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1 Temmuz 1937 

Her eve laztm olan ~ok 

faydah b r eserdir. 

F ransada mali buhran had safhada TUrk top~usuna ~eref veren tatbikat 
Kabine Meclislerden isiediji Diin Metris ~iftliginde biiy ·· 

geni~ salO.higeli aldz top~u ab~lan yap1ldi 
F akat ilk is ol arak 

' 
parantn ktymeti 
bedbin bir hava 

diisiirii· 
' 

liiyor. Bu vaz iyet yaratb 
•·························································· 
Cemiyetin ve emniyetin 

timsali ulan 
memur : Polis 

'Oikkat olunursa medeniyetle 
;leri milletlerin kaffesinde 
Do/is, adeta fa:r.ilet heykeli 
gibi yiikselen bir man.zara 

ar.zeder 

(E=' vvelki giin Polis mektebinde 
~ bu ytl tahsillerini bitirerek ~e-

hadetname alan 240 mezunun 
liploma ve miikafatlanmn verilmesi mii
lasebetile ktsa, fakat manah bir toren 
•apllmt~!Jr. Torende Dahiliye ve Adliye 
3akanlanmtz hazn bulunarak her ikisi 
le polis vazife ve mesleginin ehemmiye
i iizerinde ~ok kuvvetli sozler soylemi§
·rdir. Bu sozler herhangi bir rasime do
lYISile irad olunmu~ nutuklar ol -
1aktan ziyade Polis mektebi mezunb.
na ve biitiin inztbat ve asayit memur -
Irma verilmi~ ktymetli hirer son ders 
lytlacak mahiyette idi. Filhakika cemi
tt ha.1' k ••4•lr -pc • m.utlalc bir 
lnniyetten jbaret olduauna «Ore bunu 
~minle miikellef olan meslegin nekadar 

Yeni ve eski Ba~vekil Chautemps ve Blum bir arada 

Haricdeki akisler 
ingiliz matbuab bu neticeyi c<Fran-

san1n iflasm ,eklinde goriiyorlar 
Paris 30 (A.A.) - Mali meseleyi nan miizakerelerden sonra saat 4,30 da 

halletmek i~in hiikumetin taleb etmi! ol- 228 reye kar§t 380 reyle kabul etmi~tir. 
dugu geni1 salahiyetlere aid kanun Ia - Paris 30 (Hususi) - Biitiin gece de
yihaSI, biitiin gece devam etmi! olan ve vam eden miizak~relerden sonra Meb'u
oiikimu iade i~in M. Herriot'yu ii~ de fa <an mecli,: bu sa~ah hUlc:iirnetin iste~ii!i 
celseyi tatile mecbur b11akan btr taktm I mali salahiyet kanununu kabul etmi§tir. 
vahim hadiselere sebebiyet vermi§ bulu- [Arka .. sa. 1 •iitun 1 de] 

· ylik bir ehemmiyeti haiz bulundu&:unu ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••···············:·•••• .. ••••••••••··································"''''' 

epimiz kolayca takdir ederiz. Poiisin T .. k I n k d I. '-' . . 
uyuk ktymet ve ehemmiyetini herkesin ur - ra ar e~ IgiDID 
;lip anlamast nekadar laztmsa bizzat ~ 
olis memurlannm bu bilgide ciimlemize 
tiin bir ilerilige sahib olmalan o kadar 

lzemdir. Bu pek yiiksek ehemmiyetli 
azife ancak boylelikle en miikemmel 
Irette yaptlabilir de onun i~in. 

• sam Inti bir tezahiirii 
Tahmnda verilen bir ziyafette iran ve Tiirkiye 

Hariciye Nazzrlan soyledikleri nutuklarda 

iki devlet arasmdaki baglzllgl en belig 
bir tarzda ifade ettiler 

Tahran 30 (A .,.. 
A) - Pazartesi 
giinii Tiirkiye Ha -
riciye Vekili Dr. 
Tevfik Rii1tii Aras 
1erefine verilen zi -
yafet miinasebetile 
han Hariciye N a -
zm Samiy, a§agtda
ki nutku soylemi~ -

Dahiliye Vekilimiz ,Siikrii Kaya muh
•lif meziyetleri arasmda bilhassa em:ti
et vazife ve memuriyetine ~ok anlayJ§h 
lr ehemmiyet atfetmekle temayiiz etti. 
lnkarada onun te§ebbiis ve gayretile 
iikseltilen Emniyet abidesi bu ihtima
m adeta canlanan ta§taki belagatli 
adesini te,kil eder. ,Siikrii Kaya her 
~sile ile oldugu gibi bu abide ile de an
tmak istiyordu ki emniyet memuru -
ln cemiyet iGinde cemiyete ifa ettigi 
tzife hiirmetle kar!tlanmaga laytk bii
lkliiktedir. Bu hakikati halk bilmeli ve 
lhassa emniyet memurunun kendisi 
•k iyi kavram•J bulunmahdtr. Senin be
rn rahat ve huzurla ya•amakltglmtzt 

' tn: 
min iGin kendi rahatmt ve hatta ma,m- «- Ekselans, 
1 hayat1n1 feda eden bir memurun ade- Asia soz almak 

Tahrandan bir manzara: Parlamento binas1 

cemiyet fedaisi saytlacak ktymette bir niyetinde degildim. 
tanda1 oldugunu kabul etmekligimiz Bununla beraber 
ruridir. Ancak vazifenin k1ymet \'e i~inde bulundugu • 

emmiyeti 0 kadar biiyiiktiir ki onu he- muz havanm samimiyeti bende oyle bir se- nun i~in size jU birkaG kelimeyi arz ve tev-
nizden evvel polisin takdir etmesi icab 1 f t 

vine hissi haS! etmi§tir ki bu hissi i ade et- cih ediyorum. Bu his, ran payitahtmm bir 
nektedir. 0 mesleg"inin mana ve rna - 1 b 

memek benim i~in miimkiin degi dir, u- [Arkas• Sa. 4 sutun 4 tel 
Vetini nekadar derln ve ileri kavramJ§- .......................................................................................... ,1 ,, .. ,,, 1 , ........... , 1 ,,, .... . 

vazifesini o kadar giizel ve miikem -
•I ifa edecektir. Dikkat olunursa me
niyette ileri milletlerin kaffesinde po
adeta fazilet heykeli gibi yiikselen bir 

Musolini harb istemiyor! 

KJrmizi ordunun top~ulari, 
hattindaki Mavi ordunun 

Biiyiikdere - Kii~iik~ekmece 
mevzilerini tarumar ettiler 

Trakyada Mavi ve Kumtzt ordular a-
rasmda t;etin bir barb var. Mavi ordu, lamasma mani olmak i~in taar
biiyiik bir faikiyet temin ederek, Kum1z1 ruza karar vermi~tir. Bu miina
orduyu geriye dogru siirmii§tiir. sebetle Biiyiikdereden Kii~iik-

F akat Ktrmtzt ordu kendini toplamtj, ~ekmeceye kadar olan cephe
Mavi orduyu Biiyiikdereden Kiit;iikt;ek- de piyade ve siivari kuwetle
meceye kadar olan sahada durdurmaga rile taarruza ge<;ecektir. 
muvaffak olmu§tur. Maamafih Kmmzt Fakat taarruza ge<;meden ev
ordu istihbarat te§kilab, Mavi ordunun, vel Mavi ordunun be! mmta
kuvvetlerini takviye etmekte ve bilhassa kadaki mukavemet noktalanm 
be§ mmtakada mukavemet noktalan vii- tahrib etmek laztm gelmekte- -
cude getirmekte oldugunu haber a!mtt - dir ' Bataryalaruruzdan bir top doldururken 

ltr. Bunun i<;in Kmnizi or'dunun hafif ve I man ed~ce~tir: •. ;t' . k I 
.!Grmizi ordu kumandanltgt dii1mana agtr top.;usu dii§mamn mukavemet nok- Metns <;tfthgm4e T op<;u A!'' o u u • 

vakit kaz1111dtrmamak ve kuvvetlerini top- talanm 30 haziran saat 11 de bombardt- [Arkaa. Sa. 6 •utun l tel .............. ~:::~;~ ....... 'Ihtiiiii~it~~ ...... ~i;;I~;;· .... ·b·i; ... 
' I 

feri bugiin bize · §ehir daha zaptettiler 
teslim edilecek 

Tiirk • Fransiz ticaret 1 

muahedesi de bugiin 
mer'iyete girecektir 
Halebden bildirildigme gore, son 

anla§rna mucibince Toprakkale -
Payas ve 1slahiye • Meydan Ekbaz 
hatt1m Tiirkiye 1 temmuzda teslim 

· alacakb.r, ' I 
Bu i~lerle me~gul olmak iizere 

bir heyetimiz Halebe gitm~tir. 
Tiirkiyeye devredilecek olan bu 

hat!arm uzunlugu 72 kilometrodur. 
Verilen haberlere gore, Haleb- Nu

~ saybin demiryolunu da satm almak 
i~in hiikfunetimiz, Fransa ile miiza
kerelere gir~mi~tir. 

Turk • Frans!Z ticaret 
muahedesi 

italya ingiitereyi Franco Almanya iie 
hiikiimetini tammas1 i~in zorluyoriar 

Salamanca 30 (A.A.) - Frankist 
kttaat, diin saat 12,30 da Bilbao'nun ce
nubu garbisine 20 kilometro mesafede 
Hin Valmaseda ~ehrini ijgal etmi§lerdir. 

Ademi miidahale komiteainde 
Alman miimesailinin itirazt 

Londra 30 (A.A.) - Havas ajanst 
rnuhabirinden: 

Ademi miidahale tali komitesi toplan
t!Sintn sonunda salahiyettar bir zat, !span
yo! sahillerinin kontrolu hususunun 1ngi
liz ve F ranSIZ gemilerine tevdi edilmesine 
dair olan F ranstz - 1ngiliz talebine kar§t 
von Ribbentrop'un ileri siirmiij oldugu 
ba§hca itirazm bu hiikumetlerin yalmz 

Valencia' da miimessilleri bulunmakta ol• 
mast keyfiyetine istinad etmekte oldugunu 
beyan etmijtir. 

Siyasi mii§ahidler, ltalya ile Alman • 
yamn Paris ve Londra'nm Burgos hiiku
metini tammalan takdirinde F ransiz • 1n
giliz plamm kabul etmeleri muhtemel ol
dugu miitaleasmda bulunmaktadtrlar. Bu 
mii1ahidler, bu kabil bir tammamn kabul 
edilemiyecegini ilave etmektedirler. 

Bu 1erait dahilinde F rans1z • lngiliz 
plam akamete mahkum olacakllr. Binne
tice tali komitenin 2 temmuz i~timamda 
«kontrolun nihayet bulmu1 oldugul> iliin 

IArka.n sa. 6 sfitun 1 del 
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. re;~·;; 3~a~e!~a-i!~:~c;~: ~~:- Tifoya kar~l harb 
edilen ve 1 temmuzda mer'iyet mev- 'l 

( ~~~.eli~~~.~~~~!:·~t ;;.~~r.: l B1·r s1hhat Erka" niharbi·ye I ket tlcaretmm m~af1 1~m buyuk ~ 
~ imkanlar temin etmekte oldugunu 

bildirrn~edir. · heyeti kurmaliyiz! 
Suriye Ba,vekili 

Halebe vard1 
lnzara arzeder. 

s;, devletin diger biitiin memurlan 
n l.erkes o kadar me§gul olmaz. Fa -
t polis yerli yabanct herkesin i~inde ol
gu icin onun miistesna vastf!an haiz 
naSI hehemehal !iiztm ve herkes tara-

Maruf bir fa~ist «Fakat ingiitereye inlnyaddan C 'I M" d" 1· t b I . em1 ur um san u-
Jbaret bir roi almak ve boi~evikierin tahrikatma da yapbg• temasiardan 

Bir memiekette ~Jkan bir isyanla, zuhur eden 
sari bir hastaiJk birbirine ~ok mii~bihtir 

Dr. Urulog Belu;et Sabitin miitaleasl 

YUNUS NADI 

Pek yakmda 
tag Riizgarlar• 
AHMUD YESARi'nin 
' ;n son ve en gii.zel romam 

hedef olmak istemiyoruz!» diyor memnun kaid.gm• soyiedi 
.. 1 

~1. .Mu olini asker! k1t'alan tefti~ ederken 
Parite ~tkan L'intransigeant gazetesi-~ dan vaki bir fa,ist ile yapttgt miilakah 

oin Roma muhabiri, siyasi ahvale yakm- [Arlcasl Sa, 7 •iitun S tel 

Suriye gazeteleri Turk· 
Arab dostlugu hakkmda 
hararetli yazdar yazJyoJ· 

Haleb 30 (Hususi muhabirimizden)
Suriye Ba1vekili Cemil Miirdiim Suriye 
fevkalade komiserile birlikte buraya gel
mil ve biiyiik merasimle kar§IIanmt§hr. 
Ba,vekil gazetecilere vaki beyanatmda 
lstanbulda Turk biiyiik erile yapbgt te
maslardan GOk memnun ve miitehassis 
kaldtgtnl soylemi§tir. 

Agtr ba,h ve c:logru dii~iinen Suriye 
[Arkas• Sa. 3 siitun 6 da] 

Dr. Orolog Beh~et miirekkeb bir erkamharb 
Sabit ilk sualime sesmin heyetinin te§kili ve bii • 
ahenginden belli olan tiin halkm seferber edil-
bir heyecanla cevab ver- mesi laZimdtr, Bu i§te 
di: muntazam bir program 

«- Gazetenizin ti • dahilinde ve sebatla .;a-
foya kar~1 a~tlgt harb h1mak gerektir. Ak i 
<;ok yerinde bir harb - halde biitiin yaptlan fey-
dir. Bence bir memle - ler buz iizerine yazt yaz-
kette ~tkan bir ihlilalle mak kabilinden tesirsiz 
zuhur eden sari bir has- ve beyhude olur.» 
tahk salgmt biribirine Dr. Beh~et Sabit bir-
cok mii§abihtir. Nastl o kac saniye tevakkuf et • 
ihtilali basbrmak i~in bir Dr. Urulog Beh~et Sabit tikten sonra sozlerine de-
erkamharbiye heyeti te§kil edilir, icabm- vam eth: 
da biitiin millet seferber edilirse, tifoyu «- Miicadelei Milliye masmda Dr. 
da hududlanmiZID haricine atmak lcm Riijtii Aras s,hhiye Vekili ik.n ben de 
ayni §ekilde yiiksek miitehasstslardan [ArkaSJ Sa, 5 siitun 4 tcj 
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Koyler ve Koyliiler l 
Biiyiik memleket roportajt : 8 

Yazan : Bahrl Turgud OkaygUn 

Koylu tutun bulamazsa ne yapar? 
Koyliilerin k1'm daglardan nakliyat yapmak ic;in 
kullandJklari lozaklar c;ok tehlikelidir. Ve bir~ok 

defalar facialara sebebiyet vermi,tir 
Amma genii! ar· 

zu eder ki herkesin 
uskuresi ( bakir 
kase } ayn cia ... 
gece ile beraber i1 
ba§t yapan bu koy
liilerin bir ikisi son· 
baharda kesilerek 
daglarda )'lgtn ya • 
Jnlan me§e yaprak -
Ianni kiiye nakle 
giderler. Kt~ mev· 
siminde bu nakil 
tavik {yerli ktj kt • 
zag1} denilen vastta Sarki Anadolunun biiyiik ~ehirlerinden: Mu~ 

ile icra edilir. Tavik; iki araba teker -
lei!i gibi kar§t kar§tya getirilmi§ ve iki 
uzun, yere gelen k!Sml iyi yontulmu§ a -
agacdan memul ve onii yanm claire §ek
linde yukanya kalktk aga<; par<;alardtr. 
Kar§lhkh bu iki agactn dibleri gayet mii· 
cella clup sert agacdan yaptlml§ ve hpk1 
demiryclunun traversi gibi iki list aga<;la 
ve I, I 0 M. mesafe ile yanyana clan ki • 
zak aga<;lan yekdigerine muvazi clarak 
raptedilmi§lerdir. Tavikin iistii bir yatak 
alacak eb' addad!T. Bun dan ba§ka bir ton 
sikletinde yiik la§lyacak derecede miite -
hammildir. Daiida yiik yiiklendikten 
sonra ik.i ki1i idare eder, biri one ge<;erek 
strlml yiike ve ayaklanm ileriye verir ki 
bu kaplan vaziyetindedir ve hie;: bir za
man tonluk siklete iki insan bacagtntn u
cuna tabh clan ve istinad vazifesi goren 
ayaklarm tahammiil meselesi dii§iiniil • 
mez, muvazene ve iilc;:"ye ktymet veri! • 
mez. Diger kec;:i ve koJ un yapag1smdan 
yapllmtj kahnca bir iple. orkenle (koylii
lerin kullandtklan halathr) takib eder, bu 
da diimenci riitbesinded . Durdurmak la
Zlm gelince kaplan mtmt yiike, ayaklanm 
yere ve diimenci de ip as1larak kezalik 
ayaklanm yere day'--u ve mii§tereken 
zapta c;:ahjular. 

Oniindeki kaplan, tavikc;:i ayaklanm 
yerden kesince daima meyilli araziden 
nakliyat yapan tavik kar iistiinde kayarak 
ilerlemege ba1lar ve cehennmi bir siirati 
vardiT. Arazi miisaid olsa bir tayyere ka

ar siirat kesbeder. Kaplan miivazeneyi 
emin ic;:in tehlikeli gordiigii yerlerde iki 

<;ankh ayagmm dayamkh topuklarile 
uvazi iki hat c;:izen tavik yolunun tam 

rtasma basar ve karda yer yaparak gaz 
esmi§ kabilinden siiratini eksiltir veya· 
ud durdurur. Gerideki diimenci ise kay

dtilt ic;:m zikzak yapan tavikin miivazene
ini temine ugra§IT. Arazi miisaid ise arka 
amurluklara <;1kar ve sikletile siirat iize

rinde tesir yapmadan kayarak yoluna 
evam eder. 

Tavik baz1 kere bir faciad!T, ve birc;:ok 
koyliileri iildiirmii§tiir. Yiik fazla, kar 

n derece donmu1 ise vaziyetin vahame· 
i artar. Ve bir kere kayak htzland! m1 
oylii durdurmaga gayret eder, nafile • 
ir. Altma ahr ya bacagm1, ya kolunu 
1rar veyahud kafastm ezerek oldiiriir. 
irka~ sene evvel kigi kazasmm Herdif 

oyiinde bir Ermeniyi altma aim,, ve bir 
iyotin gibi kafasm1 u~urmu§tur ki bu 

·eyfiyet o havalide me~hur bir vak'ad~r. 
una yakm bir hadise de Karako~an ka· 

asmm bir koyiinde cereyan etmi§tir. 
$arki Anadolu koylerinde yenecek 

eyler bugday, veyahud bugday - arpa -
an§lk unla, yag kavurma tarhana, mer· 
imek, dokme. bulgur, yogurt, siit, ayran, 
eynir, kaymakh ve tereyagh peynir gibi 
esnelerden ibarettir. Unlar ta§h, kumlu· 
ur. bihakkin aytklanmadtgmt, Slbhatleri 
zerinde fena tesirler yaptlgmt, bobrek -
erini bozdugunu, sularm kire~lisile de 
irle§ince tahribattm artlrdtgmt, mesane
e Ia§ yapttgmt soylemek laztmdtr. Bil -
assa bobrek ve mesane hastal1klanm e· 
emmiyetle kaydetmek gerektir. 

Koyliiniin icad ettigi tiitiin 
$arki Anadolu koyliileri Cumhuriyet

en ve inhisardan evvel muhtelif yerlerde 
iitiin eker ve iptidai bir halde b1~akla 
e tombeki k1ytmmda ~1kararak ic;:erler • 
i. Bir giin, yani seyahatim esnasmda, 
i<; unutmam Palo ile Kigi arasmda ve 
iginin Halilan kiiylii T osunla kar§tla§· 
l§ltm. Hemen yolun kenanna bagdas 
urdu ve §lrn§ir agacmdan yaphg1 pipo • 
nu ~tkararak oniindrki t .. a vurdu ve 

kanmt§ deli!(ini bu suretle a<;tl ve i1lek 
lup olmad1gmt giisteren bir ik1 vit, vit 

sini ~1karan uotahkh nefesten sonra ko· 

yu giimii§ renginde k1rmah bir avu~ nes
ne doldurarak <;ekmege ve derinden oh 
demege ba§ladt. 0 kadar i§tehah c;:ekmi§ti 
ki dumamn kiir barsaga kadar niifuz et· 
tigini soylersem mubalaga yapmadtg!ma 
inanmamz1 rica ederim. 

Tiryakiligin emsalsiz figiirlerini tatbik 
etmek vazifesine ciddiyetle sanlan To • 
suna sordum: 

- Bunu kim yap\!} 
San' atkarhgm1 ve ince i1~iligini tak • 

dir ve tasvibime iktirana <;ah§II bir kalfa 
edasile: 

-Ben, dedi. 
Aldtm muayene ettim, hakikaten san• 

ata olan istidadtnl ve bir i1c;:iligin ince 
zevkini gosteriyordu. <;ok zarif ve tarihi 
bir kahve fincam zarfma benziyen bu koy 
piposuna ag1zhk olarak k1zarhlmt§ bir 
kiraz agac1 taktlml§lt. kinde yanan §•Y 
ki, tiitiinden ba1ka ne olabilirdi? <;ok ho§ 
kokuyordu. Bir §ark saraymdaytm gibi 
burnuma Asyanm agtr 111rlan, bir odaiia
cmm kokusu gelmi§ti: 

- Tiitiin nerenin? Pek ho§ kokuyor. 
- T ohumu Samsundan gelir, bizim 

sabz ormanlannda yeti§ir dedi. 
Hayretimi alamadtm, sak1z ormamnda 

tiitiin? «Soz ara!l arzedeyirn ki bu hava
lide bol sak1z aga<;lan vardtr. F!Shk a • 
§lSI yap!lma bu havalinin fakir halkt ihya 
edilir.» 

- N aMI §ey o? Saktz onnamnda hi<; 
tiitiin olur mu? 

- Yok camm, bizde tiitiin ne arar. 
Ben tiryaki bir adaiDim, hiikilmet tiitiin 
ektirmiyor. Para da yok ki alahm. l<;me
sem diinya zindan olur ve karanhk ic;:inde 
kalmm, gozlerim yeri giirmez, bu tiitiin 
degil, saktz aga,_:lannm soyup kurutarak, 
ufalt1p keseye doldurduiium kabuklan • 
dtr. Ho1 yanar, kokusu iyidir, bol diiman 
verir dedi. 

Y oklugun ne icadlara, ne varhklara 
sebeb oldugunu dii1iinerek ufak boylu 
T osuna «ho§<;a kal» dedim. 

$arki Anadolu koyliisiiniin 
ya,ayrftna miiessir haller 

Birc;:ok hakikatler ac1 dahi olsa bunlan 
derin bir samimiyet ic;:inde miinevver u • 
mumi efkara arzetmek i§tiyakl i<;in kal • 
biro imanla birlikte ~arp1yor. Bu hakikat
lerin ac1 olmasmdan endi§e etmektense 
onlan rejimin ba§artct huzurunda miina· 
ka§a ve inkllabJmlzm milletle birle§en 
te,kilath ve sistemli kudretlerile onlemek 
her halde <;ok daha makuldiir. Bingel 
vilayetine ink1lab eden <;abakc;:urlu to • 
run dan sordum: 

«- Neden hastasm?» 
50 ya§lannda olan bu zeki koylii bana 

uzun uzun bakh, yiiziinde senelerin, 
vak' alann, yokluklann ve nihayet Ata -
tiirk devrinin ruha in§irah verici, bazan 
~ukur ve i'vicach, bazan miistakirn ve 
muntazam izleri vardt. Gozleri yal<;1n bir 
kaya dibine ahlmt§ hirer damlac1k su ha
linde olmasma ragmen deruoi tahassiisa
llnm nevi ve mahiyetine gore l§lklamyor 
veya iimidsizligin zalim ve tonlar sikle • 
tindeki vinci altmda eziliyordu. Bu koy• 
liiniin yiizii kadar manah bir yiiz, bu 
kiiyliiniin sozleri kadar aglr, miiessir ve 
fakat ~ok bitaraf ve samimi sozler i§itme
dim. 0 sanki tarihsiz, tahsilsiz bir isken
derdi. Ve sanki Sokrat, Eflatun onu ana 
rahminde iken ir,ad etmi§lerdi ve Gas • 
son'un muastrt oldugundan §iiphelenme· 
mek i<;in onunla konu§mak kafi idi. 0 
ilmini, bilgisini kulaklanndan, tahlil, ter
kib ve belagatini de dimagmdan almt§ll. 
<;ok i§itmi§ti, <;ok dii§iinmii§tii; onun i~in 
iyi soyliiyordu: 

- Millet sag olsun, benim hastaltg1m 
hi~. 

CUMHURiYET 1 Temmuz 1937 

( ~ehir ve 
Deniz bayram1 

Bugiin, Tiirk denizcileri 
merasim yapacaklar 

Kara sulanm1zda kapitiilasyonun res· 
men kaldmldtgl giine tesadiif eden bu· 
giin, Tiirk denizcileri mutad bayramlart· 
m yapacaklardtr. 

Saat on bu~ukta Denizyollan idaresi· 
nin T ophanedeki binast oniinde toplana· 
cak olan Yiiksek Deniz Ticaret mektebi 
talebeleri, Denizyollan, Akay, Sirketi 
Hayriye idareleri zabitan ve miistahde
mini, armatorlara aid gemilerin zabitan 
ve miirettebat1, T ahlisiye efrad1 ve diger 
deniz te§ekkiilleri mensublan onde $ehir 
bandosu oldugu halde muntazam bir hal
de T aksim abidesine gideceklerdir. Bu -
rada abideye ~elenkler konacak, nutuk
lar soylenecek, biiyiiklerirnize Tiirk de
nizcilerinin saygt ve 1iikranlarm1 bildiren 
telgraflar ~ekilmesi kararla§hnlacaktu. 
Abide oniindeki direge tam saat on birde 
merasimle bayrak ~ekilecek, bu mada li
manda bulunan biitiin gemiler diidiik ot
tiirerek tezahiirata i~tirak edeceklerdir. 
Ak~am saat 19.30 da, fstanbul rad -

yosunda Deniz Ticaret miidiirii Miifid 
Deniz tarafmdan kabotaj bayrammm 
mahiyetini tebariiz ettiren bir konferan~ 
verilecektir. 

Bugiin saat 15 te Sirketi Hayriyenin 
75 numarah yeni vapuru da merasimle 
denize indirilecektir. 

Gece Akay ve Sirketi Hayriye ida
releri memurlan ailelerile birlikte hususi 
hirer vapur gezintisi yapacaklardtr. De -
nizyollan idaresi de limanda bulunan va
purlarmdan birinde bir suvare verecek • 
tir. 

MOTEFERRIK 
General Halis iyile§ti 

Uzun miiddettenberi rahats1z bulu • 
nan istanbul Kumandant General Ha
lis iyile~erek tekrar vazi.fesine ba§lamt§ 
ve dUn Vilayete gelerek Vali muavini 
Hiidaiyi ziyaret etmi§tir. Saym kuman· 
dana ge<;mi§ olsun deriz. 

Defterdar iyile§ti 
Bir miiddettenberi rahatstz bulunar. 

istanbul Defterdart Kaztm iyile§erek 
vazi.fesine ba§laml§hr. 

Bir miiderris miisliiman .oldu 
Eski Dariilfiiniin Arab edeb·yatt ta • 

rihi miiderrisi Alman trkmdan Oskar 
Re§er miisliiman olmu§ ve ismini Os -
man Re~er koymu§tur. 

Vapurcular umumi heyeti 
Bir sabah gazetesi, Vapurculuk §ir 

keti hissedarlarmm bugiin heyeti umu
miye halinde toplanacaklarmt yazmt§h. 
Halbuki, diin boyle bir toplantt yaptl· 
mamt~ttr. 

Hissedarlar ancak a)'ln on be§inde top 
lanacaklar ve tasfiye raporunu tetkik e
deceklerdir. 

Denizliye §imendifer hatti 
uzatdacak 

Denizli §ehri, demiryoluna 18 kilo • 
metro uzaktadJ.r. Vekalet hattm §ehre 
kadar uzat1lmasma karar vermi§tir. 

T ayyare modelcilik dersleri 
Tiirk Hava kurumu !stanbul §Ubesi mo 

delcilik klsrru taraftndan Galatasaray 
kuliibiinde talebeye verilmekte olan mo· 
delcilik derslerine devam edilmekle be
raber muhtelif vilayetlerden gonderi • 
len Hk ogretim miifetti§lerile ogret • 
menler i~in de istanbul San'at mekte • 
binde tefrik edilen ders ve tatbikat 
atolyelerinde 1 temmuzdan itlbaren bir 
ay devam etmek iizere bir kurs a~tlmt§· 
hr. 

Maarif V ekili Ankaraya gitti 
Dart giinden beri §ehrimizde bulunan 

Maarif Vekili Saffet Ar1kan buradaki 
tetkiklerini ikrnal etmi§, dun ak§am An
karaya donmii§tiir. 

