istifade ederek, bugiin 
kendilerini Floryadaki ko§klerinde ziya
ret ettik. Gorli§melerimiz tamamile §ahsi 

Franstz biiylik el~isi M. Henri Ponsot 
da ~unlan soylemi§tir: 

«- Son defa Parise giderken son de· 
rece nikbin olarak fstanbuldan aynlmak· 
ta oldugumu size soylemi~tim. Hadiseler. 
bu tahminimde yamlmadtgtmt ispat etti. 
Hatay rneselesinin ha!Ended dolayt §U 
dakikada ben de sizin kadar mernnunum. 
Dikkat ederseniz, mernnuniyetimi yli • 
zlirnde okursunuz! 

Fran sa ile Tiirkiye arasmda hic;b!r 
rnesele olrnadtgmt biliyorsunuz. Ba§vekil 
fsrnet lnonile bugiin yaptlgtrntz rniilakat 
§ahsi ternas ve rniidaveleiefkar c;erc;evesi 
dahilinde cereyan etrni§tir. Sahsi ternas • 
!arm dairna iyi neticeler verdigine gore, 
buglinkii rnlilakattan da haytrh bir netice 
<;Jkacagt gayet tabiidir.:: 

Ogrendigimize gore, diin'kii gori.i§me • 
Jerde Hatay istiklalinin ilanile yeni re • 
jimin tatbikt i§inin teferrual! hakkmda fi. 
kir teatisi yaptlmt§ ve her hususta itilaf 
hast! olrnu§tur. 

Ali Komiser Kont de Martel Suriyeye 
doner donmez Hatay i§ile rne§gul olarak 
Milletler Cemiyetinin karanm ve Hata· 
ym yeni rejimini anlatan bir beyanname 
ne§redecektir. 

Misalirler bugiin gidiyor 
Ali Komiser Kont De Martel'le Su· 

riye BaFekili Cemil Miirdiim bu sabah 
saat 9 da hareket eden T oros ekspresile 
Suriyeye gideceklerdir. 

Suriye Ba§vekili diin Perapalas ote • 
Iinde Suriyenin eski Cumhurreisi Abid 
Beyi kabul etmi§tir. 

Hariciye ve ikbsad 
Vekillerimiz Bagdadda 
Bagdad 27 (A.A.) - Anadolu A

j ansmm hususi rnuhabiri bildiriyor: 

Hariciye Vekili Dr. Rii$tU Arasin 
Bagdad! ziyareti tnlinasebetile ne redi -
len ve diin bir hulasas1 verilen tebligin 
metni aynen a~agtdadtr: 

« Tiirkive Cumhuriyetinin muhterern 
Hariciye V ekili Ekselans Dr. Aras ve 
beraberlerindeki muhterern heyetin Bag -
dadt ziyaretleri Irakta biivlik bir mern
nuniyetle kar$Ilanmt§hr. Ve derin bir 
hiisl'ii tesir yapmt~hr. 

Oc giin devam eden zivaret rniiddetin
de miisarlinilevh S. M. Kral Hazretleri 
t"rafmdan kabul bnyurulmus ve Reisiil 
Viizera Ekselans Esseyid Hikmet Sii -
leyman ve Haricive Veziri Ekselans 
Esseyid N aci Elasil ile rniiteaddid rnii -
lakatlarda bulunmmtur. Gayet sarnimi bir 
ruhun ih<~t" etmi~ oldu~u bu miilahtl:uda 
tarafeyn TUrkiye ile Irak arasmda ken -
dilerine aid rniinasebetlerin derin ve oii -
riissiiz bir rnuhalesetle cerevan etti~ini ve 
bu volda szittik~e inkisafa doilru ilerletil 
di~ini b;r daha P'Omtekl .. biiviik bir mem
nunivet duymu~lardtr. T arafeyn kezzlik 
her birisi i~in ayni derecede gaye olan 
~·I li-t ve ref;o h1 umurni ve bu Ravevi istih -
daf etrnek itibarile Cerniyeti Akv:~rn sa
h"sJnda her iki tar11fh mevc,rJ v,. ilan e -
dilmi~ olan bevnelmilel taahhiidleri dai
resinde rniitekabil bir hissi teavliniin irti • 
kast ve hususile kendi kom~ulan olan kar· 
rles rnil!etler miinasebatmda daimi bir ru
hu rnuhadenetin hiikiimran oluo evvela 
kendi aralannda mlitekabil vardtrnm in • 
ki~"fi hususundaki siya~etlerinin tamami
le hirbirine mutab1k olcln~una kanaat et
misler ve umumivetle b•t miilakatlvrm 
miist11lcbt'lde sernereleri daha fazla inki
saf eder,.k netic.,leri.,den bliylik bir mern· 
nunivet hiss-etrni~lerdir.» 

iki volkan birden indifaa baslad1 

Yeni Kine adalarmdaki Blanche Bay ve New Britain yanardaglan birden 
indifaa ba~lamt~lardtr. Cesur bir fotograft;I §U gordiigiiniiz manzarayt tes • 
bite muvaffak olmu§tur. 

!:cumhuriyetJII 
ti=tl a o k $) lYI ~ IYI IFil lYI 
Beyaz1d kazasmm hiikumet 
merkezinde bayrak yok mu? 

is!m ve adreslnin bizde sakh kalmasmt 
!stiyen blr kar!imlzden al<ilgtmiz mektub
da den111yor ki: cDogu Beyazidmm kaza 
merkezinde bayrak kanununun ~ekli tat
biki acmacak bir haldedlr. Bir Itere Hii
kiimet Konagmm iistiindeki seren, uzun 
zamandanberl sancagimtzm yiiziine has
rettir. Belediye dairesindeki bayragm bir 
kiSmmda. !se aylardanberi ayylldtzm bir 
ktsm1 tkopmu§tur. 

Uzun zarnandanberl tahammill ettl~lmiz 
bu hal!n online gec;ilmesl lc;ln nerelere 
miiracaat etrnemlz lazun geldlg!nln b!ldi
rilmesini rica ederlm.:a> 

T ozdan ,ikayet 
Erenkoyiinde Etemefendl caddesl 12 nu

marada Nairne Erenl1 imzas!le aldiglrniZ 
mektubda denlllyor ki: cErenkoyiinden as
falta lnen Etemefendl caddeslnin tozlu ha.
linden lnsanla.rdan b~ka. biitiin mahlii· 
kat, hatta tozla gec;inenlerl bile mii~teki
dirler. Bu yolda yiiriiyenlerin en buylik 
korkusu, blr taraftan blr otomobilln gi>
ziikmesidir. Otomobili goren tamd1k olsun 
olmasm ve hatta kanll btc;akh dii~man bu
lundugu k~klin bahc;esine dalmakta blr 
an tereddiid bile etmemektedir. 

istanbulda denizden ba§ka tozsuz ye • 
rln bulunmadigml biliyorum. Fakat Etem
efendi caddesine 2 dakika mesafede blr 
ltfaiye garail var. Buradaki arazozlerden 
blrile hergiin toz kalkmtyacak derecede 
buras! sulanamaz mi?:a> 

On dort amelenin tikayeti 
Adananm mllli mensucat fa.brikas~nda 

c;al~an 14 i§c;lden aldtglrniz mektubda de
niliyor ki: ci§ ka.nunu bu aym 15 inde 
mer'iyet mevkline girince patronlar biz! 
az c;al!~brmaga ba~laml§lardl. Fakat son 
dort be§ giin i~inde mesal saatimlz gene 
12 saate c;tkanldi. Bunun sebebinl sorduk. 
Ankara ile telgrafl~U~tlk, daha kanun mer'l
yet mevkjlne g!rmem!~, g!rerse az c;all~o.
caksmiZ, dediler. Bunun lc;in nereye mii
racaat edecegimizl bilmedlg!miz !~in gaze
tenize ba~ vuruyoruz. Aid oldugu makam
Jarm dlkkat nazarlanm ~ekrnen1zl dile
rlz.~ 

