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Her eve laz1m olan ~ok 

faydah bir eserdir. 

$ark · Misakz imzalanzgor 
~ahin§ah Hz. Hariciye V ekilimizi 

kabul ederek gOrii§tii 

AtatfirkUn Floryada istirahat gUnleri 

jSta·o'b'U.id3 .... bi·r .... ye·n·iii'k"; lrak, Efgan Hariciye 
3isli ilerisi~ az1rlar1 da Tahrana 

Ustilndag parklan haraket eHiler 
'Nihayet bunlar Istanbul gibi 
biiyiik bir §ehir i~in ekmek oe 
su hadar zaruri bir ihtiyacdrr 

- Foto Cumhuriyet -
Biiyiik Sef Ataliirk Floryada istirahatle me§guldiir. Yukandaki fotograflar kendisini dun ko,kiin tara~asmda 

' Dahiliye Vekilile gorii§iirken ve bir tenezziih esnasmda gostermektedir. 

b stanbulda gi:ize ~arpan bir yenilik D peyda olduguna elbette hepimi~ dik-
kat ediyoruz: Bur ada k1§ mhayet 

bularak yagmurlann kesildigi ilk bahar 
giinlerinden sonbahann ki§ ba§langiCI 
son giinlerine kadar hemen hergiin ve 
hele cumartesi ve pazar giinleri halkta 
§ehrin sJkici havasmdan bir a<;1khga, kua 
cy1kmak i§tiyaki her y1l dev ad1mile artan 
bir ihtiyac halinde inki§af ediyor. Va
purlann, hertiirlii kara nakliye vasitala
nmn civar sayfiye ve mesire yerlerine 
ta§Idigi binlerce ve binlerce insandan 
ba§ka bir o kadan da Edirne ve T apka
p!lan mezarhklarile Si§linin Mecidiye 
koyii semtlerine ta§Iyor. Eskiden KagJd
haneye gidilirdi. Simdi herkes yiiriiyerek 
kendi semtindeki ilk §ehir harici yere yol
lamyor ve oralanm bayram veya panay1r 
yerine dondiiriiyor. Hava almak ihtiya
cile yap1lan bu hareketin manasmdaki 
derinligi a<;1kc;a goriip takdir etmemek 
ihtimali yoktur. 

Ancak bu yerlerin hi~biri heniiz bir 
mesire olmaga hazJTlanml~ degildir. Bu 
"dcktli ihtiyac i:iniinde Mecidiye koyiin

rle alelacele bir ma dermec;atma kahve
ler kurulmu§ ve kurulmaktaysa da ~hir
le Bogazic;i arasmdaki bu gec;:idin hele 
tatil giinleri pek kesif olan seyriiseferile 
yaya halkm oralardaki kayna§l§I gelip 
gec;meyi giic;le§tirdigi kadar ortahg1 toza 
·dumana hogan bir vaziyet ihdas ediyor, 
"ve ahali i§te bu toz duman i~inde seyran 
ederek havalamyor ve egleniyor. 

Bizim §ehircilik mi.itehass!Sl M. 
Prost'un bu bali gormege flTSat bulmu§ 
olup olmadigmi bilmiyorsak da Va!i ve 
Belediye Reisimiz Muhiddin Osti.indagm 
bu halle beraber onun icab ettirdigi i§i de 
takdir etmi§ oldugunda §Uphemiz yoktur. 
Yi.iri.iyecegi yolda kendisini te§vik ve te§· 
ci etmi§ olmak iizere biz ilkonce Si§li 
ilerisinde ba~hyarak bilahare ~ehrin diger 
semtleri ir;:in de dii§iiniilecek i§ler husu • 
sunda hatJra gelen liizumu a~1ga vuraca
giz: Buralarda bir kis1m istanbul halkl
nm ayaklarile yi.iriiyerek gezebilecekleri 
·parklar, ufak orman sahalan viicude ge· 
tirilmek ihtiyac ve hatta zarureti. Simdi 
kendisini &ehir dJ~ma atarak a~1k havada 
bol bol ve geni~ geni§ nefes almak ihtiya
CIDI gidermek iizere toz duman i~inde 
yi.izen halk bu ormanc1klar husule gel -
dikten sonra araba ge~miyen golgeli yol· 
lann serinliginde gezinerek kendisine bu 
iyiligi yapm1~ olanlara hayuh dualar 
ederek ho§ vakitler ge<;irmi~ olacaktJr. 
Ve nihayet bu istanbul gibi bi.iyiik bir 
§ehir ic;in ekmek su kadar zaruri bir ihti
yacdir. 

Dort devlet adam1, Cenevrede parafe 
muahedeyi imza edeceklerdir. 

iran itilaft da haz1rlandl 
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lrak • 

~ehin§ah Hazretlerinin memleketimizi te~riflerinde Yavuzun giivertesinde 
Hariciye Vekilimizle beraber al~ml!,t bir ~esimleri 

Tahran 29 (A.A.) - Pars ajanst bil • Teati olunan ~ok hararetli nutuklarda 
dlr yor: Tiirkiye "le fran arasmda mevcud kar· 

Ti.irkiye Hariciye Vekili doktor Aras de§~e dostluk duygulart ve miinasebet· 
ve Tiirkiyenin Tahran biiyiik elgisi diin leri tebariiz ettirilmi§ .ve· devlet adam • 
~ahin~ah Hazretleri tarafmdan kabul larmm miitekabil ziyaretlerinin. ehem
buyurularak ogle yemegine ahkonul • miyeti kaydolunmu§tUr. 
mu§lard1r. Ogleden sonra da Veliahd ta- $ark misakr imzalamyor 
rafmdan kabul edilmi§lerdir. Tahran 29 (A.A.) - Pars ajanst bil-

Diin gece Hariciye Veziri Samyi, dok- diriyor: 
tor Aras §erefine bi.iyiik bir ziyafet ver- iran - Irak hudud ihtilafmm bundan 
mi§ ve ziyafeti bir siivare takib etmi§tir. on giin evvel hal ve tesviye edilmi§ ol -
Ziyafette biitiin vezirler, meb'uslar, ge- masma binaen iran Hariciye Veziri 
neraller ve kordiplomatik de haz1r bu- Samyi, Irak Hariciye Veziri Naciyiilasili 
lunmu§tur. . [Arkast Sa. 3 sii.tun 4 tel 
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HATAYDA TETKiKLER 
Bilhassa giden arkada§rmrzm mektublarr -

S1caklar siddetini I 
' 

gittik~e artiriyor ----
Diin hararet golgede 

tuza yakla~b 

Son giinlerde tahammiilfersa sJCaklar 
hemen herkesin §ikayetini mucib ol • 
maktadtr. 0 kadar ki, ogle saatlerinde 
istanbul sokakl'an cehennem gibi yan • 
makta ve herkes golge ve serin yer ~ 
Jere stgmmaktadir. 

Halk, yaklc1 stcaklardan kurtulmak 
i~in, lmlara, plajlara gitmektedir. Son 
giinlerde sayfiye yerlerine gog edenler 
nazan dikkati celbedecek kadar gogal -
IDJ§tlr. 

Stcaklardan en ziyade :memnun olan 
sucular, dondurmactlar, §erbet~ilerdir. 
Bunlara plaj ve deniz hamarnlan sa -
hiblerini de ilil.ve etmek laz1m. 

Hemen herkesi terleten bu stcaklar 
hakkmda Rasadhane mudiirii Fatinin 
fikrini sormak istedik. Vanikoy tepesin
de oturan iistad, vaziyetten hi~ de §ika-

[Arkasz Sa. 4 siitun 5 te] 
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izmit mahkemesi Tahrikit yilani 
kararini verdi 

Hatay halkinin her 1rktan mensubunu Hiiseyin Cahid ve Ak-
endi'e ve korkuya dii~iiriiyor ~am gazetesi beraet 

Suriye matbuat1 ortahQ1 kan~tnmakta berdevam hmit :a;:.:. :~:~::,den)-
Vali Muhiddin Ostiindag • Hi.iseyin Ca
hid davas1 hakkmda izmit asliye mahke
mesi bugiin karanm tefhim etmi§tir: 

Hala Suriyede Tiirkler aleyhine hi~bir propa
ganda yok diyenlere canb bir misal ... 

Antakya- Haziran 937 
Artlk her i§ bitmi§ ve Hatay istiklali· 

ne kavu§mU§tur, degil mi? 
Bu Turk yurduna istiklal veren mua

hedenin resmen ilam ve boylece yeni re
jimin kurulmaga ba§lan~asl bir gUn me· 
selesidir. 
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Mahkemede yalmz Muhiddin Ostiin· 
dagm vekili Necati bulunmu§, Hiiseyin 
Cahid gelmemi§tir. 

Valinin vekili avukat Necati, mahke
meye bir layiha tevdi etmi§tir. Makam1 
riyaset, bunun zab1t ~atibi tarafmdan o· 
kunmasm1 emretmi§tir. 

Mahkemenin verdigi karara gore 1 

istanbul Valisi tarafmdan Hiiseyin 
Cahid ve Ak§am gazoetesi aleyhine a~1 • 
Ian davada Ak§am gazetesinde inti§ar 
eden yazmm muharririnin Hiiseyin Ca • 

[Arkasl Sa. 6 sii.tun 4 te] 

Bir gecenin Gllg1nllg1 

Fransanr.n ge~irdigi buhran. 

Hiikiimet program1n1 
diin Meclislere arzetti 

• gen1' Y eni kabine de 
bu salahiyetler 

Borsalarda 

salahiyetler istiyor; 
verilinciye kadar, kendisine 

muamelat tatil edildi 

Hukrimete 142 ye kar~t 393 itimad reyi verildi 

. Yeni FransiZ kabinesi - azalar1 bir arada 
[Yazzst 4 ilncii sahifemizdedir] 
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Polis mektebinden 240 
talebe mezun oldu 

Bu miinasebetle diin mektebde merasim yapddi · 
ve Dahiliye Vekili miihim bir nutuk soyledi 

Yukanda Dahiliye Vekili mektebde a~xlan Polis Miizesini gezcrken. 
A~ag1da Adliye Vekilimiz liyakat gosteren bir polisimizi taltif ediyor 

Polis mektebinden bu sene 240 talebe -------------~ 
mezun olmu§ ve bu miinasebetle di.in 
mektebde tevzii miikafat merasimi ya • 
pilmi§tlr. Pek yak1nda 

1 

Bizce istanbulda oldukr;:a geni§ bir 
sahay1 kaplamak i.izere viicude getirilecek 
ilk niimune parkmm yeri taayyiin etmi§ 
gibidir: Mecidiye koyiinii takib eden 
dutluklardan itibaren ~ok degil §imdilik 
mecmuu on on be§ hektarhk sahalar. 
Dutluklardan itibaren, bunlar dahil. 
Zincirlikuyudan Yiidiza giden caddeye 
kadar olan saha bir. Zincirlikuyu ile Si§· 
li • Y1ldJz yollan arasmdaki miiselles sa
ha iki. Zincirlikuyu • Y1ldiz yolunun i:i
te tarafmdan almacak kafi arazi sahas1 
iir;:. Bunlara Mecidiye koyiinden sonra 
Zincirlikuyu ko§kiine kadar olan arazi
den de bir klSlm ilave olunursa §ehrin bu 
taraf d!&ansmda hepsi umumi bir heyet 
te§kil edecek bir siirii parklar husule ge· 
tirilmi§ olur. V e biz bunlarm adm1 onla
n vikude getirecek bahtiyar Belediye 
.f3eisine izafetle §imdiden koyduk bile: 

Bu giin sevincle beklenirken, burada 
ya§Iyan ve yiiz ylllard1r hirer karde§ gibi 
gec;inmi§, daima elele ya§aml§ unsurlarm 
yapacaklan §ey saadetlerini i<;lerine sin· 
dire sindire onlerinde ar;:Ilan yeni, refah 
ve huzur dolu yolda ilerlemek i~in hazu
lanmaktan ba§ka bir§ey ol.abilir mi :1 Fa
kat yaz1k ki; bu cennet gibi iilkev1 bir 
cehenneme ~evirmekten ba§ka emelleri 
olm1yan gizli ve sinsi kuvvetler faal:yet • 
lerine bir ti.irlii nihayet vermiyorlar. 

Sabahleyin sokaga ~1kar ~1kmaz her 
c;ehrede bir endi§e sezmemek mi.imki.in 
olmuyor. 

fJ}I~f);c! 'J11'~'JI bl_,C Jt1l' Jl .... iJ £1' 
,.~~~ 1;~ "il tJ;Ji,:,G,c r~ b~ 

Methur romanc1 

ViCKi BAUM' un 

Merasime tam saat 18,30 da ba§lan
mi§hr. Merasimde Dahiliye Vekili ,;lUk
ri.i Kaya, Adliye V ekili Saracoglu ~i.ik
ri.i, emniyet umum miidiirii ,;liikrii bubn

Dag Riizgarlar• 1 

Usti.indag parklan. 

0 taraflardaki arazi belki k1smen sa· 
hiblidir, fakat biz oyle samyoruz ki c;ok 
k1smi Hazineden devren Emlak Banka-

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 3 siitun G dal • 

«- Acaba bugi.in ne olacak? 
Ba§ba§a vermi§ insanlar derdle§iyor • 

lar: 
- Aleviler gene diikkanlarim kapiya

[Arkast Sa. 5 siitun 1 del 

.· "' lit 4 <!" 
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Cok giizel bir bii;viik hikayesi 
bugiin 5 inci sahilemizdedir. 

Bir Arab takvim yapragmm arkasmda --------------• 
Tiirkleri tahkir ve tezlil eden yaz1 

(Terciimesi makalenin i~indedir) 

mu§lardJr: 
Vekiller mektebe geldikten sonra b!r 

mi.iddet mekteb mudiiriini.in odasmda isti· 
rahat etmi§!er ve poli~ muzesini gezmi~ • 

· [Arkast Sa. 5 sutun 4 te) 

l 

MAHMUD YESARi'nin · 
1 

En son ve en giizel romCUti 



Sarkt Anadoluda ~~~~ 
KOyler ve KOyliiler 

Biiyiik memleket roportajt : 7 

Yazan : Bahri Turgud Okaygiin 

~ark kOylerinde kaQmnm k1ymeti 
Koyliilerin bo, ge~en k1~ mevsimini de muhtelif 

i,Ierle doldurabilirsek kalktnma hareketi 

~ok daha siir'atli olur 

Sark vilayetlerinde buyiik siiriileri k1s-, hrlarla sarp arazide nakliyat yaparlar. 
mutedil ve Berri denilen mmtakala- llkbahar ve sonbahar gecelerinde bir 

ve mesela .Mardin, Urfa ve Seruc ha- de mehtab oldu mu bu hazin ve berrak 
· · cenubundaki ki§laklara gonde- sesli <;mguaklarla yolculuklanna devam 

F akat bir ki~ bash m1 c;oban, kec;e - eden estersiivar rnii§teriler ve tehlikeli ~e
abasml ve c;uhas1m omuzhyarak kO- kerleme sizi temin ederim ki ku~tiiyli ya • 
· bo§, yiizi.i kara bir halde doner. taktan daha ho~tur. Bir taraftan uykula

Berride hayvanlar telef oldugu rm en ~irini, diger taraftan du~ii§lerin en 
tarihin nadiren kaydettigi soguk ve fecii, korkulu bir zevk, zevksiz bir yanm 
senelerdir. Berriye giden siiriiler uyku i<;inde siiriiniip gidersiniz. Bir koy 

i~in yegane yiyecek geni~ ovalarm kuru- kenannda bezergan mola verir, devamh 
mu§ otlandlr. Hic;bir zaman kl§ln §iddet <;lnglrak sesleri yerine derin bir sukunet 
veya miilayemeti hakkmda evvelden bir kaim olmu~tur. Ancak hayvanlann kml 
fikir, ahvali cevviyeyi kendisine anlatan kml yem kesi§lerini bir iki dinler ve sonra 
bir miiesseseye malik degildir, Fa tin Ho- derin bir gole a him I~ bir ta§ gibi uykuda 
cam1z ki:iy dilile sonbaharda ve te§rinler- kaybolup gidersiniz. Az bir zaman sonra 
Je bu havali koyliisiine biiltenler gon - kagm konserine, ~mgnaklar da kan~tl m1 
derse ve meteoroloji istasyonlan bu i§le alimallah <;Igan orkestrasmdan hie fark1 
alakadar olsa, herhalde pek hay1rh ve yoktur ve derhal ter ve taze bir zindegi 
milli bir i~ olur. i~inde yerinizden s1c;ramak ve bu c;ah§ • 

Bi.itiin bu havali koylerinde en mebzul kan, uykusuz koyli.i alemine kan§arak 
nesne yag, bulgur, kavurmad1r. Ekserisi alii insanlarm ruhlanndan uzakla§mak 
sebze ve meyvaya bile ah§ml§ degiller - ihtirasm1 duyarsm1z. 
dir, halbuki topraklar mlisaiddir. Ancak Merkeblerden, tabiatin bu en kalender 
o iklime mahsus ve orada yeti§ebilecek filozoflanndan c;ok istifade edildigini u • 
nebat istasyonlan yapmak ~artile umu - nutm1yahm, k1ymeti ucuzdur, koyliiye bir 
mile§tirilmi~ bir hareket husule getirile • e§ek haysiyetile mutidir, yem ve yiyecek
bilir. Bir~ok hububat yeti§mektedir. Bun- te naz ve istignas1 yoktur. Kuru bir sa -
lardan bugday, arpa, nohud, mercimek man!, kabuksuz yulaf ve arpa kadar 
en mebzuliidiir. Bu havalinin biiyiik, ha- zevkle, i§tiha ile yer. Bundan otesini sakm 
yati mii§kiilatlarmdan biri de halkm ih - aramaym1z. Kamyon, otomobil, bu he
tiyadanna bihakkin tekahiiJ edecek as • nliz bu havalide konfor ve liiks mevkiin· 
ri degirmenlerin olmamasidir. Buralarda dedir. Zaten hep yolsuzluklann ba~1 
ki degirmenler bugdaym tanesini dort yolsuzluklar deiil midir~ Koy ve §ehir 
miisavi par~aya aymnakla, kabugunu k1- yollan mlikemmel olsayd1 inadc1 e§ekle -
rarmyarak kepek haline getirmekle iktifa rin nazm1 c;ekmege liizum kahr m1yd1? 
ederler. 0 koylerin degirmenlerde nobet K.. , .. b L 'tl • • l 
t_~-'-1 · d b' ~ 1 · 11 D . oy u Of va~~:r ermr naat 
oe11 emes1 yn IT a emwr. egumen • • ? , 

, ib 1 - d b' Eb .. )" ger;trrr. sam 1 e usrun e gezen IT amus 1m . .. .. .. . . . 
Beterdaridir. Oniine bakarak bi.iyiik bir Sark1 Anadol~ ~oylu~~· 1lkbaharda 1k1 
vakar, hususi bir temkin, ula§Ilmasi pek bu~uk, yaz mevsJmmde u~, sonbaharda_ ~ 
.nli,kiil bir ciddiyet ic;inde koyliiyii dinler b~c;uk. ay c;ah~arak gen kalan _:aktlm 
~ iyi tarafma rasgelirse degirmen nobc • ~o~lermde oturm~k~a. ocakba~l alemle
tini verir, aksihalde degirmen sahibinin, nm yap~akla gec;mr. ~ncak ~ayam ~iik
degirmen sayesinde ni.ifuz sahibi olmu§ r~ndir ki ~azi ve ~ks~n. mmtakalara kli -
kethuda zihniyetli degirmencinin keyifli c;uk el san atlan girmi§hr. Bo§ kalman 

b kl k 'bd. D w· • mevsimlerde bunlarla i§tigal edilir. Me-
zamamm e erne VaCI IT. eg1rmenc1 r, y f' b d k k J k 
hic;bir zaman zihniyet ve hodbinlikte ge- sde a: . 1 ~kr 

1 .
1
.ez . 

1
?k uma : ma_rba.ng
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. k I <::. k h ]' . d d w• em!TCII • <;I mglr I ve Salre gl I. unun n a amaz. ...,ar ava 1sm e eg1rmen .. .. k d 
d. ld d' 1 h t I b' taammumu ne a ar §ayam arzudur. Sark ne 1r ve nasi IT 1ye sua a ITa ge e 1- .. .. .. .. . . • 

lir, o halde hisse ~Ikanlabilir kisa bir ta- koylusunun ki§ mevsimi l§le doldurulursa 
rife baghyayim. kalkmma daha ~buk olur. Y ani senenin 

C! kt d .... . a§ag1 yukan sekrz aymda c;ah§IT, dort ay 
..,.ar a egrrmen h 'd T. 1 b k" I" 

w• • ·w· . . . avaya gi er. 1carete a !§an az1 oy u-
Degumen bildigimiz gibi suyu c;ok o· ler vardiT. Bunlar ~ehirden aldikl nm 

Ian bir derenin, 1rmagm miinhat bir ke • k" 1 d t 1 y .. b d 1 a 1 .. . . .. oy er e sa ar ar. a mu a e e usu u 
nanna kurulmu§ ve sev1yes1 daha yuksek k · d' h d k w 

I d b. b dl h k 1 aim 1T ve ya u l§ln sathglm harman 
o an yer en rr en e ar yap! m1~ ve h 'I ·1 k d' ·· · · 
b h k w I w .. hi I zamam ta s1 sureh e re 1 uzerme hca • 

u ar agac veya ta~ o uga munte o - K · · d k' k" 1·· .. 
t H kt I w d"k"l tak . ret yapar. ~~ mevsimm e I oy unun 

mb u~ 6ur. ar . a~f o udga o u en .slul.' b' n· me~galesi ~oyledir: 
en metro uti am an ve mey1 1 1r a- S b hi . · 

mud halinde akar ve dar sifon delikten a a eym erkenden ve eksenyetle 
~iddetle pervaneye ~arparak ~evirir ve aydmhk olmadan kalkar, ahua gider, 
sert agacdan yapilmi§ bir okla i.istiiste iki ha~anlan timar eder.' ~lt~~nm kuru giib
ta§In orta deliklerine tak1lan pervane do- re Ile ~urular, yemlenm doker, koyun ve
niince iist ta~1 harekete getirir ve sabit 0 • ya kec;Iler, kar iizer~n~ ~eril~i§, serpilmi§ 
Ian alt ta§m lizerinde h1zla donerek sepet- ot veya me~e yapragi I<;m ag1ldan hrraki
ten azar azar dokiilen zahireyi k1rmaga hr •. ot veya me~e yapragmdan obekler ii-
, a~lar. zenne sahnarak yedirilir. Ve kendileri de 

S I bo 1 b d
. I .. .. .. kollarm1 s1vayarak kelimei §ehadetle el, 

u yo u zu ur, en 1 se goturur, ta~ ·· .. .. k S k b b .... 
I . "V"t d w• • k yuzunu Yl ar. lea <;or anm a~ma U§U• 

z e§IT, ogu mez, egirmenci uy usuz , .. k I' · 'h ·1 w b 
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11ndan savar. Hulasa §ark koylerinde de- y eni ~irketihayriye vapuru 
iirmen mevzuunu behemehal hahrlamak 
faydahd1r Boyle bir asiyabd1r ki her ba
bayi~it ~ekemez. Sark vilayetlerimizin 
degirmenini dondiirmek i~in degirmenini 
JS!ah etmek laz1m. 

Kaintntn ktymeti 
,Sarki Anadolu koyliisi.ini.in ugrad1g1 

giic;liiklerden bri de nakil vas1talan mese
lesidir. Kagm denilen 1stiklal Harbi ara
balan ancak ova halkma nasib olmu§tur. 
Bir kagnrya malik olan koylii, a~ag1 yu: 
kan Grab Zeplin siivarisi doktor Ekner 
hdar a~ag1lan ku§baki§l tema$a eyler. 
Ekseriyetle nakil S!Ttla, merkeb, katlr ve 
beygirle yap1hr. Erzurum havalisinde ve 
diger bazJ mmtakalarda okiiz ve inekler
den de istifade ederler. Kagm katarlan • 
Din yags1z dingillerinden <;1kan kemamm· 
trak sesleri ve bu bir c;ok seslerin i&tirakin
den husule gelen yeknesak tempolu kon
seri hepiniz bilirsiniz. Bir de <;mguakh 
kervanlar vard1r. Bunlar ekseriyetle Di
yarbekir, Hezra, Piran, Cengli$. Cer -
mik, Savak, T ercan gibi muhtelif yer • 
ler de vard1r ki ekseriyetle ~mguakh ka-

~irketi Hayriyenin kendi fabrikasm
da yaphrd1~ 75 numarah vapur onii • 
miizdeki per~embe giinii merasimle de
nize indirilecektir. Merasimde §ehri -
mizde bulunan meb'uslar, matbuat mii
messilleri ve deniz miiesseseleri mii • 
dlirleri haztr bulunacakbr. 
~irketihayriye ikinci vapurunun kJ

zaga konmas1 i§ini de yakmda gene me
rasimle yapacakhr. 

Y az tarifesi batbyor 
~irketihayriyenin yaz tarifesinin tat

bikma oniimiizdeki pazar glintinden iti
baren ba§lanacaktlr. 

Yeni tarifede her hatta dogru posta-
lar konmu§tur. . 

Oniimiizdeki curnartesi giinti de §ir -
ketin Sanyerde yaptird1gi yeni canh 
bahk lokantas1 ac;Ilacaktlr. Bir mliddet
tenberi haz1rhklan devam eden Altm
kum ve Siitllice plajlan da onlimtizdeki 
pazar giinlinden itibaren a~1lacaktlr. Bu 
plajlara - memnu mmtaka dahilinde bu
lunduklan ic;in • yalmz Tiirk tebaasm
dan olanlar gidebileceklerdir. 

Sineklere karsi 
' 

miicadele ba~hyor 
Giibre ve ~opler i~in de 

icab eden tedbirler 
abnd1 

Mevsim miinasebetile Belediyece kara 
sineklerle mlicadeleye karar verilmi§· 
tir. Kara sineklerin bilhassa ~op topla
nan yarlerden daha ziyade pazar yer -
lerinde, bahkc;I, .rnanav, i§kembeci gib1 
diikkanlarda, muntazam kanalizasyonu 
bulunmryan sokaklarm lagrm menfez • 
lerinde ve glibre birikintisi olan yerler
de topland1klan nazan dikkate allnarak 
buna gore tedbirler almmi§tir. 

Belediye dairelerinin s1hhat ve temiz
lik i§leri memurlarile zab1ta elbirligile 
c;ah§acaklard1r. <;op toplanan yerlerde
ki sinekler esasen ecza ile ifna edilmek
tedir. Diger yerlerde srk1 kontrol alb • 
na ahnacakhr. Bundan b~ka lag1m 
menfezlerine crop atanlar hakkmda da 
takibat yap1lacakhr. 

Bu i~le ciddi surette me§gul olunmaSI 
i~in alakadar memurlara emir veri! -
mi§tir. 

SEHIR ISLER/ 

Caddeler ytkanacak ve 
sulanacak 

istanbul ve Beyoglu tarafmdaki ana 
caddelerin ytkanmasl ve giindiizleri de 
sulanmas1 i~in itfaiye miidiirliigile Be
lediye Temizlik i§leri miidi.irlligli me
sailerini birle~tirmi§lerdir. Bunun ic;in 
blitlin yaz miiddetince devam etmek i.i
zere bir ~ah§ma program1 hazirlanml§· 
tlr. Bu programa gore istanbul ve Bey
oglu tarafmdaki ana caddeler, her dart 
gecede bir sabaha kar§l y1kanacakhr. 

Bundan ba§ka gene belliba§h cadde -
ler, sabah, ogle ve ak§am olmak i.izere 
giinde tic; defa sulanacakt1r. 

T1fo gibi salgm hastahklarm crogal -
d1~ bu mevsimde s1hhi bir tedbir ol -
mak tizere istanbul S1hhiye miidi.irlligii 
de bu sularna ve y1kama i§ine ltizum 
gostermi.§tir. 

Tifo hakkmda bir istatistik 
Yap1lan bir istatistige gore, 930 sene

sinde 1315, 935 senesinde 3823, 936 se -
nesinde 4801 tifo vak' as1 kaydedilmi§ -
tir. Bu tifo musablar1 ic;inden 930 da 
148 ki§i vefat ettigi halde 935 senesinde 
vefat miktan 462 ki§iye balig olmu~tur. 

Alakadar doktorlanm1z nazaran boy
le tifo gibi sari hastahk vukuahnm ~ 
galmas1, gitgide s1hhi ve beledi tedbir ve 
nizamlarm tatbikma ihmal gosterilme
sinden ileri gelmektedir. 

ltfaiyenin teftiti 
itfaiye gruplarmm talim ve tatbikat 

tefti§le~ine ba§lanmi§hr. Bu tefti§ler 
bizzat Itfaiye mlidlirii tarafmdan ya -
pllmaktad1r. Her hafta bir grupun tef
ti§i yap1lmakta, muhtelif bak1mdan ta
lim, tatbikat ve manevralart gozden ge-
9irilmektedir. Bu tefti§ler neticesinde 
itfaiyemizin umumi vaziyeti hakkmda 
Belediye riyasetine verilmek i.izere bir 
rapor haz1rlanacakt1r. 

Gazi kopriisii intaab 
Gazi kopriisii in§aatt etrafmdaki ilk 

haz1rhklar devarn etmektedir. Koprtiyii 
yapacak olan fabrikarun direktori.i Al· 
manyadan §ehrimize gelerek yapllmak· 
ta olan in~aati kontrol etmi§, Vali ve 
Belediye reisi Muhiddin Usttindag ve 
Fen I§leri miidlirli Hiisnli ile de bu hu
susta temaslarda bulunmu§tur. 

Y ol parasmdan muaf 
tutulanlar 

ihrac mallarimizin 
nakli • • 

1~1n 
----

Hiikumet ciddi ve esasb 
tedbirler abyor 

Hlikumet yeni ihrac mevsiminde ih -
racat e§yamtzm memleket dahilinde ve 
haricinde naklini temin edecek bir pro
je hazirlaml§hr. Gec;en seneler, ihracat 
emtiarnlZln naklinde tesadiif edilen zor
luklarm tekerrtiriine meydan vermemek 
ic;in gerek kara ve gerekse deniz vasita
lannda icab eden tedbirler bu proje He 
ahnmi§ bulunmaktad1r. 

Memleket dahilinde gerek ihrac, ge -
rek dahili istihsal ve istihlak e§yasmm 
laz1m gelen slirat ve kolayhkla istihsal 
merkezlerinden istihlak ve ihrac yer • 
lerine nakli i~in Devlet Demiryollarile 
Devlet Denizyollarmda yeni tarifeler 
tatbikt derpi§ edilmi§tir. Bilhassa Dev
let Demiryollarmda yap1lan mlitemadi 
tenzilatm faydalanm arttlrabilmek i~in 
Devlet Denizyollar1 tarifelerinde de o
nunla hemahenk olarak tarifelerde ten
zilat yapllacakttr. 

Devletin yeni §ilepler almak hususun
daki tetkikleri ihrac mevsimi ba§ma ka
dar bitmemi§ olsa dahi ihrac mallanm1z 
ecnebi vapur kumpanyalarmm keyfine 
tabi blrakllm1yacakbr. Bu hususta bey
nelmilel §ilepc;ilik alemindeki buhran -
dan mtiteessir olmu§ bulunan ve daha 
ziyade memleket di§mdaki iki liman a
rasmda i§ yapan Tiirk §ileplerinden is
tifade olunacaktlr. 

Ayr1ca Yunan ve Bulgar demiryolla
rile ihrac e§yamtzm yiizde seksenine 
kadar tenzilatla nakli i~in yap1lan an -
la§ma o zamana kadar tasdik edilmi§ 
bulunacak ve diger merkezi Avrupa 
memleketlerile buna benzer anla~alar 
yapllmaga ~all§Ilacakt1r. Kostence yo • 
lile de ihracat imkanlarmdan istifade 
edilecektir. 

Mahkemeden sonra 
. kanh bir kavga 
Bir mazn~, aleyhinde 

$ehadet eden bir 
adam• dovdii 

Katie te§ebbiis suc;undan mamun o1a
rak muhakeme edilmekte olan Dursun ve 
Ali isminde iki ki§inin muhakemesi ya • 
p!ld1ktan sonra gece saat 20 s1ralarmda 

Ag1rceza salonundan ~Ikanlmi§lar ve sa
lonun merdivenleri oniindeki oturma ye
rine nakledilmi§lerdir. Burada jandarma
lar maznunlann eline kelepc;e vurmak Is· 

tedikleri bir mada maznun Dursun, ken
di aleyhinde §ehadette bulunan ~ahid Sa
miyj gormii§ ve: 

«- Sen benim aleyhimde §ehadet et
tin. Hapisaneden ~1kay1m, senin kamm 
i~ip siilaleni de siiplirecegim» demi§tir. 

Sami bu sozlere cevab verince, henliz 
ellerine kelepc;e vurulmami§ olan Dursun, 
yerinden firlami§ ve jandarmalarm elin
den kurtularak Samiyi yumruklamaga 
ba§lami§hr. Sami de buna mukabele et· 
mi§, bu mada diger §ahidlerden Salihin 
de miidahale ettigini goren diger maz
nun Ali, Salihin iizerine ~ullanml§ ve 
Ag!Tceza mahkemesinin onli bir arahk 
harb meydamna donmli§tlir. J andarma • 
lar derhal i§e mlidahale ederek bu kav • 
gay1 glic;liikle bastumi§hr ve maznun!an 
toplay1p ci.irmii m~hud mahkemesi Miid-

deiumumisi Hikmet Sonele gotiirmii§ler • 
dir. Miiddeiumumi kavgac!lan tehdid ve 
dogme suc;lanndan Sultanahmed ii~iincli 
sulh ceza mahkemesine sevketmi§tir. 

CEMIYETLERDE 

Kiziiay haftasma haz1rhk 
1 temmuzda ba§laytp bir hafta devam 

DENIZ ISLER/ edecek olan KIZllay haftas1 hazlrhklan
na diin de devam edilmi§ ve cemiyetin 
iiyelerini c;ogaltmak maksadile bir de 
program haz1rlami§tlr. Program §Udur: 

Y olcu aalonu iizerinde 
tetkikler 

Sinemalarda; K1zllay iiye dev§irme 
Diin, istanbul Liman I§letme idare • haftast ba§hyacagma, ba§lad1gma ve ii

sinde §ehircilik miitehass1s1 mimar ye kaydolunmasma dair projeksiyonla 
Prost'un da i§tirakile bir toplantl yap1l- yazrlar gostermek. 
mi§, yeni yolcu salonunun projesinde Radyo ile KIZilay mevzuuna dair soy-
yaprlmast faydah gorlilen tadilat lize - levier yapmak. 
rinde gori.i§iilmli~ti.ir. H f · · . . ,. . . . . . a ta ba§laiJ.1adan evvel ve hafta lc;m-

Projenm kat 1 §ekh alab!lmest 1 :M;tn ide i ara pa"ketlerine Kuilaya aid veci-
Ankarada alakadar Vekaletler miimes- zeler yaz!l1 kag1dlar yapi§hrmak. 
s~l¥inden {lliire~eb pir heyet t~~;afpl· 
dan da tetkiki liizumlu goriilmli§tiir. 
Bunun ic;in Liman l§letmesi mlidiirii 
Raufi projeyi yarm Ankaraya gotlire • 
cektir. Projede giimriik ve muhafaza 
te§kilatl ic;in liizumlu goriilen tadilat 
etrafmda fikirlerini soylemek iizere 
Giimrtik Ba§mlidtirii Mustafa Nuri ve 
Muhafaza Ba§mtidiirii Hasan da ayni 
giin Ankaraya gideceklerdir. , 

Y enikoyle Beykoz arasmda 
araba vapuru 

~irketihayriye, son zamanlarda Bo • 
gaza go~ edenler ~ogald1~ i~in Uskii -
dar, Kabat~ ve Sirkeci arasmda i§liyen 
araba vapurunun seferlerini ~ogaltml§, 
aynca Yenikoyle Beykoz arasmda da 
araba vapurlan i§letmege karar vermi§· 
tir. Bu iki iskele arasmda i§liyecek olan 
ikinci vapurun tamiri bitmi§, dlin ya
pllan tecri.ibelerinde muvaffakiyetli ne
ticeler almml§hr. 

Onlimlizdeki pazar giinlinden itibaren 
cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi glin
leri olmak iizere haftada dort glin Ye
nikoyle Beykoz arasmda araba vapur

Kaza ve hahiye §Ubelerinin binalarl. 
mlisaid olmad1gi takdirde Halkevlerin
de K1z!laya aid soylevler vermek . 

K1z1layt temsil edecek vitrinler ter
tib etmek. 

Bez iizerinde KIZllaya dair yaZllar 
yazdmp §ehrin ml.lhtelif yerlerine as -
mak. 
~ubeler tarafmdan bulunduklan bina

lar KlZllay haftas1 mlinasebetile tenvir 
edilmek ve bayrak as1lmak. 

Kaza, nahiye ve mahalle §Ubeleri bi
nalarmda gosteritler tertib etmek. 

KlZllay cemiyetinin yaptig1 i§lere da
ir olan beyannameleri dag1tmak. 

K1zllaya dair olan afi§leri §ehrin muh
telif yerlerine yapi§tlrmak. 

KVLTUR ISLER! 

Maarif V ekilinin tetkikleri 
$ehrimizde bulunmakta olan Maarif 

Vekili Saffet Ankan diin ak§ama kadar 
Dolmabah~e saraymda kalm1~, yamnda
ki zevatla beraber sergi i§lerile me§gul 
olmu§tur. Vekil bugiin Maarif mlidiirii 
Tevfikle beraber mekteb binalarmt ge
zecektir. lan i§liyecektir. 

