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Tunceli ( Dersim) 
meselesinde hakikatle 

II II 

yuzyuze 
Hepsi 2000 • 2500 kilometro 
murabbar yerde oturan fekir
dek Dersimlilerin temdini, 
bunlarrn medeni insanlar 
arasrnda ya§afllmasile miim-

kiin olabilir 

1'5) u yara tekrar a~;Ilmi§hr. 
[g) Ufunetlerini sa~1yor .. 

Herkes samyor mu ki Dersim 
kendi i~;inde bir §ekavet ocag!du? Ha· 
yir! !. 

Oras1, klVllc!mlan r' esleri S1vastan, 
Malatyadan, Bayburddan ibaret bir 
miisellesin her tarafma sa~;1lan bir hm1z· 
hk yang1mdir. 

Dersimlileri Tiirk sananlar var .. 
Ben de onlan hi~bir zaman Tiirk san· 

m1yorum ... 
Tiirkte bedevilik, iptidailik, vah§et, 

merhametsizlik ve kan i~;icilik seciye ha· 
linde mevcud olamaz ... 

Bundan ba§ka antropolojik evsafile 
Tiirk ba~kad1r, Dersimli ba§kachr; tiirk
c;e ba§kad1r, Zaza dili ba§kad1r ... 

Bunlar -benim kanaatimce- tarihin pek 
eski zamanlarmdanberi o sarp daglarda 
barman, ve kimse el degdirmedigi i~;in 
miinkariz olm1yan hususi bir uktand1r. 

Birka~; ki.iy isminin tiirk~;e olmas1, bir 
ka~; a~iretin Tiirk ismi ta§Imasl -olsa olsa
Tiirklerin enerjilerinin yiiksek devirlerin
de bazr sergerdelerin buralardaki Der
simlileri a§iret halinde, kabile halinde 
idare etmi§ olmasmdand1r denilebilir. 

Onlarda zeka denilen §ey, §ikanm 
pen<;esinden ka~mnamak, yahud §ikar 
oldugu pen<;eden kurtulmak i~;in baz1 
canavarlann gi:isterdikleri insiyaki halden 
ba§ka §ey addolunmamahdtr. 

'io'io'io 

T eneffiis ve kan cihazlan tuncdan 
saglam ve kemik ve adaleleri ~;elikten 
farks1zd1r: Ben altml§ okkahk tuz c;uva· 
hm mthyarak, agasmm tms giden kann
mn arkasmdan, iki bin metroluk bir daga, 
agasile konu~a konu§a tlrmanan ve ta~l
digl yiiz okka yi.ikiin i.izerine yetmi§ ok
kahk bir adam oturtup sel gibi akan bir 
dereye beline kadar girerek samlmadan 
ge<;en Dersimliler gi.irdiim ... 

Ben Erzincanda izmirin istirdad1 do
layisile §t:nlik yap!ldigl giin bir yolculuk 
etmi~ ve (Acemoglu ki:ipriisii) niin ba§m· 
da oradan ge<;ecek yolculardan havadis 
almak ir;in bekliyen Dersimliler gormii§· 
tiim. Onlar ~ehirdeki §enligin sebebini 
ogrenince meyus olmu§lard1... N ekadar 
miitecessis ve nekadar miiteheyyic idiler .. 
Anlatamam! ! Ni~;in?? ., 

(:iinkii zaferden sonra sulh devri ba§· 
Jar ... Sulh devrinde hiikumet, inz1bah te
min eder; kuvvetlenir ... ;lekavet mii§kiil
le~ir, <;apulculuk gii<;le~ir ... 

Ben Kuzucanda Nohudlu isminde bir 
ki:iycegizde bir Dersimlinin evinde e§ya 
olarak, ocak ba&mda asil1 &i&irilmi& bir ke· 
~;i tulumu ... Y erde yorganhk eden bir ke
<;e, duvarda gayet temiz tutulmu~ bir 
harb tiifegi gi:irmii&tiim ... 

Bu tulum· neydi acaba? 
Bakm1z tulum ne i&e yarar?.. 

¥-¥-¥-

F 1rat T ercamn Ci.itiir ki.ipriisiinden 
Keban madenine kadar Dersimi saran 
tabii bir haildir. F1ratm, Ci:itiir ki:ipriisiin
den ba~hyarak Erzincan ovasma ar;1lan 
maruf vadisinde -40 kilometro siiren bo
~azda- nehrin sulan sel gibi akar ... Bun
dan ge<;mek gii<;tiir ... F akat ovaya ar;1lan 
~IZda yatak geni&ler ve oradan suyu yii
ruyerek ve yiizerek ge<;mek miimkiin 
olur ... 0 noktada ben her zaman hiikii
rnetin kuvvetini nobet bekler gi.irmii&tiim. 

F1ratm Kemaliyeye dogru kavis pey
da ettigi (ilir;) te bir ki.iprii vard1r ... Bu 
kiipriiniin iki yamnda -Kurunuvustadaki 
§atolarm ki:ipriilerini and1ran- cesim ka
p!lar ve orta yerinde blokhavz gi.iriiliir ... 
Burada da hiikumetin kuvveti ni.ibet bek
ler ... F1rahn ge<;id veren her yerinde jan
darma oturur ... Lakin Dersimli tulumunu 
§i~irince Fuatm en kabargm zamamnda 
bile bir yakadan diger yakaya ger;er ... 
Y apacag1 i§i gene yapar .. , 

(Nohudlu) ki.iyiinde gi:irdiiglim bo~ 
tulum i§te bu i§e yarar ... 

Ben Dersimi herkesin anladigl gibi 
anlamam... Benim nazanmda: 

Bir ~;ekirdek Dersim, 
Bir et Dersim, 

Y. MAZHAR A.REN 
[Arkas: sa. 4 sii.tun 4 tel 

~eyit R1za a9•r yarah 
T uncelinde ihata .;emberi 

miitemadiyen darahyor 
--· - --___ ... ___ __, 

.,;. ~J: 
Tuncelinin me§hur daglarmda nobet~iler ve tarassut mahalli 

~akiler peri~an halde 
Askeri harekat; takib edilen zayiat vermeden 
ilerleme prensipine uygun fekilde inki,af etmektedir 

Atatiirk 
Diin Basvekille hera-

. ' 
her Floryaya gitti 
Diin Cumhurreisimiz Atatiirk re· 

fakatinde Ba§vekil lsmet lni.inii ve 
~ehrimizdeki Vekiller oldugu halde 
Floryaya giderek Deniz Ko§kiinde 
istirahat etmi§ler ve deniz banyosu 
almi§lardir. 

Ba§vekil bundan evvel saraya gi· 

HATAYDA TETKiKLER 
___ ,_ Bilhassa giden arkada§rmrzrn mektublarr --

« Tiirklerle anla~mak 
yegine gayemizdir » 

Bunu Hataydaki bir Arab lideri soyluyor. 
Fakat gene ayni lider Hatay i~in kabul edilen 

,ekli kat'iyyen kabul etmiyeceklerini soyliiyor 
Antakya- Haziran 1937 

Hataydaki Arablara hiikmettigi soy
lenen tek milli te§ekkiil, merkezi ;lamda 
bulunan {Usbetiiliimemi Kavmi) Cemi
yetidir. 

Burada hemen hemen miistakil bir §e
kilde c;ah~uklanm si:iyliyen ve: «Benim 
haberim ve muvafakatim olmadan kiiylii 
olsun, §ehirli olsun burada tek Arab 
hic;bir harekette bulunamaz.» diyen reis 
Zeki Arsusi ile kar§Ikar§Iyayim. 

Yiiksek tahsilini Pariste bitirmi§ ve 
felsefe hocas1 olan muhatab1m Suriye V a
tanilerine mahsus -cokeylerin serpu§lanm 
anduan- siyah takkesini yaz1hanesinin ii
zerine b1rakt1ktan sonra konu§maga haz;r 
oldugunu anlatan bir tavula kollanm 
dev§irerek giiliimsedi. 

V e ilk sualimin silip giitiirdiigii bu 
giiliimseme yerine yiiziinii kaphyan agn 
bir ciddiyetle cevabm1 verdi: 

[Arkast Sa. '1 sii.tun 1 del Antakyada U1ucami 
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H · · V k.l. · Goering diinyaya ilan ediyor arictye e 1 Imtz 

o. 
TUNCfl1 

• ~EMi~GEZfK 

Harekat sahasllll gosterir harita 

Hozat 28 (Hususl surette harekat sa
hasma giden arkada§Imizdan) - Bu • 
giin aldigim miisaade iizerine harekat 
sahasma geldim. ilk miijdeli haber Der
sim hadisesinin artlk tamamile bitmek ve 
tarihe intikal etmek iizere oldugudur. 

§ckilde inki§af etmektedir. Kutu deresini 
ku§atan ~elik ~ember miitemadiyen da • 
ralmakta ve s1kla§maktadu. Otede beri· 
de dag1mk ve peri§an bir halde bulunan 
§akilerde kuvvei maneviye namma bir§ey 
kalmamJ§tlr. 

Askeri harekat takib edilen «zayiat 
vermeden ilerleme» prensipine uygun bir 

Y akalanan §akilerin itiraflanna gore 
[ArkasJ Sa. 6 siitun 4 tel 
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S1hhiyo Vakili diyor ki : 
« Istanbulda tifo gec;en 
senelerde gOriilmiyen 

miktara c;Ikmi~br » 

«~ehrin su ve lagon tesisab bu halde kald1k~a 

her sene az veya ~ok tifo vak' alar1n1n 
~1kmasm1 beklemek laz1mdir» 

Ankara 28 (A.A.) - S1hhat ve 1~; · f • 
timai Muavenet Vekili doktor Refik Say- : 
dam istanbuldaki tifo hastahg1 hakkm • 
da bir muharririmize a§ag1daki beyanat-
ta bulunmu§tur: 

«- istanbulda son zamanlarda tifo 
vak' alanmn artt1gm1 biliyorsunuz. Tifo 
hastahg1 her sene yazm ba§lamak iizere 
sonbahara dogru artar ve ki§ln azahr. 
Bu sene adetten erken ba§laml§ ve vak' a
lan ge~;en senelerde goriilmiyen miktara 
!;Ikmi§hr. Vekaletimiz istanbul tifosu ile 
senelerdenberi me§gul olmaktadu. Fa kat 
maatteessiif §ehrin su ve lag1m tesisah fen- i 

ni bir §ekle getirilmedik~e bu hastahga 1 

kar§I halkr a§Ilamaktan ba§ka yapacak 
bir tedbir yoktur ve bu tesisat bu halde 
kald1k~a fstanbulda her sene bazan az ve 
bazan <;ok tifo vak'alarmm ~1kmasm1 da 
heklemek lazund1r. Y almz §Uras1m da i!a-

[Arkas: Sa. 4 sii.tun 4 te] Sihhiye Vekilirniz Dr. Refik Saydam 

Tah ana vard1 
irak iranla da yeni 

itilaflar imzabyacak 

Dr. Rii~tii Aras Bagdad istasyonunda 

Tahran 28 (A.A.) - Tevfik Rii§tii 
Aras ve maiyeti bu sabah T ahrana geldi· 
Ier ve §ehrin di§mda Hariciye Veziri ve 
Hariciye erkam ile diger zevat tarafmdan 
kar§Ilandilar. 

T evfik Rii§tii Aras ve maiyeti ;lim • 
randa Sahibiilkerami sarayma misafir e
dildiler. Saray kaplSinda bir asker! k1t' a 
selam resmini ifa etti. 

lrak hiikumetinin diplomasi 
laaliyeti 

Bagdad 28 (A.A.) - Tiirkiye ile 
lrak arasmda yap1lan miizakerelerden 
sonra Irak hiikumeti, biiyiik bir diploma
si faaliyetine giri§mi§tir. lrakla iran ara· 
smdaki miinasebetlerin heyeti mecmua • 

"Aimanya bugiin miithi~ 
surette silihlaniyor, 

NaZir yeni bir nutkunda, memleketin miibrem 
ihtiyaclar1 tatmin edilmedik~e miistemleke 

talebinden vazge~ilmiyecegini de soyledi 
Berlin 28 (A. 

A.) - Beynelmilel 
Ticaret Odasmm do
kuzuncu kongresi 
bu sabah Hitler'in 
ve biitiin Alman na
Z!Tlarile sefirler he
yetinin huzurunda 
a~;Ilmi§hr, 

Kongrenin fah· 
ri reisi ve Alman 
k1smmm reisi For • 
wein, kongreyi a • 
~;arken insanhgm 
menfaati namma is
tihsalatm ~;ogalhl -
mas1 laz1m geldigini 
si.iylemi§tir. 

1 
l 

Goering, nasyo • Almanyanm modern silahlarmdan: Son sistem bataryalar 
nal • sosyalizmin muvaffakiyetlerinden manyanm ittihaz ettigi hath hareketin bq 
bahsederek Alman milletinin sulh ar- arzunun bir ifadesi oldugunu kaydettik • 
zusunu tebariiz ettirmi§tir. Hatib, k1zll ten sonra §unlan ilave etmi§tir: 
ispanyamn son tahrikab kar§Ismda AI • [ArkasJ Sa. 4 siitun 3 tel 

sm1 tarif ve tayin edecek bir itilaflar ve •••••••••••••••••••••••••••••• 
mukaveleler projesi akdetmek iizere 
T ahrana gidecek bir heyet tayin olun • 
mt•§tur. Bu heyetin irandaki ikametinden 
bilistifade §ark misakmin akdinden evvel, 
hanla lrak arasmda bir itilafname imza · 
lamas1 muhtemeldir. 

Diger taraftan Irak hiikumeti, lrakta 
biiyiik iska i§leri yaphrmak kin MISlrh 
miitehaSSlslara mlir,acaat etmi§tir ve lrak
la M!Slr arasmdaki dostluk miinasebetle
rinin Nahas Pa§anln i.iniimiizdeki ilkte§· 
rin aymda yapacag1 bir ziyaretle takviye 
edilmesi ihtimal dahilindedir. 
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Vali- Cahid davas1 
Ostiindag da davas1n· 

dan feragat etti 
!zmit 28 (Telefonla) - Muharrir Hii

seyin Cahidin istanbul Vali ve Beledi
ye reisinin aleyhine a~trg1 davadan vaz
gec;mesi uzerine Muhiddin Ustiindag da 
ac;mi§ oldugu mukabil davadan vazgec;
tigi anla§lliDl§tlr, 

CUMHURiYET 
Y ar1nki say1smdan itibaren 

Bir • gecen1n 
Me§hur romancl 

ViCKi BA U M'un 
Bet; altz giin siirecek biiyiik hiluiyesini telrikaya ba~lzyor. 
Derin alaka uyandzracak olan bu gii:tel hikayeyi kzymetli romancE 

MAHMUD Y~SARi'nin 

DAG ROZGARLARI ... ., 
lsimli en son edebi ve i~timai ·wtm-ni takib edecektir 

J 
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• 
I 
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2 CUMHURiYET 

Madrid cephesinde ~id ~ r"-_e.=.,_e....._h_i_r_v_e_M_e_m_l_eket Haberleri ) 
detli muharebe ba~ladi Almanyayagidecek 

Sovyetler Birinci ve ikinci Enternasyonallere 
miiracaat ederek ispanya i~inde fa~ist devletlere 
kar~l mu~terek hareket etmegi teklif ettiler 

Franco kuvvetleri Bilbao'ya girdikten sonra ~ehre gelen yiyecek dolu 
kamyonlardan halka tevziat yap1hyor 

Salamanca 28 (A.A.) - Milli rad-,lan ingiliz ithalat~!la~ bu tehrin ~siler 
yo teblig ediyor: tarafmdan zapted!lmi~ olmasma ragmen 

Biskaye cephesinde muvaffakiyetli demir satin almaga devam etmektedirler. 
ileri hareketimize devam ederek §iddetli Bir miiddet evvel Salamanca hiikumeti 
bir muharebeden sonra Guenez ile Men· sah§m serbestt;e devam edecegi hakkmda 
dieta ve Delacruz mtlanm i~gal ettik. lngiltereye her tiirlii teminah vermi~ti. 
Dii§nlan ag1r zayiat vererek geri ~ekil • Fa kat ~imdi fngiltere hiikumeti, Hitler'in 
mi~tir. beyanatmdan sonra Fran co hiikumetinin 

Diger mmtakalarda kayde deger bir • ilk tam hareketini degi~tirip degi§tirmi-
tey yoktur. yecegini veya hi~ olmazsa Bask mmtaka-

Madrid cepheainde fiddetli smdaki sah§ miisaadelerini miihim miktar-
~arplfmalar da azaltmak. niyetinde olup olmad1gm1 

Madrid 28 (A.A.) - Jarama rn1n • dii§iin'?ektedl~. A • • • • 

takasmd.a curnhuriyet~ilerin kuvvetleri, fngilter~ ~uku'?eh §l~d1 B1lbao ~~n • 
asileri Pingarro oniinden get;en demiryo- s~~oshanesml .yemden teSIS etmekte IS·t·Jc:I 
Iunun otesine ricat etmege icbar etmi§ler· gosterrnekted1r. Fa kat Salamanca huku
dir. meti, fngilterenin nasyonalist makamat 

Asiler tarafmdan curnhuriyet~ilerin tarafmdan verilen pasaportlan muteber 
Perales de T ajuna mevzilerine kar§l ya- ad~e~medigi bahanes!l~ §imdiye kadar 
p1lan ve biiyiik bir mukavemete maruz fng1hz konsoloshanesmm. tekrar at;llmast
kalan ilk taarruzdan sonra muhacimler, na miisaade etmemekted1r. 
curnhuriyet~ilerin mukabil taarruzlan lngiliz gazetecileri Napoli'ye 
kar~ISlnda ricate mecbur olmu~lardir. ~tkamtyacaklar 

Ayni zamanda ! . ..ikfunet~iler, topra • Londra 28 (Hususi) - lngiliz ga-
gm biitiin anzalarmdan istifade ederek zetecilerinin Napoli §ehrini ziyaretleri ya
bir taarruz icra etmi~ler ve asilerin mev - sak edilmi§tir. lspanyaya gonderilen hal· 
zilerine 100 metro kadar yakla~arak bii- yan goniilliileri Napoli' den sevkedildi • 
tiin gun tiifek ate~ine tutmu~lard1r. ginden ve yarahlar10 da ekseriyetle bu li-

Giin kavu§urken asilerin kuvvetleri mana ~lkanld!gmdan dolay1 ingiliz gaze· 
demiryolunu miidafaa eden mevzileri tecilerinin Napoliye girmeleri yasak edil
terketmek mecburiyetinde kalml~lard1r. digi zannediliyor. 

Estramadure cephesinde Tage'nin ce- lngiltere ademi miidahaleye sadzk 
nub mmtakasmda asiler, cumhuriyetc;ile- Londra 28 (A.A.) - Bugiin ogle -
rin Sierra de Calarcon ve Sierra de Ar- den sonra Avam Kamaras10da birc;ok su
gallanes'deki mevzilerine §iddetle taarruz allere cevab veren Hariciye Nazm E • 
etmi~lerdir. den, italya ve Almanyamn kontroldan 

Curnhuriyet~ilerin bataryalan, asileri ~ekilmi§ olmasile has1l olan gedigi ingil
dag!lmi~ ve bu suretle taarruzlan akim tere ile Fransan10 doldurmak fikrinde ol-
kalml$hr. duklanm soylemi$ ve ingilterenin ademi 

Madrid bombardtman edildi miidahale siyasetine sad1k kald1gmt kat'i 
Madrid 28 (A.A.) - Dokuz asi olarak beyan etmi~tir. 

tayyaresi sa at 18 e do8ru hi.ikUmet mer - - ·-- --
ltezinin iistiinden u~rak Sasa de Campo Etibba OdaSI 
ve Prado mmtakalanna dogru gitmi~ler
dir. Biraz sonra bu mmtakalarda ~iddetli 
infilaklar i~itilmi~ ve cepheye yak10 bu
lunan hiik\imet merkezinin binalan infi • 
laklarn ~iddetinden saTSilm!~br. 

Bornbardtmamn neticesi hakkmda he· 
niiz malumat gelmemi~tir. 

Sovyetlerin birinci ve ikinci 
enterna•yonallere teklili 

Moskova 28 (A.A.) - Dimitrof, 
Thorez' e bir telgraf ~ekerek sendika ve 
sosyalist enternasyonllerinin gelecek top
lanhsmda lspanyol cumhuriyet~ilerine 
yardun edilmesi hakkmda yaptlan ii~ 
teklifin miizakere edilmesini istemi§tir. 
Bu teklifler ~unlard1r: 

1 - v~ enternasyonal, mii~tereken 
fa§ist olmtyan memleketlerin hiikumet ve 
parlamentolanna miiracaat ederek lspan
yada bulunan ltalyan ve Alman kuvvet
lerinin derhal geri ~ekilmesi, fspanya 
cumhuriyeti sahillerine konulmu~ olan 
ablukamn kaldmlmas1 ve lspanyanm 
me§TU hiikumetinin biitiin beynelmilel 
haklann10 tamnmas1 i~in Sovyetler Birli
ginin mii~terek tedbirler almmas1m iste • 
digini bildireceklerdir. 

2 - Oc;: enternasyonal, Milletler Ce
miyetinden fa§ist mutaarnzlanna kar§I 
zecri tedbirler ahnmasm1 istiyeceklerdir. 

3 - Biitiin memleketlerdeki i~<;i slmf-
1an da bu taleblerin tatbik edilmesi 1~10 
ellerinden geleni yapacaklardn. 

Bilbao demir maclenleri 
ve /ngiltere 

Londra 28 (A.A.) - Havas Ajan
S10ln muhabiri bildiriyor: 

Demir madenleri i~letebilmek i<;in Al
manyanm, lspanyan10 nasyonalist olma
smi arzu ettigi Hitler'in diinkii beyana -
tmdan anla~!lmaktadir. ingiliz hiikumeti 
de demir maden satm almak niyetinde 
oldugu ic;in bu beyanat, Londrada naho§ 
bir tesir uyandtrml~l!r. 

Bilbao, curnhuriyetc;ilerin elinde bu -
lundugu mi.iddetc;:e Bask demiri satin a-

kongresi topland1 
Fakir eczacdara yardun 

kabul edildi 
Ehbba Odas1 senelik kongresini diin 

doktor Niyai fsmetin riyasetinde akdet • 
mi~tir. Evvela idare heyetinin alb ayhk 
faaliyetine aid rapor okunmu§tur. Vefat 
eden doktor Ziya Nuri ile Selanikli 
Rifatm aileleri, zevclerinden kalm1~ alan 
kiitiibhaneleri Odaya hediye ettiklerin -
den ve bunun i~in Oda kiitiibhanesinde 
bu iki doktora ithaf edilmek iizere iki 
camekan yaptld1g1 bildirilmi§tir. Bundan 
sonra azalar tarafmdan gonderilen tak
rirler okunmu§tur. Bu takrirlerden birinde 
ailesini zor gec;indiren baz1 eczac!lann bir 
liradan ibaret alan ayhk Oda taahhii • 
dahm veremiyecek vaziyette olduklan, 
binaenaleyh bunlara yard1m edilmesi is
teniliyordu. Teklif kongrece kabul edil-
mi$tir. 

Miiddeti bitmek iizere bulunan idare 
heyetinin tnuamelatm1 tetkik etmek iizere 
General Refik Miinirle doktor Orner 
Lutfiden ibaret iki murak1b da se<;ildik -
ten sonra kongreye nihayet verilmi~tir. 

Trabzon limam sabn ahntyor 
Trabzon Liman §irketinin satm alm

masr i§i neticelenmek iizeredir. Risse -
darlarla hisse senedlerinin satm alm -
mas1 i§inde mutab1k kahnmi§tlr. $irket 
hisselerinin satm almmas1 ic;in takriben 
50,0000 lira kadar bir para serfedile -
cektir. Satmalma esaslarmda mutab1~~ 

kalmdtgr i~in §irket umumt heyeti bu -
giinlerde toplanarak tasfiye karanm 
verecektir. 

$irketin satmalmma i§i tekemmiil et
tikten sonra mtitehassts bir heyet Trab· 
zon limamnm yeni tarzda idaresi ve li
manda yap1lacak yeni tesisat i§lerini 
esash bir ~ekilde tetkik etmek uzere 
Trabzona gidecektir. 

ticaret heyetimiz 
Faik diin Kurdoglu 

Alman sefirile gorii~tii 
Y eni TUrk - Alman ticaret anla§ma

smm miizakerelerini yapmak iizere Ber· 
line gidecek alan Berlin sefirimiz Hamdi 
Arpag1 ve iktJsad Vekaleti miiste§an 
F aik Kurdoglunun riyasetleri 1 altmdaki 
heyetimiz bu ak§am Berline hareket ede
cektir. 

Heyetimiz azas1 Tiirkofiste 1ktJsad 
Vekaleti miiste§an F aik Kurdoglunun ri
yaseti altmda diin toplanarak Berlinde 
cereyan edecek miizakerelere aid son 
bir gorii§me yapm!§lard!r. Saat 12 den 
14 e kadar devam eden bu toplant!da 
Tiirkofis reisi Biirhan Zihni, i~ ticaret 
umum miidiirii Miimtaz, Curnhuriyet 
Merkez Bankasmdan Cabi, Maliye Ve
kaletinden Halid Ziya, mii§avir F aiz 
P a ray ve fktJsad V ekaleti mii§aviri V e • 
dad bulunmu§lard!r. 

Miiste§ar Kurdoglu ogleden sonra saat 
17 de Alman sefaretine gitmi§ ve orada 
uzun miiddet kalarak sefirle gorii§mii§tiir. 

fkhsad V ekaleti miiste§ari F aik Kur
doglu diin kendisile gorii§en muharriri -
mize yaJmz §UnJan soyJemi§tir: 

«- Almanya ile klering hesablan • 
m1zm bugiinkii vaziyeti nedir~ 

Klering anla§malarile bagh oldugu • 
muz memleketlerin klering hesablan va • 
ziyetlerini muntazaman Tiirkofis §Ube • 
lerine ve Odalara bildiriyoruz. fhracat~1 
tiiccar, bu hesablardaki tahavviilah og -
renmek ve i§lerini ona gore tanzim et • 
mek i~in bu miiesseselerle daimi temas 
halindedir. 

N etice Almanya i~in sureti mahsusa • 
da diyebileceg1m bir§ey yoktur. » 

lkhsad Vekaleti miiste§an muharri • 
rimizin diger suallerine de §U cevab1 ver
mi§tir: 

«- Beyanat vermek benim ne sala
hiyetim, ne itiyad1m dahilinde bir i§tir. 
F akat tecessiisiiniizii izale i~in size top • 
tan cevab vereyim, siikutum iizerinizde 
yanh~ bir tesir bnakmasm. Bilirsiniz, 
Tiirkiye, son y11larm diinya umum1 I§ 

gidi§ine ragmen, i§tira kudretini munta -
zaman artlran say1h memleketleraen bi -
risidir. 

l§tira kudretimiz, ihrac kabiliyetimizle 
rniitenasiben artlyor. Her memleket kar
§lsmda partimizin ekonomik politikas1 
mahm1 al, mahm satt1r. Almanyaya da 
bu politika ile gidiyoruz. Almanyanm da 
politikas1 budur. 1~ boyle olunca iki mem· 
leketin vaziyetlerindeki hususiyet o icab
lan kar§Ihyacak, her ik taraf1 da mem -
nun edecek iyi bir anla§manm imkamn -
dan §iiphe etmemek laz1md1r. Aksi halde 
kar§Ihkh bir hiisnii niyetten §uphe etmek 
laz!mgelir ki, buna tabii mahal yoktur. 
Demek ki biitiin bu suallerinize fili cevab 
i~in, siiratle yap1lmas! iki tarafm da her 
bak1mdan menfaati icab1 alan miizake • 
relerin sonunu beklemek laz1mdu. llk 
toplanh Berlinde be§ temmuzda olacak
tlr.» 

ADLIYEDE 

Bir htrstz mahki'im oldu 
Beyaztdda Yusuf ve Alinin diikkan -

!anna girerek ceket ~alan Ya§ar yaka -
lanm1~ ve Sultanahmed ikinci sulh ce
za mahkemesine teslim edilmi§tir. 

Ya§ar, muhakeme sonunda 3 ay hap
se ve 3 ay da Emniyeti Umurniye neza
reti altmda bulundurulmaga mahkfun 
olmu§tur. 

Bir hakimimiz hafif bir kaza 
ge~irdi 

ikinci ceza mahkemesi azasmdan 
Nef'i, diin mahkeme salonunda oturur
ken baygmhk gec;irmi§, dii§erek ba~1 
radyotOre c;arphgmdan yaralamnt§tlr. 
Adliye doktoru Enver Karan hakimi 
muayene etmi§tir. Nef'i tedavi altma 
almnn§tlr. K1ymetli adliyeciye gec;ml§ 
olsun deriz. 

Giilizarm muhakemesi 
Bundan bir miiddet evvel Galatada 

Kazrm1 tabanca ile oldiiren Gtilizarm 
muhakemesine, diin sabah Ag1rcezada 
devam edilmi§tir. Cinayete sebeb alan 
Gi.ilizarm karde§i Alinin hakikaten bu 
kadmm karde§i olup olmadigi hakkm -
da hukuk mahkemesinden karar aim • 
mast ic;in muhakeme ba§ka giine bua • 
k1lmt§i:Jr. -·-··---Umumi kiitiibhaneye hibe 

edilen kitablar 
Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye da

iresi reisi ihsanla Aksaray saylavr Be -
sim Atalay ve Orta Tedrisat mi.idi.iri.i 
Avni hiikfunet merkezinde kurulmasma 
karar verilen umumt kiiti.ibhaneye esas 
te§kil etmek i.izere §ahst kiitiibhanele -
rini hibe etmege karar vermi§lerdir. 
<;ankm meb'usu Talat ta kiitiibhane -
sini <;ankm vilayetine tarketmi~tir. 
Meb'us Talatm klymetli kitablarile 
<;ankm vilayeti genclerini tamamile 
tatmin edebilecek bir ktitiibhane kuru
lacakhr. 

Benzin ve petrol 
fiatlarintn tesbiti 

Kumpanya miidi.irleri 
diin Valinin nezdinde 

toplanddar 
Benzin fiatlan iizerindeki tetkikata 

Belediyece devam edilmektl'dir. Qiin 
Vali ve Belediye Reis1 Muhiddin Os • 
tiindagm riyasetinde Sok Uni V akom, 
Ca§el, Esteno Romeno, Neft Sendikat 
§irketleri direktorlerinin i§tirakile bir top
lantt yap1larak bu mesele iizerinde gorii
§iilmiistiir. ;>imdiki halde be§ kiloluk §i • 
~eler 85 kuru§a ve perakende olarak bir 
kilo benzin de 17 kuru§a sahlmaktad!T. 
Belediyenin noktai nazanna gore be§ ki
loluk §i§elerin 82,5 kuru§a perakende o
larak kilosu ra 16.5 kuru§a sat1lmast la
zJmgelmektedir. Diinkii toplantJda bu ci
het miinaka§a edilmi§ ve fakat kat'i bir 
karar verilememi§tir. Bugiin bir toplant1 
daha yap1larak kat'i bir fiat tesbit edile
cek ve resmen ilan olunacaktiT. 

istanbul belediyesi; fzmirde oldugu 
gibi gaz ve benzin fiatlanna nark koy • 
maga taraftar degildir. ;>ehrin vaziyeti 
itibarile narkm bir faide temin etmiye -
cegi ve nark kondugu takdirde belki de 
bir spekiilasyon ba§gostsrecegi kanaati 
vard1r. 