Bir amelenin ,ikayeti 
Tarsusta §ehidkerlm mahalleslnde otu

ran Selan!k muhaclrlerinden Ibrahim o~ -
lu Hasan imzasile aldlgimlZ rnektubda de
nlliyor ki: cBuranm <;ukurova fabrlkasm· 
da ge~en y1l ~all~rrken mek!k mak!neden 
flrllyarak kastguna !sabet etti, neticede h
ttk oldum. Fabrika, sen! ameliyat ettirece
giz d!ye bir sene i~! salladi, durdu. Gec;en
Jerde i~ kanununa ragmen 8 yer!ne 13 saat 
~all§tuma:k istemelerl iizer!ne ben bu hal
de sek!zden fazla ~l~amam dedim, dlye 
ben! fabrlkadan kovdular ve blr daha ka~ 
ptrniZl ~alarsan sen! rrmaga atanz d!ye 
tehdid ettiler. Neredeyiz? Hakk1m1 koru
yacak makamlarm dlkkat nazarlarml c;ek· 
menizl dilerlm.:t 
Posta Telgraf Umum Miidiirliigii· 

niin nazart dikkatine 
Fethiye kazast jandarma kumandam on

yiizba§t i. Yildmm lmzaslle aldtgimlz mek
tubda denll!yor ki: cBuraya tayinlm yen1-
dir. Postanernlzln i§lerl, §ehrln ticari faa
liyetl miinasebetile vilayet merkez! dere
cesinde ~ok oldugu halde i~ler blr mulla
bere memurunun elinde olup miidiirli.ik 
makam1 mi.inhaldlr. Muhabere rnemuru da 
saat 4 ten sonra para havalesl alm1yacak 
derecede vazifeden anlamamakta ve bu 
vak!tten sonra para gondermek mecburl
yetinde kalanlar taahhiidlii rnektublara 
ba§vurmaktadtr. 

Merclinln d!kkat nazarm1 ~ekmege de
ter bu hadlseyi yazmaniZl rica eder!m.,. 

i~erenkoy halkmm ,ikayeti 
ic;erenkoy kar!lerimizden K. bzersoy lm

zasile aldtglrniZ mektubda deniliyor kl: 
4:Bostanctdan 15 dakika mesafede bulunan 
koyiimiiz oldukc;a §irlndir, fakat meden!
yet vasttalarmdan mahrumdur. Mesela blr 
k!lometro yakmimtza kadar elektrik geldl
gi halde bizler hala gaz lambas!le otur
mak mecburlyetlnde bulunduruluyoruz. 

Bundan b!r miiddet evvel de baz1 mi.ies
seseler emhlk sah!bler!ne miiraca.at ett!l.!r 
ve onlar evlerine elektrik teslsat1 yapttr• 
d1lar. §imdl bu tes!satt kullanmak naslb 
olmadan rnalzeme c;iiriiyiip gldecek ve o 
kadar para da havaya atillnl§ o!acak. Aid 
oldugu rnakamm nazan dikkatlnl celbet· 
men!z ricasile sayg!lanm1 sunartm.:a> 

v~ oksiiz ortamektebliye: 
Darii~?~?afaka veya Muallim mekteblerin

den blr!ne girmege tahsllleriniz miisaid • 
d!r. Kararm1z1 verdikten sonra gireceginiz 
mektebin miidiirliigi.ine miiracaat ed!p ~e
raitl ogrenebilirsiniz. 

Ayvahk sulh hukuk hakimliginden: 
Ayvaltkta Sakarya mahallesinde mu

kim Ufturundah !smail oglu Mustafa 
k1z1 Hamide, Hasan oglu Mustafa, Mus
tafa klZl Hanife Kerime ve Ummu Refet 
taraflarmdan Hamdibey mahallesinde 
mukim Mustafa oglu Mehmed verese -
sinden oglu Mustafa ve klZl Ummii Lut
fiye aleyhlerine a~tlan zeytinlik ve ha
ne taksimi davasmm cereyan etmekte 
olan muhakemesinde miiddeaaleyhler -
den Mustafamn ikametgahmm met;hul 
bulunmasma mebni 14 haziran 1937 ta-1 
rihine musadif pazartesi giinii saat 14 e 
talik k1hnan muhakemesi it;in kendisine 
ilanen tebligat yaptldtgt halde gelmemi~ 
oldugundan hakkmda hukuk usulii mu
hakemeleri kanununun 401 inci maddesi 
mucibince g1yab karan ittihazma ve 
devam1 muhakemenin 7 temmuz 1937 
t;ar§amba giinu saat 14 e talikma karar 
verildigi teblig ve ilan olunur. (3711) 

r 3 HAFTAUK II 

ORTA AVRUPA 
E~lence ve tetkik sevahati 

110 liradan ba,lar. 
Haraket 20 temmuzdadtr. Kavtt 
lara ba~lanm1~hr. Tafsilat i~in 

Perapalas • J A Seyahat evi-
kar~lSinda I ne miiraca~t I 

Posta kutusu; 1429 ·Tel 43542 ~ 

GONON BULMACASI 
1 2 II 4 5 8 'T 8 9 1() 

1!!T I I I I I I 1•1 
~ I I I I I I 1•1 \ I 
s I I I 1•1 I I I I 
4

1 I 1•1 I 1•1 1•1 I 
C> I I 1•1 I I I I I 
s I I I I 1•1 I I I 
, I I 1•1•1 I I 1•1• 
6

1 I I I I 1•1 I I I i 
~I' 1•1 I I 1•1•1 I i 

1~. •j_ I_LLI Lj_L_L•J 
Soldan saga: 
1 - Qingeneler!n re!sl. 2 - Taktlan, AI· 

lah. 3 - Fransada bir .su ~hri, arabca 
ceritmek:t. 4 - Bir emir, alfabede blr har
fin okunu~u, b!r renk. 5 - B!r clns agac, 
Ankarada blr semt. 6 - Amd, z!ya. 7 - U
falanm~ t~, lstlkbal. 8 • Blr rnusikl ale· 
t!ni tanzim, me~hur bir rnuharrir!mlzln soy 
adJ. 9 - Fazla, Ermenller!n ve Almanlarm 
c;ok kullandlklart b!r kelime. 10 - Rusya
nm blze kom§u bir kiSrnl. 

Yukar1dan a~ag1ya: 
1 - Mlh mlhllyan. 2 - Her illi siiratle 

yapan. 3 - Frans1zca czengin~. blr ~leek. 
4 - B!r emir, e~ya koymak ic;in duvarda 
y !Ian tert!bat. 5 - Kaba adamlarm kul
Jandtklan blr tablr, krallc;e, diiz ve kal-
ktk. 6 • Blrdenblre, blr dilde c eveb. 7 • 
Polls. 8 • bz tiirkc;e csec!ye:a>, b!rbirine ben
ziyen. 9 • Kaba ve kalm kuma§lan satan, 
iiye. 10 - Kabilel!k, blr red edati. 

Evvelki bolmacanm hall~dilmi~ ~ekli 

1 2 s 4 11 e 1 s 9 to 

,, Ml E IT I ETDliKI•I FTI II 
2 EI-SIAIRIEITI•ILIEIBI 
a Zl t IBI i lol i I•IAIRil 
~ EIRIAIMI i ILI•I~I i I~ 
b LIEIKIEI•I•I~I•IKI• 
6 I I•IAIKIAIRIIIBI•IP 
1 K EITI• KIAIMIA R A 8. KI•I~IA KIAIDIAINj 
e ol t l~l•IJ lliLIEI•Itl 

to JilL 111 I LlU I J( 1•1 Ml ElK I 

Kad1nlar1n Genc
le,tirilmelerinde 

BiR MUCiZE: 

-.,. 
BURSADA 

HUSEYiN KOCABAS 
MOBiL Y A VE MEFRUSAT MAGAZASI 

' 
Yer mu~ambalan, tiil ve istor perdelerio en yeni ~e!lidlerini getirmi~tir. 