Yol parasmdan rnuaf tutulanlar 1~m 
§imdiye kadar kaza idare heyetleri ta- -
rafmdan karar verilmekte idi. Bu kabil 
kimseler hakkmda bundan sonra Daimi 
Enciimen tarafmdan karar verilecektir. 

Benzin fiatlan tesbit edildi 

Ekmek fiatlar1 
Haziramn otuzuncu ~ar§amba giiniin

den itibaren, birinci nevi ekmek on ku
ru~ otuz para, ikinci nevi ekmek on ku
ru§, francala on altl kuru§tur. 

MUTEFERRIK 

Bir nahiye miidiiriine i§ten 
el ~ektirildi 

~ilenin Tekke nahiyesi miidiirti Feh
miye i§ten el c;ektirilmi§tir. 

Biikre§ sefirimiz geldi 
Btikre§ sefirimiz Hamdullah Suphi 

Tannover §ehrimize gelmi~tir. Hamdul
lah Suphi, go9men i§lerini gorli§mek ti
zere Ankaraya gidecektir. 

Romanyadan ihrac edilen 
keresteler hakkmda 

Rumen gazetelerinin verdikleri rna • 
lumata gore Rumen hi.ikfuneti, Tiirkiye
ye ihrac edilen keresteler hakkmda bir 
kanun layihas1 hazirlami§br. Bu layiha
ya gore, Romanya Maliye Nezareti 100 
milyon leyi Romanya milli bankasma 
Biikre§ Turk elc;iligi namma yabracak
tir. Ayni zarnanda Ttirk hiikumett de 
kefalet ak~esi olarak Romanya milli 
bankasma 147,584 ingiliz liras1 yahra -
cakttr. Bu paralar takastan mlitevellid 
mii§kiilatl teshil ir;in kullarulacaktJ.r, 

Bir benzin deposu 

Benzin fiatlanm tesbit etmek i.izere dun 
de belediyede V ali ve belediye reisi 0 s
tiiDdagm riyasetinde Sok 0 ni V akum; 
G.t§el; Esteno; Romeno ve Neft Sendi
llat direktorlerinin i§tirakile bir toplanb 
yapilmi§hr. Bdediyece tesbit edilen fiat
lara gore son vaziyet iizerine benzinin be§ 
litrelik §i§elerinin 82,5 ve kilosunun 16,5 
kuru~a satllmas1 laz1m geliyordu. Y ap1lan 
tetkik ve gorli§meler neticesinde ~irket di
rektorleri de bunu kabul etmi§lerdir. T es
bit edilen fiatlar derhal tatbik edilecektir. 

Bursa belediyesi benzin ve 
petrollara vaztyed etti 

Bursa 29 (T elefonla) - ,Sehrimizde 
hirer sat!§ miimessili mevcud Standard ve 
,Sel kumpanyalan belediyenin benzin ve 
petrol i~in tesbit ettigi fiatlan kabul et· 
memi~tir .. Bunun lizerine belediye kum • 
panyalara aid §ehirde mevcud 1300 te
neke benzine vaz1yed etmi§ ve kendi koy· 
dugu fiat iizerinden satl~a ba~lami~tlr. Ay
nca Mudanyaya gelmekte bulunan 3000 
tc;neke benzine de vaz1yed etmi§tir, 

Lehistan - Romanya 
ittifak1 

. 
ft ehistan Cumhurreisi Moscicki· 
lb nin beraberinde Hariciye N a· 

zm Baron Beck bulundugu 
halde Kral Carol'un mahsus daveti li • 
zerine Blikre~e yaphg1 resmi ziyareti 
mumaileyh hiikiimdar beraberinde Ve • 
liahdi Prens Michel oldugu halde Var• 
~ovaya giderek iade etti. iki ziyaret ara· 
smda gayet k1sa bir zaman ge~mi§ ol • 
mas1 Lehistan ve Romanya devlet ~eflc· 
ri ve adamlan Avrupanm ~u gayet ka ·· 
Tl§Ik ve tehlikeli bir zamamnda s1k SJI, 
temas ve miizakerede bulunmak liizumu· 
nu ~iddetle hissettiklerini ispat ediyor. 

Biitiin Avrupa devletlerinin birbirine 
girmeleri ic;in, Leipzig Alman kruvazorii• 
nlin ugrad1g1 taarruz te§ebbiisli gibi ki.i· 
c;iik bir hadise kafi gelecektir. Avrupa .. 
daki gerginliklere as1l sebeb !spanyadaki 
hadiselerden ziyade bu i§lerde gayrirt!s
mi i~tiraki bulunan fa§ist ve komi.ini~~ 
devletlerin arasmda temini gayrimiimkiin 
z1ddiyet ve miinaferettir. 

Bu iki ziimre arasmda muhtemel bir 
c;arp1~mada bu iki ziimrenin arasmda ve 
civannda bulunan devloetler de ~ignen • 
mek tehlikesi kar§ISlnda bulunacaktlr, 
Bunun ic;in bu devletler kendilerini koru• 
mak ic;in alelacele tedbir ahyorlar. Le -
histanla Romanya vaktile Sovyetiere 
kar§l hudud ve miilklerini aralannda 
miidafaa ic;in akdetmi§ olduklan askeri 
ittifaki tecdid ederek bir kat daha tah .. 
kim etmekte gosterdikleri istical bunu is
pat ediyor. 

Bu askeri ittifakm iki devletin askc:d 
satvetine dayand1gm1 anlatmak ic;in Ro· 
manya hiikiimdan §erefine Var§ovada 
300 tayyare ve 30,000 askerin i~tirakile 
muhte§em bir gec;id resmi yap!lmi§hr. !n
giliz gazetelerinin Var§ova muhabirl~ri 
bu ziyaret miinasebetile Romanya ve Le· 
histan Bi.iyiik Erkamharbiyeleri arasmda 
Karadenizden Balt1k denizine kadar 
Sovyetlere kar§I fasilaS!Z askeri bir sed 
vlicude getirmek ic;in miizakere yap!laca
gmi haber vermektedirler. 

fkj devfet §efi kar§Ihk!J soyJedikferi 
nutuklarda Lehistanla Romanya arasm
daki ittifak ve dostlugun kuvvet ve ehem
miyetinden bahsetmi§lerdir. Lehistan 
muttefik1 Romanyaya nekadar bliyiik 
ehemmiy~t verdigini bir kat daha tebariiz 
ettirmek i~in Bukre§teki sefaretini biiyiik 
e~ilige · terfi ettirmi§; Kral Carol dahi 
Var~ovadaki sefirine bliylik el!;i unvamm 
vermi§tir. 

lki taraf devlet §Cfierinin kar§Ihkh zi· 
yaretleri ve Bi.iyiik Erkamharbiyeleri a • 
rasmda yeni mlizakerelerle Leh1stan ~ 
Romanya ittifakm1 Karadenizden Bal • 
hk denizine kadar A vrupamn 1arkmda 
siyasi ve askeri kuvvetli bir sed te§kil tde
cek bir zi.imre haline getirmektedir. Le· 
histan Almanyanm silahlanmasmdan ev· 
vel Fransadan sonra Avrupanm te!;hizat 
itibarile en kuvvetli askeri devletiydi. 
Simdi de askeri cihetten Avrupamn bii " 
yiik devletleri suasmda bulunuyor. Bu 
biiyi.ik askeri devletin e>rta Avrupamn 
gerek nlifus, gerek servet ve arazi ve ge· 
rek orduca en miihim devleti olan Ro • 
manya ile birle§mi§ olmasile Avrupada 
biisbiitiin yeni bir vaziyet peyda olmu§ 
oluyor. Her iki memleket nlifusunun 
mecmuu elli milyondan fazlad1r. Lehis
tan ~oktanberi emniyet ve selametim Mil
letler Cemiyetinden aram1yor. Bunun 
ic;in zecri tedbirlerin kaldmlmasmda ilk 
te§ebbiisii yapan Lehistan olmu§tU. Ro • 
manya dahi Avrupa k1t'asmm altiist ol
mak istidadm1 gosterdigi bir mada bu 
k1t' amn en miihim askeri devleti bulunan 
kom~usile daha s1k1 baglanmak liizumunu 
hissetmi§tir. Bu suretle Karadenizle Bal· 
hk denizi arasmda bir blok vi.icude ge • 
tirilmi§ olmaktadu. 

Mul1arrem Fe:vzi TOGAY 

M. Turban Tan 
Konyaya gidiyor 

Ustad arakada§Imlz M. Turban Tan, 
Konya Vilayetinin sureti mahsusada va
ki olan daveti iizerine iki konferans ver• 
mek iizere buglin Konyaya gidecektir. 

__.. .•. 
Pamuk ipligi buhran1 yeniden 

ba§ladt 
Son glinlerde pamuk ipligi buhran1 

yeniden kendini gostermege ba§lami§ • 
hr. Bilhassa 12 numarah pamuk iplik· 
Jeri Yedikule fabrikas1 tarafmdan imal 
edilmedigi gibi doviz imkanSIZhklan 
yiiziinden haricden de gelmemektedir. 

Cumhuriyet 

Niishast 5 kuru~tur. 

Aobne seraitl { Ttirkiye Haric 
ic;in ic;in 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
~lb ayhk 750 • 1450 • 
Uc; ayhk 400 , 800 • 
Bir ayhk 150 • Yoktut 
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SON HABERLER ••• 
TELEFON TELGRAF we TELSiZLE 

Bitarafltk komitesinde 
bir ihti1if ba§langtct 

Bir italyan 
derhal 

gazetesi ingiltere 
harb a~tlmastnt 

ve Fransaya kar~I 
teklif ediyor 

Salamanka 29 (A.A.) - Resmi vol sularmdaki kontrol i~ine i~tirak etmi
teblig : ~en Almanya ile italy~nm yerine, Fran
- Biscaye cephesi : Kuvvetlerimiz, kuv - sa ile ingilterenin eski Italy an ve Alman 
vetli yagmurlara ragmen ileri hareketle- mmtakalannm kontrolunu deruhdeye 
rine devam etmi~ti r. Birc;ok 1rmaklar a~1l- karar verdiklerini bildirmi§tir. 
m1§ ve Valmeseda oniine vanlmi§tir. Li- Bel.;ika, !svec;. <;ekoslovak ve Sovyet 
manm cenubunda 170 rak1mh nokta da murahhaslan Frans1z • !ngiliz teklifini 
elde edilmi~tir. 500 milisc;i hatlanm1za il- kabul ettiklerini, italyan ve Alman mu
tica eylemi§tir. A§agidaki koyler zapto - rahhaslan da bu tekliften hiikumetleriru 
}unmu§tur. Angustura, Fajita, Midelan- haberdar edeceklerini bildirmi§lerdir. 
gustura, Nanantiales, Posanca, Araba • italyan ve Alman murahhaslan pren-
liza tepesi de elde edilmi§tir. sip itibarile F rans1z • fngiliz tek!ifine ta-

Santander, Leon ve Astueries cephe • raftar olmadiklanm da ilave etmi§lerdir. 
Jeri: Ehemmiyetsiz topc;u ve piyade ate- Komite cuma giinii tekrar toplanarak 
§i teati olunmu~tur. miizakerelerine devam edecektir. 

Aragon, Soria, Madrid, Avila cep • Bir ltalyan gazetesi harb istiyor 
heleri: Degi~ikl ik yoktur. Romada <;Ikan Regime F asciste gaze-

Cenub ordulan cephesi: G1ranada cep- tesi direktorii M. Farinacci yazd1g1 bir 
hesinde hafif topc;u ate§i teati edilmi§tir. makalede diyor ki: 

Sagonte bombarclaman eclildi «Bugiinkii vaziyette, ltalya tarafmdan 
Valencia 29 (A.A.) - «Canarias» takibi icab eden hath hareket nedir? in

oldugu zannedilen bir asi barb gemisi diin gilterede, Edenin bol§evik dostlugu siya • 
Sagonte'yi bombard1man etmi§tir. Olen seti hakim olduk.;a ve Fransada, Yahudi 
ve yaralanan yoktur. F akat hasarat mii- Blum hiikiirn siirdiikc;e, italyanm yalan
himdir. Sahil bataryalan ate§ actarak ge- cihklan artik haddinden fazla siibut rner
miyi Balear istikametinde kactmaga icbar tebesine varrni§ olan bu hiikurnetlerle her 
etmi§lerdir. tiirlii rniinasebatt kesrnekten ba§ka c;aresi 

Mac/rid cephesinde faaliyet yoktur. 
Madrid 29 (A.A.) _ Jarama cep- Binaenaleyh, lspanyol bol§eviklerinin 

hesinde asilerin kuvvetleri, San Martin yapacaklan ilk tahrikamiz hareketi ag1r 
de La Vega oniinde taarruzlanna devam ve arnanSJZ rnukabele bilmisillerle kar§Ila
ve milislerin mevzilerini ihataya k1yam rnak ve klZIIIann mesaibini cezalandlf • 
etrni§lerdir. d1ktan ba§ka, Londraya ve Parise, bu 

Hiikumetc;ilerin tayyareleri. dii~manm suretle meydan okurnak lazimdJr. 
bir tayyare hiicurnunu defetmi§tir. italyanm ve Almanyanm kuvvetli ve 

Milisler, asilerin biitiin taarruzlanm azirnkar tavn kar§Ismda, Eden ve Blum, 
durdurmu§lar ve onlan mevzilerine don- bu iki liizuci rnahluk, her zamanki gibi, 
mei~e mecbur etmi§lerdir. asian postuna biiriinrnii~ koyun §ekline 

Madrid cephesinde milisler, Oniversite girmekten hali kalrniyacaklardir. 
mahalesinde yeni bir depoyu berhava el· F akat, onlar, kendilerinde harekete 
mi§lerdir. Neticede 3 mitralyoz harab ol· gectrnek kudretini goriiyorlarsa, lngilte -
mu§tur. Milisler, asilerin bir taarruzunu renin asker! hazuhk hususunda noksam 
piiskiirtrnii~lerdir. ve yan Bol§evikle§mi§ Fransamn dahili 

za£1 dolayisile, uzak bir atide, yani dii§· 
Bitarallzk komitesinin cliinkii rnanlanm1z i~in miisaid olacak bir zaman· 

toplant a egi . terci an ugiin ogu§e a§ a-
Londra 29 (Hususi) - Bitarafhk mak, hie; §iiphesiz daha iyidir.» 

komitesi bugiin Lord Plymeuth'un riya • M. F arinacci'nin, sadece gazeteci de
setinde toplanmi§tU italyan murahhasi gil, ayni zamanda, fa§ist partisinin eski 
M. Grandi lspanyaya goniillii gonderil • katibi. ve hali hamda biiyiik fa~ist kon
mesi yasak edildigi tarihten itibaren ita!- ~eynin azas1 oldugu, birka~ ay evvel de 
~·adan ispanyaya tek goniillii dahi gon- Ispanya miiltecileri nezdine rnernuriyeti 
derilmedigini soylerni§tir. mahsusa ile gi:inderildigi dii§iiniiliirse, bu 

Bundan sonra Lord Plymouth, ispan- yazmm ehemmiyeti daha ziyade artar. 
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Hitlerin 
nutkun 

soyledigi 
akisleri 

«Almanya kollektif emni· 
yet tecriibelerinden ta
mamen •ifavab olmu~» 

Berlin 29 (A.A.) - Hitler, Beynelmi
lel Ticaret Odalan kongresi azas1m ka
bul ederek Almanyamn bugiin yap -
makta oldugu ekonomi miicadelesi hak
londa dogru bir fik ir edindikleri iimidi
ni izhar etmi§ ve Almanyamn beynel -
milel ekonomi faa liyetine i§tirak etmek 
azminde bulundugunu ehemmiyetle 
kaydeylemi§tir. 

Gazetelerde tefsirler 
Berlin 29 (A.A.) - Gazeteler, Hitlerin 

Wurtzbourg'da soylemi§ oldugu nutkun 
ehemmiyetine i§aret etmekte ve bu 
nutkun cAlmanyamn kollektif mesai 
birliginin tecriibelerinden arhk tama -
men §ifayap olmU§ oldugu . manasma 
gelmekte oldugunu beyan eylemektedir. 

Berliner Tageblatt, diyor ki: 
cKollektif fikrin ideologlarmm dii • 

§iinceleri bir tak1m taslaklar halindedir. 
Halbuki canh milletlerle i§ gormek 
mecburiyetindeyiz.> 

Koelnische Zeitung, clngilizlerle Fran 
s1zlar bahri niimayi§te bulunmaktan im
tina etmek sur etile bir hata irtikab et
mi~lerdir. Zira ispanyol meselesini Ig
lak etmi§ler ve kollektif emniyeti AI -
manya nazannda itibardan dii§iirmii§ -
lerdir . diyor. 

iktJsad Vekili Iraktan 
avdet ediyor 

Ankara 29 (Telefon) - ikt1sad Ve
kili Celal Bayann maiyetindeki zevat ile 
birlikte bir iki giine kadar lrakdan ~ehri
mize avdeti rnuhtemeldir. Vekil Anka
rada bir miiddet kald1ktan sonra !stanbula 
gidecektir. 

Arnavudluk isyancilarl oliime 
mahkum oldular 

Tiran 29 (Hususi) - 16 mayis Etem 
Toto isyamna i§tirak etmi§ olmaktan 
sw;lu olarak mahkemeye 'sevkedilmi~ o
lanlarm 4 i.i oliime, digerleri de a~r ce
zalara mahkCun olmu§lardlr. 

Polonya Maresah 
' 

Biikre~e gelecek 
-'----

Romanya Krab Carol 
Var,ova askeri kam

plnl ziyaret etti 
Biikre§ 29 (A.A.) - Mare§al Smigly

Rydz'in beraberinde 10 kadar zabit ol
dugu halde bu yaz ic;inde Biikre§e ge -
lecegi haber verilmektedir. 

Romanya Kralrnrn bir ziyareti 
Var§ova 29 (A.A.) - Kral Carol diin 

askeri kamp1 ziyaret ederek 57 nci pi
yade alaymm bayragma bir Rumen ni
§am talik etmi§tir. 

Nafta Vekili 
isvi~reye gidecek 

Ankara 29 (Telefon) - Nafia Ve
kili Ali <;etinkayamn cumartesi g\inii ls
tanbula hareketi rnuhtemeldir. Ali <;etin
kaya 1stanbulda bir kac; giin kald1ktan 
sonra refakatine alacag1 zevatla birlikte 
tetkiklerde bulunmak iizere !svictreye gi
decektir. 

Maretal Blombergin ziyareti 
Berlin 29 (Hususl) - Pe§tede bulu

nan Alman Harbiye Nazm Mare§al 
Blomberg bugiin Macar Erkam Harbiye 
reisile uzun bir miilakatta bulunrnu~tur. 
ltalya taktmlarl bu hafta 

maglub oldular 
Belgrad 28 (Hususi) - Bu pazar ya

pllan merkezi A vrupa kar§Ila§malarm
da Yugoslavya §ampiyonu Grac;anski ta
kiml Yuventus italyan tak1mm1 1 - 0, 
gene Yugoslav tak1mlarmdan Hayduk, 
Roma tak1mm1 2- 1, Viyanada da Avus· 
turya tak1m1 italya §ampiyonu Polonya 
tak1m1 5 - 1 yenmi§lerdir. Bu neticelerin 
iic;ii de bir siirpriz telakki edilmektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 29 (Hususi) - Paris borsas1 bu

gtin kapah oldugundan esham ve tahvi
lat iizerinde muamele yap1lmam1§br. 

Madenlerin bugiinkii kapam§ fiatlan 
§Un1ardir: 

Baku 61 - 63, kalay 253,10, altm 140,09, 
giimii§ 20, k.ur§un 23,05, ginko 21,8,9. 

CUMHURiYET 

Hldlse!er aras1nda 

Go~ ve go~ebelik 
~ iin bir muharrir arkada§, 
li::::::V yazlSmda, «iki go~ bir yan· 

gma bedeldir. » soz*ii 
hahrlatarak, biz de evden eve tqm • 
marun, sayfiyeye gidib gelmenin • o 
kmk dokiik manzarasile • muhacereti 
and•rdigtni, e§yaya saygimiz olmadi· 
gmi, en zengin ve zevk sahibi olan
lanmtztn salonlannda bile bir yenili
gin, tiirediligin goze bathgmt yaztyor· 
du. Bu arkada§a gore ~ogumuzun e
vinde babdan kalma bir koltuk, de
deden kalma bir ayna bulmak zordur 
ve eski e§yanm moda oldugu giinler, 
~ogumuz b-edestana, bit pazarma ko
§arak yabanct habralarla dolu hurda 
§eyler satm ahp geliriz. 

Hulasa etmege mecbur oldugum 
bu giizel yazr, biitiin bir devrin ifa
desidir. Eski e§Ya nefretinin sebeb
leri iistiinde bizi ~ok diitiindiiriiyor. 
Bedbin bir tarihciye sorarsan1z biz 
go~ebelikten gelmeyiz; tarihimizin 
hi~ bir devrinde hakiki bir «cite» ~o
cugu olmadik, sabit bir yuva kura • 
mad1k; Fetihle31, ak1nlar, muhace " 
retler bizi daima yerimizden, yurdu· 
muzdan etti; hila bir evde uzun za
man oturamaytz, strtl stra tqtmr du
ruruz; e§yamtz ktnhr, dokiiliir ve bir 
zaruret giiniinde pazara ~tkanhr; me
murlarrmiz da, maruf tabirile dama 
ta§t gibi oradan oraya nakledilirler. 
Y az lot, vatamn her yolu, her sokag• 
iistiinde go~ eden arabalara tesadiif 
etmek miimkiindiir ve bunlarm i~in
deki eJYa, s1k s1k lll§tnmi§ olmaktan 
gelen bir harabhk ve partalhkla sm
llr. 

Bu kadar kara degil de hotca ve 
yaln§Ikh bir tefsir arayacak olursak 
bizde ev ve e§ya istikrarstzhgt, tari
himizin en son devrinde, daima daha 
yeniye ve daha iyiye yaphgimiz ham· 
lelerin zaruri bir neticesi telakki edi
lebilir. YIIolmi§ bir imparatorluktan 
~1ktik. T arihimizin son hallralan gii· 
zel ve i~ a~Ici §eyler degildir. On be§ 
sene evvele ka.dar gelen mazimizi 
sevmeyoruz. Bu, inhitat devrinden 
me§'um son i§gal ve miitareke dev
rine kadar uzanan birka~ felaket as
rtdtr. Yalmz inloraz manzarasile de
gil, zevkile ve kiiltiirile de kurunu 
viista kokar. Babadan kalma koltuk
ta basta adamm hayaletini gordiigii
miiz gibi, dededen kalma aynada da 
b" " e • w ann iptidai akisleri go
ziimiize ~arp1yor. Kafamtzla beraber 
evimizi ve e§yamtzl da yenilemek isti
yoruz. 

Bizde eskiden nefret, bOyle bir ta· 
rib mahsulii hassasiyete benziyor. Bu 
hassasiyetin ztp~tkrldaga ve tiiredilige 
varan ifrallndan da nefret etmege 
ba§larsak, ~okdandtr kaybettigimiz ev 
ve e§ya zevkini, A vrupa kataloglann· 
da ve mobilyaci diikkanlarmda degil, 
kendi i~imizde bulacagu'. 

PEYAMI SAFA 

ingiliz tesliha t1 

~buk ilerliyor 
Londra 29 (A.A.) - Milli Mii • 

dafaa N azm Mr. fnskip, lngiliz tiiccar
lannm bir toplanhsmda soyledigi bir nu
tukta ezciimle demi§tir ki: 

«- Bir barb ihtimali takdirinde Ia -
z1m gelen hertiirlii tedbir almmi§ bulun
rnaktadu. Y ag ihtiyatl, daha §irndiden 
rniihim bir miktan bulmu§tur. Endiistri de 
hertiirlii ihtirnale kar§I, )azim gelen ih -
tiyatlan toplamaktadir. Birctok iptidai 
rnadde stok halinde biriktirilmi§tir. Ku -
rulrnas1 kararla§bnlan 123 hava filotilla
SI, temrnuz ay1 zarfmda tamamlanacak
tlr. 1936 • 193 7 deniz in§aat programl
mn tatbikl hizlandmlmi~hr. Y eni mhh
lar, §imdiye kadar yapiianlardan .;ok da
ha iyi rniidafaa tertibatim havi bulunmak
tadlr. Kruvazorler ve torpito muhribleri
nin rniikernmel top tertibat1 mevcud ola
cakhr. Hava miidafaa kuvvetleri, en ya
km bir zamanda en miikemmel bir tarz
da tec;hiz olunacakt1r. Yalmz asker top
lanrnasmda bazt giic;liiklerle kar§llaml • 
maktad1r. Laz1m gelen miktann §imdiye 
kadar ancak msf1 toplanabilrni§tir.» 

Orman i~inde ve civarmda 
nas1l hayvan otlahlacak? 
Ankara 29 (Telefon) - Ziraat Ve

kaleti orman ic;inde ve orman civanndaki 
yaylalarda ne suretle hayvan otlatilacagi 
ve koyliilerle diger hayvan sahiblerine ne 
~ekilde izin verilecegi hakkmda orrnan mii
diirliiklerine yeni bir tamim gi:indermi~tir. 
Bu tamirne gore ormanlarda otlatma. kt~
larna ve sair hakk1 olanlarla boyle bir 
hakk1 olmadigi halde orrnans1z yayla ve 
bo~luklarda hayvanlanm otlatmak isti -
yenler, ayn ayn hiikiimlere tabi tutula -
caklardir. Kendilerine kanun cterctevesJ 
ic;inde kolayhkla gosterilecektir. 

Aliikadarlarm miiracaatlannda yapii
rnasJ rnecburi olan muarnele en ufak nok
tasma kadar tasrih edilmi~tir. 

EDEBiYAT -Abdiilhak Hamid meselesi 
Peyami Safa 

Abdiilhak Hamidin cenazesinde iic; 
nesil bulundu. 0 giin biiyiik matemm ki
lidlegi aglZiar, aradan zaman gec;tikc;e, 
birer iki§er ac;1hyor ve kirnine gore ya§. 
kimine gore de kalite olarak en biiyiik 
§airin son dernlerinde etrafm1 cteviren ses
sizlige biiriinmii§ fikirler, teker teker or
taya <;1k1yor: Mecmualarda, gazct~lerde, 
ko§ede bucakta hala ona dair bahisler 
var. Saghgmda uzun ve ihti~arnh haya -
tile. oliirniiunde de uzun ve ihti§amh ce
nazesile telkin ettigi sayg1 ve korku azal
dJgi nisbette kag1d iisti.ine c;1kan bu fikir
lerden, ii.; edebi neslin ona kar§I telakki
lerini anlamak biraz miimkiin. 

Adet olmu~ bir tasnifle bu lie; edebi 
nesle eskiler, ortalar, yeniler diye!im; is
terseniz buna bir de pek yenileri katahm. 
Goriilen manzara §udur: 

Abdiilhak Hamidin k1ymeti, eskiden 
yeniye dogru sarkan bir ~eref merdive -
ninden, her nesilde birkac; basamak ini -
yor. Eskilere gore o «en biiyiik §air», or
talara gore «biiyiik §air», yenilere gore 
«bir §air» dir. Bir §aire bundan a~ag1 bir 
riitbe olamiyacagi ictin pek yenilerin te
lakkilerini hulasa edecek tabir bulam1 -
yorurn. Bir de, bundan sekiz sene kadar 
evvel, edebiyat tarihimizin §ohretlerinc 
birer tlrpan atarak Bab1ali caddesinde 
sansasyon yapmak istiyen ufaktefek :h -
tiraslann kopard1klan giiriilti.i vard1 ki 
buna bir vas1f aramaga bile liizum gor
rniiyorum. 0 tarihlerde Hamidin biiyiik 
§air olup olrnadigi miinaka§asmda ben §U 

sahrlari yazmi§ttrn: 
<<A bdiilhak H amidin biiyiik ~air, ra

kik §air, ulvi §air, filtin §air olmadtiit id· 
dia edilemez. F akat yiiziikoyun seed eye 
kapanmadrk<;a yorgun ba§larmt dinlen • 
diremiyenlerin bir ilah derecesine <;tkar
dtklan Hamidi kendi arasma almaktan 
ba~ka emeli olmryan genclik, onu mu • 
hayyel bir semadan hakiki topraga i11dir
mek istiyor.» 

tophyan Abdulhak Hamid, muam ede
biyahrniZin ba~mdan sonuna kadar uza
yan omrii ve tesirile onu tek ba§ma tem
sil ediyor. Muam edebiyatlmizm tarihl 
biinyesi, heniiz hic;bir salahiyetli kalem 
tarafmdan tesbit edilmemi~ oldugu i<;m. 
i§ «Makber» miiellifinden bahsetmege 
gelince, kar§IrniZda bir siirii tarih mesele
sini yigilmi§ buluyoruz: T anzimattan 
Cumhuriyet inkilabma kadar iistiinde Zi
ya Gi:ikalptan ba~ka hernen hic;bir Tiirk 

ic;tirnaiyat<;Jsimn dii§iinrnedigi bu mesele
ler, ilk me<;hullerini oldugu gibi muhafa
za ettikc;e, Hamidi birhc; devre ve bir
kac; nesle baghyan alakalann ktyrneti 
iizerinde hictbir ciddi h:ikiim sahibi ola • 
may1z. Heniiz tarihi l.ir rniintehibat ve 
mekteb kitab1 halinde xalmJ§ bir edebi -
yatm karanhklan ictind!, Hamidin por • 
tresine dii§ebilecek tektiik JSJklar, saka -
hmn ucunu bile aydmlatarn-Iyacakhr. 

T enkidle me~gul bir ark ada§, bir ~air 
hakkmda yap1lan etiidlerin onu anlarna
ga hie; faydasJ olrnadigmi yaz1yordu. T e· 
ker teker ahmrsa monografiler, yiiLde 
yiiz inamlrnas1 laz1rn gelen kriteryornlarla 
dolu §eyler degildir. Her rnonografi, bi -
taraf olrnaktaki biitiin iddiasma ve gay
retine ragmen, bir san'atkar hakkmda 
kendine gore bir tefsir getirir ve b!.munla 
kahr; fakat gene de her monografi, bir 
san'atkann cerniyet ic;indeki tesirlerinin 
bir yiiziinii ifade eder ve bu tefsirlrrin 
yalmz bir tanesile degil, bir kactile birden 
o san'atkar iistiinde toplu bir gorii§e var

manm yolu bulunur. Muhakkak olan bir
§ey vard1r ki Hamid gibi hie; degilse Tiirk 
ol<;iileri ic;inde biitiin bir devri temsil eden 
san'atkarlarm anla§Ilabilmesi ictin, onun 
eserleri iistiine tarihc;i, ic;timaiyatctl, hedi
yal<;l, felsefesi gorii~lerin hep birden 
ii~ii§mesi lazimdir. Bunu hususi bir zevlcin 
terkibci gorii§ii, hele bir makalenin k1sa 
ve dar vizyonu tek ba§ma yaparnaz. 

Abdiilhak Hamid hakkmda lie; n.~slin 

EdebiyahrnlZln son beyaz sakalma verdigi hiikiim de, bunun ic;in, mutlaka 
kar§I saygimizm fazlasile eksigini tayin yanh§ degilse bile herhalde ~iiphelid1r. 
etmek ihtiyacma benzeyen bu Hamid Bazan bir kitabc1 vitrininin ic;indeki ~ol
rniinaka~asJ hala kapanmi§ degildir. Ote- gun kapaklara bak1larak, eserlerinin ic;i 
den beriden Sesler <;Ibyor. Bunlann ara- ac;tlrnadan soylenen bir yigln soze tarih 
smda bir edebiyat ve estetik, hatta bir ta- inanmiyacaktir. 
rih davasmm bu kuvvetini ortaya atacak Bakmtz, oleli aylar gec;tigi halde Ab
haysiyette gori.i§ler var. Sair Ahmed di.ilhak Harnidin tam bir edebi otopsisi 
Harndinin «Her Ay» rnecmuasmda yaz- hal a yap1lmi~ degildir; derisi iistiincle oy
digi bir makale, §air N ecib F aziim Zon- myan ne§terler bir milimetre ic;eri dala • 
guldakta verdigi bir konferans, Hamidi rn1yorlar; c;iinkii daldikcta Hamid mese· 
geni§ peropektifleri i.;inde giizel kavrama lesini c;ok a§an ve te§hisi hie; konrnami§ 
tes.ebbiisleridir. Fa kat biitiin bir muam bin;ok tarih derdlerile burun buruna gel
edebiyat tarihinin dalh budakh tahlili mek mukadderdir. Biitiin bu mecthuller 
zaruretinden kac;arak bir rnakalenin ve bir yigmi iistiinde bir malurnlar sisterni kur
konferansm ayakiistii terkiblerine ve hii- rnak rniimkiin olmad1gma gore, Abdiil
kiimlerine Sigman bu miilahazalarm i~in- hak Hamid meselesinin hallini ciddi bir 
de de Hamidin tarn bir portresini degil, yerli ilmin, bir edebiyat tarihi gorii§iiniin 
hatta bir krokisini bulmak bile miirnkiin ve tam bir tenkidin dogacagi giine bJrak
olamadi. Hayatmm ve eserlerinin etrafi- rnak dogru olur. 
~~ .. ~<; degil, iyice sayarsak be§ edebi nesli PEY AMI SAF A 
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Diinkii kazalar 
Bir ki~i tramvay alttnda can verdi 

Beyoglu cadde8inde ke$if yapan heyet 

Diin sa bah saat 10,10 da Tak.sime dog· -I B' '- d h . rr Raza a a 
ru g1tmekte olan 809 numarah vatman K" .. .. t" d k 1d · 
K . . . . opru us un e a 1nmm b1r tara • 

enanm 1daresmdek1 Harb1ye • Fatih finda ct· • kt 1 t . .. .. n tger yamna g~me e 0 an Ka-
ra~va~, Melek sme~asl onunde cad- dtk.oylinde oturan Nadide e Galatada 

demn b1r tanfndan dtger tarafma gee;- · · · . y 
kt 1 78 1 d . garaJ sah1b1 Kozmonun 1dare ettigi 734 

n:_e
1 

eyo anf ya§ arm a terzl Dalyanos numarah hu.susi otomobil c;arpmi§br 
og u usu a c;arpml§tlr. K d • · . . a m ag1r surette yaralanml§ ve hasta-

.Ihbyarm bu garpma neticesinde bey- neye kaldm1mi§br. 
m parc;alanmi§ ve derhal oldugu yere Nadide hadise mahallinde muharriri-
dii§mii§tiir. Vatman fren yaphgmdan mize: 
Yusuf tekerlek1er altma gitmemi§tir. c- Kocama rontgen filmi alm1~trm. 

Yarah hastaneye kaldm1mt§sa da ora- Ona a1dtgimi gotiiremeden hastaneye 
da olmii§tiir. Vatman yaka1anml§hr. Ha- gidiyorum~ demi§tir. $ofor yak.a1an • 
dise hakkmda tahkikata ba§lanml§hr. mi§br. 

Sark misakt imzalantyor j 
I Ba§tarats 1 tnct sahltedel 

Tahrana davet eylemi§tir. Irak Harici
ye Veziri yarm irana muvasalat edecek
tir. Kendisine Irak Hariciye Nezareti -
nin birr;ok erkam refak.at eylemektedir. 

Alman ma1funata gore, Efgan Harici
ye Nazm da Tahrana gelmektedir. Dort 
kom§U memlek.et Hariciye Naz1rlarmm 
bu toplantlSl iran tarafmdan 20 te§rini
evvelde teklif ve Cenevrede parafe edi
len ademi tecaviiz muahedesinin im -
zasile alakadard1r. 

Kanser hastahg1ntn 
teda visi bulundu mu? 
Roma 29 (A.A.) - Giorna]e d'ha-

lia' da, 8 sene devam etmi§ ara~tirmalan
mn neticelerinden bahseden profesor Sa
bino Lembo, ~i:iyle diyor: 

«Kanser, maymun kam enjjeksiyonu ile 
te§fiye edilebilir.» 

Profesor, rnaymunun dahili ifrazat ya
pan guddelerinin de kanseri iyi etmege 
medar olacagmi ilave eylernektedir. 

Askeri harekat 
sona yakia,Irken 
Tuncelinde imar ve 
medenile~tirme hare
katJ da devam ediyor 

Hozat 29 (Hususi muhabirimiz -
c:l.en) - Vaziyet siiratle inkisaf 
etmektedir. S1k1 bir muhasara al • 
tma alman sakiler buyiik bir b~d
bini ve yeis i~;inde bulunmakta • 
d1rlar. Vaziyet hakkmda $tOri.istii -
~lim halahivettar bir zat harekatm 
sona $teldi~ini soylemekle iktifa 
etti. 

Haber a1d1~1ma ,gore sergerde 
Seyid RIZa omuzundan yaralanm1s 
ve k.endisine hala sad1k kalan bir 
ka~; bedbaht vas1tasile Muzur isti· 
kametinde ka~;1nlmishr. 

Sergerdelerden Sahin de yara • 
lanm1stir. 

Bir taraftan filen isyan halinde 
bulunan eskiyaya hadleri bild.iri 
lirken di~er taraftan da yollar va

l ptlmakta, issiz1ere i$ verilmekte ve 
· med.eniyet en hiicra koselere kadar 

sokulmaktad1r. 

Tiirk dostu 
Bel~ika gazetecisi· 

Diin ,ehr\mize geldi ve 
bir heyet taraf1ndan 

kar,tlandt 
Belctikanm en biiyiik giinliik gazetesi 

olan Le Soir gazetesi tarafmdan cttkanlan 
haftahk Le Soir illustre mecrnuast ba§
muharriri M. Henri Liebrecht diin Ro • 
rnanya vapurile §ehrimize gelmi§tir. !stan• 
bulda dogdugu ic;in Tiirkiyeyi c;ok se • 
ven ve memleketirnizi ikinci vatani sayan 
M. Henri Liebrecht, Kernalist Tiirkiye· 
sinin terakkiyatile yakmdan alakadar ol· 
rnu§ ve ba§rnuharriri bulundugu mecmu • 
ada Ti.irkiyenin muhtelif ~ahalardaki le• 
rakki ve inki§aflanm gosteren resimli mii· 
teaddid makaleler ne§retmi§tir. 