Saffet Artkan diin sabahleyin Dolma
bah~e saraYJDda sergi i§lerile me§gul ol· 
mu§tur. tlgleden sonra da Maarif mii -
diirii Tevfikle beraber <;apadaki Ktz 
Muallim mektebini gezmi§, oradan da 
Kii~iikmustafapa§aya giderek yaptml
masma kadar verilmi§ bulunan orta • 
mektebin yerini gormii§tiir. 

lbni Sina ihtifaline gelen 
profesorler gitti 

Biiyiik Tiirk filozofu ve ttb iistadt Ibni 
Sinanm 900 iincii ytldiiniimU miinase • 
betile yaptlan ihti.fale i§tirak eden ya
banet profesorlerden Tricot Royer'le 
Gomolin diin memleketlerine donmii§-
lerdir. 

KVLTOR ISLER/ 

Pertevniyal lisesinde bir 
paviyon yap1lacak 

Aksaraydaki Pertevniyal mektebine 
bir paviyon ilavesi kararla§mt§ttr. Bu 
in§aat mekteblerin tatil zamamnda ik
mal edilecektir. 

Mekteb miidiirii Edibin gayret ve me
saisile elde edilen bu paviyon o semtte 
oturan <;ocuklardan fazla talebe kay1d 
ve kabulii itibari!e ,ok istifadeli ola • 
cakttr. 

---

Memleket Haberleri ) Siyasi icmal 
Petrol ve benzin 
fiatlar1 bir tiirlii 
• • • g1rmtyor __ ;::___ ntzama 

Petrol ,ehrin her sem· 
tinde ayr1 ayr1 fiatla 

sabhyor 

Bir bakkal diikklitunda petrolun 17 
kuru~a sahldrgt ilan ediliyor 

Belediye, benzin ve petrol i<;in azami fj. 
at koyduktan sonra benzin satt§larmda za
hiren bir fiat incisarm temin edilmi§tir. 
Diin ~ehrin her tarafmda benzinin galo
nu Belediyenin tesbit ettigi iizere 82,5 ku
ru~ iizerinden satthyordu. Fa kat benzinin 
inmesi lazun gelen hakiki fiatm bu olma
dtgmda da biitiin alakadarlar miittefiktir. 
Evvelce yazdtgtmlz gibi, hakiki fiatm ni
hayet 1i1ede 78 kuru§ olmast lazun geldi
gi kanaati vardtr. 

Benzin kumpanyalan bugiinkii fiattan 
~ok memnundurlar. <;iinkii bu fiat Bele
diyeye kendileri teklif etmi~lerdir. 

Petrol fiat! anna gelincF: Sehrin muh
telif semtlerine gore bu fiatlar tam bir te
zebziib i~indedir. Belediye petrola da top
dan 14 kuru! fiat koymu1tur ve perakende 
olarak on be&e sattlmaSI lazundu. Hal • 
buki §ehrin hi~ bir yerinde 17 kuru~tan 
a§agt petrol sahldtg1 goriilmemektedir. 20 
'kuru~a da satanlar vardn. Maballe bak
kallart petrolu geli§iglizel ve canlanmn 
istedigi fiatlarla satmaktadirlar. 

Taksi liatlarz da indiriliyor 
Benzin fiatlarmm indirilmesi; benzinle 

miiteharrik vesaitin ve bilhassa taksi fiat
larmtn da indirilmesini icab ettirmektedir. 
Bu maksadla Belediye ikttsad miidiriyeti 
ile Seyriisefer 1ubesi mii§tereken yaphklart 
tetkikat neticesini bir raporla tesbit etmi~
lerdir. Rapor Daimi enciimene verilmi§tir. 
T aksi otomobillerinde antre fiatlan 26 
kuru1tur. Taksiler beher yiiz mttrede de 
iki1er kuru1 kaydetmektedirler. Antrenin 
20 kuru§a indirilmesi ve beher yiiz elli 
metre i<;in de iki kuru§ yaz1lmas1 muvaftk 
goriilmektedir. 

Benzinle miiteharrik deniz vesiti hak • 
kmda da Deniz Ticareti miidiriyeti tarafm 
dan tetkikat yapllmaktadtr. Deniz vesa· 
itinde yap1lmas1 icab eden tenzilat miktan 
da bugiinlerde anla!tlacakhr. Gerek oto· 
mobiller ve gerek diger vesait i~in tanzim 
edilecek yeni tarife pek yakmda tatbik e· 
dilecektir. 

SACLIK ISLER/ 
Meccani a§I 

Maruf dahiliye miitehasstst doktorla
rJmtzdan Hafiz Cerna! bugiinden itiha
ren, Divanyolundaki muayenehanesin
de saat 2 den 3 e kadar halka meccanen 
tifo a§tSt yapacaktll'. Doktorumuzun bu 
insani hareketini takdir ve halkm bun
dan istifade etmesini tavsiye ederiz. 

Tifo salgmt 
S1hhiye Vekili tetkikat 
i~in ~ehrimize geldi 

Alman • italyan 
bahri ittifak1 

a spanya sulan civannda Leipzig AI· 0 man kruvazoriinun ugrad1g1 taarruz. 
Sthhat ve i~timai Muavenet Vekili Re- daha evvel Deutschland Alman 

fik Saydam ile Vekalet hlfz!SS!hha §ubesi ztrhhsile tki italyan harb gemisinin ma• 
miidiirii ASim, §ehrimizde son giinlerde ruz kald1klan tayyare taarruzlanna ben· 
salgm halini alan tifo hakkmda tetkikatta zemedi. Evvelki taarruzlarda Alman ve 
bulunmak ve icab eden tedbirlerin aim- italyan bahriye zabitan ve efrad1 bir haY• 
masmt temin etmek maksadile diin §ehri- li zayiat verdikleri hal de Leipzig kruvazO. 
mize gelmi;tir. riine tevcih olunan torpiller gemiye isabel 

Vekil ve htfmsthha ;ubesi miidiirii etmediginden insanca bir zayiat ve herhan• 
trenden iner inmez Slhhiye miidiirliigiine gi maddi bir hasan bais olmadt. Faka! 
giderek giinliik tifo vukuah iizerinde tet- siyasi tesirah Avrupa sulhu ve ahen8' 
kikatta bulunmu;lar ve tifodan ka~ ki;i- i~in <;ok tahribkar oldu. 
nin vefat ettigini tesbit eylemi,lerdir. S1h- Evvelki taarruzlann sonund, lngiltere, 
hat Vekili tifo vukuahm, aynca semtlere Almanya, Fransa ve ltalya herhangi ye• 
gore de tetkik etmi1tir. Vekil, bu husus- ni bir taarruz kar§ISmda dart biiyiik deV· 
taki tetkikallm ikmal ettikten sonra vazi- letin derhal aralannda isti§arede bulu ' 
yeti matbuatla halka ilan .edecektir. narak miitearnz tarafa kar§l birlikte ha• 

--- Jeket etmegi kararla§hrml§lardt. Leipzig 
DENIZ ISLER/ kruvaziirii hadisesi bu anla§maYJ tatbika 

fusat vermi§ti. Fa kat lngiltere lspanY• 
i1lerine girmemek ve uzaktan bu yang1ll1 
tecrid etmek politikasmdan aynlmadJgiD" 
dan Valencia oniinde dort biiyiik devlet 
donanmasmm mii§terok bahri niimayiJ 
yapmalanna raz1 olmamt§tlr. 

Batao ltalyan vapuru 
yiizdiiriilebilecek mi? 

<;anakkalede Nara burnu civarmda 
batan !talyan band!rall Kapo Fino va • 
purunun ~tkartlmast i~in Tiirk Gemi 
Kurtarma §irketile bu vapurun acentas1 
arasmda gorii~meler yap1lmaktadtr. Ya
ptlan tetkikler, uzun, zahmetli ve mas 
rafh bir mesai mukabilinde geminin 
yiizdiirillmesi kabil olabilecei!_ini goster
mi~tir. 

Eger vapurun sahibi olan miiessese, 
Gemi Kurtarrna §irketinin istedigi para
YI vermege raZJ olursa, kurtarma arne· 
liyesine derha! giri§ilecektir. 

!talyan ve !spanyol vapurlarmm ~ar
pt§ma hildisesi hakkmda <;anakkale Li
man riyasetinin ve kt!avuz kaptanrn1n 
hamladtgl raporlar gelmi§tir. tleride bu 
hadiseyi riiyet edecek mahkemeye ib -
raz olunacagt anla§llan bu raporlann 
mahiyet ve muhteviyali gizli tutulmak· 

Bu vaziyet kar§ISinda Almanya ile V 
ltalya arhk mii§terek emniyet usuliinden k 
bir haYJr <;lkmtyacagml dii§iinerek lspan· c 
yanm Akdeniz sahillerini kontrol i1inde~ ~·e 
vazge~L1i1lerdir. Zaten bu kontrolun b1r .. 
miieyyidesi bulunmadigmdan faydastS ru 
bir §eydi. Yalntz biiyiik devletlerin ara • m' 
smda bir anla§ma bulunduguna remz bu' za 
lunmasJ itibarile miihimdi. de 

. t •J a Bu remzi devam ethrmek i<;in nS' • te 
tere ile F ransa Londradaki ademi J!IU • 
dahale komitesinin son toplant!Sinda Va· tic 
lencia sahillerinin kontrolu, General 
Franco'ya tabi yerlerindeki gibi, lngiliz ve 

tad1r. 

F ransll donanmalanna btraktlmasml vd 
lngiliz ve F ransrz bahriye zabitlerinin I 

/NH/SARLARDA bitarafane ~areket edeceklerine 1u~h~~: 
kalmamast i~m kontrola me?'u~ ed1let A 

lnhisar memur lar1 i~in bgiliz ve F ranSiz h..,-b gem1lennde ate 
yaptlrilacak evler denberi Avrupanm bitaraf devletleri bit .. 

x lunan ve komitede aza olm•.Y. an _kii~iik hii ~ua 
uniimiizdeki seneler i~inde Ankaraya h dl K 

nakledilecek olan inhisarlar Umum mii- kumel!erin tebaasmdan mu§a 1 er bu b 
diir!Uj!ii memurlan i~in orada apart! • !u,dumlmasml teklif etmi§lerdir. u 
man tarzrnda evler yaptmlmast karar Bu teklif Sovyet Rusya ile t;ekoslo de 
altrna almmt§t~r. B~ evler, Yeni§ehirde vakya ve komitede aza diger b~zt kii<;UI da 
kurulacak yem !nhtsarlar binasma ya- devletle1 tarafmdan derhal tasVIb ediJdtl 
km ~ir ye~d~ ol~cakt~r. Memurlarm ik: .f akat Alman ve lta~ya':' murahh.,l•.r 1:~ 
bsad1 ve igtrma• vaztyetlerrne elvert§ll fngiTi~ • F ranstz tekhftru kabul etmeY'f B 
~ir tarzda_ he~. dort, ii~: ve iki odalt da- 'hiikfun~cle;ine 'bildirdiler. · d a 
treler halinde yap!lacak olan bu evler k d k. . d. k d z a 
memurlara ucuz bir iicretle kiralana • ~u a ar var I !~ 1ye a ar III~ · 
cakttr kilr hadise miinasebettle Alrnanya ,]< 

Gii;el San'atlar Akademisinde bu a- ltalyamn ald1klan vaziyete datr her ik bah 
parttmanlarm proje ve planlan haztr • memleket matbuatl tarafmdan yaptlar de 
Janmaktadll'. ne§riyat, devlet adamlannm ve bahusu hav 

64 milyon kilo tiitiin aatildi Hitlerin Wurzburg'da ve muavinlerin •An 
den Giibbels'in diller bir 1ehirde soyledik M 
leri nutuklar Avrupa politikaSJmn Lon Karadeniz ve Marmara mmtakalarm

da tiitiin satt§lan hararetle devam et • 
mektedir. 

Ege mmtakast da dahil oldugu halde 
piyasalarm a~t!dtilt giinden 20 haziran 
tarihine kadar 64 milyon kilo tiitiin sa· 
ttlml§ttr. Bu miktardan 50 milyon kilo
sunu ihracat tiiccarlart almt§III'. 

Tiitiin piyasarruzda heniiz sattlma • 
mt§ 4 - 5 milyon kilo tiitiin kalrru§ttr ki 
bunun da nihayet bir aya kadar sattla
cajlt timid edilmektedir. 

CEMIYETLERDE 

dra • Paris mihveri yerine Berlin • RoJIII 
mihveri etrafmda donmesi i~in anla!JII1 kili 
bulunan iki biiyiik devletin bir daha lnbek 
giltere ve F ransa ile i1birligi yapmak isteyan 
mediklerine §iiphe buakm1yor.. tibl 

Almanya ile ltalya garbh dort biiyiil 
devletin siyasi ve askeri sahalarda i§bir 
ligi yerine sadece kendi aralannda i1bir 
ligi yapmalanna kat'i !ekilde karar ver 
mi1 goriinuyorlar. Stampa ltalyan gaze~ara 
tesi taraf1ndan haber verildigi ve~bil• rok 

I · · d I me bundan sonra k~n~ro 1<;1~ egil ya nt dife 
kendi memleketlennm gem1 ve tebaala I 

Ktztlaya aza kaydma bugiin ba§lana • rtm ve deniz yollanm muhafaza i<;in dbom 
cakttr. Buna aid haztrhklar tamamen 1 · d b 1 are spanya sulannda ve ctvann a u uD~I 
ikrnal edi!mi§ ve diin <;ar§tnlD en biiyiik l ·1 · h h b an 
magazalarma K!Zl!aya aid bir<;ok tern· Alman ve talyan gem! en er angi 'k 
siller yap!lmt§ttr. taarruza ugrayacak olurlarsa Alman V• R 

Ktztlay haftas1 dolay1sile §ehrin muh- ltalyan donanmalan mii§tereken hareke 
telif yerlerindeki Ktz1lay §Ubeleri tl!ra- edeceklerdir. 
fmdan miisamereler ve eglenceler ter· Mesela Valencia'YJ bombard1man et 
tib olunmu§tur. Bu meyanda Ktzllay mek icab ederse bu i1i Alman ve !talyatgraf 
<;ar§t §Ubesi de ioiniimiizdeki pazar giinii ·barb gemileri beraberce yapacaklardllman 
Kadtkoyiinde Fenerbah~e mesiresinde Diger Italy an gazeteleri de lspanyad fab · 
zengin programh ve meccani bir mii • sulhun bol§eviklerin elinde oyuncak ol .. kave 
samere verecektir. d d k b I ·1 ugunu iddia e ere una ngt tere JI!Ure, 

Biitiin <;ar§t esnaft ailelerile birlikte ·1 f b d saade etse bile Almanya ' e talyanm Cor u bu eglenceye davet edilmektedir. 
raberce hareket ederek mani olacakla!llltemi 

Devlet Havayollar1nda ucuzluk 
yazlyorlar. Berlinden Havas ajanstnrayl 
bildirildii!ine giire halihaurda Akdeniz rece 
de yirmi ii<; Alman harb gemisi dolaj 
maktadtr. Hepsi de en yeni gemilerdi1 

Bunlardan ikisi mhb, be§i kruvazor, 01 ! 
ikisi muhrib ve dordii tahtelbahirdir 

2 

Havayollarumzm miikemmel tayyarelerinden birisi 
Devlet Havayollarmda yeni ve ten - di§ ve donii§ i~in ii~ ya§tna kadarkiler

zilath bir tarifenin tatbikma ba§lanmt§· den 7,20, yedi ya§ma kadarkilerden 20 
ttr. Bu yeni tarifeye gore, yalmz gidi§ ve bi.iyiiklerden 36 lira iicret ahnacak
i~in on U~ ya§ma kadar olan <;ocuklardan ttr. 
sigorta iicretleri de dahil oldugu halde Seyahatten mil.cbir hir sebeble vazge
dorder, yedi ya§ma kadarkilerden on <;enlerin bilet iicretleri yiizde 20 noksa
iki§er, biiyiiklerden yirmi iki§e': lira, gi- nile geri verilecektir. 

b kd . d 1 .I emem 
Habel uhramnda A en'~. e ng1 tel Ink 
nin biitiin donanmalanna hucuma hazlt' . d mil v 
lanmt§ bulunan ltalyan onanman ya J 
mnda kuvvetli ve modern bir All'!an d z 
nanmasmm ayni denizde dola§makta ol 
maSI ve lspanyaya kar§l beraber<e hare fz 
ket etmegi kararla,tnmt! olmahrt AI maka 
manya ile ltalya arasmda bahri bir ittift\ H' 
bulundugunu isbat ediyor. oy li 

Mul!arrem Fevzi TOGAl' ar v 
----------··-'',§lerl 

C mh uriyet ian. 
U lardu. 

Niishas1 5 kuru~tur. 300 

Aobne ~eraiti { T~~~ye 
Senelik 
Alb ayhk 
ti"~ ayhk 
Bir ayhk 

1400 kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Haric 
icin Bai 

2700 Kt• lrakl 
1450 ° I 

800 • tutulm 
Yoktut !lmi!tit 
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SON · .. -HABERLER ••• 
TELSiZLE TELEFON 1'ELGRAF ... 

T uncelinde temizleme 
ameliyesi ilerliyor 

Seyid RIZa hiikumete yolladtgt mektubda kaba
hati ba,kalarma yiiklemege ~ah~maktadtr 

Elaziz 30 (Hususi muhabirimizden)- Sergerdelerin en ziyade gi.ivendikleri 
ve i.imid baglad1klan Ortadag, Serge, Sincik, Zel ve KlZlldag kamilen asker
Jerimizin i§gali altmdad1r. Burada yer yer saklanan ~akiler ele ge~irilmekte 
ve temizleme harekiih inki~af etmektedir. 

Yaralanmasmdan evvel Sinden bir mektub giinderen Seyid R1za masumi -
yetinden dem vurmakta ve kabahati ba~kalanna yi.iklemek i~in ~ah~maktad1r. 

Yakalanan ve mevkuf bulunan bir klSlm sergerdenin sorgulan bizzat 
Tunceli Mi.iddeiumumisi Hatemi tarafmdan yap1lmaktad1r. 

' ""'" 11111111111111· !lilt 1111 1111011111 tii111111UIIIt1111" """"'' '"""'"-

Celal Bayar bugi.in Van Zeeland Ame
Ankaraya geliyor rikadan ayr1hyor 

Yakmda memleketimize 
bir lrak ticaret heyeti 

gelecek 
Ankara 30 (T defonla) - 1khsad 

Vekili Celal Bayar yann sabah Toros 
ekspresile 1ehrimize gelecektir. 

Gelen haberlere gore Bagdadda yeni 
,.e mlihim ikhsadi mtvzular hakkmda gO. 
rli~meler tam bir mutabakatla neticelen
mi~tir. 1ki devletin 1thsad Vekilinin biz
zat' temasta bulunarak ele ald1g1 bu me
selelerin intac1 Ttrkiye il; Irak arasm -
daki ikhsadi sahada yeni bir yakmla1ma 
temin etrni§tir. 
· Bu yakmlarda rnernleketimize bir Irak 

ticaret heyetinin gelecegi anla11hyor. 
Celai Bayar, $am ve Hatay 

aeyahatinden vazge~ti 
Adana 30 {Hususi muhabirirnizden)

Iraka gitmi1 bulunan 1khsad Vekilimiz 
Celal Bayar buglin 1ehrimizden gecyerek 
Ankaraya dogru yoluna devam etmi1tir. 

Vekil zuhur eden bm mlihim i1ler yli
ziinden ~ama ve Hataya yapmas1 mu -
li:arrer seyahatten sarhnazar etmek mec
buriy<tinde kalm11hr. 

Celal Bayar, Irakta gordligli fevkala
de hiisnli kabulden ve yaphg1 temaslar -

dola}'l pek memnun oldugunu soy -
lemi1 ve karde1 Irabn kalkmma hareket
lcrinden •itayi¥~ b~setmittir. VelcilimiL 
Bagdaddan sonra bilhassa Kerkiikte can
dan tezahiiratla ugurlanml§hr. 
Ankarada hava goaterileri 

Ankara 30 (Telefonla) - Yann sa
ah Gazi Terbiye EnstitUsiini.in iinlin -
eki sahada Tiirkku§u taraf!Ddan biiyiik 
ava giisterileri yap1lacakhr. Bi.iti.in 
nkara burada haz1r bulunacakhr. 

Maarif V ekili ~iikrii Kayaya 
vekalet edecek 

Ankara 30 (Telefonla) - Maarif Ve
ili Saffet Ankamn §ehrimize gelmesi 
ekleniyor. Saffet Ankan, ~iikrii Ka -

15tc,y.arun avdetine kadar l>arti Umumi ka
flhH"'"' de ifa edeeektir. 

Bir krom madenimizde 
yap1lan havai teaiaat 

Ankara 30 (Telefonla) - Eti Bank 
.L. ~- i~letilmekte bulunan Guleman 

madenleri nakliyatmda istimal edil
ek lizere maden mevkii ile Ergani !imen
ifer istasyonu arasmda tesis edilen 18 ki

ometrelik hava hath 15 hazirandan iti -
l:.al''"'"" tamamlanml~hr. T ecrlibeleri yap!· 

ian bu hava hattile glinde dort yiiz ton 
vrkrnm cevheri nakledilmiye ba,Ianml~hr. 

Romanya orduau battan 
bata motorletiyor 

Londra 30 (A.A) - Deyli Tel • 
If"" I"' f gazetesinin istihbaratma gore Ro -
~n~·· Harbiye Nezaretile Cek silah 
'Cil'-L;;k:J., trostii arasmda miihim bir mu

avele aktedilmi§tir. Bu rnukaveleye go· 
Cekoslovak silah fabrikalan Rumen 

lbt,..,' ba1tan ba1a motorle1mesim 
j-lrt:emin edecek ve bunun icyin icabeden pa

da Pragl! bir bankerler grupu ve • 
ecektir. 

Bir niifua memuru tevkif 
edildi 

lzmit 30 {Telefonla) - lzmit nlifus 
onnrl>n biri bugiin dort lira rii1vet 

~.1 •• ~ ciirmli me1hud halinde yakalan
' ve tevkif edilrni,tir. 

~Jiz • mitte koy kalkmmaa1 hak-
kmda bir toplanh 

lzmit 30 {Husu~i) - Blitiin kaza kay
akamlan ve devair mlidiirleri buglin Va

; Hamid Oskamn riyasetinde toplanarak 
~y kalkmmas1 i1leri hakkmda konujmU$• 
3r ve bu hususta 1imdi:;~ :U.osr yap1lan 

1111'1 •• 1. bundan sonra yap1lacak cyall§ma-
iizerinde fikir teatisinde bulunmu!-

1-".l ... 

300 lrakh talebe Tiirkiyede 
okuyacak 

Bagdad 25 - Maarif Veziri, 300 
rakh talebenin Tlirkiye mekteblerinde o
utulmasi hakkmda bir karar aureti kabul 
tmi1tir, 

Amerika beynelmilel 
ikbsadi t~eriki me. 

saiye haztr 
Va~ington 30 (A.A.) - Bel~ika Ba§ -

vekili Van Zeeland, Harieiye Nazm 
Hull'le kon~ma!arm1 bitirdikten sonra 
Maliye Nazm Morgenthau ile de konu~
mu~ ve nihayet Roosevelt'le son· b!r 
mi.ilakatta bulunmu~tur. Roosevelt ken
disini ogle yemegine allkoymu~tur. 

Bi.iti.in bu gorii§melerden sonra Roo
sevelt ve Van Zeeland ne§rettikleri mi.i~
terek bir tebligde diyorlar ki: 

cAmerika mi.ittehid devletleri beynel
milel ticaretin kalkmmast para mese • 
lelerinin halli ve siHi.hlarm azal!llmas1 
hususlarmda kollektif mesaiye i§tirake 
amadedir.> 

Van Zeeland Amerikadan 
ayrrlryor 

Va§ington 30 (A.A.) - Bel~ika Ba~ -
vekili Van Zeeland, Harieiye Nazm 
Hull'le son bir uzun miilakatta bulun -
duktan sonra tayyare ile Nevyorka ha
reket etmi§tir. Bugiin vapura binerek 
Avrupaya donecektir. 

Japonlar bir Sovyet 
gambotunu babrddar 

Tokio 30 (A.A.) - Havas ajanst mu-
habirinden: 

Japon k1taah, Amour nehri iizerinde 
kain Sennufa adas1 eenubunda blr Sov
yet gambotunu battrrnl§lardlr. 

Tarih Kurultayt 17 eylulde 
toplamyor 

Ankara 30 (Telefonla) - 15 eylulde 
Dolmabah~e sara}'lnda a~1lacak Tarih 
sergisi i~in haz1rhklara devam ediliyor. 
Sergiye bir~ok vesikalar giinderiliyor. 

Tarih Kurultay1 da 17 ey!Ul.de topla
naeakhr. 

c;ankm - Zonguldak hattinda 
her giin aefer yap1lacak 

Zafranbolu {Hususi) - Simdiye ka
dar haftada dort defa i,Ietilen Cankm -
Zonguldak trenleri ayba§mdan itibaren 
her glin i1liyecektir. 

Demiryolu kurulmadan Istanbul gaze
telerini 10 - 12 giin sonra okuyabilen 
Zafranbolulular 1imdi 36 saat sonra lstan 
bul postasma biiylik bir intizamla kavu1· 
maktad11lar. 

Kral Carol, Cracovie'ye 
hareket etti 

Var1ova 30 {A.A.) - Romanya 
Krall Karol, bu sabah Cracovie' ye git • 
mek lizere Var1ova' dan hareket ellni1tir. 

Krahn muvasalatmda Cracovie' de ya
pllml~ olan merasim bu defa ikmal edile
cektir. 

Reisicumhur ile Mare1al Simigly Rydz, 
Krala refakat etmektedirler. 

Kral, yo! lizerinde «emniyet mlisellesi>> 
denilen mlntakada duracak ve orada hu
lunan bir~ok smai tesisah ziyaret edecek
tir. 

Romanya Kralr Paria, ondra lie 

Briikaele gidecek 
Biikre1 30 {Hususi) - Romanya 

Krah Carol Var1ovadan dondiikten son
ra Avrupada licy dort hafta slirecek bir 
seyahat yapacak ve bu arada Paris, Briik
sel ve Lendra}'l ziyaret edecektir. 

Kral Carol Marefal Pilwd,ki'nin 
mezarrna ~elenk koydu 

Var1ova 30 {AA.) - Romanya 
Krall ve Prens Michel. buglin M. Mo
soiki ve Mare1al Smigli Rydz ile birlik
te Krakoviye gelmi1ler ve Pilsudskinin 
yeni nakledilen mezanna bir ~elenk koy
mu,!ardlt. 

PARIS BORSASI 
Paris 30 (Hususi) - Paris borsas1 bu

giin de kapah oldugundan esham ve 
tahvilat iizerinde muamele yap1lrna • 
m1~1lr. 

Madenlerin di.inki.i ltapam§ fiatlar1 
§Unlardtr: 

Baktr 61 - 63, kalay 252,15, altm 140,09, 
gilmli~ 20 1/13, kur~un 23,19, ~inko 
21,13,9. 

CUIUHURIYET 3 

HAdlseter aras1nda 

Mevsim korkulari 
~ tcaklann birka~ teaelliai var· 
;;;;;;J} dt: ~erbet, meyva, dondur • 

ma, salata... gibi haztm bo
rusuna verdigi ge~ici aerinliklerle vii· 
cudde ufak tefek mukavemet uyan • 
dtran §eyler ... 

Tifo korkusu bizi bu tesellilerden 
de rnahrum ediyor. ~rbetler ve don
durrnalar kirli sulardan yaptldtit i~in 
tehlikeli imi§; salatalar ve yemitler 
de aulanna li.gtm karl§an boatanlar
dan geldigi i~in daha fazla §iipheli. 
Her domatese bakarken goziimiiziin 
online bir tabut geliyor ve iirpererek 
elimizi ~ekiyoruz. Bostan korkulugu 
gibi her boatanda bir doktorun haya· 
leti var. Salatalara parrnagmt uzata
rak: «Saktn hal .. » diye bagmyor. 

Tifo korkusu da. tifo gibi miistakil 
bir haatal1k halini aldt: i~eri tifo girer 
diye kap1y1 a~maktan korkuyoruz; 
viicudiimiizde bir ktnkhk duyaak «ti· 
fo mu oldum ?» diye dort yana bakt
myoruz; birinin haatalandtinu i§it • 
sek hemen: «tifo mu ?» diye aoruyo
ruz. 

Tifo bir baraak haatahgt ise, bas
ta olmak korkusu da Hypocondrie 
dedikleri bir sinir haatahgtdtr. Tifoya 
tutulmtyanlann ~ogu buna yakalam
yorlar. Doktorlann biitiin tavaiyeleri
ne ragmen, terbetten, dondurmadan, 
aalatadan, yemitten vazg"S'miyenleri· 
miz pek ~oktur. Bunlar haztm dev
relerini tifo kabuslan i~inde ge~iri -
yorlar. 