Bursa No. 11. Telefon: 

Yiiksek Miihendis 
ve 

Mektebi 
Eksiltme 

Artbrma 
Komisyonundan: 

Mektebin 1937 mali senesi sonuna kaear ihtiyac1 olan •6500• kilo sade • 
yag kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu!ltur. Beher kilosunun muham • 
men bedeli c82» kurull ve ilk teminati c400· lirad1r. Eksiltmesi 15/7/1937 ta
rihine rasllyan per$embe gunii saat 15 te Giimu$suyunda rnekteb binas1 da· 
hilindeld Komisyonda yap1lacakhr. !steklilerin 1937 mali senesine aid Ticaret 
Odas1 vesikalarile 2490 sayl11 kanunun emrettigi diger vesaiki havi teklif 
mektublarm1 muayyen saatten bir saat evveline kadar Komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri ilan olunur. (3704) 

istanbul O~iincii M1ntaka 
Kadastro Miidiirliigiinden: 

FatihdC! Babahasanalemi ve Gurebahiiseyinaga mahallelerinin kadastro
su bitirilmi$tir. Bu mahallelerde namlarma tesbit edilen mulk sahiblerile 
tahakkuk ettirilen harclan gosterir cetvel Fatihte postanenin kar:psmda Ka
dastro dairesinin divanhanesine astlm1~hr. 

Bu iki mahallede tahdid neticesi yapllan planlar Sultanahmed Tapu da
iresinin list katmda Kadastro Fen Burosundadtr. Mtilk sahiblerinin kadas
tro tesbitine vaki olacak itirazlann1 nihayet 28 agustos 937 ak~amma kadar 
U<;iincu Mmtaka Kadastro Miidurliigune dermeyan edebilirler. Aksi halde 

_yaptlan tesbitin kesbi kat'iyet edecegi ilan olunur. (3720) 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinden: 
istanbul Sehremini Denizaptal mahallesi Cami soka~ No. 12 evde ~ofor 

Arif oglu Peride. 
Kartmz Fahriye tarafmdan aleyhinize aC(Ilan bo!janma • davasmm giinii 

olan 23/6/937 <;ar~amba gi.inii saat 14 te muhakemede bulunmadl~mzdan 
hak.lumzda ~!Yah karan yap1lmasma ve bu sebeble muhakemenin 14/7/937 
<;ar~amba giinii saat 14 e b1raktlmasma karar verilmi~tir. Bu tayin edilen 
giinde mahkemede haztr bulunmamz veya bir vekil gondermeniz, aksi tak-

1 di~;;:~ m::m·~~::w ;::;:::uniiani~:2ll 
Esas No. 

c. 10 

Taksitle 
Y e r 1 

Beyoglu Bedreddin mahallesi, 
Orta~imal soka~. Abuaf apar· 
ttmaru. 

ApartJman 
No.st 

5, 7 

Nev'i Depozitosu 

i\:parhman 
T.L. 
3800 

Adresi yukanda yazl11 on bir daireli apart1man pe~in para ile veya birin
ci taksit pe~in, geri kalam % 9 1h faizle yedi senede ve yed.i miisavi taksitte 
odenmek ~artile pazarhkla sablacaktrr. Senevi 2850 lira irad getiren iyi bir 
akard1r. ftale 2/7/937 cuma gi.inii sat ondad1r. !steklilerin bildirilen giin ve 
saatta depozito parasile birlikte ~ubemize ~elmeleri. c490• (3631) 

Diinyanm en biiyiik profesorleri gene I I 
ve kuvvetli hayvanlarm huceyrelerm • Devlet Demiryollart i,lelme Umum Miidiirliigii den 
den ~lkardtklan ozii insanlara a§lhya - ·--------~--------------------··-! rak olen kuvveti ve hayatl ia -
de ediyorlar. Ayni esas iizerinde gene ve 
dine hayvanlarm cildlerini besliyen hii
ceyrelerin ifraz ettikleri 0 klymetli ozii 
vesaiti fenniye ile ikinci bir koruyucusu 
olan actbadem yagile imtizac ettirili.r. 
Yagh ve yagslZ Hasan Actbadem krem· 
leri elde edilir. Yiize, eilde siiriildiigil 
zaman mucize denilecek biiyiik degi§ik
lik goriiliir. Gev§iyen adaleler gerili.r, 
yiizdeki ~ukurlar biiyiik diizen ahr. A
t;llan mesamat kapamr. Cild elastikiye
tini kazamr. <;il ve lekeleri kokiinden 
temizler. 60 ya§mda bir kadmm bu 
kremle buru§uk yiiziinii gene bir krzm 
cildi kadar tazele§tirir ve diizgiinle§ti -
rir. Bu hal tecriibe ile sabittir. Hasan 
Ac1badem kremleri ~irkinleri guzelle§
tirir ve ihtiyarlar1 gencle§tirir. Kadm -
lara fiisunkar, tath steak bir eazibe ve
rir. Cinsi cazibeyi ziyadele§tirir, fakat 
actbadem yag1 kremini yapmak !;Ok gii~ 
olup bu bir san'at ve fen meselesidir. 
Bazt ttriyatt;llar Ac1badem esansm1 va
zelin ve buna benzer yaglarla kan§tlra
rak ac1badem yag1 kremi altmda sat • 
mak isterler. Cildinizi ac1badem ya • 
gmdan yap!ld1gmt asia malum ol
mwan aclbadem yagl kremlerinden ko
ruyun, aksi halde yiiziin esmerle§tiginl 
ve tiiylendigini goriirsiiniiz. Yagh Ha • 
san ac1badem kremini gece yatarken 
yagstz Hasan Actbadem kremini sabah
lan kalkmca yiizlerine siiren her bayan 
cildlerinde bu biiyiik degi§ikligi gore -
ceklerdir. Her gece bayan teninin gU • 
zelligini, §effafiyeti ve letafetini aneak 
bu Hasan kremlerile ida.me ettirebile-
cegini unutmasm. 

JOSEPH BONNiCi 
PedikUr 

lstiklal caddesi 140 No. 
Siireyyapa~a aparbmam No. 4 

Telefon: 44436 
(Franstz Tiyatro u pasajmda) 

Doktor • Operator 

MUKADDER 
Dogum ve kadm hastahklan 

Birinci smtf miitehassJsl 
KADIKOY, R1htJm cad. Nemli

zade sokak No. 52 Te1. 60788 

D~EI,tL 

Mar, 
otomatik 

Muavln 
makas 

alt1 aded 
32X6 
Uistik 

DAiNLER • BENZ • MERSEDES 
Mazutlu kamyonlar• 

Diinyamo en idareli ve ekooomik 
nakil vasatalartd1r. 

Taksim bab~esi kar~m No. 25 
Telgraf: Dizel • Istanbul 

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

Bu i$e girmek istiyenlerin •4973,63• lirahk muvakkat teminatla kanu· 
nun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/936 gi.in ve 3297 No.h niis· 
hasmda inti!iar etmi~ olan talimatname dairesinde almmt~ vesika ve teklif· 
lerini ayni !!lin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri lazirndir. 

Sartnameler c370• kuru!ia Ankara ve Hay&rpa~a veznelerinde sahl • 
maktadrr. (3578) -Muharnmen bedeli c150.000• lira olan Stvas atolyesl vine( ve transbor -
dor1eri 23/R/1937 pazartesi gi.inu saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
idare binasmda satm ahnacaktlr. 

Bu i!le girmek istiyenlerin c8750• lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 G. ve 3297 numarah niis • 
hasmda inti$ar etmis olan talimatname dairesinde ahnm1s vesika ve teklif· 
Ierini ayni gi.in saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1md1r. 

Sartnameler 750 kuru!la Ankara ve Haydarpasa veznelerinde sahlmak • 
tadtr. (3534) 

I inhisarlar 

-~-----I - idaremizin Mecidiyekoyiinde Likor fabrikasmda ~artnamesi mu " 

Umum Miidiirliigiinden: 

cibince yaptmlacak 710 metre murabba1 parke, 1450 metre murabbat adi kal
drrlm in~aat1 a<;1k eksiltmiye konulmulltur. 

II - Bksiltme 9/VII/1937 tarihine rashyan cuma giinu saat 15 te Ka
batasta inhisarlar Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yap1lacakhr. 