Ayni zamanda Belc;ikanm tanm:ru~ 
ediblerinden M. Henri Liebrecht 1934 
tenberi Belc;ika ~debiyat kuliibii riyase • 
tini deruhde etmektedir. M. Liebrecht'in 
edebi eserleri Fransada biiyiik bir rag • 
bet kazanml§ ve muharrir miiteaddid ede
biyat miikafatlarile talt;f rd:!m'~•ir. 

Babas1 §ark §imendiferlerinin Edirne 
rniihendisi iken §ehrirnizde dogan Belc;i • 
kah edib ctok sevdigi Tiirkiyeyi yalnndan 
gormek ve burada gordiiklerini Belc;ika 
efkan umurniyesine tamtmak iizere ~eh • 
rimize gelrni§tir. · 

Matbuat umurn miidiirliigiiniin misa • 
firi bulunan Tiirk dostu edib ve muharrir 
M. Henri Liebrecht !stanbulda birkac; 
giin kald1ktan ~onra Ankaraya, oradan 
da Bursaya gidecektir. 

M. Henri Liebrecht diin Galata nh " 
tJmmda matbuat umum miidiirliigile !s • 
tanbul Matbuat Cerniyeti miimessilleri ve 
gazeteciler tarafmdan kar§Ilanmi§ ve Pe· 
rapalas oteline misafir edilrni§tir. 

Belctikalt meslekda§ dun kendisile go• 
rii§en bir arkada§IJniZa §UnJan soylemi~tir: 

«- Dogdugurn ve sevdigim memle • 
kete geldigirnden dolaYI fevkalade mern· 
nunum. T erakkiyahm uzaktan ve biiyiik 
bir sernpati ile takib ettigim Kemalist 
Tiirkiyesini yakmdan gorerek Belctika ef· 
kan umurniyesine tamtmaga ~alt§acag1m. 

Daha ilk giinden Turk rneslekda§lan· 
rnm bana kar§l gosterdikleri fevkalade 
hiisnii kabulden ~ok rniitehassis ve mii • 
te§ekkirim.>> 

istanbulda bir yenilik: 
•• 

~i'li ilerisinde Ustiindag 
parklar1 

[Ba§makaleden devam) 

smdad1r. Arazi kirnin olursa olsun §ehir 
namma istirnlak olunacak ve derhal park 
halinde tanzimlerine gec;ilecektir. Bend
lerdeki Orman rnektebi buraya dikilecek 
agac c;e§idlerinin biitiin fidanlanm yeti~· 
tirmege biiyiik rnernnuniyetlerle hazirdtr. 
Boylelikle de ~ok degil, on on be~ y1l 
zarfmda istanbul ~ehri, en giizel yerle • 
rinden birinde biitiin lstanbul halkmm 
hayranhgmi ve ~iikramm kazanan ilk 
parklarma kavu§mu~ olacakhr. Bu o ka
dar giizel bir§ey olacakttr ki bu ilk i§ten 
sonra istanbulun diger semtlerinde ayni 
i~lerin daha giizellerinin yap1lrnasmm ar· 
tik oniine gec;ilerniyecektir. 

Atatiirk Ankarada bize en k1rac; yer• 
Jerden bile nasii ormanlar fi§kirtllabilece· 
ginin canh ornegini verdi. lstanbulun top• 
ragmdaki feyzi hep biliriz: lstanbulda on 
y1l zarfmda Ankarada elde edilenin en 
a§a~I on misli fazla netice ahmr. 

hte biz dii§iinceyi ve liizumu ac;1ga 
vurduk. Alttaraf1 bu giizel §ehrin mu • 
kadderatlm ellerinde tutan vazifedarlarla 
beraber biitiin lstanbul halkma dii~er. 

YUNUS NADI 
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KU~Uk 
hi kAye Sair Filmenam 

(Cemilenin hahra defterinden) I m.ilenin pe§inde ?ola.§~asmm,v Cemileden 

5 haziran - BugUn Adaya geldik. ztyade g:?~ bemm wm oldugunu anla • 
:A.nnem bu sene beni mutlaka evlendire • mtyor degthm amma, ne ~are. Bu ktzl ev
cegine clair ic;inde bir hissikablelvuku ol- lendirmek ic;in ben kendimi one siirmek -
dugunu soyliiyor. Bunu her sene dinler ten c;are yok. Neyse, i§ biraz yoluna gir
dururum. F akat hic;bir §ey oldugu yok. di; §imdi Nihadt kac;trmamak ic;in gene 
Bu seneye gelinciye kadar, annem c;ir • bi:az giiler yiiz • gostermege ba§lamah. 
kinligimi yiiziime vurmamJ§h; dUn ilk de- Nthadm g~c~len do.la§ma hastahgt da 
fa olarak soyledi; sonra galiba nadim ol- tuhaftma gtttt. ~ek manam1yorum. Bu • 

u, tamire c;ah§tt. <.;:irkin kadmlardan ho~- nun. yalan ol·d·u~u muhakkak amma se • 
'"'"~' .. "'"'" erkekler de olurmu§. Kor sahcmm bebt ne olabthr · · · · 

ahctsl dedikleri galiba bu. Bakahm 28 Haziran-Nihadm bir haftad1r bir 
bizim kor ahc1ya ne zaman tesadiif ede- durgunlugu var. Cemileye kar§l biraz 

• 5 haziran (gece) - Uykuyu baha • 
l~e edip oteldeki odama erkenden c;ekil

im; §U sat1rlan defterime biran evvel 
' c;irmek tstlyorum. Annem bana koca 
uken kendine bir a§lk buldu galiba. 
y~am yemeginde, kar§lffitZdaki masada 

mv ..... ~• uzun boylu, yak1§1kh bir adam o• 
turuyordu. Y emek bitinciye kadar goz • 
)erini annemden ayrrmadt. Zaten daima 
poyle oluyor. 0 benim yammdayken 
•Jiiziime, bakan bile yok. Bari o kadar 
fazla tuvalet yapmasa... Gene benden 
gene goriiniiyordu. 

t1 7 Haziran - lki giindenberi defte • 
rimi ac;maga vakit bulamadtm. Bu iki gii-

, nii dolduran hadiseleri biitiin tafsilatile 
yazmaga kalksam, defterde yer kalmtya
cak. 0 ak§am lokantada gordiigiimiiz 

, gene, miihendismi§. ismi Nihad. Demir
r: yolu miiteahhidi imi§, yaz1 gec;irmege A

daya gelmi§. Bunlan, diin kendisi an • 
1 lath. Sokulgan bir adam. Kendiliginden 

yamm1za geldi; bize kendini tam ttl, bi -
zimle hemen ahbab oluverdi. iki giindiir 
yamm1zdan aynlmtyor. Y emekte, bah • 
~ede, gezmede, denizde hep beraberiz. 
Ilk giinkii zanmmda yamlm1~1m. Diin • 
denberi fikrimi degi§tirdim. Nihad, ga • 
liba c;irkinleri seven erkeklerden, benimle 
fazla me§gul ... 

17 Haziran - On giindUr defterime 
el siirmemi§im. Giindiizleri odama ancak 
elbise degi§tirmek ic;in girecek vakit bu -
luyorum; geceleri de c;ok yorgun dii§ii • 
yorum, yaz1 yazacak halim kalmtyor. Bu-

1 giin biraz rahatsmm, otelden c;tkm1ya -
ca!bm. Fmattan istifac! bu on giini.i.n ta· 

~ rihini kaydedeyim. Nihad1 seviyorum. 
I Bunu kendisine soylemedim; c;iinku be

nimle c;ok alakadar olmasma ragmen, 
ran daha kendisi de bana ac;Ilmad1; fa kat 
edt halinde, • onun da bcni sevdigini anh • 

yorum. Y aln1z tuhaftma giden bir nokta 
var. ilk tesadiif ettigimiz giin kendiligin· 

1 den yammiza gelip bizimle ahbab olacak 
kadar girgin bir erkek, sevdigi kadma 
yiiregini ac;mak ic;in bu kadar bekler mi? 
Hakikl a§k, sahibini miitereddid, korkak 

tir yapar derler, bu soz dogru ise, Nihad 
der beni hakikaten seviyor demektir. Buna 
kt'' inanaYJm mt acaba? Nihad kadar yakl· 
za, §tkh bir erkegin, benim gibi c;irkin bir kiz1 
hi( sevmesine imkan var mtdtr? Niye olma
ri 1 sm? N e c;irkin kadmlar var ki, Rodolf 
ner Valantino gibi erkekleri kendilerine bag· 
lir, hyorlar. Nihad da o erkeklerden biri o
rif lamaz m1? Hem bunlan di.i.§iinmege Iii • 

zum yok. Nihad beni sevmese, pe§imde 
boyle dola§maz. 

laJ .. 2~ ha~iran .- ~u aka§m, Nihadla 
Jktmtz, D1le gtdecegtz. Annem giindiiz • 

0 f den yorgun oldugu ic;in gelmiyor. Nihad 
b~ da otelden c;1kmak istemiyordu amma ben 

zorlad1m. Bu sokulgan adama ne oldu 
~ bilmiyorum. Bir tiirlii, a§kmt itirafa ce-

f saret edemiyor. Annem, bilhassa bizi bir 
m kac; de fa yalmz btraktt; fakat Nih ad, 
!~ her defasmda ya bir bahane bulup SlVI§· 
ta ti, yahud siikliim piikliim oturdu. Bu ak-

§am, art1k karar verdim, ona biraz cesa
ni 
lc.. ret verecegim. 
te 21 Haziran - Diin ak§am, adeta 

zorla, Nihada, a§kmt itiraf ettirdim. Al
danmamt§Im, beni seviyor; hem delice 
sceviyor ... <.;:ok bahtiyanm ... Yalmz be-

d• ni dii§ii?diiren bir mesele var. Nihadda, 
d «seyr f1lmenam» hastahg1 varml§; ge • 

, celeri kalkar, uyuya uyuya dola§JTmi§. 
n. Bunu diin ak§am kendisi anlath. Zavalh
~ ya c;ok acJd1m; fena bir hastahk. Simdi
i ye kadar evlenmemesine sebeb de bu imi§. 

Ben kendisini elimden geldigi kadar te -
selli ettim. Bence bu bir kusur degil; 
onu o kadar seviyorum ki, bu hastahgml 

1 bile bile onunla evlenirim. Hem elbet te
davisi miimkiindiir ... 

(Fikret Hammm hahra defterinden) 

22 Haziran - Su otele geldigimiz 
giindenberi, Cemilenin i§ile ugra§maktan 
tuvaletime bile bakamaz oldum. Hem 
c;:irkin hem beceriksiz olmak ne fena §ey• 
mi§ yarabbi! ~u ktzl bir ba§ goz etsem 
derin bir nefes alacag1m. Hele §ukiir Ni-

soguk duruyo . 'Omid verme)<, cesaretini 
arttrmak ic;in giiler yiiz gostermek laztm. 
Y a§aYJ§lmtzda eskisine nazaran fark yok. 
Denize, gezmege hep beraber gidiyoruz; 
onlan s1k s1k yalmz buak1yorum; fakat 
Nihadm bu yalmzhktan ho§lanmadtgt 
besbelli. Ben yanlarmda bulunmadtglffi 
zaman, bir kavga etmedikleri kahyor. 
Cemilenin de iizU!dUgUnU goruyorum. 
Bana bir§ey soylemiyor amma, ic;inde bir 
kurd var. 

29 Haziran - DUn, Cemile, biraz 
ba§I agnd1g1 ic;in denize gelmedi. Nihadla 
ikimiz gittik. Nihad, ikinci defa olarak 
bana ilam a§ketti. Bu sefer anlamamazh
ga getirmege imkan yoktu. Hakaret eder
cesine payladtm. Cemileye bu kadar U
mid verdikten sonra onu yUzUstU b1ra • 
kJTSa kizcag!Zln verem olacagml soyle -
dim. Hastahgmdan bana da bahsetti. 
KlZiml bir sair filmenama vermekle bed
baht etmi§ olacagrmt soyledi. Bu hasta • 
hk hikayesine bir tUrlii inanam1yorum 
Kendisine bir§ey soylemedim amma, tee
rube etmege karar verdim. OdalanmlZ 
kar§I kar§tya. Bir gece bekliyecegim, ba· 
kahm sahiden uyku ha~inde kalklp do • 
Ja§Jyor mu? 

30 Haziran - Bugiin Cemile gene 
rahatstzdt; Nihadla yalmz kalmamak 
ic;in ben de denize gitmedim. Fa kat bu 
sefer ogle yemeginden sonra beni bah -
c;ede yakalad1. Uzun uzad1ya miinaka§a 
ettik. Cemileye kar§t nekadar yabanc1 
duruyorsa bana o kadar fazla yakla§I -
yor. Kendi kendime bile itiraf etmek iste
miyorum amma, arada Cemile olmasa, 
Nihadt sevebilirdim .•• 

(Cemilenin hahra defterinden) 
5 temmuz - On he§ giindiir kendime 

malik degilim. Nihad, beni sevdigini soy
ledigi, bana ilam a§kettigi halde, sebe -
bini anhyamad1g1m bir durgunluk goste
riyor. Kalbini bana ac;hgma nadim olmu§ 
gibi bir hali var. Eskisi gibi daima bera
beriz; fa kat eski ne§' eli Nihad, §imdi 
somurtgan bir§ey oldu. Sozlerimi dinle
miyor, kendisi de kmk, dokiik ci.i.mlelerle 
konu§uyor; giilmesi bile zoraki. Acaba 

., - • ' .. ;.. .. . 1~ 

~i.inkii son gi.inlerde, bu mevzudan fazla 
bahsetmege ba§lad1. Bunu annemle ciddi 
bir §ekilde konu§mak laz1m. 

(Fikret Harumm hahra defterinden) 
8 T emmuz - Nihadm hakikaten 

sair filmenam olup olmadJgmi anlamak 
ic;in bir tecriibe yapmaga karar vermi~ • 
tim. 0 tecriibe kendiliginden oldu. Fa kat 
boyle netice vermesini istemezdim; kork
tugum ba§Jma geldi. Diin gece kap1m1 
kilidlemege unutmu§um. Bir haftadan • 
beri, hemen her gece, kap1m kurcalam • 
yordu. Boyle oldugu halde, diin gece 
kilidlemeden nastl yathg1ma ben de hay
retteyim. Geceyansmdan bir saat sonra. 
bir ttkudt ile uyandtm. Bir el kapmm tok
magmi ~evirdi, kap1 ac;tld1. Bir de bak· 
hm, ic;eriye Nihad girdi. Once htrslz 
zannettim, az kalsm haykuacakttm. Fa • 
kat onu goriince, sesim gntlagtmda kald1. 
Nihad, gozleri kapalt, elleri ileri dogru 
uzanml§, ilerliyordu. Sair filmenamlarm, 
uykuda gezerken uyandmlmalarmm teh
likeli oldugunu bildigim i~;in bag1rama • 
d1m. Durup dururken bir felakete sebeb 
olmaktan korktum. Nihad bir saat sonra 
odasma gitti. Giderken uyanmt§h ... 

(Cemilenin hatua defterinden) 
9 T emmuz - Bu sa bah ann em, Ni

had hakkmda bana c;ok acmacak bir ha
ber verdi. Zavalh c;ocugun hastahg1 te • 
davi kabul eder bir hastahk degilmi§. 
Geceleri yatagmdan 1;1ktp sabaha kadar 
koridorlarda dola§Jyormu§. Onunla ev • 
lenirsem bedbaht olacagtml ben de an -
hyorum. Annem de buna kat'iyyen razl 
degil. Nihadm son giinlerdeki dalgmh • 
gm1 §imdi anhyorum. Zavallt c;:ocuk, has
tahgm benimle evlenmesine mani olaca
gml dii§iiniip iiziiliiyormu§ meger. An • 
nem, arhk birbirimizi gormemizin muva
flk olmiyacagmi soyliiyor. Ben, bugiin 
Istanbula doni.iyorum. Annemin on sekiz 
banyosu daha kald1, onlan bitirince o da 
gelecek ..• 

hada itiraf1 a§k ettirebilmi§. Onun bu HAMDI VAROCLU 
sevgisine de pek akhm ermedi. Geldigi - =~~==-....... --------
mizin Uc;iincii giinii, bana, ka§la goz ara· 
smda, koridorda ilam a§keden bu ciir' et
kar adamm Cemile gibi beceriksiz bir kiz
dan c;ekinmesine, utanmsama mana vere· 
miyorum. Vakia, koridorda bana anlat • 
maga ba§ladtgl sozleri ben anlamamaz -
liga gelip «bunlan ktzlmm kendisine soy
leyin, eger o da sizi seviyorsa ... » diye o
nu ba~1mdan savd1g1m giindenberi Ce -

Ni§an ve nikah merasimi 
Istanbul tiiccarlarmdan Sad1kzade 

~ay Aslanm kerimeleri Bayan Suad.la 
Izmirin tamnm1~ gene tliccarlarmdan 
Avni Nuri Meserret~inin ni§an mera -
simi mutantan bir surette Perapalas sa
lonlarm:Ia tanmm1~ simalann huzurik 
icra edilmi§tir. Tarafeyne saadetler di
leri:.~:. 

CUMHURiYET 

Bibliyografya 

iblis 
Hilmi Kitabevi - istanbul 1937 

Fiatt 30 kuru~ 

Pek gene bir ya§ta oldiigu halde Rus 
edibleri arasmda kendine hususi bir 
mevki yapml§ olan Lermontof'un c1b
lis. i ilk defa olarak, tuhaf bir tesadiif
le, 1837 de bas1lmt§tlr. Kafkas daglarm
da gec;en &§ikane bir vak'a, pek parlak 
ola~ak yazrlml§ olan,. eserin mevzuudur. 

clblis•, Avni insel ve Vecihi Gork ta
rafmdan ~ok itinah bir lisanla terci.ime 
edilmi§tir. Ash manzum oldugundan 
terciimeye verilen mensur ~iir edas1 
~ok yerinde goriiniiyor ve eser zevkle 
okunuyor. 

Misal olarak kitabm ilk sahrlanm 
buraya kaydediyorum: 

cDii§kiin bir melek, gamla dolu bir 
iblis gi.inahkar arz1m1z iistiinde serseri
yane dola~1yordu. 0 buglin, vaktile zevk 
ve ne§'e i~inde ge~en giinlerinin hatJra
sile ya§lyordu. 0 giinler ki o, nur dolu 
bir alemde saf bir kerrubi olarak parll
dar; avare dola§an kuyruklu yJldtzlar 
onunla tath ve sevimli tebessiimler teati 
ederler; ezeli karanhklar i~inde o, bilgi 
a§kile yanarak, fezanm namiitenahiligi
ne serpilmi§ go~ebe ytld1z kervanlarm1 
takib eder; hilkatin ilk mes'ud oglu ol
masl hasebile sever, itikad eder ve o 
zaman §er ve §iiphe denilen ~eyleri 
kat'iyyen bilmezdi. Uzun ve yeknasak 
as1rlar silsilesi de heniiz daha onun ru
hunu altiist etmemi§ti. Hahralar pek 
~oktu... Lakin o bunlarm hepsini layt· 
kile hahrlamaga kafi derecede muktedir 
degildi.• 

Mabadini kitabdan devam edersiniz. 

Fransan1n ge~irdigi buhran 

! eni hiikii.met de geni§ 
salihiyetler istiyor 

Fransa Bankas1nm avanslar1nda fazlahk ve 
vergilerin arttirdmasi programm esas hatlarJdir 
Paris 29 (Hususl) - Yeni kabine 

bugiin mecliste programmi okumu~tur. 
Program biitc;e muvazenesini temin, al • 
tm stokunu muhafaza ve ihtikara kar§I 
miicadele edilecegini bildirmektedir. T e
amiili.in hilafma olarak progra • 
m1 Ba§Vekil muavini M. Leon Blum 
yerine radikal naznlardan M. Albert 
Sarraut okumu§tur. Meclis, kabinenin 
projesini tasvib etmi§tir. Bunu miiteak1b 
Ba§vekil M. Chautemps siyasi vaziyetin 
miinaka§asmm tehirini istiyerek itimad 
meselesini <;Jkarmt~tlr. Meclis Ba~vekilin 
bu teklifini 142 ye kar~1 390 reyle ka
bul etmi§tir. 

Paris 29 (A.A.) - Hiikiimet daha 
parlamento kar§tsma c;tkmadan, diin gece 
miihim bir taktm kararlar almi§llr. Bu 
kararlara gore bugiinden itibaren esham 
ve tahvilat borsasile para borsas1 kapah 
olacakhr. Bu tedbir, mali fevkalade sa
lahiyet kanunu projesinin meclislerde 
miizakeresi miiddetince frank iizerinde 
hertiirlu spekiilasyonun online gec;mek 
iizere almml§tlr. Borclunun talebi takdi
rinde, altm ve yahud yabanc1 doviz iize
rine muharrer ticari borclar da bugiin -
den itibaren odenmiyebilecektir. Bu mo
ratoryomun devam1 miiddetince, protesto 
~ekilemiyecektir. Bu miiddet zarfmda 
faiz olarak, Fransa milli bankasmm faizi 
i§liyecektir. 

Hiikumet ayr1ca, mali fevkalade sa· 
lahiyet kanunu projesinin hemen bugiin 
miizakeresini taleb etmegi kararla§hml§· 
t1r. Bu kanun projesi bir maddeliktir ve 
oni.i.mi.izdeki agustosun 31 inci giiniine 
kadar hiikumete «geni§letilmi~ tam sala

ittihaz edilmesini istiyen M. Renaud 
Jean' a cevab veren M. Chautemps, koy· 
liiler lehindeki baz1 tedbirlerin hiikumet
~e yann tetkik edilecegini soylemi§tir. 

M. Chautemps, M. Blum'un sena~m
da bulunduktan sonra demi~tir ki: 

«- Mali i§leri 1slah etmek cumhuri
yetc;iler i~;in hem bir vazife olacak, hem 
de bir §eref te~kil edecektir.» 

Bundan sonra hiikumete 142 ye kar§I 
393 reyle itimad beyan edilmi§tir. 

MUteaklben Maliye Nazm M. Bon· 
net, «geni~letilmi~ salahiyetler» kanun 
layihasmt tevdi etmi~ ve meclis Maliye 
enciimeni bu kanun layihasma aid mi.i
zakeratm saat 21 e tehirini teklit eyle -
mi§tir. 

Paris 29 (A.A.) - Ayan meclisi 
reisi M. J;anneney, Posta Nazm M. 
Lebas'm Ayan meclisinin Blum kabine
sinin sukutunu intac etmi§ olan hath ha
reketini ~iddetle tenkid eden gec;enlerdeki 
nutk~.mu protesto etmek iizere saat 15, I 0 
da Ayan meclisinin celsesini ac;ml§hr. 

M. Jeanneney, celseyi a~hktan sonra 
M. Chautemps'nin bir mektubunu oku • 
mu§t~:· Ba§vekil bu mektubunda, Ayan 
mechsme kar§l hiirmetinden ve iki mec -
lisin arasmt bulmagt temine azmetmi~ ol
dugundan bahsetmektedir. 

M. Blum, evvelce mukarrer oldugu 
vec;hile, kabinenin beyannamesini oku • 
maktan imtina etmi~tir. Zira kendtsi si
yasi dostu M. Lebas'a tevcih edilmi§ o • 
Ian tevbihe i§tirak etmemektedir. 

Beyannameyi M. Blum'un yerine M. 
Sar!aut okumu§tur. 

menin muvaf1k olacag1 kanaatini ila - hiyet>> verilmesini tazammiin etmektedir. 
veyi faydah buluyoruz. Resmi beyanat daha yapilmaml' oldu-

gundan hiikumetin projeleri tafsilen hi • 

Hilminin yeni roman kiitiibhanesi -
nin 31 inci saylSlm te§kil eden bu eserin 
ba§mda Lermontof'un hayatl ve eser -
leri hakkmda yirmi sahifelik bir de 
mukaddeme var. Bu suretle gerek miiel
lif hakkmda, gerek eser hakkmda toplu 
bir fikir edinmek imkamm haz1rladtg1 
i~in tabii tebrik ederiz. Yalmz bu ma
lumatm daha tamam olmas1 i~in ayni 
miielliften tiirkc;eye terciime edilm~ e
serler hakkmda da umumi bir fikir ver-

Ayan azas1, beyannamenin okunmast· 
m tam bir siikut ic;inde dinlemi§lerdir. 0-
kuma hitam bulunca sol cenah malan11da 
alk~lar kopmu§tur. 

Bri~ Krait 
Ayan meclisi, celseyi saat 15,35 te ta

til etmi§tir. Yann 9 da toplanacaknr. 
Paris borsast kapalt 
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~ADYO 
( Ru a.ksamki oroso-am) 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslkisl • 12,50 hava• 

dis - 13,05 muhtelif plak ne~rlyat1 - 14 son-
18,30 plakla dans musik.sl - 19,30 konfe • 
rans: Beyoglu Halkevi namma ihsan Arlf 
Gokpmar - Laiklik - 20 Nezlhe ve arka • 
da§lan tarafmdan Tiirk muslklsl ve halk 
~arkllan - 20,50 Orner R1za tarafmdan a
rabca soylev - 20,45 semahat ve arkadal}· 
Jan tarafmdan TUrk musikisl ve halk ~Jar
kllan, saat ayar1 - 21 ,15 orkestra - 22,15 
ajans ve borsa haberleri ve ertesl giiniin 
program1 - 22 ,30 plakla sololar, opera ve 
operet parc;alan - 23 son. 

viYANA: 
18,05 kan§lk yaym - 18,35 MUSiKi YA • 

YINI - 19,25 karl§Ik yaym • 20,30 ORKES• 
TRA KONSERi - 21,45 kar1~1k yaym • 
22,45 ViYOLONSEL KONSERi - 23,15 muh• 
tellf haberler - 23,25 EOLENCELi KON "' 
SER. 

BERLiN: 
18,05 PiYANO iLE !?ARKILAR • 18,35 ro

portaj - 19,05 ORKESTRA KONSERi - 20,05 
giiniin aklslerl - 20,25 gramofon - 21,05 
haberler • 21,15 E~LENCELI MUSOO .. 
22,05 kan§lk yaym - 23,35 dans plaltlan .. 
23,45 DANS ORKESTRASI. 
PE~?TE: 

18,35 KORO KONSERi - 19,35 konfe .., 
rans - 20,05 OR~STRA KONSERi - 21,20 
konferans - 22 QINGENE ORKESTRASI .. 
23 ,15 haberler ve salre - 24,25 MUS:iKi .. 
1,10 son haberler. 

BUKRE§: 
19,05 gramofon, konferans - 20 25 OR • 

KESTRA KONSERi - 21,25 ko~ferans " 
21 ,40 PiYANO KONSERi, §AN KONSERi .. 
22,35 haberler, hava, spor ve salre • 22,50 
KONSER - 23 ,50 haberler. 

BELGRAD: 
18,25 gramofon, balk ~arktlan - konfe

rans - 19,25 KONSER - 20,35 ulusal ya.ym.· 
21,05 OPERA YAYINI. 

LONDRA: 
_19!05 ORKESTRA VE §AN • 20,05 MU .. 

sua - 20,,25. karl~lk yaytn - 20,35 plyes .. 
21,05 MUSIKI - 21,35 KONSER - 22 05 OR
KESTRA KONSERi - 22,45 mii~ka§a -
23.05 kan§Ik yaym - 23 ,30 MUSiKi - 24,35 
hava, haberler, gramofon. 

PARiS [P.T.T.l: 
18,35 edebi yaym, konu~a - 19,05 vi • 

YOLONSEL KONSERI - 19,20 li!ARKn..AR-
19,35 §ARKILAR - . 20,05 haberler, spor ve 
saire. • 21,15 ZENCI §ARKILARI, E~LEN
CELI YAYI~ .- 22,05 Rus korosu • 22,35 o
DA .MUSIKISI - 23,35 haberler, hava. 

ROMA: 
18,20 ODA MUSOOSi • 18,55 ka~1k ya. 

ym - 21,45 KARI§IK MUSiKi - 22,05 OPE
RET . - .24_.05 haberler, hava - 24 20 DANS 
MUSIKISI. ' 

Diinyada 30 milyon ada
m' idare eden Amerikah 

li~memekle beraber, samldtgma gore 
bJ!vastta ve bilavastta vergilere zam ya· 
p1lacakttr. Bu zamlann Blum kabinesi • 
nin tahmin eyledigi haddi de oldukc;a 
ehemmiyetli miktarda gec;ecegi samlmak
tadu. 

Paris 29 (A.A.) - Fransa Banhs1, 
parlamentoda mali projelerin miizakere- NOBETCi ECZANELER 

~ehrimize geldi 
Brie; krah me§hur Amerikah Ely 

Culbertson kansile beraber §ehrimize gel
mi§tir. On sekiz milyonu Amerikada ol
mak iizere diinyada bri~ oymyan otuz 
milyon adam! idare eden <<krah> lstan • 
bulda bir miiddet kalacakttr. 

Brie; krah, diin, Perapalas otelinde 
kendisile gorii§en bir muharririrnize §Uil -

Ian soylemi§tir: 
«- Y ekunu milyonlara balig olan a· 

bonelerim arasmda halkm her tabakasm1 
temsil eden vezat vard1r. Bunlann ara • 
smda naZirlar, meb'uslar, doktorlat, ha
kimler ve i§c;ilerin miktan pek c;oktur. 
Brie; oyununa dair yazd1g1m kitablatdan, 
radyoda verdigim konferanslardan, ve 
4,000 muallim vas1tasile verdirdigim ders· 
lerden her sene bir rnilyon lira varidat te· 
min ediyorum. 

Brici Amerikada .yayan benden ZJya
de karlffi olmu§tur. «iskambil Kralit;esi» 
adile Amerikada tamnan kanm bricin 
bugiinkii miitekamil ~eklini almasmda bii· 
yiik bir amil olmu§tur. 

Brie;, ilme ve bi!giye dayand1g1 ic;in 
Amerikada fevkalade biiyi.ik bir ragbel 
kazanmt§tlr.» 

Brie; krah memleketimizden bahsede • 
rek demi§tir ki: 

«- Tiirkiyeye ilk defa olarak geli -
yorum. Amerikada Tiirkiyeye kar§l ala
ka giindengiine artmaktad1r. Bununla be
raber Ti.irk milletini ve asri Tiirkiyeyi 
Amerikahlara tamtmak ic;in daha geni~ 
mikyasta propaganda yapmak lazJmdtr. 
Kanm ve ben istanbulu fevkalade be -
gendigimizden, acele i§lerimize ragmen, 
per§embeye kadar burada kalarak, ~eh -
rinizin giizel ve tarihi yerlerini hirer hirer 
ziyaret edecegiz.» 

Y erli MaHar serg1s1De kay1d 
ba§byor 

Echo de Paris gazetesinin bildirdigine 
gore, Poincare para kanununun yeniden 
meriyet mevkiine konmas1 mevzuubahs
hr, yani F ranstz frang1, bir !ngiliz lirasi 
f 25 ve bir dolar da 25 frank olank sta
bilize edilecektir. 

Daha §imdiden hiikumetin karar!a~hr
dtgl tedbirler, baz1 giic;liiklerle kar~1la~ • 
maktadu. Maamafih ogrenildigine gore 
Ba~vekil M. Chautemps, salahiytt kanu
nu projesinin mUstaceliyetle miizakeresini 
daha bugiinden taleb ederek bunun i.ize
rinde 1srar eyliyecek ve eger parlamento 
bu kanun projesini tasvib etmezse derhal 
istifastm verecektir. 

Paris 29 (A.A.) - Diinkii kabine 
ic;timamda bir kanun layihas1 metninin 
tanzim edilmi§ oldugu haber verilmekte
dir. Bu kanun layihast, hiikfunete karar· 
na~e~erle mali vaziyeti tsla~ ic;in «geni§ 
salahtyetler» vermektedir. Ogrenildigine 
gore bu salahiyetler, frangm mi.i.dafaas1-
na miiteallik tedbirleri, Bank de Fran • 
ce'm devlete yapacagt avanslann artml
masmJ, biit~e ac;Jgml azaltmak ic;in itti
haz olunacak mall tedbirleri ihtiva et • 
mektedir. 

!stihbarata nazaran Ba§vekil M. 
Chautemps, mUkelleflerden M. Blum'un 
istediginden daha fazla fedakarhklar is
tiye~ektir. Hiikumetin kanun layihast, 
kabme beyannamesinin okunmasm1 mi.i • 
teaktb hemen Meb'usan meclisi tarafm • 
dan miizakere edilecektir. 

. P~ris 29 (A.A.) - Chautemps ka
bmest bu sabah ilk defa olarak Reisi • 
cumhur. Lebrun'iin riyasetinde toplanmi§ 
ve kabme beyannamesinin tanzimi i~ile 
me§gul olmu§tur. Ayni zamanda frank 
ii~erinde spekiilasyona mani olan, biitc;e
nm muvazenesini temin eden ve devlete 
yap1lmi§ avanslar hakkmda Fransa Ban
kasile yeni bir itilaf akdini miimkun ki-
lan «geni§letilmi§ tam salahiyetler» ka -
nununun tanzimile de i§tigal etmi~tir. 

Agence Economique et Financiere 
kabinenin diinkU i~timai miinasebetile pi~ 
yasamn §imdiki buhran muvacehesinde 
yalmz bir§ey arzu etmekte oldugunu 
yazmaktadtr; gazetenin arzusu ~udur: 
F ransamn mali siyasetini i.ic; tarafh iti • 
l~fta imzalan bulunan devletlerin siyase
hnd~n tefrik edebilecek hertiirli.i otar§ik 
tedb1rlerden vazgec;ilmesi. 

Paris-Soir gazetesi de diyor ki: 

1937 Yerli MaHar sergisinin idare ko
mitesi te§ekkiil etmi§tir. Komite, 1kh -
sa~ Vekaleti erkanmdan bir zatm riya
seh altmda olarak Milli Sanayi Birligi 
~mumi katibi Halid Giileryiiz, Belediye 
Iktisad miidiirii As1m Siireyya, Sanayi 
miifetti§i Dani§, Galatasaray lisesi mii
diirii namma Ahmed Kara, Ticaret 0-
dasi umumi katibi Cevad Nizami ve Sa
nayi Birligi idare heyeti azalanndan 

«M. Blum'a geni§ salahiyetler ver -
mekten imtina etmi~ olan Ayan meclisi, 

Halid Gi.ileryi.iz bu salahiyetleri Chautemps kabinesine 
pekala verebilir.» 

miirekkebdir. 
Sergi komiserligini 

yapacaktrr. 
Sergiye kay1d i§ine bu sabahtan iti -

baren ba~lanacakhr. Yarm ogleden son· 
ra komite ilk resmi toplantisllll yapa -
cakhr. 

Paris 29 (A.A.) - Meb'usan mec· 
lisinde komiinistlerin hiikumet lehinde 
rey vereceklerini beyan ettikten sonra 
r;;iftr;;iler ve koyliiler lehine baz1 tedbirler 

sinin devami miiddetince biiti.in kambiyo 
muamelelerini tatil etmi§tir. Maamafih 
Fransa Bankasile kredi miiesseseleri, sey
yahlarm seyahat edebilmeleri ic;in muk -
tazi ecnebi dovizi vermege devam edecek
lerdir. 

Lonc{ra Franst:z lrangt ii:zerine 
muamele yapmryor 

Londra 29 {A.A.) - Paris borsas1 
kapah oldugundan Londra bankerleri 
~om!tesi, yeni i§'ara kadar Franstz frangt 
uzennden yap1lan biitiin muameleleri ta
til etmege karar vermi§tir. 

Bonnet Maliye Enciimeninde 
Paris 29 (A.A.) - Maliye encii -

meni Maliye Nazm M. Bonnet'nin mali 
vaziyet hakkmdaki uzun izahattm dinle
mi§tir: N am, hiikumetin «geni§letilmi§ 
salah1yeb> projesinin tatbik1 suretile elde 
etmek istedigi mali kalkmma programmm 
ana hatlanm izah etmi§tir. 

Komisyun 15 reye kar§l 20 reyle hii
kumet projesini hie; degi§tirmeksizin tas· 
vib etmi§tir. Alh ki§i miistenkif kalmJ§hr. 
Bunlarm be§i komiinist ve biri sol cenah 
demokratidtr. Bi.itiin sosyalist ve radikal 
sosyalistler lehte rey vermi§lerdir. 

Frank yeniden 
dii~iiriilecek mi? 

Paris 29 (Hususi} - Bura mali me
h~filinde kuvvetle dola§an bir rivayete 
gore Chautemps kabines! F rans1z fran
gmm ktymetini yeniden bir miktar dii • 
§i.irmek fikrindedir. Du§Urme miktannm 
yiizde 10 nisbetinde olacagJ haber veril
mektedir. 

S1caklar ,iddetini 
gittik~e arhr1yor 

IBa~tara/2 1 fnct sahtledeJ 
yet etmedi. Dedi ki: 

c- SICaklar mevsim icab1d1r. Fevka
lade bir §ey yoktur. Hele bizim burasl 
piifiir plifiir esiyor. Bugiin s1cakhk as
?ari 17, azami 29,5 tu. Bu ~ok degildir. 
Istanbulda s1cagm 31 dereceye ~Ikhg1 
zaman da olmu§tur .• 

(Rasadhane miidiiriiniin verdigi dere
celer Kandilliye gore olacakhr.) 