Tifodan ziyade tifo korkusundan 
kurtulmak iliin &§tlananlar yok degil, 
fakat &§tlanmaya mini olan bir has • 
tahk daha var: Att korkusu. (:iinkii 
attlanmJyamn tifo olacag1 muhakkak 
degil; fakat &§tlanan mutlaka bir kt
rtkhk, ajin, sizt devreai ge~iriyor. 
Bu korkulann hepainden kurtulmak 
i~in bir tek ~re, yine &fl. 

lhmal etmeyiniz dostum. 
PEYAMI SAFA 

Hamallarin 
. ..,. 
IStegi 

Hamalligm kaldmlmasi 
i~in diin Emniyet Miidiir· 
liigiine miiracaat ettiler 

l,tanbul hamallarmdan yiize yakm 
imza ile haznlanan bir istida Emniyet 
Mlidlirliigiine verilmi1tir. Hamallar, Da
hiliye Vekaletinin ge~en sene yapbg1 teb
ligi goz oniine koyarak bunun bir an evvel 
tatbikm1 istemektedirler. Emniyet Mli -
dlirlligli istidan1n muhtevasml ehemmiyet· 
le nazan dikkate alm1; ve tetkikata ba!
laml§tlr. 

lstanbu!da gerek mt, gerek smk ha -
malbgmm kaldmlmas1 i~in Belediye 1ktl
sad mlidiirliigii taraflndan tetkikat yap!l
maktadlr. istanbul gibi bliylik bir ~ehirde 
hamalbgm bir anda kaldmlmasl kabil ol
madlgmdan ve 1ehrin yoku1 olan klsunla
nnda ise hamahn yerine kaim olacak va
slta derhal bulunamJyacagmdan bu tetkik
ler biraz gecikmi§tir. Maamafih ikhsad 
miidiirliigii bu hususta bir proje haznla -
ml~hr. 

Hamallar cemiyeti, harnallar tarafm
dan Ernniyet Mlidlirlligline verilen istida
dan haberdar degildir. Bu istida bir araya 
gelen bir miktar hamal tarahndan veril
mi!tir. 

Dun bu hususta kendisile gorii1en bir 
muharririmize Ticaret Odas1 Esnaf §ubesi 
rnlidlirli Kazun Y orulmaz demi1tir ki: 

«- Bu istidamn kimler tarafmdan ve
rildigini bilmiyorum. Yalmz mt hamalh
gmm kaldmlmas1 meselesi Belediye ikh
sad mlidiirlliglince tetkik edilmektedir. 
Y akmda tatbik edilmege ba~lanacaktn.» 

Kuvarshane bak1r ma
denleri i~lemege ba,IadJ 

Ankara 30 {A.A.) - Eti Bankcya 
tesisall ikmal edilen Kuvarshane bak1r 
madenlerinden iki glindenberi musaffa 
bakn akm1ya ha§laml§llr. 

Emlak Bankaat idare mecliai 
reialigi 

Ankara 30 (Telefonla) - Emlak ve 
Eytam Bankas1 idare meelisi reisi Ke
mal Giiniil, Merkez Bankast idare mec
Jisi azahgma intihab olunmu~, Emlak 
ve Eytam Bankas1 idare meelisi reisligi
ne de esbak istanbul Valisi Ra~id se~il
mi§tir. 

Musahhih istiyoruz 
Matbaada tertib olunan yaztlart 
taahiha muktedir, tiirk~eyi ,:ok 
iyi bilir, hi,: olmazsa bir ecnebi 
diline de vi.ktf adam aran1h • 
yor. Yukanki tartlart haiz olan
lardan istiyenlerin matbaamtza 
miiracaatleri. 

~----------/ 
URDDAN 

AZILAR. 

Yazan: Ismail Habib 

I 2 Karlar iGinde facia I 

Sar1kam1~ meydan cengi 
Yukar1da beyaz oli.im, a~ag1da 

bayragimizJn 

oli.iyoruz 
oli.im, iki renkli 

• reng1 icinde 
..» 

kizii 
iki 

914 birincikanununun 13 lincli sabahl.l erkamharbler avc1 hattmda cenketsin. 
Sankaml§ID 1imalini cyercyeveliyen T ur - Kendi de bir ave1 bolliglinii online kat -
nagol mtlanndaki 29 uncu hrka blitlin m11 hlicuma gecyeeek. Ba1kumandan cep
h1zile dibdeki vadiye saldmyor. Vadide heye vannca ordu kumandam, sonra 
istasyon ve istasyonun yanmda bir tepe Bardizden Sankam11a ylirlirken hrka 
var. Bliylik kilisenin ~an kulesinden ba§l kumandam, ertesi glin Eskisankam11a 
kesilmi1 bir havucy gibi goriinen tepe. T e- hlicum ettirirken alay kumandanl, 1imdi 
penin kendi kli~lik, yeri mlihim. Sima! - de bollik kumandam. Zaten bollik ku -
den ve garbdan gelen bogazlara dligiim mandanbgmdan Ba1kumandan olmu§IU. 
noktas1 olan tepe. Oray1 alsak Sanka - <;:1kbg1 yerdeki liyakatsizligini indigi yer-
rnl§l alml§ olacaglz. deki liyakatile odeyecek! 

Tepenin ne oldugunu almak istiyen Cengin li~iincli glinli. Mevcudunun 
gibi vermek istemiyen de biliyor. Mitral- yiizde seksenini kaybeden dokuzuneu 
yozlerini yerle§tirmi§ler, ne pahasma o· kolordu kendini toplamak i~in o giin mii
lursa olsun tepeyi kapbrm1yacaklar. Ke- dafaaya cyekilecek. Erleti glin onuncu 
sif ate1e kar11 kmla kmla sald1rarak i1te kolordu gelince .... Fa kat ne o, Eskisan
tepenin siperlerindeki dii1man1 bir tane kaml§la bir duman, istasyon yamnda da 
kalmaymc1ya kadar mahvettik. Tam te- ba~ka bir duman. Enver hlikmetti ki dii1· 
peyi alahm derken dli§man orayi gene man kacy1yor. Haydi her taraftan hli -
askerle doldurdu. Dolam gene bo1altllk, cum. Ah, bir ot y1gm1 yanmasm1 dli1 -
bo1alan gene doldu. Ka~ defa, biz ole mamn ka~mas1 sanacak kadar ~a1km a
ole bo1altnken o dola dola olliyor. Kar- dam; i1te kolordunun elde kalan son 
Ia ortlilli tepenin karl an iki taraftan gi- kuvvetleri; gittiler, gittiler. Ve gidenler 
den binlerle ve binlerle kurbamn s1cak gelmediler. 
kanlarile 1erha 1erha, benek benek, ve Ba~kumandan ofke i~inde. 1Ik siper -
k1z11 klZlld11. !ere dogru bir agae dibinde cyok gene bir 

1Iahi Ba1kumandan hani Sankam11ta zabit vekiline rasgelir: «Neye ka~lln)» 
dii§man ancak bir iki bolliktii. Halbuki «Ka~mad1m blitlin tak1m1m 1ehid du§tii, 
yalmz §U istasyon tepesi kendi ag11hgm- yapyalmz kald1m.» Enver etrafmdakile
ca insan yedi. Oyleyse dur, blitlin kuv - re emreder: - Bunu kur§una dizin. 

Brezilyada bir 
haydud ordusu 

Altm madenlerine hii
cum etti ve hakiki bir 

muharebe oldu 
Brezilyamn ~imalinde, akla ve hayale 

gelmiyeeek dereeede ciir'etkiirane bir 
~akavet hadisesi olmu§, halk1 deh~et ve 
heyecan i~inde b1rakmt~hr. 

FranslZ Guyane'mdan gelen Fransa 
tebaasmdan bir serseri ile bir 1ngiliz ve 
bir Portekizli, yanlarma iki yi.iz zenci 
alarak, Brezilyaya merbut Para eyale
tine baskm yapm1~lard1r. Bu haydud ~e
tesi, Guyane ile Brezilya arasmdaki hu
duda 150 kilometre mesafede, Atlantlk 
denizine dokiilen yukart Cassipore neh
rinin altm madenlerine hi.ieum etmi~ • 
ler, maden amelesini d1~art kovmu~lar, 
memurlan, kadmlar1 ve ~oeuklart fena 
halde h1rpalaml~lard1r. 

Bu hadise lizerine, civar madenlerde· 
ki i~~iler yard1ma ko~unea hakiki bir 
muharebe meydan alml§hr. Sekiz saat 
si.iren ~iddetli bir musademeden sonr3;. 
miitearnzlar pi.iskiirti.ilmii.~ ve musade: 
me meydanmda binden fazla tiifek ve 
i.izerinde FranslZ ordusuna aid mi.ihi.irler 
bulunan kiilliyetli miktarda eepane san
d1g1 terketmi~lerdir. 

c;:etenin eleha~lSl olan Fernand Ode! 
ismindeki Frans!Z esir edilmi~ ve sor • 
guya ~ekildigi zaman. Brezilyanm ~ima
linde mi.istakil bir devlet kurmak ta • 
savvurunda oldugunu siiylemi~tir. Bii • 
tun bir geee devam eden sorgu netiee
sinde, bu adamm son dereee tehlikell 
beynelmilel bir serseri oldugu ve uzun 
zamandanberi Brezilya ile Guyane ara
smda, alhn ka~ak91hjjl yapmakta oldu
gu meydana ~1km1§hr. Bu ~akinin Para 
eyaletinden ki.illiyetli miktarda altm ka
~lrmaga muvaffak oldugu tahmln edili· 
yor. 

Fernand Ode!, Belan hapisanesine h • 
kllm11 olrnakla beraber, Brezilyamn §i• 
mal ahalisi gene korku ve heyeean i~in· 
dedir. Para hi.ikumeti, Cassipore mmta
kasma k1taat yollam1~ ve o havaliyi mu
hafaza altma alrnlittr. Haydudun adam· 
!ar1, reislerinin serbest b1rak1lmaSlm i•- ~ 
temekte, aksi takdirde, hakiki bir ordu 
ile ikinci bir hi.icumda bulunaeaklan 
tehdidini savurmaktad1rlar. 

vetlerimiz toplansm da blitlin kuvvetimiz- F11ka kumandam miralay Arif Bey o 
le sald11ahm. Kime soylliyorsun) Ba1 • genci iyi tamyor. Henliz on yedi ya~mda Hararet diin 35 
kumandanm ba1n kore 111k, merrnere bir ~ocuk. Harbiyede talebeyken orduya ? 
mant1k; beyhude liziilme. gonlillli gelmi1. 1Ik cenklerdenberi 0 ka- dereceye ~Ikb 1 

Fa kat ne o ~ S1rlln eteginden hiicumu dar yararhk gosterir ki zabit vekilligine Dun Istanbul bu senenin en s1cak gii· I 
idare eden f11ka kumandanmm online terfi eder. Y a§mm kli~lildligli listlinden nlinli ya1adl. asadhaneden ald1g1mlZ • 
giilleler dli1liyor. Demek Rus topcyusu ruhunun cevherile sl~nyarak rlitbe kaza- maliimata gore diin golgede hararet 35 
gerirnize dli§mli§. Hay1r genye dli1en nan ~ocuk. Herkes 1efaat ediyor. Nafile, dereceye kadar -C;Ikml§hr. 
dii§man degil Ba1kumandan. On iki ce- emir emirdir: - Kur1una dizin. 1stanbul muh~lif tarihlerde bun dan ~ok 
bel topumuz vard1. Bin mli1klille mtlara Blitlin tak1mm gitti de sen neye bir daha s1cak glinler gormli~tlir. Eldeki ma
yerle§tirilmi§ti. Enver bataryamn ba1ma mucize gibi kurtuldun yavrum) 0 kadar liimata gore 1912 senesi hazirammn 14 
gelerek emreder: Toplar mitralyoz gibi cenklerde dli1mamn isabet ettiremedigi lincli glinii hararet golgede 39 dereceye 
avc1 hattma yerle1sin. Dli§man sahra ba- kur1unu masum kalbine ~imdi biz ataca- clbn11h. 1918 senesinde haziranm 21 in
taryalanmn gozli onlinde hi~ bizim top- g1z. Saz benizli, ince boyunlu, pabucu ci p;linli 36 derece kaydedilmi,tir. 
lara bu manevra yapbnhr m1) Bir katmn ynllk, ve ylizli tiiysliz cyocuk. Kur1una Evvelki glinkli hararet derecesi azami 
olmesi bir topun kotliriirnlemesidir. Batar- dizilirken gozlinli baglatmad1. Ernri ve- 31 olduiiundan dlin birdenbire hararetin 
ya kumandam itiraz edecek olur. Vay .... renden ba1ka herkesin gozii ya1h. dort derece birden art1~1 halk lizerinde 
Hemen Ba1kumandanm dedigi yap1ld1 - Manga ale§. mlihim bir tesir yapml§br. Diin ol(le lizeri 
ve hemen on iki topun alhs1 gitti. Yere dlipdliz degil bir istifham gibi sokaklar gezilemiyecek halde idi. Kop- 1: 

F1rka ve kolordu kumandanlan gene k~vnlarak dli1tli; lanetten bir istifham gi- riinlin asfalt k1sm1 s1cagm tesirile erimi,tir. 
birdenbire lirperirler. Sag1m1zdan Allah hl. lzmitte arcaklar 
Allah sesleri geliyor. Dernek asker hli - Aym on sekizi. Dolcuzuncu kolordu- lzmit 30 (Husu•i) _ Buglin lzmitte 
cuma kaldmld1. Mesul iki kumandanm nun mevcudu li~ dort ylize inmi1tir. 0 - hararet golgede 35 dereceye ylikselmi1-
hi~ haberi yok. Meger Ba1kumandan nuncu kolordu kumandam Haf1z Hakk1 · 
87 ~ 

nci alaym ba1ma gecymi§, Cerkezkoyli rapor veriyor, ancak 800 kadar cans1z ve 
denen Eskisankam11a saldn!lyor. Y em bitkin askeri kalml§. Arllk Enver rica! 
Sankaml§l alamad1k, bari eskisini alahm emri verecek degil mi? Arhk ne yaplla
ve eskisini ald1k. Fa kat eyvah, dli1man cak i1, ne i1i yapacak kald1. Hay11, Ba!
da oray1 alan alay1 i~te kapana ald1. kumandan gene taarruz emri verir, ma· 

Ah Ba1kumandamn ba1s1zhg1; a lay dem ki elde heniiz asker var, taarruz et
ne ileri gidebiliyor, ne geri gelebiliyor, sinler: Bu arhk kumandanllk degil ka
ne biz ona yard1m edebiliyoruz. Alaym, sabhltbr. 
~evrildigi yerde dogli§mekten ve dogli§ - Asker maksad i~in ollir. Maksad kal
tligli yerde olmekten ba1ka ~aresi yok. maymca oliirnlin katilden fark1 ne ~ Bir 
lki glin; birka~ binlik a lay birka~ yiize haftad1r biz boyuna erirken dli1man bo
indi. Teslim olun, hay1r. Birka~ ylizllik yuna bliylidli. Arhk blitlin hakimiyet on· 
alay yirmiye indi, teslim olun, hay1r de- dad1r . .Su licy be1 yiiz askerle bir an Sa
dik ya: Teslim olun denecek kimse kal- nkam11a girsek bile dli1man bizi derhal 
maymc1ya kadar doi!li~tcekler. atar. hte &nuncu kolordunun 1arktan sal-

Aiay kumandam Liitfi Bey arhk yir- duan o bitkin ezgin kuvvetleri Sankam11a 
mi ki1i kahp da hi~ limid kalmaymca a • yakla,maktadlt, yakla§blar; a, girchler 
laym sancagm1 optli. Sancag1 beyaz bir bile. F akat ayaklarile basarak degil ka
patiskaya sarrular. Bir cyavu1 beyaz bez- sabaya cesedlerile serilerek girdiler. 
!ere bliriindii. Gece icyinde kann beyaz- Ba1kumandan dokuzuncu kolordunun 
llgma gomlilerek, koltugunda mukaddes bir avu~ askerine bagmyor: «Siz ne du
vedia, dli!ffian saflan arasmdan slirtline ruyorsunuz, onuncu kolordu o taraftan 
slirtline sabaha kar11 karargaha geldi. lki Sankam1'a girdi, siz de bu taraftan gi -
giin Eskisankam11ta dalgalanan alay san- rin.» Mehmedcik limmidir aroma cahil 
cag1, kurtulan yalmz sancaktu, blitlin a- degil, ona ~ankh erkamharb derler, !a
lay o sancagm onlinde olmli1tii, yalmz klmm ~avu1u ne oldugunu ve ne istendi
kumandanla o yirmi ki1i sancak kurtulsun gini bilen bir tavula cevab verir: «Evel 
diye sancaks1z oldliler. pa~am, biitlin ordu bittikten sonra biz ne-

Gece; soguk, soguk; kar, don, ve ye diri kalahm, biz de iilecegiz.» Onlar 
mehtab. Karda mehtab geceyle glindliz· da gitti, ve onlar da oldli. Ba1kumandan 
den ayn li~lincii bir zaman gibi. F1rka diri kalana dli,man. 
kumandam yanmda iki zabitle T umagol Bir ordunun ylizde doksan dokuz bu
mtlannda §Uraya buraya dag1lm11 askeri ~ugu gitsin, blitlin askerlik tarihinde bu
tefti! ediyor. Bir asker agaca dayanarak nun e1i yoktur. Art1k oldlirtecek asker 
dayand1g1 agac gibi kahla11P donmu§. kalmaymca Ba1kumandana da i1 kalma
Oteki k11d1g1 dallan yakmak icyin kan d1. Arnan ~abuk kac; dli1man Bardiz yo
e§elerken donmu1. hte kumandanla iki lunu kesmi1. Enver ka~arken Hahz Hak
zabit de donacaklar, gamselelerini cyar - k1 Beyi pa1ahga terfi ederek ordu ku -
dak gibi ba§larma orttliler. Donmamak mandanhgm1 ona buak1r. Kalm1yan or
i~in nefeslerile birbirini lSlhyorlar. Suta dunun kumandanhg1. 
o;~k don, vadiye in dogran. Yukanda be- Bir glinllik yeni pa~a. ertesi glin, 22 
yaz oJlim, a1ag1da k1z11 oJlim. fki renkli kanunuevvelde, son doklintii!eri topllya
bayraglmlZlD iki rengi i~ind,e olliyoruz. rak rica! edecek. Fa kat birdenbire bir 

Enver bzgm: Blitlin kumandanlarla dli1man baskm1. Kur§unlar agaclara ~ar· 

Suriye Ba,vekm 
Halebe vardt 

( B~tara(1 1 fncl aallf/ede] :~ 
gazeteleri Tiirk - Arab dostluk mlinase- 'f1 
betlerinin saglam esaslara istinad ettiril • 1

1 

mesi llizumuna i1aret ellnektedirler. T a • ~ 
nmm11 Arab muharrirlerinden Esad Ba
hir: 

«Arab memleketlerine kar11 sevgi be~
lemekte olduklanna hi~ ~iiphe olm1yan 
Tlirk bliylikleri, eskisinden daha fazla 
ihtimamla kom~u karde1 memleketlere a
laka ve muhabbet gostermektedirler. 1z • 
har edilen bu yliksek alakanm memleket· 
lerimiz icin pek faydah olacag1 tabiidir.» 
demektedir. 

parak korkune ses:er ~1kard1g1 icyin Hak- l 
kl Pa1a «dum dum allyorlar dum dum1> 
diye kamcylSlDl da buakarak ahna atla- ~r 
d1, o kur§un yagmurundan mucize gibi 
kurtulan bu bedbaht kwnandan buaz 
senra tifodan olecek. 

Son perde: Blitlin karargah esir edil- 1 
mi~tir. Blitlin karargah ve blitlin kuv • { 
vet Doktoru ve eczac1Sl da dahil olarak lj 

sadece yiiz zabit ve seksen nefer. • 
Kilisenin ~an kulesinden bir daha et • ~. 

rafa bak1yorum: .Su ~amlar i~indeki Sa-
1 

nkam1~; ~am ki agaclann en necibi, her t 
vakit ye~il, her vakit re~ine kokulu c;am; ·1 

gozlere ziyafet, ruhlara ferahhk, ve ciger- !~ 
!ere ~if a olan ~am; hep•i 68 bin Tiirk yj. j~ 
gitine dikilmi1 mezarhk agaclan gibi. ~ 
Yumruklanml s1ka s1ka h1~kmyorum. 

ISMAIL HABIB 
Not: 
SarJkamll; yaz1lar1 !~In kaymakam l;;erl

fln cSar1kam1~> kitablle mlralay Art! Be
yin eenk sabasmdakl lzahatmdan ba~ka 
kaymakam Sal~haddln lmza.oslle 931 tarihll 
asker! mecmualarda ne~redllen lnyme\11 
eserden de lstlfade edilml1t1r. 1 



KU~Uk 
hlkiye 

- HayJr madam, m6sy6 heniiz gel • 
medi, fakat M6sy6 Lucain salondadtr ve 
madamt bekliyor. 

Genevieve hayret etti: Kocasmm g~ 
kalmak adeti yoktu ve dostlan Bernard 
Lucain, o ak§am yemege ~agmlmamt§· 

tt. Mantosunu ve §apkasmt oda hizmet
~isi !rma'ya verdi, sofanm aynas_;nda 
sa~larmt diizeltti ve apartrmanm sag ta
rafmda bulunan salona girdi. Salonun 
iki penceresi aparttmamn etrafmdaki 
bahc;eye baktyordu; salon selim bir 
zevkle dii§enmi§ti. Napolyon iislfrbu bir 
kanapeden bir giilge dogruldu. Bu, tak
riben otuz be§ ya§larmda, gene bir a
damdt; fakat boyu ufaraktt. 

Bol ve esmer sa~ ve sakahn c;erc;evele
digi uzun ve mustarib yiiziinde tath bir 
mavilik ta§tyan gozleri, salondan ic;eri 
giren uzunboylu, miitenasib viicudlii, 
giizel ve ahmh Genevieve'in iistiinde 
durdu. 

- Bonjur Bernard. Bu ~am ... 
Gene kadm, uzerinde tsrarla duran 

•akt§larm ifadesini begenmedi: 
- N e var Bernard? Robert'in ba§tna 

b!r kaza mt geldi? 
- Haytr Genevieve, hayxr, miisterih 

ol.. Kocan Sthhattedir. 
- 6yle ise nic;in burada degil, bu sa

atte evde olmaSI Hiztm .. Bu ak§arn bu • 
lu§acak rntydmtz? 

- Evet, bir antika minyatilr kolek -
eiyonunu gormege gidecektik. Kocan bir 

1eyler almak niyetinde idi 
Genevieve sabtrSizlamyordu. Ber • 

nard'm soziinii keserek: 
- Biliyorum, dedi. Minyatiirleri Pa • 

r1s mii§terilerile Londradaki §Ubesi ara
Stnda tevzi etmek istiyordu. Fakat bu, 
gecikmesini izaha kafi mi ya? Bend en 
sakiama Bernard, muhakkak bir §ey 
var, rica ederim ne varsa sOyle. 

Siikut. Bernard Lucain davete icabet 
edemiyordu. Nihayet: 

- Robert benim fikrimi almak iste
mj$i, dedi Ve bugiin bana geldi, fakat 
gitmedik.. Geneviev~ sana so~~"~.ek 
mecburiyetinde oldugum §ey .. MU§kul .. 
Nastl soyliyeyim .. Robert beni. ..... 

Gene durdu ve gozlerini gene kadm
dan ~evirerek: 

- Genevieve, dedi, Robert gitti. Ve 
§U mektubu btraktt, sana verilmek ii
zere. 

Gene kadm mektubu Bernard'm elin
den c;ekti, ac;tt, okudu, tekrar okudu, o
kudukc;a sarardt ve mektubu btrakarak: 

- Bu da ne demek? diye kekeledi. Ma 
sal uydurmak nereden aklma geldi? Bir 
kadmla gidiyormU§? Benden ba§ka btr 
kadm seviyormU§ ha? Benimkinden da
ha geni§, daha anla§tltr, daha canlt bir 
a§k ihtiyacmda imi§? J:f eler de neler .. 
Soyle Allah a§kma, c;tldt!dt rm? Altt se
nedir evliyiz, ararmza anla§amamazlt • 
/ttn golgesi bile dii§IDedi. Sen de pekala 
bilirsin Bernard .. Ve sonra bu kadtm, 
Thylda Noris'i sevdigini farkediyor .. 0 
ressam kadm, hani iic; ay evvel senin 
atiilyende giirmii§liik. Demek Robert'in 
aradtjlt kadm oymU§. Ha .. ha .. ha .. giile
rim bu i§e .. 

Yav3§ yava§ CO§IDU§tu, fakat kahka
halan yava~ yava~ ht~kmklara kalbol
du ve bu suretle Bernard biraz ferah
ltyabildi. 

Birkac; dakika, gene kadmm, iistiine 
ytg,ldt/ll koltukta, ba§t avuclan araSin
da, htc;lnrdtgtru seyretti, zavalhya kar-
11, §iddetli bir merhamet duyuyor ve 
Robert'e de ktztyordu. iki adtm atarak 
gene kadtna yakla§tt ve ellerini omuz • 
Iarma koyarak: 

- Rica ederim Genevieve, dedi. Sakin 
olunuz. Robert benden seni haberdar et
memi istedi. Malfrliyeti hayatta kendi
sini daima bir Strda§ yapma~a mahkiirn 
eden ve san'attan ba§ka bir tesellisi ol -
mtyan benim gibi bir adamm, bir dos • 
tun, ikinizi de nekadar bildi~i i~in, bu 
vazifeyi herkesten iyi yapaca~mt, senl 
teselli edecek, avutacak ~areleri bulaca
jltrm dii§Unmii~tii. Senin i~in, maddi ci
hetten, dii§iindiiklerini de siiylemem 1~-
ztm. 

Ve bozulan yuvamn maddi vaziyetini 
te§rihe devam etti, soziinii bitirmek 
ic;in: 

- Robert, bo§anma ic;in, emrinize a
madedir, dedi. 

Gene kadm birkac; dakikadanberi ar
bk aglamtyordu. Acaba dinliyor muy
du? Bernard bun dan pek de emin de
gildi. Fakat son sozlerde b3§tnt kaldtrdt: 

- Bo§anmak istemiyorum. Haytr 
Bernard, istemiyorum. Robert gec;ici 
bir sevdaya tutulmu§tur. Hala beni se
viyor, eminim, benim kendisini daima 
sevdigim gibi. Altt senelik bir sevgi ve 
saadet maceraperest bir kadmm .. Ha • 
yrr, hayJr, bo§anmak istemiyorum. Bu 
aparbman cihaztmdandtr. Burada ika
mete devam edecegim. Kocarm burada 
bekliyece~im . Bunlan kendisine sayler
sin Bernard .. 

- Oyle ise sonradan soylerim kendi
sine.. Buradaki i§lerini ~evirmek i~in 
veznedanru memur etti ve kendisi !n • 
giltereye gidecektir. 

- 0 kadmla rnt? 
- Evet. 
- Oyle ise, zamant gelince, kendisinl 

bekledi~imi si:iylersin. 
Siikut. Nihayet Bernard: 
- Genevieve, sen harikulade bir ka

dtnsm, dedi. 
- Harikuladeligi fi1an yok. Sadece, 

muzaffer olacak 3§ktma itimadtm var
dtr. Arbk beni, hic;bir endi~eye kaptl -
madan, yalmz btrakabilirsiniz. 

Bernard gene kadmm clogru sayle • 
digini farketti. Elini operek c;ekilip git
ti. Ertesi giin ve daha ertesi giinler, Ber
nard gene kadmt ziyarette kusur etme
di. Onu bazan sakin, bazan sinirli, ~ok 
defalar goz ya§lan ic;inde, fakat daima, 
Robert'in bir giin olup avdet edecegine 
ve sekteye ugnyan saadetin tek:rar do
~acajltna emin gordii. 

Robert geri donecege pek benzemiyor
du, h~le Genevieve'in yanma. 

!svec;li ressam kadmla Londrada yer
le~mi§ti. Sonra Londradan aynldt, tabii 
daima o kadmla beraber. Amsterdama 
gitti, hep i§lerini geni§letmek maksa • 
dile. Zavallt Genevieve'in bek!eyi§ini 
miikafatlandtrmak ihtiyacrm hi~ duy • 
muyordu. Aylar ge~ti. Robert gideli iki 
sene olmu§!U. Genevieve daima bekli -
yordu. Gene kadm1 hemen hemen her 
giin ziyaret eden Bernard a§ktn bu kud
retine hayran oluyordu. 

Bir ka§am, bu vefakar dost, c;ok heye
canh olarak Genevieve'in kaptstnt ~al • 
dt. Gene kadm kendisini salona aldt. 

- Genevieve, sana verilecek bir ha
berim var. Hakktn varmt§. Pi§Inan ol -
mu§, ~tlgmltgm1 itiraf ediyor. 0 kadt
m btraktt, daha dogrusu o kadtn ken • 
disini btrakt1. Nihayet kocan sana do • 
niiyor. 

Genevieve, betbeniz kiil gibl: 
- Nerede? Nerede? diye kekeledi. 
- Kaptda, bir arabada. Pencereyi a-

c;acajltm, donmek mecburiyetinde ol -
duJltmu anhyacak. 

Bir dakika sonra, giizel, san§tn blr a
dam i~eri giriyordu. Biraz zoraki de ol
sa giiliimsiiyordu: 

- Genevieve, beni bekledigini biliyo
rum. :L;te geldim. 

Gene kadm, hig beyecana kaptlmadt
iltna §a§arak kocasma baktyordu: 

- <;ok ge<;, diye mmldandt. Senin i~in 
naSI! bu kadar tshrab <;ektim! Bo§anmak 
laztm. 

Ve izab ettl: 
- AnltyorSllD ya Bernard.. Robert 

gittikten sonra ~ok dii§iindiim ve bir • 
denbire bana astl haklkl ~ehresile go· 
riiniiyor. Sen ki iyisin, vefakiirsm, merd
sin, anlarsm, de gil mi? Ah ni<;in? 