III - Ke:?if bedeli c4019,25• muvakkat teminat c301,44» liradrr. 
IV - Sartname vesair miinakasa evrak1 11 kurus mukabilinde hergiin 

!nhisarlar in~aat Subesi Miidiirliigunden almabilir (3609) • -I - Kapah zarfla eksiltmiye konulup isteklisi ~llanad1gmdan ihalesi ya. 
plltm1yar. c8100• lira muhammen bedelli 3 aded bileme makinesi ~artnamesi 
ve resmi mucibince pazarhkla satm almacaktrr. 

II - Pazarhk 2/VII/1937 cuma gi.inii saat 15 te Kabatasta fnhisarlar Le. 
vaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktrr. 

III - % 7,5 muvakkat teminat 607,50 lirr·' · 
IV - Sartnameler paras1z olarak hergiin !nhisarlar Levazun ve Muba

yaat subesinden ve (M 16 - 195) say1h resimleri !nhisarlar Tiitiin Fabrikalar 
~ubesinden almabilir. 

V - Pazarhga i~tirak etmek istiyenlerin pazarhk giintinden 2 gi.in ev
veline kadar fiatslZ tekliflerini tnhisarlar Tiitiin Fabrikalar Subesine ver • 
meleri ve tekliflerinin kabuliine dair mezklir ~ubeden vPc:ilr!'\ almalart la • 
z1md1r. 

VI - fsteklilerin pazarhk ie<in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 gii .. 
venme paralarile birlikte yukartda ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(3685) 

Beyoglu Vaktflar Direktiirliigii ilania:_l 

S em t i 
Kastmpa$a 

" 
Nisantas 
Kabatas 
Kasunpasa 

» 

" Beyoglu 

Ferikoy 

Beyo.(tlu 
Taksim 

Sutliice 
Buyiikdere 

· Kira.hk 
Mahallesi 

Seyidalie<elebi 
Turabibaba 

Emlak 
Sokag1 

Mandrra 
A. Tersanekap1s1 

Muradiye caddesi Cami yanmda 
Omeravni Dolmabahce 
Camiikebir Havuzkap1st 

Seyidali<;ele bi 
:t 

Camiikebir 
Kuloglu 

Pangaltx 

Nisamektebi 
Cami ittisallnde 
'l'urabibaba 
Agahamam 3 fin. 
cu Vak1f han 
Frans1zmezarh~1 

No. Cinsi ~ 
29/45 Diikkan "1 
22 E. Kabveha • l 
1/2 Y. ne !' 
33/39 Diikkan 1 

195/203 » '\ 

41 Arsadan 

19/21 
41 
7 
1 

115 

mufrezyer 
Diikkan 

» 

Ah1r 
No.h dairesi 

Tid oda bir 
mutfak. 

Asmahmescid 
Avaspasa 

Venedik 12/22 Hane 1 

Mahrnuda/:ta 
Bi.iyiikdere 

Yahvacelebi Ac1 - 18/20 ApartJma • 
ce~me 

BadPmlik 
Caytrbast 

mn ikin • 
ci katl 

33/51 Hane 
23/13 Hane ve 

mti~temilatt 
Yukartc-'1 yaz1h vak1f mallar 31 may1s 938 sonuna kadar kiraya verlimek 

iizere ac;1k a1ttt:-t~nya konulmu<;tur. fsteklilerin 5/7/937 pa~!}rtesi gi.inii saat 
14,30 da Beyoglu Vaktflar Direktorlugii Akarat Kalemine gelmeleri. (3625) 

I 

I 
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CUMHURiYET 

GOveler, c;ok pahaleya mal olur. Onlar• 

ve yumurtalarlnl FLiT ile oldOrOnOz I 
FLIT bOtun hasarat oldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 ~uhtelif miilet, onu tercihen kullanmaktadtr ... Bu 
sabit olmu~tur Flit'in formula hicbir vakit taklit edil· F-''E~IIII 
memistir. FLiT, kendisinden beklenen iki ~art• mukem· 
melen' ifa eder. lnsana zarar vermez, fakat ha~aratJ 
kat'iyyen oldurur. $Opheli mayileri red~e.diniz: Hakiki 
ve yegane Flit aldtgm•za emin olmak •c~n; stya~ ~u
~akh ve asker resimli sar• tenekeye dtkkat edm•z. 

Yanklara ve kiiselere btraz FLIT TOZU 
serpiniz. Ha~ar~t derhal telef olur. 

BOZKURT 
B1~ag1 ile Tra, Sabunlar1n1 

1srarla aramag1 unutmay1n1z. 
Bunlann yerine yabanc1 sahipli ve yabancx isimli ba~ka 

bu;ak ve sabun verirlerse sakm kabul etme. 
Sizi gerek fiat. ve maim yiiksekligi husultunda memnun 

edecek oZ TURK <;OCUGUNUN mah olan BOZKORT 
Bl(:AK VE SABUNLARINI arkada~lartn1za da tavsiye 
etmekle oZ KARDE~•NiZiN yard1mtna ko~mu¥ olursunuz. 

Markalanm1z hakkmda bir §tkayetiniz veya bir ihtiyacm•z olursa derhal bize 
yaz1mz. Size cevan verir ve bt~ak niimunesi gonderilir. 