Yunanistanda 
Atina 29 (Hususi) - Bir miiddetten • 

beri 32 ile 33 derece arasmda devam et
mekte olan s1caklar iki giindenberi bU.
tun Yunanistanda artmi§hr. Dlin bura· 
da hararet derecesi golgede 37 dereceyi 
bulmu§tur. ···-M1s1r kapitiilB:syonlariDID lag
vini Yunanistan tasdik etti 
Atina 29 (Hususi) - Resmi gazete 

MlSlr kapitiiliisyonlarmm lagvine dair 
olan Montreux konferans1 karanmn tas
dik edildij!ini miibevyin kanunu nesret
mi§tir, 

.:su a.'k~a.m sehrin tnuhtellf a&mtlerin. 
no~etgl olan eczaneler ~unlardiT: 

Istanbul clhetindekller: 
Emlnoniinde (Mehmed KAzun), Beya. .. 

Z!d~a (Belkis), Kiic;iikpazarda (H. HullisU, 
Eyubde (Mustafa Arif), §ehreminlnde 
(Hamd!), Karagiimriikte (Fuad). samat -
yada (Rtdvan), §ehzadeba~mda (Asaf) 
Aksara~da (Etem Pertev), Fenerde (Hii ; 
sam~ddm) .. Alemdarda (Abdii.lka.dir), Ba• 
k1rkoyde (Istepan). 

Beyoglu cihetlndekiler: 
Galata:sarayda <A. Cevad)' Bostanba§tn• 

da (Gan~), Galatada To~ularda Hlda .. 
yet, Takslmde (Kemal Rebiil), Kurtulu§ta 
(Galopulo), Mac;kada Feyz.t caddeslnde 
<~ac;ka), Kasunpa§ada (Miieyyed>, Has .. 
koyde (Neslm A.seo), Be§ikta§ta (Siileym:m 
Receb), Sanyerde <Nurl) 
~skiidar, Kadlkoy ve ~dalardakller· 
ys~iidarda (Imrahor>, Kadlkoyde So .. 

gudluc;e~mede (Arman Huliisl), Biiyiikada
da (§lnasl Rlza) • Heybelide <Halk). 

Te§ekkiir 
Zevcim eski Donanma kumandaru 

Fahrinin oliimii dolayisile biiyiik acuru· 
z~ ve cenaze merasimine i~tirak etmek 
lutfund~ bulunan ehibba ve arkad3§la
rma mmnettarhg':.mlzm iblagml saygl
lanmla dilerim. 

E§i: Didar 

oliim 
~ehrimizin tamnm1& ve giizide si

~alarmdan doktor Marko Elnekove 
b1~ ~alb sektesi neticesinde vefat et: 
m.~&t~_r. Cena~si bugiin saat 13 te 
Buyukadadak1 ikametgahmdan kal • 
dll'llarak Bii3"iikada Musevi Sina • 
gonunda dinl ayin icra edildikten 
sonra defnedilecektir. Cenazeye i&ti
rak etmek istiyen zevat i~;in Koprii _ 
den saat 10.40 ta bir vapur vardtr. 

OLOM 
Selanikli merhum Debag Mustafa 

Nur·inin oglu ve merhum kuyumcu Sa
lihin damad1 Erzurum saylaVl ~iikrii 
K~c~%m bacanag1 Tayyare piyango 
mudur muavini Hamid Ortacm bira • 
deri Nihad Orta~ vefat etmi§tir. Cena -
zesi diin kalabahk bir cemaatin huzu • 
rile kaldmlmt§hr. Kederdide ailesine 
taziyetlerimizi sunanz. 

OLOM 
Berlinde mekteb direktorii profesi:ir 

Hans Gerson burada misafir bulundugu 
esnada k1sa bir hastahktan sonra vefat 
etmi§tir. Cenaze merasimi buglin saat 
on birde Ferikoy Protestan mezarhgt 
ic;indeki kilisede yap!lacakt1r. 

Gerson ve Alantar aileleri 

Oskiidar Hale Sinema.s1 
LiN<; KANUNU 

·I 

\ 
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I . 
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H TA YOA TETKiKLER 
Tahrikit ytlant 

--------------------
Hatay halkinin her 1rktan mensubunu 

endi~e ve korkuya dii~iiriiror 
tBa$tara/l 1 !nc! sahttedel haklannda hi~ de hay1rh olm1yan sakim 

caklarmr~.. bir yolda yiiriidiiklerini goslermek lazrm-
- Neden, ne var? du. 
Hi~bir ~ey yak. Fa kat bir prot~·,to. bir Buna clair ba~ka misaller verecegimi 

niimayi~. bir grev manasrm t.l~Jydn bu iimid ediyorum. 
diikkan kapamak illeti hemen hem~n her- Suriyede halka Tiirk dii~manl1g1 a~t· 
giin ba~gosteriyor. Jarnak, ve bunu gi.inden giine kuvvetlen-

Ciinkii sinirler gergindir. Ve bu &in;r- dirmek i~in esash bir &ekilde durup din
ler gene ayni miifsid ell~::rle genlmi~tir. lenmeden ~alr~anlann mevcudiyeliui, res· 
Halk o hale getirilmi&tir ki, ~ar$Idan ~;;y. mi makamatm da bu i&lere goz yumdugu· 
le ko$arak ge~mek, yahud egilip birinin I nu ispata yarar ki.ic;i.ik bir deli! daha zik
kula~ma «i~ler fena .. Bugiin bi1 karga- rede.yim. hte size dort be$ giin evvdki 
~abk olmas1 muhtemel» demek, biitiin bir takvim yapragl. Bu yapragm atka -
~ehri allakbullak etmege kifayet edebi - smdaki yaz1y1 gel in beraber okuyahm: 
lir. «1slamiyet olmasaydr Tiirkler kim o-

Kahvede oturan, sokakta gezen, ab~- laeaklardl? 
veri~ eden, kii<;iik biiyiik herkesin kulagJ Bunlar hangi asalete dayan1yorlar. 
kiri~te ve gozii tetikte. Hangi neseble ogiiniiyorlar, hangi mazi-

Kim, kim den c;ekiniyor. korkuyor? lerile gururlamyorlar ve hangi saltanat 
Tiirke sorrarsamz kar~J taraf1 goste • devirlerile iftihar ediyorlar? Tiirkistanda 

riyor. stgrr giittiiklerile mi iftihar ediyorlar. 
Araba sorarsamz bu taraf1 i~aret edi- Y oksa giin dogusundan yalmayak, fakir 

yor. bir bedevi olarak ve bineklerinin yula • 
Ermeniye, Ruma sorarsamz etraftna nndan ba~ka bir~eye malik olmryarak 

bak1myor. gelen Ertugrul Beyle mi? 
F akat i~in ic;yiiziinii ara~tmrsamz, cid- 0, c;adulanm kurar, toprag1 yatak, 

den ortada c;ekinileeek, korkulaeak hit;bir gokii yorgan yapard1. 
§ey goriinmiiyor. Ahfad1 ise islamiyet sayesinde uc; kit· 

Halk. Tiirk olsun, Arab, Rum, Er· anm efendisi oldular. 
meni olsun, hepsi kavu~ulan istiklalin bir Kafasile kayalan toshyan ve agzile 
an evvel tahakkuk etmesini, ve y,.ni re - denizleri ic;ebileni gordiiniiz mii? 
jimin getirecegi saadete bir an evvel ka- hte bu, islamiyeti inkar ve onlara cefa 
VU$ulmasrm bekliyor. etmege ~ab§an Tiirktiir. 

Bakkal, kasab, tacir, $Ofor, berber, Bununla beraber kayay1 par~a]Jyatm-
garson, boyae1, $ehirli ve koylii, kadm yacaklar, denizleri kurutamryacaklard1r. 
ve erkek her unsura memub bir<;ok in - Ancak bu kafa ile mezara siiriiklenecek
sanla gorii$tiim, hepsinin ayn ayn soy!e- lerdir. 
digi ayni $eydi: islamiyet Tiirklerle deiW ba~kalarile 

«- Karde~ gibi ge~inmememiz u;:m kaimdir. 
ortada hi~bir sebeb yok, sade ~u tahri • Lakin Tiirkler ancak islamiyetle me'!· 
kat bir dinse.. cuddurlar. Y oksa vallahi ya§Jyamazlar.» 

Evet tahrikat.. Hala, Suriyede Tiirkler aleyhine hic,:-
Sinirleri geren ve bu barutla me~bu bir propaganda, hic;bir hareket yoktur di

havada me~ale ile dola§mak istiyen tah- yenler var. 
rikat.. Bari $U kiic;iik takvim yapragJ bunlan 

Bu nereden geliyor? bir pan;ac1k utand1rabilse ... 
Bunu ara§tmnak, bulmak ic;in hie; de Kandemir 

£azla yorulmaga liizum yok. 
-..__,......._j.·"""'"""':H ...... e.~"'rgiin ogle vakti Antakya sokakla

rmda CJyak cry·ak oten miiveniJerden bir 
taneeik Sam veya Haleb gazetesi a!mak 
ka.fidir. 

Bir yandan Tiirklere sogiip sayan, bir 
taraftan da Ha taydaki Tiirkten ~ayn 
1.msurlarr korku, tela$. endi§e ve heyeea
na siiriikliyen uydurma haberlerle dolu 
alan bu gazeteler yaygaralanm gi.i:;den 
giine artmyorlar. 

Kimi bir ecnebi hiikumetin, kimi bir 
partinin elinde olan bu gazeteler boylece 
ortah~r kan$tmnaga ugra$Irlarken, llrne 
Suriyenin otesi'nden berisinden gelmi~ O· 

lan propagandaCI!ar da soluk almadan 
fikirleri bulandumaga, heyeean ve kor • 
kuyu artrrmaga ~ah§lyorlar. 

Bu gazetelerin her vesileden istifade 
ederek aleyhimizde bulunmak i~teyt~le. 
rine bn misal olmak iizere, benim burava 
geli~ime - hemen hemen hepsinin n:rtte
fikan verdikleri manay1 soyliyt>b;lirim. 
Me~er ben Hataya, (son hadiseler yii -
ziinden hayli gev~iyen Kemalist niifuzu· 
nu takviye etmek maksadile) gelmi~im. 

Bunu boyle yazmanm manasr ne ola
bilir, hele hepsinin ag1zbirligi ederek ayni 
jurnah vermelerindeki maksad nt'dir, 
hunlan uzun uzad1ya yazmak abestir. 

Sadeee bu gazetelerin her vesileden, 
her fmattan istifade ederPk. biz1at hndi 

limal'l mem~rla 1 
yard1m sand1g1 kqngresi 

R1htrm ve liman memurlan yardtm ve 
tasarruf sand1g1 senelik umumi toplaatl
smt yapmt$ ve hissedarlara yiizde 16 kii· 
sur nisbetinde bir temettii dag1thgt mem· 
nuniyetle goriildiikten sonra intihabata 
geGilmi~tir. 

T asnif neticesinde reislige Refik Al
pmar, azalrklara da Ahmed Camtez, 
Haydar Yiiksel, Saim Aktan, Rii§tii Oz
yener, Siiheyl Ac;bag, F aiz Pzin, mil -
rakiblige Nihad Fimengen, Kadri <;ifter, 
muhasiblige de F erah Ayral se~ilmi§ler· 
dir. 

Suadiye plajmda k1r baloau 
Erenkoy 38 inci ilk mektebindeki yok· 

sui talebe menfaatine Suadiye plaj gazi
nosunda 3 temmuz cumartesi ak~am1 bir 
krr balosu verileeektir. Sabaha kadar sii· 
reeek olan toplanhya Miizeyyen ve arka
da~larmm yard1mlan da temin edilmi$tir. 
Aynca zengin varyete ile muhtelif eglen
eeler de tertib edilmi&tir. 

Tifoya kar~n harb 
Anketimize degerli Urulog Beh~et 

Sabitin verdigi cevabt yarmki 
niisham1zda bulacaksmiz. 

ikt-tsadi hareketler 

F ransan1n mali vaziyeti 
Fransa hiikumetinin dahili istikraz -

lardan halka birka~ yiiz milyar frank 
borcu vard1r. Bunun i~in de Fransrz 
kabineleri her sene biit~eye fevkalade 
tahsisat olarak 30 - 40 milyar frank bir 
para koyarlar. Fransamn masraflan 
harb zamamndaki gibi ~ok ag1r oldugu 
i~in hiikumet bu masraflarm altmdan 
<;rkamamakta ve her sene Fransrz biit· 
c;esi 10 - 15 milyar frank a<;1kla kapan -
maktadrr. Bu ac;1klan kar§rhyacak vari
dat bulunamaymca kabineler bankala -
rm yard1mma ba§vurmaktad1rlar. 

i§te Fransrz kabinelerinin <;ektigi zor
luk buradan gelmektedir. Fransa, ser
mayesi biiyiik bir memlekettir. Fakat 
Fransrz sermayeleri c;ok hassastlr. Bir 
yerde durmaz. Bahusus dahilt kontrol
dan ka<;mak ve kabineler iizerinde bir 
tazyik yapmak icab ettigi zaman harici 
tercih ederler. Mazide bu, bir<;ok defa
lar tekerriir etmi§tir; §imdi de tekerriir 
etmektedir. Bugiin 60 milyar frank 
Fransay1 terketmi§ ve harice gitmi~tir. 
Bu tabii memleketin butiin ikhsadi ha
yah uzerine buyiik bir tesir yapmakta 
ve kabinenin vaziyetini mi.i§ki.ille~tir • 
mektedir. 

Blum kabinesi dahili ve harici istik
razlar ve frangm sukutundan istifade 
ederek memleketi bir sene idare edebil
di. Fakat Fransadan sermayelerin ka<;
masma mani olamadr. Ve miicadele i<;in 
fevkalade salahiyet istedigi zaman da 
yuvarlamp gitti. $imdi Chautemps ka
binesi de muhaliflerin arkasmda gizli 
duran ayni mali mu~kiilatla miicadele 
etmek vaziyetindedir. Bunun i<;in bu -
gun meclisten itiniad reyi istemektedir. 

Bu vaziyet bizim borsamrzda tesirle
rini gostermektedir. Diin Chautemps 
kabinesi meclisten itimad reyi istiyece
gi ic;in Paris borsas1 her ihtimale kar§l 
kapahlmr§hr. Paris borsasma srmsrk1 
bagh alan tJni Tiirk tahvillerimiz yu • 
kan c;rkmak istidadmda iken bu haber 
kar§rsmda sukut etti. 

M. TEZEL 

Tiitiin ikramiyesi 

Maliillere verilecek para 
tesbit edildi 

Inhisarlar satr~mdan malullere veri ~ 
len tiitun ikramiyesi §U §ekilde tesbit e
dilmi§tir: 
Birinci derecede malul zabitlere 206 lira 

• • malul askerlere 103 • 
kinci derecede malul zabitlere 185 ,. 

• • malUl askerlere 82 ,. 
U<;iinci.i derecede malul zabitlere 144 • 

• • malO.! askerlere 61 • 
4 iincii derecede malul zabitlere 123 • 

• • malul askerlere 41 • 
5 inci derecede malul zabitlere 103 • 

• • malUl askerlere 25 • 
6 ncr derecede malul zabitlere 82 • 

• • mallUI askerlere 20 • 
$ehid ailelerine de 19 lira 37 kuru~ 

ikramiye verilecektir. 

Ticaret heyetimiz Berline 
gitti 

Yeni Turk -Alman ticaret ve klering 
anla~masr miizakerelerini yapmak iize
re te§ekki.il eden heyetimiz diin ak§amki 
ekspresle Berline miiteveccihen hareket 
etmi~tir. 5 temmuzda ba§hyacak alan 
bu miizakerelere i~tirak edecek olan he
yetimiz, evvelce de yazdrgrmrz ve~hile 
Berlin bi.iyiik el~imiz Hamdi Arpagla 
iktlsad Vekaleti miiste§an Faik Kurdog
lunun mii§terek riyasetleri altmda bu
lunmaktadtr. 

Heyetimizin ba§mii§avirligini yapacak 
olan Tiirkofis umumi reisi Biirhan Zih
ni diin ogledcn evvel ve sonra Tiirkofis 
istanbul §Ubesinde Almanyaya ihracat 
yapan firmalann mi.imessillerile temas
ta bulunmu~tur. 

Polis mektebinden 240 ·~ -:ij~ ' 
talebe mezun oldu 1 ·~ ~ 

Bu miinasebetle diin mektebde merasim yapdd1 
ve Dahiliye Vekili miihim bir nutuk soylcdi 

Polis mektebinin yeni mezunlan 

LBa~taratz 1 tncl sah!fedeJ bik olunur. Buyiik Meclis kanunlan ya
lerdir. Heniiz resmi kii§ad1 yap1lm1yan par, onu ilk defa polis tatbik eder. Ma
miizede mekteb miidiirii Mehmed Ali demki elimize memlekette tatbik edi
Vekillere izahat vermi§, Vekiller gar • lecek bir program verilmi§tir, bu prog
diikleri intizamdan !;Ok memnun olmu~ • ramt en iyi bir §ekilde tatbik etmek bii
lardir. ti.in milletin arzusunu tatmin etmek de

mektir. Bu bize ~eref verir. Bunun i~in 
de vazifenizi yaparken her §eyden evvel 
kanundan aynlmryan kendinize rehber 
edineceksiniz. 

Miize gezildikten sonra talebenin top -
lanmt§ oldugu dershaneye gidilmi§tir. 

Dahiliye V ekilinin nutku 
c- Arkada~lar; 

Mektebi bitirm~ bulunuyorsunuz. 
<;ok §erefli ve c;ok haysiyetli bir mesle
ge intisab etmi§ oluyorsunuz. Bundan 
sonra biitun devlet memurlan size ar -
kada§ diyecektir. intihab ettiginiz mes
lek <;ok yiiksek dikkat ve feragati icab 
ettirir. Poliste feragatinefs demek ha -
yatrm feda etmekle miisavi demektir. 
Meslek hayatmrzda musbet i~ler yapa
cagmr gibi menfi vak'alarla da kar§Ila -
~acaksmrz. 

Yapacagmrz bu miisbet i§ler, c;ocuk -
larm, ihtiyarlarr ve kimsesizlerin imda
dma yeti~mektir. Bunlann kolu, gozii, 
eli olacaksmrz. Her hangi bir felaket ve 
istimdad1 en evvel siz duyup siz ko~a -
caksmrz. Zaten vazifenizin ~erefi de bu
radadrr. Turk milleti c;ok vakur ve has· 
sas bir millettir. Kendisine hassasiyet 
ve nezaketle muamele edilirse on misli
ni iade eder. Sertligi asia sevmez. Siz 
halkla temasrmzda kendi kammzdaki 
asaletin ve I?u mektcbde gorduguniiz 
derslerin ieabt olarak vazifenizi tatbik 
edeceksiniz. Hu§uneti asla sevmiyen 
Tiirk milletine hu~unetle muamele et -
meyiniz. 

Bu memlekette misafirlerimiz ecnebl
ler de vardm Onlara da misafirperverli
gimiz icab1 olarak nazikane muamele e
diniz. Misafiretlerini kolayl<I§bracak bii
ti.in yollan siz gostereeeksiniz. 

Vazife esnasmda menfi elemanlarla da 
ugra§iacaksrmz. Kar~mrza birr;ok zorluk
lar c;rkacaktrr. Vatanda§larm her yerde 
rahatmr temin size dii~en bir vazifedir. 
Turk halkr istirahat ve emniyetini size 
emanet ediyor. Fakat bu istirahat ve 
huzurun dii§manlarr da vardrr. Bunlar
la da ugra~acaksrmz. Eskiden kulhan -
beyi vard1. Cumhuriyet kanunlan, bil -
hassa polisin gayretile kiilhanbeyi ta
rihe kan§mi§hr. Fakat ona mukabil 
medeni §ehirlerin taklidi olarak diger 
bir smrf tiiredi. Bunlarla mucadele va
zifenizdir. Bu gibiler memlekete bir ta
ktm ic;timai hastallklan sokmak isterler. 
Asia musamaha etmeyiniz. Turk mille
tinin i<;timai hastahgt yoktur. Haricden 
gelen kimselerin tesirile sarho§luk, ku
marbazhk, eroincilik gibi bir memleke
tin rahahm bozan ve nesli kokiinden 
kurutan gizli amillerle de ve dogrudan 
dogruya mucadele sizin vazifenizdir. 
Burada aldrgmrz terbiye ve kammzda -
ki temzlik bunlarm hepsini yeneeektir. 

istatistiklerin verdigi neticelere gore, 
Tiirk milleti menfi anas1rla muvaffaki
yetle ugra§ml§ ve galib gelmi~tir. Bu 
itibarla kanunlar sizin ellerinizle tat-

Cumhuriyet devrinde gosterdiginiz 
vazifeseverlik ve muvaffakiyetler Bii -
yiik Mecliste tezahiirata vesile olmu~ -
tur. Ycni kanun dolay1sile Biiyiik Millet 
Meclisinde gosterilen bu tezahiirat Mec
lisin Cumhuriyet polisine itimad ve 
muhabbetinin escridir. Ben sizin en bii
yiik amiriniz olmak itibarile size her 
yerde vazife goriirken Cumhuriyet ka
nunlan dairesinde hareket etmenizi, di
sipline riayete ve amirlerinizi dinlcme -
nizi tavsiye ederim.• 

Adliye Vekili miikalatlarr verdi 
Bundan sonra Adliye Vekili Saracog

lu ~i.ikrii talebelere mesleklerinin byrne -
tini kuvvetli bir nutukla izah ettikten son
ra birinei Hiiseyin Ozman, ikinci ~erif 
Akalon, ii<;iinei.i Yusuf Ziya Ozdire bi
r •T sa at verilmi§tir. Miiteakrben Vekiller 
mektebden aynlmr§lar ve tewi olunmu§
lardrr. 

Aktor Biirhaneddinin 
Fransada konferanslari 
Fransamn Tou -

lous $ehrinde <;1 -
kon Petit Girond 
gazetesi aktor Biir
haneddinin, onu -
muzdeki pazartesi 
giinu, konservatu -
ar salonunda cTiir
kiyede Fransrz te
siri ve Fransrz Sul
tan• mevzuu dahi
linde bir konferans 
verecegini yazmak Artist Seniye 
tadrr. Gazete, aktor Biirhaneddinin, kon
feransmda cPadi~ahhk devrinin ve dini 
taassubun mani oldugu iki aslrhk terak
kiye, Tiirkiyeyi on senede kavu§turan 
Kamalist prensiplerden bahsedecegini 
ve ilave olarak, istanbul yukisek ailele • 
rinden birine mensub Bayan Seniyenin 
modern danslanm gostcrecegini. yaz
maktadrr. __ _..., .... -
lzmitte seyyar deniz hamam1 

hmit 29 (A.A.) - Valimiz Oska· 
ym te~ebbiisii ile alman iki duba iizerine 
burada yaprlan giizel bir seyyar deniz ha· 
mamt bugiin Valimiz ve Kamutanlanml
zm huzurile ac;rltk Bu miinasebetle davet
lilere c;ay ve biskiivi ikram olundu. Bu ha· 
mam, ~ehrimizin biiyiik bir ihtiyaeJm ta
mamladt. hmit halkr denizden hakkile is
tifade etmek imkamna kavu§tu. 

Bu da onun tersine! 

N asraddin Hocanm yanma 
giin hem~erilerinden ii~ be§ k1 
gelerek derd yanarlar: 

- Bizim sokakta, derler, bir h 
var. T annnm geeesi herkes uykudayken 
zilzurna sarho§ olarak gelir, ko~eyi di:iner 
donmez bir nara atar, hepimizi yatak 
srr;rahr. Sonra yiiriir, evinin kaprsm1 
bir nara daha savurur, uykulan 
kom~ulan pencerelere ko§turur, biraz son
ra iic;iincii naray1 frrlahr ve kimsede 
ba~tan uyumak imkam brrakmaz. He 
gii~lii kuvvetlidir, korkumuzdan kendisio 
bir ~ey sayliyemiyoruz. Sen lutfet de on 
ogiid ver, ~u huyundan vazge~ir. 

Hoca, hay1rh bir i§ gi:irmek zevki 
maglub olarak «peki>> der, kom~ular 
uykusuz b1rakan adam1 geceyansma 
dar bekliyerek onler ve sorar: 

- Sen her gece ii~ nara atar, 
yatarmr~sm. Sebebi ne bakay1m? 

Sarho§ gene, adt sevgi ile dillerde 
zen saym Hocay1 §i:iyle bir suzcr. 
koluna girer. Evinin bulundugu so 
ko§esine kadar gotiiriir. 

- ~u ev, der, benimdir. Almmrn te· 
rile yapilmi§hr. Kasabada e§i )I'Oktur. 
Ben kafayr tiitsiileyip de §U ko§eye gelin· 
ce ve evimi goriinee dayanamam, bir nara 
atanm. 

Ve narasm1 savurduktan sonra Hocayi 
evinin ahmna gotiiriir, siiyliin gibi bir 
Arab att gosterir: 

- Ikinci naraYJ da bu hayvanm sev " 
gisile atanm. At degil mi.ibarek ahul 

Hoea gene susarken gene, «Hatice, 
gel Hatiee» diye bagmr ve merdiven ba
§Inda bir mehtab gibi parlaYJveren ~ok 
gi.izel bir kadm1 gosterip anlahr. 

- Bu benim e§im, biricik e§im. O!;iin
cii narayr da i~te onun §erefine atlyorum. 

N aralann §iddetinden sersemle§mi~ o
lan Hoea, merdivendeki nurdan endam1 
gormekle bir kat daha fenala§hgmdan 
kendini tutamaz: 

- Aman yigitim, der, bir nara da be
nim ic;in at, varsm kom§ular uykusuz kal• 
sml 

~~¥ 

Diin geee, evimin oniinde beliriveren 
bir giiriiltii ile uyand1m, peneereye ko~ .. 
tum. 1ki bekt;inin bir sorho§la miinaka~
}'a giri~tiklerini gordiim. Herif, peltek 
peltt'k anlahyordu.; ., . ~·· • 

• - o!r kere de gil ii~ yiiz kere de ba
gmam hakklm var. Kuliibem ba§Ima YJ• 
kd1yor yaptJram1yorum. Su tenekelerimi 
la§JYIP bana iic; bes kuru§ kazand1ran ~e
mendere nazar degdi, §i~ti, bah~eye mitil 
serdi, inleyip duruyor, kanm da gebe. 
ikiz. mi doguraeak, ii~iiz mii belli degil. 
Meyhaneeiye ~etele tutturup dort be§ 
kadch yuvarlaYJnca biitiin bu derdler 
i~imde ayaklamyor, akhm basrmdan gidi
yor. Eve gelmek i~ime gelmiyor, gelme· 
mek de elimden gelmiyor, ayaklanm! sii
riiye siiriiye meyhaneden !;IkJyorum. Ku
liibeyi kar§Jdan goriinee yiiregimden bir 
sestir kopup geliyor, bag1ra bag1ra bah • 
t1ma Janet okuyorum. E§egin iniltisini du· 
yunca gene kendimi tutamtyorum, bagm• 
yorum, kanmla kar§lla§mca biisbiitiin co
~uyorum. Derd benim, size ne oluyor, 
bilmem ki? 

Hoeamn dordiineii bir nara atmasma 
liizum gosterdigi gene gibi bu sarho§Un 
da hakkr var amma bek<;iler kos dinle .. 
mi§lerdi! 

M. TURHAN TAN 

Ktziiay iiye dev,irme haftaat 
1 temmuz 1937 de ba~hyacakttr. 

iiye yazthntz! 
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Yazan: 
Vicki Baum 

-1-

Anita ogle trenini haber veren !ram 
iic;:iineii defa i~ittigi zaman i.itiiyii ocagm 
bir ko§esine itti ve salona dogru ko§tu. 
Salonun aynasmda yiiziiniin alevli krr -
m1Zilrgm1 farkederek yatak fldasrna gitti; 
burnunun ueunu pudralad1 ve tekrar 
mutfaga . dondii. Onliigi.inii !;OZerken az 
evvel btraktrgr iitiiye bir defa daha baktr 
ve dr§an f1rladr. 1 

Maamafih aceleye li.izum yoktu. Zira 
i§aret <;am tren Katte'den kalk:orken 
c;alardr ve Thaya istasyonuna gelinciye 
kadar aradan 12 dakika gec;erdi. Rrhtrma 
ac;rlan kap1dan !;lkttg1 zaman Anita a· 
d1mlanm itina ile yava§lattr ve zahiren 
dalgm bir tavula Biirosundan ~tkan ko\.a
sma dogru ilerledi. 

~ef do gar brm1zr kasketi ve ucu iini· 
formasmtn kii~iik eebinden t;Jkan dolma 
kalemile hakikaten miihim goriiniiyordu. 
KarlSI yanm!i ~akla§hg1 zaman: 

- Ne haber yavrum? Demekle iktifa 
etti. 

Anita canh bir hareketle elmalan, ~i-

kolatay1 ve mecmualan rafa yerle§tir -
mege ba§lamJ§h. Elmalar biraz buru§uk· 
tu, c;ikolata erimi§ti ve mecmualar bir ay 
evveline aiddi. Fa kat buna ragmen za
man zaman i§siz bir yolcunun !;lkrp bir 
§eyler satm aldrgr oluyordu. 

Thaya'mn kii!;iik istasyonu tarlalann 
ortasma konmu§ gibiydi Masmavi ufuk
ta bir aga~hgm !;izgileri teressiim ediyor· 
du. Y amk odun ve ktzartJlmr§ palates 
kokulan ~ef do gartn eveigine kadar dal
ga dalga geliyor ve istasyonu c;erc;eveli -
yen vah§i baglara yayrhyordu. Biiyiik 
ay~i<;ekleri giine§te solm1ya ba§hyordu. 

0 giin, biitiin diger giinler gibi, Anita 
kalbinin !;arpmttlanm hissetti. Ogle tre
ninin gec;r~1 giindelik hayatmm yegane 
hadisesiydi; ve o yakla§rrken her zaman 
boyle heyecan duayrd1. 

Katann Katte yerine Thaya'da dur -
mast Osten'ler sayesinde idi. Osten ailesi 
iflasa ugraml§ Grunne ismindeki bir kon
tun ormanlanm satm almr§lar ve orada 
bir kagtd fabrikas1 kurmu§lardt. ~imdi 

Viyanadan kalkan ve ogleyin Thaya'da meede tren goriiniiyor. Oniinde kii~iik ve Bunu iic;iincii mevkiden inip Anita'nm i.izerinde durmu~tu. Ona bu bak1~lar bir 
iki dakika duran trenden inerken gorii - beyaz bir bulutun girdabla~hgl lokomotif i~portasma yakla§an susamt§ bir yolcu haberi muhtevidir gibi geldi; hafif~e giil· 
niirlerdi. Anitaya bir ba§ i§areti yapar· istasyona bir kastrga gibi girdi. 0 h • sormu§IU. dii. T ren geni§ donemecde inhinalar ya• 
lar, ~ef do gan selamlarlar ve otomobil· dar tela~h goriiniiyordu ki Anita her za- __ HaYJr .. Maalesef biramtz yok. p1yor, krvnhyor, kayboluyor. 
lerile ileride ormanm kenannda kibirlenip man oldugu gibi gene bir an trenin dur- F1lhakika bu bira bahsinde koeasile Anita'mn yamnda bir an duran ~f 
duran fabrikaya giderlerdi. may1 unutaeagmdan korktu. Nihayet !dare arasmda hitmez tiikenmez bir mii- do gar: 

:f. :f.¥ durabilen tren yorgun bir at gibi agtr agtr cadeledir devam edip duruyordu. -- N e haber yavrum? diye tekrar etti. 
Anita, Tahaya' da dogmu§ ve or ada soluyordu. 1stasyon §efi vagonlan boy • Eger Ammer'lerin bira satl§I i~in icab Yere birkac; elma dii§mii§tii. Anita on· 

biiyiimii~tii. Kainattan bilebildigi §ey sa- lamaga ba§laml§ll. Ve lokomotiften at- eden miisaadenameyi alabilecek vaziyet- Ian !;abucak toplad1. 
dece sekiz bin niifuslu kii~iik §ehrin bi • hyan makinist mavi Rus pantolonlan ic;in- Jeri olsaydt bir par~a para kazanabile • - Ne yemek var? diye sordu. M. 
~imsiz kaldmmlan ve antika insanlanyd1. de baeaklanm silkiyordu. Anita kii~uk cekler ve birka~ yeni elbi~e ile daha iyi Ammer. Anit~ · 
Bunun harieindeki malumatrm sathg1 ga- tezgahmm arkasmda sinirli bir elle elma· bir radyo satm alabileceklerdi. Anita; _ Daha bilmiyorum.. diye cevab 
zetelerden almi§h. Kibar alemine Os • !an dizmege devam ediyordu. Birer b:rer riiyalara kaprldtgl zaman kendisini koyu verdi. 
ten'lerin alemine girmegi, Ienis oynanan, vagonlardan bazl adamlar iniyor ve r>n_lar kiil rengi elbise ile, srk eldivenlerle Irene Bu bir kapristi; Zira Anita gula§ 
giizel elbiseler giyilen, paralann per.cere- da oturmaktan uyu~mu§ bacaklannr sri • atlayrp seyahate c;rkarken goriirdii. Fa- palates oldugunu pekala biliyordu. 
Jerden ahldrgt ve Allah bilir ic;inde ne kiyorlard1. ZaYJf bir kadm ko§ar adrmla kat biitiin bunlar bira sah§ile olacak §ey- M A 
maeeralar ya§anan bir hayata kan~may1 trenin bir ueundan obiir ucuna gidiyor- lerdi ve yaz1k ki §imdiye kadar miisaa- · A mmer: 
Anita ~oktanberi tahayyiil eder dururdu. du. ~iiphesiz viieudiiniin ineeligini boyle deyi elde edememi§lerdi. . - ~~a.. Hay~i gide!~~ <;ah~alrm 
Bununla beraber hayalin bir i§e yarama- daima aeeleei hareketlerine medyun ol • Seyyah gayrimemnun uzakla§ryor ve d1 :e Burosuna grderek umformasmm 

d v d b"l" d Z b d d I I d A · k k·'j · b kl k d t yordu ketmi c;rkardi. 1gmt a 1 1yor u. aten un an o a- ma ry 1. mta onun oyu u rengt se· uzun aea 1 a m trene rrmam · . . • 
Y1 ki Karl Ammer ile evlenmi~ti. lst:'ISyon yahat elbisesine, goziiniin tam ko§esine Lokomotif suyunu i~mi~ ve posta <;an - . I;t~fha~kar .ve. sabrrsiZ bakt§larla A 
~efi Ammer binnisbe tahsili olan, ehemmi· yerle§tirdigi ye§il bir tiiyle siislii §apka • tast vagona konmu~tu. lstasyon ~efi trem mta nm gozlen brr -~~- ~aha .~ayl~ra 
yet ve asalet dolu bir memurdu. Thaya'- sma dikkat etmi§ti. Thaya ahalisi bu selamhyor ve makinist tekrar lokomotifi- krh kaldr; ve sonra utusu~e dondu. 
da dogmami§h. Hatta Viyanada tahsil nevi garabetlerle a lay ederdi. F akat A - ne giriyordu. Ve derhal lokomotiften (Arka$l var) 
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Son istifalar1 doguran 
sebeblerin i~yiizii 

ortaya aldan ~yialara 

hakktnda hala devam 
Salahiyetli makamlar, 
ve Olimpiyad masraflar1 
eden dedikodulara susturucu cevablar veriyorlar 

Seyfi Cenab 

Ankara 29 (Telefonla) - Tiirk Spor 
:urumu hakkmda baZl gazetelerde za· 

rnan zaman yapllan ne~riyat miinasebe-
tile bu yazllanlarm mahiyeti hakkmda 
salahiyetli ag1zlardan verilen malfunatJ 
bildiriyorum: 

1 - Atletizm Federasyonu reisi, men· 
sub oldugu Maarif Vekaleti namma ti· 
yatro mektebi talebesi i~in kamp ara -
maga gitm~tir. (Gencler i~in kamp ara
mak) sozii tiyatro mektebi genclerine 
matuf olmak laZlmdrr. 

2 - (Olimpiyadlar masraft dolay1sile 
kimlere nekadar para verilm~ oldugu
nun ne§rinin istenilmesi miinasebetile) 
Kurum, bagh oldugu yiiksek te§ekkiile 
hesab verir. 