Bernard climlenin sonunu anladt: 
cNi9in seni sevemiyorum?:.. 
Gene kadm: 
- Eve!, ni~in nic;in? diye mustarib 

bir sesle mmldandt. 
<;eviren: 

CEVADSADIK 

M. M. V ekaletinden: 
Askeri Mekteblere Tale be Ahnacakt:ar 

1 - 937 - 938 ders ytlz !~in Kulell, Maltepe, Bursa Liselerile Konya .ve 
Erzincan £skeri Orta olrullarm butiin smtflarma, Kmkkaledeki San'at Lt • 
sesinin birinci 9. smtfma, Ankara ve Konya Gedikli Erba~ Haztrlama mek • 
teblerinin ltaztrlama ve orta ktstmlarm ilk Stntflarma talebe abnacakttr. 

2 - Kaydi kabul ~artlan gec;en senenin ayni olup biitiin askerlik §U 
belerinde ve Askeri mekteblerde vardtr. 

3 - Kaydi kabul miiddeti bii!Gn mekteblerde 1 temmuzda ba~lar ve 10 
ai!ustosta biter. Yalmz Ankara Gedikli mektebinin kaydi kabul miiddeti 30 
eyliil 937 ye kaC.ar devam eder. 

4 - Askeri mekteblere girmek istiyenlerden A.Dkarada bulunanlar Ce· 
becideki Gedikli Erba~ Haztrlama mektebine ve Askeri mekteblerin bulun
duklari yerlerde oturanlar dogruca mektehlere ve ba~ka yerlerde oturanlar 
da bulunduklart mahallin Askerlik $ubelerine miiracaat etmelidirler. 

5 - Kaydi kabul ~artlartm ta~tyan istekliler evraktnt tamamlattmp As
kerlik ~ubeleri vasttasile ve noksanstz bir halde girmek istedigi ve mekteb 
tarafmdan se<;me imtiharu lqin ~agrumadtkqa hic;bir istekli heyhude yere 
mektebe gitrnemelidir. 

6 - Secme imtiham i~in ~agrtlan isteklilerin mektebe ka<!.ar gitmek ve 
bu imtiham kazanamaymca geri danmek i<;in yapaoaklan masraflar tama -
men kendilerine aiddir. 

7 - Set;me imtihamnda kazananlar kadronun miisaadesi nisbetinde 
mekteblere narnzed olarak altmrlar. Ve bunlardan talimata uygun olarak 
kat'i kabulleri yaptlmtyanlar hit;bir hak iddia edemezler. 

8 - ipka veya ikmal vaziyetinde kalan olrurlarla bir sene tahsil fastlast 
olanlar ve mektebe girmek ir;in niifus kiig1dtnda ya~mt tashih ettirenler As
keri mekteblere almamazlar. 

9 - Gedikli Erbas Hazzrlama mekteblerine iic ve be~ smtflt kay ilk mek· 
teb mezunlan alzmr. Ve bu koy ~ocuklarmdan ikl sene tahsil fastlast olan • 
lar d.a mekteblere kabul edilir. {3835) 

CU!UHURiYET 

Y azan: Ismail Habib 

Schiller'in bir sozli var. Sair stfatile 
Guillaume Tell gibi bedialar, miiverrih 
stfatile de Otuz Sene Harbi ayannda 
yiiksek eserler yaratan o se~kin listad, 
fikir ve ifade giizellikleri sayesinde yli
rekleri teshir etmek san' ahmn ilk kanun· 
lanm ke~feden Hom ere' dir, diyor. Schil
ler'in kanaatine gore Homere, cesur bir 
kanad darbesile asnmn fevkine yiiksel
mi~ ve sonraki amlann kalbine niifuz et-

Tahmnda verilen bir ziyafette iran ve Tiirkiye 

Hariciye Nazzrlart soyledikleri nutuklarda 

iki devlet araszndaki baglzllgl en belij{ 
bir tarzda ifade ettiler 

[Ba~tarat• 1 lnel saht!ede I mi~ olmasmdan dolayt daha biiyiiktiir. 
kere daha sizi kabul etmek bahtiyarhgma Bu sevinc, ~ok geni1 bir ~limulii olan 
§ahid olmasmdan doguyor. Sizin ziyareti- mes'ud bir taktm hadiselerin iki memle
niz, fevkalade miihim bir hadisedir. Bu ket arasmda mevcud olan dostluk miina-

mijtir. ziyaret, iki memleket arasmda mevcud sebetlerini tarsin etmi1 ve bu miinasebet-
Ben; esefle soyliiyorum; Paris' in ha· olan ve sahast herglin biraz daha geni~- Jeri tam bir vuzuh ve derin bir samimiyet 

yahm, Heleoe'in ka~mhjml, Troie mu- lemekten bali kalmiYan samimi ve itima- derecesine ~tkarmiJ olmasmdan ve bu vu· 
harebelerini, Amazon sava§lanm, Achil· da miistenid mesai birligioin bir delili • zuh ve samimiyetin bugiin bu miinase • 
le'in hiddetini, tahta beygir hikayesini dir. Bu ziyaret, karde1 olan milletlerimi- betlerin miimeyyiz evsafm1 te1kil etme • 
bizzat Homere' den dinlemek zevkine ere- zin aralarmda mevcud olan dostlugu kuv· sind en dolayt da artmaktad1r. Bu dosta
medim. F akat yan hakiki, yan muhay- vetlendirmegi ne derecede arzu etmekte ne miinasebetlerin en iyi ifadesi, 1ahsan 
yel, bir devrin hamasi sahnelerini onun olduklanm gosterir. Nihayet bu ziyaret, yekdigerine c;oziilmek bilmez karde1lik 
«fikir ve ifade glizelligi» ile nastl rengin bu dostlugun tarsinine memleketlerimizin rab1talarile bagh olan iki namdar devlet 
hirer tabla haline koydugunu goziime iii- ne derece ehemmiyet atfetmekte olduk • reisinin basiretkarane diijlincelerinin se • 
1en terciimelerden §Oyle bOyle anladim, lanmn bir delilidir. Bundan ba1ka han. meresi olarak Tiirkiye ile han arasmda 
Schiller' e de hak verdim. <;iiokii Ho- Ia Tiirkiye arasmda gitgide stktla:pnakta teessiis etmi~ olan dostane anlajmadu. 
mer' in terciimesi bile yiireklerde sonmez olan i1 birligi, Y akm ,Sarkta sulhun esash iki memleket arasmda hergiin daha 
bir heyecan uyandmyor. bir amilidir ve hatta ban1m tecezzi ka- ziyade stblaJIIlakta oldugu mii1ahede 

Bizde kahramanhk terenniim eden ya· bul etmez oldugu prensipi hesaba kat! • edilen te1riki mesai, yalntz bu iki mem
ztlar yok degildir. F akat o mevzuu ru- lacak olursa bu te1riki mesai, cihan sui- !eke tin 'kendilerini yekdigerine baghyao 
han benimsiyerek berrak bir ~!ale gibi hunun da ehemmiyeti hi~ de az olmiyan, samimi dostlugun takviyesine atfetmekte 
miitemadiyen ruhlara doken ve o ruhi amillerinden biridir. Bu te1riki mesai bize olduklan ehemmiyetin bir ni1anesi ol • 
1eialenin sesini ebedi bir terane 1eklinde bundan boyle daimi surette temas halin- makla kalmaz, belki ayni zamanda kom
yiireklerde ya§atan san' atkar pek nadir- de bulunmak, stk Sik birbirimizi gormek, §Ularile olao dostluklannt kzskan~casma 
dir. Hamasi Tiirk 1iirlerinden en eski bu suretle daima ve dostane miinasebet· gozoniinde bulundurmakla beraber Y a • 
omeklere Orhon kitabeleri arasmda te· lerimizin esasmt te1kil etmi1 bulunan ve km ,Sarkta sulhu tarsin etmek ve bu su • 
sadiif ediyoruz. Fa kat onlar duygu iti- daima da oyle kalacak alan samimi ve retle umumi sulhu SJYanet eylemek hu • 
barile rakik olsalar bile ifade bakimmdan miitekabil anlayi~ hissini arttrmak fma· susunda kat'i azimlerini gosterir. 
rekik. Aksak Timur i~in soylenip Orta hm bah1edecektir. Bu i1 birliii;inin daha mes'ud neticeler 
Asyada hala nlaoan 1arktlar samimi .Su halde bu feyizli ve semerebah1 te§· vereceginden ve iki memleketin kendtleri· 
olmakla beraber bedil degil, Osmanhlar riki mesainin devamt, Tiirkiyenin baba- ni alakadar eden biitiin meselelerde dos· 
devrinde kaleme alman Selimnameler, st olan namdar Atatiirkiin saadeti, ha- tane miinasebetlerine hakim olan uzla1· 
Siileymannameler ve emsalinde ise sami- mn dostu Tiirkiye milletioin refaht namt· rna ve miitekabil anlaytl fikrinden miil • 
miyet dahi yok. Yiiregimiz yana yana na ve 1ahsi sthhatinize kadehimi kaldtr- hem olmalanna medar olacagmdan asia 
ve yiiziimiiz ktzara ktzara itiraf etmeliyiz mama miisaadenizi rica ederim.» 1iiphe etmemekteyim. 
ki yeryiiziinde hamasetin haliki Tiirk· Tiirkiye Hariciye Vekili doktor Rii1- hte bu kanaatle kadehimi S. M. Se· 
lerken hamasi yazt baktmmdan en fakir tii Aras, Bjagtdaki nutkile mukabelede hin1ah Pehlevi'nin ve S. A. Veliahdin 
alan gene Tiirlderdir. bulunmujtur: sthhatlerine, necib karde1 !ran mil!etinin 

Giizide edibimiz lsmail Habibin «0 «- Ekselans, refahma kaldmyorum. EkselanSimzm ve 
Zamanlar» admt vererek basttrdtgt son Hakktmda kullarum1· oldugunuz ~ok Iatif hahrast zihinlerde menku1 kalacak 
eser, i1te o yoksulluk i~inde ger~ek:en dostane sozlerden dolaYt size biitiin kal- olan bu toplanhyt huzur ve zarafetile §e· 
ktymetli bir gevher oldu. Ona, o esere bimle te1ekkiir ederim. Yeniden dost 1ra- reflendiren refikalarmm sthhatine de ic • 
gevher deyi§im umumi kJYmetini ifade mn guzel payitahtmda bulunmaktan do- meme miisaadenizi dilerim.» 
i~indir. Yoksa eser ma ma incilerden laY! hissetmekte oldugum derin sevinci Tahran Tiirkiye biiyiik el~;iliiinde 
terekkiib ediyor ve bu inciler bir araya arzetmeme mlisaade buyurunuz. Sizin verilen ziyafet 
gelince hissin §iir, §iirin inci ve incinin ke- aramzda bulunmaktan miitevellid sevin- Tahran 30 (AA.) - Tiirkiye bii· 
lime olduiiuna iman hast! etmek tzhran cim, Tahram ilk defa olarak gormenin yiik el~iligi, diin Tiirk heyeti §erefine bir 
-ne tatlt tzttrar ?- husule geliyor. bana miiyesser olmu1 oldugu I 932 sene- ogle yemegi ve sonra hir suvare vermi§ • 

1smai] Habibin miimtaz bir nasir ol- sindenheri dost 1ramn. biiyiik 1efi S. M. tir. Namlarm ekserisi, birc;ok meb'uslar 
dugunu biitiin yurd bilir. Kelimeleri, dil Sehin§ah Pehlevi'nin idaresi alttnda her Ve kordiplomatik hu suvarede ham bu· 
hazinesinden iistad bir sarraf meharetile sahada hi~ !iiphesiz karde~ iran milleti- luntnu§lardu. 
~er ve gene iistad bir kuyumcu gibi i!· nin mukadderatmda mes'ud Ve feyyaz Bu ak§am Biiyiik Britanya el~ilil!i, 
ler. Onun i~in yaztlannda goz a!tct, go- yeni bir devrenin mebdeini gost~ren geni1 Dr. Rii1tii Aras §erefine bir ak1am ye • 

niil kapzct bir pmltt vard1r. Okuyucular ~te_r_a_k_ki-le.,t.,,.ve_d_e_,ri,.n,.t .. sl_a_h_a_t _v.,ii,.cu'"d"'e=g,.et,.ir=·=m,.e,;;g.,i ,.v.,er"'e"'c-ek .. t-ir_.========~ 
onun yaztlarmt gozden ge~irirken mii- -

1 Tenl!nuz 1937 

R,ADVO 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk IDlsik!sl • 12,50 hava• 

dis - 13,05 muhtellf plat ne§riyatt - 14 son• 
18,30 konterans: Ttirklye Ktztlay cemiyetl 
namma daktor Salim ~hmed tara!mctan • 
19 kon!erans: Deniz 'llcaret miidiirti Mii• 
f!d Denlz tarafmdan I.DenlzcUik ve kabo
tajl • 19,30 spor musababelerl: E~ret §e!lk 
tarafmdan - 20 sad! ~e arkadW)lan tara• 
!mdan Tlirk mus!kls! te halk §3rktlart • 
20,30 Orner Rtza tarafittdan arabca soylev• 
20,45 Saf!ye ve arkacta~1an taratmdan 
Turk muslklsl ve halk §arkllart, saat aya• 
n _ 21,15 orkestra - 22,15 ajans ve borsa 
haberleri ve ertesl giinJin programt • 22,30 
p1:1kla sololar, opera ve operet par~alart • 
23 son. 

viYANA: 
18,15 GENCLER,E MtrstJd:, $ARKILAR, 

KEMAN KONSERI - 19,10 k~rl!Jtk yaym • 
20,30 MUSiKi: - 21,30 1\MERIKAN §ARKI• 
LARI - 21,50 eglencel! h!kayeler - 23,15 
muhtell! haberler • 23,25 ECILENCELi M{j • 
si!Ci. , 

BERLiN: 
18,05 Ktir;:trK KOlisER • 18,35 denim 

sporu • 19,05 NEFESLt SAZLA.R KONSE • 
Ri - 20,05 giiniin aklsler! - 20,25 MUSiKi: • 
21,05 haberler • 21 ,15 DANS MUSUQsi • 
23.05 hava, haberler, spor - 23,35 liALK 
MUSIKISi VE E)CILEllcELi l1A V ALAR. 

PE§TE: 
19,05 KEMAN KONSERi • 19,35 konte• 

rans • 20,05 halk §ariJ:llart - 21,05 Plyes • 
22,45 haberler - 23.10 QINGENE ORKEs • 
TRASI • 24,05 konfelans, gramofon, ha • 
berler. 

BUKRE!;l: 
19 05 gramofon, konrerans - 20,25 HAVA· 

IvEN KONSER.i • 21 kon!era!l8 • 21,15 
ODA MUSIKisi • 21,So AK§AM KONSER.i. 
22,35 hava. haberle! - 22,50 KONSER • 
23,50 son haber!er. 

BELGRAD: 
18,35 MUH'I'ELiF §ARKILAR, HALK 

~ARKILARI - 19,25 gramofon • 19,35 
KONSER • 20,35 u!U.SO.J yaym • 20,55 HALK 
i;IARKILARI - 21,25 l.aberler, tnlzah • 22,35 
DANS MUSiKtsi - !3,05 llaber!er, gramo• 
:ron. ' 

LONDRA: 
19,05 facia • 20,05 haberler, hava - 20,35 

kar~Jk yaYln - 21,05 ORO KONSERi • 
21,45 hafta1ar haltast - 22,05 ASKER! 
BANDO - 23,05 hava. haberler, spor - 23,30 
ORKESTRA KONSEll.i • 24,35 l<ar~tk ya
YlD - 24,45 STamofOil. 

PARiS [P.T.T.J: 

18 05 OKESTRA l!:ONSERi • 19,05 ORO 
KoNsERi, viYO!.()NsEL KONSER.i • 
19,50 konu§ma, spor, haberler, gramoton • 
21,35 p!yes - 23,50 1:!0 rnofon. 

ROMA: 
18,20 KONSI!lR • 18,55 kar~tk 

21,45 KARI§Il!: Mllsilct • 22,os 
24,55 DANS ll!uSiJUSf. 

yaym • 
p!yes • 

NOBETCiECZANELER 
Bu alqatn §ehr!n tnuhteur setntlerlnd~ 

nobe~! olan eczaneler ~nlardtr: 
istanbul C!hetindekuer: 

rekkeb yerine yaldtz kullamldigma zahib 
olur. 

Hazin bir o1iim 
Babast Hasan, 

Cihan Harbinin §e
hid zabitlerinden • 
di. 

Emlniiniinde (A. M!nasyanl, Beyaztdd& 
(Haydar), Kii~ilkPazarda CHikmet Cem!Ho 
Eyiibde CHikrnet Atlamazl, !;!ehreminlnd6 
(Nazllll Sad!k), ltaragiimriikte (Suad), 
Samatyada (ErofUosl, §ehzadeb"fmda 
(Universltel , AkSarayda (Ziya NurD, Fe • 
nerde CV!tall), AI•Iltdarda CSmt Ras!m), 

Te§ekkiir Balmkiiyde Cl!:Uall. 

Fa kat o, bilhassa bu son eserile goniil
lerde bedii bir herciimerc yaratt1, miisel
lem olan ktymetine yeni bir bymet daha 
kattt. <;iinkii Tiirk hamasiyyahm, e1ine 
az tesadiif olunan bir muvaffakiyetle ya
!altt. F renklerin Poeme epique niimunesi 
olarak gosteregeldikleri Lusiades'lar, 
Henriade'lar, benim kanaatime gore, 
«0 Zamanlar>> da sezilen heyecandan 
daha yiiksegini hissettiremezler. 

Lakin burada soylenilmesi laz!m gelen 
bir hakikat var. 0 Zamanlar, bizatihi 
hamaset, bizatihi kahramanhk ve bizatihi 
harikadtr. (:iinkii Tiirkliigiin bir tek kalb, 
bir tek fikir, bir tek irade halinde ayak
landigt devirdir. 1smail Habibin edebi ve 
bedii muvaffakiyeti de bilhassa o devri 
terenniim etmesinden ileri geliyor. 

Aziz okuyucular. 0 Zamanlan seve 
seve okuyunuz ve ... mestolunuz. 

M. TURHAN TAN 

Narhkap1 ~afak sinemas1 
Bu ak~am 21,15 te 

1- Eskimo 
2 - Deniz ktzt Eftalya konseri. 
3 -!smet !noniiniin Rusya seyahati 

Duhuliye 5 kuru§ 

Biga sulh mahkemesi satt~ memur -
lujltmdan: 

Biganm Kerner koyiinden Hiiseyin 
ktzt Muammerin diger verese ile §ayi -
an mutasarrtf bulunup taksiml kabil ol
madtjltndan sahlmasma karar verilen 
Kerner koyiinde sag, mezarhk ve solu 
vaktf arsast ve arkaSI mezarltk ve 6nii 
yolla c;evrili 1000 lira ktymeti muham
meneli bah,e ve diikkan ve magazay1 
mii~temil 4 odah bir ev ac;tk arthrmtya 
konulmu§ ve muhammen kiymetinin 
yiizde 75 ini buldugu surette Biga mah
keme kaleminde 26/7/937 pazartesi gii
nii saat 14 te ihalesi yaptlacakhr. 0 giin 
yiizde 75 ini bulmadtgt surette 15 giin 
daha temdid edilmek suretile 11/8/937 
~ar~amba giinii ayni saatte kat'i ihalesi 
yaptlacajltndan talib olanlarm yiizde 7,5 
nisbetinde pey paraSI veya milli bir ban
kamn tcminat mektubunu hamile 50 
dosya numarasile salt§ memuru ba§kii.
tib Ismail Onere ve Belediye tellali Ce
male miiraca3tleri liizumu illin olunur. 

(33684) 

Senelerdenberi refikamm karnmda Beyoglu clhetindekl!er: 
ta~•dtgt korkunc; bir uru derin bilgi ile istikl~l cadcteslnae (Kanzukl, Bostan • 

Feyziatiden 936 
da mezun ohnU§ -
tu ve c;ok gencdi. 
Rukiye Sezer. 

ba§mda Citltnadl, Ga.latada Ma.hmud!ye 
ameliyat yaparak hayattm kurtaran Ma- caddesinde <ismetl, TakS!mde CN!zamed • 
latya Dogumevi operatorii ve dogum din) §i.11lde KurtUlu§ caddeslnde (Nee • 
miitehasstst saym Bay Etem Sec;klne detl, Kasttnpa§Ma (Vast!l, Haskiiyde 
biitiin ailemizin min net §iikranlarm1 (Barbutl, Be§ikta~ta (NaU Halldl, Sail • 
gazetenizle sunarken bu hususta candan yerde CAsafl. 

Fakat onun o na
rin viicudii bu ha
yata dayanamadt, 
ktsa bir hastahkla 
61dii. 

alaka gasteren Ebe Fitnat ve Refiaya da Usktidar, Kadlkoy ve Adalardakller: 
Usktidarda cselltntye)' Kadtkiiyde Yel • 

ayr1ca le§ekkiirler ederiz. degirmenlnde (U~ler), Btiyiikadada (Halklo 
Darende kazasmda yorgancr HeybeUde CTana§l. ... ".,_~ ,._...,,.....,.,.._..,. __ ..,,..,...,.,..,=,.., Siileyman Siizen ~ - -

Anastmn ba§t sag olsun. Mev lid 

Te§ekkiir 
<;ok tehlikeli bir ameliyatt biiyiik )j. 

yakat ve hazakatile icra ederek haya . 
!trm kurtaran profesar ve operator Bay 
M. Kemalle operator Murad, Dr. Siirey
ya Hidayet, Dr. Abravaya ve Dr. Mar· 
koya ve :'?i§li Sthhat Yurdu miidiirii Ba· 
yan Seniye ile §efkatlerini esirgemiyen 
hastabakict!arma ve miihlik anlartmda 
gerek bizzat, gerek telefon, te!graf ve 
mektubla istifsan hattrda bulunan bii
tiin ehibba ve arkada§lanma nihayetsiz 
te§ekkiirlerimin ibla~ma muhterem ga
zetenizin tavassutunu saygtlanmla rica 

Fa tih Kiztlay tube~!nden: 
iJ~eDliz tarafmdan ge9en sene olduii;u 

glbl bu sene de ttarb ve istlk!A! ~ehidlerl 
ruhuna !that olunmak lizere 3/ 7/ 937 cu -
martes! gtinii iil!Ie namazmt mliteaklb Ak
sarayda Val!de cam!s!nde Mevl!d okutturu· 
lacakttr. 

HALK OPERETt 

ederim. Hayri Araboglu 

istanbul 

Riistempa§a 

Defterdarbgmdan: 
Lira Kr. 

Kalpakt;Ilarba~t sokagmda eski ve yeni 130 sa)'lh 
diikkanm 3/4 paYI. 1800 oo 

~ Maha!lesinin Balkapam hanmm iist katmda 14 
sayth odanm 210/270 payt. 58 33 

Mahmudpa§ada Cuhact ham ilst katta kiiin eski ve yeni 28 saYlh 

Kumkaptda 

Haskayde 

Kadtkoyiinde 

Yenikoyde 

Kumkaptda 

odamn tamamL 200 00 
Katibkas1m mahallesinin FI<;tct sokagmda kain 
28 sayth ve 51,75 metre arsanm 50/60 paYI. 
Abdiisselam mahallesinde Kumbarahane ve Va -
puriskelesi sokagmda yeni 153 • 155 ve 16 saytb 

85 64 

ii<; diikkanm yan payL 700 00 
Osmanaga mahal!esinde Sogudliice~me sokajltn-
da eskl 1 yeni 30 sayth diikkamn 5/32 payt. 312 00 
Ayanikola mahallesinin Fmn sokaj!mda kam 
eski 4 yeni 8 saytlt evin 25670/44800 paYI. 137 55 
Kiirkt;iiba>;t Siileyrnanaga mahallesinin Ta~~tlar 
caddesinde kain eski 30 yeni 40 sayili evin 176 
da 14 payt. 63 64 

Uskiid.arda : Selamiali mahallesinin An&maki sokagmda kain 
eskl 21 yeni 31 saytl1 evin tamarm. 250 00 

Yukanda yazth mallar 16/7/1937 cun;a _giinii .sa at_ 14 te sahlacakttr. Satt~ 
bedeline istikrazt dahili ve % 5 faizli hazme tahvt~lerl de kabul olunur. 

Taliblerin % 7,5 pey akt;elerini vakti muayyemnden evvel yatrrarak m~
kiir giinde Defterdarhk Milli Emlak Miidiirlii!liinde miite§ekktl Sah§ Ko~s-

.. tl · F (3828) yonuna muracaa er1, c .• 

Istanbul Birinci 
Ticarel Dairesinden: 

Almanyada Trier §ehrinde TRiERElt 
W ALZWE!{ .AR:TiENGEZELLCH:AF'l' 
fabrikast avukalt Marko Nahum'un Ga· 
latada Mabmudiye caddesinde 144/146 
No. It diikkanda ve :'?i§Jide Bulgar cad' 
desinde ~ifa Yurdu ittisalindeki Hay • 
dar evinde mukim tiiccardan Miinir 
Kral aleyhine Ava! suretile imza etti~! 
(873,40) ray§markhk poli~aya ntiistenid 
Odeme emrine vaki -itiraztnm ref'ile if· 
lasma ve miiddeabihi mabkeme vezne • 
sine depo ettiili takdirde mukabil olall 
(450) Tiirk lirasmm tahsiline dair ika• 
me ettigi davaya aid arzuhal sureti miid· 
deaaleyhin §imdiki ikametg8.!u belli ol• 
madtgmdan tehlig edilememi~tir. Mah' 
keme reisi bu tebligin ilan yolile yaptl• 
masma karar vermi§ ve usuliin 183 (ill• 

cii maddesine gore de 17 eyliil 937 cu· 
rna giinii saat 14 te muhakeme icrastnl 
tensib eylemi§tir. Tebligi liizrm gelen 
arzuhal sureti ve davetiye mahkeme 
divanhanesine asthm§ttr. Miiddeaa • 
leyhin dava arzuhaline (30) giin 
zarfmda cevab vermesi ve maayyen 
giinde mahkemeye geltnesi liizumu bU 
ilanla teblig olunur. (33666) 

istanbul 3 iincii icra rnemurlugundan: 
Paraya c;evrilmesine karar verilen e1f 

e§yast Beyo~lunda Ayaspa§ada . Sara1 
arkast 11yadinin 53 No. h hanesmde ve 
evde a~tk arthrma suretile sahlacajltn· 
dan talib olanlann 6 temmuz 937 giinii 
saat 18 de mahallinde haztr bulunacak 
memuruna miiracaat etmeleri ilan olu· 

nur. (33680 
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J. Temmuz 1937 CUMHURIYIIT 

iktlsadi hareketler Tifoya kars1 harb -Frankm fiab ni~in 
dii~iiriiliiyor 

F ranstz Meclisinde c;ok biiyiik mali me
seleler gorii!iildiigii ~u anda bir panige 
meydan vermemek i~in iki giindenberi Pa· 
ris borsaSI kapah bulunmaktadn. Diinya· 
mn hie; bir borsasmda da frank iizerin< 
muamele yaptlmamaktadtr. Bizim borsa
da da tabii vaziyet aymdtr. 

Bir s1hhat Erkan1harbiye 
heyeti kurmaliyiz ! Hala o mektub 

T am ii~ yiiz sekscn YJI once yaz:1hp 
giderilmesi gil~ i~timai bir derde 
temas etmek dolaytsile tarihe de 

ge~mi1 olan bir hiikiim var. Onu aynile 

se~ilir? 
-------

Saks1 saks1 ~i~ekler, biiyiik bir ugultu ile kay· 
• 

na~n msan 
noktalarla 

nehrini, kirmiZI, pembe, mor 
benekliyerek uzakla~Iyorlar 

- Atte1 gibi, nar gibii . .. 
- Neller getirdim babam, neller ge· 

tirdim ... 
- Buyurun efendim, huyurun. ~u or

tancalara, IU karanfillere bak1n. 
Darac1k yolun iki taraft birbirinden gii

zel, birbirinden canh, binbir renk ve koku
lu ~~eklerle renkli bir nehiT yamac1 gibi 
biitl!n rol boyunca uzamp gidiyor. Y al
mz, burda, mii jleriden ziyade seyirci, kii
feci ve kiifesiz hamal var. 

fki karpuz bir koltuga stgmaz diye hir 
soz vardiT. Karpuzu bilmem ama alii sak
st iki koltuga Sigtyormuj meger. hte bu 
kahraman kar&tdan geliyor. Saksmm her 
yerinden uzun degneklere baglanmii ate§ 
rengi karanfiller yiikselerek adamcag!Zln 
yiiziinii <;i~ekten bir perde ile ortiiyor ve 
Oniini.i gOrmesine mani oluyor. 

- Y ol verin, yo! verin. 
Kim kime yo! verecek? 1-lerkes kendi

ne yo! anyor. 
Dikkat ettim, sokak kadar dar degil. 

Be1 alii metre geni1liii;inde var. Fa kat ya
ya kiildmmlardan oteye dogru ta.an sak
Sl!ar gelen ge~enlere ancak bir bu~uk met
relik bir yer biTakmt§. SahciSt, mii1terisi, 
seyircisi, hamah, kiifeeisi, bu bir buc;uk 
metroluk geni1lige Slgmtyor ve iki taraf
taki renkli yama~lar ortasmda siyah ve 
giiriiltiilii bir nehir gibi akacak, siiziile • 
cek bir meera bulmaga ~ahjtyor. 

Y olun iistii, ortalan ayyt!dtzh tente
lerle iirtiilmiij, onlar olmasa semadan e
rimil kur&un gibi dokiilen giine&in yaktct ve 
bunalttcl stcagmda durup ~ic;ek seyretme
ge imkan kalmtyaeak. 