MUTEFERRIK 

Milli Miicadelenin tarihi 
yazdacak 

Turk Tarihi Tetkik kurumu, Miitare
ke ve Milli Miicadele senelerinin ve bu 
senelerde cereyan eden siyasi muhabe
rat ve gorii§melerin bir tarihini viicude 
getirmege karar vermi§tir. Bu eserin 
askert klsm1 Biiytik Erkamharbiyece, 
siyasi klsm1 Hariciye Vekaletince, da -
hiliye kiSmi Receb Peker tarafmdan, 
Adliye k1smr da alakadar bir zat tara
fmdan haztrlanacaktrr. 

Emniyet Umum Miidiirii 
§ehrimizde 

Emniyet Umum Mtidiirti ~iikrti, diin 
sabahki ekspresle Ankaradan §ehrimize 
gelmi§tir. • 

Maarif Vekili tehrimize 
geldi 

Maarif Vekili Saffet Ankan diin An· 
karadan §ehrimize gelmi§tir. Saffet 
Ankan, Haydarpa§ada birs;ok Maar±£ -
giler tarafmdan kar§tlamni§hr. Vekil 
Park otelinde bir miiddet istirahat et -
tikten sonra Dolmabahc;e sarayma ine
rek orada kurulmakta alan kitab ser -
gisini giizden gec;irmi§tir. Bir hafta ka· 
dar §ehrimizde kalacak alan Saffet An
kan, bu miiddet zarfmda orta tedrisat, 
t.Tniversite ve Giizel San'atlar Akade • 
misine aid i§lerle ve tarih kurultayt 
haztrhklarile me§gul olacakhr. 

UNIVERSITEDE 

Ecnebi Diller mektebi 
t.l'niversite Ecnebi Diller mektebi ta

til devresinde ac;tJgr kurslara devam 
etmek tizere vaki olan mi.iracaatler·i 21 
hazirana kadar kabul etmi§ti. Fakat bu 
mi.iracaatler o kadar c;ogalmi§tlr ki ec
nebi diller mektebi alakadar makam -
lardan bu miiracaatlerin 15 temmuza 
kadar kabul edilmesini istemi§ ve icab 
eden mi.isaadeyi alnn§tlr. Talimlerin 
c;ogalmasmdan dolayt kurslara yeniden 
§Ubeler ilave edilmesine karar veril -
mi§tir. ingilizceden de yeniden iki kurs 
ac;Ilacakhr. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Yunan V eliahdinin ziyareti 
Yunan Veliahdi Prens Pol'un agustos· 

ta memleketimize gelecegi hakkmda 
bazr §ayialar varsa da resmi mehafilde 
malfunat mevcud degildir. -.-Merkez Biirosu buraya 

geliyor 
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Bii

rosu Meclisin tatil bulunmasr dolay1sile 
bir iki giine kadar §ehrimize nakledile
cektir. 

~antaj yapan bir 
kumpanya 

ZabJta taraf1ndan ele 
ge~irilerek tevkif edildi 

Osmanbeyde Celalbey hamnda oturan 
ve Bahc;ekap1da Cermanya hamnda ku
musyonculuk yap an Hasan T ahsin ve 
rcfikas1 F eride emniyet ikinci §Ube mii -
diirliigiine miiracaat ederek Enis F abri, 
Abdullah, Ali Vasfi, Osman isminde 
dart ki§inin kendilerini doland1rmak iste
diklerini soylemi§lerdir. Kan kocanm 
iddiasma gore Enis F ahri ile Abdullah, 
evlerine gelerek Yunanistandaki emlak
lerinin kendilerine biiyiik miras temin e
decegini, fakat bu i~in yap1lmas1 ic;:in on 
bin lirahk bono ve 500 lira lazimgeldi • 
gini soylemi§lerdir. 

Fakat verilen red cevab1 iizerine her 
tiirlii fenahg1 kendilerine yapacaklanm, 
casusluk, ka~ak~1hk gibi suc;:lar isnad e • 
derek biiyiik makamlara yazacaklanm 
soylemi§lerdir. 

Enis Fahri, Osman, Abdullah, Ali 
Vasfi zab1ta tarafmdan yakalanml§hr. 
Bunlardan Abdullah Yunanistana kac; • 
mak istemi§se de muvaffak olamami§hr. 
Bu §ebekenin birc;ok kimselere bu §ekilde 
miiracaat ederek §antaj yapt1g1 anla§Il -
maktadu. 

Su~lular diin emniyet ikinci §ube me· 
murlan tarafmdan Miiddeiumumilige tes
lim edilmi§lerdir. 

Bunlar Sultanahmed birici sulh ceza 
mahkemesine sevkedilmi§ler ve yap1lan 
sorgulan sonunda Enis F ahri, Ali, Ab
dullah tevkif edilmi§lerdir. Osman serbest 
biTakilmi§Iir. 

SEHIR ISLER/ 

Sokakta hah ve kilim 
silkilmiyecek 

Pencerelerden hall ve kilim silkin -
mesi yasak oldugu halde baz1 ev ve a -
parhmanlarm buna riayet etmemekt€. 
olduklan goriilmii§ttir. S1hhate zararb 
alan bu hareketin oniine gec;ilmesi igin 
alakadarlara emir verilmi§tir. 

Otomatik tramvay arabalar1 
Taksimle Beyaztd arasmda i§lemekte 

alan otomatik tramvay arabalarmm a
dedi bugiinlerde ziyadele§tirilecektir. 
Bunlarm Fatihle Beyaz1d arasmda da 
i§letilmesi. tasavyuru vardtr. Fakat oto
matik arabalarm kap1lan yalmz bir ta
raftan ac;Ilmaktadrr. Halbuki Harbiye 
ile Taksim arasmda da kaptlarm iki ta 
raftan ac;rlmasr laz1m gelmektedir. Bu
nun ic;in Harbiyeden kalkacak bu ara
balarm Taksime kadar alan k!Slmda is
tasyon yapmamak iizere Harbiye • Be· 
yazrd hattmm ac;rlmas1 miimkiin ola -
bilecektir. Birkac; gtine kadar bu §ekil· 
de bir tecriibe yaptlacak ve mahzurlu 
gori.ilmedigi takdirde bu yeni hat da a· 
c;llacakt1r. 

INHISARLARDA 

Miiskirat lnhisarmda 
tayinler 

Miiskirat !nhisar idaresi te§kilatmda 
yeni biitc;e ile baz1 degi§iklikler yap1l -
ml§, !stanbul te§kilatma bazr ilave ya
ptlmt§tlr. !stihbarat ve ne§riyat §Ubesl, 
yeni te§kilata gore iki §Ubeye aynlml§· 
tlr. Bir §Ube miinhas1ran terciime i§le
rile i§tigal edecektir. Bir §Ube de ista
tistik ve reklam i§lerile me§gul ola • 
caktlr. Bu SOl\ ~ubenin 9efligine, tahsi· 
lini Amerikada ikmal etmi§ genclerden 
Memduh Moran tayin edilmi§tir. --Ciirmii methud mahkemesin· 

de diinkii faaliyet 
r>iin, ciirmli me~hud mahkemelerinde 

§imdiye kadar goriilmiyen bir faaliyet 
olmu§tur. 

Saat 4 e kadar ciirmll me§hud Miid • 
deiumumisi Hikmet Sonel 150 ki§inin 
sorgusunu yapml§ ve bunlan mahke -
mel ere sevketmi§tir. 
Su~lann c;ogu pazar giinii ak9am iize

ri gezme yerlerinden §ehre donenler ta
rafmdan i§lenrni§tir. 

Suriyeli misafirler diin gittiler 

Kont De Martelle Cemh Miirdiim Toros ekspresinde 

Suriye Ba§vekili Cemil Miirdiim ile mi~lerdir. Misafirler Haydarpa§a gann
Suriyedeki FransiZ Fevkalade Komiseri da Vali muavini Hiidai Karataban, Fran 
Kont De Martel diin sabah saat 9 da ha· stz el~isi Ponsot ile Frans1z sefareti tara
reket eden T oros ekspresile Suriyeye git- fmdan ugurlanrnl§hr. 

29 Haziran 1937 

Akdenizdeki gerginlik 
0 eipzig Alman kruvazoriiniin Va• 
16 !ensiya hiikumetine aid oldugu 

Almanlar tarafmdan iddia edi • 
len tahtelbahirlerin taarruzuna ugrami~ 
olmasmdan Akdenizde peyda olan yeni 
gerginlik son saatlerde bir hayli §iddetini 
kaybetti. Bu hadise iizerine Cebeliittank 
Bogazmdan Akdenize girip Katalonya 
ve Valensiya sahillerinde dola§an yedi 
barb gemisinden miirekkeb Alman filosu 
§imdilik bu niimayi§le iktifa ederek tek• 
rar bogazdan ~Ikmi§IIT. 

Maahaza bogazm garbinde General 
Franco'nun ba§hca iissiilharekesi bulu .. 
nan Cadix limanmda demirlemi§ oldu .. 
gundan tekrar Akdenize girmege haz1r 
bulunuyor. Siyasi vaziyette fngiltere Ba§• 
vekili Neville Chamberlain'in beyanatl 
iizerine hissolunacak kadar salah goriil .. 
mektedir. Valensiya'mn oniinde fngiliz, 
Alman, Frans1z ve italyan donanmalan• 
nm birlikte niimayi§ yapmalan i~in AI " 
manyanm ileri siirdiigii teklifin lngiltere 
Hariciye Nazm Eden tarafmdan §id " 
detle reddedilmi§ olmas1 Almanya ile 
ltalyanm iizerinde fena tesir yapm1~. baz1 
ingiliz gazetelerinin Almanya ve ltalya 
aleyhindeki ne§riyal! bu fena tesiri biis• 
biitiin arhrmi§h. Bu gazeteler Leipzig 
kruvazoriiniin taarruza ugrad1gm1 bile 
kuru bir iddia sayacak kadar ileri gitmi§• 
lerdi. 

Ba§vekil olduktan sonra ilk defa mii· 
him beyanatta bulunan Neville Cham .. 
berlain Alman kruvazoriine torpil taarru• 
zu yap!ldigl §iiphe kabul etmez bir ha "' 
kikat oldugunu ve bu taarruz kar§lsmda: 
Almanyamn duydugu infialde tamamile 
hakh bulundugunu teyid ettikten sonra 
gazetelerin sonu neye varacagm1 dii,iin " 
miyerek ne§riyat yapmamalarml ehemmi• 
yetle tavsiye eylemi§tir. 

Bu peyanat gerek Almanyada gerek 
ftalyada ~ok iyi bir int1bak b1rakh. M. 
Mussolini son makalesinde bu noktayt 
ehemmiyetle kaydeyledi. Almanya ile 
1 talyamn itidal ile hareket etmelerinde 
bir ami! her iki biiyiik devletin fspanya .. 
daki iki muharib taraftan General Fran• 
co'nun Bilbao'yu zaptederek biiyiik kuv• 
vetlerini Madridi sarrnaga ve oramn Va
h•nsiya ile irtibat ve muvasalesini kesme .. 
ge tahsis ey lemesi iizerine nib at zafere 
eri§ecegine arl!k kat'i kanaat getirmi~ ole 
malandtr. 

Leipzig hadisesi iizerine bahri kon • 
lrola i§tirakten Alman ve !talyan gemi "' 
lcrinin ~ekilmesi iizerine kontrol sisteminin 
bozulmasmdan dolayt tahaddiis eden 
vaziyete gelince bunun sonu ne olacag1 
§imdilik belli degildir. Bundan Avrupa• 
nm siyasi vaziyeti c;ok miitessir oluyor. 
V alensiya hiikumetine aid Akdenizdeki 
sahillerin ve adalarm kontrolsuz kalma· 
smdan diger sahillerde ve kara hudud " 
lannda kontrolun devammda bir mana 
kalmam!§l!r. 

Buna Portekiz hiikumeti §imdiden i§a• 
ret etmekte ve kendi kara hududlannda 
kontrolun devamma miisaade edemiyece• 
gmt ihsas eylemektedir. 1ngiltere ile 
F ransa Alman ve ltalyan donanmalan • 
mn kontrol etmekten v.azgec;:tikleri lspan
yamn Akdeniz sahilerini kendi donan • 
malarile kontrol etmek hususunda muta• 
bk kalmi§lardir. Bu kontrolda adalet ve 
bitarafhga riayet edilecegini temin i~in 
fngiliz ve Frans1z barb gemilerine ecnebi 
murakabe memurlarmm almmasma dahi 
karar verrni§lerdir. Buglin toplanacak o .. 
Ian Londradaki ademi miidahale komi • 
tesinde fngiltere ile F ransanm bu dii§iine 
celeri iizerinde gorii§iilecektir. 

Fa kat Almanya ile !talya kontroldan 
c;ekilmi§ olmakla beraber fspanya i§lerin• 
den feragat etmi§ degildirler. Bilakis ser• 
besiyetlerini muhafaza ederek bu i§lere 
daha ziyade alakadar bulunuyorlar. Bil
hassa ftalya Akdenizdeki muvazeneye 
son derecede ehemmiyet veriyor. !span• 
yanm Akdeniz sahilerinin ve adalanmn 
kamilen ingiliz ve F rans1z barb gemile • 
rinin nezaretine bnakilmasile bu muva • 
zenenin bozulmu§ olacagma !talya ve 
miittefiki Almanya kanaat has1l etmi§ " 
lerdir. Binaenaleyh Akdenizdeki yeni 
gerginligin tamamile bertaraf olabilmesi 
i~in buradaki muvazeneyi herhangi su • 
retle ihial etmiyecek bir tesviye sureti 
bulmak icab ediyor. Bugiinkii ahval '"e 
§eraite gore boyle bir tesviye sureti bul .. 
n:ak gayet gii~ bir i§tir. ftalya Akdeniz
de her ihtimale kar§l haZIT bulunmak iite.
re §imdiden T rablusgarbde birinci stmf 
bir iissii bahri viicude getirmi§ ve idare • 
sine bir amiral tayin etmi§tir. 

Mufrarrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru!Jtur. 

Abone $eraltl { Tilrklye Bai'ICI 

tein telD 
Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Al.b aybk 750 • 1450 • 
Oe ayhk 400 • 800 • 
Dl.t ll:fWC 150 • _ YoktQ 
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KOyliilere zati ihtiyaclanl 
veriliyor • 

1~1n orman • 

Koylii, ihtiyac1n1 ihtiyar heyetlerine tasdik ettir
dikten sonra Orman idarelerine bildirecek 

Ankara 28 (T elefonla) - Koyliile- .terdikleri miktann dortte bir tarife bede -
rin ev, samanhk, ahtr ve alatt ziraiye gibi lini vereceklerdir. Koylii, mamulatmt ha
zatl ihtiyaclan i<;in devlet ormanlanndan ztrlad1ktan sonra verilecek nakliye tez • 
kesecekleri kerestelik agaclarla koyliile • kerelerile ormandan ~1kararak koyiine 
rio i ~ tirak edecekleri kii<;iik artuma ve getirecek ve evini, ahtr ve samanhgmt ya
.o;erbest satt~lar hakkmda Ziraat Vekale- pabilecek veya tamir ettirecektir. 
ti bugiin vilayet orman miidiirliiklerine T amimde, koyliiler arasmda kiic;:iik 
yeniden bir tamim gonderdi. • . . arttrmalar hakkmda da §U kayidler var-

Bu tamime gore koyliiler zatJ thtlyac- dtr: 

lanm, koy ihtiyar heyetleri tarafmdan «Otedenberi kereste yaptp bunlan 
tasdik edilecek bir beyanname ile orman I ...... 

kendi vasttalarile i~ pazar ara goturup 
idarelerine bildireceklerdir. Beyanname- satmakla ge<;inen koyler halkma bu ih • 
d e bildirilen ihtiyaclardan mubalagah d k • 

k tiyaclanm temin e ece viis atte orman 
goriilmiyenlere derhal izin verilece tir. aynlarak kendi aralannda kii~iik partiler 
1htiyacmdan fazla kerestelik agac tsh- halinde arhrmaya konulacakhr. Ftrtma
yenlerin istekleri ~n ~ok bir ay zarfmd.a dan devrilmi~ agaclar da koyliiler ara • 
intac edilecektir. lzin kagtdlan toplu btr I k 

I · · smda sah~a ~1kan aca hr. halde koy ihtiyar heyetine veri eceg1 gt-
kd. d Koylii, ahctlara parasmt, ilki pe~in ol-bi alakahlara, istedikleri ta u e rna • 

halle mahalle veya grup halinde de ve- mak iizere ii<; taksitte odiyeceklerdir. 
rilebilecektir. T amimde ( ~imdiye kadar yaptldtgt 

Bu j~ i~in aynlan orman, koy ihtiyar gibi ktsa miiddetli mukaveleli, serbest sa
heyetine teslim edilecek ve kat'iyata ba~- tt~lara. d~~a~) olunacagt da alakadar • 
lattlacakttr. Koyliiler, ihtiyac olarak gos- lara btldmld1. 

..................... .. .. ,,, ,,,,,.,llllllllllllllllllllllllillllllllillllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllnoouoooooooomoooou ................ . 

Mare~al 
' 

Blomberg Eski Rumen Naz1r1 
Pe.teye geld~ Titulesco'ya gore 

Alman Harbiye Naz1r1 
burada ii~ giin kalacak 
Budape~te 28 (A.A.) - Mare~al 

von Blomberg ktzile birlikte tayyare tie 
Berlinden buraya gelmi~ ve tayyare mey
damnda Harbiye Nazm General Roe • 
dor, ltalyan ve Alman sefirleri ve diger 
baz1 zevat tarafmdan kar~tlanmt§tlr. 

Ogle zamam Mare§al, General Ro • 
edor tarafmdan §erefinr. verilen ziyafette 
hc:lZir bulunmu~tur. Mare§al ak~am da 
Kanya tarafmdan verilecek ak§arn ye • 
meginde haztr bulunacakttr. Y arm Da • 
ranyi Alman Harbiye Nazmmn ~erefine 
bir ogle yemegi verecek ve ~r~amba ~ii
ni\ Mare§al Naib Horty tarafmdan ka • 
bul edilecektir. 

Mare§al von Blomberg'in Budape§ 
tede ikameti iic; giin siirecektir. 

Alman Hariciye Nazm yaktnda 
Londraya gidecek 

Paris 28 (Hususl) - Alman Hari
ciye Nazm Baron von Neurath'm ya • 
kmda Londraya gidecegi haber veri! • 
mektedir. lngiliz Hariciye N azm Eden 
evvelce yapttgt daveti yenilemiyecektir. 
Buna mukabil, Baron von Neurath sa -
dece teaahhure ugradtgmt bildirerek Lon
draYJ ziyaret edecegini 1ngiliz hiikume • 
tine haber verecektir. 

Bursa Osmanh Bankasi
nJ soyanlar n1ahkum 

oldular 
Bursa 28 (Telefonla) - Bursa Os

man!t Bankas! soyguncularmm muha
kemesi bugiin bitroi§ ve karar tefhim edil
mi~tir. Karara gore lnegollii Siileymanla 
Ahmedin Bursa Osmanh Bankasmm §U· 
besini giipegiindiiz soyduklan eldeki de
laille sabit goriilmii§ ve miidafaalannm 
reddile Tiirk ceza kanununun 494 ve 
497 nci maddeleri mucibince 7 §er sene 
ag1r hapse, 7 ~r sene nezaret altmda ya· 
~amaga mahkum olrou~lardtr. Aynca 
hukuku ammeden de miiebbeden iskat 
edilmi$lerdir. 

Bratislava kongresi a~ddt 
Belgrad 28 (Hususi) - Milletler 

Cemiyetine miizaheret cemiyetlerinin 
beynelmilel kongresi bugiin Bratislava' da 
ac;Jlrnt~tlr. 

lkbsad V ekilinin 
gardenpartisi 

Ankara 28 (Telefonla) - !kttsad 
Vekili Celai Bayar tarafmdan ~alt§ma 
y1hmn bitmesi ve yeni <;ah§ma ytlmm 
ha§lamasi dolayisile ikttsad Vekaleti 
merourlarma bir gardenparti verilecektir. 
.Gardenparti teromuzun onundadtr. 

lrlanda Ba§vekilinin 
bir nutku 

Dublin 28 (A.A.) - Bll§vekil De Va
lera siiyledigi bir intihab nutkunda de
mi§tir ki: 

c- ingiltere ile irlanda arasmda sulh 
ancak ingiltere irlandaya hakim olmak 
hevesinden vazgec;tigi anda kabil ola -
bilecektir. 0 vakit iki memleket yan -
yana mli§terek menfaatlerini gozeterek 
tam bir mutabakat halinde ya~tyacak · 
lard1r. ~imali !rlanda halkl da sulh zih· 
niyetile hareket ederek cenubi irlanda· 
,-a iltihak eylemelidir., 

Fransa Avrupadaki 
mevkiini kaybediyor 

Paris 28 (A.A.) - Bir miiddettir 
Fransada bulunmakta olan eski Ro • 
manya Hariciye Naz1n Titlilesko, Bor
deau'da soyledigi bir nutukta kat'i ola
rak faflist devletleri aleyhinde cephe al
mt§ ve Fransay1 bu memleketlere kar§t 
faaliyet etmemekle muaheze ederek 
demifltir ki: 

c- Bu gayrifaal siyaset dolaYJsile 
Fransa merkezi ve §arki Avrupadaki 
mevkiini kaybetmektedir. 1ngilterenin 
Fransaya olan yard1m taahhiidii Fran • 
sanm bir istilaya ugrad1g1 takdirde fili 
olabilecegi kaydi bu taahhiidiin klyme· 
tini dii§iirmez. Bu taahhiid metni belki 
de daha fazlasm1 ihtiva etmektedir. Bi
naenaleyh bunu g(izoniinde tutarak ona 
gore hareket edilmelidir.• 

Almanya ~ekoslovakya 

aras1nda ge~imsizlik 
Londra 28 (A.A.) - Avam Kama

rasmda i§c;:i meb'us Dalton, Alman Ha • 
riciye N azmmn Lon dray! ziyareti esna
smda hiikumetin Alman matbuah tara
fmdan <;ekoslovakya aleyhine yaptlan 
ne§riyatt teessiifle kar~tladJgmt mumai -
leyhe ihtar edip etmiyeeegini sor~u~ ve 
Eden de buna «fngiliz hiikumett, Al
manya ile Cekoslovakya arasmda her 
tiirlii gec;:imsizligi teessiifle kar§tlar» ce -
vabmt vermi~tir. 

Bursa orman miidiiriiniin 
mahkumiyeti temyizce 

nakzedildi 
Bursa 28 (T elefonla) - Gene k1z 

ve kadmlan ormanlara ve uzak yerlere 
gotiirmek yiiziinden mahkuroiyetine ka • 
rar verilen Bursa Orman Miidiiri.i Hiis
niiye aid karar, T emyiz mahkemesi ta • 
rafmdan muhtelif noktalardan nakzedil· 
mi§rir. Muhakemeye yeniba§tan Bilecik 
ceza mahkemesinde baktlacakttr. 

Bursada iki ki§i feci 
tekilde yandt 

Bursa 28 (T elefonla) - Sehir civa
rmdaki Karapmar degirmeni esrarengiz 
bir §ekilde yanrot§hr. Degirmenin ic;:inde 
bulunan Arif ve Lutfi admda iki zaval· 
h ile birka~ canh hayvan da kurtulamJ· 
yarak yanmt§lardtr. Miiddeiumumilik 
hadiseye vaztyed etmi§, fakat yangmm 
sebebini heniiz anhyamarnt§hr. 

Paris sergisinde eglence 
yerleri kapandt 

Paris 28 (A.A.) - Beynelmilel Pa
ris sergisindeki eglence yerlerini tutanlar 
sergiye giri~ biletlerile herkesin serginin 
her tarafma girebilmelerini istemi~ler ve 
bu talebleri kabul olununc1ya kadar da 
eglenc_ yerlerini kapamaga karar vermi§
lerdir. Serginin oglence yerleri bugiin 
kapattlmt~hr. 

PARiS BORSASI 
Paris 28 (Hususi) - Paris Borsasmm 

bugiinkli kapam§ fiatlan §Unlardtr: 
Londra 110,55, Nevyork 22,42, Berlin 

898, Briiksel 378,62 1/2, Amsterdam 
1233,25, Roma 117,95, Lizbon 100,50, Ce
nevre 513,87 1/2, baklr 62 1/2 - 64, ka
lay 255,12,6, altm 140,08, glimii§ 19,15,16, 
kur§un 23,18,9, ~inko 22,10. 

CUMH LJH1 :k:.ET 

izmitin kurtulus 
' 

yddoniimii 
DUn candan ve co,kun 

merasimle kutluland1 
izmit 28 (Telefonla) - Izmit, kurtu

lu~unun 17 nci yildoniimi.inii bugi.in 
co~kun merasimle kutlulam1~hr. Her 
taraf bayraklar, ye§il agaclarla siislen
mi§, yollar temizlenmi§, bi.itiin izmit 
caddeleri kalabahk bir halkla dolmu§-
tur. 

Kahraman yigit askerler·imizin, milis 
kuvvetlerimizin ve s1rtmda cepane ta
§Iyan kay k1zlarmm §ehre giri~lerim 
gosteren temsil ~ok muvaffak oldu. 
Halk kendilerini §iddetle alki§ladt. 

Atati.irk heykelinin bulundugu Hii -
kfunet meydanmda biitiin fzmitin kay
na~bgl goriildii. Burada halkm Atatlirke 
baghhg1 nutuklarla ifade edildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi koyliileri -
miz §erefine 300 ki§ilik ziyafet verdi. 
Halkevinin poliklinigi de merasimle a • 
c;Ildi. ~ehidlikte vatan ic;in hayahm se
ve seve verenlerin aziz hahralan aml
dJ. 
~u saatte izmit co§kunluk ic;indedir. 

Belediye bahc;esinde Halkevinin balosu 
devam ediyor. Atatiirk heykelinin ~er 
taraf1 ~ic;ekler, c;elenklerle doludur. Iz • 
mit tam manasile milli bir bayram 
ya~tyor. 

__.,--

URDDAN 
AZILAR 

Karlar i~inde facia 
Enver Pa~, Kafkasyay1 fethedecegiz, 

68 bin askeri karlara nasd gomdii? 
-1-

diye 

Cihan Harbin in ilk aylan. Ruslar ,Sar· ihata manevrasmt N apolyon da yapa • 
kl Prusya'mn Mazurya batakhklannda mazdt degil mi? Ha, ha, ha! 
ordu ordu kurban veriyorlar. Kafkasya Kendisinde Napolyon'dan bir ktrmtk 
cephesinde c;:ok zaylfttrlar. Yiizlerle ytl- bile bulunmad1gmm nastl belli olduguna 
du her c;:eyrek amda bir cenkle~tigimiz bakm: Kac;:an yanm alaya bir setir miif
Moskoftan biitiin mazinin intikamtm al- rezesi buaktp biitiin kuvvetile Oltiden 
mak ic;:in tam ftrSat. 914 ytlmm birinci- Bardize gelecegine biitiin kolordusunu o 
te~rin sonlannda Kopriikoy harbini ya • yanm alaym arkasmdan Ardahana dog
ptyoruz. Dii~mamn dort fukasma kar§t ru ko§turarak tam iki giin kaybetti. Ooh 
altt ftrkamtz var. Biitiin kuvvetimizle sol- Rabbim, burada bir kolordu bir alayhk 
dan yiikleniversek biitiin Rus ordusunu i§in pe§inde, otede Ba§kumandan iki ko
Arasa atacagtz. Ordu kumandam Hasan lorduluk i&i bir fukaya gordiirmek ke~me· 
lzzet Pa~a c;:ok ihtiyath. Oniindeki dii~ - ke§inde. Biri beyhude fili saldtrhp oteki 
mam degi] mazideki Rusu dii§iiniiyor beyhude file saldmyor. 
Cenah c;:evirmesine ciiret edemedi, sadece Bu onuncu kolorduda bir sakarhk 
cepheden itti . Kuvvetliyiz, dii~mam geri var. Olti cenubunda o Rus alaymm ya
c;ektirtik; ciiretsizziz, mahvedemedik. nstm mahvedip kumandamm esir eden 31 

Ocretli 

Ba§kumandan Enver Pa~a ktzar. Ka- inci ftrka ~imale dogru ilerlerken soldan 
nunuevvel iptidalannda cepheye geliyor. miithi§ bir dii§man ate§ine ugradt. Oltinin 
Ordunun kumandasmt eline almt§tlr. garbinde bulunan 32 nci ftrka da sagm
T e~rinde ~ok ihtiyat, kanunda biisbiitiin dan kendisini ~evirmek istiyen bir dii§· 
ihtiyatstzhk. 0 zaman ciiret azdt, ~imdi man kuvvetini goriince ... Avc1ya yaytlan 

memurlar de yalmz ciiretiz. Zafer ihtiyatla ciiretin iki tara£ arasmda amanstz bir cenk. Av
birle~mesinden dogar. Yaztk, birincide ctlar birbirine yakla§tyor, yakla§h. Bir
ikinciyi, ikincide birinciyi unuttuk; ve iki den bir ~iiphe; oteden i§aret, beriden i§a· 
kumand anm elinde de terazinin yalmz ret; hem en ate§ kesilir; iki taraf kollan
birer kefesi var. m a~arak birbirine ko§uyor; sarma§lar, 

Yeni bir kanunla 
zam gorecekler 

Ankara 28 (Telefonla) - Ocretleri 
biit~elerin masraf tertiblerind~ki tahsisat: 
tan verilen ve kadrolart Vektller Heyel! 
kararile tatbik edilmekte bulunan me • 
murlar hakkmdaki son kararnameyi bil • 
dirroi~tim. V ekiller Heyetinin bu karan, 
maa§ ve iicretler arasmda zaruri goriilen 
teadiilii temin etmi§tir. Esasen Mecliste 
bu yolda bir kanun layihast da vardn. 
Layihanm oniimiizdeki ic;tiroa ytlmda ka· 
nunla§acagt muhakkak saythyor. Filha • 
kika biit~enin E cetveline dahil olanlara 
bu sene gec;en seneki iicretlere nazarall 
miihim zamalar yaptlrnt§hr. Zam goren
ler 1936 mali yth kadrolarile tesbit edil
mi§ iicretlerini iki sene ve yiiksek tahsil 
gormemi~ olanlar ise lie; sene miiddetle 
almaro!§ bulunduklan takdirde bu zam
lardan istifade edebileceklerdir. Kadro • 
Ianna daha fazla zam yaptlmt§ olanlar 
da ancak iicretlerinin tekabiil ettigi me· 
muriyet maa§larile bunlann bir derece 
iistiindeki maa§lar arasmdaki farklan ala
bileceklerdir. Bundan ba§ka bu kadro • 
lara dahil iicretli vazifelere yeniden ah • 
nacaklara, tahsil derecelerile diger va • 
stflarma gore girebilecekleri maa§h me· 
murluk derecesinin ancak bir derece yiik
segine aid maa§ has1lma tekabiil eden 
miktarda iicretle tayin edilebileceklerdtr. 