3 - Istifalara gelince; Kurum reisi 
General Ali Hikmet hastalandlg1 ve te
davisine devam zaruretinde bulundugu 
i~, ikinci reis Halid Bayrak; Mecliste 
yeni bir vazifeye tayin olundugundan 
i§i fevkalade crogaldt~ icrin, Futbol Fe
derasyonu reisi Hamdi Emin, federas -
yonun merkezi olan Ankaraya gelme
sine lstanbuldaki vazifesi mani oldugu 
it;in, umumi merkez muhasebecisi Ce -
mil, olimpiyad kampmm idaresini iize
rine almt§ oldugu as!l vazifesi icabt ola
rak istanbuldan ayr!lmasmdan dolayi 
birinci reisle arasmd? bir disiplin ihti
IMr ~tkhgt i~in; istanbul mmtakas1 reisi 
Fethi Tahsin, istanbulda disiplin diva
m te§kiline aid miitaleas1 umumi mer -
kezce kabul edilmedigi i~in; Futbol Fe
derasyonu ikinci reisi Nasuhi Baydar, 

'::lu· vazifeyi muli ki:i e ma~lanmn ari
fesinde hastalanml§ olan birinci reis Se
dad Rtzamn izinli oldugu bir ay zarfmda 
kendisine vekalet etmek iizere kabul 
etmi§ ve vekaleti bitama ermi§ oldugu 
it;in; Giire§ Federasyonu ikinci reisi 
Seyfi Cenab, Finlandiya giire§ miisaba
kalarma gittiginden istanbul Ticaret 0-
dasmdaki vazifesinden ikramiye alama
dtgt cihetle bu ikramiyeyi spor kuru -
munun tazmin etmesini istedigi ve ku
rumca bu teklifi kabul edilmedigi it;in; 
istanbul mmtakas1 giire§ ajant ismail 
Vefa, Hicaza gidecegi i~in; istanbul mm-

c takas1 atletizm ajam Suad Hayri, Ga -
latasaray kuliibii ikinci reisligine se • 

'~ildigmden ajanhga aid ~leri yapacak 
'vakti kalmadtgt it;in; istanbul mmtakas1 
deniz ajant Kadri Nuri, memuriyeti ba§
ka bir vilayete tahvil olundugu it;in; tz-

1 mir mmtakast futbol ajant Adnan, as -
kere gittigi i~in kurumdan crekilm~ -

.lerdir. 
' Bisiklet~ilerimiz Kopenhag' a 

gidecekler 
Kopenbag'da 22 agustosta yaptlacak 

beYf!lelmilel bisiklet mukavemet yart~l
na bisikletcrilerimizin de i§tiraki takar
riir etm~, bu bususta laztm olan tah -

· sisat da kabul edilmi§tir. 
i' Berlin olimpiyadmda iyi denebilecek 
a .teticeler almak suretile muvaffakiyet 

1 gosteren bisikletr;ilerimizin bu miisa -

Vildan A~ir Hamdi Emin 

bakalarda da iyi dereceler alabilmesi 
it;in bu bafta Ankarada yaptlacak Tiir
kiye birinciliklerinden sonra bir ay siir
mek uzere bir kamp kurulacakhr. 

Ankaradan Talat ve Orban, istanbul
dan Mubsin ve Abdullabm kamp it;in 
se~ilecekleri timid edilmektedir. Mii -
sabakalara bir ibtiyatla beraber be§ bi
siklet~i gotiiriilecektir. 

lrfanm yeni bir 
muvaffakiyeti 

Bulundugu Universiteden Kanadaya 
miisabaka yapmaga giden Galatasarayh 
atlet irfan gulle atmada 15,01 metro ile 
birinci olmu§tur. 

Bu hafta yap1lacak milli 
kiime ma~lar1 

Millt kiime ma~lar1 dolaytsile pazar 
giinu Kadtkoy stadmda kar~lla§acak o
lan Galatasaray - Giine§, Fenerbah~e -
Be§ikta§ macrlarmdaki bakemleri tayin 
edecek olan dort kulub komitesi bugiin 
toplanarak ma~lara aid hususat icrin ka
rarlar verecektir. 

lsve~ giire§ takimi tehrimize 
geliyor 

Temmuz ayt ortalarmda 21 nci yildo· 
niimiinii tes'id edecek olan Galatasaray 
kuliibii bu miinasebetle yaphgt progra
m! daha ziyade zenginle§tirmek maksa
dile isver;in en kuvvetli giire§~ilerini is
tanbula getirtmek i~in te§ebbiislere gi
r~mi§tir. 

!stanbula davet edilen giire~<,;ilerin a
gtr sikletinde Nuyman, yar1 agtrda Ca
dier, 79 kHoda Johanson'la 56 kiloda 
Swenson gibi isver; §ampiyonlan bu • 
lunmaktad1r. 

O~iincii atletizm miisabakasi 
istanbul atletizm ajanhgmm tertib et

tigi miisabakalarm ii~iinciisii bu pazar 
giinii Kad1k6y stadmda yaptlacakttr. 

Saat ikide ba§hyacak miisabakalarda 
100, 200, 400, 800, 1500, uzun ve yiiksek 
atlama ile disk atma ve Balkan bayrak 
yari§lan yapllacakhr. 

Bursa atletleri dondiiler 
Bursa 29 (Telefonla) - Edremidden 

muvaffakiyetle donen atletler §ehrimiz
de merasimle kar§tlanmt§lardtr. 

Ankarada yapdacak bisiklet 
miisabakalari 

Ankarada yaptlacak Tiirkiye bisiklet 
miisabakalarma i~irak etmek iizere A
car Spor kuliibiinden Bekir ve Faruk 
bugiin §ehrimizden hareket etmh,Jlerdir. 

y eni bir yiizme rokoru 
Amsterdam 29 (A.A.) - Felemenkli 

yiiziicii Mlle. W aalberg, 200 metro me
safeyi 2 dakika 58 saniyede katederek 
bizzat kendisinin rokorunu ktrml~ ve 
yeni bir rokor tesis etmi§tir. 

lzmirdeki giiretler nasd 
oldu? 

tzmir (Hususi) - Alsancak sahasmda 

Duymad1klar•m•z ve 
bilmediklerimiz 

Kostilmlil heykeller 
Amerikah me§ -

hur heykelttra§ 
George Gray, tah
silini ikmal ettigi 
Kankakee koleji -
ne kendi eserlerin -
den miihim bir ko
leksiyon hediye et
mege karar vermi§. 
Koleksiyonun kty -
meti yiiz bin dolar
dan fazla imi§. 

San'atkarm bu 
karan alkl§larla 
kar§tlanmJ§; hey -
keltra§ g6klere t;t-
kartlmt§, tebrikler, te§ekkiirler ve saire. 
Vaktaki heykel koleksiyonu mektebe 
nakledilm~ ve mekteb idare beyeti a
zast, hamiyetli san'atkann bu paba ui
~ilmez bediyesini gormek iizere, heykel
Ierin muhafaza altma almd1g1 salona gir
mi§ler, o zaman i§in rengi degi§mi§. Ne 
gorseler begenirsiniz! Bir siirii ~1plak 

erkek ve kadm heykeli. 
Azaytkiram kiiplere binmi§, tersyiizii 

donmii§; salonun kaptsl kilidlenmi§ ve 
bir toplantl yap1larak, bu ~ml~tplak in
san viicudlerinin talebenin buzuruna t;l· 
kacak bir ktyafete sokulmast keyfiyeti 
miizakere edilmi§. 

Heykeltr8§, eserlerine kar§l gosteri
len bu istiskalden dolay1 ate§ piiskurii -
yor; hocalar ve mekteb miidiirii Nuh 
demi§ Peygamber demiyor. Nibayet bir 
uzla§ma yolu bulunmu§. Mermerden 
kadmlar, oldugu gibi te§hir edilecek; fa
kat mermerden erkekler, talebenin hu
zuruna giyinik olarak t;tkacaklar. 

Derbal i§e ba§lanmi§, kostiimler Is -
marlanmi§; §imdi gunde on dolar iic -
ret mukabilinde, bir asistan, heykellere 
esvab giydirmekle me§gulmii§. 

Kostiimlii heykelin vitrinlerdeki man
kenlerden farkt kalmtyaca~na gore, 
ktymetli bir san'at eseri oldugu acaba 
neresinden anla§Ilacak? 

~•ptlan son giire~ler, heyecanh olmu~
tur. Bilbassa, yirmi sene diinya ~ampi -
yonlugunu ta~tml§ ve bugiin 58 - 59 ya
§lna varmt§ olan Zibisko ile Molla Meh
medin yirmi dakikahk giire§i ve onu ta
kib eden Amerikan Bogast Komar - Mii
layim kar§tla§mast halkt r;ok alakadar 
etmi§tir. 

Komar - Miilayim giire§i bir nevi re
van§ ma~1 mahiyetinde idi. Burscfdaki 
bir kar§Ila§manm yirminci dakikasmda 
Komar ringden dii§mii§, ayagt incinmi§ 
oldugu i~:in, mac; burado. tamamlanmt~
ttr. Millayimin taklifile yenilesiye ve. 
yenesiye kaytd ve §artt altmda giire§ 
ba§ladtktan biraz sonra Miilayimin s1k 
stk taarruza g~tigini gordiik. Amerika
h da minderden kat;tp durmakta idi. Bir 
arahk Miilayim, kendi oyunlarmm so -
nunda kar§tla§hgl iki biiyiik teblikeyi 
atlatmaga muvaffak oldu, gene hakimi
yeti aldt. Yirmi dakika kadar sonra, Ko
mar arhk hakemin diidiik ve ihtarlarmt 
dinlememege, favullu tokat, yumruk, 
tekmeler savurmaga ba§ladt. 

Miilayim, bu ftrsatlara fazlast fazlasl
na malki oldugu halde mukabele etmi -
yordu. Hakem, Komara miitemadiyen 
ibtaratta bulunuyordu. Nihayet, iki de
fa tekrarlad1g1 takdirde kendisini dis
kalifye edecegini bildirdi. Amerikah, 
tu§la bir magllibiyetin mukadder ve 
muhakkak oldugunu goriince, diskalif
ye ile maglubiyeti tercih ve favullarda 
devam etti. Halk, miitbi§ surette asabi
le~mi§ti. Tribiinlerde k1yamet kopuyor
du. Hatta, sahaya girmek istiyenler bile 
goriildii. Neticede, hakem, Komar hak
kmda diskalifye karar1 verdi ve esasen 
bakim giire§en Miilayimi galib saydtgml 
ilan etti. 

Kongreye da vet 
Anadolu <kultibti riyasetlnden: 
Kultib nizamnamesi muciblnce 11 tem

muz 937 pazar gtinii saat 10 da senel!k 
kongremlz akdedileceginden azamn §em -
s!p39adak1 kuliib binasma gelmeleri. 

1 sen sana hertiirlii fenabk etmekte beni 

H A C I R A $ • D mazur gormen laztmd1r. i§te hepsi bun-1 dan ibaret. Y akmda gorii§iiri.iz. Allah a 

~~ «Cumhunyeb in milli •ergii:ze,t romant : 37 j tsm;i~:~~k~lbiseli adam oda 

~1. - Te§ekkiir ederim F eride, dedi. Gi· tiiriiyorlar ve F eride sesini t;tkaramtyor· t;tktt, kapJyJ yava§<;a kapad1 
t di k S D 1 · · d h f"f b. sesleri hit; i§itilmedi. 

kapisindan 
ve ayak 

f 
yorum arb . eni yakmda gene ziyaret du. i§ ennm arasm an gayet a 1 tr 

ederim. Ben fen a bir adam degilim. sesle: F eride o gittikten sonra uzand1g1 ka· 
l- Aroma bana fenaltk edenlere iyilik ede. - Al.;ak, al.;ak adam!.. napede baygm ka!dt. Son dakikaya ka-
1 cek kadar da iyi olamam ya... Sozlerimi Demekten kendini alamadt ve biitiin dar kendini giit; zaptetti. Kapt kapamnca 
1 tutmazsan yalmz sana degil, kocana da muhalefeti bundan ibaret kald1. Siiley • biitiin sinirleri gev§eyiverdi ve gi:izleri 

rahat yok. Ha, bir noktayt unutuyor ~ man Rahim oda kapJSlnm oniinde idi. kapandJ. 
dum: Mahmud size yeni geldi. F akat Kap1y1 at;mJ§tl. Bir lahza a~agtyt dinledi, - F eride, F eride 1.. 
sen, eglence gi.ini.i Mahmudun bir iki de· bir ayak sesi i§itir gibi oldu, asia tela§ 

· fa kaptya gelip Sami Beyle gori.i§tiigiinii etmiyordu. Siikunla: 
gormii§ olacakstn. Belki baht;ede bile do· - Delikanh geldi, dedi. Babasmt bu
la§mt§tlr degil mi? Dikkat et, bu soyle • !up bulmadtgml kendisine sorarsm; onu 

1 diklerim c;ok miihimdir. Bir gi.in Ay§e polise ben de haber verebilirim. F akat 
kadmm da katledildigi iddia ve ispat olu- sizin vermeniz daha muvaftk olacaktJr. 
nursa onun katili de ortaya ~tkmahdtr. Simdi son si:iziime geleyim ve dileklerimi 
Bu katil Mahmuddan ba~kast olamaz. tophyaytm: Y antmzdaki gene, bir sabt
Hem Ane kadmm da i.ic; be§ kurU§U var- kahdtr. Ay§e kadmm oldiiriildiigii giin 
d1; degil mi? babasmt gormek iizere bir iki kere kapJ· 

F eride bu melanetkarane ihtarlan din· mza gelmi~ti, belki bahc;ede bile dola§
lerken hayktrmamak, bagmp herkesi, mt§tl. Su miicevherleri a§JTan ondan ba§
biitiin mahalleyi imdadma c;agtrmamak ka birisi olamaz. Beni senelerdenberi hie; 
ic;in kendini giic; zaptediyordu. Biitiin gormedin. F enaltk etmege miistaid bir 
· erveti, van yogu §U iic; be§ miicevherden adam olarak da tammazsm; d~gil mi? 
.baretti. Onlan-goziiniin oniinde ahp go- Dediklerimi aynen yerine getirmez • 

Diye kocasmm sesini duyunca uyan • 
dt. F akat ba§t deh§etli bir agn i!;indey
di. Gozieri karanyordu: 

- F enay1m, hastalandJm I 
Dedi. Kocast onu yatagma gcitiiriir • 

ken gozleri tuvalet masas1 iistiindeki mii· 
cevherleri aradt. Y almz muhafazalan du
ruyordu. Bu mahfazalar kocasmt aida • 
tacakt1. Y atagma uzand1, ertesi giin ak· 
§ama kadar o halde kaldt. Bir doktor 
getirildigini, kendisine bir enjeksiyon ya
ptld!gtm, baz1 §Urubiar ic;irildigini bili • 
yor, fakat kafasJ ba§ka bir miitalea yii • 
ri.itmege muktedir olamtyordu. Kocast o 
giin yanmdan aynimamt§tl. Ak§ama 

lzmit mahkemesinin karart 
. 

Hiiseyin Cahid ve Ak§am gazetesi 
beraet karar1 aldiiar 

[Ba~tarafl 1 fnct sahttede] ne, gizli maksa.dlarma, fena fikirlerine en mak 1~1n yol arayan Htiseyln Cah!din sis-o 

hl
.d kat'i bir delildlr. temli ve devamll §ekilde mugalata ve sa.f .. 

oldugunda kat'i bir sarahat mevcud Biz davam1zda sarlh kanun hukiimlcri- satalar yapt1gm1 hepimtz gordtik ve i~!t ... 
olmadtgmdan Htiseyin Cahidin beraeti- ne ve vazu kanunun millet kiirsiisiinden tik. Bugiin de Htiseyin Cahidln mahkeme .. 
ne, Ak§am gazetesinde «Ak§amdan ak- Han ettigi maksadma istinad ederek mti - nin karanm beklemege Itizum gormiyerek 

ekkillerimiz aleyhine {tasni ve halkm hu- davasmdan feragat ettlginl ve mah'keme .. 
· •ama» siitununda inti•ar eden «Biriken tl · t h "k) 1 "k dil 1 1 , • sume m a n sutt armm 1 a e m § o - den kattmak !stedi~inl anltyoruz. Bu ha .. 
para» ba§hkh yazmm tahlili neticesinde dugunu beyan ve !spat etml~tik. Saatlerce reketine sebeb olarak da mtiekkilerimize 
bu yazmm heyeti umumiyesinin Istanbul devam eden miidafaalarlmlzda adalet hu- kar~I !stediginl soylemi~ ve tahammiille 
B I d. . . b d b I zurunda hasm1m1Zm tezlerindeki ,.uruk • d!nlenml• olmasmm kendisini tatmt·n et .. e e 1yesmm ve onun a§m a u unan "' ltigii ve yaptlgr mugalatalan izah ittin ar· tigini ve art1k davaya devama mahal gor~ 
Muhiddin Dstiindagm §ahsiyeti manevi· ze ttl~imiz kanuni esaslarm bedahetinden mediginl ileri siirtiyor. Bu harekete ne de .. 
yesine kar§l bir hakaret mevcud olmadt • iirkereok kendis! yeni b!r tecavtiz tab!yesi ~ilmek !cab etti~inl efkan umumiye tak-
v d b I b" yapml§ttr. Muhakeme aylardanberi devam dir ve ta 1 00 H te d ,.. k" 1 gm an ve u yazmm ya mz tr temen- ediyor mahkeme heniiz karanm vermedt Y n er. ~y,:e .. e.,er 1 ya mz 
"d "b b 1 d v d Ak . ' .. ' •kendisl bu suretle sozunun reva~ buldu -

m e~ 1 ar~t u ~~ .~~~n ~n §~~ ga-
1 

h.ang1 tara~m tezl, iddia ve mudaffast. ye-, gunu samyor. Kendinl aldatabilir, fakat 
zetest Ne§nyat muduru Ems Tahsmm dt> rmd.e oldugunu ~dalet .. m.a~~mmm soyle· efkart umumiye aldanmaz. Adalet tam so-
b . k .1 . . mesmi beklemeks1zln gorun~te davadan .. .. .. 11 ,..1 d H.. 1 h"d 

eraetme arar ven mt§tlr. vazgettmesi ve hakikatte !se yen! b!r teca- zunu soy yece., zaman a usey n Ca 1 

H .. · C h.d f d y 1· M ·· 1 · . 1 b d d k! ~ekilmemeli ve adaletln kendl davas1 hak· 
use~m a I tara m an a I u • vuze ,g n~mesl kendlSin n u ava a kmdaki si:iziinii dahl dinlem li d" 

h"dd" D ·· d vl S p K hakikt maksadmt blr kere daha meydana e Y 1· 
1 m stun ag a on osta, urun ve kt d Eger huzurunuzda !raddan evvel matbu .. 

A k S .. I . I h. I h vurma1 a 1!. 
t;l oz gazete en a ey me at;! an a· Kend!si !~in tatminkar buldugu herhan- ata da a~settirdlgi sozlerle ~end!sinl tat• 

karet davasmdan davacmm feragat et • gi bir vazlyet! b39kas1 t~in tecavtize ve:;iie m~n. etml~ addediyorsa; muekkili:Oiz de 
. .. . . . . . (bmken Para) makalesile hlssettigl heye. 

mesJ uzenne bu hususta btr karar ttttha· tutmak namuslu msanlarm hareket!ne uy- can t .. .. b . ti tti""1 
v · · ·• gun dti~mez . §ereflni kurtarmak i~!n mah- .. ..ve eessuru u yazmm m ~ar e & 

zma mahal olmadtgl da kararda btld;m- kemeye ko~an blr kimsenin mahkemenin gunun hemen artesinde efkan umumlycye 
mi§tir. ~erefi, bitarafhgr ve hakim huzurunda her- '~ar§l duy?ugu ve dii§iindtigti gib! izah ve 

Vali Muhiddin Dstiindag~tn vekilleri kesin miisavi oldugu hakikatlerine daha lf~de ;tmt~ ve kendisine hakikati goster .. 
evvei inanrru§ olmast tkttza eder. Tiirk a • mr~, lay1k olan cevab verilml§ oldugund::m 

tarafmdan mahkemeye verilen ve okunan daleti; kimsenln tecrtibesine lhtiyac gos • Hiis.~yin Cahidin i:iltttisii ve zihnlyet!le dahi 
layiha da aynen §udur: termekslzin Tiirk m1lletln1n Ttirk inktla- du§unulse kendlslnl tatmin etml§ demek 

bmm yiiksek ifadesidlr. T;§kllatt esasiye degll midir? 
lzmit Asliye Ceza Hakimligi 

yiiksek huzuruna 
c- Htiseyin Cah!d Yal~mm davasmdan 

kayidsiz ve §artslZ vazge~tigine dair mah
kemenize bir arzuhal sundugunu baz1 Is· 
tanbul gazetelerinde okumu~tuk. l;limdl de 
huzurunuzda alenen okunan !st!dasmda 
bu feragat kayfiyetinin slhhat ve resm!ye
tine ittlla has1l ettik. Bu feragatname hak· 
kmda bir iki soz soylemege mtiekk1llerl -
mizin elbette hakkt vard1r. 

Feragat arzuhaline gore, davay1 attarken 
Hiiseyin Cahldin takib ettigi gaye (inktlab 
Tiirkiyesinde valiligin dahl kanun harlcl 
bir iistiinliik temin edemiyeceg! hakikatinl 
bir kere daha tebariiz ettirmek) ve {mu • 
ekkilirniz Ustiindagm yazdtgl mektuba 
kar§l kendini adalet huzurunda miida • 
faa !mkamm bulmak) ml§. 

Halbuki, Hiiseyin Cahid Yal~m Muh!d
din Ustiindag aleyhine a~t1g1 davasmt te§
rih ederken ve aleyhtndeki davaya kar§J 
miidafaasmr yaparken gayeslni ba~ka tiir
lii anlatlyor ve (hakarete du~ar olunca 
mahkemeye iltica ederek §erefin!n korun
masmt tem!ne ~!tab) ettigin! si:iyltiyordu. 
Davasmdaki bu gaye ile feragat arzuha • 
llndekl gaye arasmdaki bu fark neden Ue
ri gel!yor? Ttirkiye Cumhurlyeti Adl!yesi 
huzurunda ta kuruldugu gtindenberi her
kesin mtisavi haklara malik olduguna §tip
hesl ml vardt? ink1lab Tiirkiyesinde vall
llgin kanun harlcl blr \istiinl\ik te:mln ede
bllecegini nereden anlamt~tl kl bu kadar 
attlk ve herkesln bildigi bir ha>kikat! bir 
kere daha tebariiz ettirmek !stem!~. Miiek
killerimizden Ustiindag aleyh!ne ilk da
vayl a~an kend!sldir, bu it!barla miida
faa mevkiinde bulunmuyordu. §u halde 
davayt a~erken (gayem adalet huzurundo. 
kendlmi mtidafaa imkamm bulmaktl) so
ziiniin manas1 var rrudtr? Kendi davasm
daki vaztyet boyle oldugu gibl, blzim atttl
gtmlz davaya kaqi g6sterd!gl miidafo.a 
~eokU burudan daha az garib deglldir. Hti
seyin Cahid bir taraftan herkes!n kanunu 
kendi anlad1g1 gib! anlamast ltizumunda 
ISrar ett!. Ve bu d~tince lle aleyh!ndek! 
davada kendislne asia mes'uliyet tevec -
ciih etm!yecegi iddiasml ortaya att1. Ve ni
hayat kanunun kend!sinl kurtarmasmt is
ted!. Fakat aynl zamanda namuslu adam
larm hays!yetlerlne de tecavtizden geri kal
ma.dt, en sonunda da bu davayl baiikala -
rmt muahaze etmek, haysiyetlerlne teca
vtiz etmek i~ln vesile lttihaz etti. 

Mahkemeye verilmeden evvel gazetelere 
gonderilmek suretile efkan umumtyeye 
!sal edilmek 1stenllen ve miidafaa denilen 
bu yaztda kendlslne slper yapt1g1 matbuat 
kanununun 27 ncl maddeslnden ba§ka hltt· 
b!r kanunun ne hiikmii ve ne de maddesi 
vardtr, ba~tanba~a hakaretten !barettlr .. 

§imdl feragatnameslnde de aynl yol ta
klb edilmi~. demagoji yapllmt§ttr. Hi~ kim
senln hakim! denemek, mahkemeyi yokla
mak ittin dava al;maga ha>kk1 yoktur. Hu 
feragatnamede Ttirk Adliyesln!n ~erefln -
den, bitarafllgmdan §iiphe edilml§; ve fa
kat tecriibe ile bu §tiphenln yerslz oldugu
nu anlarnl§ olmas1 kaydediliyor kl bu nok
ta ~ok dikkate ~ayandtr. Ayni zamanda 
Hiiseyin Cahidln tak!b ettigi mtidafaa es
nasmda kayid ve izah ettigimiz sulniyeti-

dogru biraz kendine geldigi zaman gi:iz· 
Jeri kapah olarak bir ak§am evvelki ha
diseleri dii~iindti. T erlemege ba§ladt. N e 
yapacak, nastl hareket edecekti? 

Her§eyi kocasma si:iylemeli miL Fa· 
kat ona soylemesi demek Stileyman Ra· 
himin haber aimast demek olacaktt. Ni
had Bey, F eridenin sab1k kocast Siiley
man Rahimin evine, yatak odasma gir ~ 
digini, uzun miiddet orada ka!dtgtnl, 
karlSlm tehdid ettigini, hele Rahimle Fe· 
ride arasmdaki nikahm feshedilmemi§ ol· 
dugunu i:igrenince ne olacaktt? .• 

Bu nikah meselesi dogru mu?.. Fakat 
Siiieyman Rahim gibi bir adam nelere 
muktedir degildir? Nikaht feshettirme • 

mek, yahud bir taraftan kansmt bo§ayJp, 
ba§ka bir tezkere ile, ba~ka bir kayidle 
bo§anmamt§ goriinmek onun it;in bir i§ -
miydi? 

F eride dii§iindiik~e bunahyor, belki 
harareti yiikseliyor, yorgam atlyor, sJkm
tldan kendini bir taraftan obiir tarafa 
fulatJyordu. 

Bir giin daha ger;ti, F eride yatakta 
arkasmt di:iniince Mahmudu gordti: 

- Nihad, dedi. Nihad Bey nerede? 

Mahmud halim ve htirmetkar bir ses· 

kanunumuz bunun ne demek oldugunu Hiiseyin Cahldin kend!sl !~in tatmlnkar 
herkese il{m etml~; mahkemelerimlz bu - buldugu vaziyeti ba11'kas1 !~In tecavtize ve
nun kat'i emrini herkes hakkmda hergiin sile tutarak (titt ay sonra dava ettiJ diye 
yerine getirmekte bulunmu§tur. Adl!ye hticuma karki§masl kendl dedlg! gibl na .. 
mahkemelerinln tab! oldugu blrttok usuli muslu bir insamn tarz1 hareketi olamaz. 
kayldlardan azade olan !stiklal mahkeme- Davamn ba~lang1cmda §ereflnl kurtarmak 
Ierinde Tiirk adaletinl yakmdan ve f1ien !gin 1ltica ettigi mahkemeden ~lmdi adale· 
tecrtibe etml§ olan Htiseyln Cahid!n Cum- tin neticesini beklemeksiz!n Hiiseyln ca .. 
hurlyet mahkemelerin!n adaletlnden ~iiphe hidln bu suretle ka~masr· davamn ba~m
etmege hakk1 olm1yan adamlarm ba§mda da da, sonunda da musr~ren takib ettlg1 
gelmesl !cab eder, amma 0 bunu anlama.- suinlyet ve maksadmm, oynacligr rollin ve 
mt§tir. efkart umumiyeye hakikat harte! sozlcrle 

Hiiseyin Cahld, kanunun her vatanda§ hitab etmek gayretinin en atttk delillerinl 
glbi mtiekkilim!ze de bah§ettigi ~aklardan gene kendisi vermi~ oluyor. Dava mevzuu 
a~1k~a ve diiriisttte .. !stifade et.mek .. lste • haricinde, miiekkllimizin icraat ve mu ... 
meslne de tahammul. edemedigmi gosterl- amelatmda kusur aramak Htiseyin Cahlde 
yor, bu hareketile Huseyin Ca~i~ zava!II d~mez, heplmizin malfunu olan mazinin 
olmak ve acmacak blr halde gorulmek ~e- icraat ve muamelatmdan tarlhe hesab ver
refini bile kaybetmi§tlr. mesi !cab eden bir zatm dolaylS!le bugtin• 

Hiiseyin Cahid feragatnamesinde {mu • kti tdareyl tenkide kalk1~mas1 garib olmaz 
hakemenin son celsesinde gerek makanu- mt? 
mzm~. gerek Miiddeiumumll~k makammm Nihayet ba~Iarmt kend! eli ve kalernil~ 
en h~r n;te~eketler a~llyesm~ ~ere! vere- derde bula§tlrdlgl Ak§am gazetesi mensub
ceok blr .. c1dd1yet ve .. musaad.ekarh~a hak • larmt da blr tarafa iterek ve onlan a.dalet 
km1 mudafaaya hurmet ~osterrru§ olmasl muvacehesinde yalmz b1rakarak davadan 
kalbini i~tihar ve m.emnumyetle doldurmu~ feragat ~eklinde maksad1 olan tecaviiz ve 
ve kend1sini her c1he~e tatm!n eylem~~ hakaret gayeslne ula§maga ~h~mi§tl! · 
oldugundan mahkemeyl daha fazla l~ga1- .. . .. · 
den itttinab etmegi vaz!fe buldugunu) soy- Muekklllertmiz bu manevi curme . ittiba. 
liiyor. Tiirk camiasl miidafaa hakkml o ka- ve ona lmtisal ederek kendlslne .. §erii!: ola .. 
dar mukaddes tammt~tl! ki herhangl blr maziar. §u vaziyet kar§lSmda Huseyin ca .. 
su~lunun, hatta biiyiik bir su(i i~l!yen her- hid!n ba~an gemide yalmz kendi nefslnt 
hangl bir 9erirln ale\ m v ce 1 ve sahlll selamete atmagA. 9&1> n 1> kap _, 

miidafaa zeminin~ """ledll!-1 sozleri su~: tandan !az:kl va.r mtdtr? 
teHi.kki etmemi§tir. Btitiin bunlar samlmtyetten ari, halkt 

Kendini bllen flkir ve hayslyet sahib! aldatabllmek !~In nihayet bir gosterl§ten 
her su~lunun 'kanunu, hasmma kar§J da ba~ka bir§ey deglldir. l;luurlu, miinevver: 
olsa vazn kanunun bu miisaadesini dava bir kimse boyle yersiz niimayi§lere iltlfafl 
mevzuu harlcinde, hasmmm §eref ve hay- etmez. 
siyet!ne tecavtize frrsat saymamas1 ve 1~- Binaenaleyh mtiekklllerimiz· Inilli •lc .,. 
tlmai faz!Iet Hi.zimelerlne hiirmet etmes! damn lradesi demek olan ka~unun ve va .. 
!cab eder. zn kanunun emretttgi yolda yiiriimegi 

Biz lddla ve mtidafaalarlmlZda da!ma bu her~eyden evvel temsU ettigl makamm ~e
esasa riayet ett!k, mevzu ve mtidafaa ha- ref!, memleketln hayrt, Adllyenin fazlleti 
riclnde sozlerden !~tlnab eyledik, Iaytha namma vazi.fe telakki eder. 
§ekllnde ver!Iml§ veya zapta ge~ml§ scizle· 4te bu sebeblerdlr kl Hiiseyin Cahidln 
rimiz meydandadtr. hususi blr ma,ksadla yaptJgt bu feragatin. 

Halbuki, mtiekkilimlze kar§t Hiiseyin Ca- hakiki mahlyetini ytiksek makam.JnlZa ar .. 
h!din hertiirlti insanlik, dilijtince ve ka • zederken, unun kar~lSmda davamtzl yiik .. 
ytdlarmdan uzak kald1gm1 goseterecek rna- sek adaletin takdirlne b1rakmakla Jktita. 
hiyette savurdugu tecaviiz ve ha,karetle - eder ve derin saygtlanrruzt da sunartz. 
rini mahkemenlz; bunlan dlnlemege ken- 29 hazlran 1937 
din! kanunen mecbur farzederek ve tam YalnlZ istanbul Val! ve Belediye Reist 
bitarafllgml ispat etmek Istiyerek dinlcdi: Muhiddin Ustiindag ve' ··· 
Mtiddeiumumil!k makamma kar§J adli ta- AVU'kat Faruk Derell 
rihimizde hemen hemen emsall goriilml • istanbul Belediyeslle Val! ve Belediyq 
yecek derecede yaptlan sebebs!z §lddetli Reist Muhiddln Ustiindag vekllleri 
hiicumlara, !gnel! tarizlere btiyiik bir sabtr Avukat Refik Avukat Hamid Nazun 
ve tahammiil gosterdl. Kanuni vazlfeslni Tansug 
yapan avukatlara da hi(i de sebeb ve mii. Avukat Necat! Yalim 
nasebet yokken ayn! yoldan hticuma kalk-
tt. Bunun kar~IoSmda Hii,s.eyin Cahid yapttgl 
biiytik ve ag1r hatamn farkma varmt§ ola
cak k! gerek Miiddeiumum!Iik makamma 
ve gerek <avukatlarm davasl) diye tavsif 
ettigi bu davadan dolayt vekillere mahk~
me huzurunda tarziye vermege mecbur ol
du. Biittin bunlar, mahkemenlzin 22 hazl
ran 1937 tarihl! ge~en ce!ses!ne aid zabtt
namesinde yaztlJdtr. 

Dava mevzuu!Ie hl~bir alaka ve miina
sebeti olm1yan, hatta slnekten bile meded 
umarak ve istanbul Beled!ye !lilerlnin tarz1 
cereyamndan bahsederek kendinl kurtar-

le: 
- Sizi iyi buldu, bugi.in sokaga ~1k -

t1. Cabuk danecegini soyledi efendim .. 

Diye cevab verdi. Ayakta duran gen· 
ci F eride Hamm, oturmaga davet ede • 
rek: 

- Ka~ giindi.ir yataktayun Mah • 
mud? 

- lki giindenberi efendim .• 

F eride Hamm. gencin gozlerine ba -
karak sustu. Onun saffet ve asaletini bu 
kasden bra~h ve ihmal edilmi~ yiizde o · 
kumak mi.imkiindii. Siileyman Rahim 
haber vermeden evvel de bu hali koca • 
sile onun nazan dikkatlerini celbetmi~ti. 
F akat bu ciheti tetkik etmek, onun ag • 

zmdan dinlemek laz1mdt. Cinayet mese
lesinde bu gencin alakast olamtyacagma 
F eride emindi ve Mahmudun Sami Be
yin oglu olduguna emin olduktan sonra 
Adile Hammm katlinde, Sami Beyin og
lunu kendi yanma gondermesinde gizli 
hic;bir §ey kalmtyacaktJ. Y almz nasd bir 
sahne, Sami Beyin oglunu Adilenin ka
tili olarak ~iiphe altma ahyordu? Bu ci
het mec;hul kalacaktJ. 

- Mahmud, dedi, hastalandtglffi ge· 
ce sen nereye kayboldun) 

Ambalaj tahtalar1 giimriik· 
ten muaf 

Hiikfunet yeni ihrac mevsimi ba§lar. 
ken miistahsil ve ihracat~1 ictin r;ok mii
him bir karar vermi§tir. Dlin teblig edi· 
len bu karara gore, ihrac mallanm1zm 
ambalajmda kullamlan ambalajhk tah
talar giimriik resminden ve bilciimle it. 
halat kaidelerinden baric tutulmu§tur. 

Bu sual, genci birdenbire eseri gorii .. 
necek bir tela§a dii§iirdii. Kendisini gii~ 
topladt ve: 

- HastalandJgmtz gece mi? Evden 
dJ§anya ~1kar mtytm? Sizi bekledim, o .. 
damza gittiginiz zaman be!! a~agtdaydJm, 

- Cok seslendim sana ..• Cevab ver• 
medin .. 

- Belki i§itmemi~imdir. Belki bah~e
ye c;tktJgJm bir mada c;agtrdmtz. 

- Bir daha kaybolma ... Sana ten .. 
bih ettigim ~eyin dt§ma c;tkma. Ben sana 
orta kattan aynlma deroi§tim, halbuki 
sen ba eye bile c;tkmt§sm ..• 

Mahmud, §iddetle cam stkJ!mt§ bir 
haide ba§tm oniine egdi. F eride lakud1yt 
degi§tirmek i.;in sordu: 

- Sami Bey ben hastayken hi~ gel • 
di mi? 

- Hayu efendim, hi~ gelmedi. Y al~ 
mz diin ak§am ben beyefendiden izin ahP 
gittim, onu buldum ... 

F eride Hamm bir lahza susarak ve 
gozierini Mahmudun gi:izlerinden aytmll· 
yarak agu ag1r sordu: 

- Sami Beyin 1rfan isminde bir oglu 
var, degil mi? 

(Arka81 var> 



K ULELiNiN S ESI Holivu~un i~i giizel sesli yildi 
. . . z1 mes ud h1r yuva kurdular 

Kudreb sonsuz, azm1 ve 1man1 sonsuz . . 
b. ·11 k h I Gene Raymond, J. Gaynor, M. Brtan, M. N1ksonla flortl 

Ir IDI et, yarJDID a raman ariDID yapt1ktan sonra Jannette Mac Donald'la evlendi 

bu sesine gOniil baglamt§hr 

o~ sene evvel. bir sonbahar ak§aml 
(Kuleli} yi ziyarete gitmi§tim. 

Solumda, Bogaz sulan, derin bir ses
sizlik ic;inde ak§amm koynuna ak1p gi • 
diyordu. 

Sag1mda, ye§il mtlardan inmi§ bir <;Jg 
hey be tile ak yiizlii Kuleli ..• 

Onun ta§ duvarlannm bir ko§esine 
mtm1 vermi§, iki gozii kor, tertemiz bir 
ihtiyar, sopasma dayanmJ§, donmu§ gibi 
hareketsiz, cans1z ve bitab bekliyordu. 

N eyi, kimi bekliyordu. 
Merakla yanma yakla§mi§, sormu~ -

tum: 
- Baba yolu mu ~a§Jrdm? 
l§itmemi§ gibi dalgmdt. 
- Baba burah m1sm? 
Hie; aldirmJyordu. 
- Y oruldun mu? Birini mi bekliyor

sun? 
Nihayet hm;m, sinirli bir tav1rla mti

m duvardan ayirmJ~: 

- K imsin sen?. diye bana donmii§tii . 
- Halini merak ettim baba... Belki 

bir derdin vard1r, diye .. 
- Hayir ... Her ak§am buraya gelir, 

hava almm .. . 
Bu serin hava, bu ihtiyar ic;in soguk 

sa y1la bilirdi. 
Karadenizden gelen riizgara yiiziinii 

!;eviren ihtiyar bir anda, bir delikanh c;e
vikligile elini kaldirdi ve ba§lnl dikti: 

- hte bak, dedi ... Bak. 
Bir ses dalgasJ ortahg1 kaplarni§tl. 