Siyah batortiilii, bej yeldirmeli iki ka
dm, arada bir arkalanna diiniip lti!-lr kih• 
kiilleri kirpiklerine kart§an ,Saikaya sesle
niyorlar: 

- Ktz ,Saika, pe1imizden aynlma, a· 
limallah kaybolursun. 

.Saikamn bu ihtara pek ihtiyac1 yok. 
Sagma soluna bakmadan koyun gibi ar
kalanndan gidiyor. 

- Ah yaradana kurban olaytm, §U 
renge bak hammtm! 

- .Su borazan gibisi degilmi? Acaba 
lsmi ne? 

- Dur soral1m. Hi&t oglum, bana bak, 
fU borazan gibinin ismi ne? 

- Han~i borazan hantm? 
- N a a yo] §Urda, ktrm!Zl. Ortasm· 

Clan tepesi san uzun bir 1ey ~1k1yor hani. 
- 0 borazan .;i~egi degil, Hibiskos. 
- A, ben sana borazan ~i<;egi mi de-

dim, borazan gibi dedim. Sen beni o ka
dar ~i.;ekten anlamaz m1 zannediyorsun? 

Y anmdakine donerek ilave etti: 
- Baksana, camm ~i~egin ismini Hep

si Kos komu1lar. Hi~ de yakt§maml! dog
rusu. 

- Sahi hakkm var kardej, ne miina
sebetsiz isim ... Bak, bak 1urdaki alacah 
karanfili goriiror musun? Hani hen ge~tn 
giin tohumunu dikdiydim. hte ondan. Ba
kaltm bunun gibi ~tkicek mi? A. sen do· 

mates ·fidesi alicektin. Hani aldm rnl? 
- Y oo, bak az kalsm unutuyordum ... 

Ktz ,Saika, nerdesin? ....... 
- Kiifeci var, kiifeciii ..• Kiifeci is

ter misin Baylm? 
- ~ekil be kolumun dibinden. Orta

da kiifeci mi yok. Lazrm olursa ~agmrim 
bir tane. Ne sokulursunuz insanm bur -
nun a!. .• 

Kiifeci uzaklajtrken arkadan bir fer • 
yad kopuyor: 

- Allah miistahakkiDJ versin emi ... 
Yiiziimii, goziimii yutacaksm. Goziinii ·~ 
da biraz etrafma bak. Sanki dersin ki yol
da ondan ba~ka kimse yor. 

:(.:(.'1' 

!Ierde beyaz panama I•Pkah, omuzun• 
da fotograf makinesi aSih bir erkek var. 
Ecnebi mi? Hayu Turk. Hem de ~i~ekei 
ile pek abbab. Eski mii1teri galiba. 

- Soyle bakal~m, bu ortancalar ka~a 
olacak? 

- Size yetmi~ be$ doktor bey. Vall a hi 
ba~kasma yiiz yirmiden a§agi vermem. 

- Y a $U cinyalar? Am a onlann da 
kokusu yoktur. 

- Onlar giizel kokar doktor bey. 
- Kokusu olan bunlar degil yamnda· 

ki Petunyalard1r. 
- ASI! onlann kokusu yoktur doktor 

bey. 
- 1sil de kokla bakahm. 
lkisi de burunlannl yakla§hrarak kok· 

!adJlar. Sonra doktor: 
- Simdi kokmuyor ama. Kendine 

mahsus baygm bir kokusu vardn, dedi. 
<;i~ek~i ••• crikannadJ. 

¥¥If. 

Burda yalntz her smtf halk degi] her 
milletten insan da var. 

Bir bu~uk metro enindeki yolun mii -
him bir ktsmm1 kaphyan Alman bir Ma
dam, pazarltkta bir tiirlii uyu§amtyor: 

- Sekiz kuru1? ( 1 ) N ein, nein, nein. 
lch will nicht. 

<;i~ekGi anlamadtgl bu lisan karjiSIDda 
biraz sa•km: 

- Madam Tiirkce konu§da anla§a -
hm, diyor. 

Arkamda iki fngiliz var: 
- \Vhy Mrs.Thampson! 1magine to 

meet you here! (2) 
Mrs. Thompson evden pek acele c;tk • 

mt$. Etegi sokiik kombinezonu elbisesin
den dort parmak ~tktyor. 

- Miisade buyurun, miisade buyurun l 
KiiGiik bir kahveci ~Irag1, hoyalan ~tk· 

ml! teneke tepsi ile bu kalabahiim arasm· 
dan ~i~ek.;ilere sabah kahvelerini gotii • 
riiyor ve renkli yama.;lanndan kopup ay· 
nlan sakSI sakSI Gic;ekler, biiyiik bir ugul
tu ile kaynajan siyah insan nehrini, ku
m!Zl, pembe, mor noktalarla benekliyerek 
uzaklastyorlar. Beyza Biuon 

[ 11 Yok. yok, yok, Is rem em. 
[21 Mrs. Thompson! Burada kar§ll~mak, 

ne tesadtif!. . 

Chautemps kabinesi Fransanm kar§I -
la&hgt mali mii§kilatlar ile miicadele ede
bilmek ic;in meclisten fevkalade salahiyet 
a!dt. Kabinenin ilk i1i F ransadan harice 
kac;an sermayelerin firanna mani olmak o
lacakhr.Bu, Fransa i.;in Gok hayati hir me
seledir. ~iinkii Blum kabinesi mevkii ikti
dara geleliberi Fransadan harice tam 60 
milyar frank para ka~ml§hr. Bu firarlar 
devam ettigi takdirde F ransamn ikhsadi 
hayah had bir §ekil alacakl!r. 

ljte Chautemps kabinesi 1imdi buna 
mani olmak istemektedir. Bunun i~in de 
kabine Fran sa, lngiltere ve Am erika ara
smda 1 lejrinievvel 1936 da akdedilen ii~ 
tarafh altm itilafmda tayin edilen asgari 
hadden vaz ge~mektedir. Bilahara Fransa 
!ngiltere ve Amerika ile yeni bir altm an
Ia,mast yapacakhr. Bu hususta mlizakerat 
daha 1imdiden ba§lamlfhT. Fransa altm 
itiliifmdan vaz ge~mek suretile bir ta§la 
iki ku1 vurmuj olacakl!r. Bir defa Fran· 
sa bu suretle frangm kiYmetini dii1iire -
cektir. Bu sukutun yiizde ondan fazla o
lacagt ve yiizde on be1i ge~miyecegi kuv· 
vetle soylenmektedir. F rangtn ktymetini 
dii1iirmek ile F ransa hiikumeti halktan 
mecburi bir istikraz yaparak bununla biit
<;e a~tklanm kapam11 ve en miibrem ihti
yaclanm kar§tlami$ olacakhr.Kabine arhk 
halktan ihtiyari istikraz yapmak imkamm 
goremedigi i~in olacak ki bu ~reye ba1 
vurmaktadu. Diger taraftan altm itilafm
daki bugiinkii asgari haddi btrakmakla ka
bine sermayelerin F ransadan dtjan c;tk • 
masma da mani olmaktadtr. 

F rangm yiizde on dan fazla bir miktar
da dii~mek ihtimalleri derhal borsamtz -
da da tesirini gostermi§ ve kt)'lnetleri 
F ransiz frangt olan iini Tiirk tahvilleri
miz bir giinde bir lira diijmii1tiir. F rangm 
bakiki ktymeti belli olunca bu tahvillerin 
kt)'lneti de takarriir edecektir. 

M. TEZEL 

SEHIR ISLER! 
Odun ve komiir vaziyeti 
Belediyeee korniir ve odun meselesi 

etrafmda yaptlmakta olan tetkikata de
vam edilmektedir. Bunun i~in Ziraat 
Vekaletine de mliracsat edilerek bazt 
malumat istenmi§tir. Bu meyanda ne • 
relerden ne miktar odun ve komiir gon
derilecegi de soruJmU§tur. Maamafih 
:;iile ve saire gibi komiir mmtakas1 olan 
yerlerde fazla miktarda stok mevcud ol
dugu, bunlarm yskmda gonderilecegi 
haber verilmektedir. Bunlar geldikten 
sonra icab eden ]<ararlar verilecektir. 
F1~Ilardaki memba aular1 

bozuk 
Belediyece yaptlan tatkikat neticesln

de memba suJarmtn ft'tlarla naklin!n 
sthhate muZit oldugu gori.ilmii§tiir. Bil
hassa §ehirde tifo hastahgtrun bulun • 
dugu bu rnevsimde bunun devamt blis
blitun mahzurlu oldugundan ft~tlarla 
su nakli menedilm!J;tir. Bu karar derhal 
tatbika ba§lanmt§!tr. 

Muayene edilen esnaf 
Muayeneye tabi esnafm muayene ve 

ciizdan verme i§i diin ak~am bitmi§tir. 
Di.in aJqama kadar 17,500 esnaf muaye
ne edilm i§ ve kendilcrine ciizdan veri! • 
mi§!ir. Bir~ok esnafm da muayeneye 
gelmedikleri anla§tlrnt§hr. 

Bugiinden itibaren esnaf ltontrol edi
Jere]< muayene edilmemi~ olanlar zorla 
muayeneye sevkedileeek ve kendilerin
r~n eeza ahnacakhr. 

[Ba:taratt 1 !net &ah!fede! 

Ankara sthhat miidiirliigiinde bulunu • 
yordum. ~ehirde birdenbire bir tifo sal
gmt ~tkh. Derhal bir komisyon te§kil et· 
lim. Miidavelei efkardan sonra !stanbul
dan blok halinde 8§1 getirttim. En ba§la 
meb'uslar olmak iizere herkesi bila ist;sna 
a~tlatllm. Bir haftada salgmm onii ahndt. 
Bunu anlahnaktan maksad1m bu §tki!de 
kurulacak sthhat komisyonlannm ne de· 
rece faydalt i§ler gorebilecegini izah et
mektir. Evet, evet her §eyden evvel, ba
§!nda hiikumetin miimessilinin, Valinin 
ve yiiksek doktorlann bulundugu bir Sih
hi erkamharb heyetine liizum vardn. 

,Siiphe yok ki Avrupada da tek tiik 
tifo vak' a Ianna tesadiif edilir. Fa kat bu 
nisbet bizim memleketimizdeki vak' alarla 
kabili kiYas degildir. Kanalizasyon me • 
selesinin halli hakktnda hi~bir miitaleada 
bulunmuyorum. <;iinkii bunun seneler ve 
senelere miitevakktf oldugunu biliyorum. 
lstanbulun su meselesi ise hazin bir hi • 
kayedir. Her tarafmdan abthayat f•1kt • 
ran bu yerde yaztk ki madamiilhayat i~e
eek iyi su bulamtyoruz. Biitiin doktorlar 
soy!ediler. f~ilebilecek evsafta bir Ter • 
kos, hir de Hamidiye var. F akat bunlar 
koca bir 1ehrin ihtiyacmt temine kat'iy • 
yen kafi degildir. Ostelik T aksimdeki 
Hamidiye ~ejmesi gibi bazt ~e~meler her 
nedense sa at 2 den sonra kilidleniyor ve 
bu civar ha!kt gene bek~ilerin nereden 
getirdikleri belli olmtyan sulanna muh • 
lac kahyor. Bu da iizerinde durulacak 
bir meseledir. 

ElhaSI] hastahgm 1ehirde bir salgm 
halini aldtgmt inkara mahal yoktur. He
men her ailede bir iki hastaya tesadiif 
ediliyor. Hastaneler yaptlan miiracaatleri 
is' af edemiyecek bir vaziyette. Bunun 
kat'i bir §ekilde iinlenmesi i~in yukanda 
da tekrar ettigim gibi hir Slhhat erkant • 
harhiyesi lejkili ve bu kiitii hastahgt hu • 
dudlanmiZdan atmctya kadar ytlmakst • 
zm c;ah§mak !iiztmdn. Soziim bukadarl» 

Ha)'lr, muhterem doktorun sozii ve 
derdleri bu kadar degildi. Nitekim sor -
dugum ufak bir iki sua!, bir mlizik aleti
nin tellerine dokunan parmaklarm ~Ikar
dtgt eninler gibi doktorun yeniden derd
lerini e•mesine seheb oldu: 
«- Damacanalarla nakledilen su -

lar?» diye sordum: 
«- On a bir komedi! diye cevab ver

di. Mesela ben bir hakiki T a§delen suyu· 
nun hakild lezzetini gayet iyi tanmm. 
Fa kat bu kadar senedenberi dt§anda 
lokantalarda yemek yerken T a§delen di
ye getirttigim sularm lezzetini asia biri -
birine benzer bulamam. Her defasmda 
ayn bir tatda idiler ve hi~birinin lezzeti 
hakiki Ta1delenin lezzetine benzemiyor· 
du. Bu da bu 1ekilde sahlan sulara ne 
dereceye kadar itimad caiz oldugunu en 
belig bir §ekilde gosteren bir delildir. A
zizim, mesela ben, mambada bir kol ka
lmhgmda akan Ta1delen suyunun biitlin 
lstanbuldan ba§ka deniz ve demiryol!an 
iizerinde bulunan biitiin Anadoluda, hat
ta Bagdadda bile sa!!lacak kadar bere
'ketli olduguna inanamtyorum.» 

«- ~ehrin temizligi .. l> 
«- T abiatile ~ok geridir. Bu mese -

!eden fazla bahsetmek beni teessiire dii • 
1iiriiyor. lnsan nasi! miiteessir olmaz. Be
lediye birka~ tane a sri (!) ~op kamyonu 
almt§. Bu miibarekler ~op nakleden va -
Sitalar degil, beyanname dagttan tayya • 
reler gibi ge~tigi yerlere ~op ve mikrob 
sa~an hirer vaSita olmujlardJr. ~iinkii ar
kalan kat'iyyen kapah ve mahfuz degil-

( 
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Yazan: -2-
(:eviren: kablanm gotiirdiigiinii kocas• pekala bi- hk komparhmanlannda tiiphesiz gene ve 

Cemil Filrret liyordu. Karl sigarayt yamba,mdaki rna· birbirine a.,,k ~iftler seyahat ediyordu. Vicki Baum 

Dunkii krsmrn hultisaii / beklerdi. Bunu s1k stk .. kendi ke~dine de 
I( Avusturyada Thaya istasyonu. $ef I sormu§IU. Fa kat §ef do gann evmde her 

'Jo garm gene ve guzel bir kar15t var. !•Y saate -~-o~~ -~izam~ konmu§IU ve gene 
Anita. Saf ve sade bir kadm. Thaya'da kadmm gogsunu tazytk eden can siiunti· 
dogmu§, bilyilmil~ ve hi~bir yere ~k- Sinm hi~bir sebebi ve gayesi olal!lazdt. 
mamt§. Bundan dola!l' kendisinde za- Kam1 yatmak iizere iken Ammer, kol· 
man Zaman bir ckibar aleme kart§mak ]an S!Vah, odaya girdi ve pencereyi ka· 
arzusu• uyamyor. Zaten yolculara baz1 pad1. <;alar saati ayar etti. Ayakkabla
§eyler satttg1 istasyondan gelip ge~en nm ~tkarmtya ba§ladt. 
trenlere gozleri taktltl/or. Thaya kii~iik _ Yirmi yed· telgraf geldi bugiin, 
bir koydilr. Bir~ok trenlerin orada te- d d. 

1 

vakkufunu ~ok zengin bir aile olan ve e '· 
civarda bir hir/td fabrikasl kuran Os- Kagtd fabrikasmm teessiisile Thaya'nm 
ten'le temin etmi~lerdir.) a!dtgt htz Anita'YJ sevindiriyordu. 

- Y ok camm, diye hayret etti. 
Geceyanst treni ge~meden evvel uyu

mak i~in vakit c;ok ge~ti. Karl yataga gi-
Sa at sekizi otuz iki ge~e; yemegi he • 

men takiben mar1andiz treni sevkedilirdi. 
Sonra geceyansma kadar rahath. Anita 
hula§Igt ytkar, Thaya ve civannm gaze • 
tesini okur, farktnda olmaks!Z!n i~ini ~e
ker ve yatak odasma gec;erdi. Gece fab
rikanm uzak giiriiltiileri duyulurdu. 0 
zaman Anita birh~ dakika pencerenin 
;iniinde durur ve &anki bilmedigi bir §eyi 

rip kariSIDin yamna uzandtgJ zaman som
ya gtcndadt. Anita saf bir taviTla: 

- Gelecek hafta htyarlaTI tuzhyabile
cegiz, dedi. 

Karl lambayt sondiirmii,tii. Kanst ka· 
ranhkta yanan sigarasmtn kii~iik ate1ini 
seyrediyorciu. 0, hunu severdi; eve!, ko-

saya bastiTarak sondiirmii§tii. Kansmdan Anita trenlerde diinyanm her tarafma go
yana donerek onu kollan arasma ald1: tiiriilen ibtirash ~iftleri her zaman dii • 

- Schirmer senin her giin daha gii· §Unmii§tii. 
zelle1tigini soyliiyor, dedi. Her geceyans• oldugu gibi Anita kalk-

Schirmer ogle treninin makinisti idi. II ve nazh bir yiiriiyii1le pencereye kadar 
Anita karanhkta hafif~e giildii: gitti. Y aztn Ammer'lerin yatak odaSI ~ok 

- Schirmer giizellikten anlar m1) s1cak olurdu ve dt§artda kana susam11 
- Elbette benim kadar degil, dedi. biiyiik sivrisinekler vtziidardt. Gene ka -

Kocas1, Anita)'l daha kuvvetle sard1. dm her ak1am orada, gann o kii~iik evin-
* * * de, kollanm gogsiinde kenetler ve lam • 

<;alar saatin ~tngnag1 geceyansmdan banm ye§il I!tgt altmda !renin ge~i1ini 
yirmi dakika evvel ~alm11h. Anita yan belderdi. Tren yoluna devam ederken 
uyamkl! ve ktmiidamadt. Fa kat Karl ancak 4oyle golgesini gorebilecegi bir yol
bitmez tiikenmez oksiiriikler ve 1ikayet • cunun nazan dikkatini eelbetmegi o ka
lerle yataktan, bir mezardan ~tkar gibi, dar isterdi ki .• Anita pencereden ileriye 
~1ktyordu. Gozleri heniiz kapah; t§Igi ve dogru uzand1 ve tren son ktvnmda kay • 
sigarasmi tekrar yakh, iiniformaSim giy- bolunetya kadar bakll. 
di ve ~tkl!. Birka~ dakika sonra i1aret ~ef do gar tekrar odaya girdi: 
~am ~ahyordu: Viyanaya gitmekte olan - Pencereyi kim ac;II? diye mml -
geceyanst treni Thaya istasyonuna yak- dandt. 
latiYOT demekti. Anita yatakta oturdu. Bu aptalca suale Anita uyuyor gibi 
Durdugu yerden tren yolunu gorebiliyor· yaparak mukabele etmi1ti. KocaSI pen
du. Gece trenini giindiiz trenlerine tercih cereye kadar gitti ve kapad1. 
ederdi. Onun kocaman atet gozlerile ve T renin ormamn ard1ndaki tiinele gir· 

dir. fc;erisine c;opler konup da caddeler • 
den siiratle ge~tiler mi hamil olduklan 
biitiin ~op ve miktoblann en az yamm: 
dokmektedirler. Tabiatile bu pisliklerin
de tifonun inti1artna ne derece miiessir 
oldugunu izaha liizum yoktur.» 

«- ~u lokanta ve tathc1lar hakkmda 
miitaleamz ?l> 
«- Size bir hahramt anlataytm. Ge

~enlerde Beyoglunun en biiyiik lokanta • 
lanndan birinde oturuyordum. Biraz ile
rideki bir masaya bir ecnebi gelerek o • 
turdu. Y amnda kopegi vardt. Onun ic;in 
de bir §ey i§tedi. Garson biraz sonra ko • 
pegin yiyecegini halkm yemek yediiii ta· 
baklardan biri ic;inde getirmesin mi? Ta
bii ktyameti kopard1m. Lokantanm sahibi 
de o tahagt kiTmak mecburiyetinde kaldt. 
Bu hadise Belediyenin lokantalar gtbi 
halkm Sihhatile ~ok Sikt alakadar miies
seseleri ne derece bir kontrol altmda bu
lundurdugunu gostermektedir. 

Efendim, Belediye herjeyden evvel 
halkm !!hhatile alakadar lokantact. ma
nav, bakkal gibi esnaft c;ok Sikt bir neza
ret altmda bulundurmak liizimdn. Bun· 
!ann btfZISSihha kaidelerine riayet etme
leri elzemdir. Bundan ba1ka gerek bt.m
larm, gerekse balkrn bol bol )'lkanma~a • 
nnm da temini icab eder. Bunun ic;in Be
lediye ~ok ucuz halk hamamlan ve dti§
lan tesis etmelidir. 

Belediyenin yapmast icab eden diger 
bir §ey de biitiin lokantalan fenni bula • 
11k makinelerile techiz ehnektir. NnSii 
biitiin lokanta ve tathcilar birer sogukha
va dolabt tedarik ettilerse balkm Sihhati 
baktmmdan bundan yiiz defa ehemn.i • 
yetli olan bu!aSik ytkamak makinelerin • 
den de birer lane edinmek mecburiyetin
de bulunmahdnlar.» 

«- Bazt kimseler gazetelerde tib has
tahgmdan bah<edilme•ini haric ic;in me:.fi 
bir propaganda saytyorlar.» 

Dr. Behc;et Sa bit birdenbire cojlu: 
«- Bundan sa<;ma miitalea olamaz. 

Her §eyden evvel ortada bir balk ,.e 
memleket mesel .. i var. Gazetelerde .;1kan 
yaztlar bilakis halkt tenbih ve ona sthha
tini koruma yollanm telkin eder. 

Haricdeki propaganda mesele<ine ge· 
Iince bunun da a<~l ve "'"" yoktm. Bir 
defa 1unu bilmek laztmgelir ki maalesef 
Avrupada e!kidenberi memleketimi7.de 
sari hastahklar oldugu 1eklinde bir h
naat vardtr. Ben bir de fa M tmdan ge· 
Iuken vapurda tantdtgtm bir fngiliz va -
pur lstanbula geldigi zaman mf evvclee 
kendisine yaptlan telkinler yiiziinden .;o
cugunu jehrimize ~Jkarmadt. Bilakis biz 
sari hastahklara kar11 eiddi bir savaj a~
mak ve bunda muvaffak olmak ic;in .nat
buat ve sair vaSltalardan da genit nis · 
bette istifade etmeliyiz. Anealc bu sa • 
yede Avrupada bu memlekette sari ha~
tahklara kar11 ciddi bir miicadele ba4 • 
ladtgma ve bunda muvaffak olunduguna 
kani olahilir. 

Ve ben 4ahsan her i$i muvaffakive•!e 
ba1aran ve dii§manl milli hududlar ha • 
ricine atmaga muvaffak olan Cumhu•iyet 
devrinin bu gii~ ve fa kat imkanSiz olmtyan 
i1i de hajaracagma ve hu kotii hast3hgl 
hududlanmtz haricine atmaga muvaff.k 
olacagma tamamile kani bulunuyorum.» 

MURAD SERTOCLU 

Takas komiayonlar1 
Takas komisyonlan bugiinden itiba

ren Tiirkofiste toplanacagmdan diin 
Vilayette son i~timatm yapm1~ ve mev
cud evrakm yeni komisyona devir mu
amelesini yapmt~ltr. 

iktibas ediyorum: · 
Istanbul Kadtsma hiikiim ki 
Arab tay[asmdan ve gayriden bau 

kimseler her ve.;hi!e sag olup Hriikisbe 
kadirler iken esvak ve mahallata suale 
<;tkup ibramt galiz ve cerri saki! eyle • 
mekle ahli 1rz olanlan rencide idiip q 

bazt a'ma cariye ve kul alup onlan ma• 
halle aralannda dilendiriip ve bau 
alemler ka!dtrup ~ehri devrediip ve baz:J 
hirer kimesnenin boynuna zincir takup 
medyun ve mabpustur deyu gezdiriip ve 
softa tayfaSI dahi boliik biiliik olup yol· 
larda ve sokaklarda balkt eerrediip ve 
bazt cerrar dahi bir ha<tayt yantna alup 
am bahane idiip envat gtlzetler ile halka 
muzayaka verdiklrri ve bazt kimse~ 
sari emraza ve anzaya miiptela olup o 
gibiler kadimden 1ehirden siiriiliip meno
luna gelmi•lerken 1imdi memnu olmayup 
halk ile ihtilat eyledikleri istima olunma• 
gm buyurdum ki hu bususlan ~thir Suba· 
!IS! olan Hii•eyin miibajeretile goreaiD. 
Mezkurlardan piri fani ve malul olma• 
yup kariiki•Le kadir olanlar cerrederler• 
<e men ve def idiip ve dilencilerden kim· 
seye a'ma kul ve cariye aldnmayup ve 
olve~hile cerrettirmeyiip ve ezel ve edal 
emraza miiptela olanlart 1ehirden siiriip 
ihtilat ettirmeyesin ve bazt dani§mendler 
akraba ve taallukatlarmdan baZJ nair 
olanlan miicerred cer i~in gezdirclikleri 
vaki imi1. Anlan dahi mennettiriip meier 
jo] softa tayfa<t ki daima tahsilde ollll' 
tatilde ve kadimden olageldigi iiz:ere 
cerrederler. Anlara dahi tenbih eyleye
•in ki kadimden idegeldikleri iilere tatil• 
den gayri zamanda etmeyeler. 

11: Muharrem: 976 
Bu vesikantn iistiine halii o mektub s0-

7.iinii konduru~umdaki isabeti biitiin ls • 
tanbul halkmm te.lim edecegini kuvvetle 
umuyorum. <;iinkii «her vec;hile uj Ye 

kariikisbe kadir kimseler» bugiin de teh-
rin sokaklanm i1gal edip geleni gec;elli 
rahat<Iz etmektedirler. Y almz «hordu Ye 

mahpus» diye boyunlarma zincir taktla• 
rak cerre alet yaptlan maskaralara tesa• 
diif olunmuyor. Bunun sebebi bore ic;ii 
adam hapsedilmesine Cumhuriyet Ita • 
nunlannm miis ade ehnemesidir. £ier 
boyle bir kanur olmasa Istanbul dilenci-
leri jiiphe yok ki 0 eski adeti de ihya 
ederlerdi. Bununla beraber biz, o c:errar 
giiruh i~in boyunlanna zincir tak1h hirer 
borclu kimesne mevkiinde degi] miyiz:) 
1-laddimiz varsa <<muayyen ve muhdder 
olan» dilenci vergisini adtm batina bir 
kere odemeden ge~elim. Arkam1zdan o 
vakit savrulacak kiifiirlerin bini deiil Oil 

bini bir para edecektir. 
Bu vesika ile dilencilerin zamane Y&• 

ziyeti arasmdaki benzerlik vesikada IW
leri tasvir olunan sari basta!tkh kimeane-
lerin namubarek torunlanna da sokak 
aralarmda stk Sik tesadiif edilmekle te
kemmiil ediyor. Y almz, biiyiik inklli.bo 
laTimizm feyizleri ciimlesinden olarak or• 
tada yolkesenlik eden softa tayfaSI)'ok. 
F akat muhtelif isimler ve muhtelif mev• 
zularla bilet basl!rarak kap1 kap1 dola• 
!IP iane topltyanlan da onlarm te~Juiilr~'~1 
etmi1 ornekleri saymak elbette dogru o-
lur. Hulasa dilenci bollugu devam eclip 
gidiyor ve bu bolluga tahammiil gitti~ 
azaltyor. Dilegimiz 1ehrin manevi vaka• 
rim da bo?an bu vaziye!e nihayet veri). 
m<;Sinden ibarettir. 