Zonguldak Halkevinin 
miismir faaliyeti 

Zonguldak 28 (A.A.) - Zonguldak 
Halkevinin Koyciillik §Ubesinin kay ve 
kiiylii davas1 iizerinde ~ab§malan git • 
tikc;e inki§af etmekte ve §iimullii bir 
mahiyet almaktad1r. Hakim, baytar, zi
raatc;i gibi mlitehassislardan mi.irekkeb 
Halkevi heyetleri s1k s1k koyleri gez -
mektedirler. Bu heyetler arasmda mli -
nevver aileler de bulunmaktad1r. Koy
liiler de Halkevinin ziyaretlerini iade 
etmek lizere Zonguldaga geleceklerdir. 
Koyli.ilerin gelecekleri 30 haziranda 
koylli glinli yap1lacakbr. Koyliiler §e -
refine 300 ki§ilik bir §olen ve zengin 
programh bir miisamere tertib oluna • 
cak ve koyliileri aydmlatacak konu§ • 
malar yapilacakbr. Yaklnda koylere gi· 
decek Halkevi heyetinin ba§mda Vali 
ve Parti ba§kam Halid Aksoy buluna • 
cak ve koyliilerin ihtiyaclarile bizzat 
me§gul olacaktir. Kay hareketleri mem
lekette derin bir alaka uyandtrml§tir. 

Yunanistanda tes'id edilen 
bir yildoniimii 

Atina 28 (Hususi) - Kavalamn Bul
garlardan kurtulu§unun yJldonlimii me
rasimine diin biiyiik bir debdebe ile 
ba§Ianmt§br. ~ehir ba~tanba§a donan • 
mi§ ve mliteaddid zafer taklan yapll • 
rnl§br. Limana giren Doksas z1rhhsm • 
dan atilan toplarla merasim ac;llml§ ve 
sonra Kavala dordiincii kolordusunun 
biitiin ktt'alarmm i§tirak ettikleri bli · 
yiik bir gec;id resmine ba§lanmJ§br. Es· 
ki muhariblerle mekteb talebesi de ge· 
c;id resmine ifltirak etmi§tir. 
Amerikada grevcilere kar§I 

asker gonderiliyor 
Chicago 28 (A.A.) - East Chicago 

belediye reisi Andre Rouney, indiana 
valisinden iirfi idareyi ilan ve grevcile
rin tehdid etmekte olduklar1 nizam ve 
asayi~i iade edebilmek lizere acilen as
ker! kuvvetler gondermesini istemi§tir. 

Cephedeki iki kolorduya ii~iincii bir dola§lar, ve aglayt§lar. Meger dort saat· 
kolordu daha eklendi. Dii§manm altmt§ tir kendi iki ftrkamtz birbirini dii§man sa
binine kar§t doksan biniz. II inci kolordu narak cenketmi§. Kazamn bilanc;osu fe
cephenin cenubunda dii§mam i§gal ede • cidir. iki taraftan iki bin §ehidimiz var. 
cek ve 28 binlik dokuzuncu kolordu ile Cepheye zaten k1rk be§ giinliik istira
yeni te§kil edilen 40 binlik onuncu kolor- hatsiz yiiriiyii§lerle gelen bu kolordu 
du dii~mam ~imalden c;evirecek. Bu iki boyle feci kazalardan, dort giinliik ~etin 
kolordunun askerleri hep §ark vilayetle· hareketlerden, Ardahan yollarmda bey
rinin behadu ~ocuklandH. lyi talim ve hude takiblerden sonra 12 kanunuevvel 
terbiye gormii§lerdir. Hepsinin yiiregi ak§amt bitkin ve ezgin Allahtekber dag· 
polad gibi. larmm §imal eteklerine geldi. Dag dimdik 

Ruslar Karadenizde Mithatpa~a va • bir sed halindedir, dag kefenlere biiriin· 
purunu batJrdtlar. Bu vapur ordunun kl§· mii§ bir i:iliim kabart1s1 heybetile korkunc 
hk tec;hizatmt gotiiriiyordu. Enver Pa§a korkunc uzamyor. 
cepheyi tefti§ten sonra 3 kanunuevvel ta· Ba§kumandandan acele bir emir: Ko
rihli bir beyaname ne§retti: Askerler he- lordu hie; durmadan dag1 a§tp Sankamt§a 
pinizi ziyaret ettim diyor; mttmzda palto gelsin. Sabaha kar§t, alacakaranhkta, 
ve ayagmtzda pabuc; olmadtgmt da gor- bir c;orba bile ic;emeden, kuru bekseme • 
diim diyor; fa kat dii~am c;evirip Kaf • dini geveliyerek, paltosuz ceketleri, par
kasyayt fethedecegiz. Sizde olmtyan her- c;alanmt§ papuc;larile biitiin asker kendini 
§ey orad a var! daga vurdu. Kimse goziinii k1rpmadan, 

Strt hafif, c;ar1k ytrttk, dagarc1k mka, hic;birinin agzmdan bir soz c;tkmaks1zm, 
yaz ktyafetli ve kuru peksimetli bu 68 hepsi yigit yigit ttrmantyor, tlrmamyor
bin asker, karakt§ i<;inde, ii<; binlik daglar Jar. 
iistiinden, ii~ metroluk karl an gogiisliye- Y oku§u bitirince ini§ gelecek samyor • 
rek, patika yollan izliye izliye harekete dular. Halbuki alabildigne bir dag yay
ge<;ti. Hem daglann sarphgmt, hem k1~m las1 ve birdenbire c;tkan mii.thi§ bir tipi. 
amanstzhgmt, hem dii§mamn yamanltgml Viicude igne igne degil c;uvaldtz c;uval • 
yenecekler. Karadenizde batao paltoyu dtz batan tipi. Dagt a§mak ic;in tam on 
Kafkasyada bulmak i<;in yigitliklerinin sekiz saat didindiler. Yiiriiyenler duru • 
hamlesile kendilerini zembereliyerek, i~i- yor, duranlar donuyor donanlar ... Kan
ne gomiiJdiikJeri kart ic;Jerinin aJevJeriJe SIZ oJiim, beyaz oJiiJn, ruhu nefes ha)in
erite erite gidiyorlar. de bile govdeden c;tkartmJyarak govdeyi 

Sankamt§ln bir giinliik §imali garbisin- ic;indeki ruhla beraber apanstz kattla§tl· 
de Bardiz denen bir koy var. Dokuzuncu ran oliim. 
kolordu dii§man cephesine miivazi ~ekil- Allahtekber daglarmda beyaz facia, 
de altmt~ kilometre yukan kayarak ve o- Sankamt§ta da kiZil facia: Enver Bar • 
nuncu kolordu daha iistten doksan kilo · dtzdan kaparaka Sankamt§a getirdigi 
metroluk ~ark yaparak Bardizde birle~e- 29 uncu ftrkaya gece taarruzu yapttra • 
cekler. Arttk dii§mam yandan bashrml§, cak. Kolordumuz erkamharbiye reisi 
onu Arasa atmt~. arttk Kafkas yollan a- kaymakarn o?erif Beye «bizim asker ge· 
~1lm1~ ve Kafkas halkmm ktyamile... ce taarruzu yaparoaz aroma yapsm ba • 
Bunlar hayal degil, iki kolordu Bardizde kahm» diyor. Bu §erif Bey miitarekeden 
birle§sin, o hayal en kat'i bir hakikat o- sonra «Sankamt§» kitabmt yazandtr. E
lacak. lindeki tek ftrkaya kumar zan atar gibi 

9 kanunuevvel, hareket giinii. 9 unct gece taarruzu yaptmldt. Asker hie; orman 
kolordu yiiriiyii§e kalkarken miithi~ bir ti- manevrast gorroemi§; taburlar birbirini 
pi patlar. Sisler, boralar, beyaz karan • kaybeder. 
hklar. Zaran yok, yiiriiyii§ giic; olacak Bereket ftrka kumandam alan er • 
aroma dii~man da hi<;bir ~ey goremiyecek. kamharb miralay1 Arif Beye. Kitab o
Nitekiro oyle oldu. Kolordu ii<; giin dii§· nun ic;in §oyle der: «Karlar i<;inde bitab 
mana bir~ey sezdirmeden bir hayalet gi- kalan taburlar ancak Arif Beyin siiratli 
hi kaytyor. 11 kanunuevvel ak~amt intikali ve himmeti sayesinde ve ancak 
29 uncu ftrka Bardize girmi§tir. Dii§ma- onun karan zatisile §U derin ormanlann 
nm beyni hizasma bir ~ivi gibi saplan • roiizlim uc;urumlu derelerinden ahnarak .. » 
dtk. Bu Arif Bey §imdi, on ytldanberi Nafta 

Ba§kumandan Enver on dort saat at Vekaleti miiste§arhgml yapan zattlr. Bu 
teperek Alman erkamharblerile beraber satulan yazan on bir ytl once Antalya 
Bardize geldi. Harb meclisinde herkesin mmtakast maarif emini iken tJ Antalyada 
fikri §udur: Burada yaliMz 29 uncu ftr- vali idi. !yi dost olmu§tuk. Bir sene dost
ka var, diger iki ftrka da gelmek iizere. luk yaphgtmtz halde ne o bir satlr San-
1 0 uncu kolordudan ise heniiz hi~ haber kamt§tan bahsetti, ne ben onun Sank am!§ 
yok. Oyleyse biraz bekleyip biitiin kuv- faciasmm en miihi.m kahramam oldugunu 
vetlerimizi tophyarak dii§mana oyle sal- bildiro. 
dtrmak. Bu hareket zaferin kilidini bir Fa kat tesadiifiin umulmaz tecellisine 
anahtar gibi a<;acak. bakmtz. Ben gec;en yaz dogu seyahatini 

Fa kat Enver dii~iindii ki ya Haf1z yaparken o da oralarda tefti§ seyahatine 
Hakk1 Bey yann sol taraftan ge]ip Sa • c;tkmt§. Gezi§i birle§tirdik. 0 iyi dosta en 
rlkamt§l ahverirse? Sankamt~ fatihligini laztm olan zamanda raslaro!§tlm. Sank a· 
neye ona btrakroah; mademki elde bir rnt§ta her yeri goren ve her yerden go· 
ftrka var, orayt gidip kendisi alacak. riinen biiyiik kilisenin c;an kulesinde be
Ktskandtgt roiralay Haftz Hakkt Bey raberiz. On giin siiren kanh bogu§mamn 
I 0 uncu kolordu kumandamdtr. 0 da biitiin cenk sahalan yer yer hep gozii • 
Enver gibi «Damadt ,Sehriyarl» dir. 0 miiziin oniinde: - l~te ~u Turn ago! 
da onun gibi Balkan felaketile Cihan mtlanndan geldik ve ..• 
Harbi arasmdaki ktsa zamanda gencle§· Soyliyen yalmz hattra anlatmtyor; 
tiriJen ordunun toy bir kumandamdH. soy)iyen yirmj iki yt) evveline gitti ve yir

indiana vali.si, bu talebi kabulden im
tina etmi§tir. 

taktm Oltide bir Rus alaymm yanstm mahvetti. mi iki ytl evveli bulundugumuz yere ge
asker Esir edilen Rus miralayma kar~1 poh • ttrdi. Ben arttk Sankarol§ cengini yalmz 

pohlamyor: - Nastl bu karaki§ta bu okumu§ degil, yalmz dinlemi§ degil, 936 

Vali, ancak beklenilmiyen bir 
karga§ahklar zuhuru takdirinde 
gonderecektir. 

3 

HAdise!er aras1nda 

Bayraks1z iilkenin kiZiarJ 

H atay anketimizde okudu .. 
nuz: Orad a, lise son simi 
talebelerinden on sekiz ya. 

§mda br gene loz, dogdugu giinden
beri milli bayrag1mn hiir bir hava 
i!;inde dalgalandtgmi gorememek a· 
zab1 i!;inde oldugunu anlabyor. 

Esaret altmda YB.§amamt§ olanlar 
i!;ir~ bayrak hasretini anlamak giic· 
diir ve bu mevzuda en kuvvetli tab
min, tam bir idrakin yerini asia dol· 
duramaz. Fakat §U kadarcli"Ina tim· 
diden emin olabiliriz ki Hatayh loz. 
lardan herhangi biri, heniiz §ekli ta
yin edilmiyen bayraklanna kavu§a· 
bilmek i!;in, biitiin omiirlerinde giye
cekleri en giizel kumB.§lart, en zarif 
elbiseleri ve tuvaletleri feda etmege 
hazudular. Bu §ekil tayin edildigi 
giin, Hatayh lozlann hepsi, ~eyizleri 
haztrlamrken duyduklar1 heyecam 
kat kat &§an bir iimidin cotkunluiu 
i~inde bayrak dikeceklerdir. 

Bayraks1z iilkenin k1zlan i!;in en 
biiyiik diigiin, istiklale ni§anlanan 
Hataym hususi bayraklan biitiin ev· 
lerde, hatta biitiin pencerelerde dal· 
galandtgi giin olacak; !;iinkii o za· 
man Hatay, kendisini yeryiiziinde 
bir 1ngmb ve yan&§ma olrnaktan kUr• 
taran istiklalin semboliinii gozlerile 
gorerek y1Uardanberi !;ektigi hicramn 
sona erdigini anhyacak. 

Bayralatz iilkenin lozlanna bira3 
daha sabub olmalanm ve gittik!re 
yakl&§an o giizel giiniin iimftline sa· 
nlarak Y&§amalaruu tavsiye ederiz • 
Bu derin hasreti gidermek i~in, hiir 
bir toprak iistiinde yiikselen Turk 
bayragma bakrnalan da kafi gelecek· 
tir. 

PEYAMI SAFA 

Eski Frans1z Basve-, 
kili bir takrir 

hazirladt 
Yeni FransJZ Maliye Na
zirl takib edecegi mali 

siyaseti anlatb 
Paris 28 (A.A.) - Queen Mary 

vapurunda telsiz telgrafla beyanatta bu • 
lunan George Bonnet, ezctimle demi§tir 
ki: 

«- Yiiklenecegim vazifenin giic; ve 
agtr oldugunu saklamtyorum. Bu yiiki.i 
ben gii'< ve agtr bir vazife olarak kabul 
ediyorum. F akat F ranstz milletinin ve 
Franstz demokrasisinin, Fransa gibi bir 
memlekette serbest bir maliye, saglam 
bir para ve miitevazin bir biitc;e mevcud 
olmas1 laztm gelecegini anhyacagma 
§iiphem yoktur. Bilhassa demokrasiler 
maliyelerinin istiklalini temin etmeleri la
ztrn geldigine kanaat getirmelidirler.» 

Diger cihetten maliye miiste§Bn Rene 
Brunet, radyo vasttasile Bonnet ile go • 
rU§tiikten Sonra §Un)an soy)emi§hr: 

«- Ben de dostum naztr Bonnet gibi 
yeni hiikumetin ilk yapacag1 i§in maliye
mizin siiratle ve tamamile 1slaht olduguna 
kaniim. Para yarast, bilhassa Fransa gibi 
muvazeneli ve zengin bir memlekette, 
oldiirecek kadar tehlikeli degildir, fakat 
biitc;enin rouvazenesini ve maliyemize el· 
zem olan refah1 temin etmek ic;in kat'i 
bir gayret sarfedilmesi laz!Dldtr. Birkac; 
giindenberi Pariste ve bazt ecnebi piya
salannda goriilen spekiil.isyon hareketle· 
ri muhik gosterilemez. Bu gibi spekiilas • 
yonlara te~ebbiis edenler bu hareketlerine 
belki pi§man olacaklardtr. inadct ve u • 
zun bir gayretle gelecek seneden itibaren 
normal btit<;emizi tamamile tevzin ve 
tedricen iki ti'< sene zarfmda da fevka • 
lade biitc;enin biitiin masraflanm normal 
biitc;eye ithal etmek miimkiin olacakttr.>> 

Eski Fransrz Ba~vekilinin 
haz.rrladtgr takrir 

Paris 28 (A.A.) - Blum ile Paul 
Faure, I 0 temmuzda Marsilyada topla • 
nacak olan sosyalist kongresine bir takrir 
tevdi etmege karar vermi~lerdir. Bu tak
rirde ezciimle §oyle denilmektedir: 
«- Cumhuriyet kanunu esasisinin ve 

yahud bu kanun ahkammm fena surette 
tefsirinin milletin reyiam1 ile tezahur eden 
iradesinin yerine getirilmesine mani ol .. 
masmt veya bu iradeyi tahrif etmesini ka· 
bul etmege arhk imkan yoktur. Kongre, 
14 teromuz 1935 te yemin etmi§ olan bii· 
tiin ftrkalardan ihtilafa vaz1yed ederek 
bunun bir daha tekerriir etmesine mani 
olabilecek te§ril ve kanuni her tiirlii ted
birleri almastm taleb eder. 

Meseleyi ayan meclisi ortaya atmt~ttr. 
Binaenaleyh mesele, mevcuddur.» 

agustosuna ragmen ben de 914 kanunun· 
daymi§Im gibi titriyerek ve kilisenin c;an 
kulesinde bulunmamtza ragmen ben de 
§U Turn ago! strtlarmdan §U vadiye iniyor
MU§Urn gibi yiiregim parc;alana parc;alana 
ben de o cengin i§inde Ya§adtm. 
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i KU~Uk hi kaye Fela" k 7"ll ( Tarihi Bibliyografya ) 
et ~em ber1 Hekimba,t Abdiilhak 

T unceli (Dersim) mesele· ·RADYO· 
~T=fi=~. =~.===. =I,=h== ~~· Mollan1n Habra Defteri 

ev gm e me «m§a .a ba§ka bir i§ I ba~l online igikti. Gozleri yere t.lciimr~. 
sinde hakikatle yiizyiize (Ruak k. ) sam 1 pro~am 

bulursun» temennisile bu ay sonunda va· derin dii§iinceler ic;inde daigm dalgm 
zifesinin nihayete erdigini bildiren tez ~ yiiriiyordu. Hatta kar§I kaldmma ge~er _ 
kereyi verdikleri zaman hie; §a~mad1. Bu- ken bile ba§IDI kaldmp etrafma bakma • 
nun boyle olacagm1 zaten bi!iyor ve bek- mJ§ti. 
liyordu. Bu son aylar zarfmda boyle ka~ T evfik vaziyeti kavrad1g1 zaman Ni
ki§iyi ~Jkarmi§lar ve T evfik, her giderun yazi Beyle kamyonun arasmda ancak bir 
arkasmdan artan bir endi§e ile kendi s1 ~ metro kalmr§h. F akat ya§mdan umulm1 • 
rasm1 beklemi~ti. Miiessesenin vaziyeti yacak kadar biiyiik bir ~eviklikle ileri a
giindengiine bozulurken bir vakitler mev- ttld1 ve Niyazi Beyi kohmdan yakahya· 
cudiyetlerine ihtiyac goriilen rnemurlarm rak geriye ~ekti. Bu mada kamyon da 
yava~ yava§ fazla goziikmesi pek tabii keskin fren grcntJlarile durmu§, ba§IDI 
idi. Bu i§te T evfik talihinden ba§ka hie; pen cere den uzatan §Ofor agzma gel em 
bir §ey ve hic;bir kimseyi itham etrmyor • soyliiyordu. Niyazi Beyin yiizii sapsan 
du. T aiih, biitiin hayatrnda bir kere ol • kesilmi§ti. Ken dine gelir gelmez T efige 
sun ona giiler yiiziinu gostermemi§ti. An- donerek: 
nesini hie; bilmiyordu. Babasi da, T evfik - Size nasi! te§ekkur edecegimi bile
on iki ya§mda iken onu koca diinyada miyorum, dedi. Beni muhakkak bir oliim
tek ba~ma birakarak ii~ giin ic;inde olii • den kurtardmrz. Kim oldugunuzu ogrene-
vermi§ti. biiir miyim? 

Tevfik evvela gazete miivezzii olmu§, - Bendeniz Tevfik, Tevfik Hamd1 .. 
~onra bir bakkahn yanma ~Irak girmi§ti. - Ha, ha, §imdi tamd1m. 1hracat 
Fakat bir iftira yiiziinden bir sene sonra biirosunda c;ah§Iyorsunuz degil rni? 
oradan da kovulmu§ ve bir miiddet §U· - <;;:ab§Iyordum efendim. 
rada burada ~ah§hktan sonra nihayet bu - Cah§Jyordum ne demek? 
miiesseseye kii~iik bir maa§Ia memur ol- - Bir hafta evvel vazifemin nihayet 
mu§tu. Seneler gec;mi§ ve ~ocuklugun • bulduguna dair tezkere airru§tlm efendim. 
danberi aile hayatma hasret oian Tevfik Bugiin son giindii . 
maa§Ina kii~iik bir zam yap1hr yap1lmaz - Oyle mi? Peki ba§ka i§ bulabildin 
evlenmi§ti. Amma talih insam bir kere mi bari? 
felaket ~emberine soktuktan sonra bir da- - Hayu efendim. Heniiz bulamad1m. 
ha on dan kurtulunamaz. Eviendiklermm - Bulmak iimidin var mi? 
iic;iincii senesinde Saliha T evfigin bir ar· - Pek... yok efendim. 
kada§ile sevi§mi§ ve bir blli;uk ya~mdaki Niyazi Bey c;enesini ugu§turarak: 
yavrusunu kocasma b1rakarak ka~mt§tl. - Carib, dedi. <;ok garib. 

Hergiin i§e gitmege mecbur oian T ev- Sonra birdenbire karar vererek: 
fik tabii c;ocuguna bakamami§, dad1 diye - Bugiin cumartesi degil mi, dedi. 
tuttugu bir lcadm, bir giin kaprYJ a~mak Pazartesi sabah1 gel beni gor. Vazifene 
ic;in a§agi indigi mada ~ocuk yukanda devam edebiimen i~in gorii§iiriiz. 
yalmz kalmi§, ve iizerinde bulundugu kar- T evfik §a§km §a§ kiD te§ekki.irlerini m1-
yoladan dii§erek olmii§tii. nldannken Niyazi Bey bir taksiye bine-

T evfik, c;antas1 koltugunda, porsuk ve rek uzakla~tr. 
buru§uk yanaklan biraz daha sarkml§, hte talih ilk defa Tevfige giiler yii • 
c;ukur gozleri kemikten c;erc;evelerinin oyu- ziinii gosteriyordu. Hem de biitiin iimid
guna biraz daha gomiilmu§, zay1f ve one !.e:!nin kesildigi bir g~nde. 0 bu ak§am 
dogru biikiik bacaklan, ~Ikik dizlenmn olume hamlanmak i~m eglenmege karar 
kahbm1 alan iitiisiiz pantalonunun i~inde vermi§ti. Simdi ise yeniden kavu~tugu ha
muvazenesiz hareketlerle ktmJldtyarak yahn ve i~inde bir kat daha kuvvetlenen 
merdivenleri inerken biitiin bunlan ve ya§amak arzularmm §erefine istedigi gibi 
otuz sene evvel, gene kafas1 istikbali i~in doya doya eglenecekti. 
tiirlii iimidlerle dolu oldugu halde buraya ¥If.¥ 

ilk geldigi giinii hatJrladi. Meger onun A ~azartesi sabah1 T evfik, gozlerinde 
ic;in istikbai, boyle bmbir felaketten son- hala, hayatmda gec,;irdigi en mes'ud iki 
ra elli ya§ma geldigi zaman otuz sene ?~nun I§Iklan parhyarak daireye gitmek 
emek verdigi bu yerden, ve hem de bir l~m tramvaya hindi. lc;inde o kadar bii
vakitler ayni vazife ile beraber girmi§ken yiik bir sevinc oyle zaptedemedigi bir 
talihin goriinmez kanadlan iizerinde mu- ne§' e varch ki, ayaga kalkarak biitiin 
diirliige kadar yi.ikselen Niyazi tarafm _ tramvay halkma: 
dan imzalanmi§ bir kag1dla kap1d1§an w- Bakm, diye bagmnak istiyordu. 
edilmekmi§. Aralarmda hic;bir fark yok- ~ger hayatmda ilk dda talihin guler yii· 
ken Niyaziyi miidiirluge ~Ikaran talih, ZI!e kar§Ila§mJ§, elli senedenberi etrafm1 
T evfigi senelerce ayni basamak iizerme saran felaket ~emberini, kendisi oliime 
zincirlemi§ti. giderken ba§kasml oliimden kurtarmak 

,Simdi de ona ba§ka i§ buiursun diyor- suretil.e kmmi§ olan bir adam gormek is
Iardl. Ba§ka i§ ha? Hem de bu ya§tan t~rsemz ban a bakm. lki giin evvel olecek
sonra ve bu kor talihle? Bu ihtimal T ev- tJm, bugiin ya§Jyorum. Oh, hay at ne gii
fik ic;in, en uzak yJ!dJZlardan da uzaktt. zelmi§ megerl 
F akat T evfik, bu giinii, aylardanben T evfik kendisini sevinc ve De§' e seline 
beklemi§ oldugu i~in arhk teessiir duy • kaptrrmi§ giderken bir taraftan da garib 
muyor, oliimiin muhakkak oldugunu an- bir endi§e ile arkasmda oturanlann soz -
hyan bir idam mahkumu gibi kaderme lerine kulak kabarhyordu: 
isyans1z, korkusuz boyun egiyordu. Z - Cec;en gunku otomobil kazasm1 

a • okudun tabii? 
ten o, ne yapacagm1 kararla§tlrrnJ§tl. 

Olmek istiyor muydu? HaYJr, bilakis. - Sorma, c;ok feci. 
Y a§amak, daha c,;ok uzun seneler ya§a • - N e diyorsun sen birader. Benim 
mak istiyordu. <;iinku o da, hayattan en ~?ziimiin .~niinde oldu. 1ki gecedir hep 
az kam alan insanlar gibi hayata bagh ruyama ~myor. Tramvaya oyle bir ~rpJ§ 
idi ve oiiimden korkuyordu. F akat bu ~arptr h §Ofor nasi! olmedi hayret. 
korku, artJk kendisine kollanm a~ an se • acaba ?f~indeki gitmi§ degil mi? Kimmi§ 

falet, mahrumiyet ve zaruret korkusunun 
yanmda o kadar hi~ kahyordu ki! 

- Bilmem hangi muessesenin miidiirii 
Niyazi isrninde bir adamcagJZ! ' 

Nakleden: 
Beyza Biraon 

(Tarihi Liva) 
(16X23) biiyiikliigiinde (76) varak. tin!- [Ba§makaleden aevam] 

vers!te kiitiibbanesi. Tiirkc;;e yazmalar. Bir kabuk Dersim, 
Numara: 1266. Vard1r, ki hucre boyle hayatlanmi§, 

Abdiilhak Hamidin biiyiikbabasi e _ Dersimli boyle canlanml§hr. Halbuki 
~an Hekimba~I Abdiilhak Mollamn herkes yalmz ~ekirdege Dersim diyor ..• 
Ikinci Mahmudun 1244 yilmda Raml Maahaza c;ekirdek kmhrsa et c;iiriir, 
kr§lasmda ikameti stralannda kaleme kabuk kurur .... Ben Kuru~ayda, Kema
al~~~~ bu. hatlralar, k1ymeti pek biiy iik hm baz1 koylerinde, hatta Refahiye ve 
OnJmal b1r vesikad1r. Ba~tarafmda eRa- Zarada, Ak~edagda D,ersimin zarfm1 
mi k1~lasma te~rifi hi.imayunla Sane a - sec; tim ve Kuzucan ve T ercan, Palu ve 
k:§erifin ~tkbgt ve vakayii yevmiye- <_;apak~urda.. ilah. Dersimin etine deg
Yl muhtevt olmak iizere biiyiik pederim d. 1m ... 
Abdiilhak Efendi merhumun hattile Bir sene baharda -Akmezar dagm· 
eseridir. diye bir kayid vard1r ki Ha- d A 
midin elyazisma benzemiyen bu s~tlr - an, ga§enligi ve Altmhiiseyinden ge· 
lar, biiyiik karde~i N asuhiye aid ola - ~ip- Kigrya gidiyordum ... 
cakhr sanmm. Bu fevkalade krymetli Kar heniiz erimemi~ oldugundan e§ya
hahralardan ~air Ke~ecizade izzet Mol- m1 hamallar ta§Iyor, kendim de yiiriiyor
lamn siirgiine gonderilrnesini anlatan dum ..• 
iki par~a ahyorum: Aga§enliginde -u~ yiiz kaye hukmeden 

21 Rabiiilahir 1244, cuma - Top~u • Sah Hiiseyin oglu Mustafa Bey kr:tlhg1-

larda vaki camii~erife selamhk oldu. m ke§fetmi§ ve kralic;e Giillii Sultanla da 
Ak~am Kethiida Bey tevhidi§erife gel - miilakat yapmi§hm ( 1 ) • 
di. Mii§erref olduk. Hiisrev Pa§a haz - Altmhiiseyinde esir olunmu§tum ..• Al
retleri geli.ip hayli oturup izzet Molla- tmhiiseynin Beyi on, on be§ ki§i tarafm
nm layihast matlub olup takdim olun- dan ~ekilen bir kizak i~inde bana karh 
du. Mirahuru evel diin geliip bugiin se- bi d 
lamhga gitti. Mirmirandan oglu Varna- r agm yamacrnda rasgelmi§ ve koyiine 
da Yusuf Pa~a ile iltihak etmekle ziya- benden evvel varan adamile tevkif edil
de mi.ikedder idi. mekligimin emrini gondermi§tir. Ben ora-

25 Rabiiilahir 1244, sah - Bugiin re- da on saat kaldrktan sonra yoluma de
is Arif Efendi bizim odada iken tzzet va~w. edebilmi§tim ..• 
molla imam efendinin odasmda Vehab Ben Erzincamn F1ratm kar§I yakasm
Efendizade ile yatup seheri gelmi~ idi. daki koylerinde oyle Dersimli koyleri 
Odanm iki kap1s1 olmagla mem§a kap1- gordiim ki -hie; unutmam· birisinde 
smdan birader efendi abdest bozmaga Hayreddin isminde bir adam bana §iilik 
ta~ra ~1kup fakir de Arif Efendiyi aga dersi vermi~ti ... 
efendimize gorii§tiirmege efendiden is- F akat kabukta Alevilik §eklinde ba§h
tizan i~in diger kap1dan ~1khm idi. Bir yan din etten c;ekirdege dogru tiirlii ti.irlii 
karabiytkh u~ak kaputla gelmi.§ gor - ·b · k 1 
diim. A§inahk ediip bir maslahat i~in gan Iti ad ar kan§arak (agaca) (Su-
gelmi§tir dedim. Efendi ile Iakudt eder- buzdagma), (giine§e) ve baz1 ta§lara 
ken izzet Molla ta§ra gider gordi.im. tapmak §eklinde istihalelere ugramJ§hr. 