SAHiBi iMTi YAZ VE UMUM DEPOSU Tel. 22811 

Ill Parisli bir kimyagerin ke§fi sayesinde 

~~~~F_:E~HMi ARDALl VE MEHMET BOZt<.URT, Marpu~~ular yanm ~·~eci han lstanbul. I 
GUZEL BtR CiLDE MALiK OLMAK 

t<;iN MUKEMMEL BiR TEDBiR 
Me§hur ParisH mi.itehass1s JEAN DE 

PARYS'nin uzun ve yorucu tetkikat1 
neticesinde, biitiin diinyada biiyiik bil 
muvaffakiyet kazanmt§ olan yeni bir 
GUZELLiK KREMiNiN imaline mu -
vaffak olmu§tur. Be§ milyondan fazla 
kadm tarafmdan kullamlmakta olan bu 
kremin ba§hca hassast chavalandtnl
mi§• olmas1d1r ki bu sayede cild hii· 
ceyratmm teneffiisiine miisaid ktlar . 
Giindiiz SfAMOiSE CREME'i tene mat 
ve tabii giizelligi verir, pudraYl bii
tiin giin sabit kalmasma medar olur ve 
ya§hhgm r;izgilerini giderir. Cildi toz -
lardan ve siyah kabarctklardan temiz
lemek ir;in yiizii §ayani hayret bir Cold 
Cream olan GECE SiAMOiSE KREM! 
ile temizlemek kafidir. Muvaffakiyet 
teminathdtr. Aksi takdirde pararuz iade 
olunur. 

··LIN I",. Komori lotlro~lti 
temln, y•ilanmay• me" trder 
•• harekltiniZI genellk Vlrf~. 

Yahn•z t 

.J. AOUSSaL de utohr~ 

ISTANBUL: TOne! Merdano No. 12. 
12 Numerolu katologumuzu -
lstorlnl•, bedna gOndorlllr. 

Tahlisiye Gene) Direktorliigiinden: 
Evvelce talibine ihalesi yapildigi halde taahhiidiin yerine getirilmeme • 

sinden dolay1 mukavelesi fesh ve teminatl irad kaydedilen bir aded motorlii 
can sandah eski ~artlar dairesinde ve 14 haziran 936 tarihinden itibaren 45 
giin miiddetle miiteahhid nam ve hesabma ac;1k eksiltmiye konulmw~tur. 

30 temmuz 937 tarihine rashyan cuma giinii saat on be~te Galatada Mer • 
kez R!.htlm hanmd.a Tahlisiye Umum Miidi.irliigii Satmalma Komisyonunda 
ihalesi yap1lacak olan mezkur can sandalmm muhammen bedeli 19,250 lira 
ve muvakkat teminatl 1444 lirad1r. Can sandahna aid resim ve §artnameler 
paraS!Z olarak sozii gec;en Komisyondan almacagl ilan olunur. (3293) 

ADEM • 
I iKTiDAR 

ve 8 E L G E V' E K L i G i N E K A R' I 

• 

Tabletleri. Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin)Galata, istanbu 

NAYRE"ITin 
f:{ZIR 

• 

CREME SiAMOiSE 
Her yerde sanl.tr. 

C i ll E R v e LE K E l E R 
Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

Cildi yumu~ahr, mat ve cazib 

bir ten temin eder. 

iNGiLiz KANZUK ECZANESt 

BEYOGLU - iSTANBUL 

Satd1k hane 
Yuzde 12 

Gayrisafi getiriyor. Kargir 7 oda, ter
kos, eletrik, bahr;e, kuyu, fevkalade ne
zaret. Sinemkoy Bay Sungur sokak ni
hayeti. Mi.iracaat: Hamamda ~ekerci Is
mail Hakk1 delaletile tellal N e§et. 

FLORYA'da 
Belediye tarafmdan s1hhat ve 

konfor noktai nazarmdan en son 
sistem olarak in§a edilen ve beton 
arme kabineleri bulunan modern 

Yeni Plaj1 
ziyaret ediniz. Du~lan, emsalsiz 
liiksii ve uzun ikametler ir;in bir 
c;ok kiic;iik aparhmanlan vaJ;dtr. 
Sahildeki kazinosunda her giin or
kestra - Fiatlar mutedildir. 

Salutl ve tla$mvMrrtrt& faiUU Nad1 
Umumt nemyat1 taor• tfleft fUI lflen 

MUdilril: Hikrnet MlJnil 

I 
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BALIKLI RUM HAST ANESiNDEN: 
Hastanemize laz1m olan 150 c;eki giirgen, 265 c;eki me~e ve 11100 kilo odun 

komiirii eksiltme ile satln ahnacagmdan eksiltmiye i~tirak etmek istiyen • 
lerin eksiltmenin icra edilecegi 29/6/937 sah giinii saat 15 ten evvel Galatada 
Biiyiik Bal1kh hanmda 69 say1h Biiroya eksiltme ~artlanm ogrenmek iizere 
ve mezkur gtin ve .saatte % 15 pey akc;esile birlikte gelmeleri. 

BAS KURT 
' ~ATAL KA~IK ve BI<;AKLARI 

Avrupanm en yiiksek markah CATAL, KA~IK ve 
BICAKLARINDAN farks1z ve hatta onlara faiktir. 
Alpakadan yapJ.lan B A $ K U R T mamulatl en 
yiiksek sofralara si.is verecek kadar zarif ve kul· 
Iam~hd1r. KARARMAZ, BOZULMAZ, EG!LMEZ, 
KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybetmez. Yerli 
emek, yerli sermaye ve yerli i~c;ile Be~ikta~ta iske
le yanmdaki fabrikadad1r. Di.inyanm en giizel 
CATAL, KA$1K ve BICAKLARI YAPILIYOR. 

BALKANJ.ARDA DAHi E$i OLMIY AN 
fabrikamtza biiti.in mekteblileri grup halinde tet·, 
kikat yapmaga davet ediyoruz. / 

BA~KURT, BA~KURT, BA,KURT ••• 
Bu ad1 unutmaym1z, yabanct markada c;atal, ka$Jk ve b11;ak verirlerse • 

reddediniz ve tsrarla B A $ K U R T mamulattm araym1Z. 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilani 

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

yonu ve bir olii tar,tma otomobilidir. J 
2 - Bunlarm iic;iiniin muhammen bedeli tutart (7200) liradtr. 1 
3 - Hususi ve umumi ~artnameleri Ankara, istanbul ve Zonguldak Be· • 

lediyelerinden ahmr. I 
4 - Eksiltme 2/7/1937 tarihine tesadiif eden cuma ~iinii saat cl5• te 

Zonguldak Belediyesind.e Daimi Enciimen tarafmdan kapah zarf usulile ya• 
p!lacakt1r. 1 

5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin c540• lira muvakkat temi .. ' 
nat vermeleri lazrmdxr. i 

6 - isteklilerin teklif mektublarm1 di:irdi.incii maddede yaz1h saatten 
bir saat evveline kadar Belediye Reisligine makbuz mukabilinde vermesi 
muktazidir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (3547) 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 I 
C ins i Muhammen 

bedeli ilk teminat !hale giinii 
Beyaz karaman eti 
Kuzu eti 

Miktan 
Kilo 

26500 
500 l Kr. San. Lira Kr. 

47 50 961 12,5 9/7/937 cuma 
45 50 saat 15 te 

Gureba hastanesine 937 senesi zarfmda liizumu olan yukanda cins ve 
miktan yazil1 etler kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. ihalesi yuka
nda yaz1h gi.in ve saatte Vak1flar Ba~mi.idiirliigii binasmda toplanan Komis· 
yonda yapilacaktlr. !stekliler teklif mektublanm 2490 say1h kanunun tari • 
fah vec;hile haz1rhyarak ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmi~ bulun-, 
mast laZlmdxr. Postad.a olacak gecikmeler kabul edilmez. (3620) 

Tayyare Hang art insaatt 
' 

Seyhan Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konan i~: Adanada yap1lacak tayyare hangan in~aatl. 

Ke~if bcdeli •15312• on be~ bin iic; yiiz on iki lira c8h kuruf;tur. 
2 - Bu i~?e aid ke~if evrakt ~unlard1r: 
A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - .M:ukavelename projesi, 
C - Baymd1rhk i~leri genel liartnamesi, 
D - Fenni ~artname, 
E - Kef?if hulasa cetveli, 
F- Proje. 
Istiyenler bu evrakt ( ...... ) lira (77) kuruii bedelle Naf1a Mi.idiirliigiin· 