M. TURHAN TAN 

meden evvelki diidiik sesleri i§itilyordu. I mesine oebeb olmu tu. 
If. ¥ If. - Siz de Viyanaya m1) 

Anita'mn Viyanaya gihnek zaruretin- - Evet M. 0 ten. 
de ka!dtgl giin istasyon 1efinin hu kadar Ve i1te • sanki maceramn daha mii • 
tela§a dii1ecegini 'kimse tahmin edemezdi. heyyie olmaSI i.;inmi1 gibi • Osten'leriu 
Anita bile hayretler i<;indeydi. l1 bajtnda gene oglu da Anita ile beraber, ayni tren
olmasma ragmen Karl son bir defa daha de idi. Anita ona biran bakh ve gozleriqj 
vagona hrmandt ve kamtn! kuvvetle ku- online igdi. 
cakladt. Bu bir ebedi aynhjtt sanki I Osten: 
Tren bir dakika teahhurla hareket etti. - Yemek!i vagona gidip bir1ey i~ez 

Mektubu a!dtklarmdanheri kocasmm misini•? diye sordu: 
kulagmt do!durmu1 oldugu bin bir tiirlii Anita: 
nasihatler ve tenhihlerle Anita'nm ba11 - NaSI] ister•eniz, ddi. 
hal a sersem gibiydi. Ailesinin yalmz is- Osten, Ammer' den b!raz daha kiic;iik-
mini bildigi bir «hiiyiik hala» olmii1tii ve Iii ve heniiz gene olmasma ragmen sac;la· 
Madam Anita Ammer vasiyeti yerine nnda aklar vard1. Tabakasmt uzatarak: 
getirecek adamm okunmaz bir mektubile, - Sigara? diye teklif etti. 
cenaze merasimi ve vasiyet i1leri i<;in, a- - Mer•i, dedi Anita ve 0 zamua 
cele Viyanaya ~agmlmtfl!. Uzun boylu kadar hi~ i<;memis olmaS!na ragmen bl• 
dii1iinmege vakit yoktu . .Sef do garm izin lane almak i tedi. T ren ~ok sam!d1g, · 
alma'·' ve karl!lna refakat etmes,· imkan- Ost · A · 1· eli en Stgarayt mtamn e me ver • 
Sizdt. hte boyleee Anita bir akjam yap- Thaya arl!k uzakta kalmtjl!. Anita belli 
yalntz, kalbinde beklemenin malum c;ar- etmeden •imdi juphesiz yatmakta ol&D 
ptnl!larile, yola ~1kh. kocasmt diisiindii. Tekerleklerin giiriiltiio 

Anita bir miiddet daha kap1da durdu siinde, somyantn gtciTh•tm duyuyordu. 
ve sonra ellerini kavujturarak komparl!· F elaket! Elbi'<si <;ok dardt ve c;ok lt;1sa 
manma yerlejti. Bileti bedava oldugu idi. Viicudiinu her tarahndan s1!.ayordu. 
idn birinci mevkide seyahat ediyordu. Yatakh vagonu kapathklan i~in M. 
Elbisesinin kollan omuz tarafmdan biral Osten yava1 mle birka<; kiHiir savurda. 
c;ekiyordu; zira acele ile - uten bir lane- Komparl!manlann onune geldikleri z:a • 
cik • eeketini boyatmt§ ve boylece kii~iil- man: (ArkaM var) 



Ihtilalciler §imalde 
§ehir daha 

-...,..-----__.:._ 

Almanya ile italya ingiltereyi Franco 
hiikumetini tanunas1 i~in zorluyorlar 

[Ba1tarata 1 lncl aaltttedel ziyeti hakkmda maliimat elde etmek i.;in 
edilecek ve ltalyan ve Alman murahhas- ellerinden geleni yapm11 olduklanm ve 
lanndan mukabil tekliflerde bulunmalari General Franco donanmasmm san tan • 
taleb olunacaktu. der'i Bilbao'ya nisbetle daha kolayca 

ltalyan ve Alman murahhaslannm mu- abluka edebilecegini ehemmiyetle kay 
kabil tekliflerde bulunmaktan imtina et- deylemi§tir. 
meleri takdirinde tali komite, lspanyada- J1 panya hadiseleri kar,181nda 
ki iki tarah «muharib» telakki etmek ve 1 1 ngiliz gazete eri 
diger devletlerden bir bitarafhk beyan - Londra 30 (A.A.) _ Londra mat • 
namesi nejretmelerini taleb eylemek mec- buab kabinenin diin akjam toplanarak 
huriyetinde kalacakbr. ademi miidahale komitesi celsesinin ne • 
Avam kamara1rnda aorulan aualler ticelerini tetkik eyledigini yazmakta ve 

Londra 30 (A.A.) - Avam kama- ademi miidahale i1inin yakm atisini ol • 
rasmda Santander'in ak•heti meselesi isti- duk<;a karanhk gormektedir. 
zahlarda miihim bir rol oynamijhr. h.;i Daily Telegraph gazetesi Almanya 
meb'uslar Santander"in abluka edilmesi ile ltalyamn lngiliz - Franm planm1 hi.; 
miimkiin olup olmad•gml hiikumetten sor- bir bitarafhk garantisini tazammun etme
rnu§lardu. digini ileri siirerek reddedeceklerini tah -
· Eden, evvela miiltecilere yard1m mese- min ederek diyor ki: 
les1ne temas ederek hiikiimetin bu babda- «Binaenaleyh yap1lacak ii<; 1ey kah
ki himayesinin F ransa tarafmdan miilte • yor: Ademi miidahale siyasetinden vaz • 
cllerin kabul edilip edilmiyecegine bagh ge.;mek, lspanyada hali harbin mevcud 
bulundu~unu soylemi1 ve demi1tir ki: oldugunu tan1mak ve muhtelif devletlere 

«- Fransa miiltecileri ancak bir §artla bitarafhklanni ilan ettirmektir.» 
kabul edebilir, o da bunlan Barselon'a Morning Post gazetesi ademi miida • 
''eya Valensiya'ya gonderebilmektir. Bun- hale siyasetinin y•k•lmak iizere oldugunu 
dan ba1ka F ransa bunlann bihakkm miil- ve bir anla§ma husuliiniin ise pek zay1f 
teci olup olmad1gmm tetkiki i.;in bir usul bulundugunu mii1ahede ederek diyor ki: 
konulmaSinl istiyor.:o> f 'I V 1 • ] h' « ng1 tereye a ans e mde tevecciih 

Suallerin askeri safhasma cevab veren besledigine dair tevcih olunan iddia mii -
Duff Cooper nasyonalistlerin Santan • zakerelerde yepyeni bir safha a~ml§hr. 
der'in ablukasm• ilan etmediklerini ve fa- <;iinkii lngiliz bitarafhgma 1imdiye kadar 
!cat bir beyanname ne•rederek bu l•'mana ad · "d h I k 't · d 'I I , em1 mu a a e om1 esm e temSI o u· 
gemilerin girmesinin tehlikeli oldugunu nan devletler tarafmdan muhakkak na
bildirdiklerini ~oyledikten sonra lngiliz zarile bak1hyor ve bu keyfiyet teslim ed.i
sulanndakl lng1hz subaylanmn hakiki va- liyordu.'> ··································· 
Cemiyetin ve ~~i~~t~ .. ti;;~}i"~i~~ .. ;~;;·~ .. p~·ii'~ 

[Ba§mal'<aled"" de~~amJ 
fmdan matlubdur. Polis kendi yiiksek 
vazifesinin ehemrniyetini anlad1g1 ve onu 
!i!iyatta o suretle tebariiz ettirmege .;a • 
httlgl nisbette cemiyetin hayal! ve i1i 
diizgiindiir. Bunun aksine olarak polis 
varifesindeki noksanlar adun ba,ma ce
rniyetin ayagma batan dikenler gibidir. 

Cumhuriyet rejimi cemiyette inz1bat 
ve asayi,e ve onu teminle miikellef roes
lege en biiyiik itina ve ihtimam1 goster
mekle derin surette medeni olan zih11i -

u1_yellinin en a<;1k delilini ortaya koymujtur. 
ikiimeti'n getirdigi yeni kanun vesile-

sile daha yirmi yinni be1 giin evvel Tiir
kiye Biiyiik Millet Meclisinde emniyet 
rnemurlan lehine gosterilen yiiksek ala
kaY! polislerle beraber butiin millet gor
dii. Bizde te~ri ve icranm en yiiksek mii
me!sili olan biiyiik meclis, emniyet i,ine 
verdigi ileri ehemmiyeti adeta teker te· 
ker polislerimizin hepsile ayn ayn rne~
gul olacak derecelere kadar gotiirmii1 
bulundu. Bu hal polislerimize meslek ve 
vazifelerinin k•ymeti iizerinde en dogru 
fikirler vermek laz1m gelen yiiksek bir 
misald.ir. 

Meslegin ehemmiyeti oyledir ki onda 
hergiin yeni meziyetler kazanmak i~in 
ileri gotiiriilecek gayretlere son tasavvur 
edilemez. Onun i~indir ki evvelki giin 
Dahiliye Vekilimiz tahsillerini ikmal et
mi! polislerimize hitab eden nutkunda 
yeniden yeniye denier veren bir hasbi
hal ~1gm tutmaktan kendini alamam•~
l!r. Y almz mektebi bu de fa bitiren polis 
memurlanmizm degil, mevcud ve gelecek 
biitiin polis memurlanm•zm kendi mes
leklerini alakadar eden bu dersler ziib
desi hasb1hali harzican ebneleri pek ye
rinde olur. 

Her memuriyet cemiyette bir vazi • 
fen in ifadesidir. Fa kat polis vazifesi 
h1<;hir memuriyete henzemiyecek kadar 
ehemmiyetli bir cemiyet i,idir. Dahiliye 

Mahmud h•r an ne soyliyecegini bile • 
miyerek sustu. Sonra k.saca: 

- Evetl dedi. 
-· M iihendis mektebinde talebe imi1. 

miiddettenberi mektebe gitmiyormu1 
mi? 

- Bilmiyorum. 
- Bilmiyor musun) NaSI! bilmezsin 
) Herkesin bildigi 1eyler bunlar ... 

1ocmm i,ittigime gore bu delikanh bir ci
iddiasile polis tarafmdan arand1g1 

saklanm1ya mecbur olmu1. 
m;•nnoua arhk heyecan ve tela!IDI sak

JaJranlachgl i~in cevab vermedi; sustu ve 
bahis daha ziyade uzamad1. 

Ancak F eride Hamm ogrenecegini 
Eski kocasmm soyledikleri 

idi. Mahmud ismile yanlanna ve
bu gene Sami Beyin oz evlad1 lr • 

tan•aan baska kimse degildi. lrfamn A -
kadm;n katli yiiziinden takibe ug • 

da anla,,hyordu. F aka! F eride 
anhyamad1g1 nokta Adile ka • 

aid cinavette Siileyman Rahimin 

Vekili polisi ~ocuklann ve ihtiyarlarm el
lerinden tutan ve onlan koruyan insanlar 
olarak tarif ederken bu vazifenin mad
diyetinden ziyade maneviyetine i1aret 
ediyordu. Yalmz o kadar m1 ya) Biitiin 
cemiyetin huzur ve emniyeti polisin kuv
vetli omuzlarmda degil mi? Bun a gore 
polis biitiin faziletlerin timsali olmak Ja
zun gelen kamil bir insan niimunesi ol
mak mevkiindedir, ve bu boyle tahakkuk 
edebilmek i~in polisin yerinde ve suasm
da hayallnl hi~e sayacak fedakarhklara 
goziinii kupmakSizm ahlmaSI icab eyle
mektedir. Bu vaziyetin herhangi miktar
da mai1et medan maa1 mukabilinde ifa 
edilen bir hizmetten .;ok ileri ve ~ok ba!
ka hir1ey oldugu meydandad1r. Onun 
i.;indir ki polis insanhgm ve faziletin tim
sali olarak cemiyette ~oklugu te,kil eden 
iyilere kar1• nazik ve 1efkatli, kotUiere 
kar11 ise kahir, kuvvetli ve amanSiz su· 
rette 1iddetli olacakhr. 

Y eni Tiirkiyenin polisi yeni re)IMID 
niimune memuru veya memur ni.imunesi 
olmak mevkiindedir. Polislerimizin mes
leklerinde kendilerinden beklenilen ikti
dar ve ehliyeti hergiin biraz daha fazla 
gostermekte devamla az zamanda en 
miikemmel dereceleri bulacaklanna ina· 
myoruz. Bu memlekette bir giin dikile
cek diger bir abidenin hayali gozlerimizin 
oniinde 1imdiden yiikseliyor: Bu sadece 
bir polis heykeli olacak ve adma fazilet 
abidesi denilecektir. 

YUNUS NADJ 

Bebek bah~eainde halo 
Be§ikta§ Halkevi sosyal yardun ko 

rnitesi adma 3 ternmuz 1937 curnartesi 
gilnii ak§anu Bebek bah~esinde tertib e
dilen lor balosu ve eglencelerin biitiin 
hanrllklar1 ilanal edilmi§tir. Eglenceler 
gilndiiz saat 18 den sabaha kadar devam 
edecektir. Balonun cidden gilzel o!maSl 
i~in ~ok ~ah§llmi:jtrr. 

rni, yoksa hakikaten lrfarun Jill methal -
dar oldugu idi. 

F eride Hanun yataktan kalkmc1ya ka
dar bir tak1m muadelelerin halli i.;in <;Ir
pmd!, duulu. Onu en ziyade yoran Sii • 
leyman Rahimin ziyaretini kocasmdan 
gizleyip gizlememek meselesiydi. 

Kocasmdan gizlemek ona pek giran 
geliyordu. Fa kat ona a~rnak da kolay 
m1) Hele bu iblise Ia§ ~1karan herif, zi. 
yaretinin gizlj tutuJmaSinl oyJe miithi1 bir 
tehdidle emretmi§ti ki bu emrin haricine 
~1kmak hakikaten gii<; ve tehlikeli ola • 
cakh. 

Bir ara akhna kocasma haber verir • 
ken ona bu maliimahn hi.;bir eser bnak • 
mamaSIDI ve giiya hi~bir 1ey bilmiyormu1 
gibi hareket etmesini tenbih etmeyi dii • 
§iindii. 

Neye yarar) 
<;ok hiddetli, magrur ve k!Skanc bir 

adam olar Nihad Bey, kabil mi ki sus
sun? .. Sabn ve tahammiil etsin. Karm· 
mn eski kocaSI tarafmdan gizlice ziya • 

CUMHURIYE'l 1 Temmuz 1937 

Me~hur Slavya takun1 
~ehrimize getiriliyor 
Galatasaray kuliibii, kuruiU§UDUD 

32 nci y1ldiiniimiinii bu sene parlak bir 
surette kutluhyacakhr. Kuliib, bunun 
i~in biiyiik bir program hanrlarnakta • 
d1r. Bu miinasebetle !sve~ten kuvvetli 
bir gilre§ tak1mile bu sene c;ekoslovakya 
§arnpiyonu olan Slavya tak1rn1 §ehrimize 
getirilecektir. 

Galatasaray kuliib(l, !sv~ giire§ ta
ktrnmm kaqiSina kuvvetli bir talom ~~
karmak i~in Giine§ kuliibile de ternas 
etmi§, Biiyiik Mustafa ile Mersinli Ah
medin takuna almrnasm1 ternin etmi§tir. 

GalatasaraYJn y!ldiiniimii 24 ve 25 
temrnuzda kutlulanacakttr. 

Hakemlerde anlatJlamadl 
Pazar gilnii Kad1kiiyde yap1lacak olan 

Galatasaray • Giine§, Fenerbah~e - Be
§ikta§ ma<;larmm hakernlerini tayin et
mek maksadile toplanan B. !. T. 0. K., 
hakem meselelerini halledemediginden 
bu ma~larm hakemlerini Futbol fede • 
rasyonu tayin edecektir. 

Beyoglu Halkevinde sp!lr 
faaliyeti 

Beyoglu Halkevi spor §Ubesi Joz spor
culari arasmda atletizrn ve kiirek spor
lan i~in geni§ bir program hanrlamak· 
tad1r. 

F eativale gelecek tenis~iler 
Yakmda ba§hyacak olan festival eg

lenceleri i~in Yugoslaya ve Romanyadan 
da Ienis §ampiyonlart dave! edilml§ti. 
Belediyeye gelen cevabda her iki yer -
den de ikisi kadm, biri erkek olmak iize
re ii~er tenis §ampiyonu giinderilecegi 
bildirilmi§tir. 

Pedagoji Esntitiisii 
Maarif Vekaleti Enstitii
niin tekemmiilii i~in yeni 

kararlar verdi 
Maarif Vekaleti, orta tedrisat mual

lim ihtiyaclm tamamile kar§IIamak mak
sadile Dniversite edebiyat fakiiltesine bag· 
h bulunan pedagoji enstitiisiinii tekemmiil 
ettirmei!e karar vermi~tir. Vekalet bu 
maksadla lsvi.;re, Amerika ve Almanya
dan bir<;ok aletler getirbni~tir. 

Oniimiizdeki ders senelerinde enstitii
niin profesor ve mutahasm kadrosu geni§· 
letilecek ve yeniden biitiin diinyaca ihti
saslan takdir edilmi~ olan miiteaddid pe
dagoklar getirilerek enstitii bu mutahas
mlann idaresine verilecektir. 

Diger taraftan enstitiiniin kafi miktarda 
orta tedrisat muallimi yeti,tirebilmesi i~in 
Maarif Vekaleti yeni bir karar vermi1tir. 
Bu karara gore muallim mekteblerinden 
mezun olup ta ilk mekteblerde muallimlik 
edenler, iki sene zarfmda bakalorya imti
hanlanm vermek 1artile pedagoji enstitii
sii plO'gramim takib etmek iizere edebiyat 
fakiiltesine kabul edileceklerdir. lki sene 
i~inde bakalorya imtihanlanm verebilen • 
ler, devam ettikleri ,ubenin be,inci somes
trine ge~mi1 olacaklardir. lki sene i.;inde 
bakalorya imtihanml veremiyenler, men· 
sub olduklan 1ubeye iki sene devam etmi1 
olmalanna ragmen fakiilte ile alakalan 
kesilecektir. 

Enstirii tekemmiil ettirildikten sonra her 
hangi bir i1e intisab edecek gen~ler bu 
enstitiiniin mutahasmlanna tevdi edilecek, 
i1e girmek istiyenlerin zeHian, kabiliyet
leri, Refleksleri en modem aletlerle ol
<;iilerek tayin edilecektir. 

reti onu ~·ldnbnasm .. 
~¥· 

0 aktam Sami Bey, dordiincii defa o
larak Nihad Beyle zevcesm1 ziyarete 
geldi. Y emek vaktini biraz ge.;mi§ti. Ni
h ad Bey evine gelmi§, yemegini yemi1. 
tekrar sokaga <;Ikmi§h. Bir dostunu zi • 
yare! edecegini ve hemen gelecegini soy
lemijti. 

Sami Bey F eride Han1m1 a§8giki mi
safir odasmda biraz sol uk ve dermanSiz 
goriince: 

- Ge.;mi1 olsun, hasta imitsiniz I 
Dedi. F eride Hanun bir iki giin viicu

diinde bir kmkhk ve hararet hissettigini 
soylemekle iktifa etti. Fa kat Sami Bey 
birdenbire: 

- Sizi hasta eden hadiseyi biliyorum. 
Sanmm k.i bundan zevcinizin haberi 
yoktur. Onun bulunmadigl bir mada 
sizi gordiigiime .;ok memnun oldum I 

Diyince F eride Hanun sarard1, ta • 
§Ird1, hayretle dolu gozlerini Sami Beye 
dikerek: 

- N e biliyorsunuz, benim hastahg1 • 
mm sebebi nedir? 

Diye sordu. Sami Bey kemali siikiinla: 
- Evvelki gece Nihad Beyin evde 

bulunmadigl bir mada sizi birisi ziyaret 
etti. Anlat•lan bu mel'un ziyarete sebeb 

TUrk top~usuna ~eref veren tatbikat 
Diin Metris ~iftliginde biiyiik 

top~u ab~lar1 y~p1ldi 
K:u-miZI ordunun top~ular1, 

hatbndaki Mavi ordunun 
Biiyiikdere 

mevzilerini 
• Kii~iik~ekmece 
tarumar ettiler 

[B(Lftarafl 1 lnct •altl/ede} 
nun 17 nci kur.~ devresinin !op<;u !iva 
muharebe all§! tatbikah i1te diin bu pla
na gore yap•lm•~hr. A11~lan gormek iize· 
re bat!a T op.;u Miifetti1i General Ke -
mal olmak iizere bir.;ok askeri e1 kan 
Metris .;iftligi civanndaki Ba§tabyada 
toplanm•dardi. Top.;u At11 mektebi mii
diirii Rasim T opsever, subaylan Bat • 
tabya oniinde selamlam•t ve yarbay 
Siikrii biiyiik bir harita iizerinde yukan
da anlatllg•m•z meseleyi izah etmittir. 

lzahattan sonra hakiki mermilerle ya
p!lan tatbikata ge<;ilmi§tir. 

~¥~ 

Saat 11, herkes yerini alrnl!, Battab
yada harekah takib eden subaylardan 
ba1ka ortahkta hi<; kimse gorunmiiyor. 
Birden gokgiirlemesini and1ran inleme -
lerle iistiimiizden muhtelif .;aptaki mer
milerin Mavi ordu cephesine dogru VIZ • 

hyarak ge.;tigini goriiyoruz. 
Biraz evvel kar11ki tepelerde, mtlarda 

tabiatin giizellikleri goriiniirken 1imdi o 
manzaranm yerine kara barut dumanlan 
kaim olmu§tu. 

11k bet dakikahk ate1, Mavi tarafm 
mukavemet noktalanna yap1lan haznhk 
ate§iydi. Bu ate§te biitiin bataryalar; diit· 
manm be1 mmtakadaki kuvvetlerine kart• 
biitiin esaslanm tesbit ederek verilecek 
ilk emirde buralara kar§I baskin ate§i 
yapmaga hamlanmiilardi. 

Haz1rhk ab§l masmda Klrmlll tara
fm tayyareleri ahjlann inhiraflanm top
<;u kumandanma bildirmi,lerdi. Bu rna -
liimat derhal bataryalara bildirilmi! ve 
baskm ate1ine ba,lanmi§h. 

Bataryalar Mavi ordunun miihim be1 
noktasm1 ate§ altma almiiiard!. Biiyiik ve 
kii<;iik .;aptaki biitiin toplar dunnadan 
giirliiyor, piyadenin ilerlemesine mani o
lan Mavi tarafm mukavemet noktalanm 
tahrib ediyordu. Biitiin ah§lar tam hede
fe isabel ediyor, her ah§ sonunda su • 
baylann yiizii giiliiyordu. 

Ah1lar masmda Mavi tarafm tut • 
makta oldugu bet mukavemet noktasm
dan en miihimmi olan bir tepedeki tabya 
i~areti tam bir obiis isabetile par<;aland1. 
Dii1man arllk buradan ricate mecbur ol
mu§!u. Be1 dakika sonra bu tepe Kumi-

biz olduk. Oglumla ben ... Fa kat kaba • 
hat yalmz bizde degildir. Sizin o iblis 
zairin bir zamanlar kanSI olmamzdadn; 
onun bedbaht ve maktul majukasml evi
nizde tutmamzdad1r. Bunlann hepsi ... 

F eride Hamm dinliyemiyordu. Birden 
<;Ild!rml§ gibi: 

- Ah, dedi. Siz bunlan nereden bi
liyorsunuz? Soyleyiniz, nereden, kim den 
ogrendiniz) 

- Siileyman Rahimin ziyaretini rni? 
F eride Han1m ellerini uzatl!. Yalva· 

nr gibi: 
- Susunuz, dedi. Y ava1 soyleyiniz. 

Duyarlar.~a mahvolurum. 
Sami Bey onu tatrnin i.;in sesini biraz 

kiSh: 
- Sizi temin ebnek, merakm1zi izale 

etmek i.;in hemen haber vereyim ki ben 
bu ziyareti kimseden ogrenmedim. T ah
min ettim. T ahminim dogru <;Ikh. N aSII 
tahmin ettigimi soyliyeyim: Sizin yam • 
mzdaki U§ak Mahmud geldi, beni gor • 
dii ve bana haber verdi ki evvelk.i geceya
llSI yabanc1, uzun boylu, az .;ok temiz 
giyinen bir adam tam sizin yatak odam· 
za .;ekildiginiz, lambanlll yakllgm•z bir 
mada kap1y1 <;almi§ ve Mahmuda: 

«- Ko1 lrfan, acele baban seni Te§· 
vik.iye camii avlusunda bekliyor!» 

Sabra telsizi faa!iyette, tayyarelerin 

arkasma takllan bir hedef, harekat 

harita iizerinde takib ediliyor 

zi ordu piyadeleri tarafmdan ele ge.;iril
di. 

KirmlZI ordunun top.;ulan. Mavi ordu 
istinadgahlanm dogmekte devam ediyor 
ve dakikalar ge<;tik.;e mermiler ilerilere 
dogru yay1hyor. Biraz sonra Mavi ordu
nun mukavemet noktalan tamamen tah -
rib edildiginden KlrmiZI ordu piyadeleri 

. ; '\;'.' :w-i· , 

Gizlenen bir tarassud diirbiinii 

o mevzileri tutmuj, top.;u piyade iizerin
den a§Irtma endaht yaparak Mavi tara
fm yeniden tutunmasma mani oluyordu. 

Bu mada havada Mavi tara fa aid tay
yareler goriindii. Ve bunlann goriinme-

sile beraber miithi1 bir infilak oldu. Bu, 
iki saattenberi giirliyen muhtelif ~aptaki 
toplann sesine benzemiyordu. Ben, bir 
bataryamn yanht bir hesab neticesinde 
mermilerini yakm1rn1Za dii,iirdiigiinii zan· 
netmi1tim. Meger oyle degilmi,. Arka • 
m•zda tayyare defi toplan varm•l· Bu 
bataryalar tayyareleri goriince derhal a· 
te1e ba§lami§Iardi. Bataryalar hep bir • 
likte ate1 ettiginden giiriiltiiniin fazlahgt 
bundan ileri gelmi§ti. Bu ate1 kar§ISmda 
Mavi tarafm tayyareleri meyda~dan kay• 
bolmujtu. 

"'"'"' 
At11 muvaffakiyetle bittikten sonra 

harekatl takib eden subaylar T op.;u Mii
fetti,i General Kemalin riyasetinde Ba!
tabyada toplanm11 ve alltlann tenk.idini 
yapmiilardir. 

Diinkii ah1lann neticesi her Tiirkiin 
yiiziinii giildiirecek derecede muvaffa • 
kiyetli olmu§, biitiin .;aptaki toplann at· 
llgl mermiler daha ilk alltta hedefi bul • 
mu§lardn. 

Ah1 yerinden donerken gogsiim ifti· 
haria kabanyordu. 

Nejad Ferhad .......................................................................................................................... 
Sirketihavrivenin vaptig1 vaour 

• 

~irketihayriyenin Haskoy fabrikasmda mill! bilgi ve emekle viicuda 
getirdigi 75 numarah vapuru bugiin saat 15,5 ta merasimle denize indlrile• 
cektir. Resmimiz vapurun diinkii vaziyetinl giisteriyor. 

Demi§. Mahmud, bunun bir hile ol
duguna ihtimal vermiyerek ve biiyiik bir 
tehlike kar§ISmda gibi, her 1eyi unuta • 
rak ko§rnU§, cami avlusunda beni arami§, 
durmu§. Bulama}'lnca merak i.;inde ge • 
ceyi ge<;irmi§, soma geldi, beni buldu ve 
bu haber beni sarsh, uyandud1. Nihayet 
sizin Mahmuda, benim bir oglum oldu
gundan. onun ka<;hgmdan bahsetmeniz 
ve hadise gecesi baygmhk ge.;irerek has
ta dii1meniz zairin kim olabilecegini bana 
anlatt1 ... Gizlemeyiniz, tahminim dogru
dur, degil mi? 

F eride Hamm, heniiz yeni kendine 
gelmi§ oldugu halde bu sozler onu bir 
kere daha hasta edecek kadar miithi1 ve 
§a§ll!Icl idi. Cevab bulamad1, sustu. 

Zeki ve sakin jandarma zabiti Sami 
Bey: 

- Hammefendi, diye devam etti. 
tereddiidiiniiziin ve IshrabmlZln sebebini 
de ke,fediyorum. Al~ak herif, sizi her 
§eyi gizlemege mecbur etmi1 ve kimbilir 
naSI! tehdid etmi§tir. F akat bu siikiit da 
sizi onun elindtn kurtaramiyacaktu. Bana 
itimad etmenizi rica ederim. Ben oglumu 
kurtarmak i~in bu haydudla miicadeleye 
mecburum, onun i.;in sizin en tabii miit
tefikinizim. 

Bu k!Sa izahat F eride Hanun1 tatrnin 

eder gibi oldu. T anunad1g1, hatta koca• 
smm hakh olarak baz1 anlar §iiphe ild 
kar§IIad•g• bu yabanc1 adamm birka.; giin 
i~inde aralanna girmi1 olmaSI, hele bu 
derece mahrem mlarma vak.f olmast Fe

ride Hamm1 da dii1iindiiriiyordu. Amma 
§U izah, mutmain olmaSI i.;in Hfi degildi. 
Biraz a.;•ld•: 

- Sami Bey, dedi. T ahmininiz dog• 
rudur. Size her 1eyi soyliyecegim; ko • 
camdan gizledigim bu ziyaretin biitiin 
teferriiahm anlatacagun. Anhyorum ki 
ben bu ziyareti gizledik.;e onun ciiriim or• 
lag• ve bir giin onun gibi miicrim ola • 
cag1m ... 

- Sizi bu yola naSI! siiriikliyeceginl 
bilmem. Fa kat muhakkak ki bugiin veya 
bir giin i.;inden ~·kam•yacagm•z bir va • 
ziyete diitiiriileceksiniz. 

- Hem de hakikaten fena bir kadm 
olarak ... 

lkisi de bir lahza durdular. Fa kat Fe
ride Hanun kendisini .;abuk toplad1. Ko
casmm gelivermesi ihtimalile her 1eyi a• 
cele anlatmiYa liizum goriiyordu: 

- Evvelki gece, tam yatacag1m ma• 
da bir ses itittim, Mahmuda seslendim. 
Cevab alamaymca kap1dan d1§an <;Ikllm. 

(Arkan varl 
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F ransada mali buhran had safhada 
gast. dar hakim olan inhba p1 ~~ sonu~a ka-

[Bilftara/1 1 lncl salllfea•J 

Ayanda minakereler 
Paris 30 (A.A.) - Senatoda, ma • 

liye komisyonu raportorii Gardey ez • 
ciimle dem~tir ki: . 