Taacciib ettim. N e tara fa te~rif edersiz #f. ¥ #f. 
deyu sual ettim. tzzet Molla yantmtza Dersimlilerin gene ta§hgi bir tarihte 
geliip memur olduk, nefye gideyorum Kemah tan Kemaliyeye gidecektim: iii~ 
dedi. Taacciib ediip ne zaman deyu su- nahiyesindeki miidiir beni daha ileri git
al eyledik. i~te ~avu~lar mehteri aga mekten menetmek istedi. Ciinkii tehlike 
budur deyu gosterdi. Azim tela§ ediip pek biiyiiktii ..• 
aman efendim imdad eyle bir ak~em Lakin Arabkirli bir gene beni sela-
yok [bir kelime okuyamad1m] olmagla metle Egine gotiirebilecegini soyledi ... 
liyakatim yoktur deyince fakir dola~up Seyahatte devam ettik, dog~ru ve kJsa 
bir tarafa gizlendim. Oradan izzet Efen- 1 
di siivar olup gitti. Asitanede Defterdar yo dan aynldik, Dersim daglanmn etek-
Kisedan Rasim Efendi de Rodosa nef- lerinin altma girdik... «Hosta» denilen 
yolmu~. izzet Efendi hemen g.iimriige sarp bir ge~idden g~erek istedigimiz ye
gidiip hanesine ugramami§. Mezkur zi- re vardik ... 
yade zeban diraz oldugundan ciimle ri- Arabkirli gene dedi ki: «Onlar, bu
cal ve ulema kenduden dilgir olup va- ralardan insan ge~ecegine iii imal verme· 
zife olm1yan ~eylere mlidahale ettigin- dikleri i~in, umumi yollann uzerine iner
den maada baz1 §eyler kaleme alup ber ler .. >> 
takrib rikabi hiimayuna arzetmezden Benim Hostadan gec;tigim gun a~agJ 
evvel rasgeldigi zevata irae eyledi. Ba- ld EIA · d k. k k yo an, azrz e 1 as ere erza ve mii-
dehu rikabi hiimayuna takdim idi.ip him~at. gotliren bir nakliye kolu, Der· 
mucibi igbirar olmu~···" simhlerm baskmma ugrami~b ..• 

Refad Ekrem Ko~ Dersimliler bu tarihte {)eyh Said is-

Goering diinyaya 
ilan ediyor 

LBa~tarat1 1 tnct sahtfedel 
«Almanya, silahsizlandJgl zaman diin 

ya kendisini taklid etmemi§ oldugu i~in 
bugiin miithi§ surette silahlanmaktadrr. 

Alman milletinin ikhsadi sahada ya -
§amasJ ve refaha ermesi ic;in, memieketin 
miibrem ihtiyaclan tatmin edilmedik~e. 
Reich hiikilmeti miistemleke meselesine 
nazan dikkati celbetmekten vazgec;mi -
yecektir .» 

yam kan§Jklrgmdan istifade ic,;in- ufakte· 
fek ta~kmbklar yaplyorlardr ... 

E&er asiler Diyarbekir oniinde kahre
dilmemi~ olsalard1, bu ta§kmhklar bir fe
veran oiurdu ve Dersim ~akileri biiyiik 
lav selleri gibi her tarafa yay1hrdJ .•• 

#f.¥¥ 

$ark1 tamyan biiyiik bir askeri otorite 
sahibi tarafmdan Dersimin Islahi ic,;in hii
k\imet merkezine bir ra~or verildigini 
i&itmi~tim ..• 

Alakadariar benim fikrimi sormu~lar
di... Benim fikrimle bu rapor miindere
cah birbirine uymuyormu§ II.. 

0 raporda imar ve temdin projesi var-
mi§?. 

Cekirdek Dersimin hangi kayal1g1 imar 
olunacak ve bundan ne menfaat gele
cek? 

Orada (gulgul) ekilir ... ve ekilebile
cek ba~ka ~eyler i~in toprak azdtr, mev
sim kisadrr ... Burasmm zirai bir krymeti, 
bir ehemmiyeti yoktur ••• 

T em dine gelince: 
Malilmdur ki iktJsadi ve zirai faaliye~ 

te dayanm1yan hic,;bir temdin fayda ver-
mez ..• 

Desek ki okutup yazmakla -bir amda
bu ukm vah~etini, hunharhgmi, iptidaili
gini ve atavik seciyesini yenebilecegiz ... 
Fakat bu kartal yuvasmda medeni adam 
yavrusu biiyiimez ki ..• Kezalik -$atobri
yan'm Amerikanm krrmrz1 derililerinde 
gordiigii ve gostermek istedigi §airane 
hasletler gib!- bunlarda da farz ve tasav
v~r olunan hassasiyetlerin ve kabiliyetle
nn s1fu olmadrg1 ne malum? 

Hepsi 2000 • 2500 kilometro murab
bai yerde oturan c;ekirdek Dersimlilerin 
temdinini -ben- bunlan medeni insanlann 
arasmda ya$atmakia miimkiin goriiriim .. 

Ba~ka tiirlii hareket edilmekle zaman 
kaybedilmi~. enerji zayi edilmi~ olur ... 
Biz yapmazsak c;ocuklanmlZin yapmaga 
mecbur oiacaklan bu i~i geri b1rakmak 
gene civanndaki yerleri ~pulculuk teh
didi altmda ya~atmakta... Bo§altJ!acak 
Dersime hayvanc1hk ve ormanc1hk gibi 
biiyiik kar ve kazanc temin edecek i~lerin 
sahibleri hulul edecek, bu e§kiya yuvas1 
o zaman mamureye donecektir. 

¥¥¥ 

Dersimin devlet bak1mmdan, etrafm· 
da oturan halk bakimmdan tarihini yap
maga kalk1~mak faydasJzdJr... Ciinkii 
herkesc;e maliimdur ..• Her zaman masum 
ha!kt~, ahiaksrz riiesa tarafmdan i&fal 
edilmJ§ olmasmdan ibaret bir hukiimle 
kapatilan bu yaranm ufuneti bu sefer ta
mamile temizlenirse c;ok iyi olacak ... 
Anadoluda oyle koyler varda ki oralar
da herkes i§ giic sahibi oldugundan sigirt
ma<; bulamazlar, korucu bulamazlar ... 
Bunlar miiterakki koylere iki~er hane o
larak verilmi~ olsa hem ~ekavetten, hem 
cehaletten, s1k igfal olunmaktan kurtu
lurlar ...• 

E&er bir anket yap1lacak olsa boyle 
yard1mdara muhtac koylere ~ekirdek 
Dersimlilerin yetmiyecegi sabit olur .• 
Be~ §U fikirde ve kanaatteyim ki 

-Derstm- memleketimizin me§gul oldugu 
yahud bir tehlikeye ugrad1g1 zaman bir 
(§irpenc;e) gibi biinyemizde yeniden ba§
gosterir ..• 

If.¥-¥ 

Umumi Harbde Dersime bir sefer ya· 
pdarak bir tedib tad1 tattmld1g1 halde 
d~~an ordulan hududlardan ic;eri gir
dlkten sonra bunian «altm kostek» ile 
uslu tutmak miimkiin olmu§tur. 

. Her suc;un, her kabahatin ·§eyh, aga
rieri gelenlere yiikletilmesinde isabet gor-
mem ..• 

. Dersimli ilerisini bo§ komaz ve ba§ma 
kim olursa oisun birisini ge~irir ..• 

Garibdir ki Dersimlinin en biiyiik zev
ki agas1m buyutmek, yahud $eyhini bes
lemektir ... Onda bu idealdir ... 

Akmiardan, ~apullardan has1l ettigin
den ken.~isine bilir misiniz ki pek az ~ey 
kahr ... U st tarafrm ileri gelenine verir ve 
orada ileri geienine en c;ok ~ey veren en 
~eref!i insan olur ... 

Dr. Schacht, bundan sonra Alman· 
yanm ya§amasJ ic;in bir saha bulunma~I 
ve harb malzemesi meselesinin halledil -
mesi laz1m geldigini anlatmi§tlr. 

Ni~in 
Kimi? 
Diye iki sua! sordwn ..• Kimse cevab 0) Bu macera Cumhuriyet, yahud Ak-

§am gazeteslnde lntl§ar eden makalelcrde 
Boluda a~Ilacak orman 

mektebi 
veremedi .•• etratlle tasvlr edllml§tlr. 

iSTANBUL: . 
.12,30 plakla Tiirk musikisl - 12,50 hava~ 

diS - 13,05 mubtelif p!il.k ne~riyat1 - 14,00 
SON - 18,30 plakla dans musiki'll - 19,30 
konferans: Emlnonii Halkevl sosyal ya.rdml 
~ub~sl namma: Dr. Galib <Sosyal yardun 
ve ornekleri) - 20,00 Belma ve arkad~larl 
tarafmdan ':('i.irk musiki.si ve balk l(iarkll~· 
n - 20,30 Orner R1za tarafmrlan arabca 
soylev - 20,45 Cemal Kamll ve arkada§•ara 
tarafmdan Tiirk musiki.si ve balk ~ark1 • 
Ian (Saat ayan) - 21,15 radyo fonik dralll 
(KARMEN> • 22,15 Ajans ve Borsa haber
leri ve ertesi giiniin program! - 22,30 plak• 
Ia sololar, opera ve operet parc;;alan • 23,00 
SON. 

ViYANA: 
19,05 KONSER - 20,05 spor ve salre • 

20,15 ~ARKILAR VE OPERA PARQALARI• 
20,45 SENFONIK KONSER • 21,15 OR ,. 
KESTRA VE filAN - 22,15 <karl§lk yaym .. 
23,35 KONSER, istirahat esnasmda karl§Ik 
yaym. 

BERLiN: 
18,35 edebi yaym - 19,05 E~LENCELi 

MUSiKi .- ~0,05 giiniin aki.slerl - 20,25 ~AN 
VE MUSIKI - 21,05 baberler - 2115 AK -
~;lAM KONSERi • 22,05 gramofon'Ia opera 
paro;alan - 23,05 baberler, spor ve saire .. 
23,35 E~LENCELi MUSiKi. 
PE~TE: 
18,35 QiNGENE ORKESTRASI - 19,35 

konferans - 20,05 KONSER - 21,05 plyes-
22,10 haberler, spor • 22,30 CAZBAND TA• 
KIMI - 23,35 PiYANO KONSERI - 24 05 
konferans - 24,20 QiNGENE ORKESTRA .. 
SI - 1,10 son baberler. 

BUKRE!il: 
19,05 gramofon, konferans - 20 40 MAN• 

DOLiN KONSERi - 21,15 konfe;ans-21,30 
OPERA YAYINI - 22,35 haberler, ha-.a., 
spor ve sa!re • 22,50 GECE KONSERI .., 
23,50 son baberler. 

BELGRAD: 
18,25 KONSER - 19,20 konferans halk 

melodllerl, ulusal yaym - 20,55 KONSER• 
21,45 haberler • 21,55 OPERA PARQALA• 
RI, KONSER • 23,05 haberler, halk melo
dileri. 

LONDRA: 
19,05 MUSiKi - 19,25 riiportaJ. baberlar 

ve saire - 20,35 DANS ORKESTRASI-21 05 
Musev!ler !gin yaym - 21,35 blkaye - 22:05 
ASKER! BANDO - 22,45 MUSIKi • 23.G5 
haberler, .spar ve saire - 23,30 ORKESTRA 
KONSERI - 24,35 baberler ve saire • 24,45 
!ilARKILAR. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,05 ORKESTRA KONSERI - 19,35 rad• 

yo sahneleri, haberler, spor, eglencell ya
ym - 21,35 SENFONIK KONSER - 23,35 
haberler, gramofon, bava. 

ROMA: 
18,05 haberler. DANS MUsiKtsi - 18,55 

kari§Ik yaym - 21,45 kari~Ik muslkl - 22 05 
OPERA YAYINI: SEviL BERBERi. son'ra 
dans musikisi. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~m ~ehrln muhtellf semtlerlnde 

no.bet«l olan eczaneler ~unlardtr; 

Istanbul cihetindekiler: 
Eminoniinde (Be§ir KemaD, Beyazidda. 

(Cem!l), Kiic;iikpazarda <Yorgi), Eyiibsul
tanda (Hikmet Atlamaz), ~ehreminlnde 
(N~zim Sadik), Karagiimriikte (Kemrull, 
Samatyada (Teofllos), l;lehzadeba§mda (Is
mail Hakki), Aksarayda (Sarim), Fenerde 
(Emilyadl), Alemdarda <Esad), Baki.rkiiy
de (Merkez). 

?eyoglu cibetindekiler: 
Istiklal caddesinde (Della Suda) Gala .. 

tada (Hiiseyln Hiisnii) , Takslmde (Limon .. 
ciyanJ, !i>l§lide Halaskar caddeslnde <Nar .. 
gileciyan >, Kasimpa§ada <Vasif), Haskoy
de (Barbutl , Be~ikta§ta (All RIZa), San ... 
yerde (Osman). 

"tjskU.dar, Kadikoy ve Adalardakller: 
Uskiidarda (Ahmedlye), Kadikiiyiinde 

Muvakkithane caddeslnde <Saadetl BU • 
yiikadada (Ha~k), Heyt!elide (Ta~§) . 

Mevlidi§erif k1raati 
Zevcem §ehidi ahiret Seyyide Fatma 

Nedime ile ebeveyni ve karde§leri erva· 
h1 tayyibelerine ithaf olunmak iizere 2 
temmuz 937 cuma giini.i cuma namazml 
miiteakib Be~ikta~ta Vi§nezade ve Ka
dtkoyde Osmanaga camii ~eriflerinde 
Menk1bei Viladeti Seniyyei Cenab1 Ri
saletpenahi klraat olunacagmdan din 
karde~lerinin bu meclisi melaiki enis
ten istinareleri istirham olunur. 

Emekli siivari tugbaylarmdan 
Cemil 

Evet, Tevfik ic;in ya§amanm hic;b1r 
manas1 kalmami§tl artJk. Hatta o, bir cJ
hetten haline §iikretmeli idi. Ciinkii hi~ 
oimazsa obiir arkada§lan gibi evli degil- Aleni Te,ekkiir di, ailesi ve onu ya§amaga mecbur ede • Diizeltme Bolu (Hususi) - Vilayetimiz, ac;tl - SJ.hh • V kil• d• 
cek mes'uliyetleri yoktu ve hie; olmazsa 25 haziran tarihli niishamizda, Aksa· mas! dii~iiniilen orman mektebinin Bo- lye e I lyOr ki: KlZlffilZ Giizln Acarla oglumuz avukat 

grup grup a§J merkezlerine muracaatlc Necmeddln Damcmm nl§an ve evlenme tO-dogdugu giindenberi yakasJm buakmiyan rayda kurutulan bir batakhga dair ya- luda tesis edilmesi i~Sin Ziraat Vekaleti [Baltarats 1 tnct •ahf!edeJ 
talihsizlik, merhametsiz pen~esini artrk Ziml~da mmtaka reisinin isrni doktm nezdinde te~ebbiislere giri~mi§tir. ve etmek laz1mgelir ki, bir memle • 

d T 
Seyf1 yaz!lacak yerde doktor Ferruh 400 leyli talebeyi barmduabilecek bli· k ·f h I 

ona uzatamaz I. evfigi c;eviren felaket Y~ZI~mt~hr. Doktor Ferruh mmtaka hi· yiikliikteki Sanayi mektebinin halen ette tJ o asta Jgmm zuhuru hic;bir za • 
c;emberini ancak oliim kirabilecekti. Am- ~met §Ube doktorudur. bo§ bulunmasi ve burasmm da ~ehrin man o memlekette aYJb bir§ey sayrlmaz. 
rna daha bir haftasJ vard1. garbmdaki ormanlara ~ok yakm olma- Simdi isimlerini soylemege luzum gorme-* * * T e§ekkiir s1, teklifin Vekalet~e kabulline amil 0 ~ digim ve §ehirleri her tiirlu fenni vasitalar-

Ciinler tahammiilfersa bir ag
1
rl1kla 11°~Iumuz .Kamramn vefat1 ellml dolay1- lacak sebebleri kuvvetlendirmektedir. la miicehhez bir~ok memleketlerde her se-

ge~ti. Ve Tevfik gene kend1·s1·ne, _,1"n•al· gsraeflgaerbeekyabizzatt ~e gerekse mektub ve tel- V d- '•' - 1 b ne binlerce tifo vak' alan goriilur. Bununla 

I h 
" • m aZJyet ve teessiiratJmJ.za i§- ar§OVa a yapi an iiyiik 

a yakmda ba§ka i~ buiursun» diye te- tlrak buyuran bayan ve baylara, meslek • beraber S1hhat Vekaleti gene miimkiin 
mennide buiunan arkada§lanna veda eth. t~§larrma ve yakmlarrma ve asker! ve sl • ge~id resmi olan her tiirlii tedbirleri ald1ktan ba~ka 

.5imdi buradan c,;Jkacak, ve hayahnd v~~ talebe arkada~larma ayn ayr1 te~ek • Var§ova 28 (Hususi) - Romanya lstanbul Valiligi ve Belediyesini de her 
hir bir gu··n te•ebbu··s etmedJ·g~t· hatta ak a kurlerlmlzin lblagma teessiiriimiiz dolayi- K I C 1'1 Y I. hd P M ld v ·b· b ·1 "] d .,. , - slle muvaffak olamad1~1miZdan mlnnettar- ra I aro a e 1a rens i§el ~e- zaman o ugu g1 1 u ves1 e 1 e e ~ehir 
hna bile getirmedigi gibi eglenecek, da- llgimizm saym gazetenizle ibla~m1 sonsuz refine bugiin biiyiik bir resmige~id ya • su ve lag1m tesisahm ikmal ic;in te~vikten 
ha dogrusu eglenmege ~ah§aeak, sonra sa~gllanmizla dlleriz. pilmi§hr. Ge~id resmine 200 askeri lay· geri kalmamaktadrr. MatbuatJmizm da 
evine giderek odastna bJ·r mangal dolus asekl hastanesi ba$tabibi Nazml Selcen . t. k . . Y 11. b b d.d . tl h lk 1 u ve e§i Sad lye Selcen yare I§ Jra etmJ§hr. iiz e 1 in ki§i u va 1 e ne§nya a a 1 a§J an mag a 
yanmamJ§ komiir koyacak. iizerlerine b1- N k h gecid resmini seyretmi§tir. sevketmek suretile tenvir etmeleri her su-
raz gaz dokecek. Kibriti ~akacak. Kend1 i a merasimi ~---~~-~-~-....,;;;;;;;oiiiiiii:~a. suretle temenniye ~ayand1r. Bu ~on salgm 
hayahm sondiirecek olan ate§in ilk alevi- Eski t:Jski.idar Mutasarnfl Bay Celal Haydar Rifabn .. hakkmda gene icab eden tetkikatta bu -
ni uzun uzun seyredece!c. Sonra yatagm <;akir kr;:t Bayan Siihandan <;ak1rla 

1 
eserlerinden lunmak iizere S1hhat Vekaleti htfzimhha 

uzanacak. Gozlerini kapayacak ..• v: ~~:~~:is~a;;,ns:~~~ ~~~~~~~:~:n ~~r~ Karagomlek.liler thtilali 100 Kr. : dairesi reisile merkez hifzissihha miiesse-
bir daha hie; uyan~y:_cak. yiizba~J Asim $anikin nikahlan du··n Etrlisk Vazosu 20 • ses1 mtidiiri.i de 1stanbula gitmek iizere· 

... ... .... 1 tlir-in Oliimu·· 50 d. I B d f 1 k k.k d Beyoglu dairei belediyesinde icra kt _ .,. • I. 1r er. u e a yap1 aca tet 1 atm a 
T evfik tlpk1 bir hafta evvelki gibi ~an· hnmi§tir. Tarafeyne saadetler d·I·lerl·z. 1 Efendi tie U§ak 40 , 1 gene eskiden elde edilmi$ olan neticeleri 

t k I 
v d b 1 Vikontun ""Iwn·· u·· ., aS! 0 tugun a. a§I oniinde, gozJeTJ V .,Q t teyid edecegine ~iiphe yoktur.» 

~' I d 1 A k t '-1--'' tklimler 100 ca gm, a Im.an sarsak, merdivenleri in • ~~ e§eKKur t , l! i ~ ¥ ¥ 
di. Sokaga ~1kh ve ba~mi ~evirerek otuz Ge~irdigim kazadan dolayt ayag1mm 

1 
lk A~k lOO , ~ ; ! ll>tanbul Szhhiye Miidiiriine gore 

a§! olmaktadrr.» renlerini bizzat §ereflendlrmek ve mektub 
Bize verilen malUmat ve telgrafla bu ttirenleri tes'id etmek suret

lerlle bizleri taltif buyuran dost ve sevdlk• 
Diger taraftan bizim aldtglmiz malu- lerimlze en derln ve samimi te~ekkiirlerl• 

mata gore ise • Srhhiye Vekilimizin de te- mlzln arzm1 veclbe addederlz. 
·d · ld v ·b· ·r Emekll jandarma albay1 Kemal Acar 

YI etm1~ o ugu g1 1 • tJ o vukuatt olanca Miinlre Darnel 

hlzile devam . etmekte~ir. fst~nbuldaki rnunnnmUIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII-IHIIIIIIII!I11111RRRUIHRmnD 
hastanelerde bu~ok kogu§lar tJfolularla = • 

dolmu§tur .. ~atta s~~ giinlerd~ hastane~e ;Japonlann asll kuvvefl 
yatmlmak uzere vaki alan muracaatlenn § 

reddi zarureti hasu olmu§tur. ~ J nJ • • Jl 
Roosevelt Sovyet tayyareci

lerini kabul edecek 
Washington 28 (A.A.) - Troyanovs

ki'nin refakatinde olarak Moskova _ A 
merika hava seferini ikmal eden iif; 
S~vyet tayyare~isi Union Station'a gel· 
IDI§ler ve beled1ye miimessillerile Sov
yet kolonisi tarafmdan kar~Jlanmt~lar . 
d1r. 

Bugiin Amerika Hava ordusu Ba§ku
mandam General Westover tarafmdan 
~ereflerine tertib edilecek olan bir ka
bul resmine i§tirak edeceklerdir. Tay • 
yareciler yarm Reisicumhur Roosevelt 
tarafmdan kabul edileceklerdir. 

1 apo ar n1~1n ve nasi ~ 
!!!_ yiikseldiler? ~~ 

General Pertev Demirhamn 

~ hizzat Japonyadaki tetkikleri I 
~ mahsulii olarak viicude sretir-1 digi ve Tiirk gencligine anna· 

§§_~ gan eyledigi krymetli bir ~ 
eserdir. ~ ~ I T evzi mahalli Cumhuriyet i 

= .. § mathaasrdrr. l!\1 
Her kitabcrda bulunur. 

~ Bedeli: 50 kurut I 
~!IIIIIIIOIIIUIIIIIIUIIIIIIIIUIIJIIIHIIIIIIIIIUDIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIIIIIIIIIIIDIIIDIIIII~~~ 

Biiyiik Anadolu turnesinden donen 
HALK OPERETi 

d
senelik hayatlm ge~irdigi binaya son bir amehyatmda ve krnkhgm tedavisinde ~~~~ ~~~;~ler ~~g : 1 

lstanbul S1hhiye Miidiirii Ali RIZa, 
efa bakt

1
. azami ihtimam ve kabiliyet gostererek Stalin 150 , diin bir muharririmize §unlan soylemi§tir: 

' Miidiir Niyazi de merdivenlerden ine- beni daimi bir oziirden kurtaran Cer - I Lenin Mezhebi 75 , I «- Tifo vukuahnm §iddeti azalmi§· .----------------r 
k d 

~ 
1
. rahpa~a hastanesinin Profesor Nissen j G 1 k K I ii d ' h f re ona ogru ge Iyordu. T evfik §apka

51
• kl Felsefe 35 • hr. iin ii vukuat onu gec;memektedir. IZl ay ye evtrrme a tast 

m c;1 arara selam verdi. Fakat Niyazi k ... Tarih Felsefesi 125 • Sehirde a~1 merkezleri artmlm1•, bu me· 1 temmuz 1937 de bas.hyacakttr. 

Yaz temsillerine bu haftadan itibaren 
KadJ.koyde, Beylerbeyinde, Suadiyede1 

Bebekte, Uskiidarda ve Adada 
ba§hyacaktrr. 

Ilk temsil (Eski hamam eski tas) 
Operet 3 perde 

k k 
inigi operatorlerinden Dr. doroent Ha-

B T 
z1ma ac;t te~ekkiirmii takdim ederim. • ' ey evfigin selamJni gormedi. OnUft da ' Anarsizm 60 » ' yanda her kazada a•1 merkezleri kuru!- iiye yazrhnrz! 

Suad Kutttt ~ mu§tur. Halk, bilhassa miinevver kisJm, 
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Vapur kazas1na dair 
tahkikat heniiz bitmedi 

Kazazedeler italyan gemisinde tahlisiye tertibatJn1n 
oldugunu ve e~yalarini kurtarmak ~ok noksan 

kabilken yardim edilmedigini soyliiyorlar 
Canakkalede Naraburnu ac;tgmda c;ar

PI~an ispanyol ve italyan vapurlan hak· 
kmda mahallen yaptlmakta olan tahkikat 
bitmek iizeredir. Canakkale Miiddeiumu
miligi ve Liman Reisligi tarafmdan iki 
cepheden idare edilen bu tahkikat neti
cesinde hadisenin ne suretle vukubul
dugu tesbit edilmi§ olacakhr. Kazada 
hangi tarafm suc;u oldugu da gemilerin 
seyir jurnallan, hadise akabmda gemil~
rin vaziyeti, ald1klan yaralar iizerinde 
c;ekilen fotograflar ve mahalli ke~if ra
por ve planlar10m tetkikile meydana ~~ · 
kacaklir. 

Her iki vapurun acentalan birbirlerini 
kar§thkh protesta etm!~lerdir. Capo Pino 
vapurunun sigortah oldugu anla~tlmt~lir. 
Bu gemiyi sigorta etmi~ olan kumpanya 
1spanyol vapurundan 600.000 lira zarar 
ve ziyan islemi§tir. Magallanos vapuru 
acenlaSI da kazaya obi.ir tarafm sebebi
yet verdigini ve kendisini yaraladigmJ ve Kazazedelerdcn Madam Louise kur· 
i§inden, yolundan ahkoydugunu iddia tarabildigi e~yalarmm ba~mda 
ederek miitekabilen zarar ve ziyan iste- arkad&$Irntza izahat verirken 

mektedir. iki vapur arasmda bu ihtilafa tutunmaga c;ah§ti. Bereket versin ki kap· 
Londrada bu gibi deniz kazalanna bak- tan atik davranarak tornistan ctmi~ ve 
makta alan beynelmilel mahkeme baka- gemiyi, miisademe neticesinde ikiye ya -
cakttr. Yanyanya batmt~ alan Capo Pi- nhp bir an ic;inde batmaktan kurtarm1~t1. 
no vapurunun vaziyeti iizerinde yaptlmt~ Kaza gi.ini.i «;:ektigim telgrafta da bil • 
olan tetkikler, geminin c;tkanlmast kabil dirdigim gibi, ilk tela§ ve korku am ge • 
olabilecegini gostermi~tir. Bununla be • c;ip de Capo Pino azr;ok miivazenesini 
raber geminin yi.izdiiriilmesi i~in bedeli bulduktan sonra, tayfa ve si.ivari, tehli
kadar masraf edilecegi anla~t!aJgmdan a- kenin gec;tigini, geminin karaya oturdu
centa Cenova merkezinden telgrafla Ia· gunu, iki, i.ic; giin zarfmda yi.izdi.iri.ilece
limat istemi~tir. gini ve yolumuza tekrar devam edebile-

Magallanos vapuru Selimiye onlerin- cegimizi soyliyerek bizi teskin ettiler. Fa
de yatmaktadtr. Gemi muvakkaten tan· kat, sonradan yap1lan resmi tahkikatta, 
talarla ve c;imento ile kapahlmt~ olan ya- makinistler vazifeleri ba§mdan aynldtk • 
ras10dan su almakta oldugundan dUn bu- Ian ic;in, geminin, maalesef vaktinde ka· 
na kar~I tedbir almmt~hr. raya oturamadtgi anla§tlmt§tir. 