Yiizlerce ag1zdan <;Ikan ve duvarlara 
c;arpa c;arpa ta§an, sonra yamaclarda son 
hlZini alan, s1cak, i<;e i§liyen, insam bir 
ba§ka alemin riiyayi andiran yepyem 
koynuna siiri.ikliyen bir ses .. 

1htiyar, titriyen ellerini a~mi§, duaya 
dalmi§ bir miimin gibi solmu§tU. 

- hte bak.. diyordu, ben her ak§am 
bu sese gelirim. 

Bu ses Kulelinin sesiydi: 

Deniz senin, toprak senin, gok senin 
Zajer olsun en mukaddes emelin 
{:agltyanlar gibt kopilr ar~a ta~ 
Ujuklarda yiiksel ~ahikalar a~ 

Ey $ereflt, ~anlt yuva, Kuleli. 

Sonra, bana ic;eride anlatmi§lardi: 
Gozlerini <;anakkalede kaybeden bu es
ki asker, Kuleliden cepheye gidip de bir 
daha donmiyen biricik oglunun sesm1 
duymak ic;in hakikaten her ak§am ayni 
saatte, ayni yere gelir, talebenin ak§am 
yoklamasmda si:iyledigi mar§lan dinler ve 
sesler kesilince gene sendeliye sendeliye 
uz":~taki yuvasma donermi§ .. 

Uc; senedir Kuleliyi her am§ta bu ih • 
tiyan hatlrlanm. 

Bugiin bir ilkbahar sabahmm giizel -
liginde Kulelinin e§igini a§arken, tekrar 
tekrar arkama donerek, iic; y1! evvelin 
o titrek hayalini aramaktan kendimi ala
Inadim. 

l-Iay1r, kimbilir hangi servinin golge-

Kuleli gencleri talimde 

Tiirk subayznzn ilk hamu~ 
runu yu(Juran yuvada ... 

Bir hastabk ge~iren gence soruyorum: «Asker 
oliimden korkar m1? » «- Subay olup gayeme 
ermeden rahat do,eginde olmekten korkulurh> 

Kulelinin 

sinde son uykusunu uyuyan alii ihtiyar, 
yok artlk. 

F aka t giin gec;tik~e art an bir sevginin 
bir ba§ka tiirlii birbirine bagladigi kud -
reti sonsuz, giicii sonsuz, azmi, imam, 
a§ki sonsuz bir millet; bu gene ve taze 
sese, Kulelinin, yannm kahramanlannm 
ahengini nefsinde temsil eden bu sesine 
goni.il vermiyor, bu sesi ic;inde duymu -
yor mu? 

Onlan, o giin de co§kun bir faaliyet 
ic;inde bulduk. 

Tiirk subaymm ilk hamurunu yoguran 
bu yuva, bu seneki mahsuliinii veri§in se
vinci ic;indeydi. 

De; y1hm bu ocakta gec;irdikten sonra 
diplomasml alarak Harbiyeye gitmege 
hazulananlardan birine yakla§hm: 

- Y a imtihanlannda muvaffak ola -
masaydm? 

- Mahvolurdum. 

Ne oliirdiim, ne yanard1m, hie;. hi~bir 
soz, bu (mahvolurdum) un tarif edil -
mez aciSinl, hududsuz Ishrabmi ifadeyc 
kadir degildir. 

En bi.iyiik matemi hayk1ran seste bile, 
miimkiin degil bu aciyi duyamazsimz. 

Evet mahvolurdu. Ci.inkii artJk subay
hga veda etmesi !azimdJ. 

Bir ba§ka mektebde diplomasmi ala -
m1yan c;ocuk da, belki biraz mahvolur. 

Fa kat, nihayet o, sivil hayatta gene 
bir yo] tutabilecek , herhangi bir baltaya 
sap olabilecek vaziyettedir. 

Burada subayhga veda ettikten sonra, 
yJllarla yana yana tap1lan bu hayal, ha-

bahc;esinde 

kikat olamad1ktan sonra ba§ka neym 
kiymeti kahr ki .. 

Gene ya§ta bir ideale goniil vermek 
ne demektir, onu gelin de siz burada go· 
riin .. 

Mektebin, insana bo§ yataklanndan b~ 
rine hemen uzamp yahvermek arzusunu 
verecek kadar tertemiz ve her manasile 
miikemmel hastanesinin, diinyamn cen -
netine bakan bahc;esinde §ezlonga uzan • 
mi§, son s1mftan T okadh Celalin yanm
da duruyorum. 

- Neyin var? 
- Cigerlerimden mustaribdim .. diyor, 

fakat kurtard1lar beni. Dart ayda yirml 
kilo ald1m. 

Bilmem nasi! oldu soruverdim: 
- Dort ay evvel, fena gi.inlerinde o

liim aklma geldi mi ~ 
- Kac; defa .. Ve her seferinde bin 

de fa dirilip oldiigiimii hissederek ... Tir· 
tir titriyerek: 

-Asker oliimden korkar m1? 
Di§leri birbirine g~mi§, kipktrmiz:t, 

konu§uyordu: 
- Subay olamadan, gayeme vara -

madan, askerlige doyamadan rahat do -
§eginde gelecek oli.imden korkulur ba • 
y1m .. 

V e gozleri, kar§I SITtlarda: 
- Bir giin, er meydanlarmda can ve

rebilmek ic;in ya§amak isterim, dedi. 

Kulelinin yolcusundan sonra, hastas1 
da i§te boyle konu§tu. 

V e yanundan gec;en I 0 uncu Simftan 
Cemil Canda§a sordum: 

- Ni<;in askerligi tercih ettin, bu 
mektebe geli§inin sebebi ne ~ 

Gozlerini gozlerimden ay1rdi, bo§luk-
lara seslenir gibi cevab verdi: 

- Bir hahra .. 
- Anlat!r m1sm? 
- Biricik agabeyim askerdi. Harbe 

giderken o zamanki kiic;iiciik beni kuca
gma almi§ ve dudaklanm almma deg • 
direrek uzun uzun opmii§tii. 0, gitti ve 
bir daha gelmedi. Fa kat ben onun sica
Cik dudaklanm hala almmda duyanm. 
Ve bu §ehid dudaklanmn degdigi alm, 
bir asker aim olmazsa, onun ruhu mu • 
azzeb olur gibi gelir bana. 

Sessiz dudaklann bu sessiz alna, bir 
veda anmda tevdi ettigi bir sir var. Bu 
mn, bu gene Kulelili giiniin birinde bize 
kim bilir nasll soy)iyecek. 

Talebeye tatbikat yaptmhrken KANDEMIR 

Holivudun kumizi altm sac;lt, ye§il 
deniz giizeli k1zile, geni§ omuzlu, topluca 
viicudli.i, tath giilii§lii delikanhs1 evlendi. 
Ve dogrusunu soylemek laz1mgelirse bun
larm evleni§i birc;ok sinema yildizlarmm 
izdivacmdan bamba§ka oldu. Ciinkii A
merikanm maddl ve manevl havasmm 
hakim oldugu sinema merkezinde ekseri 
artistlerin kan koca olu§lan bir §im§ek 
gibi ani oluyor, izdivac;lartn ~ogu havai 
fi§eklerin omrii kadar k1sa suruyor ve 
cereyam kesilmi§ bir elektrik lambas1 gibi 
birdenbire soniiveriyordu. 
J annette Mac Donald ile Gene Ray -
mond'un evleni§leri ise di.inyanm her ta
rafmdaki normal izdiva<;lann tabiisi ol • 
du. T am§hlar, sevi§tiler. Uzun mi.iddet 
ni§anhhk hayah ya§ad1lar ve nihayet bir 
~ah altma girdiler. 

Bir, bir bu~uk sene evveline kadar 
J annette'in Gene ile evlenecegi hie; kim
senin aklma gelmezdi. <;i.inkii herkes o
nu menegeri Robert Ritehie ile ni§anh 
biliyor ve evlenmelerinin bir giin meselesi 
oldugunu zannediyordu. Hakikat de bun
dan hie; uzak degildi. Fa kat maddl se • 
beblerle birlikte birc;ok ruhl amiller Jan
nette'i Robert'ten uzakla§hrdi. Onunla 
alan mukavelesini bozdu ve san' atkarhk
la birlikte idarl i§lerini de bizzat kendi 
gormege ba§ladi. 

Y a bir tesadiif, yahud da kasden bek
lenilmi§ bir tarih.. 18 haziran.. J annet • 
te'in tam 30 ya§ma bastlgi giin .. lzdivac; 
merasimi o giin yap1hyor .. <;iinkii san' at· 
kar 1907 senesinin 18 haziranmda Fila
delfiya' da dogmu§tur. <;ocukluk ve genc
!ik hayah pek dagdagah ve giiriiltiilii 
gec;mi§tir denemez.. Alelade her c;ocu • 
gun gec;tigi tahsil ve terbiye miiessesele -
rinden gec;erek biiyiimii§, yalmz kiic;iik • 
liikten beri, gerek kendi temayiilii gerek
se annesmm te§vikile musiki ile fazla 
rnf.§gul olmu§tur. Maamafih bu meraktn· 
da sade kendi temayii)ii ve annesinin te§· 
viki de miistakil amiller SaYJlamaz. Dog
ma §ehri alan Filade!fiya'nm da onda 
~ok tesiri olinu§tur. Ciinkii Filadelfiya, 
me§hur konservatuvarlan ve saymz kon
ser salonlarile Amerikamn yegane mu • 
siki merkezidir. 

J annette piyano ~almasmi ogrenmi§, 
sesi giizel oldugu i<;in §ark! soylemege de 

Gene Raymond 

ba§lami§, akraba ve dostlar arasmda kii
c;iik bir §Ohret oluvermi§tir. Y almz mu -
siki terbiyesini muntazam almami§ oldu
gu ic;in tesadiifen o meclislerden birinde 
bulunan bir miitehams: 

- Aman kiZim, demi§, senin giizel 
sesin var amma iyi terbiye edilmedigi 
ic;in biitiin notlan bozuk haykmyorsun .. 
Be§ alh ay hie; §anla ugra§ma. Bu yan· 
h§hklan biisbiiti.in unut ve tekrar i§e ba§
la! .. 

Cerek J annette, gerekse annesi bu ih
tara kizmami§lar, bilakis memnun olarak 
profesoriin nasihatini noktau noktasma 
tutmu§lardu. i§te o alt1 ayhk istirahatten 
sonra ba§hyan devredir ki bize bugiinkii 
J annette'i hazirlami§hr. Gene k1z «Sevil 
Berberi» ndeki <<Rosine», «Figaronun 
izdivac1» ndaki «Suranne» ve «Bohe -
me>> deki «Musette» rollerini ogrenmekle 
i§e ha§lami§ ve iki senelik tahsilden sonra 
hayahm kazanm1ya te§ebbiis etmi§tir. 

ilk girdigi miiessese Filadelfiya'daki 
«Yeni Amsterdam tiyatrosu» dur. Orada 
evvela koro kalabahgi arasmda, sonra da 
tek ba§ma deruhde ettigi rollerde kazan· 
d1g1 muvaffakiyet §ohretinin ta Nevyorka 
kadar uzanmasma sebebiyet vermi§ ve 
«Glob» tiyatrosuna angaje edilmi§tir. 
J annette orada «$en Duh>, «Carda§ 
Fiirstin», «Grefin Maric;a», «Dilenci 
Talebe», «Polonya Kam» gibi bir~ok 

Mac Donald 

modern operetlerin Oa§ rollerini oyna - France Dee, Anne Sothe:r.'Je cynam!~t. 
mi§hr. Gene ilk defa olarak be§ ya§mda 

]annette, Glob tiyatrosundan Brood • neye c;1kml§hr. Sinemaya intisabmdan 
way sahnelerine atlami§ ve sesli filim evvel tam on be§ sene Birle§ik Amerika
<;lkmca da Hollivuda <;agmlm!§hr. Jan- nm §ark cumhuriyetlerindeki tiyatrolarb 
nette'i biitiin di.inyaya tamthran Maurice Brooadway miiesseselerinin kap1lanndan 
Chevalier ile birlikte <;evirdigi <<A§k res- onun resimleri ve ismi eksik olmami§hr. 
mi gec;idi>> dir. Bunu «Montekarlo», «Se- Gene Raymond iyi c;ocuktur, ho§ ~ocuk
ninle bir saat .. » ve diger filimleri takib tur, biiyiik artisttir, fakat karakter itiba
etmi§tir. «Danis King» le birlikte oyna- rile c;ok inadcidir. Fikrinden ka!'iyyen 
d1g1 «Serseri -5air: Villon» bir §aheseridir. vazgec;mez .. <<Evetl>> dediyse o ilelebed 

Jannette'e son senelerde c;ok iyi bir «evet>> tir. «Hayu!» dediyse o ebediyen 
partoner verilmi§tir. 0 da Nelson Eddy'- «haym> d1r. 
dir. Onunla beraber oynad1g1 «Marietta>> Mesela, Joan Crawford, onunla bir • 
ve diger filimleri herkesin ho§una git - likte bir filim c;evirmek istemi§ti. Gene 
mi§tir. buna muvafakat etmedi. Holivudun en 

Gelinden bu kadar uzun uzad1ya bah- miihim filim amilleri tavassut 
settik, biraz da giiveyi anlatahm .. Gene ragmen de fikrinden caymad1. Keza 
Raymond da kanst gibi giizel sesli bir «Nana» da Philipp Holmes'in yerine 
artisttir. F akat ac;1kc;a hakikati itiraf et - onu oynatmak arzu ettiler. Buna da 
mek lazimgelirse onu yalmz kadm sinema «hayu !» diye dayandJ. 
merakhlan begenir. Ciinkii Gene, ac;1k Fakat ]annette'e «evet!» dedi ve 0 • 

san sac;lan, yumu§ak yiizii, lakaydane nunla evlendi. Gene, J annette' den evvel 
hareketleri ve ziippece giyini§lerile erkek de bazi kiic;iik a§klar gec;irmi§ti. Mesela: 
seyircileri k1zdmr. Onun ic;in delikanhy1 Janet Gaynor ile Mary Brian ile, Ma 
filim amilleri ve rejisorler, sade bir ka- rion Nikson ile epey giin dola§h. F akat 
dm artiste partoner yapmaktansa, arka • J annette' de karar k1ldi. -5imdi artis 
da§lanm miitemadiyen degi§tirmegi daha vazgec;mek ve tam bir aile reisi olmak 
miinasib bulmu§lardir. Gene «Karyoka» fikrindedir. Fakat bununla sinema ale • 
da esmer giizeli Dolores del Rio ile, minden bi.isbiitiin c;ekilmek istedigini zar 
«Budape§te hayvanat bahc;esi» nde bii- netmeyin.. 0, bundan sonra mise en 
yiik gozlii ve k1sa dudakh Loretta Young- seene ile ugra§mak ve §ark! bestekarhgt 
Ia ve ma ile Fay Wray'le Barbara Stan- yapmakla hayahm kazanmak istiyor. 
wyek'le, Mary Astor'la, Kay F rancis'le, Yeni giiveye, yeni mesleki kutlu olsun I 
II IIIII 111111111111 II 11111111111 II II 111111 II II I I 11111111111111111111111111111 II II II 111111111111111 II 1111 IJ II llllllllllllll 

SiN EMA HABERLERi 
Sex· Appeal meselesi 

Bir Amerikah alim, sinemanm yirmi 
sene zarfmda erkek ve kadm Sex - Ap
peal'ni bundan evvelki yirmi as1rda gor
medigi bir tekamiile eri~tigini iddia et
mektedir. Sex • Appeal malfun oldugu 
iizere ccinsi cazibe, demektir. 

Artist normal olamazmi§! 
Jean Crawford ve Norma Shearer'in 

bir~k filimlerinde beraber oynad1g1 
Holivudda cArtistler sendikash reiSI 
Robert Montgomery, sinema san'atkar
larmm normal olamiyacaklanm iddia 
etmektedir. Muhtelif rollere girmek, mii 
temadiyen biiyiik elektrik lambalarmm 
ziyast altmda 9ali§mak artistlerin sini
rini bozarm1~. Ala amma, bugiin diinya 
yiiziinde sade sinema y1ld1zlanmn sinir
leri mi bozuk dersiniz? .. Hepimizinki az 
90k yer·inden oynam1~ bir vaziyette! .. 

Georges Rigaud 
cKahire gecelerh ve sair filirnlerde 

muvaffakiyetini gordiigiimiiz Frans1z 
artisti Georges Rigaud, Holivud filim 
§irketlerinden biri tarafmdan angaje e
dilmi§tir. Yakmda Amerikaya hareket 
edeeektir. 

T oska operas~ 
Puccinin'in me§hur cToska, • operast 

yakmda filme 9ekilecektir. Ba§rolleri 
Hermann Wolder'le Maria Cebotari 
myacaklardir. Hermann Wolder, Al 
manyada otedenberi Puccini'nin opera· 
lanm temsil etmekle §Ohret kazanmt~ 
bir §arktcldir. 

K1sa filimler 
Almanyada vaktile sessiz filimler 

manmda oldugu gibi k1sa kordelalar 
pilmiya ba~lanmi§tlr. Bunlarm 
cideal katibe,, cKavgach, cHimaye e
dilen adam», cSuzi ve zench, cViyana 
inodelh gibi komediler vard1r. 

Y eni Alman filimleri 
Berlin civarmdaki stiidyolarda cHa· 

vada oyun. ve cOrmandaki siikU.t, is • 
minde iki biiyiik filim 9evirilmege ba~· 
lanm1~hr. Bunlardan birincisinin ba§ • 
rollerini son zamanda Almanyada 90k 
§Ohret kazanml§ Heli Finkenzeller'le 
Fritz Kampers ve ikincisinin ba~rolle • 
rini Almanyamn hali haz1rda en guzel 
kadm artisti sayilan Hansi 
Paul Richter, H. A. Schlettow oymya • 
caklard1r. 



8 CUMHURiYET 

Konya ovas1nda 
bulunan su 

312 metro 
dakikada 

derinlikten 
774 metre 

su geliyor 

Fethi T1 

29 aram::mdaki 
hal su hiiyl e (1k1yor 

zaman va (Hususi) - Konya ovasmm 
bu yazll·as1 projesi arasmda Karamanda 

, c; kanldtgmi bildirmem i.izerine 
istanbul gazeteleri bunu tekzib et

-tiler. Bu haberin yalan olmadJ!;'lm ispat 
o edebilmek ic;in buna aid elde etligim 

resmi gonderiyorum. 
Bu su, o kurak yerlerde dakikada 774 

litre akmaktad1r ve 312 metro derinlik-

fii Cumhuriyet1$1] Cildin gmdas1 
bulundu 

Evkaf umum miidiiriiniin 
nazart dikkatine Her§ey gibi cild de bi.iyiik bir teka -

isim ve adresi bizde sakll bir kariimlzden miil devresi ge<;irir. Her gene kiz ve ka
aldigimiz mektubda deniliyor ki: cblii ba- dmm kendisine mahsus parlak bir devri 
bamdan muhas~es olup Istanbul Vakiflar vard1r. Bu zaman~arda cild gayet par • 
Ba~mudurliigiinden almakta oldugum rna- lak c;ok diizgiin cazip bir hal ahr. Cilde 
as1mm malullye time ve oturdugum yere 
yakmligma binaen Kadikoye naklinl ge - biitiin giizelligi veren cildin ikinci taba
<;en sene tam bu mevsimde usuJiine tevfi- kasmda bulunan hoceyrelerin biinyeden 
kan bir l.stlda ile istemi~tim. ld kl d 'I .. k'' d B" b 

Hiikumelimlz bu bir sene i({inde Bogaz- a 1 an gi a 1 e mum un iir. unye u 
lar meselesi, Halay davas1 gibi biiyiik i~le- g1day1 zamanla veremez olur. Cildde 
ri ba~ardii'!,I, Hariciye Vekill birka({ dcfa buru~ukluklar, lekeler ve buna miimasil 
ctiinyayi dola~maga bedel seyahatler yap- I I C ld b li'V' · 
tigi halde Evka! Umum Miidiirliigii bir rna- anza ar gorii iir. i iitiin giize Igmi 
a~m Istunbuldan Kad1koye ge~irme i~ini hybeder. Kaybolan kuvveti iade etmek 
biliremedi ve ne zaman da l.litireceil;i hftla ncak bi.inyenin hoceyrelere verdigi gJda 
belli degildir ve ben ali! viieu:iiimle i.i~t be~ 1~! kuru~u almak i({ln hfi.la istanbula kadar e miimkiindiir. 
si.triinmek mecburiyetinde btrakillyorum._. Biiyiik kabiliyetli eller bunun da c;are
Radyo idaresinin nazan dikkatine smi bulmu~lard1 r. Y anm yagh Hasan 

Slrkecide Viyana otell mii.~teclr ve s:J.- aece kremi, yagsiz Hasan kar kremi, cil
hibi Siileyman imzasile aldigJmiz mektub- " 
da denillyor ki: cKahvehanemde 4 sene- din ihtiyacJ olan bu g1damn tamamm1 
denberi radyo ~tallyordum. Pek lfOk vatan- Ve oziinii ihtiva eder. 
da~lar havadis ve konferans saatlerinde O· Her bayan gece yatarken yanm yagh 
yun oynama~1 ve konu~mag1 birakip bu 
ne~ir vas1tasmdan azami istlfade ediyor- Hasan gece kremini ve giindiizleri yag • 
lard!. SJZ Hasan kar kremini, yiizlerine biiyiik 

Son de!a istanbul Telgra! kalemlnden 
bir mektub almam uzerine oraya miiraca.o.t bir itina ile siirerek cildin giizelligini ka • 
ettim. Sizin otel ve kahve birincl sm1ftlr, zamrlar. Buru~uklar, lekeler tamamile 
radyo lc;in bundan sonra 50 lira verecck - zail olur, bu kremler arhk her bayanm 
sini:r., dediler. Sirkeclde esnafm, tiiccarm, 
ve salr orta tabakanm devam ettigi bir yer labii bir ihtiyacJ haline girmi~tir. Cildin 
birlncl Simr say1lma acaba Beyoglu gibi giizelligi bu kremlerle temadi eder. <;:i.in
liiks mevkilerdekiler kac;mci Simf added!- kii esas olan hoceyreleri bu kremler bes
lecekler? Halkm menfaatl i<;ln bundan ev
vel 25 llraya tahammUl ediyordum. Fakat lemektedir. Cildinizi bu kremlerden mah-
1~ 50 llraya ({tkmca b-en de radyoyu kaldu- rum etmeyiniz, saym bayanlar. 
d1m, Kahvem gene eskisl gibi -Allah bere-
ket versln- kalabalik. ( YENI ESERLER ) 

Bundan c1kan netlce ve elde ed!len fay-
da nedir? · Evvelil. ben 25 lira kazand1m, "'--------------

ten gelmektedir. Ak1~ yerinden itibaren Posta idaresi de 25 lira kaybettl. Fakn.t 
- tanzim edilen kanallarla geni~ bir zira- halkm radyodan i.stlfade e-dememesi kay-

at sahas1 sulanmaktadtr. b1 yanmda bunlar hi<;tir zannmdayim. Va-

Mevlana riibailerinden 
manzum terciimeler 

zlyet boyle devam ederse dlger kahveler - §arkm en bUyiik filozo!larmdan olan 
Yeni bir su daha bulmak iizere sondaj dekl radyolar111 da bt'rer birer kalkacak - 1 Mevlananm hikmet dolu giizel riiballer n-

faaliyetine !iimdi c;umramn Alibey Ho- Janna siiphe edilme.sln. . den bir k1smm1 ~air Hiiseyin Rifat nazmen 

' ist. Borsas1 29/6/937 
PAR A LAR 

Sterno 
Dolar 
Frank 
Liret 
BeiC'ika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Krnn Ct"k 
~ilin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pen~o 

Lev 

Ah~t 
624.-
123.50 
110.-
110.-
80.-
18.50 

570.-
20.-
65.-
75.-
21.-
28.-
20.-
21.-
12.-
52.-
30.-

SAt~ 
628.-
127.50 
114.-
115.-
84.-
23.-

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

Dinar 
J{ron tsvec 
Alhn 

1 Banknot 
104,7.-
250.

CEK L E R 

1048.-
256.-

Acths KA"""'ll 
Londra d26.50 626.75 

Ne,v-York 0.7867 0.7850 
Paris 17.6450 17.6375 
Milano 14.9560 14.9580 
Briiksel 4.6636 4.6625 
Atina 87.23 87.1958 
Cenevre 3.4345 3.4380 
Sofva 6:t.8467 63,8214 
Amsterd,. 1.4310 1.4335 
Pra~ 22.5950 22.5863 
Vivana 4.1995 4.1975 
Madrid 13.9664 13.9610 
Berlin 1.9625 1.9621 
Varsova 4.1580 4.1564 
Budatleste 3.99 3.9888 
Biikres [07.1025 107.06 
Bele-rad 34.4775 34.4635 
Yokohama 2.7425 2.7410 
Mo~kova 24.095 24.105 
Stokholm 3.0957 3.0945 

t S Tt KR AZLA R 

Tiirk borcu I Pesin 
• • I Vadt-li 
,. ,. n Vadt'li 

Acths Kt~Mm~ 
18.25 18.15 
18.25 18.10 
17.50 17.50 

iSTANBUL TRAMVAY ~iRKETi 
(21 kanunusani 1911 tarihli mukavelenin 14 iincii maddesine gore) 

A~a~1daki tarifeler 1 temmuz 1937 den itibaren tekmil hatlarda tatbik 
ec:l.iletektir. 

Subav 
Subav (karne) 
Malul askeri malulleri 
Asker (karne) 
PASOLU: 
ilk, orta ve lise mek
tebleri talebeleri. 

PASOLU: 

1-2 
3-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 

k1t'a 
:> 

:> 

• 

Avni arabada evden 
mektebe ve mektebden 
eve kadar. 

1 nci mevki 2 nci mevld 
(Naklive ver~ISl ve 
koprliler resmi dahil) 

5.50 Kr. 3.25 Kr. 
7.50 :> 5.50 :> 

5.50 :> 3,25 .. 
4.25 , 
4,25 "J 

4.25 • 

2,- ~ 
1,50 :> 

2,- ~ 

Yi.iksek mekteb ve Avni arabada yamlan 4.25 • 
Universite talebeleri tekmil sevahatler h;in 

2.- .. 

Ucreti 1 temmuzdan itibaren 3,25 kuru~a indirilecek olan 1 ve 2 k1t'alara 
aid 2 nci mevki biletler ic;in ~imdiki 3,50 kurusluk biletlerin verilecegi ve 
1 inci mevkide i.icreti 7,50 kuru~a indirilecek olan 2 k1t'adan fazla biletler icin 
de 7,75 kuru~luk biletlerin kesilecegi saym halka ilan olunur. 

15 temmuz 1937 den itibaren hakiki tarife iicretleri damgah biletler iize-. 
rinde vazth bulunacaktJr. 

Sam sun Belediye 

istanbul, 29 haziran 1937 
DfREKTORLUK 

Reisliginden: 
Belediyemizin Fen I~leri Miidiirli.igli a<;Iktlr. Aydii 300 liraya hdar uc • 

ret verilecektir. Kanuni ~artlan haiz mi.ihendislerin hizmet belgelerile bir • 
likte Belediyemize mi.iracaatleri ilan olunur. (3753) 

Zonguldak V aliliginden: 
Barbn - Safranbolu yolunun 0 + 000 - 18 + 000 kilometrel~ri arasm· 

da yap1lacak •42799· lira •07• kuru~ ke~if bedelli ~ose esash tamirab i~i ka • 
pah zarf usulile eksiltmiye konulmufjtur. Eksiltmesi 12/7/937 pazartesi giinii 
saat on belite Zonguldakta Vilayet Daimi Enci.imeninde yap1lacaktir. Eksilt• 
me ~artnamesi ve miiteferri diger evrak iki yiiz on dort kuru~ mukabilinde 
Zonguldak Nafla Miidiirliigiinden almacakbr. Muvakkat teminat iiG bin iki 
yliz on lirad1r. Eksiltmi.ve girmek istiyenlerin Resmi Gazet11111in 3297 say11I niis
hasmc!.a <;tkan talimatnameve tevfikan Naf1a Vekaletinden ahnmi$ miiteah • 
hidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 ytlmda ahnmts vesika ve mu
vakkat teminatlarile birlikte teklif mektublanm vukanda vaz1h ~i.inde ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Encilrpeni Reisligine verme· 
leri ila.n olunur. (3731) 

yiigu denilen mahallinde devam edil - HUkumetin radyo siyasetlle Istanbul 
· t · · b h k tl t m bir tez d ve duyarak tiirkgemlze ~tevirmi~ ve bun • 

- mektedir. SondaJ·, 500 metro derinlige pos anesmm u are e a a 
te~kil etmektedir. Bu hususta alil.kar.iar lan ell! kadar Fars §alrinden gene nazmen 

kadar inebilecek miikemmel tertibath yiiksek makamlarm dikkat nazarlanm ~ek- yap1lan terciimelerin de ilavesile kii'<iik 
makinelerle yapilmaktadir. Bundan son- menl7.! dilerlm.:. bir kitab halinde ne~retmi~tlr. Kiiltiir ha-

• III Pc~in 17.425 17.425 1 ErJl'anl 95.- 95.-
\.. J 
Zahire Borsasmdaki vaziyet iiiL•ir•a• K•.-•L•ir•a • K• . •••••••••-••••••••-

.. 
istanbul Direktorliigii ilanlar1 Vak1flar I 

ra makineler Cihanbeyli mmtakasma Gaib aramyor yatimJza !lave olunan bu k1ymetl1 hizmet1 
nakledilecek ve oralarda da su arana - Bursada Ebuishak mahallesinde Arallk takdir ve ~airi tebrik ederek giizel eserlnl Diin istanbula 398 ton bu11;day, 45 ton 
cakhr. sokagmda 3 numarada Mehmed Sucic kJZI ,.avdar, 43 1/2 ton arpa, 45 ton kepek, 62 

Belkis imzasile aldtgimJz mektubda denili- okuyucularJmiza hararetle tavslye ederiz. ton un, 19 ton beyaz peynir, 15 ton nohud, 
Kugulu, Beldibi ve ic;erikt§la sulanm yor kl: cKarde~im Mehmed 7/ 11932 tari- Akar ve Emlak gazetesi 26 ton zeytlnyagi, 12 ton tiftik ve 13 ton da 

birle tirerek daimi bir 1rmak halinde a- hinde Selimiye kJ§lasmda asker olmaga istanbul, irad ve Emlak Sahiblerl Birll- yapag1 gelmi§tir. istanbuldan harlce hl~-
kacak alan Cumhuriyet kanahnm in - gitmi~ti. o vakittenberi hayat ve mematm- bir~ey gonderllmeml§tlr. 

t dan blr haber alam1yoruz. Kendislnln ne ginin vasttai ne~ir ve efkart olmak iizcre Diin Borsada §U fiatlara satJ§lar olmu~-
t ~aah da devam etmektedir. Cumhuriye oldugunun, nerede bulundugunun insan!- 1 temmuz 937 tarlhinden itibaren Akar ve tur: Yumu§ak bugday ekstra 6,37 kuru§tan 

kanalt Benehir ana kanahna kavu~tuk- yet namma yukanki adresime blldirilmcsi- Emlak gazetesi nam1 altmda bir gazete in- 6,38 kuru~a kadar, yumu~ak 1-5 ~avdarll 
tan sonra bu ana kanal bir 1rmak yata- ni dilerim.~ ti~ar edecegini ve bu gazeten!n yalmz em- 6,15 kuru~. yumu.,ak 6-15 ~avdarh 5,35 ku-
gt halini alacakbr. Mahsul bereketini Gaib aramyor Iak i~lerile, emlak kanunlarile ve emlak ru.,tan 6,135 kuru~a kadar, mahhit bui • 

1 "kl · w d b kl' d F d daylar 5 kuru~tan 5,30 kuru~a ka.dar, arpa ya n;z go erm yagmurun an e tyen Adana.da Singer kumpanyasm a ua alrm ve satJmile me~gul olacagwml haber h · 1 · d v 3,275 kuru§, ~avdar 4 kuru§, ffilSJr 4:.35 •ku-
urak Konya ovasmda bend taksimath Aral vasitasile Rusya mu acJr enn en ald1k. Memleketimizde ilk def~ olarak bey- ru•, mal tlftlk 116,20 kuru•tan 118,20 ku -

Ha tice Zakir imzaslle aldigimJz melttubua v " 
bir 1rmagm akitJlmasJ, tabiatin maglub deniliyor ki: «Balkan Harbinden evvel Ku- le dogrudan dogruya bir meslek gazeteslnin ru§a kadar, Trakya yapag1s1 65 kuru§, A -
edilmesi demek olacaktJr. di.i.~te barut memuru ve miilii.zlml oldugu- inti~anm memnunlyetle kar~Ilar ve mu - nadolu yapagiSl 59 kuru~, beyaz peynir 

Muhitin su faaliyetlerindr.n en ~·eni nu duydugumuz karde~lm Zakir oglu Ha- vaffakiyet temenni ederiz. 22•05 kun,J§tan ~7, 20 kuru§, ka§.er peynlrl 
- • t 40 kuru§tan 51 kurul)a kadar. i.ihimm' cla a··ksll Jrmagmn'! Kon- sanm, o vakittenberi yaptl~;umz ara~ Irma- --'--------'----=--~----=---..:.o.:..:.:..:.....:::...:..:....::.=.:.:::..::.:::::::.:.:.. ____ _ 

1 d . VT t' · · .. k • lara rail;mcn lz!ne tesadiif edemedik. Ken-
yaya c;evri mesi Ir. I aye tmlztn w; a dis! Rusyamn Kazan §ehrindendl. 
zasmdan ge~tikten sonra Silifkeden de- Hayat ve memat1 hakkmda maliimat1 o
nize doktilen bu lrmak su itibarile csok lanlarm ytrkanki adresime bildirmelerlnl 
zengindir. Projeye gore bu Irmak c;ar _ lnsanlyet namma rica ederim.• 

~amba suyu ile birle~tirildikten sonra 
ziraat sahasma indirilcceklir. 

Akdcniz k1y1larma indirilen kerestcyi 
nakilden ba~ka bir ise yaram1yan Gok
su Uzerinde de tetkikl~:>r yap1p istifade 
~areleri ara§hran bir hcyet esash ince
lemcler yapmaktad1r. Membadan itiba
ren 24 kilometro sonra kiret;li bir saha
ya tesadilf ederek yedi, sekiz metroda 
bir dilndenlerde kaybolup sonra mey -
dana C$Iakn bu suyun bir kana! vas1tasile 

istenilen yere akilllmasi ~ok gilc; gorii -
lerek nakil i§inin bir tilnel vas1lasile ya
pllmasma karar verilmi§tir. Bu takdirde 
130 metro irtifamda bir §elale elde edil
mektedir ki, bundan da civarm elektrik 
ihtiyact bertaraf edilmis olacakhr. 

M. Cankaya 
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Soldan saga: 
1 - istanbulun me~hur bir say!lye ycri. 

2 - Alii.met tokatm sesl. 3 - Almanyada 
bir ~ehir, uz~n degil, 4 - Kumanda, !ran-

( ASKERLI.K 1-SLERi ) s1zca cad1m •. bir emir. 5- Arabea eel sur-

.... 
__ ..:.:..:_:.:____________ me~. bir emir. 6- Sonradan ilave olun:m 

par~ta, zorla alman ~ey. 7 - Nota, bir oo.
hk tutma va.sJtasi, blr dilde evet. 8 - AAskerligini bitirmi§ kua 

hizmetlilere 
rabca ~sovmek», soziinde durm1yan. 9 -
Galib gelir, ~iiphe. 10 - Anadoluda bir :la~ 

Bakirkiiy Askerlik !?Ubeslnden: rutubet. 
1076 say11l kanuna tevfikan ktsa hlz - Yukandan asa~Iya: 

~~l(.;t:J.e._ metli olarak askerliklerini yaparak terhts 1 - B1c;agi keskin hale getirmek, ha}'l·et 
edilmi~ bulunan ~ubede kayldll gayriisl~m edati. 2 - Viicudiinde soguk hissetmek, ka
tabib, baytar, eczacl, kimyager, di~tablble- pah c;i<;ek yetl$tirme yerl. 3 - Kurak, iyi 

k degil. 4 - Qogahr, havadis. 5 - Blr ~te~ld 
rlnln yedek subayllk muameleleri yapilma _ pasta, alfabede bir harfin okunu~u. eski 
uzere ~ubeye mi.iraco.at etmelerl llan olu blr mabud. 6 - Bir hayvan, frans1zca c:res-
nur. mlge({id•. 7 - Hayal oyununun me~hur 

~ubeye davet ~ahsiyeti. 8 - !;limdl herkesin olmas1 laz1m 

Fatlh Askerlik ~ubesl ba~kanligmdan: 
~ubemizde kayidl! 5 inci ve 6 net <!ere

ceden harb veya askeri malul erlerden 200 
Jirallk arazi alan ve alm1yanlarm 15;7/ 937 

peqerobe giinUne kadar ha!tanm paz~.rte
si, sall, c;ar~amba, per~embe gUnter! saat 
9 dan 12 ye kadar fiubemiz hesab memur-

luguna miiracaat etmelerl, etmlyenlerden 
arazi almam1~ olanlarm haklan saut ola
cagl eheromiyetle !lan olunur. 

lkramiyeler veriliyor 
Fatih Askerlik ~ubesl ba,kanligmdan: 
1 - §ubemlzde kayidli harb maliilti su

bay ve eratla §ehid yetlmlerinin 937 yili 
lkramlye havalesi Vekaleti celileden gelml~ 
Qlup tevziata 9 ' 7/ 937 cuma giiniinden itl
ba~en ba~lanarak 9/11/937 giiuiine k:1~ar 
devam edeceginden ikramiyey'! miistah:~.k 
kimselerin Fatih il({ebay!Jgmda miite~ekkil 
tevziat komisyonuna ya bizzat veya noter
llkten tasdikli vekfi.letname ile kanuni \e-

gelen ~ey, b!r emir, ekmek. 9 - Arabea 
<bah, bir emir. 10 - Cereyan edememek. 
Evvelki bulmacamn hallt!di1mi~ ~ekli 
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Dr. Haftz Cerna) 
klllerinin miiracaatleri. Lohmatt Hekim 

2 - Tevzi:tt gUnleri hartanm salt ve cu- Dahiliye miltehasstst 
rna giinlerl oldugundan bu gUnlerde saat 

Pazardan ba~ka gilnlerde o,itleder 
14 ten 17 ye kadar lkramlye sahiblerlnin 
ilc;ebayliga miiracaatlerl. ~onra saat (21h tan 6 ,ya) kadar !stan· 

3 - ikramtye sahibleri resmi sened, ma- bulda Divanyolunda (104) nurnaral 
a~ ciizdam, nufus hiiviyet ciizdanlarl!e be- hususf kabinesinde hastalanru kabul e
raber iki acted resimle haftamn cumarte>l, der. Sah. cumartesi gilnleri saba!• 
pazartesi, ~ar~amba, per~embe gunlerinde •9 lh · 12• saatlerl hakiki bkarava mah 
saat 9 dan 12 ye kadar Fatlh AskerUk ~u- sustur Muayenehane ve ev telefon 
besine miiracaatlerl !Ian olunur. 22398 Kl~hk 21044. 