«- Maliye komisyonu ~oktanbw 
masrafla varidatm tevzinini istemektedl!. 
Senato, sosyal IS!ahah akim btrakmak is.· 
temiyor, fakat bu tslahat memleke~m 
menfaat ve elzem olan muvazene endt • 
tesi i~nde sevk ve idare edilmektedir .» 

gram halis altm hadcli asgari nisbetin il-, mittir. Diinkii cclsede b 1 

<;;:iinkii bu had, frank iizerinde tazyik ile tamamile le§riki 0: ~rtstn Ya1mgton 
icrast halinde bir takliD mii1kiilata sebe· harekct etmekte oldu_csat etmk ek suretile 

gu mer . d 'd' 
biyet veriyordu. f ranstz frang1 iizerind ezm e 1 1· 

F ranstz Bankasmm devlete yaphgt a- melelcr, zaruri olan e~ Y~ptl.an. mua 

I• 

I I • 
I 

b ._]!]. • 6 ;, ,. 
- ,. 
' 00. ,. 1[J-:ftf.l IJ•I • 

vanslarm I 0 milyar artmlmast, miinham kalmt§ ve . carj ihhyaclara 
Vergilerin artmlmast. mt§hr. PC§tn· o arak yaptl • 

Frank ktymeti haddinin tadili mesele- Eaki Mali N 
sinde lngiltere ve Amerika ile mutabtk p . 

30 
Y~ azmnm tenkidleri ~ 

Miiteaktben M. Gardey, M. Chau • 
temps ve Bonnet tarafmdan senato ma • 
)iye komisyonuna gonderilmi1. ol~n ve 
senatoyu hiikilmetin mali pro]elennden 
haberdar eden mektubu okumu~ v~ bu 
mektubda mevzuu bahsedilen tahdtdall 
sened ittihaz ettigini bildirdikten ~onra 
senatodan projenin kabuliinii istetru! ve 

demi1tir ki: 
«- Hiikilmet mes'uliyetini deruhde 

etrni1tir. Halk kiitlelerinin satm .•l.ma ka· 
biliyeti meselesi ~imdi halledtlmtjhr.» 

kahp kalmamt! oldugu suretinde sorulan fi y~ns A( .A.) - Bonnet'nin sele· 
b. I b M B M mcent unel b k k' tr sua e ceva vcren . onnet, . 1 d M • U a §am 1 miizakere· Pldan sat•" 
Chamberlain'le M. Mogenthau'm bu crdenhson_ra . ab'usan Meclisi koridorla- l - istQJibuldA htlkiim sUren tehllkell 

h b b I kl 
.. I nn a azmenm eli d k' . • "' h ona kar§t yapllacak en mil· 

ususta eyanatta u unaca artm soy e- ·1 . b b . n e t tmkanlann ek • "' &.stab~ Bii.n;~r muharrlrlere ya 
st mest es a tnt lZ h . . jllll ledb!r J - '- -

mijtir. demi~tir k', a etmtjhr. Mumaileyh ''tr sur ~. nem emlrdlr hem karm bo'· 
M. Bonnet, hiikilmctin yeni masraflar 

1
' ll~u. 3 ~ Jll! mabud, me,hur kayak spor-

'h · 1 · • «- Blum geni J•h· I • • • rt _,. 4- QoA'ahr, beyln. 5- Insan 
1 hyart yo una gttmemege azmetmil ol - Meb'usan M. r . I bsa a tyet er proJeStDl ClldtY~rl;ok eaatl. 6 - Miisaade, me,hur 
dugunu soyliyerek beyanatma hitam ver- di etti"' ec tstne u aym 16 smda ·~~tea IJ1 bab!l.'lt. 7 - Yunan fUozot-
mi§tir. gt z.aman bazine 2,450 000 larmd,::' WI. Banduma • Izmlr hattmda 

franga sahtb bulunuyordu. A tn 20 bir lsti'Y"o. 8 - Istersen blr emir olw, 
M. Duclos, komiinistlerin hiikumete de Ayan Meclisini . Y • ,_ lsterw arll:ad"-', meslek. 9 - Ingillzce 

geni1 salahiyctler verilmesini pek o ka • zerine b l n vermt, oldugu rey •elt b .. I.St bunu sllylemek lsterken;,csa
dar istiyerek kabul etmiyeceklerini soy • d.. .. .~ mt tar 1.400,000,000 fra!71a ma~,.,,der, blr dllde c.su>. 10 - Blr vapur 
lemijtir. Mumaileyh, yeni vergilerin bil • b'ulm.u~tur. 23 haziranda Chautemps ia- 'Irk~· ~tymetll ke~e. 

Raportor sozlerini bitirirken_. . demok • 
ratik hurriyetleri muhafaza t~m devlet 
maliyesinin kalkmmasl liizumunu ehem· 
miyetle kaydetmi1tir. .. 

Maliye Nazm Bonnet, nutkunda, hu-
kumetin alacagt tedbirin yirmi seneden . ." 
beri ittihazma liizum goriilmii~ olan bu
tiin tedbirlerden daha agtr oldugun_u ve 
vaziyetin ancak memleket ~·h~ttgt v~ 
masrafm da elzem hususlara hasredtlmest 
liizumu teslim edildigi takdirde diizele • 
bilecegini soylemi! ve dun hazinede yal
ntz 20 milyon kalmti oldugunu hahrlat • 

rot~ hr. 
Naztr, hazinenin Fransa bankasmdan 

avans istemege mecbur olacagmt ve fran· 
km ktymetini muhafaza imkam olmadt • 
gmt bilclirmi1tir. 

M. Bonnet, hiikilmetin miiracaat ettigi 
istisnai usulii miidafaa ederek demi1tir ki: 

«- Vaziyeti diizeltmek laztmdtr, zi
ra fena bir mali vaziyet demokratik hiir· 
riyetlerin muhafazasile telif edilemez. 
Boyle bir vaziyet ban§l tchlikcyc koya • 
bilir .» 

N aztr, ister istemez olar§iye miincer 
olan tazyikin aleyhinde oldugunu soyle
mi§ ve maliyeyi miidafaa ederken ayni 
zamanda ban§t ve hiirriyeti de miidafaa 
ediyoruz demi1tir .. 

Senato, projeyi 82 reye kar11 167 rey· 
le kabul etmi1tir. 

Mali projenin eiCUI 

Hiilr.ilmete tam salahiyet veren proje 
tek bir maddeden ibaret olup htikilmetin 
31 agustos 193 7 tarihine kadar atideki 
hususat i~in zaruri gorecegi tedbirleri al
maga salahiyettar oldugunu nattk bulun· 
maktadtr. 

I - Devletin kredisi alcyhindeki bii-
tiin te~tbbiislerin tenkili, 

2 - Spekiilasyona kar§t miicadele, 
3 - lkttsadi kalkmmayt temin, 
4 - Fiatlann kontrolu, 
5 - Biit~e muvazenesinin temini, 
6 - Kambiyolar iizerinde bir kontro! 

icrast usuliine miiracaat etmeksizin Fran
stz Bankasmm altm ihtiyat ak~esinin mii
dafaast, Maliye enciimeni ufak bir tadil 
bile yapmakmm, hiikilrne~in projesi met· 
nini oldugu gibi kabul etmi1tir. 

Enciimenin hiikumet projesini kabul 
etrnesinden evvel M. Bonnet, memleke • 
~n. mali istiklalini tehlikeye ilka etmek -
stztn devam etmesine imkan mutasavver 
olmtyan §imdiki vaziyete i1aret etmi~ ve 
~u. vaziyetin memleketin askeri emniye
hnt, tahakkuk ettirilmi1 olan i~timai IS • 

lahat ve ikllsadi kalktnmayt da muhata· 
raya maruz btrakacagmt soylemi1tir. 

Mumaileyh, adi biit~edeki a~tgm alll 
ila on milyar ve fevkalade biit~e a~ 1g1010 
la~r~bcn sekiz milyar oldugunu beyan ct
mtlllr. 

mestmn te~ekkiilii anmda mevcud roiklar, ysPndan a,aA'tya: 
vastta olmaktan ziyade bilavast!a olmast 1,483,000,()()() idi F k 

1 
ytl<rin 

1 
_ acne ve saA-lam. 2 _ Btr 1,1 ~evlr-

liizumunda tsrar etmijtir. kiilliyctli miktard ·b . a a ksenna , ha m~· taptlarm on1lndedlr. s - Coli: eskl 
Paris 30 (A.A.) - Ayan meclisi zin b 1 a ance ~ mast ' • bit tarlh• teryad, nota. •- Ne versen yer, 

M 
. e ono annm tediyesi yiiziind<D bu k6fKt1till< sarhof. 5 - Blr ren~ ml desem 

aliye enciimeninin i~timat iki saatten miktar en a§agt seviyeye dii~mii!tiir.~ \>If emir m1 desem, garaz. 6 _ Inadc•. doQ-
fazla devam etmi,tir. F . f1l otan fi'Ylere ~ekUen l,aret. 7 - elddetll, 

Mali vaziyetteki vahameti enciimen • ran,anrn b1r ihtarl ger!den glden yo!. 8 - Kadm siivarl. 9 -
den gizlememi1 olan M. Bonnet'nin iza- Waschington 30 (A.A.) .- Nev • oalat!l.'laray_ elvarmda blr mahalle. 10 -

York Times ga 
1 

• .. fr•nsa Jllr emtr, Kopril ctvarmda blr semt. , 
hall, enciimen iizerinde biiyiik bir tesir f ze esme gore se-
hast! etmi1tir. 

1
.arethanesi ticaret ata1esi, Fran•~daki rna• tvvelld bnlmaearun haJI.,dilml§ §ekU 

M. Bonnct'nin 
1
oyle demil oldugu .

1
. ~uhran dolaytsile Fransanin u~ taraf/I _

1 2 8 
_ 

4 
O G T 8 9 10 

soylenmektedir: ~laft~n ~ekilmege mecbur k•1'h1IeccgiJii t BIO YIO KIA DfAI• A 

«- Enflasyon, yeni vergiler, biitiin men.k~ hazincsine bildirmi.1bt·., 2 I .$lA RIE T • $1AIK 
bunlar benim ka~mamtyacagtm bir taktm lngrlrz gazeteleri, vaz;rytti l/lQI 8 LIOIBIEIKI•IKI I ISlA 
neticderdir.» addediyorlar 4 EIMI I IR •IP AI•JEIM 

Hukiimetin beyannameri Londra 30 (A.A.)- Butada fr•?· MIE S •IK AIRIAIL A 
Paris 29 (Hususi) Meb'usan Stl para buhram biiyiik bir dlkkatle ta~tb 6 E IKI• HIA R r 

olunmaktadtr Gazeteler frangt0 01 iihllll A Y • M 
meclisi, bugiin saat 15 te toplanmtl ve surette dii~m;sini bekliyorlar. DailY Tel· ; KI•IFIAI•IAIGI•IDIA 
M. Chautemps soz alarak hiikumetin be- graf gazetesi iirlcranla1mast010 t•dili Ia· 8 •ISIEIBI•Ioi61N E K 
yannamesini okumu§lur. 1 ' k ztm ge ecegi, ~iinkii Franst~ atnbiY0 m,;'· 1 Y E N IE R • Z A N • 

Beyannamede gozc ~arpan iki hakim va.t.ene ak~esinin fngilizltrege~111 , 1 oldugu to A RIA .RIA T_l.LN E Ml 
fikir sulh ve sosyal terakkidir. Bu be • 1 Ia · · muta easmda bulunuyor r, - · 
yannamede 1iiyle deniliyor: D F aily Expressc gate!esj d• ranstz 

«Hiikumet, harici siyaseti idame et • Maliye Nazmnm oldul:~a a~tl bir. tarz~a 
tirecek, umumi hakkaniyet i~inde biitiin memleketin iflasmt frans1l ll'iiletme bil
milletler hakkmda sulhu temine ~alt1a • dirmil oldug" unu biiyiik ba§II~Jarla yaz • 
cak, F ransamn hususi dostluklanna ve maktadtr, 
Milletler Meclisine sadtk kalacak, bey- Financial Tim"· F'rans•ntn bir sene • 
nelmilel elbirligini miitemadiyen geni§ - denbcri miitemadiyen bord• ya~&dtiim.t 
letmek ~arderini arayacakbr. { d b ve arbk bugiin bolt an01 5 eyemez tr 

Fransa, kendinden cmindir vc sulhun hale gddigini ehe111!niycd• kaydetrnek • 
esarcte ve harbc miincer olan feragat • tedir. 
!erie elde eclilmesi hi~bir zaman miimkiin 
olmadzgmdan, tehdid etmekten ve teh • '-- • l • 
did edilmekten imtinaa azmetmi§tir. Musolini "cttb IS emiyor 

Hiikumet, diinya ekonomisini ve si • IBrlftariJI 1 1nC1 aal'ltltael 
lah .. larm tah. didini kolayla•hracak olan ve on giiQ)erdeki hidiseler hakkm-' onun s d .. I . . k 
TCJtme samtmi surette' istisnastz, biitiin da ~ok 18yant ikk,r bazt soz enm na • 

hiikumetleri ve biitiin milletleri dostane lediyor. , kk d I 
davet eder. Muharrinn. hiiviyeti ha tn a ma u • 

H··~c· t d h'ld • 1 vermcdiii 1111 fa•ist, ltlayanm, diinya 
. . . u ~~: , a 1 e, msan sayinin §era- ma ' 
J!tnt degt~ltren ve i~iye daha fazla re- umumi vaziYtti lar§tsmdaki durumunu 
fah, istikla! ve §eref bah1eden sosyal ka- 1oyle izah •bliittir: 
noolara el siirdiirmiyecektir. Hiikum 

1 
«- Biz, ~ok 53mimi olarak sulh istiyo

millcti normal ekonomik hayata ithal :: ruz. Fakat. fng~tereye inktyaddan ibaret 
den_ kar§thkh mukavelelere sadtk kal • ikinci deretede rol ~h.nak, ': •!ansiya ~· 
m~ga ~~h1:cak, i1~inin ve patronlann Moskova Oo] ,viklermm tahnkahna, ht~ 
mutekabtl say ve msfet hususundaki ar• mukabcie e~eden hedcf olmak istemiyo· 

zu ve ferasetlerine giivenerek, istihsali ruz. 
arllracak ve rcfah1 tekrar tesis edecektir. ftalyada hie kimsenin barb istemedi-

Umumi sefalet i~inde ferdlerin hususi gine emitJ~. Fakat. .1u anda, muhakkak 
vaziyetl~ri salah bulamaz. Hiikumet, ki. ~ok nazik bir vaztyet kar§tsmda bulu· 
ekonomtk imkanlann miisaadesi nisbe • nuyor~~. 
Iinde salah eserine devam edecektir. Fa· fnl!ifte enin teslihatt ~ok fenadtr; Fran· 
kat, bazt reformlann, ekonomik ve mali sa siYast :. mali gii~liikler i~inde yuvar
kalkmmanm husuliinden evvel tahakku· !antYor· Rusya daha vahim bir karga~&
kuna imkan olmad1g101 efkan umumiye- hk i~inde; Kiiciik Antant bizim son giin· 
ye bildirmegi vazife bilir. Hiikumet, en l~rdeb kazan~la~tzla sarst!mt§ltr; Bel
ktsa bir zamanda, 1iddetli tedbirler ala· ctka bitarafttr; Lrhtslan Alman ~ostu ol
rak spekiilasyon suiistimallerinin oniine d~~ kadar F r~nstz dostudur; §undi de, 
ge~ecek, altm ihtiyatlan kurtaracak ve Al~ttan ftrkalanle ltalyan ftrkalanm he-
biit~eyi tevzine devam edecektir.» sah ediniz. Ve dii1iiniiniiz ki Almanya 

Frangrn yen· k 
1

• arltktan oliiyor; ltalya ondan daha iyi 
' tyme I ' d "'ld' H b ... p · 30 (A A ) B 1 bir vaziyette egt tr ve a Ci araztsmt 

• 
1st. Borsas1 30/6/937 

PARALAR 

Sterlfn 
Dolar 
Llret 
Belcika Fr. 
Drahml 
fsvicre Fr. 
Leva 
F1orin 
KTnn Cek 

~ 
623.-
123.-
110.-
80.-
18.50 

570.-
20.-
65.-
75.-
21.-
28.-

Silin A vusturya 
Mark 

I Zlotl 
Penl!!'o 
Lev 
Dinar 
Kron fsvec 
Alhn 
Banknot 

Londra 
New-York 
MilAno 
BrUksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Am•terd. 
Prasr 
Vi:vana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaueste 
Biik?es 

. Bell!t'ad 
Yokohama 
!'t!oskova 
Stokbolm 

20.-
21.-
12.-
52.-
30.-

lMR.-
2~5.

CEKLER 
At•l~ 

l24.75 
0.7896 

15.0060 
4.6890 

87.4750 
3.4565 

64.025 
1.4375 

22.6586 
4.2112 

14.0050 
1.9688 
4.1696 
4.0016 

107.4030 
34.;737 
2.7~ 

24.0~ 
3.1044 

ESHAM 

Satq 
626.-
127.-
115.-
84.-
23.-

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

1047.-
256.-

Kapams 
625.-

0.78725 
15.-
4.6875 

47.44 
3.4550 

64.-
1.4372 

22.65 
4.2096 

14.-
1.9680 
4.1680 
4.-

107.36 
34.56 
2.7~85 

24M 
3.1032 

At>.IL$ Kapams 
Anadolu !Sm. 

% 60 P~ln 24.- 24.-
Aslan Cimento 13.30 13.25 

ISTIKRAZLAR 
M. Bonnet bir haziranla 28 haziran 

arasmda 7 milyar 700 milyon frangm 
memlekct haricine ~tkanlmtl oldugunu 
beyan etmi§tir. Mumaileyh, hazinenin 
bugiinden sene sonuna kadar vadcleri hu
lul edecek bir~ok miihim borclann te • 
~iyesi lZllrartnda bulundugunu soy]emit· 
hr. Bu tediyat §unlardtr: Auriol bonolan 
i~in 800 milyon, vadeleri te§rinievvelde 
hulu! edecek olan 4 I 12 faizli bonolar 
itin 5 milyar 400 milyon, kanunuevvelde 
akdedilmi§ lngiliz istikrazt i~in 4 milyar 
400 milyon. 

l 
9 

dansM L b · · b u a_k!~m sa a i,letmek i~in muhta~ oldugu miizahercti 

I 
aN . I e Krunun . a1kanhgm ak tbop-

1 
•orcmiyor.» 

anan aztr ar onseyt tarafmdan a u • M h rrir muhatabina: Tiirk borcu I Pesln 
Ae•hs 

17.35 
18.125 
17.40 
95.

KAnnn1s 
17.05 
17.10 
18.50 
95.-

M. Bonnet, borsada goriilmekte olan 
er:di1ebah1 alaimden bahsetmi1tir. Mu -
maileyh, zavahire nazaran, kambiyo mu· 
vazene !ltrmayesinin doviz stokunu tii • 
ltctmi1 oldugunu beyan eylemittir. 

Kasa mevcudundan bahseden M. 
Bonnet, mevcudun ancak 20 milyon 
franktan ibaret bulundugunu ve giindelik 
masraflara kar11 koymak i~in mevduat 
aandtgmdan 400 milyon avans istemek 
mecburiyetinde kalmtt oldugunu soyle • 
mi,tir. 

Bu vaziyete kar11 koymak iizere hii • 
kumetin ittihaz etmek tasavvurunda bu
lundugu ilk tedbirleri tadad eden M. 
Bonnet, atideki ~areleri iltizam etmi1tir: 

F rangm ktymeti i6n para hakkmdaki 
son kanunla tesbit edilmi1 olan 43 mili • 

edtlen kararname hiikiimlerine gore, fran. u c:.a h 'Ide tam fusatllr demek · ti'· 
k . ] k . . d k - ._,u a ' IS 

• • I Vadpll 
• • m Pc$in m yem a lln tymeltm tesbit e en arar. ·· le mi) 

. . . k d f kl b yorsunuz oy Ergant 
TABVtLAT namenm mlt§anna a ar, ran • ya &/r. 5 l'n' sordug"unu ve ondan: 

d .. · I d k' ·· I ua 1 1 

c~ OVlZ cr arasm. a 1 pa.ra temevvu~ tli _ Haytr, oyle dcmek istemiyorum; Anadolu MUmessil 
btrptak.as3s0erm(ayestle tevz.m ediklecekll:: Mussolini harb istemiyor. r· Vadeli 43.90 43.90 

ans A.A.) - Bu a lal_'l . 'Ia· ~C~e~v~a~b~m~1 ~a~ld~1~gt~n:_t ;:so~·y~l~iiy~o~r:.. ----~=============~ 
ztrlar konseyi frankm alttn ktymettn1 tes· ~ 
~it eden 1imdiki kanunu hiikumetin !pta· 
l~ hakkmda bir kararname kabul e~i! • 
hr. Konsey frangm yeni ktymetini son • 
radan tesbit edecektir. 

Borsa aflltyor 
Mali salahiyet kanununun mebiJsan ve 

Ay~n .. medisleri tarafmdan kabt] edil • 
mest uzerme hiikilmet Borsanm 

I 
.. yann a· 

~~ masma musaade etmi1tir. 

Fransa iir tarafll anlcqbadan 
rekiliyor 

Londra 30 (AA ) " . d 
k F b

.. .. · - va•mgton a· 
1 ranstz uy k 1 ·1··· · ' 

1 .
1
. A u e tttgtmn Fransamn, 

ngt tz • me 'k F . n an • rans11 para an! a§' 
masmdan ~ektleceg"ini Am 'k h''k. 
· b'ld' ctt a u ume-

tme t trmek i~in talimat Idl aid. t 
yid edilmektedir. l tgl e-

Nevyork borsasrnd . b l 
Nevyork 30 (A.A Q tnlt a ar 

tahvil.it bors M ·) ~ Esham ve ast, B , . . .h 
tasavvur etmekt jd •0 1bet nm tilt azmt 
den dolay1 hi de 

0h ug~ mali tedbirler • 
~ e ayr · .. et esen gosterme • 

Ticarethane ve Aparbman 
Sahiblerinin Dikkat Nazarlar1na 

istanbul Defterdarhgmdan: 
Belediyece degi~tirilmekte olan her nevi tabelalarm • Aparbman levha

lan da dahil· miinderecatt cskilerinin ayni dahl olsa yenlden d.amga resml 
verilecektir. Cezaya mahal kalmamak iizere ~imdiye kadar miiracaat etme
mi~ olan alakaltlarm ye~i. t~belalanru asmadan Pul Miidiirlii~ne giderek 
damga resmini odemelen tlan olunur. (38~8) 

Devlet Demiryollar1 
Umum 

isletme 
' 

Miidiirliigiinden: 
fdaremiz Malive ve Muhasebe 1~lerl Dairesile f~letme Miidiirliiklerl Mu

hDsebelerine miisabaka imtihanile memur ahnacakttr. 
Miisabaka imtiham 20 temmuz 937 sah giinii saat 14 te !era olunacakbr. 
tmtihana girmek istiyenler ne gibi ~artlan haiz olmalan ve ne gibi v~

sikalan vermeleri Jaz1m geldH!ini Ank.a~ad~, Maliye ve ~1uhase?: !~Jeri Dal· 
resinden, tstanbulda Haydarpa~ada Btrmcl i~letme, !zm1r Sek1zme1 1$1etme 
Mes'ul Muhasibliklerinden ogrenebilirler. (3837) 

--- -·-..... 

$irketi Hayriyeden: 
Bogazi~inin Say1n Halk1na 
Yeni ve Fevkalade kolayhk 

1 - $imdiye kadrr tevkalide tenzilitb bir ayhk ve iki ayhk 
abonmao kartlann miicerred saym halka daba .r:iyade 
~iihuleti te~in maksadile bu kere yalmz bir ayhk olmak 
lizere terbb ve sahlmasma karar veriJmi~tir. 

2 - B.u bir ayhk kartlar dahi eski iki aybklar gibi Rumeli
hl.san. v.e Vanikoyiine kadar iskelelerde yiizde 25, Emir
gao, tsbnye ve <;:ubukluya kadar yiizde 30 Kavaklara 
k~dar yiizde 35 ve bu son mmtaka k1§ ayian tenzilat 
msbeti yiizde 40 d1r. 

3 Bu kartlan hAmil olanlar aym giinde mUkerrer gidip 
gel me hakk1m haizdir. 

4 - l§bu kartlar P azar giioleri mmtaka ve k111m fark1 ara. 
mlmaksJZID §irketin biitiin iskeleleri araamda muteber 
olacakhr. l§bu bir ayhk kartlar II Temmuz 1937 saba
hmdan itibaren mer'i olaca~ndan arzu buyuraolann 3 
Temmuz 937 tarihinden bqltyarak Kopriide Enspek
torliik dairesioe veya idarei merkeziye kootrol mlidiri
yetine miiracaatle kartlarm1 tedarik etmeleri iiAn oluour. 

Cumhuriyet 
Bursa ilyonkurul 

Halk Partisi 
Ba,kanbgmdan: 

Bursada yap1lacak Halkevi binas1 projesl i~in parah bir miisabaka a~tl • 
m1~br. 

Miisabaka miidc!.etl •30 al!ustos 1937 pazartesl saat 18 te biteeek ve pro
jeler Bursada tetkik edilecektir. 

Tiirk ve yabanc1 diplomah mimar ve miihendlslerden mtisabakaya glr • 
mek istiyenler proieve esas ~artname, vazlyet plAnt ve teferrilabm Anka • 
rada Cumhuriyet Halk Partisi Gene! Sekreterlik, !zmir, istanbul ve Bursada 
Parti ilyonkurul Biirolarmdan parasiZ ahrlar. (3761) 

Bandtrma Belediyesi 

Elektrik i,Ietme idaresinden: 
Bandll'ma Beledlyesi Elektrlk 1$letme !dareslne aid Elektrlk fabrikas1nm 

senelik ihtiyact olan 3 ton makine yak! beher tonu 300 lira muhammen bedelle 
almacakhr. 

!hale a~1k eksiltme usulile yapilacakti.r. 1 
Buna aid ~artname bec.elsiz olarak Elektrik 1~letme !daresinden verile • 

cektir. 
Eksiltme 21/7/937 giinii saat 15 te 1~Ietme !dares! Komlsyonunea !era 

edileeektir. 
Eksiltmlye ~tlrak edebllmek !~In 67 lira 50 ku~ muvakkat tounlnah Zi· 

raat Bankasma yabrmajta meeburdur. 
Keyfiyet lstekll olanlarca bilinmek iizere HAn olunur. (3823). 

Eyiib Tapu Sicil MuhafiZhgmdan: 
Ey(ib .kazasma bajth Rami nahiyesinde Ram! asker! kl$lasmm bazine 

adma tesc11! istanbul Defterdarhjtm1n 19/3/937 giin ve 3939 sayth yaZISile ls
tenilmi~tir. 

Bu gayrimenkuliin Tapuda kaydi bulunmad1jtmdan yeniden teseil edil
mek ve tasarrufunun tesbiti i~in 8 temmuz 937 tarihiJle musadif ~ar~amba 

, giinii mahalline tahkik memuru gonc!.erilecektir. 1 

Bu gayrimenkulde tasarruf ve her hangi blr aynl hak !ddlasmtla bulu • 
n~larm iddialarm1 miisbit vesikalarile bugiine kadar Sultanahmedde Tapu 
Stet! Muhaftzhgtmtza veya tahkik giinii mahallinde tahkik memuruna mii· 
raeaatlerl ve s1rur kom$ularmm da tahkik giinii mahalliJlde bulunmalar1 i!An 
olunur. (3824) 

Band1rma Belediyesi 

Elektrik isletme ldaresinden: 
' Bandumn Belediyesi Elektrlk 1$letme !daresine aid Elektrlk Fabrlkast • 

nm senelik lhtiyac1 olan 70 ton motiirln beher tonu 65 lira, muhammen be • 
delle almacakttr. !hale a~1k eksiltme usulile yaptlaeakbr. Buna aid eartname 
bedelstz olarak Elektrik !~Jetme idaresinden verilecektir. 

Eksiltme 21/7/937 giinii saat 15 te f$letme !dares! Komlsyonunda !era edl· 
lecektir. 

Eksiltmiye l~tirak edebllmek lcin 341 lira 25 kuru$ muvakkat teminah z;. 
raat Bankasma yabrnuya mecburC.Ur. Keyfiyet lstekll olanlarca b!linmek iize· 
re ll!n olunur. (3822) 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankas1 Istanbul ~ubesinden: 
Mevduab Koruma kanunu mucibince muhtelif miiesseseler tarafmdan 

BankamiZa tevdi edilmi~ olan ve kanun! milddetlerl hit11.m bulan a,aihda adeC., 
cins ve muhammen luymetleri yaz•h ayniyat a~tk arttlrma ile 2/7/937 cu
ma g!inil saat 13,30 da istanbul Belediye Miizayede salonunda eati~a ~1ka • 
r1IacaktJ.r. (3826) 

Aded Cine! Muhammen loymetl 
TL. 