Carpt§madan sonra sandallarla \:a- Kaptanm ve tayfan10 verdigi teminata 
nakkaleye c;tkan yolculardan bir ktsmJ, ragmen birr;ok kimseler kamaralanna 
di.in Anafarta vapurile ~ehrimize gelmi~- inerek bavullanm hamlamaga ba§lad1 • 
lerdir. Y olculardan hemen hepsi e~ya ve lar. Biz de kamaram1zda e~yam1z1 top· 
para namma bir~ey kurtaramamt~lardtr. ladtk; giiverteye avdet ettigimiz zaman 
Deniz Ticarel Mi.idi.irliigi.i kazazedelerin aradan 20 dakika gec;mi§ bulunuyordu. 
vaziyetlerile yakmdan alakadar olmu~ vt 0 esnada gemi adamak1lh yana yatmaga 
bunlann bilet paralarmm odenmesi, kay- ba~lad1. Gi.ivertede tela~h bir hamhk ba§· 
bolan e~ya ve mi.icevheratlanmn da taz- lad!; flikalar bin mu~kulatla denize in • 
min edilmesi ic;in italy n vapurunun dirildi. Dii~e kalka, giicliikle kamaramt
acentasl olan Laster Zilberman mi.iessese- za tekrar indik. Fa kat, e~yamtz fazla a • 
si nezdinde te~ebbi.isatta bulunmu~tur. A· g1r ve sayiSl da c;ok oldugu ic;in, pek az 
centada kazazedelerin bilet iicretlerini bir miktanm kurtarmaga muvaffak ol
nakden veya yeni bir biletle odemegi ka· d k u . 
bul ctmi~. kaytb e~ya, para ve miiccvhe- T abiatile, tayfalar yardtmJmtza gel • 
ratm da tazmini ic;in merkezinden tali • medi ve yolcular tahlisiye sandalma gi -
mat istemistir. rer girmez, onlar kendi e§yalannm der • 

Kazazedelerden iic;ii di.in §ehrimize dine di.i~ti.iler; hat! a bazJSI elbise degi§ • 
gelmi~tir. tirmege bile vakit buldu ve karaya, Ca-
Vak'a nasrl oldu ve kazazecleler nakkale halkmdan farkstz rotr §apkah, 

nasrl kurtarrlda? sivil elbiseli kJyafetle c;tkll. Y ole ulan 
Canakkalede Magallanes vapuru ta- altp hareket eden ilk flika ile, bize c;ar

rafmdan batmlan Capo Pino vapurun· pan vapurun gonderdigini tahmin ettigim 
da; muharrir arkada~1m1z F ethi Varalm ikinci flikanm hareketi aras10da tam on 
refikas1 Giilnar Varal da bulunuyordu. be~ dakika zaman gec;mi§li. Y ani, va • 
Kendisinin kazay1 miiteak1b hemen gaze pur, tayfast biraz fedakarhk etmi~ ohay
zeteye c;ektigi bir telgraft da ne~retmi§ - d1, zalen az olan yolculann hepsinin e~· 
tik; bugiin de Canakkaleden gonderdigi yasi kurtulmu~ olacakh. F azla olarak, 
mektubu koyuyoruz. Y azt hiidiseyi tama- herkes, e~yasm1 bizzat koridora kadar 
men aydmlatmaktadn. la~tmi§, getirmi~ bulunuyordu. Bunlan, 

Canakkale - 26 azami JO metro ileride bulunan tahlisi-
HaziraniO 24 uncti giini.i, gi.izel bir Ye kay1gma at:vermek kafiydi. Fa kat 

seyahat yapmak iimidile, piirne~'e, Ca- gemiciler «evvela can, sonra canan» di.i
po Pino vapuruna binmi§tik. Harelcet cl· ~i.incesile, kendi ba~larmm ~aresine bak· 
meden evvel, gerek bizim, gerek bizi te~- magi tercih etmi§lerdi. 
yie gelenlerin nazan dikkatimizi bir§ey T ahlisiye kaytgma gelince, yolculan 
celbetmi§ti. Birkac; gemici, bi.iyuk tahli- ve on tayfayt hamil olan bu kaytk, her 
siye flikalanndan biri~ine ba~tana~agi ke· larafmdan su abyor ve kaytgm ic;inde bi 
resteler kaplamakla me~guldi.iler. Ak • riken · su kava ile bo§alhhyordu. Dizleri· 
hmdan, bir lahza: « Y a gemi batarsa ?» mize kadar su ic;indeydik. Kurtarabildi • 
fikri ge«;:ti. Fa kat biz eglenmek ic;in yo Ia gimiz iki kotii bavulun i~indeki e~ya da 
~Iktyorduk, batmak ic;in de gil. 

1 

kaytktaki deniz suyundan mahvoldu. Ka-
ilk gece, bittabi, vapurda uyumak raya on metro yakla§mamJ§ alsaydtk, 

mi.i~kiil oluyor. Ertesi sabah yedi bu«;:u~- kayigm su almast yi.iziinden bir ikinci de
ta bi.itiin yolcular ayaktaydt. K.ahvalll fa daha batacakhk! 
etmek iizere yemek salonuna inmi~tim. .Simdi soranm, biiti.in bu kabahat kim-
0 mad a, yolda bir vapurla kar~Ila~mak dedir? Bir vapurun tahlisiye sand alia -
iizere oldugumuzu ve sahile yakm bir nndan kimisi tahta ile kapahhr, kimisi 
noktada bulundugumuzu hahrladim, tek- de boyle delik de~ik olur mu? Bir va • 
rar gi.iverteye c;JktJm. lspanyol bandtra!t purun tahlisiye vesaiti bu halde mi bu • 
olan bu gemi, o esnada birkac; yiiz metre lunur? Vapurda, biitiin yolculara yetecek 
yakmtmtza kadar gelmi~ bulunuyor, ve kadar tahlisiye kemeri bulunmaz mt? 
biitiin si.iratile iisti.imi.ize dogru ilerliyordu. Ve yolcular, bu kemerlerin nerede dur
Vukuu muhakkak bir facia kaT§ISlnda bu- dugunu bilmemeli midir? 
lunmamtza ragmen, insan buna inan - Sthhiye dairesinin vesaitile Canakka • 
mak istemiyordu. Ciinkii sissiz, ruzgar - !eye c;tkligtmlz Zaman, e§yastniO hepsini 
stz, miikemmel bir havada, di.imdliz bir kurtarmaga muvaffak alan iki yolcu ile, 
denizin ortasmda, bir geminin, diger bir yalntz bir bavulunu kac;trabilen diger iki 
geminin uzerine, bile bile yiirliyecegine iic; ki~iden maada hepimiz yan c;1plak bir 
ihtimal vermek o kadar manastz bir §ey- vaziyetteydik. Vali Bay F eyzi ve Be
di. Gemicilerin, gi.iverte iizerinde a§agt lediye Reisi Bay Osman, bize kabil ol
yukan ko§U§maga ba~ladtgmi gorunce dugu kadar yardtmda bulundular. 
yolculan miithi~ bir tela~ kapladt vc her- Giilnar Varal 
kes hayk1rmaga koyuldu. Cocugunu, a • Bir kazazedenin anltttflgl 
nasm1, kansm1 araytp c;agtramn haddi he- Anafarta vapurile di.in sabah gelen 
sabt yoktu. kazazedelerden Ankara 1smet Pa~a K1z 

!spanyol gemisinin, Capo Pino'ya ba~ Enstiti.isii diki$ mtitehasslSI Madam Luiz 
tarafma dogru, sancaktan «;:arpi~J oyle §id- muharririmize kazayt ~oyle anlatmi~tlr: 
detli aldu ki, gemi hemen yana .devrildi, «- Sabahleyin hava gi.izeldi. Capo 
yolculardan bam1 yere yuvarland1, bir Pino vapurunun koprtisiinde resim «;:ek -
ktsmi eline gec;irebildigi yere yapi§arak mekle me~guldi.im. Birden kar§tdan ge • 

CUMHURIYE'l' 

-
iktr ~nJi hnrPketle.r 

Koyunculugumuzun 
inkisaft ~areleri • ----

Avrupa devletleri arasmda koyun ye
ti§tirme itiba rile biz dordiincii gelmek • 
teyiz. 35 milyon aded ile Rusya birinci, 
24 milyon aded ile ingiltere ikinti, 19 
milyon adedle ispanya i.ic;i.inci.i, 12 mil
yon adedle biz dordi.incii ve gene 12 mil
yon adedle Romanya be§i!'ci gelmekte • 
dir. Daha arkada stra i!e ltalya, Yugos· 
lavya, Bulgaristan ve Almanya vardtr. 

Di.inya yi.izi.inde ise koyun mevcudu 
600 milvondur. Bunlann 175 rnilyonu 
A vrupada, 148 milyonu Am erik ada, 
142 milyonu Avustralyada, 80 milyonu 
Afrikada, 60 milyonu da Asyadadtr. 

Senede koyunlanm1zdan 200-21 0 mil· 
yon litre siit, 15-16 milyon kilo yapag, 
80-90 milvon kilo et, 6-7 milyan aded de 
deri almaktaytz. Bu rakamlardan ko • 
yunculugun bizim muhtelif sanayi §Ube • 
lerimizde ve umumi ikt1sadi hayattm1zda 
nekadar miihim bir rol oynadtgma hi.ik • 
medebiliriz. 

Koyun Tiirk koyliistintin ya§ayt§J §ek
line ~ak uygun geldigi i~in koyunculuk 
bizde eskidenbire milli bir i~ haline gel • 
mi§ ve memlekette koyunu bulunmtyan 
hemen hi~bir koyli.i kalmamJ§tlr. 

Son zamanlarda memleketimizde ko • 
yun cinslerinin tslahi ve Merinos gibi cins
lerin arttmlmas1 ic;in ~ok biiyiik gayretler 
sarfolunmakta ve ~ok iyi neticeler de elde 
edilmektedir. Bununla beraber bu ugurda 
c;ok daha ~ah~mak lazJmdtr. 

Mesela kom§umuz Bulgarlar 1slah et
tikleri yerli koyunlarmm beherinden se • 
nede vasati 300 litre si.it ve 4-5 kilo da 
yapag almaktad!Tlar. Bu rakamlar bir 
koyun ic;in c;ok iyi bir randtmandtr. Bir 
~ok memleketler buna ancak gtpta ede • 
bilirler. 

Bulgaristan koyun cinslerinin 1slahmda 
kooperatiflerden fevkalade c;ok istifade 
etmi ve kooperatiflerin baytarlan hiikil
met baytarlarile elele verip bu muazzam 
i§i becermege muvaffak olabilmi§lerdir. 
Bir koyi.in koyunlan bir kooperatife da
hil edilmi§ ve bu kooperatif ic;in Ziraat 
Vekaletinde ayn bir defter tutulmu§ ve 
yap1lan tecrlibeler ve elde edilen neti • 
celer ma ile bu deftere kaydedilmi§ ve 
zamanla ve <;ok az masrafla bugi.inki.i 
g1pla verici vaziyet elde edilmi§tir. 

M. TEZEL 

15 kuru, i~in karde~ini 
olduren adamln akd:ieti 

Tifoya kars1 harb 
~ehrin tekmil kuyular1 

kapatilmahdir 
istanbul hastanelerinde teda vi edilenlerin yar1sin1 

haricden gelenler te~kil etmektedir 

Dr. Abravaya ve Prof. Kaz1m Nu1·inin fikirleri 
Degerli mi.itehas

sts doktorlanmtz -
dan Nigde meb'u • 
su Abravaya ilk su· 
alime ~oyle cevab 
verdi: 

«- Sthhiye V e -
kaleti bilumum sari 
hastahklara kar~1 
<;ok amanSIZ bir Sa· 
va~ a«;:mt~hr. Bittabi 
bu arada tifoya da 
laztm geldigi kadar Dr. Abravaya 

ehemmiyet vermi~tir. 
hin ic;inde oldugum i~in yakinen biliyo
rum, en ufak hadiselerle bile dogrudan 
dogruya alakadar olmakta, istatistikleri 
dikkatle kontrol etmekte, memleketin u
mumi sthhatile bir kronometro gibi §a~ma· 
dan ve durmadan me§gul olmaktadu. 

Tifoyu kaldtrmak demek bu mikrobu 
yenmek demektir. Fakat bunu sadece 
yenmek ve imha etmek kafi degildir. Ay
ni zamanda imhayi muteaktb haricden 
tekrar gelip bannmasma da mani olmak 
laztmdtr. Bu da tabiatile kolay bir i§ 
degildir. 

Al10mas1 iktiza eden klasik tedbirler 
§unlardtr: 

Su ve kanalizasyon meselelerini hal • 
letmek, §ehirde mf sari hastaltklara 
mahsus hastaneler tesis etmek, portor ya
ni hastahk nakledenleri araytp bulmak. 
Halbuki bunlar kolayhkla anla~Jlacagt 
vec;hile kulliyetli masraflara mutevakktf· 
ttr. Ben 1stanbul Belediyesinin boyle bti
yi.ik masraflan yapabilecek bir vaziyette 
bulunmas101 can ve goniilden dilerim.» 

- Peki amma acaba Belediyenin az 
mauafla yapabilecegi i§ler yak mudur ~ 

«- ,Siiphesiz ki hem az masrafla, 
hatta hem de hie; para sarfetmeden yapa
bilecegi ~eyler vard1r. 

Bunlarm en ba~mda a~1 yer almakta
dtr. Esasen Sthhiye Vekaleti biiytik bir 
viikuf ve yiik ek bir muvaffakiyetle ~ok
tanberi bunu tatbik etmektedir. Bu hu
susta tavsiye edecegim §ey a§IOIO daha 
vasi mikyasta tatbik edilmesidir. Bir de 
a~IYI yalmz tifo ~1kan ailelerde degil, 
ayni zamanda tifo mmtakas1 diye Sthhi
ye Vekaletince tesbit edilmi~ olan rna· 
hallerde de tarama usulile ve senede iki 
defa tatbik edilmesine taraftanm. Bu 
i~in ko]ayla~tmlmasi it;in yerli mikrab
larl-a yaptlmt~ ve Sthhiye Vekaleti ens
titiilerinde ihzar edilmi~ komprime ha
linde &§I hablartnl tavsiye edecegim. Bu
nu sttma mmtakalannda dagtti!an kinin
ler gibi halka her alh ayda bir kalayhkla 
dagttmak miimkiindi.ir. 

Bu suretle mikrobun istila ettigi vticud
lerin muafiyet halinde bulunmalan da 
temin edilmi§ olur. 

Bundan ba§ka sokaklan temiz tutmak, 
sineklerin g1dalar iizerine ta vazzuuna 
mani almak, memba suyu diye sattlan su
lara dikkat etmelc ve bilhassa bilci.imle 
sarm«;: ve kuyulan behemehal kapatmak 
da Belediyenin para sarfctmcden yapa -
bilecegi faydah i§ler meyamnda bulun· 
maktadir. 

Bu kuyu ve sarn~ meselesinde bilhas
sa ISrar edecegim. Ci.inkii siitlerine su 
katan baz1 si.itc;i.iler de dahil oldugu hal
de birc;ok san' at erbabt kullandtklan su-

Ian buralardan tedarik ederler. Bunun 
ic;in benim kanaatim kuyular ac;tk kal
dtkc;a tifonun oni.ine ger;ilemiyecegidir. 

Bittabi sineklerle miicadele etmek, bos
lanlan ve meyva bahc;elerini §ehrin ic;in
den kaldumak, olmadJgi takdirde hie; ol
mazsa bunlan yi.iksek duvarlarla ~evir
mek de Belediyenin vezaifi meyanmda
dtr. 

Elhastl btitiin fikirlerimi !iU §ekilde 
hulasa edebilirim: Tifonun biisbiiti.in kal
dmlmasi mi.imkiindiir, fakat zordur. Bu
nun ic;in ilk ~art tifo hastaltgmm sirayet 
ve inti~anna sebeb alan amilleri kaldtr· 
mak, ikincisi vi.icudlerde muafiyeti temin 
etmektir. 

Burada bir noktayi daha kaydetmek 
isterim. 0 da lstanbul hastanelcrinde kafi 
derecede yatak olmadigtdtr. Bunun bir 
sebebi de ~ehrimiz hastanelerine gelen 
hastalar10 en a§agi yansmm haricden 
gelmesidir. Y ani Belediye fakir biitr;e
sinden sthhati umumiye ir;in sarfettigi pa
ralariO miihim bir ktsmi haricden gelen· 
!ere tahsis edilmektedir. Bu itibarla ta~ra 
belediyelerinin de Istanbul Belediyesine 
k1smen yard1m etmesi laz1mdtr kanaatin
deyim. 

.Su son noktay1 da ~iikranla kaydet -
mek isterim ki §ehirde hastahgm biraz 
fazla olmasma ve seneden seneye arttyor 
gibi goriinmesine ragmen vefiyat pek 
azdtr.» 

Prof. Dr. Kaz1m Nuri 
Rontgtm mi.ite • 

hassiSl profesor Ka
ztm Nuri evvela bu 
i~in ihtisas haricin • 
de bulundugunu ve 
soyliyecegi sozierin 
umumi mahiyelte o· 
lacagmi kaydettik • 
ten sonra fikirlerini 
~u §ekilde hulasa 
etti: 

«- Tifo vak' a • 
Prof. Kdzam Nuri !an §ehirde hakika • 

ten c;ok artmt~hr. 
Bunun taammi.imi.inlin ba§hca sebebi, 
gi.ibresinden istifade maksadile lagtm 
sularmm dagrudan dogruya baz1 bastan· 
lara sevkidir. ,Siiphe yak ki halkm da ko
runmasmi bilmemesinin bunda biiylik 
dahli vardtr. 

A~tya gelince hence bu hi~ de Hfi bir 
tedbir degildir. Eger tifayu bu memle
ketten hakikaten sokiip atmak istiyorsak 
radikal tedbirler almahytz. S1tma mi.ica· 
delesinde kinin nastl kafi bir ~are degil 
de batakhklan kurutmak, sivrisinekleri 
imha etmek de lanmsa, tifo meselesinde 
a~I kafi degildir. Bunu kaldtrmak ic;in 
ayni $ekilde miicadele etmek, yani su ve 
kanalizasyon i~lerini halletmek icab ed~r. 

Bizde miicadele maalesef ~ok mevzii 
oluyor. Bunda hepimizin ayn ayn kaba
hati vardtr. Sistematik bir metod dahi • 
linde ~ah~mak icab eder. Bu arada A
nadoluda gozi.ime ili§en bir hadiseyi kay
detmek isterim. Bazt koyler, ba~ka koy • 
lerin pisliklerini ta$tyarak getiren nehir 
sulanm kullamrlar, hatta ic;erler. Bu da 
bir«;:ok hastahklarm taammiim etmesine 
sebeb olmaktadtr. Bunun ic;in kayma· 
kamlarm ve nahiye mi.idiirlerinin de naza~ 
r1 dikkati ehemmiyetle celbedilmelidir.» 

MURAD SERTOGLU 

5 
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Okuyucularrmla 
ba~ba~ 

1- Be~ikta~tan Ali imzasile mektub 
yolhyan okuyucuma: ~;;;;;;;;;;;~ 

Samson degil, Samsundur. Samson ~ 
dersek habra bizim giizel ~ehrimiz gel· 
mez, Dalilanm pehlivan a~tkt ve ona ta· 
alluk eden hikayeler, ~iirler, tablolar ge· 
Iir. Gireson da Giresun okunamaz. 0 a· 
dm Kerassunla'dan gelip gelmedigini 
ara~lirmaga mahal yak. Biz Gireson bi· 
liriz ve oyle kullanmz. T rabzon da oyle. 
TITa~a gelince: Bu kelimenin yantmak 
manasma gelen fars«;:a lera~iden filinden 
ismi masdar olduil;una gore tra!i degil, 
lira~ ~eklinde yaz1lmast ve hele Arabla1· 
tmlarak matru$ gibi ~ekillere sakulma· 
mast laztm gehr. !talyanca bir kelime 
alan (Casino) yu kazino diye yazanlar 
da var. 

2 - Ismail Karadag imzah mektub 
sahibine: 

Adalara onceleri Cin adalan (De· 
manissia) derlerdi. Daha sanra Papaz 
adalan manas10a Papadonisya adt veril• 
di. Bu iki adm unutulmast ve yerine 
Prens adalan isminin gelmesi, Bizans 
imparatorlar10dan ve prenslerinden ~o
gunun oralara si.irillmesinden dolaytdtr. 
Adalar hakkmda yunanca ve frenk~e bir 
~ok eserler vardtr, tiirk~ede Celal Esa• 
dm Eski 1stanbulundan daha iyi malu· 
mat veren bir kitab bilmiyorum. 

3 - Y alvacda Adil Tiirkogluna: 

«Cok bilen ~ak yamlm> sozii isabetli 
bir hiiki.im ifade eder. Ciinkii ~ak bilen• 
ler ekseriya nefislerine fazla itimad ta Ir• 
lar ve her~eyi bildiklerini tevehhiimc ba~
larlar. 0 gibilerin c;ok yamlacagma §Up· 
he mi var? .. F akat hi«;: bir§ey bilmedikle· 
ri halde ~ok bildiklerini tevehhiim eden· 
lerin ktrdtklan potlarm yaniOda otekilerin 
yanh~lanm <<mahzl isabeb> tammak hie; 
de hata say1lmaz. 

4 - lmparator kelimesinin ash latin· 
cedir. Eski Ramada kumandan mevkiin· 
de kullamhyordu. Sonralan mutlak hii· 
kiimdar manas1m ifade eder bir kelime 
oldu. 1mparatorla krahn fark1 birincisinin 
muhtelif kavimlerden, ve hatta hiikumet
lerden terekkiib eden bir devletin ba§tnda 
hulunmastdir. Mesela ingiltere krallan, 
birc;ok mi.istemleke !ahibi ve bilhassa 
Hindistamn hakimi olduktan sonra impa· 
rator unvan101 almJ§lardtr. Eski Roma, 
e~ki Rusya, eski Avusturya ve Almanya, 
eski Osmanh 1mparatorluklan da oyle
dir. !mparatorlar -hele siyasi ve askeri 
kudret sahibi olduk~a- kendilerini kral
lardan i.isti.in tutarlardt, hatta bu iisti.inli.ik 
iddias1, 1815 teki Viyana kongresinde 
mufassal bir te~rifat davas1 yaralmi~ ve 
sonunda devletlerin kongrelerde alfabe 
masile temsil alunmalan u ul ittihaz 
alunmu~tur. 0 tarihtenberi imparatorlar• 
Ia krallann beyneddiivel merasimdeki 
vaziyetleri miisavidir. 

5 - Haskoyde Sadtkiye sohgmda 
10 numarada Mukaddere: 

Sualiniz bana muphem geldi. Orta 
Asyadan ilk gi:ic;eden Tiirklerin hangi 
soya ve boya mensub olduklannl tesbit 
degil, tahmin dahi etmek imkan haricin· 
dedir. 0 gi:i<;ler, yazth tarihten on binler· 
ce yil once ba§lami§hr. Eger orta~aglar• 
daki gi:i<;leri soruyarsamz gene cevab 
vermek mii~kiildiir. Fa kat Oguzlarm, 
Sekukilerin ve bunlara benzer bi.iyiilt 
kiimelerin goc;leri hakkmda malumat edi· 
nilmek miimkiindiir. 

M. TURHAN TAN 

Janette Mac 

I 

I 

Kills (Hususi) - Bundan bir miid -
det evvel Mehmed admdaki bir sab1kah 
on be~ kuru§ yi.iziinden karde~ini cana
varcasma kesmi§ti. Gazi Aymtab Agir
ceza mahkemesinde yaptlan duru~ma 
sonunda Mehmed idama mahkum edil
mi~ ve hi.ikiim kat'iyet kesbettiginden 
!dam hlikmii infaz olunmu§tur. 

Gonderdigim resim canavan cezasm1 
c;ekmi§ bir vaziyette gostermektedir. 

KOLTOR ISLER/I---
Orta tedrisat ve san'at mek

tebleri s1hhat itleri 

DENiz ISLER! Donald'1n diigiinii 
Liman idareainin yeni aldtgl 

I 

len iki bacah bir vapur gi:irdi.im. V apur
la Bogazm sahilleri gi.izel bir manzara 
arzediyordu. Bunu tesbit i~in ugra§ITken 
gemilerin birbirine yakla§tlgmi gordiim. 
Bu anda resim ~ekmegi filan unuttum. 
Bizim vapur daha dJ§tan gitmesi laztm
ken ir;eriye dogru dondi.i. 

Carp1~ma olurken b:rden yere di.i~ti.i'll. 
BattlgJmJZI anlaymca e§yalanmiZI kur • 
tarmak istedik. F akat kaplanla tayfaiar 
«merak etmeyin, bir §eyiniz zayi olmaz» 
dediler. Halbuki kendileri gittiler, her
§ey]erini aldtlar. Y olculan di.i~iinen bile 
olmadt. Vapur 1 saatte bath. Kaplan ve 
tayfalarm sozi.ine aldanmasaydtk her • 
§eyimizi kurtanrdtk. 

300,000 frankhk zaranm var. 450 
Turk lirahk da doviz almt§tlm. Hepsi 
mahvoldu. Y almz bir <;antam1 kurtara • 
bildim. 0 da ftalyan vapurunun c;i.iriik 
sandah ic;inde SJTS!klam oldu. ispanyol 
vapuru yardtm etmege hazl!landJ. Fa· 
kat bizim kaptan kabul etmedi.» 

Arkada~tmJza, tek kurtanlan bavu • 
lundaki e§yanm peri§an halini gosteren 
Madam Luiz'in pasaportu da denize 
di.i§mii~ ve kaybolmu§tur. 

~imdiye kadar biitiin muallimlerin 
s1hhat i§lerine istanbul Maarif mlidiir
lli~ii s1hhat heyeti bakmaktaydt. Maarif 
VekAleti, Maarif miidiirliigii s1hhat he
yetir.in fazla me§guliyetini nazan dik
kate alarak orta tedrisat ve san'at mek
tebleri s1hhat i§lerile me§gul olmak i.i
zere istanbulda yeniden bir heyeti sth· 
hiye te§kilini miinasib gi)rmii§, keyfiyeti 
diin Maarif miidiirliigiine bildirmi§tir. 
Yeni sthhat heyeti Kabata§ lisesl dok -
toru N e§etin riyasetinde olmak iizere 
Galatasaray doktoru Biirhan, M. Aring, 
Celal, Haydarpa§a lisesi doktoru Esad 
Nureddin, Pertevniyal lisesi doktoru is
mail, Ku; Muallim mektebi doktoru 
Semiramisten miirekkeb olacakhr. 

Yeni heyeti s1hhiye sah ve cuma giin
leri olmak iizere haftada iki defa top
lanacaktlr. 

Mtalr Krah Yunan 
aahillerinde 

Atina 28 (Hususi) - M1s1r Krall Fu
adla validesinin rakib olduklan muhte
~em cNah-Berk. yati dun Patras lima
nma gelmi§tir. Yat bugiin Korfu'ya gi~ 
decektir. Kral bu yatla Akdenizde bir 
gezinti yapmaktad1r. 

romorkor 
Liman !§letme idaresi tarafmdan Av

rupadan satm alman romorkorlerden 
biri dun vapurla limammiZa gelmi;1tir. 
Diger iki romorkor de oniimiizdeki ay 
i~inde limamm1za gelmi~ bulunacakhr. 
!dare, bu suretle 3 yeni romorkore sa -
bib olduktan sonra elde mevcud eski 
romorkorleri esash bir surette tamir 
ettirecektir. 

Lirnan i~letmesi, Avrupadan iki tane 
de yeni su tank1 satm almaktad1r. Bu 
tanklar iig yiiz tonluk olacakhr. -···-~iipheli bir adam yakaland1 

ihsan admda ~iipheli bir adam Emni
yet ikinci ~ube miidurli.igii memurlan 
tarafmdan yakalanml§hr. 

ihsan eskiden izmir vilAyetinin <;e~
me nahiyesi miidiirliigiini.i ifa ederken 
zimmetine para g~irmi§ ve ortadan 
kaybolmu§, kendine koltuk degnekleri 
tedarik ederek sakat bir adam siisii ver
mi§, bir miiddet sonra da muhtelif mii
hlirler kazd1rarak dolandmclltk etmege 
ba§laml§hr. 

Bu adam nezaret altmda bulunmakta 
ve hakkmda tahkikata devam edilmek· 
tedir. 

Me~hur sinema san'atkarlanndan Ja· 
nelte Mac Donald'la Gene Raymand'un 
Holivud' da evlendiklerini yazmi~hk. 
Resmimiz yeni c;ifti kiliseden <;1ltarken 
gostermektedir. 

' • 
, 



u CUMHURiYET 29 Haziran 1931 _ 

Avrupada_ ~kuya~ T~rk f~l Seyit Rl~a aQir yarall 
gen~lennin vaziyeb Be~ ~ehir arasmda T J• d .h b . 

HiikUmet namma giden genclerimizin maa,Iarini atletizm ma~I unce ID e I ata ~em eri 
vaktinde gondermemekle onlart ~ok mii,kiil va· Edremidde yap1lan mii- •• d• d J 
ziyetlere sokuyoruz, bunu sur'atle tanzim etmelidir ::::k~;:'""'"~! .. ~~!u.,_ mutema I yen ara 1yor 

Dresden: 23 haziran utandmct bir§ey yoktur. Paralanmn vak- ~ ~ 
letizm musabakalan Edremidde biiyiik 

Curnhuriyetin 20 haziran 1937 say1- tinde gelmemesi yuzunden oda kirahyan- bir intizamla yaptlmi§ ve balk tarafm-
sinda Avrupada okuyan Turk gencle • !ann Turk genclerine ve Tiirkluge kar§l dan alaka ile takib edilmi§tir. Seyirci -
rinin kontrolu meselesi ba§bkh guzel yaphklan kotii tefsirden burada bahset- ler arasmda Bahkesir Valisi Etem Ay
bir yaz1 okudum. Boy!~ ulusal bir mev- mek istemem. T ahsilde bulunan gencle- kut ve binleree balk bulunmaktayd1. 
zua girilmi§ken ben de bildiklerimi ve rimizin tatbikat gormek maksadile tertib Yan§lar ve kazananlarm dereceleri §OY
i§ittiklerimi dogrudan dogruya ac;tga vur- edilen ilim gezintilerine, paras1zhk yii • ledir: 

tBa~to.rata 1 tnct &ahftedel 

sergerde Seyid R1za ag1r surette yara -
lanmi§tlr. 