c!.en alabilirler. I 
· 3 - Eks1ltme 10/7/1937 tarihinde cumartesi gi.inii saat on birde Seyhan 

Naf1a Dairesinde yapilacaktlr. 
4 - Eksiltmive girebilmek ic;in isteklilerin (1148) lira (46) kuru&luk 

teminat vermesi ve Resmi gazetenin (3397) sayil1 niishasmda c;tkan talimat-
nameye tevfikan miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi laz1md1r. . 

istiyenler teklif mektublanm iic;iincii maddede yaz1h saatten b1r saat 
evveline kadar Naf1a Miidi.irli.ij:!i,ine makbuz mukabilinde verilmesi mukta
zidir. Posta ile ,gonderilecek tekliflerin d1s zarf1 miihiir mumile iyice kanatll
mi~ olmas1 lazimd1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3676) 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artt1rma 

ve Eksiltme Komisvonundan: .. 
Levli T1b Talebe Yurduna Iaz1m olan ·250• aced gardirob, •200• aded 

komodin, ·1000· aded tabore kapa]1 zarfla eksiltmiye _ko~ul:rmstur. .. 
1 - Eksiltme: Cagaloalunda Istanbul S1hhat ve lctlma1 Muavenet Mu

di.irli.igii binasmda kurulu Komisyonda 14 temmuz 1937 c;ar$amba giinii saat 
•15• te yamlacakttr. . . . . 

2 - Bir aded gardirob icin c1h lira c50• kurus, b1r aded kom~dm tc;m 
•5• lira ·30· kurus ve bir aded tabore ic;in de •h lira •20• kuru~ f1at tab • 
min edilmi$tir. 

3 - Muvakkat 11;aranti: c385• lira cl2• kurustur. 
4 - tstekliler ni.imuneleri herpiin Cemberlita$ civarmda Fuad.pa&a 

tiirbesi kan,nsmda Leyli T1b Talebe Yurdu merkezinde gi:irebilirler. Ve ~art· 
nameyi df' naras1z oarak alabilirler. 

5.- istekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile c2490· sayxh ka· 
nunda yaz1h belgeler ve bu i.se yeter muvakkat_ ~aran~i makbuz veya .banka 
mektublarile ihale saatinden bir saat evvel tekhft hav1 zarflanm ~om1svo~a 
vermeleri. (364 ) 
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iNKIBAZI. 
EKSiLiK 

HAZIMSIZLIGI. MiDE 
VE Y ANMALARINI 

Mevzu ~ocuklar oldug-u zaman 
onlarm resim1erini daima sakla· 
yabilmek i~in olduklar1 gibi ve 
bulunduklan vaziyette ~ekmek 
isterseniz KODAK VERIKROM 

filmini ku1lanarak maksad1 ' 
temin ediniz. 

KODAK VERIKROM filmi 
C(ift emiilsiyonludur ve ale· 
lade filmin yapabilemedi~i 
i$i goriir 

<;ektiR"iniz r e 1 i m 1 e r 
parlak, hakiki ve daha 
canh olur. 

KODAK SIRKETI 
Istanbul· BeyoQ-Iu, Tiind, 

Eneiz Sokak No. 3 

Zonguldak Nafta Miidiirliigiinden: 
Zonguldakta yapllacak yirmi bin lira kuru:;; ke~if bedelli giimriik binaSI 

birinci k1s1m in~aatl kapah zarf usulile eksiltmiye konulmueytur. Eksiltmesi 
20/6f9;n <;ar~amba giinii saat on be~te Zonguld.ak Naf1a Mudiirliigunde Ek
siltme Komisyonu odasmda yapilacaktrr. Eksiltme ~artnamesi ve buna mii
teferri diger evrak yiiz kuru~ mukabilinde Zonguldak Naf1a Miidiirliigun -
den almacakhr. Muvakkat teminat bin be~ yi.iz liradrr. Eksiltmiye girmek 

- i ·yenlerin Resmi Gazetenin 3297 say1h niishasmda <;1kan talimatnameye 
tevfikan almm1~ miiteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 Yl· 
lmda almm1~ vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublanru 
yukandaki giinde ihale saatinden bir saat evveline kadar N af1a Miidiirliigii 
odasmd.a toplanacak Komisyon Reisligine vermeleri ilan ~lunur. c168• (3550) 

Erzurum Nafta Direktorliigiinden: 
Eksiltmiye konulan i~: 

1 - Erzurum Niimune hastane dahilinde on iki bin yedi yiiz lira bedeli 
ke~ifli kalorifer i~i kapah zarf usulile eksiltmiye c;Ikarilmi~br. 

2 - Eksiltme 12 temmuz 937 pazartesi giinii saat on albda Hiikiimet 
Konagmda Sihhiye Miidiirliik odasmda yapdacaktlr. 

3 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 953 dokuz yiiz elli ii~ lira 
muvakkat teminat vermesi ve bund.an ba$ka a$ag1daki $artlan haiz olmas1 
laz1mdir: 

4 - Simdiye kadar bu gibi ~leri yaptli(ma dair Nafia Veka.letinden al
tru.§ oldugu ehliyet vesikasm1 ibraz etmesi. 

5 - I~bu evrak1 okumak istiyen istekliler Erzurum ve istanbul Na£1a 
Miidiirliiklerinde okuyabilirler. 

6 - Teklif mektublan yukar1da ikinci maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadar Sthhiye Mudiirluk odasmda te$ekkiil eden Komisyon Riyase
tine giindereceklerdir. 

7 - Posta ile gonCierilecek mektublar ikinci maddede yazdt saatten bir 
saat evveline kadar Komisyonda bulunmasi laZimd1r. Postada gecikmeler ka
bul edilmez. Teklif mektublari iyice miihiirlii olacakbr. (3586) 

Yiiksek Ogretmen Okulu 
Sattnalma Komisyonu Ba~kanbgtndan: 

!Yiyecegin cinsi Miktan Mecmuu ilk teminab Eksiltme giinii ve 
L. K. L. K. saati ve ~ekli 

34 kalem yas 19370 kilo 1157 65 86 82 8/7/fJ37 per::,; em be 
sebze 26600 aded 806 00 60 45 saat 14 te a~1k ek-

5600 demet 56 00 4 20 siltme ile. 
2019 65 151 47 

Yiiksek Ogretmen okulunun may1s 938 nihayetine kadar ihtiyac1 olan 
Y!l$ sebzenin miktarlar1 eyartnamesine gore yukanda gosterilmi~tir. 

Bu yiyecegin ne suretle eksiltmiye konuldugu ve eksiltmenin hangi gun 
v~ saatte yap1laca,itl ve buna aid ilk teminat miktan da gosterilmi~tir. 

Eksiltme 1stanbulda eski Diiyunu Umumiye binas1 ic;imle Yiiksek Mek
tebler Muhasibligi binasmda toplanan Satmalma Komisyonunda yamlacaktir. 

Eksiltmiye gireceklerin fJ37 yll1 Ticaret Odasmdan ve Vekaletten hare
ket edenlerin noterlikten alacaklan vesikalan ibraz etmeleri mecburidir. 

isteklilerm belli gun ve saatten bir saat evvel teminatlanm Yiiksek Mek
tebler Muhasibligi veznesine vatmnalan ve ~artnameyi giirmek iizere Be -
yaz1dd9. finiversite arkasmdaki Yiiksek Ogretmen Okulu DirektorJiigiine 
b~ nan olunur. (3589) 

CUMHURiYET 

A Z 
MEYVA 

I • K 

0 
TUZU 

I 

I 
BEL G E 

en tesirli bir illq 

$EKLiGiNE 
S E V 0 iN dlr. 

§"onderilir. Sirk•ei Merkez Pezaneli. Ali Rt:za I Tasrava posta ile 185 kurusa 

inhisarlar Umum Miidiirliigunden: 
idaremiz teeykilatmda ~ah§hnlmak ilzere a~ag1daki ~artlar dahilinde iki 

namzet mell"ur almacakhr. 
1 - Ya~I 35 ten a~ag1 olmak. 
2 - Aske:rlik vazifesini yapm1:;; olmak, vazife gormege mani hastah~1 

ve suihalleri olmamak. 
3 - Ahnacak iki memurd.an biri Miihendis mektebinden veya 'ttni -

vers1te Fen Fakiiltesinden veya bu mekteblerin muadili olup idarece ka • 
bul edilecek ecnebi mekteblerinden mezun bulunacakhr. Digeri de Ziraat 
mektebi alismden veya idarece kabul edilecek muadil bir ecnebi ziraat 