1 Cift elmas k!ipe (altlart inci) 25.-
1 Ciit elmas kiipe 12.-
1 Elmas mekik yiiztik 15.-
1 Altm saat 12.-
1 Altm kordon 1a.-
1 Giimii~lii kayu; kemer 1.-
1 Elmas yiiziik a.-
1 ZiilT\.riid yiiziik 100.-
4 Halkal1 yiiziik a.-
1 Markah elmas yil.ziik 5.-
1 Altm halka 1.50 
1 Altm markah y(iziik 4.-
1 Altm ~adlen (ucu roza madalyon) 20.-

6 Ziynet altlm 6.-
2 Altm halka 5.-
1 Cift elmas kiipe 15.-
1 Cift kiipe ortas1 ziimriid 15.-
1 Altm y(iziik ta~1 srr~a 4.-
1 Elmas y(iziik ortaSI s1r~a 8.-
1 Cift elmas kiipe 18.-
1 Elmas yiiziik (iki ta~t noksan) 1.-
1 Alhn mine!! hurda zart 20.-• 1 fri yakut yiiziik kolu prrlantah 20.-
1 Giimii~ hurda tepsi 20.-
1 Giimii~ tepsi 60.-
1 Giimii~ hamam tas1 9.-
2 Giimii~ ibrik 

I 1 Giimii~ siitliik 65.-
1 Giimii~ tathhk 
7 Giimii~ fincan zarf1 

11 Giimiis fincan tabag1 12.-
1 Giimii~ kupa 
5 Giimii~ bardak zari1 
1 Giimii~ tathhk (ii~ par~a) 40.-
2 Giimii~ ka~tkhk maatabak 
2 qamdan 1.-
1 i~i hrr<!.avat dolu diki~ kutusu 2.-
1 Yelpaze 1.-





1 Temmuz 1937 

MiDENiZE 
dikkat ve lY! HAZIM ediniz. 
f;abuk, !yl ~~~emeden yemek 

yiyenler, fazla baharath ve biberli 
yiyl!l'ller, bi!hassa i~ki i~enler ml
delerini tahri§ ederler. Ve EKfi1l
LlK, HAZIMSIZLIK, aguhk ve 
ba§ diinmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 

" HAZIMSIZLIGI, MiDE EK~iliK ve 
l} YANMALARINI GiOERiR. i INKIBAZI defeder. Bugilnden bir 1 §i§e MAZON ahntz. Hi~bir miima· 

sil miistahzarla klyas kabul etmez 
M A Z 0 N isim, H 0 R 0 S markastna dikkat, 

ve i~timai 
Muavenet Vekaletinden: 

Gorum leyli ve istanbul nehari Kii~iik Sihhat Memurlan mekteblerine 
almma ~artlan ~unlard1r: 

1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak ve ya~t 18 den a~ai!t 2e dan 
yukan olmamak (yirmiden yukan olanlarm askerlikle ili~igi kalmamt§ 
olacak!Jr). 

2 - Orta mektebden pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (orta mek
tebi bitirdikten sonra lise smtflarmda bir veya iki sene fazla okumu§ clan
Jar tercih t'dilecektir.) 

3 - istekliler dilek<;elerini a~ai!tdaki ve.sikalarla birlikte 1 eyJ(ll 1937 
tarihine kadar Gorum mektebi i<;in S1hhat ve !r;timal Muavenet Vekaletine 
Istanbul mektebi i<;in istanbul S1hhat ve ir;timai Muavenet Miidiirliigii va: 
s1tasile Mekteb Miidiirliii(i.ine J(i:indereceklerdir. 
A) Niifus hiiviyet ciizdant ash, 
B) Orta lnEkteb ~ehadetnamesi ash, (daha fazla okumu~ olanlarm seha

detname ile birlikte tahsil miiddetlerini tasdik eden resml vesika.) 
C ) Miitehass1slan tam bir hastane heyetinden, bas1lm1~ i:irnegine uv~n1n 

ve iistiinde tasc!.ikli fotografl bulunan bir s1hhat raporu. (Bu raporu 
hastane ba$tabiblikleri zarfhyarak iistiinii miihiirlivecek ve istekli ta
rafmdan miihiirlii zarf halinde olarak gi:inderilecektir.) 
!$~U muayeneler : Ankara, S1vas. Erzurum, Divarbekir, B:avdarpa~a 
Numunc hastaneleri, Istanbul Gocuk B:astanesi; lzmir. Bursa, Konya, 
Adana, Samsun Memleket hastanelerinde yao1lacak ve isteklller bu 
hastanelerin bulundugu vilayetlerin S1hhat ve i~timal Muavenet Mii -
diirliiklerine bizzat miiracaat edeceklerdir. 

D) C1k!Jklan mektebden veya mahalli polisinden ahnrnl$ hiisniihal kllg1d1. 
E ) 4,5 X 6 boyunda ii~ tane fotograf. 

4 - <;orumdaki leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikalarmdan 
ba$ka bir de a$ag1da i:irnegi yaz1h noterlikten tasd.ikli taahhiid senedi vere • 
ceklerdir. (3598) 

TAAHHtiD SENEDt ORNE(;t 
Gorumdakl Levli KiiGiik S1hhat Memurlar mektebine ahnarak tahsil 

edip rnezu? oldugumda, S1hhat ve !Gtirnai Muavenet Vekitletinin tayin edecegi 
vaz1fede 5 yil hizmet etmegi ve bu hizmeti kabul etmedigim veya kabul edip 
de muayyen miiddeti bitirmeden biraktlglm ve s1hhi sebeler dl$mda mektPb
den daimi olarak <;lkanlc!J~rn takdirde benirn i<;in sarfedilmi$ olan paray1 
tamamen i:idemegi ve bu taahhiid senedi mucibince ben den lstenilecek para iGin 
i:idemek mecburiyetinde oldugum tarihten itibaren % 9 faiz yiiriitiilmesini 
kabul ve taahhiid evlerim. 

Sarih ikametgah adresl 
Yukand; adres ve hilviyeti yazil1 olan ....... ... ........ m bu taahhiidname 

m;',cibi_nce_ fa:zne birlikte i:idemek mecburiyetinde bulundugu her ders yl11 
tGm 1k1 VU7. Ura olmak iizere biitiin tahsil miiddeti i<;in ceman 400 liraya ka-
dar. paray1 borclu ............... Je birlikte miiteselsil kefil ve mii$terek miite-
selsll borclu s1fatile i:ideyecegim. 

Kefilin adresl 

I Artbrma ve Eksiltme istanbul Universitesi 
Pazarhk Ko~isyonu iH\nlart 

Cinsi 
Odun 

Miktart 
149000 kilo 

Muhammen fia!J Teminat1 ihalesf 
Beber 250 kilosu 135 L. 12/7/937 saat 15 

3 liradan 
1 - tl"niversite merkezile FakUlte ve onlara bagh rniiesseselere ahnacak olan 

odun v"kar1da yaz1h giin ve saatte Rektllrliikte kapah zarfla eksilt -
rn1ve c1kanlacaktrr. 

2 - Talibler 2490 say1h ihale kanununda vaztl1 vesikalarile beraber tek • 
hf. zarflanm ihale J!i.inii sa at 14 e kadar makbuz mukabilinde Rekti:ir
luge vermi~ olmahdular. 

3 - $artnarne ve liste hergiin Rekti:irliikte okunabilir. (3725) 

• 
ve I~timai 

Muavenet Vekaletinden: 
Bu y!l Istanbul Leyli Ebe Talebe Yurduna girmek istiyenlerin kabul 

~artlan ~unlard1r: 

.1.- Yao1 20 den a~ai!1 30 dan yukan olm1yacak; orta mektebden pekiyi 
ve .1Y1 dere:ede rnezun olacak, gerek tahsilini, gerek ileride mecburi hizme
bm yapmaga e~ge! bir hastahg1 ve anzas1 bulunmJYacaklir. 

2 -. Jstekhlerm dilekr;elerini a~ag1daki vesikalarile birlikte 15 e'yl1ll 

11?37 tarihme kadar S1hhat ve fr;timal Muavenet Vekaletine giindermeleri 
azimdtr. 

3 - Dilek~e ile birlikte gi:inderilecek vesikalar· 
A ) Niifu; hiiviyet ciizdam ash, . 
B) Mezun bulundugu mekteb $ehadetnamesi ash 

CUMHURiYET 

BOZKUR 
TIRA.S SABUNLARib'J 

formUIU hususi mUtehass•s•m•z tar&dan 
yapllmu;t•r. Cild i yumu~;at1r ve flviAd_e 
kopUrmektedir. iddiam•z•n i spatr il bn 
tecrUbe kifidi r . oZ TURK ~ocugrut mah 
ve TUrk piyasastnda e,i bulunmrtf BOZ 
KURT bra, sabunlartnl kullantrkr arka· 
datSiartntza da tavsiye etmegi at unut· 
maytntz. 
Heryerde teneke kutulusu 26 ru~;tur. 

Her aksam P~C?.RAMA'~a-. 
Bah~•mizde mahdud gecel~ tegann1 1t mekte olan memleketin 

hakik ah•n en yi-k ve k1ymetli san 'at \c3.rJ 

MUNiR j~UREDDiN 
Say!D halk•m•z•n !blne bina•n bugllnden it ibaren 

Hil AK,AM 
arkada~lafl ile birlik'ean•lanm ya pacak lard1r. Tel. 41065 

• 
Tayyarf Hangar1 

Seyhan Naf1a lliidiirliigiinden: 

lnsaatJ 

1 - Eksiltmiye kon is; A_dan~_da yap!~ac.ak tayyare hangan in0aatJ. 
Ke~if bedeli •15312• on J bm u<; yuz on 1ki hra c8h kuru.;tur. 

2 - Bu i~e aid ke:evr.akt $unlardtr: 
A - Eksiltme 0arrnesl, 
B - MukavelenarProjesi, 
C - Baymdtrllk !fi genel $artnamesi, 
D - Fenni sartne. . 
E - Ke~if hulal"etveh, 
F- Proje. 
istiyenler bu e,<O ( ..... . ) lira (77) kuru~ bedelle Naf1a Miidiirliiltiin-

&n alabilirler. . . .. t b" d s h 
3 _ Ekslltme 7/1937 tarihinde curnartes1 glinu saa on tr e ey an 

Naf1a Dairesinde .!lacakhr. 
4 _ Eksiltrni' girebilmek i<;in isteklilerin (1148) lira (46) kuru~luk 

temino.t vermes! · Resrni l!azetenin (3;397) say1h ni.ishasmda <;ikan talimat-
nameye tevfikaP·iiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi laz1mdtr. . 

fstiyenler t~f mektublanm ii<;iincii maddede vaZlh saatten b1r saat 
evveline kadar lfta Miidiirlilgiine makbuz mukabilinde verilmesi mukta
zidir. Posta ile nderilecek tekliflerin d1~ zarf1 miihiir mumile iyice kapahl
rnlS olmasl J1izd1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3676) 

Di' macunfar1n1n incisi 

KOHiNOR 
Macunudur. 

Bunu bir kere kullananlar arbk aynlamazlar. 
kullanmam1~ olanlar bir denesinler. 

lzmir sat!§ ~ubesi : Bay Ahmed Buldanloglu 

Be!diye Sular idaresinden: 
Saym Abonelerimize 

~.~Iarm tevzii suretine dair nizamname, bir 
verhesini ve mukavelesinde sarahat olm1yan 
metmi$tir. 

binadan ba~ka binaya su 
abonelerin su satmalarmt 

Nizamnameye ve imza etmi$ olduklar1 mukavelenameye aykln olarak 
pltlh, paras!Z ba$kasma su verenlerden. su satanlar hakkmda hir;bir rna • 
ZP.t kabul etmiyerek nizamnamenin 30 uncu maddesi hiikmiiniin tatbik 
fJ.Iecegi ilan olunur. (3762) 

C) Hiisniihal sahibi ve hi<; evlenmemi~ oldugun~ gi:isteren maha!li hiikU • 
met<;~ tasdik edilmis ilmiihaber, 

D ) 4.5 X 6 bovunda i.iG tane fotograf, 
E) ~fiit.Phass!sla~l tam bir hastane heyetinden, bas!lmts i:irneltine uvgun ve 

ustunde ~asd1kh fotoi(rafl bulunan bir sthhat raporu, (Bu raper hastane 
ba~tab•bhklen tarafmdan zarflanarak iistii miihiirlenecektir. ) 

Devlet Demiryollari 
isletme Umum 

ve Limanlar1 
MiidiirliiO.iinden: 

Muavene yamlacak hastaneler : Ankara. S1vas, Erzurum. Diyarbekir, 
Haydarpa$a Numune hastaneleri; istanbul Gocuk hastnesi; lzmir, Bursa, 
Konya, Adana. Samsun Memleket hastaneleridir. 
~steklil~rinh~.stan~nin ~mlundugu yerlerdeki S1hhat ve ktimai Mua · 
. ene~_Mudurluklerme b1zzat miiracaat etmeleri lazlrndlr. 

F) Ornegt asag1da giisterilen Noterlik~e tasdik edilmi~ bir taahhiid senPC.i 
(359j 

• TAAHHtiD SENEDt l'IRNE(;i 
Leyh Ebe Talebe Yurduna kabul edilerek Istanbul Ebe mektebinde o~ • 

yup m.~ktebde':. <;1kbktan sonra S1hhat ve !Gtimal Muavenet Vekaletinin !)s· 
terecegl yerde ur; VII miiddetle hizmet edece!(imi ve bu hizmeti tarnamen 'ap
rnadl/tlmy v~ya tahsil s1rasmda s1hhi sebebler d1~mda Yurddan <;1karlld;m, 
yahu.? ur .:' terkevledi~im takdirde kendim icin hiikum~tce yap1lan rn~raf· 
~an odernegl ve bu taahhiid senedi mucibince benden istenilecek para!~ lcin 
odemek mecbu:.lve!inde oldugum tarihten itibaren % 9 faiz yiiriitii~\esini 
kabul ve taahhud eylerim. · 

Sarih ikametgah adre•i 
Yukanda adres ve hiivivet· 1 1 · b t hh;d rnucib; . b" l"k .. I vaz1 1 o an .......... .... .. ..... m u a a name 

. . . nee fa•z•le lr 1 te odemek mecburivetinde bulundu>~u her '- rs yil1 l<;m lki .. . I k .. .. . "" ·" . 
d Yuz hra o rna uzere buttin tahsil miiddeti i<;in ceman 400 llaya ka-

a{ .j•rayl borclu ···· ······ ·· ile birlikte miiteselsil kefil ve muljterel miite • 
se 51 borcJu stfatile odiyecegim. 

---------------~----------------------------:K:•:":"!:in~~a~d~~s:i ____ __ 

Kel;\an fskan Memurluaundan: 
1- }{ -

go.;men ev~'ian dahilinde iskan Komisyonunca tesbit edilen lt;ylerde 130 

2 B· 3~ 1k miinakasava konmu'itur. 
3 = Th1~1:vin muhammen bedeli _ 1 3.~ lira 34 kuru.tur. 

de iskan Kon,; 13 temmuz 1937 sah I(Unu sa at 14 te Ke~anda is!an Dairesin-
4 _ $art •vonu tarafmdan yapllacakt1r. 

:Miidiirliiklerile"~mey; giirmek istiyenler in, Ankara, istanbul, Edirne tskan 
~ - 2490 8 esan iskiin Memurluguna miiracaat etmeleH ;cab eder. 

t!yen •alibleri11 •vih kanunun hiikiimlerine )(ore eksiltmeve i~irak etmek is· 
cantle muvaklta~kanda vaz1b saatten 3 saat once !skan bairesine miira· 

"rninat tnt yatlrml& olmas1 lazundtr. (3644) 
• 

-
G6ri.ilen ral:tbet iizerine halkirnlzm Adapa zar ve Sapancada daha fazla ka

labilmelerini temin iGin pazar giinleri i$lemekte clan tenezziih trenlerimizi 
Adapazar ve Sapancadan avdettPki kalki$ saatlerinin aljag1daki ~ekil& degi~
tirilmi~ .oldugunu saym halka bildiririz . 

1. nri tren 2. nci tren 
Adanazardan Kalkto sa at 17.00 17.50 
Sapancadan • • 17.45 18,34 

!zmit J(ezintl tren i 
tzmitten Kalk1s saat 18.47 
Sapancadan • • 19,30 

DiK KA 'l' : 
Saat 17,00 de kalkan tren valmz 1. nci, 2. nci mevki arabalarla, saat 17.50 

de kalkan tren 3. iincii mevki arabalarla. saat 18,47 de kalkan tren de l. nci, 
2. nci 3 iincii mevki arabalarla teskil edilecektir. (3791) 

Makinist AranJyor 
Af.von Naf1a Miidiirliigiinden: 

iraremize 100 lira avhkla ve imtihanla San'at okulu mezunu bir ba~ma
kinist almacaktlr. Naf1a islerinde r;ahsanlar tercih edileceklerdir. !steklilcrin 
fazla tafsilat almak iizere idareye miiracaatleri ilan olunur. (3802) 

Miitercim aran1yor 
Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiinden: 

Akademideki Mimari Biirosu ir;in 150 lira iicretli Tiirkr;eden Almancaya 
ve Alrnancadan Tiirk~eye salahiyetle terciimeye muktedir bir miitercim arnn· 
maktad1r. Terciimanm daktilografi bilmesi 0art degildir. Yalmz terciirnesinin 
miikemmel o!mas1 istenmektedir. 

Milracaatler 5 temmuz pazartesi aksamma kadar kabul olunacaktlr. 
6 temmuz sah g(inii saat 10 da metin terciimesinden ibaret tahriri bir im-

t ihan yaptlacakttr. (3800) 
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BROD 
Kuma, Ticarethanesi 
SULTAN HAMAM 
Perakende satt,a a id YENi MAGAZANIN a~ll· 
mas• m Unasebetile son moda iNGILIZ kuma,. 
lart ve kuponlart getirdiginl ve zengin qe,idler 
bulundurdugunu say1n mU~;terilerine bildirir. 

ve i~timai 
Muavenet Vekaletinden: 

Bu y1l Leyli T1b Talebe Yurduna ahnacak talebenin kabul Jiartlan 
~unlarc'Jr: 

1 - a) P. C. N. s1mf i<;in: Tam oovreli liselerden veya lise derecesinde 
oldugu Kiiltiir Bakanhgmca tasdik edilmi~ mekteblerden pekiyi ve iyi dere
cede mczun olmu~. olgunluk veya bakalorya imtihanmt vermi$ olmak. 

b ) Diger Simflar i<;in: Bulundu~u smtfl iyi derece ile ger;mi0 olrnak. 
2 - isteklilerin 30 eyiUI 1937 tarihine kadar do,il;rudan dogruya S1hh 

ve iGtimai Muavenet Vekaletine miiracaat eylemeleri ve dilekr;elerile bi1clH't' 
a$ag1daki evrak1 tamamen gondermeleri laz1rnc!Jt: 
A) Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan oldugunu bildiren niifus hiiviyet ciiz· 

dam ash, 
B) Mekteb ~ehadetnamesinin ash (imtihanlann1 tamamen bitirdikleri hal de 

~chadctnamelerinin tasdik muamelesi gecikmi$ olanlar mekteb miidtir
lliguniin • ayni zamanda mezuniyet derecesini de gi:isteren - fotografh 
ve resmi miihiirlii bir vesikasm1 gi:indereceklerdir.) 

C) Okuduklan mekteblerden almmts hiisniihal varakaSt, 
D) Miitehass1slan tam bir hastane heyetin&n, bastlm~ iirnej!ine uy~n1n 

ve iisliinde tasdikli fotograf1 bulunan bir sthhat raporu. (Bu raporu has
lane oa0rabiblikleri zarfhyarak iistiin6 miihiirliyecek ve istekli tarafm· 
dan miihiirlii zarf halinde olarak gi:inderilecektir.) 
t$bU mm:yeneler : Ankara, SIVa•, Erzurum, Diyarbekir, B:aydarpa'ia 
Niimune hastaneleri, istanbul Gocuk hastanesi; izmir, Bursa, Konva, 
Adana, Sarrn;un Memleket hastanelerinde yap!lacak ve buralarda mua
yene olunmak iGin bu hastanelerin bulundugu vilayetlerin S1hhat ve I<;
timai Muavenet Miidiirliiklerine istekliler bizzat miiracaat edeceklPrdir. 

E) Ornegi ••al(1da gi:isterilen noterlik<;e tasdikli bir taahhiid senedi (Bu se· 
ned istekli tarafmdan aynen tanzim ve imza ec!.ilecek ve alb, orne,il;inde 
goriildii.'~ii ver;hile, kefili tarafmdan keza aynen ve tamamen yazllarak 
imzalanacakbr.) 

F ) 4,5 X 6 boyunda dort tane fotoj!raf. 
3 - Yaslan yirmi ikiyi geGkin bulunanlar ve Yurdda okumaj!a ve ile • 

ride mecburi hizmetlerini yapmaga engel olacak bir hastahjp ve ariZBSI olan
lar kabul edilmezler. 

4 - isteklilerin gonderdigi dilek<;e ve vesikalarm, Vekalet~e. almd1~ 
adreslerine bildirilecei!i gibi bunlara gi:ire kabul edilip edilmedikleri de l(e· 
ne adreslerine aynca bildirilecektir. (3597) 

. TAAHHtl"D SENEDt ORNE(;i 
Leyli Ttb Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir T1b Fakiiltesin • 

den tabib olarak r;ik!Jglmda, 2000 say1h kanun mucibince. Yurdda ger;irdigi n: 
zamanm .tatillcr de dahil• i.i~te ikisi kadar bir miiddetle Sthhat ve !~t1mru 
Muavenet Vekaletinin liizum gi:irece.1ti rnahaller& hizmet ifasm1 kabul et • 
n.edij!im veya kabul edip de muayyen miiddeti biti<rneden hizmeti terkey -
ledigim takdirde Yurdda benim i~in sarfolunan paramn iki katmt iidemegi 
ve tJb tahsilini terkettigim veya s1hhl sebebler d1~mda Fakiilteden daimi 
olarak cJkanldi~rn veyahud Yurdc!.a bir seneden az bir miiddet kalara k ter
keyledigim takdirde benirn iGin sarfedilmi0 olan parayt tamamen i:idemegi 
ve. bu taahhiid s~nedi mucibince benden istenllecek paralar i<;in odemek 
mecburiyetinde oldugum tarihten itibaren % 9 faiz yiiriitiilmesini ve 2000 
say1b kanunun diger cezai hiikiimlerinin de hakklmda tatbikini kabul ve 
taahhi.id eylerim._ 

Sarih ikametgah adresi 
Yukanc.a adres ve hiiviyeti yaz1h ..•.•..... ..... in bu taahhiidname muci • 

bince faizile birlikte iidemek mecburiyetinde bulundugu her ders Ylh i~in 
iiG yiiz lira olrnak" iizere biitiin tahsil miiddeti iGin ceman 1ROO lirava, ve iki 
katmt odcmek mecburiyeti has!l oldu,gu takdirde 3.600 liraya kadar paravt 
borclu ............... ile birlikte miiteselsil kefil ve miisterek miiteselsil borclu 
sJ.fatile odiyecegim . 

Kefilin adresi 

rH;;i1 HAMBURG -AM ERIKA LIN IE (r~AJ 10 DONYANINHER TARAFINA A G 
. giden 

Biiyiik yolcu vapurlari 
Acenta : 

HANS WALTER FEUSTEL 
istanbul • Galata 

T~' efon : 41178 : H APAG . Istanbul - Mektub : P. K. 1436 

Erzincan ~arbaybgmdan: 
Belediyemiz iGin almacak olan iki bu<;~k. tonlu~. 937 model Fo~t mark ah 

yangm si:indiirme ve sulama tertiba!Jm hav1 b1r arazoz mubayaa ed!lecektJr. 
Muhammen kiVmeti •4500• liradtr. 
Trabzon iskelesinde teslim edilmek iizere eksiltmiye talib olanlar 1stan· 

bul Belediyesine rniiracaatleri ve Belediyemize de telgrafla bildirmeleri ilan 
olunur. (3786) 

Samsun Belediye Reisliginden: 
Belediyemizin Fen i~leri Miidiirliiltii a<;1kttr. Ayda 300 liraya kadar lie • 

ret verilecektir. Kanuni ~art! an haiz miihendislerin hizmet belgelerile bir • 
likte Belediyemize miiracaatleri ilan olunur. (3753) 

KIZILA Y CEMiYETi 
GENEL MERKEZiNDEN: 

Cemiyetimiz tarafmdan bastmlan ve 
bebeklere nasll bakilacagmt ogreten 
adh kitab sattsa ~lkarllm!Jittr. 

doguljtan lki ya0ma kadarki 

YAVRVLARIMIZ 

Nefis ve parlak bir kag1d iizerinc r'ilnkli bir surette basllrnl$ olan bu 
kitabda: Yeni dogan yavn1ya annesinin silt verme tarn, bebegin 1(1da -
Jan, yemek ve uyku zamanlart, yatak odas1, bezleri, giyecekleri, bebe~ 
giydirme tarzlan, uyku zamanlan, di~leri, <;ocuk hasta!tklan, bula§tCI 
hastallklardan koruma yollan, be •elte yapbnlacak hareketler, oyunlar, 
itiyadlar. anne ve babamn r;ocuga erecekleri terbiye ve daha b!rGok hu
suslar hakkmda bol resimle mufa ·al izahat vardlf. 

Bu kitabdan edinmek istivenlerin, bed.eli alan bir lirayt ANKARADA 
KIZILAY GENEL MERKEZi'ne gi:indermeleri ve adreslerini okunakh 
bir surette bildirmeleri Iaz!md1r. 

tstanbulda Yenipostane civarmda K1Z1lay Sat!§ Deposunda ve kitab· 
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1'///////////~;ff/4$//t/j) 
Buz dolaplann1n Am erika. HU ·· ·" 
kumeti taraf1ndan mukayeseli 
tecrubelerden sonra butun dia 
ger markalara tercih edildigini 

BEYKOZ 
HAFTASI 

1 Temmuz 1937 den 

itibaren 

.e rr 

Westint!house 
un en idareli rna kine oldugu
na dair i~te en giizel hir deJil. 

VERL MALLAR 
PAZARLARI 

-

_, 

I 

Sa~ ekiri 

Sa~lann kurtancrs1 
Gencliginizin hazinesi olan sa~lart 
•Optamin• kullanarak garanti edebi· 
lirsiniz. «;:iinkii Optamin evvelii sa~ 
kOklerine, Omriin sonuna kadar siire
cek bir kudret vererek diikiilmeyi ta· 
mamen bertaraf eder, kepekleri te
mizler, ka~mhy1 ahr ve sa~lara giiz 

altc1 bir taravet verir. ...__ 

Bir defa kullanimz. Ne
ticeye haryet edeceksiniz! 

Deniz mecmuasmm bug!in 
~tkan 25 inci saylSl mubtelif de • 
niz mevzularm1 ve ezciimle bir 
bu~uk milyon sterlinin denizden 
nasu ~tkartld•gma aid ilml ve fenni 
yazuar1 ihtiva etmektedir. Tanm. 
m~ geml siivarilerinin lnymetli 
yazuarm• toplanu~ olan •Deniz• i 
~ok $1k bir salon mecmuas1 halin
de biitiin okuyucularmuza hara -
retle tavsiye ederiz. 

Tevzi evi Merkez Rthtun han 
diirdiincii kat. Telefon 49211 

1 Temmuz 1937 

WESTINGHOUSE fabrikas1 satbg1 sogul<\ 
hava dolaplnn1 

5 Sene Garanti 

Etmektedir. Bu garanti bozutan veya kit 
nlan parc;:an1n tamirinden ibaret olmay1p 
makine k1Sm1n1n kamilen tebdilini tekef .. 
fUI eder ve bunu WESTINGHOUSE fab· 
rikas1n1n TUrkiye Umumi mUmessili 
bulunan Helios MUsessesatl deruhte 

etmektedir.i 

HELiOS MUESSESATI 
lstanbui_Galata Voyvada Caddesi 124,126:128 

J"el. 44616_-... P . K.""-1400 

Sa.~ 113\IS ttl d<ln 

!;o~ l~ha:p 
t;:eki~O\. 

BA$ ve Di$ 
GRiP ve NEZLE 
ROMATiZMA 

~alu;maktan 
husule gelen. 

OnQ. SEFALiN 
T<1'Vsi~e Htoln 
Oe'o.h<~l Ald1 Biitiin agnlan 

derhal keser 

Ba.k1 ro13 Ne~esi 
Ne c;Clbuk 

'fe\ine Gel di 

Eczanelerden 1 Iik ve 
12 lik ambalajlanhl 

tsrarla araytmz. 

Tarsus ~arbaybg1ndan: 
Muhamrnen bedeli c500• lira olan Tarsus elektrik tesisatmm yenid<:>n 

evsiine aid ke~if ve projenin yaptlmast kapah zarf usulile eksiltmeye ko • 
tultnustur. Muvakkat teminat ak~esi •38> lira olup ihalesi 15 temmuz 937 
P,r~embe glinii saat 15 te B.eled.iye Enciimeninde yapt!acakttr. 

!steklilerin sartname orneklerini Belediyemizden aramalar1 nan olu• 
nu-. (3672) 

~ 1000 MET R 0 
::I Uza~• gosteriyor diye iddia etmivoruz. Size 20 
- metroyu vazth gosteren ve modern iosantn Iii· 
~ •umlu bir efyast olan 

:::1 J U N i 0 R' u, tavsiye ediyoruz. 
,.. Sattt deposu : Galata : Karakoy, Hara~~· aokak 

:::1 No. 5 

al ISMAtL QMER l.S<;EN 
Ta,ra sabf yerleri : Bolu Varhk Tiearetevi Os• 
mao Seyid, Ali Kesim · Konya Yol bedesteni A. 
M. Dolen • K1ztleahamam K. Yazan · Mersin: 
Uray caddesi No. 41 Sedad Sahir • Zonguldak 
Ayytldtz Pazart. Samsun Gazi cad. Halk kitab• 
hanesi 

Samsun Belediye Reisliginden: 
Belediyemizin Gazi parln bah~Ivanbasthgt a~tkttr. Ayhg• 75 liradtr. Ci· 

~ek~ilikten anbyanlarm ehliyetlerini ve hiisniihallerini isbat eden vesikalar
la Belediyemize roiiracaa tleri ilan olunur, (3752) 

• 