Bahri Turgud 

Ba§vekilimizin kahraman 
tayyarecilerimize iltifat1ari 

maYI bir yurd borcu biliyorum. Alman • ziinden gidemediklerini soylersem iizul • 100 metro birinei Raif Bahkesir 11/2/ 
I · w t • 10 ik . · N · B u ·· ·· s··1 Elaziz (Hususi muhabirimizden) -yada okuyan gender arasmda buyiik is- mez misiniz? Bu gene erm c;ogu sa nm ' mel azml ursa, guneu u ey-

B . b havar,·lerl·ne do··nmu···Ierdt·r·. Birkar- zey • man Edremid. Tuncelinden donen Ba§vekil evvela Ela-tidadlar hie; de az degildir. lZ u gene- , y • 

tl.nle kuru ekmek gidalanm te§kil eder. 400 metro Ibrahim Bursa 48/4/10, ziz tayyare meydamm ziyaret ettiler. 
lerimizle gogsi.imiizii kabartarak oviine - lk ikt·nel· a·· mer Ayval1k, u" ,.u··neu·· c::!evk1. K 1 f 1 d R 

B k · d. k. T .. k · · "' ~ endi erini zabit ve e rad kar•I a 1. e-biliriz. Tahsil hayatimizl daha s1k1 bir en c;o 1ster 1m I, ur gene!, aym 1 Edremid. ' 
d d k. ··d · h ·1· fakatlerinde S1hhat Bakam Refik, Mii • 

kontrolla daha c;ok verimlendirmek, el • gliniin e 0 a Irasmi 0 esm, er 1 Im ge- 800 metro ibrahim Bursa 2/16/10, i . 
· · · k 1 E · t S d w fetti~ Kaz1m Urbay, Umum ]andarma bette, ba~ dileaimiz olmahd1r. Burada zmhsme at! sm, mmye • an '81 me- kinci Remzi Bursa, ii~iincii Osman Ban- ' 

' .,. 1 J h t b. ·· kl Kumandam N aci, T unceli Kumandam gozden uzak tutulmamasJ gereken nok - muri e yuzgoz o masm, ra a IT yure e d1rma. 
talar arasmda temelli bir c;e§itlilik vardu. kitablanna, dersine dalsm. Paranm iki ay 5000 metro Turgud Bahkesir lB/3/5, Alp Dogan ve maiyeti erkam vard1. 
Ben, burada, bunlann en ba§ta ge]enini da geciktigi oluyor. Parasm1 haftalar ikinci Etem Bursa, iigiincii Talat Edre- Tayyare karargahmda tevakkuf oluna • 
lleriye surmek istiyorum: gec;tikten sonra alan bir Turk genci, ada- mid. rak filolarm kumandanmdan vaziyet ve 

51m kirahyan Almanm zengin olmadigmJ Cirid atma birinei Hamdi Bursa 43/6/ hareket hakkmda izahat almd1. hahat 
Devlet hesabma tahsile gonderilmi§ 

Pek iYI. bilir. Alman, parasm1 eline gec;ir- 3, ikinei Mehmed Bahkesir, iic;iineii Sa- sonunda Ba§vekilin c;ok miitehasssis 
genclerimize devam edeeekleri yiiksek b h dd. B 

mek ic;in Turk gencini slki§tmnca, elbet- a a m ursa. oldugu anla§Ihyordu. Bundan sonra 
okulun ad1 ve yeri gosterildigi gibi ogre- I Tek ad1m birinci Raif Bahkesir 6/44, 

d b !d. ·1 · · H lb te, §U cevabt a 1yor: meydana gidilerek tayyareler gozden necekleri mevzu a i m mi§hr. a u- ikinei Edib Bahkesir, iic;iincii Suphi 
ki: gosterilen yuksek okulda ihhsas yap- «- Paramiz heniiz gelmedi. Lutfen Edremid. gec;irildi ve miiteaktben gene tayyareei -
tutmak istedigimiz mevzu; ya c;ok sudan biraz bekleyin.» Ug ad1m birinci Edib Bahkesir 11/80, leri etrafma tophyarak ayn ayn sualler 
ara§tmlmaktadlr, veya busbiitiin yok gi- ParaYI kim gonderiyor? Tiirkiye ... ikinci Suphi Edremid, ii~iincii Feyyaz sordu ve uc;u§, harekat esnasmdaki heye • 
bidir. istidadh genclerimizi boyle bir va- Coriiyor musunuz, onem vermedigimiz Bursa. canh inhbalanm anlatmalanm emretti, 
ziyete dii§urmemek ic;in Alman tahsil ha- bir hareket yi.izunden yuksek bir ulusun Gulle birinci Sabahaddin Bursa 11, bilhassa gene bir tayyarecinin intiba1 c;ok 
yatmm temellerini iyice ogrenmek ve o- §erefile oynanml§ oluyor. hte bu kotu ikinci Refik Bursa, iigiincii Hulusi Ba • heyecanh oldu. Gene tayyareci mekteb
na gore yol sec;mek mecburiyetindeyiz. propaganda zeminini kendi elimizle ha- hkesir. den sonra ilk miihim vazifeye <;Jkanlar • 
r k k d b'ld·~ · k I k' · z1rlami• oluyoruz. Boyle sarsmtlh bir pa- Disk birinci Sabahaddin Bursa :34, dan biridir: -ro ya m an 1 Igtm va Ja an, tmseyt • h ikinci Selman Bahkesir, iigiineii Ragtb 
incitmek istemedigim ic;in, burada mala- ra vaziyeti, Turk gencinin c;ok assas Bandlrma. «- Harekat mmtakasmda w;uyor -

k · H. ·· h · d · t ·· · d ·1 olur mu ol durn. Muhalefetrilern meskun bulun • rna tan vazg~1yorum. I<; §UP es1z, e- maneVJya 1 uzenn e am1 • • Yiiksek atlama birinci Ramazan Bur- "' 
gerli ve anlaYI§h bir kontrolla bu gibi bi- maz mi, bunu dii§iinmeden degerlendire- sa 1/59, ikinei Ali Bahkesir, iic;uneii !r- duklan bir kay iizerinde idim. <.;ok a! • 
c;imsizliklerin, vakit kaybetmeden, online biliriz. fan Bursa. c;ald1m ve takriben yerle aramda 1 0 met-
gec;ebiliriz. Neden bu para i§i diizeltilmiyor? Or- 4X 100 bayrak birinci Bursa 48/4/5, roluk bir mesafe kalmt§h. Tam bu mada 

Tahsilden en biiyiik verimi beklemek tada a§Ilmasl imHnsiz bir banka teknigi ikinci Bahkesir, iigiineii Edremid. dam iizerinde duran dort §aki birden tii-
ne kadar ulusal bir haksa genclerimizin engeli mi var? Biz eger ufaktefek kurs 4X400 bayrak birinei Bursa 4 dakika, feklerini bana ~evirdiler. Derhal maki -

f h · k (para ray1"c1·) hahn jr-in ulu bir yurdun 8, ikinei Bahkesir, iic;iineii Bandlrma. nelitiifegwi tevcih ederek taramagw a ba~Ia -§ere ine, haysiyetine e emm1yet verme -. ~ 
de 0 kadar ulusal bir borcdur. Hatta, §erefini unutuyorsak, iyi bir i§ i§lemi§ ol- 1zmitte yapt1an bisik1et d1m. Meslek hayahmda ilk beklemedigim 
yabanc1 bir i.ilkede, her§eyden once §eref muyoruz. Atatiirk Tiirkiyesi bir disiplin miisabakalari hadise ve heyecan budur.» dedi. 
ve haysiyetin en biiyiik bir yeri olmah • Tiirkiyesidir. Turk talebesinin, dolaYI • !zmit 28 (A.A.) _ Bisiklet Federas _ Ba§bakan gene tayyarecilerle, ku -
du. Bizim genclerimizse Almanyadaki sile butiin Tiirkliigun §erefini dii§unerek yonu tarafmdan bolgemizde tertib edi· mandanlarile bir arada resim c;ektirdi, 
Emniyet • Sandiklannm ayak diremi§ zi- meveud engelleri bir an once ortadan len seji bisiklet yan~larmm yedinci ve askerler, erba§lar vaziyete seyirci kalmi~
yaretc;ileridir. Emniyet - Sand1klarma fo- kald1rmak mecburiyetindeyiz. Biz gene· sonuncusu bugiin 100 kilometre mesafe lard1. Yiiksek iltifatlanm onlardan da 
tograf makinesini, p-ltosunu, v.s., ya • ligimize butun Turkliigiin istikbalini iizerinde Bisiklet Ajanhgmm idaresinde dirig etmek istemiye.n lsmet lnonu, emre 
tJrtmak bahtiyarhgmda bulunan gencle • emanet buakacag1z. On Ian yabanc1 iii- yap1lmt§hr. Ko§U netieesinde yap1lan filan Juzum gormeden bizzat k1t' alar a 
rimiz de, ne kadar yazik lci, c;ok azdir. kelerde herkesin istihzasi altmda biikiil- tasnife gore, Akye~il kulubiinden Vah - yakla~tJ ve: 

mii§ gormek istemeyiz. hte tahsil i§imizin det 10 puvanla birinci, ayni kuliibden - <.;ocuklar sizler de geliniz, beraber 
Bakm1z, bugiin aYin 23 iidiir. Ayhg1- en aeikh bir tarafJ. Ben genclerimizin Kadri 15 puvanla ikinci, Mithat 23 pu· 
h ·· k b. ·· l · 24 1 bir resim ~ektirelim, dedi. na enuz avu~amamJ§, tam IT soz e, boyle iiziintulu vaziyetlerde nasii ~ah§ • vanla ii~iincii ve Ibrahim puvan a 

m k t CI · 1·z· saYISI d .. d.. ·· 1 · 1 d. En biiyuk mii)·deyi i•iten gene tayyare ang1ra ur§un a an gen enm m tJklarma hayret ediyorum. Biiyuk bir or uncu ge IDI§ er rr. • 
a d v•td·r E · t Sa d1WI memuri·le f ld y d 11 k askerleri ve erba•lar muvaffak vazifele • z egl I . mmye - n g ideal a§kl olmadan bu yapilamaz. v e a man ur unun Yl 1 ' 
~etin bir pazarhga giri§mi§ bir Turk gen- rine candan ko~ar gibi ko~tular ve bir 
cini uzaktan seyretmek gibi i.iziicii ve M. NERMl kongresi lahada Ba~vekilin etrafma toplandilar. 

Vefa idman Yurdu otuzuncu y1lhk Dizlerinin dibine oturdular, resimler c;e

Simone Simon Parise avdet etti 
kongresi Saim Turgudun ba§kanhgmda kildi. 

toplanmi§tlr. Bundan sonra otomobillerle asker! 
Eski idare ve murakabe heyetlerinin hastanesine gelindi, Ba§vekilin burada 

raporlarl Okunup kabul edildikten son-
gosterdikleri derin ~efkat ve alaka c;ok ra yeni idare heyeti segimi yap1lmi§tlr. 

Genel ba§kanhga Vefa idman Yurdu ~ayam dikkatti. Butiin hastanenin her 
miiessislerinden olan istanbul Maarif kogu§unu gezdiler, basta askerlerle, zabit 
miidiirii Tevfik Kut ve idare heyeti lerle yakmdan alakadar oldular, derdle -
ba§kanhgma ~ehir meclisi azasmdan a- rini, hastabklanm sordular ve bir baba 
vukat Hasan Fehmi ve azahklara da gibi her hastanm ba~1 ucunda tevakkuf 
Hasan Be§er, Ali Muhsin, Neemeddin ve ederek yiiziinii ok§adiiar, en hazin sesli 
Nureddin Yener; murakabe heyetine de hastalar bile kiikremi~ ve yiiksek fiyevri 
Faik Kunt, Saim Turgud, Saim ~ahin i~inde bile: 
ekseriyetle segilmi§lerdir. 

Yeni idareye muvaffakiyetler dileriz. - Sag ol fnonii diye hayklriyorlardi. 
Almanya: 3 • Letonya: 1 Ve kuvvetle tahmin ederim ki basta -

Riga 28 (A.A.) - Letonya igin bir lann en c;abuk ve en iyi tedavisi fnonu -
rekor te§kil eden 10,000 seyircinin oniin- nun gosterdigi asilane alaka §efkat ve 
de kar§Ila§ml§ alan Almanya - Letonya muhabbet telkinidir. 
milli futbol tak1mlan ma~mda Alman Bundan sonra laboratuarlar, diger te
milli tak1m1 hire kar§I iic; say1 ile galib sisat tetkik edildi, hastanenin bah~esine 
gelmi§tir. Mat;l <;ekoslovak hakem Krist kurulan bir masa iizerindeki deftere Sih· 
idare etmi§tir. hat Bakanile birlikte imza atJld1. 

Maruf &inema artisti Simone Simon bir miiddettenberi Holyvodda film 
c;eviriyordu. San'atkar gec;en hafta Parise avdet etmi~ ve presti§karlan ta
rafmdan hararetle kar!iillanml!iitlr. Simone Simon resimde fotograf imzalar • 
ken goriiliiyor. 

K1zilaya iiye dev4irme haftas1 
1 temmuz 1937 de ba,hyacakbr. 

iiye yaz1hmz! 

r-· -H A c--1 ' - Gizleme Feride, dedi. Ben senin 

R A $ I
• D du§manhgmi degil, yard1mm1 temine gel-

dim. Aleyhime kurulan her dolab1 bili
yorum. Sami Beyin eglence geces1 SIZI 

\.. «Cumhuriyet» in milli sergiize,t romani : 36 ====-') nas1l kandirdigmJ, nas1l polisi getirerek 
~===- onlara bile kalb sektesini bir cinayet gibi 

Kendisine kar§i liizurnsuz bir emniyet bir yabane1 gibi sizin yammza yerle§tir • gosterdigini biliyorum. 
gosteriyorsunuz. Ona pek emniyet eaiz mesi de maksadmm pek hay1rh olmad1 - _ 0 gun ve 0 gece evimizde, aramiz-
olmadlgmi anlarsm1z. Ben tahkik ederek gwml gostermege kafi degil mi? Sana tek- d · · · ·b· a Iml§Sln g1 I .. , 
ogrendim. Zaten sizin ara"\IZa sokulmasl rar ediyorum Feride: Bu gene Mahmud - Her vasJtaya ba§ vurarak ogren -
da §iipheli degil mi? Sizi nereden tam • degil, !rfandu ve Sami Beyin ogludur. dim. Yalmz garabete bak ki morg olude 
yor? Hem ..• ziyafet giinii kom§ulanmz- Polis tarafmdan gayet s1kt takib olun • bir cinayet eseri, zehirlenme delili hula
dan birinin misafiri olarak sizin evinize maktad1r. <.;unkii bir cinayetin faili oldu- mad!. 
geliyor. Sizinle birlikte, eski bir dost gibi guna dair aleyhinde son derece kuvvetli 
:~-;yip i~iyor. Derken Ay§e kadmm bir deliiler elde edilmi§tir. - Henuz rapor verilmedi ki .• 
stkteden olmesi uzerine ortaya ~Ikiyor. - Korkanm Beyaz!dda oldiiriilen - Evet amma rapor hazudJr. Onu da 

- Ay~e kadmm kalb sektesinden ol- hizmetc;i kadmdan bahsedeceksiniz. yarm obiir gun ogrenirsiniz. Ben netieeyi 
medigini soyliyen 0 oldu. ~imdiden haber veriyorum. Ne diyordum? 

- Ha. · · Demek biliyorsunuz. Demek Bu Sami Bey nasi! bir fesad fikrile senin 
- Evet, bunu uydurup sizin nazar1 size onu da soyledi. T abii, oglundan hie; ve ailenin arasma girdi? Orasm1 bile • 

dikkatinizi celbetmek, bir tak1m hayall, dem vurm1yarak Adile kadmm mec;hul mem, amma ~u neticelere bakilma niyeti 
uydurma vak'alarla sizin hayretinizi, bir el tarafmdan ortadan kaldmldigmi seni de koeam da faka bastirmaktJr. Siz 
takdirinizi uyand1r1p kendi.SI.nJ· SI.ze dost nlatm1 t1r a § • §imdi bir katili muhafaza ediyorsunuz. 
yapmak i~in.. - HaYlr, yanh§m var. Mec;hul bir Feride Hamm birdenbire dogruldu: 

Feride Hamm, nefret ve §iiphe dolu elden hi~ bahsetmemi§tir. _ Evet amma bunlardan sana ne? 
nazarlarla kar§Ismdakini suzerek: - 0 hal de Adile kadm1 benim ol - Sen in ister Ane ile ister Adile kadmla 

- Bundan maksad1 nedir? Ne de • diirdugiimu soylemi§tir. ne alakan var ki boyle 51b f1k1 sorup ta-
mek istiyorsun? -Boyle bir§ey soylemedi. kib ediyorsun~ Benimle ne alacagm ve-

- Bundan maksad1 ne oldugunu ke§- Siileyman Rahim ic;ini c;ekti. Pek mah- recegin var? ArtJk beni buakmJYacak 
fetmek kolay degildir. Y almz, i§te oglunu zun ve pek magdur bir adam tavrile: miSln? Soz soyliyecek, miicadele edecek 

T etkiklerinden c;ok memnun kalm1§ 
olan Ba~bakan doktorlara: 

- Doktorlar, ne§elisiniz, c;ah§iyorsu -
nuz, biiyuk bir intizam ve vazifeseverlik 

halim kalmad1. Bana demindenberi bir 
c;ok §eyler anlatJyorsun. Ben hie; birine 
inanm1yorum. Bunlardan ne c;1kacak? 
Netice neclir? Soyle ve git. .• 

- T abii soyliyecegim. Y alniz, §im
diye kadar seni ve kocam yanh§ bir i§ 
yapmaktan ahkoymak ic;in ikaza c;ah§hm. 

- Liizumu yok, istemiyoruz. <.;unku 
sana inanmam1z kabil degildir. Sen ba§
kasmm i§ledigi cinayetlerin sana yiikle -
tilmek istendigini soylerken biz bu cina· 
yetleri lcimin yaptJgm1 pek iyi biliyoruz. 

Siileyman Rahim, iistunde oturdugu 
karyolada sendeler gibi oldu. lki gozliik 
cam1 arasmdaki gozleri hiddet ve tehev
viirle birdenbire parlay1verdi. Fa kat bu 
iblis adam kendini ~abuk zaptetti. Soguk· 
kanhhgmi tekrar iktisab ederek beyaz 
takma di§lerini gosterdi; giildii. 

- Peki, dedi. Her itham1 kabul edi
yorurn. Sana ve ailene iyilik etmek iste -
dim. Sen anlamadm, reddediyorsun. Bu 
noktada kusur bende degildir. Benim 
senden bekledigime gelince, dedim ya, 
bana yard1m edeceksin. Nas1l yard1m 
m1? Her tiirliisii... Maddi, manevl. Ca
mnla, malmla yard1m. ~iinkii ben senin 
yard1mma muhtacJm. Goriiyorsun ki ben 
bir takun tehlikeler gec;iriyorum. Bir ta· 

Basvekilim.iz Tuncelinde zabitandan izahat ahyor 

Ba!ivckilimiz Tunccli Hava miifrezesinden bir tayyareyi tetkik ediyor 

Tunc;~i daglarmda b!r n~~~~c~e _yerli kilavuzlarla beraber 

-- -·~-------
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Ba§vekil EHizizde hastane defterini imzalarken 

gordum. Bilhassa te&ekkur ederim, de - yemek yenilmi~ ve umuml vaziyet bir da
mi~ ve yuksek iltifatlarda bulunmu~lar - ha gozden gec;irilerek saat 16 da hususi 
d1r. trenle ve halkm co~kun ve emsalsiz alki§• 

Bun dan sonra T unceli kumandam Ian arasmda Elazizden hareket edilmi§ • 
Abdullah Alp Doganm konaklannda tir. 

bm haks1z, al~akc;a iftiralara ugruyorum. 
Bunlara kar~1 beni himaye edecek ~ekil
de harcket edeceksin. Bunu nasi! yapa
cagmi ben sana soyliyecegim. Hem oyle 
yaparsan haks1z bir i~ de gormezsin. Bir 
mazlumu kurtarm1~ olursun. Hakiki miic· 
rimi de adalete teslim etmi~ olursun. 

F eride Hamm yiiziinii kin ve nefretle 
ek§itti: 

- Hakikl miicrim, yani Mahmud de
gil mi? Onu polise teslim etmek istiyor -
sun. Peki amma ben hayret ediyorurn; 
nasi! oluyor • da bunu sen ~imdiye kadar 
yapmadm? Mademki polis onu anyor, 
mademki onun burada oldugunu da sen 
biliyordun. Hangi insaf seni sukunete 
icbar etti? 

- insaf de gil, basiret... F akat... Ar
tik gitmek zamam geldi. Beni isticvab 
etme, yalmz dinle, hi<;bir sozumii kac;u
ma. F eride, sen benim tam manasile ka
runsm, seni derhal kocandan ayumak, 
eezaya ~arptJrmak, sonra nikah1m altmda 
olarak istedigim yere goturmek elimde • 
dir. Bunlan yapmama mani olmak ister
sen benim seni ziyaretimden kimseye, 
aroma kimseye bahsetmiyeseksin. N e ko
cana, ne ba§kasma. Mahmud yahud ir
fan denilen genein fena bir adam oldugu-

na kanaat getireceksin. Belki yarm evin• 
de birc;ok §eylerin eksik oldugunu anhya
caksm. Tela~ elm e. Tela~ etme, o kadar 
miihim ~eyler degil, mucevhere miiteal • 
Iik .. Olsa da olur, olmasa da. Bunlan c;a• 
Ian Mahmuddan ba§ka kim olabilir? Hem 
bu Mahmudun Sami Beyin oglu oldugu• 
nu, yarm sabah kocan evden c;1kmca ag• 
z1m anyarak tahkik etmen lazimdir. 0 
zaman onun bir firari oldugu da sence 
malum olaeak, evinde kaybolan mu" 
cevherlerin ondan ba~kas1 tarafmdan a~l
nlmadlgmt emniyet ve kat'iyetle iddia 
edeceksin. Dediklerimi kelimesi kelimesi· 
ne yap. Y oksa ..• 

F eride Han~mm gozle.ri kapah idi. 
i§ittigi sozlerin her kelimesi bir c;ekic dar
besi gibi kulaklanna c;arp1yordu. Siiley • 
man Rahim, dogruldu. Karyola kar~J • 
smdaki tuvalet masasma dogru yiiri.idii. 
KiiC<iik zarflarm ic;inden kupe, yuzuk. 
igne, bilezik ve kol saati gibi nekadar 
miicevher varsa hepsini toplad1. Siyah 
c;izgili pantalonunun arka cebine yerle§• 
tirdi. 

Sonra bunlari gozlerinin arasmdan 
deh~et ve heyecanla seyreden F erideya 
donerek: 

(Arkast var>: 
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sl I I I 1•1 «Tiirklerleanla§mak 
yegine geremizdir» 

Bundan evvelki makalelerimin birin
de gazete ilammn en ucuz ve en iyi 
reklam vas1tas1 oldugunu izah etmi§ -
tim. Bugiinkii yazrmda da propaganda-

4 I 1•1• I I I I 

li I I I I 1•1 I 1•1 
6 •I I 1•1 I I I I I 
~ I I 1•1 I I I 1•1• [Ba1tara!t 1 tnCI •ahttedeJ 

- Hie; gizlemege liizum gonneden 
soyliyebilirim ki biz Sancak Arabian 
-Hatay kelimesini ag1z1anna almak iste
mediklerini zaten biliyordum- Cenevre 
anla§masmdan memnun degiliz. Ciinkii 
bu, evvela, bizi ana vatan Suriyeden ayl
ran bir muahededir. 

mn diger §ekillerinden bahsetmek isti -
~·dur. Bir gazete miivezzii o!an yorum. Yalmz bir nevi reklam vasrta -
k:ci c;ar§lda dola§Irken birkac; diik- sile iktifa etmenin dogru olmadrgrm 
~rami§ ve sahiblerine: «hler fe - gozoniinde bulundurmak gerektir. Muh