mektebinden ne~'et etmi~ olacakhr. Bunlarm her ikisi de kendi meslekleri 
dahilinde iyi teknik malumata sahib olacaklar ve miikemmel tiirk~e ve bil -
hassa tiirkc;e kitabete vukufdan maada frans1zca ve ingilizce veya frns1zca 
ve almanca lisanlarma layikile vakif bulunacaklardlr. 

4 - Bu iki memurun ayhk iicretleri 100 liradan a§agr olmwacakhr. 
5 - Namzedler tafsilah a§aRlda yaZih imtihanlan gecireceklerdir. 

A - Namzedler kendi mesleklerile alakadar olarak idarece tayin edilecek 
ikieyer teknik mevzudan birini sec;erek bunun hakkmda tiirkce bir mii
taleaname yazacaklardtr. cMii~deti iki saat-

B - KendilPrine verilecek frans1zca teknik bir makaleyi yar1m sahifeye 
S1gd.1rmak suretile frans1zca ve tiirkc;e olarak telhis edeceklerdir. 
cMiiddeti iki saat:o 

C - Almanca ve ingilizce birer makaleyi ayni vec;hile hulasa edeceklerdir. 
« ~1"iiddeti iki saat:o 

D - Miihendis namzed verilecek bir rasyonel mihanik meselesini hallede
cek. Ziraat~i namzed ise idare laboratuarmda bir dozaj yapacakhr. 

6 - Imtihan 6 temmuz 937 sah giinii saat sekiz bu~ukta Umum Miidiir
liik rnerke:r.inde yapilacaktlr. 

7 - Taliblerin bu tarihten evvel evrakt miisbitelerile ve bir dilek~e ile 
birlikte Memurin Subesine miiracaat etmeleri laz1mdir. (36R6) 

Yalntz " i Y i , 

POKE 
b1~aklara vard1r. 

Dayamkh~ ve keskinligi hirer hirer kon· 
trol edildiginden hepsi de miitesa
viyen keskin ve dayamkhd1rlar. 

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

BU YOZDE YOZ BiR GARANTiDiR. 

Enciimeninden: 
Kapah eksiltmiye konulan i§ : Cumaovasmda Havayollan 1stasyonu 

hangar yap1s1. 
Ke~if tutan 16403 lira 62 kuru~tur. 
Bu ~e aid ~artlar ve evrak a§agida gosterilmi§tir. 
A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Mukavele projesi 
E - Baymdrrhk i~leri genel §artnamesi, 
D - Fenni $attname, 
C - Ke~if ve plan. 
1stekliler bu eyartname ve evraklan lzmir • Ankara • lstanbul Baymdrrhk 

Direktorliigunde giiriip inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yapilacag1 yer ve tarih giinii ve saati: 10 temmuz 937 cumar

tesi gunu saat 11 de izmir Baymd1rhk Direktorliigunde Komisyonda. 
Eksiltmiye girebilmek ic;in gereken belgeler: Baymd1rhk Bakanbgmdan 

almm:~ muteahhidlik ve Ticaret Odasmdan 937 yili ic;in almml§ belgeler. 
Muvakkat teminat: 1246 lira. 
istekliler teklif mektublanm be$inci maddede yazlli ihale giiniinde tayin 

olun:m saatten bir saat evveline kadar Komisyon Balilkanhgma vererek mak
buz almalan. c1997• (3591) 

Zonguldak Urbaybgtndan: 
1 - Beton iskele iizerinde c;a1t$tmlmak iizere elektrikle muteharrik vine; 

almacaktrr. 
Umumi Maliimat $unlardt.r: 
A) Vincin kald1rma kudreti dort tondur. 
B) 220 • 38() voltluk elektrik cereyanmdan istifade ec.ecektir. 
C) Ray iizerinde miiteharrik olacaktrr. 
D) Halat uzunlugu c15:o metre olacakhr. 
2 - Vincin kald1rma siir'ati sikleti, motoriin takati, markas1, sarfiyatl ve 

sair icab eden biitiin tafsilat, resimleri ve katalo~lar1 teklif sahibleri tarafm
dan ori.final olarak verilecektir. 

3 - Montaj dahi dahil oldugu halde Z<>nguldakta l§ler bir vaziyette tes• 
lim edilmek iizere son fiat bildirilecektir. 

4 - Teklifler 1/7/1937 tarihine kadar Zonguldak Urbayhgma verilmi~ 
olacaktir. 

5 - Tahmin edilen bedel ·6000• lirad1r. 
6 - Muvakkat teminat c450• lirad1r. 
7 - ihale 2/7/1937 cuma giinii saat cl5:o te&r. 
8 - Teslim miiddeti ihaleden itibaren be~ ayd1r. (3551) 

Baytar Aran1yor 
Pmarhisar Belediyesinden: 

Belediyemizin (938 mali yilmda iicreti yiikselmek ~artile) c50, elli lira 
ayhk iicretli baytarhgt ac.;lktlr. Talib olanlarm Belediyemi..ze miiracaatleri 
ilan olunur. (3677) 

I 

giderir. Hicbir zararll ve miishil maddesi yoktur. $eker hasta!t~ olanlar bile ala· 
bilirler. MlDE ve BARSAKLAHI ALISTIRMAZ. lcilmesi Iatif, tesiri ko
lay ve miilavimdir. Yerini hic;:bir miimasil miistahzar tutamaz. 

MAZON isim, HOROZ markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza 
deposu. lstanbul Yenipostane arkasmda No. 47 

Deposu: A. E • 
I ZE 

Istanbul, Sultanhamam. Drkranyan Han. 

P. T. T. Levaztm Miidiirliigiinden: 
1 - ldare ihtiyac1 i~in 140 ton 4 m/m, 10 ton 2 m/m ki ceman 150 ton 

demir tel kapab zarf usulile satm almacaktlr. 
2 - Muhammen bedeli c30,000· muvakkat temtnab «2,250• lira olup 

eksiltmesi 11/8/1937 ~ar§amba giinii saat c15:o te Ankarada P. T. T. Satmalma 
Komisyonunda yap1lacaktrr. 

3 - tstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, Tica .. 
ret Odas1 vesikasmd.an ba:?ka miiteahhidlik vesikasm1 ve teklif mektubunu 
muhtevi kapah zarflanm o gun saat c14. e kadar mezkur Komisyona tevdi 
eyhyeceklerdir. 

4 - $artnameler, Ankarada P. T. T. Levaz1m, istanbul Beyoglu P. T. T. 
Ayniyat Sube Miidurliiklerinden c150· kuru~ iicretle verilir. cl725· (3664) 

A • 

NAFIA VEKALETI 

Havayollari Devlet isletme 
' 

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

lecek pilot yeti§tirilmek iizere ii~ gence ihtiyac1m1Z vard1r. A&agldaki fartlan 
haiz olanlarm 15/7/1937 ak§amma kadar evrak1 miisbitelerile birlikte Nafl& 
Vekaletine miiracaatleri. 

A - Lise mezunu olmak. 
B - 30 ya§mi ge~memi§ bulunmak. 
C - S1hhatlerinin havac1hg;a miisaid oldugu Eski~ehir Hava Slhhiye he

yetinin raporile sabit olmak. 
D - Devlet memuru olmak i<;in icabeden evsafa malik olmak. 
Yukandaki evsa£1 haiz olanlara Eski:;;ehir mektebind.e okuduklari za 

man kendilerine ayda c50• lira iicret verilecektir. cl726:o (3662) 



VEBOL • 
I D 

$ehir ve kuyu sularanan en yiiksek derece

de de olsa sertligini giderir ve kire~li ac1 
0 0 • • 

sular1 (0-1) derecede tath suya ~ev1r1r. 

Ev idaresinde tasarruf 
Lutfen t;u hesaba tetkik ediniz: 

Snbun, Sodadan % 60 Tasarruf! 
Tuvalet levaztmi, Kremlerden % 90 Tasarruf! 
Havagazinden, Mahrukattan % 40 Tasarruf! 
<;ay, Kahve ve Me~rubattan % 50 Tasarruf! 
i~,.mc ve Ylkama Suyundan % 100 Tasarruf! 

Ev isleri ve Mutfakta: 

Tatla su 

stediginlz kadar 

• 
'stediginlz yerde 

Tath su ile pi~en et, tavuk ve sebzeler 
~ok ~abuk pi~er, ~ok lezzetli ve haz1m olur. 
~y ve kahvede lezzet ve koku 

haddi azamisini bulur. 

Banyo ve Tuvalette: 

Bir tath su banyosu nefis bir rahatllk temin, 

sabundan ve sudan tasarruf ettirir. 