Havayollari 

idaresinden: 
18/5/1937 den itibaren 

~unlardrr: 
meriyete giren 1 sayi11 tarifemiz zeylinin mevad1 

1 - Tenzilat: 
(c;ocuklar ve Gidi~ - Donii~) iGin yap1lan ten.zilat bilet iicret 

(sigorta bec.eli haric) yalmz yolcu i.icretinden yapthr. 
Ankara - istanbul 
Yalmz ~idi~ i~,;in Lira 

tarifesinde 

A - 3 ya~ma kadar cocuklardan 4 (Si,;!orta dahil) ahmr. 
7 • • ,. 12 
Btiyiiklerden 22 

Gidi!! - Donti~ i~,;in Lira K. 
B - 3 ya&ma kadar GOcuklardan 7 20 

7 ,. • .. 20 00 
Biiyiiklerden 36 00 

2 - Hususi tayyare kiralamak. 

• .. 

.. 

.. 

.. 

A - Tayyareyi kirahyanlardan - tayyare ile seyahat ettigi miiddet ic;in 
iicret ahmr. 

Kiralanm1~ tayvarelerin bo~ gidi~ veya bo~ di:h'liiliii icin i.icret allnmaz. 
Tayyareyi kirahyanlarm tayyare ile seyahat ettigi kilometreye aid plot 

ve iiGiincii makinist ikramiyesi - Tayyareyi kirahyandan aynca ahmr. 
B - (Gid.i~ - Doniili) iGin tayyare kirahyanlarm, tayyarenin gidecegi ye

re muvasalatmdan ba~hyan 24 saat iGinde doni.i!ii.i me~ruttur. 
!\fuvasalattan ba~hyan 24 saatten sonras1 iGin beher gi.ine mukabil gidi§ 

kira bedelinin yans1 ahmr. 
3 - Bilet mer'iyeti: 

(Gidi~ - Doni.i~) bileti ahp ta gidi~ hakkm1 kulanmwarak sade donii§ hak
kmdan istifade etmi~ olanlara gidi~ bilet bedli iade olunmaz. 
4 - Seyahatten vazgec;enler: , 

A - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha evvel (Hie se
yahat yapmtyarak biletini aldtgt gibi iadesi ~artile) seyahatten vazge<;tiklerini 
bildirenlere (Sigortas1 aynen) ve (yolcu i.icreti % 20 noksanile) geri verilir. 

B - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha az evvel (Hie 
seyahat yapmtyarak biletini ald1g1 gibi iadesi ~artile) se:vahatten vazgec;tik
lerini bildirenlerc yerleri sahhrsa (Sigortasi aynen) ve (yolcu Ucreti % 40 
noksanile) geri verilir. 

Yerleri satilamazsa sigorta ve bilet bedeli mer'iyetten dii~er. 
5 - Harekelini tehir ettirmek istiyenler: 

A - Hareket saatinden 24 saatten evvel tehir isteginde bulunanlarm 
hareketleri hir giin tehir olunur. 

Hareket saatinden 24 saatten daha az evvel tehir isteginde bulunanlarm 
yerlcri satilabilirse hareketleri bir giln tehir olunur. 

Yerleri satilamazsa sigorta ve bilet bedeli meriyetten dii~er. 
6 - Tayyarelerin hareket etmemesi ve teehhiirii: 

A - Yolcu biletinde mukayyed hareket gi.ini.inde idarece tayyare ha
reket ettirilmed.igi takdirde arzu eden yolcularm bilet iicretleri tamamen 
iade olunur. 

B - Hava bozukluf(u gibi fevkalade sebeblerden dolay1 tayyarenin ha· 
reketinde vaki olacak teehhiirlerden dolay1 seyahatten vazgeGenlere sigor -
tast aynen ve yolcu Ucreti ~(; 20 noksanile geri verilir. 

C - Fena hava yiiziinl;icn veya herhangi bir sebeble kalkbi.\'t meydana 
avdet eden tayyare yolculanna, idarece gidecekleri yerlere tayyare ile sevki 
imkam goriilmedigi takdirde vermi~ olduklan bilet iicretleri tamamen iade 
o1unur. 

D - (Gidis - Donii~) biletind.e mukayyed donii!; tarihinde idarece tay
yare harcket ettirilmedigi takdirde yolcu miiteakib ilk tayyare seferine ka • 
dar hareketini tehir etmek istemezse tam gidi~ bilet iicreti tenzil edilerek mi.i
tcbakisi yolcuya iade olunur. 
7 - Meccani scyahat: 

A:vni iki istasyon arasmda yolcu tayyarelerile alh ay zarfmda 5 seyhat 
yapan bir yolcudan 6 nc1 seyahati ic;in bilet i.icreti almmryarak meccani seya
hat ed('r. 

Yolcunun 6 nc1 meccani seyahatindeki 15 kilodan fazla ~svast ucret~ tabidir. 
Saym yolc'ulanm1za il5.n olunur. c1774:o (3740) 

Acentalanmtz: 
Ankarada - Bankalar caddesinde P. T. T. binasmd.a. 
tstanbulda - Karakoy P. T. T. ~ubesi binasmda, 

714 83 53 63 

717 10 ~3 78 

3654 00 274 50 

3060 00 229 50 

Topkap1 haricinde Takyeci mahallesinde Orta so • 
kakta eski ve yeni 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8 numaralarla 
murakkam Kavasm bag1 namile maruf iki k1t'a tar• 
Ia, bir bahce ve iki bag1 mi.istemil bostan ,E~edigin • 
den mi.inkalib bostanm 840 hisse itibarile 171 hissesi. 
Lalelide Mimarkemaleddin mahallesinde eski Cum • 
huriyet veni Ordu caddesinde eski 99 yeni 95 ve Nr: 
taj 229 numarah ve halen ayda 7 lira ile kirada bu • 
lunan havas1z kargir di.ikkamn tamam1. 
Ca~aloglund.a Alemdar mahallesinde Ticarethane ve 
Cata1Gc$me sokaklarmda 12 No.h 261 metre murab
bamda bulunan miifrez bir k1t'a arsa. 
Cagaloglunda Alemdar mahallesinde Ticarethane ve 
CatalGe!?me sokaklarmda 46 numarah 255 metre mu-
mbpamda bulunan miifrez bir krt'a arsa. 

Yuk:tr1da yaz1h mahlul emlak sablm ak i.izere 15 ~tiin miidd .. tle arthr:nu
ya ~Ikanlmt~hr. !haiesi temmuzun be~inci pazartesi ~unu aat 15 te yaptla .. 
ca~mdan isteklilerin Mahlulat kalemine muracaatleri. (3470) 

·Etibba Odas1ndan: 
2395 numarah kazanc vergisi kanununun bazt hi.ikiimlerini degi~tiren 12 

haziran 937 tarihinde Kamutayca kabul edilip 937 tarih ve 3639 say11I Resmi 
Gazetede ne:;jredilen 3253 numarah kanunun 22 nci maddesi mucibince esa
sen nisbi vergiye tabi olan mi.ikellefler 2395 numarab kanunun 47 nci mad
&si mucibince beyannameye tabi olmay1 tercih ettikleri takdirde 25 lira ruh• 
sat tezkeresi vermekle miikellef tutulmu~lard1r. 

Ruhsat tezkereleri harct haziran ayt zarfmda odenmedigi takdirde ceza 
ile tahsili kanun ahkammclan olmakla beyannameyi tercih etmi~; olan Oda 
azamrzm bu~iinkti haziranm otuzuncu car~amba gi.ini.inden bilistifade hare • 
larnu bu yeni ~ekilde vermelerini kemali ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3816) 

Kars Naf1a Direktorliigiinden: 
1 - Igdtrda yap1lacak Hiikumet Konagmm bir k1s1m in$aah 15000 lir~ 

bedeli ke!lifli kapab zarf usulile eksiltmeye konulmulitur. 
2 - Eksiltme 5/7/937 tarihinde pazar gi.inii saat 15 te Nafta Miidurlu· 

gi.inde toplanan Komisyond.a yapilacakhr. 
3 - Muvakkat teminat 1125 liradir. 
4 - Bu i~e aid plan, ke~if, miinakasa liartnamesi, fennt $artname, tah• 

lili fiat, silsilei fiat. baymd1rbk isleri ~enel liartnamesi bir lira mukabilin· 
de Kars ~af1a Miidiirli.igi.inden verilecektir . 

5 - Istekli olanlar teklif mektublarile beraber teminat mektub veva 
makbuzlan, Naf1a Vekaletinden almi$ olduklan yapt ehliyetnamesi, Tica
ret Odas1 kayid hi.iviyet varakasm1 miihlirlii bir zarfa koyarak yukanda 
soylenilen saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri veya posta ile ~ondermeleti laz1mdtr. Teklif 
mektublarmda biitiin in~aat evrakmm okunup kabul edildigi yazilmast Hi .. 
ztmdu. (3483)' 

Kars Naf1a DirektorliiP.iinden: .... 
1 - Golede yaptlacak Hiikumet Kona.ihnm bir ktstm in~aatl 9500 lira 

ke§if bedeli aGtk olarak eksiltmeye konulmulitttr. 
2 - Eksiltme 5/7/937 de musadif pazartesi ~ni.i saat 15 te Kars: Na

fta Mi.idli~liigi.inde toplanacak Komisyonca yapllacakttr. 
3 - Muvakkat teminatJ 712/50 lirad1r. 
4 - Bu i$e aid plan, ke~if tahlili, fiatt, vahidi fiat bordrosu, fenn! sart

name, baymdtrhk isleri p;enel ~artnamesi elli kuru$ mukabilinde Kars Na• 
fta Mi.idiirli.igiinde verilecektir. 

5 - Isteklilerin teminatlarmt mal sand1~ma yattrmt$ olarak Kars Na• 
fta MiidiirliiNnden almu; olduklan ehliyet vesikalan ve Ticaret Odas1 ka. 
yid. hiiviyet varakalarile muayyen gi.in ve saatte Komisyona mi.iracaatleri 
'nan olunur. (3482 ) 

Devlet Demiryollari 

i,Ietme Umum 

ve Limanlar1 

Miidiirliigiinden: 
Goriilen ra~bet iizerine halkimtzm Adapa1iit ve Sapancada daha fazla ~·~ 

lab ilme>lerini temin icin pazar ~i.inleri i$leml!'kte olan tenezzuh trenlerin;~zt 
Adapezar ve Sapancadan avdetteki kalki$ saatlerinin a~agtdaki sekild.e degt~· 
tirilmi$ oldugunu saym halka bildiririz. 

Adapazardan 
Sapancadan 

izmitten 
Sapancadan 

K alku; saat 
:> 

Kalkts saat 
:> 

1. nci tren 
17.00 
17.45 

2. nci tren 
17.50 
18,34 

izmit ~Zezinn treni 
18.47 
19,30 

DiKKAT : t 17 50 
Saat 17,00 de kalkan tren yalmz 1. nci, 2. nci mevki arabal arla, saa 1 ~ci, 

de kalkan tren 3. iincii mevki arabalarla, saat ~8,47 de kalkan trcn de (S7gl) 
2. nci, 3. i.inci.i mevki arabalarla te~kil edilecekhr. 
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inhisarlar l:Jmum Mi.idiirliigiinden: 
idaremiz te~kilatmda <;ah~tlnlmak i.izere a§ag1daki ~artlar dahilinde iki AD ETA 

MUCiZE 
Saytn Y olcularnnmn Nazari Dikkatlerine 

~iRKETi HAYRiYEDEN : 

I 

• 
BIR 

Bu cazib kef;fin, SiZiN 
i~iN neler yapabildi
gini gosteren hakiki 

Fa kat, bunun da 
fennf bir izahz 

vardzr. 

namzet me!Y!ur almacaktlr. 
1 - Ya~1 35 ten a~agx olmak. 
2 - Aske:rlik vazifesini yapml§ olmak, vazife gormege manl hastahgx 

ve suihalleri olmamak. 
3 - Ahnacak iki memurd.an birl Mi.ihendis mektebinden veya tl'ni -

versite Fen Fakultesinden veya bu mekteblerin muadili olup idarece ka • 
bul edilecek ecnebi mekteblerinden mezun bulunacaktlr. Digeri de Ziraat 
mektebi ~lismden veya idarece kabul edilecek muadil bir ecnebi ziraat 
mektebinden ne~'et etmi~ olacaktlr. Bunlann her ikisi de kendi meslekleri 
dahilinde iyi teknik malumata sahib olacaklar ve mukemmel turkGe ve bil -
hassa turk<;e kitabete vukufdan maada frans1zca ve ingilizce veya frnstzca 
ve almanca lisanlarma laytkile vaktf bulunacaklardtr. 

4 - Bu iki memurun ayhk ucretleri 100 liradan a~ag1 olmxyacaktrr. 
5 - Namzedler tafsilatl a~agxda yazth imtihanlan geGireceklerdir. 

A - Namzedler kendi mesleklerile alakadar olarak idarece tayin edilecek 
iki~er teknik mevzudan birini seGerek bunun hakkmda turk~e bir mii· 
taleaname yazacaklardtr. cMi.i9deti iki saat" 

B - KendilPrine verilecek franstzca teknik bir makaleyi yanm sahifeye 
stgC'Jrmak suretile frans!Zca ve ti.irk~e olarak telhis edeceklerdir. 

«Miiddeti iki saab 
C - Almanca ve ingilizce hirer makaleyi ayni ve~hile hulasa edeceklerdir. 

c1'Iiiddeti iki saab 
D - Muhendis namzed verilecek bir rasyonel mihanik meselesini hallede-

cek. ZiraatGi namzed ise idare laboratuarmda bir dozaj yapacakhr. 
6 - tmtihan 6 temmuz 937 sah giinu saat sekiz buGukta Umum Mudur-

liik merkezinde yaptlacaktlr. 
7 - Taliblerin bu tarihten evvel evrakt musbitelerile ve bir dilekGe ile 

~=kte M~:;::ne ~:: etm~:~:~:ooden: (36R6)1 

Xabata~. Be§ikta§, Ortakoy, Kuru<;e§me, Arnavudkoy ve Bebek is· 
kelelerile Kopru arasmda muteber olmak i.izere mezkur iskelelerin bu
giinku bilet fiatlarma nazaran % 15 tenzilath ayhk abonman kartt ih -

da~; edilmi~Stir. 

Kartlar 1 temmuz 937 tarihin&n itibaren mflr'i olacaktrr. Bu kart -
Ian hamil olanlar umumi hatlarda oldugu gibi i~bu iskelelere ayni giin· 

de mukerrer gidip gelme hakkm1 haizdir. 
i&bu kartlar pazar gi.inleri mmtaka ve klstm fark1 arantlmakSizm 

Sirketin biitun iskeleleri arasmda muteber ol9caktrr. 28 haziran 937 ta
rihinden itibaren Kopriide Enspektorluk dairesile ldarei Merkeziye 

Kontrol Miidiriyetinde satt§a ba~lanm1~trr. 

AYLIK KART 
ikinci mevki 
Birinci mevki 

255 
382! 

BED ELi 

kuru,tur. 
kuru,tur. 

K6prU ve nakllye reslmleri olan 65 er kuru' 
yukar1da ya21h 1 inci ve 2 nci mevki bllet 

bedellerlne dahlldlr. 

fotograflar. 

Hemen bir hafta zarfmda bir 
~ok kadmlar, birka~ ya' gen<;le,
rni' ve biitiin ~izgi ve buru~ukluk· 
lart zail olmu,tur. Bu hal, kendile· 
ri i~in adeta bir mucize oldu. Fa
kat, asri fen i~in, ancak; uzun ve 
sabuh tetehbii senelerinin yeni 
bir zaferi oldu . .Alimler; burutuk
luklarm ihtiyarlaymca meydana 
~tkhgmm sxrrtna vaktf olmu,Iar· 
dtr. Cild, bazt canlandtrtcl unsur
lartm kaybeder. Onu besleyiniz 
yeniden tazelenir ve gencle,ir. h· 
te, Viyana Oniversitesi profesor -
lerinden Dr. Stejskal'in cazip ke11· 
fi bunu temin eder. «Biocel» tabir 

edilen ve gene hayvanlarm derin 
cild hocerelerinden istihsal edilen 
bu cevher, ~imdi pembe renginde
ki Tokalon kremi terkibinde mev
cuttur. Her gece yatmazdan evvel 
kullantmz. Siz uyurken, cildinizi 
besliyecek ve gencle~tirecektir. 
Burusukluklarmtz bir hafta zar • 
fmda zail olacak ve on ya, daha 
gene goriineceksiniz. Giindiiz i~in 
cild unsuru olan beyaz rengindeki 
T okalon kremini kullammz. Si -
yah noktalart eritir, a~tk mesamele· 
ri kapahr ve birka~ giin zarftnda 
en sert ve en ~irkin bir cildi yu· 
mutabp beyazlahr. 

I - idaremizin Pa~abahc;e Fabrikasmda ~a~tname ve projesi mucibince 
yaptmlacak 8502.15 lira ke~if bedelli betonarme ihata ve hudud tugla duvar· 
lan in~aah a<;xk eksiltmiye konulmu~tur. 

II - Eksiltme 5/7/937 tarihine rashyan pazartesi giinu saat 15 te Ka
bata~Sta Levazxm ve Mubayaat ~Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktlr. 

Baytnd1rbk • 

III - Muvakkat teminat 637.66 liradrr. 
IV - Proje ve ~Sartnameler hergiin 43 kuru~ mukabilinde !nhisarlar tn-

§aat Subesi Mudiirlu~nden ahnabilir. 
V - tsteklilerin eksiltme giiniinden evvel fe11ni ehliyet vesikalarmt 

ln~aat $ubesi Mi.idurlugiine gostererek vesika almalan l~tmdrr. (3540) ,.,.,. 
60- aded nihayetsiz bandrol maki· 48 aded S.T.F. 330 kav. band. 666X 

nesi bandasu. 1840X1 1/2 M/M 
48- aded roz tiitun terazi bandasu 48 » t.S.F. 310 kav. band. 610X 

50X2256X2 M/M 960X1 1/2 M/M 

Ktrklareli iskan Miidiirliigiinden: 
1 - Demirkoy kazasmda on aded ~ehir tipi kargir goc;men evi (3295) 

lira (70) kuru$ ve {95) aded koy tipi kargir ev (3020) lira ki ceman yekun 
(105) aded evih muhammen bedeli (33317) lira (70) kuru~tur. 

2 - Kerestesile beraber bilumum malzemei in~asile veyahud yalmz 
i§'<iligi on be~ gun muddetle ac;ak pazarhkla eksiltmiye c;xkarum1~hr. 

3 - 16 temmuz 1937 giinii saat 14 te ihalei evveliyeleri yap1lacakhr. 
Tali~lerin plan ve ~artnameleri gormek. ve in§aat mahallerini ogrenmek 
i~in lskan Mudurliigi.ine hergun ve kaza Iskan Memurluklarma muracaatleri. 

4 - ihale giinu taliblerin ehliyet vesikalarmm yanlarmda bulundurul-

masl. 5 - 2490 say1h kanun hukumlerine gore eksiltmiye i~tirak edeeek talib· 
lerin yUkan a yaz1h saatten iic; saat evve iskan d.airesine miiracaat eri yiiz• 
de yedi buc;uk muvakkat teminatlanm yatirm1~ olmas1 laztmdir. {3751) 

Ktrklareli iskan Miidiirliigiinden: 
1 - Vize kazasmda 50 ~Sehir tipi kargir go<;men evi 10579 lira ve 52 

aded koy tipi kargir ev 9901 lira 84 kuru$ ve 56 aded koy tipi kerpi<: ev 10065 
lira 44 kuru~ ki ceman yeklin 158 aded evin muhammen bedeli c30546:o lira 

c28h kuru~tur. 
2 - Keresteden maada bilumum malzemeyi in~aiyesile beraber veya· 

bud yalmz i~c;iligi 15 ~un muddetle ac;1k pazarhkla eksiltmiye Gikanlm1~t1r. 
3 - 14 temmuz 1937 <;aqamba gi.inu saat 14 te ihaleyi evveliyeleri ya· 

pllacaktrr. Taliblerin l?lan ve ~artnameleri gormek ve in~Saat mahallerini og
renmek iGin hergiin Iskan Mudiirliigiine ve kazalarda iskan Memurlukla-

rma miiracaatleri. 
4 - ihale gunu taliblerin ehliyet vesikalarmm yanlarmcl.a bulundu • 

rulmast. 
5 - 2490 saY.lh kanunun hukumlerine gore. eksiltmiye i~tirak edecek 

taliblerin yukanda yazl11 saatten uc saat evvel Iskan dairesine muracaatle 
yiizde yedi buGuk muvakkat teminatlarml yabrm1~ olmas1 laz1md1r. (3750) 

Ktrklareli iskan Direktorliigiinden: 

24- aded roz tuti.in paket uc me~Sinli 48 » i. S. F. 300 P. » » 610X 
ve duz 155X8650X2 1/2 M/M 2650X2 M/M 

3-T.M.S.=T.S.B.-6-4/3 di~li bari- 24 • Kav<;. Niha. Band. 220X 
ci kutru 720 M/M d1~ kutru 70 1710X11/2 M/M 
kamah 6 » 25 S/M lik muller k1y1m 

150-aded. S.C.M. 550 rejistans 220 V. band. 24 • 40 S/M lik muller kly1m 
band. 

I - Yukarxda yazxh malzeme pazarhkla satm almacaktrr. 
II - Pazarllk 8/VII/937 tarihine rashyan per~embe giinu saat 15 te 

Kabata~ta Levaz1111 ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla· 

caktlr. III - $artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ge~en ~ube&n almabilir. 
IV - tsteklilerin pazarhk iGin tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giiven· 

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

I - Mesaha zincirleri i<;in 502 aded deri k1hf t>azarhkla yaptmlacaktu·. 
II - Pazarhk 9/7/937 tarihine rashyan cuma gunii saat 16 da Kabata§ta 

Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakt1r. 
III - Resim ve deri numunesi hergiin sozu ge~en ~ubede goriilebilir. 
IV - isteklilerin pazarhk iGin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guven-

me paralarile birlikte ad1 ge<;en Komieyona gelmeleri ilan olunur. (3613) 

Dahilive Vekaletinden: 
Baltkesir Sehri ll alihaztr ll aritalarl 

' 
Ahmr. Eksiltmesi 

Bahkesir §ehri halihaztr haritalarx ahmt i§i kapall zarfla eksiltmiye ko

nulmu~tur. 
1 - i~Sin muhammen bedeli (6600) liraC.tr. 
2 - istekliler bu i&e aid ~artname, proje ve sair evrakl bilabedel Da-

biliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen Sefliginden alabilirler. 
3 - Eksiltme 14 temmuz 1937 tarihine rashyan ~af~Samba giinu saat 

on birde Ankara Dahiliye Vekaleti binasmda toplanaeak Belediyeler !mar 

Heyetince yaptlacaktrr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin a~awda yazth teminat ve 

vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olmalan 

laztmd1r. A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 495 lirallk 

muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun 4 uncu maddesi mucibince eksiltmiye ginnlye bir manl 

bulunmad1~ma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler imar Heyeti Fen $efli~in&n alacaklan milnakasaya gir-

me vesikas1. 

(Eski 
C 1 N S t 

Ekmek 
Dai(hc eti 
Kuzu eti 
S1.ihr eti 

sade ya~ 
Zeytin ya~ 
Sa bun 
Zeytin d.uble 
Beyaz peynir 
Ka~ar peynir 

Cama~rr ylkama parca 
Ceviz ici 
Kuru kaYlsl 

• tl'ziim 
Cam fxstxk 
Ku~ iiziim 
Kuru so~an 
Patates 
Toz ~Seker 
Mercimek 
Nohud 
Yumurta aded 

Pirinc Bursa 
Kuru fasulye 
Sirke 
Kuru barbunye 
Tuz 
Bira mayast 
Sale a 
Gaz litre 
Soda 
Civit PAKET 
Kuru bamya 
Limon aded 330 luk 
Pastlrma 
Yass1 kadayrl 
Tel kadaylf 
Ekmek kadaytf cift 
Giillac 
Cay 
Un 
Pirincunu 
Arpa &ehriye 
lrmik 
Makarna 
Ni~asta 
Bugday asurelik 1 - Burgaz kazasmda 27 sehir tipi kerpic goc;men evi 5671 lira 89 kuru~ 

ve iki aded koy tipi kargir ev 380 lira 84 kuru~ ve 79 aded koy tipi kerpi<: ev 
14199 lira 46 kuru~tur.Cemanyekun 108 evin muhammen bedeli 20252 lira 19 

kuru~tar. 
2 - Keresteden maada bilumum malzemei in~aiyesile beraber veyahud 

yalmz i~S<:iligi on be~ giin muddetle ac;xk pazarhkla eksiltmiye Qikanlmt~tlr. 

5 - Teklif mektublan ihale giinil saat ona kadar makbuz mukabilin • 
de Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile .e;onderilecek teklif mektub • 
lanmn tadeH taahhiidlii olmast ve nihayet bu saate kadar Komisyona gel • 

mis bulunmas1 Ianmd1r. 

Tavuk eti 
Hindi eti 

3 - 15 temmuz 937 per~Sembe giinu saat 14 te ihalei evveliyeleri yaplla
cakhr. Taliblerin plfm ve sartnameleri gormek ve in~aat mahallerini olfren • 
mek ic;in hergi.in iskB.n Miid.iirlugiine ve kazalarda iskan Memurluklarm';. mii· 

racaatleri. 
4 - ihale ~iinii taliblerin ehliyet vesikalanm yanlannda bulundurulmas1. 

Bu is hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti 
Fen Sefli~;ine muracaat etmeleri. «1565• (3392) 

I 

Yesil salata aded 
Prasa 
Ispanak 
Havu<: 
Laban a 

Direktorli.igiinden: 
Nafta · Fen Okulu) 
Miktar1 Tahmin bedeli Tutar1 !lk teminat 

kilo kurus Lira Lira 

40000 11 4400 330 

15000 46 6900 

1500 46 690 

1000 35 350 

7940 595/50 

4000 85 3400 255 

2000 65 1300 

2500 36 900 

500 37 185 

1000 36 360 

1500 60 900 

3645 273/38 

50000 4 2000 150 

200 38 76 

200 65 130 

300 20 60 

50 70 35 

50 24 12 

7000 3/5 245 

5000 7 350 

5000 26/5 1325 

200 11 22 

500 13/5 67/50 

60000 2 1200 

3522/50 264/19 

6000 25 1500 

2000 16/5 330 
500 10 50 
500 10 50 

1000 6 60 

20 80 16 

500 17/5 87/50 

100 22 22 

100 6 6 
50 70 35 

100 98 98 

10000 2 200 

100 70 70 

200 20 40 

150 20 30 

150 23 34/50 

200 55 110 

50 400 200 

2500 16 400 

150 20 30 

100 24 24 

100 18 18 

500 24 120 

100 18 18 

100 '1 7 

3556 266/70 

1000 50 500 

500 45 225 

725 54/38 

3000 1 30 

2000 4 80 

3000 5 150 

500 5 25 

1200 4 48 
60 < 

5 - 2490 sayth kanun hukumlerine gore eksiltmiye i~Stirak edecek talib· 
lerin yukanda yaz1h saatten u<; saat evvel iskan dairesine muracaatleri % 
7,5 muvakkat teminatlanm yat1rm1~ olmasi laztmd1r. (3748) 

1 - Babaeski kazasmda 80 aded ~ehir tipi kerpic gaGmen evi c16805• 
lira c60» kuru~ ve 108 aded koy tipi kerpic «1941h lira c92· kuru~ ki ce· 
man yekun 188 evin muhammen bedeli c36217:o lira c52:o kuru~tur. 

Klrklareli iskan Miidiirliigiinden: 
Kok kereviz 
Pathcan aded 
Taze bamya 

1000 6 
10000 3 300 

400 20 80 

3000 7/50 225 

Zonguldak Valili~inden: 
Smk domates 
Semizotu 600 6 36 

SaklZ kabak 1500 5 75 

1000 8 80 
I . Zonguld.ak Vilayeti iGinde Eregli - Devrek yolunun 1 + 616 - 27 + 000 

kilometreleri arasmda yap1lacak yirmi iiG bin dokuz yi.iz elli alh lira krrk se· 
kiz kurus ke~if bedelli ~ose esash tamirah i~?i kapal·1 zarf usulile eksiltmiye 
konulmustur. Eksiltmesi 14/7/937 carsamba gunu saat on be~te Zonguld~k 
Vilayeti Daimi Enciimeninde yapllacakhr. 

2 - Keresteden maada bili'tmum malzemeyi in~aiyesile beraber veya • 
hud yalmz isGiligi 15 giin muddetle ac,;1k pazarllkla eksiltmiye <;xkanlmtshr. 

3 - 13 temmuz 937 sab gunu saat 14 te ihaleyi evveliyeleri yap1lacakbr. 
Taliblerin plan ve ~Sartnameleri gormek ve in&aat mahallerini ogrenmek icin 
hergiin iskan Muc.i.irlugiine ve kazalarda iskan Memurluklarma muracaatleri. 

4 - !hale gunu taliblerin ehliyet vesikalarmm yanlarmcl.a bulundu • 

Taze bakla 
Dolmahk biber 600 10 60 

Eksiltme sartnamesi ve buna miiteferri diger evrak yiiz yirmi kuruiS mu
k&bilinde Zonguldak Naf1a Miidurli.igiinden almacaktlr. Muvakkat teminat 
bin yedi yuz doksan yedi lirad1r. Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmi Gaze
teni.n 3297 say1b nushasmda Gikan talimatnameye tevfikan Nafta Vekaletin
,u.l"> ::~lmmt~. miite~hhidlik ehliye~ vesikasile Ticaret Odasmdan 937 ytlmda 
almm1s vestka ve muvakkat temmatlarile birlikte teklif mektublanm yuka
nda yazth gilnde ihale saatinden bir saat evveline kadar Daimi Encumen 
Reisligine vermeleri ilan olunur. (3730) 

A~1k Eksiltme ile Ahnacak Motorin 
istanbul Miicadele Riyaseti 

Arthrma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Satm almacak madd.e: (40) ton Motorin. 
1 - Eksiltme 9/7/1937 tarihinde cuma giinii saat (14,30) da Kadxkoy 

Mod~da R1zapa~a sokak 14 numarada S1tma Miicadele Riyaset binasmdaki 
Konusyonda yap1lacakhr. 

2 - Tahmin edilen fiat (2400) lin~ ve muvakkat teminat (180) lirad1r. 
3 - Sartnameler bedelsiz olarak Istanbul S1tma Miicadele Riyaset ka· 

lemind~ goriilebilir. 
4 - Istekliler 1937 senesi Ticaret Odasma kayidli olduklarma dair ka· 

nuni vesika f,letirecekl!=!rd.ir. · 
5 - :Eksiltmiye girecek istekliler haz1rhyacaklan teminat mektublanm 

eksiltme saatinden cBIR• saat evvel Kadxkov Sxtma Mucadelesindeld Ko -
mi~vona vermis olacaklardtr. (3559) 

rulmast. 5 - 2490 sayxb kanunun hukii"'l.lerine gore. eksiltmiye i~Stirak edecek 
taliblerin yukanda yaz1h saatten UG saat evvel Iskan dairesine miiracaatle 
% 7,5 muvakkat teminatlarm1 yatirmx~ olmas1 lazxmdrr. (3749) 

Ktrklareli iskan Miidi.irlii~iinden: 
1 - Kxrklareli Merkez kasabasmda 20 aded ~Sehir tipi kerpi~ goc;men 

evi 4201 lira 40 kuru~S ve 91 aded koy tipi kargir 17328 lira 22 kuru~ ve 162 
aded kerpiGten 29117 lira 88 kuru§ ki ceman yekun 273 aded evin muham -
men bedeli fi0647 lira 50 kuru~. 

2 - Keresteden maada bilumum malzemeyi in~Saiyesile beraber veya· 
bud yalmz i:sGili~i 15 gun muddetle a<;1k pazarhkla eksiltmiye <;1kanlmt~tlr. 

3 - 12 temmuz 937 pazartesi giini.i saat 14 te ihaleyi evveliyeleri yaplla • 
caktlr. ~aliblerin plan ve !Sartnameleri gormek ve mahallerini ogrenmek ic;in 
hergiin Iskan Mudiirliigi.ine ve kazalarda iskan Memurluklarma miiracaatleri. 

4 - ihale giinu taliblerin ehliyet v_esikalarmm yanlarmcl.a bulundu • 

rulmast. 
5 - 2490 sayth kanunun hukumlerine gore. eksiltmiye i~tirak edeeek 

taliblerin yukanda yazi11 saatten uc saat evvel Iskan dairesine muracaatle 
% 7,5 muvakkat teminatml yahrm1s olmasl Iaz1mdxr. (3747) 

Samsun Belediye Reisliginden: 
Belediyemizin Gazi parkt bah<;tvanba~1hg1 a<;1kbr. Ayhgx 75 lirad1r. Ci· 

GekGilikten anhyanlarm ehliyetlerini ve hiisnuhallerini isbat eden vesikalar
la Belediyemize miiracaatleri ilan olunur. (3752) 

Taze A. Ka. fasulye 1500 10 150 

Balkabagi 200 5 10 

Enginar aded 1500 '1 105 

Taze bezelye 200 10 20 

Taze <:all 200 10 20 

Taze barbunya 300 12/50 37/50 

Karnabahar aded 500 16 80 

Hiyar 1500 2 30 

Salamura yaprak 200 16 32 

Yesil sogan aded 1000 1 10 

Maydanoz demet 5000 1 50 

Dereotu demet 1000 1 10 

Nane demet 200 1 2 

Kuru sarmxsak 50 26 13 

Pan car 300 4 12 

Marui aded 1500 2/50 37/50 

1868 140.10 

1 - Be~ikta~: Yud1zda bulunan mektebimizin mayxs 1938 sonuna ka
dar olan ihtiyacatmdan yukanda yaztlx maddelerden et kapah zarfla ve dt
gerleri ayrt ayrt ar;xk eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 2/7/937 tarihine rashyan cuma giinii et saat 15 te c.i~er
leri saat 10 dan ba~Shyarak mesai saatlerinde Y. Muhendis Mektebi Muha -
sebesinde toplanacak olan Satmalma Komisyonunca yaptlacaktlr. 

3 - isteklilerin ilk teminatlanm Yiiksek Miihendis mektebi Muhase -
beciligine yatrrarak alacak1ar1 makbuzlarla ve bu i~Sleri yapttklanna dair 
ruhsat, unvan tezkereleri veya Ticaret Odast bel£elerile birlikte eksiltm3 
giinunde Komisyonda bulunmalan. Sartnameleri gormek iizere Ytldtzda 
Tek.nik okuluna gelmeleri ilan olunur. (3410) 
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BOZKURT 
Bi~ag• ile tra• sabunlar1n1 

1sr arla aramag1 unutmay1n1z. 
Bunlar1n yerine yabanc1 sahipli ve yabanc1 isimli ba§ka 

b1~ak ve sabun verirlerse sak1n k6bul etme. 
Sizi gerek tiat ve maim yijksekligi hususunda memnun 

edecek oZ TURK <;OCUGUNUN mah olan BOZKURT 
Bt<;AK VE SABUNLARINl arkada§lanmza da tavs1ye 
etmekle oZ KARDE~iNiZiN yard1mma ko§mU§ oJursunuz. 

Mar kalanm1z hakkmda bir §ikiyetiniz veya bir ihtiyacm1z olursa derhal bize 
yaZJDJZ. Size cevao verir ve b1~ak numiinesi gonderilir. 

S AHIBI iMTiYAZ VE UMUM DEPOSU Tel. 22811 
FEHMi ARDALI VE MEHMET BOZKURT. Marpu~~ular yartm §i§eci han Istanbul. 

Somer Linyit Ocaklar1 
Komiiriin duman ve gazini de yakar 

Ankarada Beynelmilel Komiir Sergisinde te$hir edilen ve halkm 
lek biiyiik alakasmt kazanan patentli SOMER LiNYiT ocaklanm gor-
~k yanma ve yaktlmasmt anlamak istiyenler Galata R1hhmJ Yolcu 

T; .fonu kar~Jsmda <;:nacJ sokagmda Kouan Linyit komiirii mahrukat de-
29 aran>osuna buyursunlar. Patentli SOMER LiNYiT yemek ocaklart ko -

~miiru az yakan, en ucuz, en portatif, en zarif, en s1hhi ve her keseye 
ya (~' bir ocak harikastdn. 