na,\ soyliyemem, hemen diikkanlan- telif insanlarm muhtelif reklamlardan 
n~ZI tm» demi~. Sinirler 0 kadar ger- aldrklan inhba ba§ka ba§ka oldugun • 
~~~~ •1 hareket yanm saat ic;inde bii- dan, fevkalade ehemmiyet ve loymeti-

E 

b 

~I 

1•1 I I I 1•1 I I I 

I I I •lj I I 1•1 I 
I J 1-•1•1 I I 

tun d I d kk I ne ragmen yalmz gazete ilanma bag • 

- Hatay Tiirkelrinin miimessili, bu 
istiklal, burada ya§ryan hepimize verilmi§
tir, diyordu. 

aki A evi ii an annm ka- lanmak giidiilen maksada uygun ola • 
pa~, sebeb olmu§tur. maz. Bir reklam daima diger bir rekla-

k j1
ber almca hemen bu c;ocugu mm miitemmimi olmah ve birbirini ta-

ba ~a, Burada dove dove kendisini mamlamahd1r. Gazetelerde ilan tarzm
ul ar~ kimin te§vik ve sevkettigini da gordi.igumiiz reklamlar1 ayni zaman· 

~n amak 1ik. Fa kat bir tiirlii i§in ic;in- da ticarethanelerin vitrinlerinde, so -
den r;Ihak. Nihayet hapsettik, hala kaklarda afi§ler iizerinde ve yahud lo -

- Bu soz dogru olabilirdi. Eger is
tiklal bizim bekledigimiz §ekilde tecelli 
etseydi. 0 zaman Tiirkler ve Arablarla 
meskun bu kit'ada miistakil ve mutavass1t 
bir hiikumet kurmak miimkiin o!urdu. 
Ve ana vatandan aynlmi§ olmakla be
raber bu §ekli biz gene memnuniyetle 
kabul edebilirdik. Halbuki, bugiinkii va
ziyette, bur ada Tiirkiye ile F ransamn 
mii§terek bir hiikumeti kuru1uyor. 

a rna P1 kantalarda da tekrar bulabilmeliyiz. 

b 
Ah~dt~k:r:vaziyeti an!Jyabilmek ic;in Ancak sistematik bir tarzda yekdigerini 

u a 1se 1 )' 1 d R • h' tamamhyan reklamlar muvaffakiyet te-
b' !Ah' •ay 1 mana 1 1r. esm1 1c;:· min eder. 
h Jr hsa a. 1b'l s1fau olmadrg1 hal de 

t 
erdang1 klekkiiliin oradaki bir va- Bu i§lerin hiisnii suretle icras1 igin 
an a§I ya < k d" k h k esas kaide, san'atkarane bir t;ert;eve 

hakkl kendiJ~ ' kovmb el ' d~lps.etmde ic;inde reklamlar viicude getirmektir. 
mektir. en a u e 1 ffil§ e- Bununla beraber hallon ruhuna valof 

- Sizin istediginiz §ekil neydi? 
- Bunu §oyle hulasa edebilirim; 

evvela Cemiyeti Akvamm murakabas1 al
tanda bir niifus tahriri yapmak. Saniyen 
Sancak meclis azalanm bir dereceli inti
habla sec;mek, salisen gene bir dereceli in
tihabla bir Cumhur Reisi bulmak. Niha
yet ne §ekilde olursa o1sun ecnebi niifu
zunun, ecnebi tesirinin, ecnebi miidahale
sinin kiilliyen ref'i. Bu §artlara riayet e· 
dilmedikc;e... Biz asia memnun olama· 
YJZ. 

- Memnun olamaytz, ~iinkii bura A
rabian eskidenberi biitiin Suriyenin mil
li hislerine en fazla sahib insanlandrr. 
Diyebilirim ki hic;;bir tarafta bizim kadar 
Arabhga bagh has Arab bulamazsm1z. 

- Peki amma biitiin bu giiriiltiilerde 
sizi Suriye V atanilerinin tahrik ettigi soy
leniyor. 

- Asia .. ~ Suriyede milli duygu 
yoktur ve Suriye liderleri bir ikisi istisna 
edilirse kamilen yabanc1lann elinde hirer 
kukladirlar. Bizim, bu adamlara zerre 
kadar itimad1rn1z yoktur. Bizi Suriyenin 
tahrik ettigi bir efsanedir. <::unkii her de
fasmda oldugu gibi bu sefer de kar§Jia§
hgimiz ak1bet oniinde .9uriyenin sessiz. 
alakas1z kaldigmi goriince, biz onlan 
tahrik etmege, biz onlan bizimle alaka· 
dar olmaga mecbur ettik ve buna, itiraf 
ederim ki, giicliikle muvaffak olduk. , 

- Onlan bu ~ekilde tahrikinizin sebe
bi ne olabilir. Nic;in boyle yapacagmaza 
Tiirklerle anla§magi tercih etmiyorsu
nuz? 

K " d" ve reklamcrhk sahasmda mahir bir de-ac; gun Uld"kl . . 'k d 
b h ]. u enm1 tevs1 e en r;inatoriin behemehal bu i§leri tedvir 

u a m neye ' ~ d" .. .. k 
h t b d :agmi U§unur en mu- etmesi laz1m geldigi iddia edilemez. a a 1m evam 

· Giizel bir §ekilde tertib edilmi§ tipogra-
--:-. Goriiyors\ ki biz siikun ve fik bir ilamn yapacag1 tesir de digerle-

asayJ§m muhafa~ · k h b rr'nden geri kalmaz. Yalmz intihab edi-
1 I. .•c;m c;o assas u -
unuyor ve e •mn ld·~· k d I Iecek hurufat fuzuli tezyinattan ari bu-

B ge 1g1 a ar c;a I· 
§Iyoruz. una rat · h 'kA Iunmah ve okunakh olmahdrr. Ciimleler 
d F k t b d 

1 I§le ta n at var-
Ir. a a un an b' , 1 I losa tertib edilmeli ve maksad ac;1k ya-

maylz .. ~ 1 IZ mes u 0 a - zrlmahd1r. Reklam yapan firmamn is • 
N eticeye gelmek mi metnin diger aksamile ahenk te§kil 
- ,Simdi ne ya£orum: V . edecek §ekilde biiyiik harflerle dizilmi§ 

t .. k .. mmz? azJYel bulunmah ve ba§ka firmalarla isim mii-aayyun ve ta arrur. . B' k .. 
k d 1 \§tlr. 1r ac; gu- §abeheti bulundugu takdirde adres de 

ne a ar an a§ma res1 .1 A d'1 k b' · 
H b 1 an e 1 ece ve konmahdrr. Fena yapilmi§ ll' resim JS-

atay ayram yapaca tihdaf edilen gayenin tamamen aksi bir 
- ,Siiphe yok ki b" • . k I · "k 

t · ~· E . k,ayrama I§tlra tesir b!rakacag1 it;in, resim en en yu -
e miyecegrz. mnva n b I k sek san'atkarlara yaptl.rmag1 prensip it-
1. . d d ~·ld' 1.1 ·J u etmeme 

e IIDJZ e eg1 1r. en 1 tihaz etmelidir. 
istedigimiz §ekli verme~u a~ a~hmabya Pankartlar: 

. . k d ~. ~re mli a a-
ta I§hra e eceg1z. ~ Pankartlar renkli yaptmlmahdtr. Da-

Son sualim §U oluyor: ima ayni ~eyi gormenin goz ve dimag 
Hatay hiikumett ld kt iizerinde b1rakh~ silinmez tesir dola • 

sonra Tiirklerle ve diger tu[u 1 u k an )'lsile siijeyi s1k s1k degi§tirmek fikrini 
de~ gibi gec;:inmegi, elele .J ~r a ;r- giitmemelidir. Pankartlarm tevziine 
nuzun saadetine r;a!I§maga e .. yu.: u- ehemmiyeti mahsusa atfetmek gerek -

" ~unmuyor tir. Rakib firmalarm daha biiyiik ve musunuzr 
daha giizel bir §ekilde viicude getirdigi 

- Bu, tek gayemizdir. \ .. b 1 d ~ 1 d k 1 .. I ~ B' . 1una vu- pankartlarm u un ugu yer er e re -
su tr;m c;a J§acagiz. IZirn T~ I lam yapmak muvaflk degildir. Sokak -
1a§mamlz hie; de mU§kii1 degill rBe an- lar, biiyiik salonlar gibi yerlerde afi§ 
• • L h . • . . unun 1~ te~~: §art ana temlerm, rn\h 1 kullanmahd1r. Burada en miihim mese-
1 · d k lkm a e -
l
erJbn orta an a ..Ur. Biz, rkler le talik i~idir. Reklam yapmak istiye.a 
e a~ba§a kalmca mutlaka anlc ~ • firmalardan birt;oklan afi§lerini talik 
C .. k" b aglz b un u unca senedir burada he ' ettirecek miisaid ve uygun bir yer U· 

ber ya~IY?~Z.: bugiine kadar a~~~ lamadrklan i~in ba§ka reklam vasrtala
esash b1r lhb1af da <;lkml§ degil~ O rma miiracaat ettikleri goriilmektedir. 
k d k. b' b' · · · 1 Tiirkiyede bir giin evvel bu afi§ yerle-a ar 1 1r mm1zm ya mz hen· . · 
d '] h ·· lSI rinin esash bir surette halli yoluna gi-
egi' alta akrabasayJz bile. Bu S<.k· dilmesi Iazrmdrr. 

c;arpi§rna1arda, yaz1k ki, birbirine e1,
1 

Bilhassa afi~lerde renklerin imtiza -
d1ran, silah ~eken amcazadeler, day· cma son derece itina gostermek zaru -
deler bile vardi . .r, • ridir. Vesaiti nakliyede reklam yapmak 

-;--:--:-----:K:.:.:a::.n:.:J:.:emir da iyi bir propagandad1r. Bunun it;in ya 

- Suriyenin buradaki Arablarla a
lakadar olmas1 elzemdir. Ancak bu ala
ka, daha ziyade harsi mahiyette kala -
cakhr. Ciinkii biz Osmanh lmparatorlu
gundan sonra F ransadan da zuliim gor
diik. Size bir misal verebilmek ic;in, bii
hassa koylerimizde Osmanh lmparator -
lugu zamamnda mevcud olan mekteble-

C:imal k tb 'd S pankart ve yahud da hususi surette 
~ u una gl en ovye,mal ettirilen tabelalar kullanmahdtr. 

tayyarecilerine miikafat Sinemalarda gosterilen reklam filim· 

' rin yiizde sekseninin hirer bahane ile 
F ransJZlar tarafmdan seddedilmi§ oldu
gunu soyliyebilirim. 1§te bu misal de 
gosterir ki her sahada terakki ve inki§af 
edebilmemiz ic;in ba~lca yerlercleki 1rkta§· 
lanmmn ciddi surette yard1mlanna muh
tacaz. !~te 1iderler ic;inde itimadrmiZI ka
zanmi$ yegane §ahsiyet olan Sekib Asla
nm son defa kurdugu komite bu maksada 
hizmet edecektir .. 1 

- Sekib Aslanm bahsettiginiz komi
tesi ne~rettigi ilk beyannamede Hataym 
ebediyen Arab kalacagmdan da bahse -
diyor. Bu, sizi tahrik mahiyetinde degil 
midir ve bugiinkii anla§amamazhklarm 
sebebi hep bu cins tahriklerden ba§ka bir 
§ey midir? 

- Hay1r bizim tarafta hie; kimsenin 
en kiic;:iik bir tahrikte bile bulunmadig.m 
soyliyebilirim. Hatta iic; giin evvel Ha
lebde Sekib Asian bana, uzunuzad1ya 
tahrikattan kendimizi korumamiZI ve 
kat'i surette sakin kalmamlZI tavsiye etti. 

- Ne Suriyeli1erin, ne sizin tahrikat
Ia alakadar olmadlginJZJ soyliiyorsunuz. 
Buradaki Tiirklerin de boyle bir§eyle a
lakadar olmadaklanm, bilakis bunun cid· 
di surette miiteessir ve mustarib bu!un -
duklanm bi!iyorum. F aka! ortada unsur· 
Ian birbirlerine dii~iinnek ic;in miitema
diyen tahrikat yaprld•gm1 siz de goriiyor
sunuz. 0 halde bunu yapan kimdir? 

verildi ·ri de giinbegiin ehemmiyet kazan -
Moskova 28 (A.A.) _ Merkezi fer a kta oldugundan, yakm bir. istikbal -

Komitesi, ~imal kutbu seferine i§tirak miiesseselerin reklam ta.h~1satla:u~ • 
etmi§ olan Schmidt, Spirina, Chevelet lbu propaganda §ubesi 1t;m muh1m 
Papanine, Alexiev, Mazourouk, Golo ~ ~laglar aynlmaga. ba~lana~akhr. Fi
vine, Babouchkine, Vodopianov Molo- h~ yaprlacak reklamlarm smem~. s.e
kov'a ckahraman~ unvamm v~ Lenin zo;rma tesadiif ettirilmesi t~b1~d1r. 
ni§amm Vermegi kararla~brmi~tlr. Bun- Bunla beraber sine~a ~ev~ammde 
lar aynca 25,000 er ruble miikafat da pro~andas1 yap1lmak 1stemle~ malla· 
alacaklardrr. Sefere i§tirak eden diger nn ~i sezona aid olmasma d1kkat et-
16 k.i§.i 15,000 ruble ve Lenin ni~amm, me~ umdrr. . . .. 
13 k~1 10,000 ruble ve KlZllyrldrz ni§a _ . Fr~,sm1 tamtmak :shy en ~uessese-
mm alacaklardrr. nm Il\ab ettigi reklam §ekh yalmz 

- '• •• biitt;es, koydug'u paraya degil, ayni 
Zahire Bor•a•tndakt. du''nku" 

o ., zamancaramlan mii§teriye de tabi ol-
vaziyet 

Diin istanbula 165 ton bu~day, 15 ton 
arpa, 21 ton yapag, 86 ton un, 31 ton pey
nir, 15 ton ka~ar, 34 ton tiftik 23 ton ml
Slr ve 4 ton da nohud gelml~tlr. istanbul
dan harlce h1<;blr ~ey gonderllmeml~tlr. 

Diin borsada ~u flatte satJ§lar olm~tur: 
Yumu§ak bugday 1-5 c;avdarhlar 6,18 ku -
ru§tan 6,25 kuru~a kadar, 6-15 ~avdarli -
lar 6 kuru§, gltlten bugdaylar 5,10 kuru~ -
tan 5,32 kuru~a kadar, arpa 3,125 kuru§tan 
3,25 kuru~a kadar, ~avdar 3,35 kuru§tan 
4 kul'U.\!a kadar, sar1 mrsrr 4,225 ·kuru~tan 
4,35 kuru~a kadar, susam 15,10 kuru§, !nee 
afyon 560 kuru~. peynir 25 kuru~tan 27,20 
kuru~a kadar, ka~ar 40 kuru~tan 50 ku -
ru~a kadar. 

Diin yabancJ borsalarda ~u flatte allvre 
sati~lar olmu§tur: Bug day kllosu 5,39 ku -
ru§tan 6,15 'kuru§a kadar. arpa 5,10 kuru§, 
m1S1r 3,63 kuru§, ketentohumu 8,02 kuru§, 
!~ fmd1k 94,69 kuru§. 

mahdm.ehir dahilinde mii§teri temin 
etmek hyen firma, gazete ilanlarm -
dan maa1 _ biitc;eyi nazan itibara al • 
mak §art\ _ diger reklam vas1talarm • 
dan da istlde etmesini bilmelidir. Koy
de oturan u§teriler arasmda ise pan
kartlar dat biiyiik bir tesir icra eder 

Muhakkalolan bir nokta varsa o da, 
bir reklam !.rerini itmam etmeli ve 
hertiirlii rek~ bedii ve giizel olmah
drr. Ancak hlnoktalarl gozoniinde bu
lunduran bir >mamn yapacagr reklam 
takdir goriir v muvaffakiyete gotiire • 
cek yolu haZirl•. 

SiLmer Ban~erli Mallar Pazarlan 
rekm miLtehasstst 

MA) ALEXANDER 

lngiliz Krah~t.n eaki muha-

Dr. l-lafJ7 Cemal riblere IOY~digi nutuk 

Lohmart Hekim Londra 28 (A.A.) - Kral Hayd Park-

Birden sinirlenerek: 
- Fransamn miistemleke memurlan-

dlr, dedi. 
- Em in misiniz? 
- Muhakkak!. 

Dahiliye miJtehasatst ta 80 bin eski muhabin ge~id resmin-
Pazardan ba$ka ~nlerde o.iUedet de hazrr bulunmu§tUl Mare§al ve Lord 

wnra saat (21A! tan 6 va) kadar fstan Milne ile fngiliz leji'llan kumandaru 
bulda Dlvanyolunda (104) numaraJ General Maurice bu ~id resmine ku
hususf kabinesinde hastalanru kabul e manda ediyorlard1. 

Ve «lutfen biraz gelirmisiniz» diye ye
rinden ka!ktJ, odadan beraberce kori -
dora t;Jkhk. Dibdeki bir kap1y1 ac;t1. 
Burada onyedi, onsekiz ya§larmdaki, siit 
dokmii~ kedi gibi oldugu yere biiziilmii§ 
bir genci gosterdi: 

- hte diinkii niimayi~in tek kah -
ramam budur. Evet, diin Antakyadakt 
biitiin Alevi diikkanlanm kapatan bu 

der. Sah, cumartes1 ~nlerl sabat• Kral soyledigi krsa b. hitabede eski 
c9 ¥.! • 12. saatler~ hakikf ftkarava mah muhariblerin diger mftl.Ieketlerle srk 
sustur. Muayenehane ve ev telefon s1k ziyaret teatilerinde bulurunalanru 
22398 Kt$ltk 21044. temenni eylemi§tir. 

KANSIZLIK N-rastem, 
zatyet ve 
Cborose 

benizsizlik .1cm. yeg~ne deva lqm~ ih~a ed~ SIROP DESCHIENS PARIS 
Ita mlliltahip etibba tarafmd~ tcrtip cdilmiljtir. 1 

I I 
Soldan saga: 
1 - Qanakkale Bogazmda batan italyan 

vapuru. 2 - Me~hur blr kaya•k sporu yerl
miz, bir emir. 3 - BO§anma, yiiksek bir bl
na. 4 - Nlhayet, hararet veren. 5 - At;nk 
surette goriinen, arabca «SU». 6 - Bir cda t, 
~alan. 7 - Dagdan yuvarlanan biqey, gok. 
8 - Ate§ten ~1kan, bir soru edat1. 9 - Eskl 
blr mabud, oniin aksl, blr edatm kisaltilmi§ 
ve kalml~trrllm'-'I· 10 - Sarho§, vakit 61-
~iisii. 

Yukandan 3Jiag1ya: 
1 - Diinyanm iki ucu, ate§ yakmaga 

yar1yan ~ylerden birl. 2 - Muhtellf renk-
1!, hem feryad, hem gokte, hem senenln 
ic;lnde. 3 - Mektub onsuz gitmez, Letonya
mn merkezi. 4 - Evin takslmatmdan, fran
srzca cgob. 5 - Gallblyet kemeri. 6 - Yiin 
eglrme vas1talarmdan birl, heves ve gay
ret. 7 - At siitiinden yap1Ian blr Turk ic;kl
sl, blr emir. 8 - Ak iistiinde karay1 sec;ti
rerek. 9 - Miikemmel, blr peygamber. 10 -
Herkesln oniinde, donuk. 

Evvelki bulmacanm halllldilmi~ l'!kll 
1 2 8 4 ~ ~ , 8 9 10 

tf¥1E RIIIBIAI~TiT•TE-1 
dILl t ~IEINI•IRIAIB· 2 

a 
4 

b 

6 

' viti~ t 1•1 t IZIAIBIE 
I I c; • TIEI•IAI•IAIL · 

"CTA Ml•lciEIBIEICII 
AIBI i IDIEI•Iti~IIIK 

,KIUIMI•I•IAITitl•l• 
8 AIKioiRiol•lAITIAIY 
•iNI• ZIAI I lol•l•lzlo to,~IAIFIIK AI SjyLAI•I 

( YENi ESERLER ) 
Yurdda miizik 

istanbul Konservatuar mualllm! M. Hu
lflsi Otkem bu islmde giizel ve ~ayan1 istl
tade bir kltab ne~retmi~tlr. Miizikle ala
kadar herkesln, bllhassa miizlk mualllmi 
ve talebelerln herhalde blrer tane edinme
Jerl Iaz1m gelen bu kltabl hararetle tav
slye ederiz. 

r ""1 
ist. Borsas1 28/6/937 

PARALAB 

Sterlln 
Dola1' 
Frank 

Sat!$ 
628.-
127.-

I 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 

I lsvicre Fr. 
·Leva 

A~ 
624.-
123.50 
110.-
110.-
80.-
18.50 

114.-r 
115.-
84.-
23.-

Florin 
J{ .. nn Cek 

570.-
20.-
65.-
75.-

$ilin A vusturya 
Mark 

21.-
28.-
20.-
21.-
12.-

I 

Zloti 
Pene:o 
Ley 
Dinar 
Kron lsvec: 
Altm 
Banknot 

Londra 
1'1ew-York 
Paris 
MilAno 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Pra2 
Vivana 
Madrid 
Rerlin 

: Varsova 
l'ludaneste 
l'liikres 
Relnad 
Yokohama 
Mo~kova 
Stokholm 

50.-
30.-

1047.-
255.

CEKLEB 
Acrhs 

626.50 
0.7874 

17.64 
14.97 
4.6640 

87.23 
3.4375 

63.8467 
1.4322 

22.6145 
4.2090 

13.9664 
1.9644 
4.1644 
3.99 

107.1025 
34.4775 

2.7425 
24.-
3.0957 

ESHAM 

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

1048.-
256.-

Knnamsl 
627.-

0.7855 
17.6325 
14.9570 

4.66 
87.1610 
3.4330 

63.7958 
1.4307 

22.5964 
4.2057 

13.955 
1.9625 
4.1610 
3.9875 

107.0175 
34.45 
2.74 

24.0225 
3.0933 

AC'lh$ KanRnJS 

Asian Cimento 13.20 13.20 
ISTIKRAZLAR 

Turk borcu I Pesin 
• • I VadPli 
• • ll Vadeli 
Er~tani 

L 

Ac1hs 
18.25 
18.30 
17.50 
95.-

KRnRnl:o; 

18.20 I 
18.175 
17.50 
95.-

Elaziz sulh hukuk mahkemesinden: 
Elazizin Mustafapa~a mahallesindt 

sakin Mehmed izmir vekili avukat Ha· 
mid Ali Yoney tarafmdan Elazizde 
Terzi Mevlud, Manisada Tiimen Asker· 
lik dairesi ba~kan1 Albay Rasim ve An· 
karada Dumlupmar mahallesinde Ta • 
ceQdin camisi it;inde 12 numarah evde 
Bayan Nuriye aleyhine at;Ilan bir bab 
hanenin haricen ahm sabmmdan dola
Y' resmi feragm yaprlmamasmdan otii
rii bedeli bey'i olan madeni 172 altm li
ramn tahsili davas m cereyan eden 
muhakemesinde miiddeaaleyhlerden 
Nuriyenin mahalli ikameti met;hul ol -
dugu miiba~irin derkenarmdan anla -
~rlmakla ilimen tebligat yap1lmasma 
karar verilmi§tir. Muhakeme giinii olan 
4/8/937 ~aqamba giinii saat 9 da Elaziz 
sulh hukuk mahkemesine gelmesi, aksi 
takdirde tebligat yaptlmi~ • sa)'llacag1 
ilan olunur. (33640) 

Kad1nlar1n Genc
le,tirilmelerinde 

BiR MUCiZE: 

' 
VANDA 

Cumhuriyet Mektebliler Pazan 

Lutfi :tlyas karde§ler 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin Diinyanm en biiyiik profesorleri gene 
ve kuvvetli hayvanlann hiiceyrelerin - mekteb kitablarz, klrtasiye, gazete 

den c;rkardiklan ozii insanlara a§iliya - ~;;v;e;;m;;ec;m;;u;a;la;n;n-t;e;v;z;i iiv;e;r;idir;';;· -~ 
rak olen kuvveti ve hayat! ia - I 
de ediyorlar. Ayni esas iizerinde gene ve 
dine hayvanlarm cildlerini besliyen hii
ceyrelerin ifraz ettikleri 0 krymetli ozii 
vesaiti fenniye ile ikinci bir koruyucusu 
olan ac1badem yagile imtizac ettirilir. 
Yagh ve yags1z Hasan Ac1badem krem
leri elde edilir. Yiize, cilde siiriildiigii 
zaman mucize denilecek biiyiik degi§ik· 
lik goriiliir. Gev§iyen adaleler gerilir, 
yiizdeki t;ukurlar biiyiik diizen alll'. A· 
t;Ilan mesamat kaparur. Cild elastikiye
tini kazamr. Qil 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 ha1 tecri.ibe ile sabittir. Hasan 
Ac1badem kremleri <;irkinleri giizelle~
tirir ve ihtiyarlan gencle§tirir. Kadrn -
lara fi.isunkar, tath srcak bir cazibe ve· 
rir. Cinsi cazibeyi ziyadele§tirir, fakat 
acrbadem yagr kremini yapmak ~k gii~ 
olup bu bir san'at ve fen meselesidir. 
Baz1 Itriyatt;xlar Acrbadem esansm1 va
zelin ve buna benzer yaglarla kan§hra
rak ac1badem ya~ kremi altmda sat -
mak isterler. Cildinizi actbadem ya -
gmdan yapddigini asia malfun ol
miyan ac1badem yagr kremlerinden ko
ruyun, aksi halde yiiziin esmerle§tigini 

GEBE BAYANLARIN 
Yiiziindeki siyah lekeleri 

F AZIL CiL iLACI 
Glderir. ---• 

Bor asliye hukuk mahkemesinden: 
&run Cumhuriyet mahallesinden Ri

fat klZI Naciye Dudu ile ayni mahalle
den Rifat vereseleri arasmdaki izalei 
§iiyu davasmm Bor sulh hukuk mahke
mesinde icra k1lman muhakem_elerinde 
miiddeaaleyhlerden olup istanbulda o -
turan Rifat veresesinden Said Giinel e§i 
Sarenin mahalli ikametinin mec;hul bu
lundugu davetiye arkasmdaki mtib~i -
rin me§ruhatmdan anla§Ilmi§ ve ilanen 
tebligat ifasma da mahkemece karar 
verilmi~ oldugundan muhakemenin mu
allak bulundugu 19/7/937 tarihinde 
mezburenin mahkemeye gelmedigi ve
ya bir vekil gondermedigi surette hak -
klndaki muhakemenin gJ.yab karan teb
ligine hacet kalmaks1zm gryabmda ba • 
kllacag1 teblig makamma kaim olmak 
iizere ilan olunur. (33641) 

ve tiiylendigini goriirsiiniiz. Yagh Ha • 11•• .. 1111111111~••11111111!!111111•~-· 
san ac1badem kremini gece yatarken JOSEPH BONNt"CI" 
yags1z Hasan ACibadem kremini sabah-
lan kalkmca yiizlerine siiren her bayan 
cildlerinde bu biiyiik degi§ikligi gore -
ceklerdir. Her gece bayan teninin gii -
zelligini, §effafiyeti ve Ietafetini ancak 
bu Hasan kremlerile idame ettirebile
cegini unutmasm. 

PedikUr 
latiklal caddesi 140 No. 

Sureyyapa,a aparhmana No. 4 
Telefon: 44436 

(F'ransrz Tiyatro•u pasajrnda) 

Giimriik Muhafaza Genel KomutanbiJ 
istanbul Sattnalma Komisyonundan: 

1 - Giimriik Muhafaza Orgiioo ic;in 3730 tane portatif ~ad1rm 20/7/937 
sah giinii saat 16 da kapah zarfia eksiltmesi yap!lacakbr. 

2 - Tasmlanan tutan 34403 lirad1r. 
3 - $artname ve evsafr Komisyondad1r. 173 kuru!$ mukabilinde verilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 2581 Iirahk vezne makbuzu veya ban-

ka mekto•blan ve kanuni vesikalarile birlikte teklif mektublanm o giin saat 
15 e kadar Galatada eski Gtimri.ik binasmdaki Satmalma Komisyonuna ver
meleri. (3643) 

Somer Linyit Ocaklar1 
Ankarada Beynclmilel Komiir Sergisinde te~hir edilen ve halkm 

pek biiyiik alakasmr kazanan patentli SOM.ER LiNYiT ocaklarmt gor
mek yanma ve yak1lmasmr anlamak istiyenler Galata Rthhml Yolcu 
salonu ka~lSlnda sokak i~inde Ko<;yan Linyit komiirii mahrukat de -
posuna buyursunlar. Patentli SOMER LiNYiT yemek ocaklar1 ko • 
miiril eJ! az yakan, en ucuz, en portatif, en zarif, en slhhi ve her keseye 
elveri~Ii bir ocak harikasrdu. 

~arbayhgmdan: 
Belediyemiz ic;in almacak olan iki but;uk tonluk 937 model Fort markah 

yangm sondiirme ve sulama tertibatm1 havi bir arazoz mubayaa edilecektir. 
Muhammen ktymeti c4500• liradrr. 
Trabzon iskelesinde teslim edilmek iizere eksiltmiye talib olanlar !stan

bul Belediyesine miiracaatleri ve Belediyemize de telgrafla bilclirmeleri ilan 
olunur. (3786) 

istanbul S1hhi Miiesseseler ArttJ.rma 
ve Eksilhne Komisvonundan: , 

Bak1rkoy Emraz1 Akliye ve Asabiye hastanesine lazrm olan 2500 c;ift mest 
fotin at;rk eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda S1hhat ve fc;timai Muavenet Miidi.irlii~ii bi
nasmda kurulu Komisvonda 14/7/937 giinii saat 15,30 da yaptlacakhr. 

2 - Muhammen fiat: Bir c;ift mest i~in 160 kuru~tur. Muvakkat garan
ti 300 Iiradtr. 

3 - !stekliler §artname ve niimuneyi hergiin Komisyondan gorebilirler. 
4 - fstekliler cari seneye aid. Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h ka -

nunda yaz1h belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. (3787) 

AKA Y isletmesi MiidiirJ·· Q:iinden: 
Adalar- Anadolu- Yalova hath yaz tarifesi 30 haziran 937 c;ar~amba-

dan itibaren tatbik olunacakhr. Yeni tarife iskelelere astlmt~tlr. (3693) 

Kadtkoy ikinci Sulh Hukuk Hakimliginden: 
936/10 

Olen ve terekesine hakimligimizce el konulan doktor Ra~id Tahsinin: 
A - Kadrkoyi.inde Misakrmilli sokagmda 68 numarah 3000 lira muham -

men k1ymetli a~ab evi. 
B - Gene Kadrkoyiinde Sogiidliic;e~me caddesinde 2 nci sokakta 129 

metre murabbamdaki 20 numarah 258 lira muhammen kwmetli arsas1. 
C - Bostanc1da Tepe mahallesinde 2 doniim bag ic;erisindeki 1830 lira 

muhammen loymetli 103 No.h evile ayni yerde ve ayni arazi dahilinde bir do
niim bag ic;erisinde 680 lira muhammen k1ymetli sokak iizerindeki 102 No.h evi 
a~1k •rttrrma suretile 30 temmuz 937 cuma giini.i saat 10 dan 12 ye kadar 
Kad1koyiinde mahkeme binasmda sahlacaktl.l'. 

2 - Arttlrma ~artnamesi 1 temmuzdan itibaren mahkeme divanhanesine 
as1lm1!$tll', Herkes gorebilir. 

3 - Tayin olunan giinde arthrma bedeli gayrimenkullerin yazrh mu
hammen klymetlerinin yiizde yetmi~ be$ini bulmad1g1 takdirde en son art
tlranm taahhiidii baki kalmak ~artile ikinci arttrrmanm 17 agustos 937 sah 
giinii yazrh saatlerd.e yaprlacagr ve en c;ok arttrrana ihale~in yap1lacag1. 

4 - ipotek sahibi alacakhlarla diger alakadarlarm 1~bu gayrimenkul 
iizerindeki haklanm hususile faiz ve masrafa dair iddialanm evrakr miis
bitelerile 20 gi.in ic;erisinde hakimligimize bildirmeleri, aksi takdirde hak -
Ian Tapu sicillerile sabit olmadlkc;a sah§ bedelinin payla~masmdan baric ka
lacaklan. 

5 - Birikmi~ vergilerle kanuni harem terekeye, tellalhk resmi, ihale 
pulu, intikal harc1, 20 senelik evkaf taviz bedeli ~ii~teriye aid olaca~1. . 

6 - Taliblerin yiizde yedi buc;uk pey ak~esrle haz1r bulunmalar1 1lan 
olunur. (3737) 

izmir iskan Miidiirliigiinden: 
Biri merkez diger iic;ii kazalarda istihd.am edilmek iizere 15~ ~er lira 

~ehri iicretli dort fen memuruna ihtiyac vard1r. Talib olanlarm Mrmar veya 
Fen mektebi mezunu olmas1 ve yap1 i~lerinde ihtisas1 bulunmiiSI ~arttll'. 

Miistahdem bulunduklan i~lere aid vesaikile izmir !skan Miidiirliigi.ine 
miiracaat etmeleri ilan olunur. (3775) 
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Sthhat ve Guzellik 
Saglam ve Gi.izel 

Di$1erle 
Saglam ve giizel di~ler de 

R ·A D Y 0 l i N 
ile temin edilir. 

Di~lerinize ~ok dikkat ediniz. 
Bazan en Ustad dokt o rlar •n bile sebeb ve 
ment;eini bulamad1klar1 bir hastahg1n, dit 
iltihab1ndan ileri geldigi pek ~ok tecriibe· 
lerle anlatllm•tt•r. 

Giinde iki defa di§lerinizi ftr~ahyarak ve daima 

RADYOLiN 
kullanarak di§lerinizi koruyabilirsiniz. 

MEY VA 
iNKmAZI, HAZIMSIZLI(H, MiDE EK~iLtK 

ve YANMAI,ARINI 
giderir. Hi~bir zararb ve miishil maddesi yoktur. 

Seker hastaltgr olanlar bile alabilirler. 

Mide ve BarsaklarJ Ab~brmaz. 
t~ilmesi latif, tesiri kolay ve mulayimdir. Yerini 

hi~bir miimasil mustahzar tutamaz. 
M A Z 0 N isim H 0 R 0 Z markasma dikkat. 

KIZILA Y CEMiYETi 
GENEL MERKEZiNDEN: 

Cemiyetimiz tarafmdan bastmlan ve 
bebeklere nasil bakrlacagmr ogreten 
adli kitab satr~a ~rkarrlmr~trr. 

dogu~tan iki ya~ma kadarki 

YAVRULARIMIZ 

Nefis ve parlak bir kagrd uzerine rinkli bir surette basrlmr!; olan bu 
kitabda: Yeni dogan yavntya annesinin siit verme tarzt, bebegin gtda -
Ian, yemek ve uyku zamanlan, yatak odasr, bezleri, giyecekleri, bebegi 
giydirme tarzlan, uyku zamanlan, di~leri, c;;ocuk hastaltklan, bula~rcr 
hastahklardan koruma yollan, bebege yaphnlacak hareketler, oyunlar, 
itiyadlar, anne ve babamn ~ocuga verecekleri terbiye ve daha birc;;ok hu
suslar hakkmda bol resimle mufassal izahat vardrr. 