Tath su ile Yikanmt~ sa~ ipek gibidir. Tabi! yu -

musakhgt muhafaza eder ve dokiilmesine maru olur. 

Ondiilasyonu kolayla~tmr ve idame ettirir. 

Tath su ile bras rahathk ve kremsiz yumu~ak 

cild temin eder, ustura yamgmdan kurtanr. 

~~-~~--- -~ - - -
- .,. __ -- -------- -- . -- -- -·~· - -- - -- _..---;;-~ --

Jsvi~rede Produits W ebbolite A. G. 1n 

1937 Beynelmilel Ankara Sergisinde 

c HAZLARI • 
I 

« VEBQLJD» tatlt su yaptct kire~sizleme cihazlan S1hhiye 

Vekaieti Merkez Hifzissthha Miiessesesi ve Giilhane Asker! 

HtfziSsJha $Ubesi, Ziirih Politekni~ mektebleri B1fztsstha ve 

Bakteriyoloji Enstitiisii tarafmdan tevsik olunmu~tur • 

• 
(< V E B 0 J .. i D)) tath su filtresi 

• 
- Etlerimizde ~ehir srtlarzmlzz ve kuyula· 

rlmlzda temiz sulanmlZl yalntz acl ve kire~li 

olduklan i~in kullanamad1gurnzdan dr~a

rldan ta~td1grmrz sulardan artlk bir 

«VEBOLiD» almakla kurtulacagtz. Evimizin 

Kuvular'1ndan 
Musluklar1ndan 

En nefis taze tatll suyu alacagrz. 

F n, nihay t 
tahrib ku 

• 

k1re~ 
ret·ni 

• uyun 
k1rd1. 

VEBOLiD 

s.hhatin 
Giizelligin 
Servetin 

MUHAFIZI 
OLDU 

Mutlaka kullanHmas• liiz1mgelen: 

Alel11mum biitiin evlerde, 

Otellerde, Mekteblerde 

Hastanelerde, 

Umumf mutfak ve lokantalarda, 

Sanatoryomlarda, 

Enstitiilerde, 

Laboratuarlarda, Eczanelerde, 

Pastanelerde, 

Miiesseselerde, Fabrikalarda, 

Hamamlarda, 

Camasirhanelerde, 

Tuvalet ve berber salonlannda, 

Boyahanelerde, 

Fotografhanelerde, rontgenlerde (film ve camlarda iize • 
rinde kire~ teressiibatmm izalesi, lekesiz kopyalar elde 
edilmesi). 

ALELUMUM SANAYiDE- lSTiM KAZANLARINDA
MOTOR TEBRiDLERiNDE VE $0MiZLERiNDE -
KALORiFERLERDE .• ,,, 

Eczane ve miistahzarat imalat
hanelerinde, ttriyat ve miiskirat 
fabrikalannda: 

Miistahzarati sudaki kirecin ve ma~nezyumun teressiiba· 

hndan ve lezzet ii.zerlndekf tahripkAr tesirinden lrurta

rarak nefasetin Azamisini temin eder. Mevaddl kimyevi

ye, semmiye ve 1triyenin tnhilal kabfliyetlerlnl tezvid 
ettigi gibl muztr tagaVYfirata da mAnf olur. tmbik ve kav
nama kaplannm hayatlanm temdid ve zaman ve mahru· 
kattan tasarruf temin eder. 

Kolonya ve miiskirat imalatJnda: 

Portatif modellerden J tipi 
Saatte 250 litre kudretindedir. 

Sabit cihazlardan W tipi 500 • 2000 lira, 
dakikada 7 lh litreden 250 litreye kadar 

biitiin bir su !;!ehekesini tasfiye eden 

Kokuyu ve dansiteyi yiikseltir. Buz imalatmda c.aha 
~abuk salabeti temin eder. Gazoz imalatmda nefaseti te
min eder. 

Camas1r .a , Y1kanmada: 
KiRECi ALINMI$ SUYUN CAMASIR tiZERiNDEKi FAYDALI 

TESiRLERi: 

1 - Kireci almmts su i~erisine yatmlan ve bu su lle ~alkalannn 

c,;amasrr bilahara gayet kolay temizlenir. 
Kireci almmts suyun kiri eritid bir tesiri vardtr. 

2 - Kired almmts su ile ytkanan r,;amaljirda % 50 • 60 ni.sbetinde 
sabun tasarrufu vardtr. Bundan maada sair ~amas1r Vtkama 
yardtmcl maddelerinden dahl bu nisbette tasarruf edildigl gibl 
soda istimalinden tamamile sarfj nazar edilir. 

3 - Yumu$ak su ile VIkanan r,;amastr :.ede!enmez ve mensucabn 
dayanma miiddeti iki ve hatta ii~ misll temdid edilmi~ olur. 

: Sipari§ler posta iicreti abnmakstzm 
gonderilir. 

Su tahlilleri meccanen yapdtr 

: Miitehassislanmtz, prespektuslerimiz 
emrinizdedir. 

I 

Fiab: - 25 lira -
cihazlar 125 Iiradan ...... 

• Portatif cihazm ikl lastik borusundan birini steak 
veya soguk musluga takarak diger inden nefis 
tatb su ahmr. Cizahlar ic;in suyun s1cak veya 
soguk, tazyikli veya tazyiksiz olmas1 m[isavidir. 

• SARFiYATI: Bin be~ yiiz litre vasatt sertlikte 
su i~in yalmz •1" kiio 3di mutfak tuzudur. Ve 
biitiin masraflarJ bundan ibarettir. 
Ev ve apartrmanlar h;iu 125 liradan .. . 

Fabrika ve Miiessesata 200 liradan .. . 
Sabit tesisat biitiin su $ebekesini tatlda~hrtr. 

T ediyatta kolaybk gosterilir. 
Sulan tasfiye etmek ic;in Iiizumlu olan tesisati tmal eden diger 

firmalar kar~1smda Vebolid'in deger bir,;ilmez menfaati kullamh~m· 
daki kolayhk, istihsal ettigi tath suyun en asgari maliyeti, ve en muk· 
tesidane bir tertib o!U$U ile ifade edilebilir ki, bu da vasati yiiksek 
sertlikte bin litre su tasfiye i~in bir kilogram adi tuz (tercihan kaya 
tuzu) masrafmdan ibarettir. 

isvi~rede Produits Webbolite Anonim ~irketi imalah 

Tiirkiye ve ~ark1 karib sahibi imtiyazt 
«J!EBOLiD» Turk Limited. 

Telgraf adresi: Vebolid, istanbul 
iDARE MERKEZt: Galata Voyvoda No. 40 • 42, Tel: 44507 

Galata Posta Kutusu 1094 

Boyahanelerdet ipek ve iplikhanelerde: 

Sudaki kirecin ve magnezyumun boyalar1 tahrib ve ta~ir ile renk

lerinl ihlal edici tesiratmdan kurtararak cok daha az boya ve daha az 

zaman sarfile daha nefis ve sabit neticeler verir ve kaynama kablan· 

nm hayatlarml su ve mahrukat tasarrufunu temin eder. 

Jeri ve bag~rsak imalathanelerinde: 
Bagtrsak ve derilerin kirec;slz su tie Vlkama ve muhafazasmda teknik 

zaruretler vardtr Kire~li su ne miktar kireci ihtiva ederse etsin baittr· 

sak ve derileri tahrib ve k1ymetlerini dii§iiriir. 

Y apag i~liyen kuma, ve hab imalatha • 
nelerinde: 

1 - Temizlemede, soda sarfiyatmm azalmasma, 

2 - Boyada, boyalann renklerinin lstenilen parlakhkta olmasma biz

met eder ve teressiibata mani olur. 

3 - Su ve zaman sarfiyatmdan azam! tasarruf yapar. 

TURKiYE, IRAK, iRAN, SURiYE, HAT A Y ve FiLiSTiN'in ba,hca ~ehirlerinde kuvvetli acentalar ve plasiyeler isteniyor. 

Umumi Sab, Y erleri: 

Ankara Vehbi Ko~ Ticaret EYJ Malatva Mahmud Nedim ve Biraderi Bursa Beh~et Yancx Edremid All Rtza Karagozo~lu 
Ankara S11rk Merkez Ecza Depostt tn~bolu Salahaddin Celebi Merzifon Larlar Karde~ler Edirne Aziz fsbilen 
tstanbul Ziyae-cltiln Said Vovvoda 40~42 Galata Stvas Yusuf Ziya tinsalan ve Oglu M.Akhisar- Hilmi Faiz Zonguldak - Mehmed Hilmi Gilrol 
hmir Sifa Eczanesi Trabzon Faik Harunoglu ve Ogullan Tosya M. Remzi Damgac10glu Gazf Antel) - Mehmed S1m Ozkaya Adana ii'evz! Du rat Biga Ziihtfi Zeren 
Sam sun ~Ik Terakkl Ticaretbanesl Kastamonf- Mustafa Nuhnglu Mersi.n Halid Asral. Singer Acentast Anta1va Adil As~toi!'lu 
Avdm Emniv~t Eczanesi Ta~koprii Tiikmen Kardesler Eski$ehir · Hikmet Ozgiir Diyarbekir- Celal AyytldiZ 
Kilbhn !h1um Serif Eczanes1 Dadav Esref Tiftik Mugla Faik Kazezoglu Adapazan- Eczac1 M. Re!iad Kiirem 