S1hhi Miiesseseler Artbrma 

sa,. agrldan 
~athyacak g ib i 

ve Eksiltme Komisyonundan: N E V R 0 Z iN 
Kilo -Kuru kav1s1 Kuru fasulve Pirinc Nohud Ye~il mercimek 

Azi Cogu Az1 C'ogu Az1 C'ogu A1:1 Cogu Az1 Cogu 
800 1500 600 1000 13000 17000 200 300 200 300 

K1rm1Z1 mercimek Kuru iiziim Barbunve Sagan Patates M. Garanti 
Az1 C'ogu Az1 Cogu Azt Cogu Azt Coi!u Az1 Cogu Lira Kr. 
400 700 2200 3300 300 500 7000 10500 7000 13000 527 10 

Kapah zarfla vap!lan eksiltmede isteklisi c;tkmtyan Haydarpa~a Niimune 
ve Emraz1 Sariye hastanelerinin yukanda cins ve miktarlan yazth erzaklan 
yeniden kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Sihhat ve 1c;timai Muavenet Miidiirliigii bi
nasmda kurulu Komisyonda 2/7/1937 cuma giinii saat 15,30 da yap1lacakbr. 

2 - 1stekliler ~artnameyi 247 kuru§ mukabilinc!e Komisyondan alabi -
lirler ve niimuneleri ,gorebilirler. 

3 - Istekliler cari seneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 say1h ka -
nunda yazi11 bel_geler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubile birlikte teklif mektublanm ihale saatinden bir saat evvel Ko -
misyona vermeleri. (3788) 

SUMER BANK 
Bursa Merinos F abrikas1 

Miidiriyetinden: 
F abrikam1z yak1nda i~Ietmiye a~dacawbdan Meri
nos ve yanm kan yapaws1 olupta satmak istiyenle· 
rin hergiin fabrika miidiriyetine miiracaat etmeleri. 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - Belediye i~in a~ag1da miktar ve cinsleri yazu1 Arazoz, Vidanj, ve

saire almacakhr. 
2 - Bunlan vermek istiyen firmalarm ~artnameleri almak tc;in Beledi· 

ye Yaz1 hleri kalemine miiracaat etmeleri ve bu ~artnamelere muvaf1k ola
rak vereceklerl son fiatlan havi teklifleri 2 agustos 937 tarihine kadar Bele
diye Reisligine vermeleri ilan olunur. (3503) 

3 aded Siipiirgeli Arazos 
5 ,. Vidanj 
3 ,. Cop kamyonu 
1 ,. Hasta nakliye arabas1 
1 ,. Cenaze nakil arasabt 
1 ,. Merdivenli, motopomlu araba 
1 ,. Kamyon cc;Iplak ~asili:o 

1 ,. Motopomp ckJzakli elde ta~m1r:o 
2 ,. Motopomp •tek dingil iizerinde iki tekerleklia 

Tiirk Hava Kurumu 

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

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

10.000) lirahk iki aded miikafat vard1r. 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 937 giinii ak~amma kat".ar biletini delti$tir . 

rni$ bulunmahdJr. Bu tarihten sonra bilet iizerindeki bakk1 sak1t olur. 

Kapah zarf usulile artbrma ilan1 

S1vas Orman Direktorliii!iinden: 
1 - SIVas Vilayetinin Kovulhisar kazast dahilinde Rumyaylast, Tutya-

lik mevkii tnaktamdan 1937 senesi tahammiillii 4031 mikab c;am. Alembey 
Dumanhca maktamrlan 673 M3 c;am ve Dumanhca Kozan deresi Bedre~ or
mam<tm taharnmiilii 433 metro mikab c;am ki cem'an (5137) metro mikab 
san c;am beher metro mikab1 460 kuru~ bedeli muhammenle 19/6/1937 ta -
rihinden •tibaren 20 ~lin miiddetle arthrma ve eksiltme kanununun maddei 
mahsuslanna ,gore ve kapali zarf usulile arttirm1ya ~;Ikar!lmt~tlr. 

.. 2 - Yevmi ihale 8/7/1937 tarihine musadif per$embe _giinii olup aynl 
gunde saat 16 da SIVasta Orman DirektOrlii~ii dairesinde miite~ekkil Sat!§ 
Komisyonunda icra k!lmacakhr. 

3 - Muvakkat teminat miktar1 1772 lira 27 kuru$tur. 
4 - thaleyi miiteak1b yiizde yedi buc;uk teminati muvakkate yiizde on-

be$e iblag Pdilecektir. ' 
5 - Emvalin tutar bec!eli 4 taksitte odenecek, her taksit bedeli 3 ay 

olup milddeti 1 senedir. 
6 - Miiddeti i~;inde odenmiyen taksitler gec;en gi.inlerin yiizde 9 nizami 

faizile hirlikte tediye olunacakhr. 
7 - Tstekliler 2490 numarah kanunun tarifahna muvaftk olarak ihzar 

ede.cekleri teklif mektublanm ikinci maddede ~osterilen saatten bir saat ev. 
velme kadar SIVasta Arttirma Komisvonu Rivasetine bir makbuz mukabi
linde teslim etmelidirler. Posta ile e;onderilecek teklif mektublarmm arthr
ma saatin~en bir saat evveline kadar gelmi$ olmast Iaztmdlr. Postada vaki 
olacak gec1kmeler kabul edilmez. 

8 - Bu hususa aid ~artnameler, S1vas, Ankara, !stanbul Orman Miidiir-
liiklerinde .e:i:iriilebilir. ' 

9 - Kqif, ilan ve sair masraflar alana aid olacaktJ.r . (3661) 

En ~ idd etl i ba~ ve dl~ 
agralar1n1 dindir ir 

NEVROZiN 
BOUin agr1, s1z1 ve 

sanc1lara keser 

NEVROZiN 
Nezle, grip ve roma

tizmaya kar~1 ~ok 

muess i rd ir 

Ta~koprii asliye hukuk mahkemesin • 
den: 

Ta§kopriiniin c;etmi koyiinden Veysi 
oglu Ali tarafmdan a~Ilan veraset da
vasmm icra k1lman muhakemesinde. 
davacmm murisi babas1 ibrahimin 928 
senesinde i:iliimile veraseti kans1 Nuriye 
ve evladlan Hiiseyin ve Ali ve Ferideye 
miinhas1r oldugu §ehadetle sabit olmU§· 
sa da mezbure Nuriyenin miilkiyet ve· 
ya intifa haklarmdan hangisinin tercih 
ettigini kendisinden sorulmas1 icab et· 
mi~e de istanbulda olup ikametgah1 
mec;hul oldugundan ilanen tebligat ya
ptlmasi liizumuna mahkemece karar ve
rilmi§ oldugundan ilan tarihinden iti -
baren bir hafta ic;inde bir cevab verme
digi surette miilkiyeti kabul etmi§ addo
lunacagt ilan olunur. (33660) 

r Operator • 

RIZA UNVER 
Dofium ve kad1n hasta iJklarJ 

m Dteha ssJsJ 
Ca~alo~lu. Nuruosmaniye caddes 

No. 22. Mav1 yapt 

Tel eton 22683 --•• 

istanbul 6 nc1 icra memurlugundan: 
Dairemizin 937/1 No. h dosyasile mah 

cuz olup bu kere paraya c;evrilmesine 
karar verilen Sovyet E markah ve 
442491 No. h bir salon ayakh diki§ ma
kinesi 30 haziran 937 tarihine musadif 
c;ar§amba giinii saat 17 de Osmanbey, 
Samanyolu sokak, Borisyan apartima -
nmda asma katmda, ilk ac;1k arttirma 
suretile satllacagmdan, istiyenler mez
kfu giin ve saatte mahallinde haZ!r hu
lunacak memuruna miiracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Bah~e Mimanl 
Mevlud Baysal 

D5rdiincii Vaktf Han dordiincii 
kat 18 numara. Telefon: 23426 

Ill t l 11111!1 1 1 IIIII II II I I II I It II Ill 1 11111 111 I I l l t l ll llll 

Biiyiik ~ehir ve kasaba parklar•: 
Am t. meydan, c;ocuk parklan ve 
villa bahc;eleri ic;in modern proje 
ve planlar haznlar; ke~ifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikattm deruhde ve taahbUd 
eder. 

BUket, ni!iaD sepeti ve c;elenkler 
ic;in yapdan sipari!iler siir'atle ba
zulamr. 

Cic;ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; siis, meyva agac; ve agac
clklan: bahc;e aliit ve edevat1 ve 
ehliyetll Bahc;lvanlar ~onderlr. 

Katalogu (50) lruru§tur. 
Alakadarlara parasu ,gonderilir 

Z0MR0T YALOVA 
KAPLICALARI 

Bu sene Kapiicalarin Otel ve Lokantala
rinda biiyiik tekemmiiller yapiimi~tir. 1 ha
zirandan itibaren fiatlardaki ucuzlu.~ bilhas
sa calibi clikkattir. 
(:1nar Oteli: Bir giinliik pansiyon komple 
( Otel ve Y emek) bir ki~i i~in ( 325 ) ku· 

iki ki~i i~in otel ve yemek ( 550 ) 
lkurustur. 

~ 

Biiyiik Otel: Bir giinliik pansiyon kom
pie ( Otel ve Y emek) bir 
kuru~tan ba~l1yarak kat ve 

(350 ) kisi • • 
1~1n 

odalar1na gore 
' 

yedi liraya kadard1r. iki ki~i i~in 
dan dokuz liraya kadard1r. 

alt1 lira-

Aileler i~in ayr1ca tenzilat yap1l1r. 
Lokantalarda biiyiik bir itina ile haz1rlanan yemek

lerin tabldotu: Biiyiik Lokantada 100 ve Park Lo-
70 kurutsur. Alakart yemek fiatlar1nda kantas1nda 

dahi tenzilat vaniimisttr. . ' 
nazaran ~ok ucuzlami~Jllr. 

Zonguldak Urbayhg1ndan: 
Yiiz lira ayhk iicretli fen memurlugu bo~tur. 
A~ag1daki · ~artlan haiz isteklilerin bir ay ic;inde vesikalarile mi.ira • 

--aatleri. 
1 - Askerligini yapmi$ olmak. 
2 - Turk ve tam sthhatli olmak. 
3 - Naf1a Fen mektebinden mezun bulunmak. 
4 - tyi ahlakh olmak. 
5 - Memurluga manii olmamak. 

Husust ve miinferid 
dans dersleri 

Beyoglu Karlman kar§tsmda eski 
cPolonya• Nur- Ziya sokak No. 3. Mi.i
racaat saatleri pazardan maada her giin 
(12 - 14) ten (17 - 21) e kadar. 

Profesor Panosyan 

TORK TiCARET BANKASI 
. Merkezi: ANKARA 

HER NEVi SANK A MUAMELATI 

Her ay falzlerl Odenen : 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

$UBELER • • 
Adapazar1 BozUyUk Gemlik 

iSTANBUL ANKARA Band1rma Bursa lzmit 

Bart1n DUzce Safranbolu T elefon: 22971 Teleton ; 2316 
Bolu Eskl,ehir Teklrdag 

Tiirkiyenin her taraftnda muhabirleri vard1r. 

TELGRAF ADRESi : 

GENEL DiREKTORLOK: TURK BANK - ~ubeler: TiCARET 

N 

1 
s 



30 Haziran 1037 

Midenize 
DiUat ve iyi 
H AZIM ediniz. 

Cabuk, iyi ~ignemeden yemek yiyenler, faz baharath ve biberli 

yiyenler, bilhu~a ic;ki ic;enler midelerini ahri~ ederler ve 

EK$iLiK, HAZinSIZLIK, 
ag1rhk, ba~ donmeleri lsederler. 

MAZO 
MEYVA TUZU 

HAZIMSIZLIGI, M1DE ve 
RINI giderir, tNKIBAZI DEFEDER. Bugiinden 
§i~ MAZON ahmz. Hic;bir miimasil miistahzarla 
kabul etmez. MAZON isim, Horoz markasma 
Oeposu MAZON ve Boton ecza deposu, lstanbul Yenipof 
tane arkasmda. No. 47. 

Ayd1n Nafta Miidiirliiaiinden: .... 
1 - Eksiltmiye konan is : Aydmm Sake - Ortaklar ytJnun 

11 + 465 - 17 + 500 kilometreleri arasmda sose ve imalah smai.Y in • 
saahd1r. 

Bu isin kesif bedeli 17,551 lira 67 kurustur. 
2 - Bu ise aid sartname ve evrak sunlardtr: 
A - Eksiltme sartnamesi 
B - Fenni sartnamesi 
C - Mukavele proiesi 
D - Baymd1rhk isleri genel sartnamesi 
E - Kesif cetvelleri ve projeler. 
istiyenler bu evrakt Avdm Naf1a Mlidurlugiinde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 7/6/937 c.en 12/7/937 pazartesi glinii saat on be§ Vi • 

tayet Encurneninde yaptlacakhr. 
4 - Eksiltme kapali zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 1316 38 lira muvaktt te-

minat vermesi bundan baska asagtda vazth vesikalan haiz olmas1 lamd1r. 
A - Vekalette>n alman mi.iteahhidlik vesikas1, 
B - Ticaret Odasma kayidli olduguna dair vesika. 
6 - Teklif mektublart iic;iincii maddede yaztlt saatten bir saat!vve • 

line kadar Enclimende toplanan Komisyona getirilerek makbuz mmbilin· 
de verilecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet iic;lincli madq.ede yah sa
ate kadar gelmis olmas1 ve d1s zarfm miihiir mumile iyice kapatllmi~ulun
mast lazirndir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3385) 

istanbul Telefon Direktorliigiinden: 
idare ihtiyac1 ic;in muhtelif cins ve eb'adda 5 kalem fond bor1 kapah 

zarfla eksiltmive konulmu$tur. 
Eksiltme 13!7 /937 salt giinli sa at 15 te istanbul Telefon Direktorlili Ahm 

Satrm Komisyonunda yapilacakhr. 
Muhammen bedel 12.000 lira, muvakkat teminat 900 lirad1r. 
~artnameleri c;ah$ma giinlerinde Levaz1m Dairemizde gorulebilir 
!steklilerin bu tarihte en ~e~ saat 14 e kadar teminat paralari: mlira-

caatleri. (2893) 

I Devlet Demiryollar1 islelma Umam Miidiirliii:ihlen --·-------Muhammen bedeli 6500 lira olan 10500 metre muhtelif renk veiesende 
mucellid bezi 5/7/937 pazartesi glini.i saat 15 te Haydarpa$ada ~ar mas1 da
hilindeki Komisyon tarafmdan kapah zarfla eksiltmiye konmustur. 

Bu ise girmek istiyenlerin 487 lh lirahk muvakkat teminat ve anunun 
tayin ettigi vesikalan. Resmi .Gazetenin 7/5/936 glin 3297 numaral!niisha -
smda intisar etmi~ olan talimatname cl.airesinde almm1~ vesika ve teliflerini 
avni ,gUn saat 14 e kadar Komisvon Reisligine vermeleri laz1md1r. B i~e aid 
§artnameler Komisyondan parastz olarak da]{ItJlmaktadir. (3383) 

~ 

~uhammen bed eli (74472,60) lira olan ilac ve ttbbi malzeme 3/7/1937 
persembe glinli saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada !dare lnasmda 
satm ahnacakt1r. 

FLORYA'da 
Belediye tarafmdan s1hhat ve 

konfor noktai nazarmdan en s0n 
sistem olarak in§a edilen ve beton 
arme kabineleri bulunan modern 

Yeni Pl8j1 
ziyaret ediniz. Du§lart, emsalsiz 
lliksii ve uzun ikametler i<rin bir 
<fOk kii<;i.ik aparhmanlan vard1r. 
Sahildeki kazinosunda her gun or
kestra - Fiatlar mutedildir. 

hi ar1yorum 
Yuksek iktisad ve Ticaret mektebi 

mezunlarmdan, buylik bir muessesede 
mes'ul muhasib olarak ~ah§ffil§, her 
tiirlii muhasebe usullerine vaktf, tecri.i
beli bir gene i§ anyor. Taliblerin istan· 
bul A§trefendi caddesi No. 46, Tel: 23533 

YALNIZ 

BAKER ma§azalar~nda 
Her cins ve her renkte banyo 

kostumlerinin en zen~in cesidle· 

rini her verden mi.isaid serait ve 

her keseve elverisli fiatlarla 

bulabilirsiniz. 

Sat1hk ii~ otel 
E~yas1 

Sultanahmed 5 inci sulh hukuk ha -
kimliginden: 

Paris, ~usul ve ~eri~ otellerini i§ -
letmekte iken Olmii~ olan !brahimin te· 
rekesine mahkememizce el konulmu§ ve 
tasfiye edilmek iizere Paris, Musul ve 
~eri~ otellerindeki e§yanm sahlmasl
na karar verilmi§ oldugundan 6/7/937 
sah sa at 15 te Paris otelinde ve 7/7/937 
~ar§amba saat 15 te Musul ve ~eri<r o
tellerinde a<flk arttlrma ile e§ya sah§I 
yap!lacagt ilan olunur. 

Katib Glic;bilmez 

Bu ise ~irmek istiyenlerin «4973,63• lirahk muvakkat teminah kanu
nun tayin ettigi vesikalan, Resmt Gazetenin 7/5/936 gun ve 3297 b.h nus
hasmda :nti~ar etmis olan talimatname dairesinde almm1s vesika \! teklif
lerini ayni gun saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri lz:Imd1r. 

Sartnameler c370:. kuru$a Ankara ve Hayd.arpasa veznelerind satll - Operat6r • Urolog ••-... 
maktadrr. ~ (3578) Dr. Mehmed Ali 

~uhammen bedeli c150.ooo. lira olan S1vas atolyesl vin~ ve trn:>bor - iDRAR YOLLARI 
dorleri 23/R/1937 pazartesi gi.infr saat. l 5,30 da kapah zarf usulile Akarada 
!dare binasmda satm almacaktlr. Hastahklar1 miiteba11111 Kopriiba* 

1 815 • 1 1k n-u• .. v~~~~~~~~!i,~~W!!!!~E~m~in~o~ .. n~il~h~a~n~T~e~l~:~2~1~9~1:S~~~ 
tayin ettigi vesikalan, R;:::e~s:m~t:::,o.azetenm /5719:m-i . ve numarat nus -
hasmda int~.&ar etmis olan talimatname dairesinde almm1s vesika v1 teklif
lerini ayni glin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz11d1r. 

Sartnameler 750 kurusa Ankara ve Haydarpasa veznelerinde saUmak -
tadtr. (3534) 

~ 

Devlet Demiryollarl Haydarpasa 1~letme ~iidiirliigu Haydarp~a lo
Sim hekimligi emrinde herglin 10-12 ye ve 14 - 17 ye kadar bulunmal iizere 
kapah bir otomobil ac;tk eksiltme ile ve bir sene miiddetle 12/7/937 pazar. 
lesi giinu saat 10 da Haydarpasa gar binast dahilindeki Birinci i~Ietm! Ko -
misyonu tarafmdan kira ile tutulacakhr. 

Bu is icin muhammen avhk kira bedeli 155 lirad1r. 
isteklilerin bu babdaki seraiti ogrenmek iizere Haydarpa§a gar bina-

smda merkez hekimligine muracaatleri. (3S74) 

NAFIA VEKALETi 

Havayollari Devlet isletme 
' 

ldaresinden: 
De~let Ha:vayollan icin Eskisehir Tayyarecilik mektebinde tahsil e-ttiri

Iecek Pilot veti~;tirilmek tizere i.ic gence ihtiyacirntz vard1r. Asag1dak! sartlan 
hafz olanlarm 15/7/1937 aksamma kadar evrak1 musbitelerile birlikte N afta 
Vekaletine mi.iracaatleri 

A - Lise mezunu olmak. 
B - 30 va~Im gec;memi$ bulunmak. 
C - S1hhatlerinin havacthga miisaid oldu~u Eskisehir Hava Slhhiye he· 

Yetinin raporile sabit olmak. 

D - Devlet memuru olmak icin icabeden evsafa malik olmak. 
Yukandaki evsafi. haiz olanlara Eski$ehir mektebincl.e okuduklar1 za -

man kendilerine ayda •50· lira iicret verilecektir. «1726-. (3662) 

istanbul 3 tincti icra memurlugundan: 

Paraya <revrilmesine karar verilen ev 

e~yas1 Beyoglunda AyazpB.§ada Saray

arkasi sokagmda 11 No. b evde a~1k art
ttrma suretile satll.acagmdan talib olan

larm 6 temmuz 937 gtinu saat 18 de ma

hallinde haz1r bulunacak memuruna 

mi.iracaat etmeleri ilan olunur. (33661) 

JOSEPH BONNiCi 
PedlkUr 

lstiklil caddesi 140 No. 
Sureyyapa~a aparhman1 No. 4 

Telefon: 44436 
(Fransl7 Tiyatro u puajtnda) 

Eylib icra memurlugundan: 
~ahcuz olup paraya ~evrilmesi mu

karrer bulunan 4 aded bah, 4 aded An
teb kilimi, 1 aded gramofon 26 plak 
1 masa, 1 ayna, 4 kanape, 1 konsol, 1 ko
modin maaaynarun 15/7/937 tarihine 
musadif per§embe saat 13 ten 15 e kadar 
Eyiib islambey caddesinde 11 numarah 
hanenin onunde sablacagmdan rlisumu 
tellaliyesi mli§teriye aid olmak iizere 
talib olanlarm mezktir giin ve saatte 
mahallinde haz1r bulunmalan ilan olu
nur. 

-Bi~ki dersleri 
Evinde hocas1z kendi kendu.e 

bi~ki, diki§ ogrenmek i.stiyenlerle 
Yurd talebeleri i~in ~iikrii Canal 
tarafmdan yaztlmt~tlr. 

Kadm elbiselerine aid olan bl • 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya 
Be§ikta~ Diki§ Yurdunda satlhr 
Her evde bulunmasi laztmdlr. Ta~
raya posta paraS! almmaz. 

Tatbikat ve provalara aid ii~iin
cii cildi de basllmaktadlr. 

Adres • Be§ikta~ Diki~ Yurdu • 
Akaretler No. 87. Telefon 43687 

istanbul 6 nc1 icra memurlugundan: 
Dairemizin 937/1600 No. h dosyasile 

mahcuz olup bu kere paraya ~evrilmesi· 
ne karar verilen muhtelif ev e§yast 30 
haziran 1937 tarihine musadif ~ar~amba 
gunli saat 10 da Sirkeci, Hocapa§a, ibni 
Kemal caddesinde, Ye§il Bursa otelin· 
de, ilk apk arthrma suretile sahlacagm· 
dan, i.stiyenler mezktir giin ve saatte 
mahallinde haz1r bulunacak memuruna 
mtiracaat etmeleri ilan olunur. 

Zayi - Galatasary lisesinden alml§ 
oldugum tasdiknameyi zayi ettim. Ye -
nisini ~Ikartacagimdan eskisinin hiik -
mii yoktur. 429 Necmeddin Vural 

Orman Abm Sabm Komisyonu Ba~kanhg1ndan: 

-
____ c_i_n_si ___________ ~ __ i_k_ta_r_l ___________ ~~u~h~a~m-m~e~n~l -----C-in_s_i ___________ ~ __ ik_t_a_r_l------------~~--~~ fiah Ku. 

Ekmek 11000 K~. Narh Fi. Sade vag 1000 Kg. 
~uvakkat teminah: 91 lira 

ihale: 14/7/1937 Saat: 9,30 da 

Daghc; eti ekstra 4500 K~. 

~uvakkat teminat: 162 lira 
ihale: 14/7/1937 Saat: 10 da 

Silt 
Yogurt 
Tere vag 
Kavmak 
Ekmek kadavlf1 
Tel kad.ayru 

700 Li. 
1000 Ka:. 

50 • 
15 • 
50 Ad. 
30 Kg. 

~uvakkat teminat: 29 lira 
Thale: 14/7/1937 Saat: 10,30 da 

Yumurta 
Kuru sogan 
Patates 
Elm a 
Avva 
Portaka1 180 lik 
Taze bakla 
Salamura vaprak 
Taze fasulva 
Sak1z kaba~1 
Taze bezelva 
Dolmabk biber 
Domates 
Semizotu 
Pathcan 
Dereotu 
Maydanoz 
Taze sogan 
Ye!;:il salata 
Havuc 
Kereviz 
Karnabahar (orta) 
Ispanak 
Lahana 
P1rasa 
En~inar 
Limon 
Sale; a 

10000 Ad. 
1000 Kg. 
900 • 
200 • 
100 ,. 

1000 Ad. 
400 K~. 
50 • 

500 ,. 
400 ,. 
100 • 
75 • 

150 • 
60 • 

600 Ad. 
60 De. 

250 ,. 
200 • 
500 Ad. 
250 Kg. 
300 ,. 
200 Ad. 
700 Kg. 
350 " 

1000 .. 
500 Ad. 

1500 • 
100 Kg. 

Muvakkat teminab: 74 lirad1r. 
!hale: 1417/1937 Saat: 11 de 

48 

14 
19 

115 
150 
15 
20 

2 
6 
7 

20 
15 

3,5 
15 
25 
13 
10 
20 
10 
7 

10 
3 
1.5 
1,5 
1,5 
1,5 

10 
10 
15 
6 
6 
5 

10 
2.5 

30 

~uvakkat teminah: 64 liradtr 
ihale: 14/7/1937 Saat 14 te 

Zevtin vag 
Zevtin (Gemlik) 
Sa bun 
Beva peynir 
Kasar peynir 

250 K~. 

150 
400 
300 
200 

,. 
,. 
,. 

Muvakkat teminati: 48 lirad1r 
ihale: 14/7/1937 Saat: 14,30 da 

Pirinc (Bursa) 
Seker 
Kuru fasulya 
Un 
Nohud 
Makarna 
Sivah mercimel< 
Ktrmtzl • 
Pirincunu 
Kuru i.iziim 
Tuz 
Sarmtsak 
frmik 
Cav 
Sehrive 
Bullnl.r 
Cilek rec;eli 
Visne ,. 
Konserva tiirlU 

• Avsekadm 
Kuru kav1s1 
Cam ftstlib 
Kus i.izi.imi.i 
Bugday 
Soda 

1000 
1400 
500 
720 
200 
250 
150 
50 
50 

100 
300 
20 

200 
15 
50 
60 

100 
100 
250 
250 
100 
15 
15 
30 

300 

Kg. ,. 
,. 
,. 
.. 
,. 
,. 
,. 
.. .. 
" ,. 
,. 
,. 
,. 
,. 

Muvakkat teminatl: 110 liradli' 
!hale: 14/7/1937 Sa at: 15,30 da 

62 
40 
40 
40 .. 
70 :t 

2-l 
27 
15 

H. 
18 
20 
25 
6 

20 
25 

500 
25 
13 
50 
50 
18 
18 
80 

100 
30 
14 

Sl 

• 
• 
• 

1 Biiviikdere Bahc;ekovde bulunan Orman Fakliltesi istanbul k1srnt icin yukanda yaz1h erzak vesaire «7-. sart
name ile eksiltmiye konulmust ur. 

2 Eksiltmeler istanbul Orman Direktorliii!ti dairesinde 14/7/1937 giinlinde her k1smm altlarmda yazili saatler• 
de vaPllacakbr. ' 

3 - Eksiltmive girebilmek icin vukanda her ktsmm altmda vaz1h muvakka t teminatlarm ~alive veznesine yab 
nld1klarma dair makbuz gostermek ve 2490 sayth kanunda vazth evsaflan haiz olmak laztmdtr. 

4 - Sartnameleri gormek istiyenler hergi.in Buyukd.ere Bahc;ekoydeki Or man Fakliltesine miiracaatleri ilb 
olunur. (2646} ------

Baytar Aran1yor 
P1narhisar Belediyesinden: 

Belediyem!zin (938 mali y!lmda iicreti yiik~elmek liartile) 
ayhk iicretli baytarhgt a<rtkhr. Talib olanlarm Belediyemize 
ilan olunur. 

HAYIIE7TO. 
t;IZI/1 

ZUhrevt ve clld hastal1klan 
MUteha••••• 

or. Hayri ~m& 
(),~tleden sonra 
kar 1smda No. 

,c..yo~lu A~aeaL 
33, Telefon: 435& 



res 
1 

litr 
ter 
tar 
at 

fa 
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b: 
k& 
~e 

k 
t; 
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( 
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T I F 0 
hahta 1g1n1n sirayetine en biiyiik 

" 
\ 

HASAN DIPOSU 

sebebdir. 

Adi gaz1 ve buna benzer boyab mayileri Av
rupa ve Amerika markah siislii kutular ve 
gaz tenekesine koyarak F A Y D A yerine 
sat1yorlar ve herkesi aldatiyorlar. ~ok dikkat 

ediniz. T aklidlerinden sakininiz. 

I 'I 
k1llna hata gelmaz ! 

cOptamin• sa<; eksiri ba~Ska miima
sil ilaclar gibi terkibi me<;hul for • 
miillerle de~il halis vitamin cevhe • 
rmc!.en yapthr ve bu kudretile her • 
~eyden evvel sar;larm dokiilmesine 
sed <;eker. 

Sa<;larm dokiilmesi, guddelerin za
yiflamasmdan ve arhk k1llan yasa -
tamamasmdan ileri gelir. hte Opta -
min bu guddelere can asthyarak der-

(j) • . • • -~ 
1~ serS'z.s'zncre 

p 

.. ... ,,. ~··)y' A,' 
/ .iiJ' ' 

4~· ., 

I 

GOZUNU SE~DiGiM ZEYTiNYAGI 
Bununla piliv m1? Tath m1? Mayonez mi? Path can dolm Sl 

m1 Pitirsen, sa lata m1 yapsam? 
Tam 1-4 

1-2 
1 

Litre §i§e · 4( Tam 2 Litre §i§e 200 
90 

550 
, , , 6( , 1 , teneke 

" 
Hasan 

n , 10( , 7.1/2, , 

fnJf Dlf4Jrndan 

ddhd uczqunu 
a 

!Julam~1n1f 
~ 

istanbul! Ankara, Beyoglu, Betikta,, Eskitehir. 

Ba3 ve dis agnlan 
GRiP, YAZ NEZLESi, RDMATiZMA 

ve kadtnlann sanctlanni 
derhal ge~irir. 

Siz de tecriibe 
ediniz. 

hal kuvvetlendirir. Bu suretln sa<;lar 
gi.irbi.izleserek yeniden hayata ka -
vusur. 

cOptamin" kepekleri temizle . 
mekte, saQlara revnak vermekte de 
savam havret tesiri haizdir. 

Stvas BaYJndtrbk Direktorliigiinden: 
1 lik ve 12 lik ambaUijla· 

r1n1 her eczaneden 
aray1n1z. 

Mutlaka tecriibe etmelisiniz Ogretmen Arantyor 

Posta T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 

14,25P lira 57 kurull ke~Sif bedelli SIVas - Erzincan yolunun 82 - 86 + 230 
kilometreleri arasmda 4230 metre tuli.indeki ~ose tamirat1 esasiyesi 8/7/937 
per~embe ~i.ini.i Stvas Vilayet Enci.imeninde ihale edilmek i.izere kapah zarf 
usulile 21/6/937 den itibaren eksiltmiye konulmu~tur. Muvakkat teminat 1069 
lira 46 kuru~tur. isteklilerin bu i~i yapabileceklerine dair ehliyet vesikas1 
ibrazma rnecburdur. isteklilerin teklif mektublanm . 8/7/937 persembe gi.ini.i 
saat 14 e kadar Vilayet Daimi Enci.imenine vermeleri lazimd1r. Ke~if ve liart
namesi herzaman Vilayet Nafta Mi.idi.irli.igunde gori.ilebilir. (3642) 

MiNE Dit macununu kullan1n1z 
Dit hekimleri kontrolu 

alt1ndad1r. 

Ti.irk Maarif Cemiyetinin Ankara Lisesi (Riyaziye), (~abiiye • Biyoloji), 
(Fizik) (Fen Bilgisi), (Kimya), (Tarih), (Cografya) , (Ingilizce) gr?plan 
i<;in daimi ogretmen almacakhr. Yiiksek mekteb mezunlarm~an istegt alan: 
Iarm istida ve musadr:l.ak terciimeihal suretlerile Cemiyetin Istanbulda Yem 
postane kar~tsmda Erzurum hanmdaki ilan isleri Biirosu Mi.idi.irli.igi.ine mi.i
racaatleri. (3700) 1 - Kumas1 idare tarafmdan verilmek, diger malzemesi mi.iteahhide 

aid olmak iizere 1800 tak1m maakasket elbise diktirilmesi kapah zarfla ek
siltmeye <;lkanlmistlr. 

2 - Muhammen bedeli 6300, muvakkat teminab 472,50 lira olup ek
siltmesi 5/7 /P37 pazartesi ~i.ini.i saat 15 te Ankarada P. T. T. Satmalma Ko
misyomtnda yapllacaktlr. 

3 - Istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu Ti
caret Odas1 vesikasmdan ba~Ska 3297 No. 7/5/936 tarihli Resmi Gazetede ya
Ilt mi.iteahhidlik ehliyet vesikasm1 ve teklif mektubunu muhtevi kapah 

zarflanm o gi.in saat 14 e kadar mezkUr Komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 
4 - Sartnameler Ankarada P. T. T. Levaztm Mi.idiirliigunden, !stan

bul Beyoglunda P. T. T. Ayniyat Sube Miidi.irli.igunden parasJZ verilecek· 
tir. (3465) 

Kirabk 

~~r-i ~W/!ik ~ 
DIOMOBil ve MAKiNiST OKULU 

Taksim • STADYOM 

3 ayhk yeni devre 9 temmulda 
ba§hyacakl!r. Safar olacaklar §im
diden miiracaat. Amatorler: Teo
rik ve pratik ge<;irecekleri imti· 
hanlara haz1rlamr. Program 

isteyiniz. T elefon: 42508 

Yazthane 
Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankas1 istanbul ~ubesinden: 
Karakoyd.e bankamtz binas1 yanmda mi.iessesemize aid Gabay hanmdaki 

2. 5. 6. 8, 10 ve 11 numarah odalar kiraya verileceginden isteklilerin Banka
mtz Muhasebesine mUracaatleri. (3712) 

Umumi sab~ yeri: Asri di~ deposu, Ta~ Han, Istanbul 

istanbul T elefon Direktorliigiinden: 
idare ihtiyact i~in muhtelif cins ve eb'adda 13 kalem kur§unlu kara kab

losu kapah zarfla eksiltmiye konulmulltur. 
Eksiltme 12/7/937 pazartesi giinii saat 15 te istanbul Telefon Direk • 

torliigi.i Ahm Sat1m Komisyonunda yaptlacaktlr. 
Muhammen bedel 20,000 lira, muvakkat teminat 1,500 liradtr. 
Sartnameleri ~ah~ma gi.inlerinde Levaz1m Dairemizde gori.ilebilir. istek

lilerin bu tarihte en gee; saat 14 e kadar teminat paralarile mi.iracaatleri. (2894) 

Mar, 
otomatik 

Muavin 
makas 

alb aded 
32X6 
Uistik 

DAiMLER - BENZ - MERSEDES 
Mazutlu kamyonlar• 

Diinyanm en idareli ve ekonomik 
nakil vas1talarzdu, 

Taksim bah4iesi kar~m No. 25 
Tell!'raf: Dizel • Istanbul 

.Sattzo ve tla~muttarrzn. Yunu.w Ned• 
Umumt nemyatJ U1are eden fa22 IlLer! 

Deniz mecmuas1mn 1 temmuzda 
~1kacak 25 inci sayiSJ muhtelif de
niz mevzularm1 ve ezciimle bir 
bu~;uk milyon sterlinin denizden 
nasd c;lkarddlgma aid ilmi ve fenni 
yazllart ihtiva etmektedir. Tanm
ml~ gemi siivarilerinin k1ymetli 
yazdarmt toplam1~ olan «Deniz» i 
c;ok :51k bir salon mecmuas1 haHn
de biitiin okuyucularlllllZa hara -
retle tavsiye ederiz . 

Tevzi evi Merkez R1hbm han 

istanbul Nafta Miidiirliigiinden: 
7/7/937 <;ar~amba gi.inii saat 15 te istanbulda Nafta Mi.id~rliigiinde. ~494!" 

lira ke~if bedelli Dolmabah<;e Saraymda tesis edilecek Restm Galenst i<;m 
yap1lacak kaplama ii;ileri a<;Jk eksiltmiye konulmu~tur: • . 

Mukavele eksiltme baymd1rhk i&leri genel, husus1 ve fenm sartnamelen 
proje, ke~if hulasasile bun~ mi.iteferri d.iger evrak dairesinde goriilecektir, 

Muvakkat teminat •372• liradtr. 
isteklilerin en az c3000• lirahk bu i~Se benzer i~ yaphgma clair gostere .. 

cekleri vesika i.izerine Naf1a Miidiirliigiinden alm1~ oldugu miiteahhidlik ve 
Ticaret Odas1 vesikalarile gelmeleri. (3536) 

KANZUK SAC EKSiRi 
KOMOJEN 

Sac;larm koklerini kuvvetlendirir. 
DokUlmesini keser. Kepekleri ta
mamen giderir ve biiyiime kabili. 
yetini arhrarak sac;lara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif, kullarn&l 

kolay bir sac; eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • 1ST ANBUL 
Mildflrll· Ha''"'' Munil 

Cumll.li.Tzlfe% matbaaaa dordiincii kat. Telefon 49211.1 L--••••••••••••••••••l•••••••ij 