Bu kitabdan edinmek istiyenlerin, bed.eli olan bir liray1 ANKARADA 
KIZII,AY GENEL MERKEZi'ne gondermeleri ve adreslerini okunaklt 
bir surette bildirmeleri lahmdtr. . 

tstanbulda Yenipostane civarmda Ktzrlay Sab§ Deposunda ve kitab
crlarda sahlmaktadrr. 

HAY/IE11ili 
~IZI/1 

CUMHURIYE1· 29 Hazlran 1937 

Her ak~am PANORAMA'da-. 
Bah~f'mizde mahdud geeelerde teganni itmekte olan memleketin 

hakikaten en yiiksek ve k1ymetli san'atkan 
Say1n Y olcularimiZin Nazari Dikkatlerine 

MUN i R NUREDDiN iRKETi HAYRiYEDEN. Saym halkJmJzm talebine binun bugiinden itibaren 
HER AK!? A M 

• ••• arkada~lart ile birlikte seanslanm yapacaklard1r. Tel. 41065 •••II 
Kabata~. Be~?ikta~?, Ortakoy, Kuru~e~me, Arnavudkoy ve Bebek is

kelelerile Kopru arasmda muteber olmak uzere mezkur iskelelerin bu
gunku bilet fiatlarma nazaran % 15 tenziliith ayhk abonman karb ih
das edilmi~?tir. 

I 

Memur Aran1yor 
Kirklareli Valiliginden: 

Krrklareli iskan Miidliriyeti kadrosunda munhal memuriyetlere bil'im
tihan memur ahnacakhr. 

A~rk memuriyetler. 
1 - Merkez ve miilhakatta 70 lira ucretli messah. 
2 - Miilhakatta 80 lira ucretli iskan memurlugu. 
3 - Merkezde 75 lira ucretli katib. 
4 - Miilhakatta 50 lira licretli katib. 

i~bu memuriyetlere talib olanlar 5 temmuz 937 ak~amma kadar Ktrk
lareli Vilayetine istida ve memurin kanunundaki ahkamr d.ahilindeki ve -
saiklerile muracaatleri ilan olunur. (3743) 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Yeni te~ekkiil eden Filmcilik Turk Anonim Sirketine aid, beheri •10· li

ra krymetinde 1 numaradan 10,000 numaraya kadar •10,000• aded hisse se -
nedinin damga resmi olan • 1000• lira 17/6/1937 tarih ve 993762/362 sayll1 
makbuz mukabilinde DefterC.arhk veznesine yahrtlmr~?hr. 

Keyfiyet damga resmi kanununun 39 uncu maddesine tevfikan ilan olunur. 
(3755) 

Devlet Demiryollar1 1$1etme Umam Miidiirliiil;iinden _I 
Muhammen bedeli 3900 lira olan 300,000 kilo sonmemi~ kire~ 15/7/937 

per~embe gilnu saat 10 da Haydarpa~ada gar binast dahilindeki Komisyon 
tarafmdan a~1k eksiltme ile satin almacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 292 lh lirahk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme gunu saatine kadar Komisyona mlira -
caatleri liizrmdJr. 

Bu il!e aid l)artnameler Komisyondan parasrz olarak dagrhlmaktadrr. 
(3783) 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 I 
Nuruosmaniye camisinde a~rk altmcr meyzinlik i<;in 14 temmuz 937 <;ar

~amba giinii saat 14 te !stanbul Vakrflar Ba~miidurliigu Tevcih Encumenin • 
de miisabaka imtiham yapilacakhr. Talib olanlarm Mebani kalemine muracaat 
eylemeleri ilan olunur. (3739) 

Kartlar 1 temmuz 937 tarihinden itibaren mer'i olacaktrr. Bu kart • 
Ian hamil olanlar umumi hatlarda oldugu gibi i§bu iskelelere ayni gun
de mukerrer .~ridip gelme hakkrm haizdir. 

i~?bu kartlar pazar giinleri mmtaka ve krsrm fark1 aramlmaksrzm 
~irketin bi.iti.in iskeleleri arasmda muteber olacakhr. 28 haziran 937 ta• 
rihind.en itibaren Kopriide Enspektorluk dairesile idarei Merkeziye 
Kontrol Mlidiriyetinde satr~a ba~lanmr~hr. 

AYL IK K AR T BED ELi 

ikinci mevki 255 kuru,tur. 

Birinci lllevki 382 t kurustur. 
' 

Belediye Solar idaresinden: 
Say1n Abonelerimize 

Sularm tevzii suretine dair nizamname, bir binadan ba~ka binaya su 
verilmesini ve mukavelesinde sarahat olmtyan abonelerin su satmalarmr 
menetmi~tir. 

Nizamnameye l,re imza etmi$ olduklart mukaveJenameye aykm oJarak 
parah, parasrz ba~kasma su verenlerden, su satanlar hakkmda hi~bir rna • 
zeret kabul etmiyerek nizamnamenin 30 uncu madde&i hukmunun tatbik 
edilecegi ilan olunur. (3762) 

I_ inh:rlar Umum Miidiirliigiinden: I 
1 - Kapal1 zarfla eksiltmiye konulup isteklisi ~rkmadrgmdan ihalesi ya· 

prl:::m1yar. c81 00• lira muhammen bedelli 3 aded bileme makinesi ~artnamesi 
ve resmi wucibince pazarhkla satm almacaktrr. 

II - Pazarhk 2/VII/1937 cuma ~linu saat 15 te Kabata~?ta !nhisarlar Le· 
vaz1m ve Mllbayaat Subesinc.eki Ahm Komisyonunda yaprlacaktrr. 

III - % 7,5 muvakkat teminat 607,50 liradrr. 
IV - $artnameler parastz olarak hergiin 1nhisarlar Levazrm ve Muba

yaat ~ubesinden ve (M 16 - 195) sayrh resimleri 1nhisarlar Tutun Fabrikalar 
l)Ubesinden almabilir. 

V - Pazarhga il)tirak etmek istiyenlerin pazarhk gununden 2 gUn ev
veline kadal fiats1z tekliflerini inhisarlar Tutun Fabrikalar ~ubesine ver -
meleri ve tekliflerinin kabulune dair mezkur ~?Ubeden vesika almalan Ia • 
z1mdrr. 

VI ._ !steklilerin pazarhk i~in tayin olunan gun ve saatte % 7,5 gii • 
venme paralarile birlikte yukarrda adr ge<;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(3685) ,.,., 
I - Kofre ve arabalan i~in 200 aded bilyah lastik tekerlek pazarltkla 

satm aimacaktrr. 
II - Pazarhk 8/VII/937 tarihine rashyan per~embe giinu saat 16 da 

Kabab~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla • 
cakt1r. 

HI - ~artnameler parasrz olarak hergiin sozu ge<;en $Ubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gun ve saatte yiizde yed~ 

bu~uk guvenme paralarile birlikte ad1 gec;;en Komisyona gelmeleri .ilan 
oluJl.ur. (3608) 

BAYANLAR c;oK uzucu BiR DERTTEN 
KURTULDUNUZ! F E M i L nedir? 

FEM:tL kadmm ayhk ihtiya~Iarlllda kullanacagt yeni ve srhht 
bir tuvalet •serviyeti> dir. Hususi bir bagla kullamhr. En ince ve en 
srkl elbiseler altmda goriinmez. C1kllltl ve bi~imsizlik vermez. 

F E M t L sthhidir. 
FEM!L serviyetleri srhhi ve feilni bir ~ekilde hususi bir pamukla 

hazrrlanmt§tlr. Emici ku.-veti fazlacJr. Kam derhal emer. Asla ku
rumadrgt gibi, rslakhk ta vermez. Gayet hafif ve yumul!aktrr. Cilde 
yapr~maz ve deriyi t ahris etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN 
VE MiKROPLARDAN KORUlt. 

F E M t L pratiktir. 
<;unku giiniin faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. Ta~rmast 

ve kullanmasr <;ok kolayc!Jr. Bilhassa i~e giden Bayanlara llayani tav
siyedir. El Gantalarmda ihtiyat bulundura llilinir. <;amal!tr zahmet • 
lerini tamamile ortadan kaldmr. 

SERViETTE 
HYGiENiQUE 

FEMiL ve baglanm bir defa ayba!;t ihtiyacmda denemek, butiin 
doktarlarm bunu neden tavsiye ettiklerini anlamaga kifayet eder. 
Siz de tecriibe ediniz. FE MiL 
Her Eczanede, Parfiimori ve biiyiik Tuhafiye magazalannda bulunur. 

Bir ~i~ek degil, bin bir ~i~ek kokusu 

VfNUS ESANSLARI 
O yle ~i~ek l er alemidir ki, i~Wine giren bir daha oradan ~W•kmak ietemez. Mevcud ve 

yeni pkan c;ok sabit esanslarmm isimleri 

Flor Doryan, Lorigan, Roz Doryan, Rev Dor, Tango, Divln • 
ya, istanbul gecesi, Bogazi~i, Madia, Buket, EZN, $ipr, Ro· 
yal, Senk Flor, $anel, Mi~iko, Milflor, Kelkoflor, Flor Da· 
mur, Mikado, Par.is, Suar de Paris, Narsis, Dag ~i~egi GUI, 
Menekt;e, Yasemln, Siimbiil, Zambak, Fulya, MUge, Heliotrop 
Hanameli, $ebboy, Unutma beni, Krepdot;in, Kaduy teni v. &. •• 

Deposu : Evhva Zade Nureddin, kimyevi ecza a .at ve 1trivat ticare!hanesi 

KA<;IRILMIYACAK FIRSAT 

KELEPiR iRADLAR 
~ehzadeba~irnda Fevziye cadde -

sind.e camii ~erif kar~rsmda mer
hum Muhtar Pa~a veresesine aid 
27 par~a diikkan toptan ve ayn, 
ayn bilmuzayede satllacagmdan 
talib olanlarrn 30 haziran 1937 ~ar
~amba giinu saat 10 da Sultanah -
med Sulh mabkemesinin 1937/22 
numarah dosyasma muracaat et -

1neleri. 

Sthbat noktai nazarmdan 

bir tarzda yapd mi& $Ik c;ocuk araba· 

la r1, her yerden ucuz fiatlarla yalmz 

BAKER 

magazalarmda sablmaktadtr. 

Istan bul . Bahceka p1 -

Naf1a V ekaletinden: 
1 - tzmir - Aydm hattt uzerinde Camhk cEski Aziziye» istasyonu ci • 

varmda yaprlacak varyant ile uzerinde takriben 1100 metre tulunde bir tune
lin ve yolcu binasile umumi hala ve Aydm istasyonunda betonarme bir ge
~idin in~aatt kapah zarf usulile miinakasaya konulmu~tur. 

2 - Bu i$in muhammen bedeli 570,000 ve muvakkat teminatr 26550 li· 
radrr. 

3 - Mlinakasa 7/7/937 tarihinde saat on be~te Demiryollar tn~aat da• 
iresindeki Komisyon odasmda yap1lacaktrr. 

4 - Bu munakasaya aid mukavele projesi, eksiltme ~?artnamesi, baym
dirhk ii?leri genel $artnamesi, projeler ve diger miiteferri evrak 28,5 lira 
mukabilinC.e Demiryollan in$aat dairesinden verilmektedir. 

5 - Mlinakasava i~tirak etmek istiyenler 2490 numarah kanun muci
bince ibrazma mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 7/5/936 tarih ve 3297 
numarah Resml Gazetede ilan edilmis olan talimatnameye gore 937 sen~si 
i<;in Vekiiletten verilmi~ muteahhidlik vesikalanm havi zarflarmr mezkur 
kanunun tariiatJ dairesinde hazrrhyarak 7/7/937 tarihinde saat on dorde ka
dar Demiryollar insaat dairesindeki Komisyona makbuz mukabilinde ver • 
mi~ olmalan H':ztmdrr. c164lo (3501) 

Samsun Belediye Reisliginden: 
Belediyemizin Fen i~?leri Mudurliigli a<;1ktJr. Ayda 300 liraya ka~ar ~c

ret verile~ektir. Kanuni ~artlan haiz muhendislerin hizmet belgelenle btr)· 
· d' · ·· tl · ·1· 1 ur (3753 hkte Bele tyemtze muracaa en 1 an o un . 



29 Haziran 193? 

r 

TUt 
•T0RKiYE VAG VE MAMULA!\NAYii LiMiTED SiRKETi 

Afiag•da yazll• emt1ay1 imal er ve satar: 

Y emek yaglari Tuvalet bunlar1 
Rafine zeytin ya~ 
Susam ya~ 
Pamuk ya~ 
ve diger salata yaglan 

Sade yaglari 
KOKOZiN 
TURYAG 
MAR GARiN 

Bezir yaglar1 
tngiliz kaynam•:s aclk 
fugiliz kaynam•:s koyu 
TUrk cift kaynam1~ 

Zeytin yagdan yapllml$, 
MARSiLYA, DEVE, HALEY, 
ARAB ve diger cinsler 

TURAN bany• 
JIDU 

ROZMARt - l'!A • VERDA 
Gliserin 
ve ilach sabunb -
Ttra& kremi 
Tua~ sabunu 

Tua~ tozu ----

Di$ macunu 
PERLODENT ---
Tuvalet esans1 
Krem BARONiA 
Turyag1 ~ampuanl 
Tuvalet ya~ 
Sac fiksatifi ----
Temizleme tozu 

TURSiL cama~u tozu E C E 

Merkezi idaresi: Istanbul, Sirkeci Nur Han No.~ 
• 

Fabrikasi: T U RAN - lzmir 

Yiiksek Miihendis Mektebi Arttu
ve Eksiltme Komisvonundan: 

I 

)1iinakasaya konulan Tahmin 
fiatJ 

16.50 

Pev 
akcesi 
55.70 

Eksiltmenll 
mevaddm cinsi Miktan 

Oilivri voiiurdu 4500 K. 
Eksiltme T. Saati eekli 

30/6/937 10 Acxk 
:Beyaz pevnir 
Ka$ar peynir 
Un 
Makarna 
frmik 
Pirinc unu 
Sehrive 

1- Mektebin 
ye konulmu$tur. 

2500 " 
2000 " 

5000 " 
1500 " 
500 " 
250 " 
300 " 

937 malt 

37.50 
53.00 

16.50 
25.50 
16.50 
16.50 
25.00 

149.85 " 

105.50 

14 • 

15 • 

senesi zarfmdaki yiyecek ihtiya~lan eksiltmi-

2 - Bu ihtiyac;larm cins ve miktarlarile fiatlart ve ilk teminatlan ve 
eksiltmenin tarih ve l;ekilleri hizalarmda gosterilmiljtir. 

3 - istekliler 937 mali senesine aid Ticaret Odas1 vesikalarm1 goste • 
reC'eklerdir. 

4 - Sartnameleri gormek istiyenlerin hergiin ve eksiltmiye girecek • 
lerin muayyen giin ve saatte Giimii~suyunda mekteb binas1 dahilindeki Ko· 
misyona miiracaatleri ilan olunur. (3347) 

Tiirk Hava Kununu 

BOY OK PlY ANGOSU 
3 iincU ke$ide 11 temmuz 937 dedir 

Biiyiik ikramiye: 4 5. O O 0 lirad1r. 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk tkramlyelerle (20.000 

10.000) lirahk iki aded miikafat vardxr. 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 937 gilnii ak~amma kadar biletini de~i~tir • 

mis bulunmahdxr. Bu tarihten sonra bilet iizerindeki hakk1 sak1t olur. 

Divant Muhasebat Ba,kanhgtndan: 
30 ve 35 lira maa!ilt Divam Muhasebat Muraktb muavinligi i~in imtihan 

yc:ptlacakhr. 
imtihana 28 temmuz 937 tarihine musadif ~ar~amba giinii Ankarada Di

vam Muhasebat binasm?a saat 9 da ba~lanacakttr. Siyasal Bilgiler Okulu, Hu
kuk Fakiiltesi, Yiiksek Ikbsad ve Ticaret mektebi mezunlarile bu derece tah· 
sili olmakla beraber memurin maa~atmm tevhid ve teadiilii hakkmdaki ka
nuna nazaran 30 lira ve c'.aha ziyade maa~ almaga mi.isaid vaziyette bulunan
lardan talib olanlarm hiiviyet, tahsil derecesi, memuriyetleri hakkmdaki ve
saikle birlikte 27 temmuz 937 ak~amma kadar Divam Muhasebat Riyasetine 
tahriren miiracaat eylemeleri ve imtihan program! hakkmda Divam Muha· 
sebat Zat !~leri Mtidtirliigiinden malumat almalan ilan olunur. 

«1780» (3742) 

Akhisar C. H. P. Ba.kanbgJndan: 
(40) bin lira bedeli kesifll C. H. P. ve Halkevi binas1 inl$aatx bir ay i~in

de pazarhkla ihale edllecektir. tstekliler plan, proje ve keeif fiartnameyl Cum
huriyet Halk Partisi Ba~kanhgmdan iic lira mukabilinde ahrlar. (3733) • 
Adliye Bakanhgtndan: 

Ac;1k bulunan lzmir 'O'~iincii Noterligine imtihans1z Noter olabilmek 
§artlanm haiz taliblerin bir ay icinde Adliye Vekaletine miiracaatleri ilan 
olunur. c1763. (3732) 

CUMHURlYET 9 

Parfi:imlerin istihzar edildigi 
Fransanm Midi havalisini gezm1~ 
iseniz tabiatin c;ic;ekleri merke -
zinde yarathg1 bir nevi balmumu
nun cildi beyazlatmak ve giizel -
le§tirmek hususunda §ayani hay • 
ret hassaslanm bilirsiniz. 

•Sir Aseptik» tabir edilen bu 
§ayani hayret cevherin tasfiye edil
mi~ hulasasmm cild iizerinde sih
ramiz bir tesiri vard1r. 

Bunu; geceleri, yatmazdan ev -
vel tatbik ediniz. Cildin sert ve klr
mlZl d1~ tabakasm1 yumu§atarak 
parc;a parc;a di:iktiirecek, sabahle
yin inanamiyacagmiz taze ve be -
yaz bir cildin yeni giizelligile kar -
§Ila§acaksmiz .. Af$Ik mesameler, si
yah benler, kirmizihk lekeleri ve 
tenin gayrisaf biitiin maddelerinin 
tamamen zail oldugunu gi:irecek -
sm1z. Ancak, yiiziiniiziin gene • 
lik giizelligi ile fazla tezad te§kil 
etmemesi ic;in boyunda, omuzlar -
da, kol ve ellerde dahi kullanma -
mz laz1mdxr. Kolay, pratik ve ay
ni zamanda az masrafh olan bu cSir 
Eseptik» biitiin eczanelerle ecza 
depolannda sahhr. 

NASll~ilACl 
KANZUK 

~rikada uzun tetkikat 
~esl olarak buldugu 

blr formUidUr. 
KAuK NASIR lLACI en 

eski rlar1 bile kokiinden r;tkanr. 

Cidd~ ~ayam itimad bir nasu 
ilacidi 

I iNGiLKANZUK ECZANESt 

Bb;LU • iSTANBUL 

Gi:inen as mahkemesi hukuk da -
iresinden: 

Gon~n. A~1k koyiinden Vacib 
klzi Zulfiye 1ocas1 U~bunar ki:iyiin -
den Hasan °~nver beyinlerindeki 
bo~~nma d~~a'l cari muhakemesin
de __ Ikametga 1 'hul oldugu anla~1lan 
muddeaaleyh ~ oglu Enver hakkm· 
da glyaben mu mesinin bak1lmas1 -
na ve gxya_p ~81un ilanen tebligine 
karar venlmi~ gundan merkum 
Enverin muhaken kaldigx 19171937 
saat 10 da Gi:inen n e hukuk mahke
mesinde hazxr bull~51 veya bir ve . 
kili kanuni gonden aksi halde mu
hakemenin g1yaben 'et edilecegi ilan 
olunur. (33634) 

istanbul be§inci ictmemurlu~ 
dan: 

Mahcuz olup paraya tilmesine ka· 

rar verilen bir aded bor 'i 5/7/937 ta

rihine tesadiif eden pazai giinii saat 

13 ten 14 e kadar birinci k artt1rma 

suretile Ki:iprii altmda 29 Mrah ya

Zlhanede paraya c;evrilece~e1l talib 
olanlarm mahallinde haZir dunacak 
memuruna miiracaatleri ilanmur. 

(.9) ·Sah.tb ve llQ4munarrtM: Yun'Vodr 
Umumt nesMuatt ldare eden Ytfijen 

MUdtlrtl: Hikmef Miinil 

Cuml!.u.nvez matba.a.H 

EN GOZEL 

''· 
Istanbul Gayrimiibadiller 11 0 m;~v" .... .,.J~n· r. I I"JVUMII .. MII 

D.No. 

1957 

2481 

6221 

8613 

8082 

8014 

102 

1377 

1438 

61 

6875 

4602 

3274 

3464 

3830 

5680 

5246 

5782 

5808 

1943 

4541 

6025 

2045 

8618 

Semti ve mahallesi 

Aksaray Katibkas1m 

Edirnekapl Kariyei
atikalipa~a 

Yenikoy 

Eyiib Siileymansuba§t 

Amavudkoy 

Aksaray E: Katibka· 

sunY: Yah 

Kartal 

Galata Emekyemez 

T arabya Ayayani 

Biiyiikada Maden 

Kad1koy Hasanpa§a 

Heybeliada 

Beyoglu Hiiseyinaga 

Beyoglu Hiiseyinaga 

Ortakoy 

Oskiidar Selamiali 

Kmahada Bah~ecik ve 

Lodosluk 

Beyoglu F erikoy 

1kincik1Slm 

Eyiib Siileyrnansuba§l 

Burgazada 

O'skiidar fcadiye 

Bostanci 

Edirnekapl Hact
muhiddin 

Ortakoy 

Langabostam 

ve Orta 

Suterazisi 

M iinzeviki§l a 

caddesi 

E: Biiyiikayazma 
Y: Beyazgii) 

Langabostanlan 

Emlak No. 

E: 14-14 mii, 

47-47 Mii. 

No.taj :33-39 

Ada: 841 

Parse!: 2 
E :21 Y :25-27 

E: ve Y: 10 

E: ve Y :25 

E: 129-131 

Y:135-137 

E:8 Y :35-

35/l-35/2 
Ada: 993 
Parse!: 2 

Cinsi ve hissesi Hisseye p;ou 

muhammen 'K 
T. L. 

Ahtab iki bane ve kulii· 1000 

beyi mii$temil boslamn 

4/ 18 tam ve bir sel->mi-

nin I /14 his. 

965 metro arsanm 1116 hi~. 500 

Ah$ab hanenin 6 / 10 his 220 

11 022 metro bostamn 2500 

3!4 his. 

Ahtab hanenin Yz his. 

l~inde ah§ab hane ve kulii

hesi olan bostamn I 0!72 his. 

1205 

1000 
·~ 

Kesimoglukuyusu 

mevkiinde 

Miirver 

6 9187 metro tarla 300 

Ayayani ayazmast 

Salhane 

E: Erenkoy caddesi 
Y: Merdivenkoyi.ine 
giden yol 

E: Degirmen 

Y : Ktrmlzt ve Demirta~ 

V alde~e§mesi 
Calgtct 

E: Karadag 
Y: $tr&Cl 

E: Papaz 

Y: Selamet 

Kuyu ve Aga

yazar 

Ciftecevizler 

caddesi 

Miinzevikt§la 

caddesi 

E: Yeni 
Y: Sarnu; ve 
Yeni 

E: Ha§aetistepan 

Y: Ha§actraif 

<;atal~e§me 

Kalosthlfa 

E: Dereboyu caddesi 

Y: Ortakoy cad. 

E:3 Y:7 

E:2 Y:14 

E:51 Y:S 
E: 4-15 
harita :5 

E: 20-32 

E:3 Y :5 
E:9 Y:13 

E:9 

E: 18 

Y: 26 

E: t-1·3· 

5-7-9-11-

13-15-17-19 

E: 90/9 
Y: 56 

E: 27-
Y: 27-27 

E: 8 
mahallen: 

4 • 7 
E: 3 

Y: 3-5 

E: 15 Mii. 
harita: 116 

E: ve Y: 6 

E:28-30 

Y: 26 

43 metro arsa 

1 03 metro arsa ·6 

1741 metro am 

31364 metro miifrez tarla 

Kuyulu 1007 metro arsa 

1 00,50 metro arsa 

310 

310 

1750 

3770 

fi S50 
f7 

210 

25 metro arsa 200 

900 metro arsantn Y2 his. 230 r::· 

Bah!;eli ahJah hane 

9181 metro on hir 

pa~a arsa 

54 7 metro arsa 

18370 metro tarlanm 

127,5 !240 his. 

189,50 metro arsa 

171 metro ana 

178 metro ana 

46 metro arsa 

Bah!;eli kargir hanenin 

4/16 his. 

300 

1000 

T100 

2500 

200 

200 

290 

280 

500 

Yukanda evsaft yaz1h gayrimenkuller 7 !7!937 tarihine tesadiif eden ~r~amba giiniinden itibaren P.•;ar~.tlcla sabta 
~tkariimi~hr. T alib olanlann sah ve per ~emhe giinleri sa at I 0 dan 12 ye ve 14 -ten 17 ye kadar ve bu 1k1 gunden ma
ada diger giinlerde sabahlan sa at I 0 dan 12 ye kadar miiracaatleri. 

ir eserdir. 

'nleri 

' 

·-

l 

k 

n 
01 

r-

r-
e-

- p-
•D 

.n 

. 'I 
~a 

Ia 
Sah~ miinhastran gayrimiibadil bon osiledir. 

~~------~----------------------------
n 
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5ACLIK·5ruKLUK·EKDHDMi 
• 

KELViNATOR iki defa daha az i!ledigi 
(tiEI\TIR 

t 
halde ayn1 rando.man elde edilen yegane oguk hava. dolaplar• 

18 Ay veresiye sat1s 
SAHiB iN iN S E S i ~eyogluve~ntalar• 

- Vehbi Ko~ Ticaret Evi ANKARA 
ADANA 
BURSA 
ESK!~EHtR 

- ~. R1za i§~en, Yeni Magaza I 
tzM!R 
KAYSER! 
KONYA 
..1\NTEB 

- Mehmed Hiizmen 
- Hasan Alanya 

ptamin sa~ e • 

:lJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiL 

! istihzara muvaffak olunduktan sonra sa~ 1 
I dokulmesinin bir a.fet oldugu devir ge~mi,tir I 
f.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllff 

Harikulade terkibile; 
sa~larm maruz bulundugu 
bu tehlikeyi bertaraf et· 
mi,tir. 

{:iinkii «Optamin» halis 
vitaminden imal olunur. 

En biiyiik kudreti sa~ 
guddelerine yeni can ver · 
mek ve dii,mek iizere olan 
sa~lan bu aktbetten kat'i· 
yetle korumakbr. 

«Optamin» kepeklenen, 
karalan sa~lara en biiyiik 
devadtr. Kepekleri temiz -

ler, kokleri kuvvetlendirir, 
sa~lart parlabr ve taravet 
verir. 

Sa~ dokiilmesi ya,Ia ala
kast olm1yan fiziyolojik bir 
ar1zadtr. Gene yal}ta da 
sa~larm seyrekle,mesi ve 
dii,mesi kabildir. 

Ba,mtzda beliren haza

na esefleneceginize Opta • 
min kullanm1z, gencligini
zin halesi olan sa~lanmz1 

tekrar kazamrstmz. 

Optamini tecriibe ediniz 
Gelibolu Kavmakambg1ndan: 

1 - Tekmil malzeme ve i~~iligi miiteahhide aid olmak ve anahtar tes • 
limi ~artile kazammn muhtelif koylerinde 279 tek go~men evi yaptmlacaktir. 
Bu evlerden 156 adedi kargir ve 123 adedi ah~ab iskeletli ve aralan kerpi~ 
dolmad1r. 

2 - Beber kargir tek evin ke~if bedeli 316 lira ve beher ah§ab iskeletli 
tek evin ke~if bed.eli 327 lira 44 kuru~ hesabile tutar1 89571 lira 12 kuru~tur. 

• 3 --:. ~~ ~~= .. ~ir proje1 k~~if d.efteri ve ~artnameler Canakkale Vila yeti 
tskan Mudurlugu Ile kaza Iskan da1resinde mevcud olup istekliler ilan miid-
d~ti olan 23/6/937 giiniinden itibaren 13/7/937 giiniine kadar miiracaatle tet
klk eder ve izahat alabilirler. 

4 -;- Eksil.tme kapah .zarf usuliledir. ihalesi 14/7/937 giinii sa at 14 te Ka
za !skan Kom1syonunda 1cra edileceginden isteklilerin eksiltme ve arttlrma 
kanunundaki tarifat dairesinde hazirhyacaklan mektublarile teminatlarm1 
ihaleden bir saat evveline kadar Komisyona tevdi etmeleri ilan olunur. (3741) 

RA H Al 
Amehvats1z memeleri kurutur. kam aV'JVJ derkal keser. I 

Zonguldak Urbaybg1ndan: 
tskele iizerine konulmak tizere eksiltmiye ~Ikanlan vin~ hakkmdaki 

ilammtzm birinci maddesinin ( C ) ftkrasmdaki (Ray iizerind~ miiteharrik 
olacakhr.) kaydmdan maksad (Mihveri etrafmdaki dairevi ray iizerine mii
teharrik) demek olC.ugu tavzihan ilan olunur. (3735) 

- Artur Vetter - Ahmed ve Bahaeddin Bereketkard.esler 

- Ismail ve ogullan Cmgtlb 
MERSiN - Jorj Satel 
SAMSUN - C. CeHl.l Ozlii, S. Kem:zen 

ZONGULDAK- ismet Agartan, Ahmefsel. I 
BANDIRMA 
TRABZON - Dedeoglu Sami, Hami ve Pulatanah 

Karde~ler. - A. Miicib Dolen 
- Naci ve Ahmed Dai karde~ler DiY ARBEKiF- Celal Ayylld1z ADAPAZARI - Ahmed Hilmi Kurar 

SEFALiN B KURT 
SABUNLARININ 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor! 

GRiPiN 
Varken 1strrab r;ekilir mi? 

BA$, Di$ 
Agrdart 

ve ii~iimekten miitevellid biitiin 

agn, SIZI, sancllarla nezleye, 

Romatizmad~ GOk 
1ztuab Gekirdum 

.mnati•:aya ka:>: s ~ F j[ 1 ~ 
G R I P I N beni klardi 

Ka$elerini tecriibe ediniz... Ba§ ve di§ atlan, mafsal 
icabmda gunde ur; kase almabmr. ag"' rdan, t.j>, Nezleyi 
Radyolin Di~ Macunu fabrika· 

smm miitehass1s kimyagerleri ta-
... d . . ~ raun an yapllan G R I P I N her 

eczanede vardrr. 

derhaie~irir. 
Eczanelerde1 lik ve 12 lik 

ambala.i isteyiniz. 

S1vas Baymdiriik Direktorliiguen: 
14,25[1lira 57 kurus ke~if bedelli s1vas - ErzincaJJlunun 82 - 86 + 230 

kilometreleri arasmda 4230 met.re tuliindeki ~ose irati .~sasiyesi 8/7/937 
persembe f'llnii S1vas Vilayet Enciimeninde ihale .mek uzere ka?ah zarf 
usulile 21/6/937 d~n itibaren eksiltmiye konulmustMuv~kkat ~emmat .1069 
~ira 46 kuru$tur. Iste~ilerin bu i$i yapabilecek'te da1r ehhyet ves1~a~~ 
Ibrazma mecburdur. Isteklilerin teklif mektublar 8/7/937 per$embe gunu 
saat 14 e kadar Vilayet Daimi Enciimenine verm'i lazrmdrr. Ke12if ve ~art
namesi herzaman Vflayet Naf1a Miidiirliigiinde plebilir. (3642) 

Zonguldak Urbayhg1ndan: 
Yiiz lira aylik iicretli fen memurlugu bo~f .. 
A~agtdaki ~artlan haiz isteklilerin bir : IGmde vesikalarile miira • 

caatleri. 
1 - Askerligini yapml$ olmak. 
2 - Ti.irk ve tam s1hhatli olmak. 
3 - Naf1a Fen mektebinden mezun btlmak. 
4 - !yi ahlakh olmak. 
5 - Memurluga manii olmamak. (3736) 

TIRA~ 
formiilii hususi miitehassasamaz tarafandan 
yaptlmtflltr. Cildi yumu,atar ve fevkaiAde 
kopiirmektedir. iddiamtzsn ispat1 i~in bir 
tecriibe kifidir. oZ TURK ~ocugunun malt 
ve Tiirk piyasasanda e,i bulunmayan BOZ 
KURT tara' sabunlar1n1 kullanarken arka-
da$1ar•naza da tavsiye etmegi asia unut
mayanaz. 
Heryerde teneke kutulusu 25 kuru,tur. 

~-----------------------------Samsun Belediye Riyasetinden: 
Belediyemizce yeralti elektrik kablolarmda husule gelen artZl mahal· 

lini tayin eden bir hat mesaha aleti satm almacaktir. Satmaga talib olan • 
larm aletin evsaf1m, ~eklini, bedelini bildiren teklif mektublanm ve kato· 
loklarm1 15/7/1937 tarihine kadar Belediyemize gondermeleri ilan olunur. 

(3675) 

fH:ii HAMBURG -AMERIKA LIN IE w~~ 
~ D0NYANIN HER TARAFINA A G 

, giden 

Biiyiik yolcu vapurlar1 
Acenta : 

HANS WAL TEA FEUSTEL 
istanbul - Galata 

Telefon : 41178 Telgraf : HAPAG · Istanbul - Mektub : P. K. 1436 ....................................... 
Edirne Belediye Riyasetinden: 

Edirne Tunca nehri kenarmda kain Belediye mezbahasma ilaveten giin· 
de 5000 kilo buz istihsal kabiliyetinde fabrika tesisatile 7000 kilo et, 10000 
kilo ka~ar, 30000 teneke peynir ve yumurta istiab edecek muhafaza yerlerini 
havi bir soguk hava deposunun miinakasa suretile in~as1 mutasavver olup 
bu tesisata aid projenin Belediyemizden almacak mevcud ~artnameye gore 
ihzar tanzim ve tevdii 20 giin miiddetle ar;1k eksiltmiye ~1karllm1~ oldugun
dan projenin tanzim i.icreti muhammenesi 400 lira olmakla isteklilerin 2490 
numarah kanunun r;evresinde eksiltmiye girebilmeleri i~in 30 lira teminat 
ak~esini Edirne !::~ Bankasma yatirarak makbuz ve diger vesaiki resmiye -
lerile birlikte eksiltme giinii olan 15/7/1937 per~embe giinii saat 15 te Edir· 
ne Belediye Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. (3734) 

Di' macunlar1n1n incisi 

0 
Dis Macunudur. 

' 
Bunu bir kere kullananlar arbk ayrdamazlar. 

I kul1anmam1~ olanlar bir denesinler. 

~~---• lzmir sab~ ~ubesi : Bay Ahmed Buldanloglu ---•• 


