
. . 
• 

i~ SAHiFELERDE 
3 iinciide: Tifoya k~t barb 

Murad Sertoijlu 
4 iinciide: Hikaye: &imal kutbunda 

F. Varal 
5 incide : ilmi bahislcr 

Haydar Tolun 

• 
• 

Yerli 

Mallar 

Pazarlarr 6 nctda : Tifo salguu kar~tstnda Bele· 
diyeye yardrm laztmdtr 

V. Birson OnU~fincU y1l sayJ: 4718 iSTANBUL - CAGALOGLU 
Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet, istanbul - Posta kutusu: istanbul, No 246 Cuma 2 Temmuz 1937 
Telefon: Ba§muharrlr ve evl: ~2366. Tahrlr heyetl: 24298 Idare ve matbaa kl.smt 24299 - 24290 

Tifo vak' alan kar~1smda resmi tedbirler Uzak§arkia vahim vaziget 
• ---------------------

S1hhiye V ekili « Endi~eye .i!a:OlLtur nehri etraf1nda Rusya ve ja-

liizum yoktur » diyor 'ponya biiyiik tah§idat yap1yorlar 
............................................................ 

............................................................ \ • • .. Dost Yugoslav 
Deniz kenann.da Ha~tahk dah~ z1yade ~1g mey':a I Meclisinden Turk 
o~ur~p d~ den1ze ve 1nsandan 1nsana ge~mekted1r 1 Meclisine te~ekkur 
girmi yen Insanlar Hastanelerde tifolu hastalar i~in yatak temin 1 Beigrad 1 (A.A.> - Pariamento 

Ba§ta Istanbul olmak iizere d'ld' V k'l h Jk I . d' , ~iin toplanmi§ ve Ba§vekil ismct j 
b;:t" h'f h' l . . . e I I, e I, a In aSI anmaSinl taVSiye e 1yor Inonii ile Dr. Rii§tii Arasm Yugos· 
~ un sa t §e IT ertmrzrn u- ' Iavyay1 ziya~tleri esnasmda bu -

l'l'lumi hizmetlerinde sudan lunduklar1 beyanattan dolay1 Tiir
kiye Biiyiik Millet Meclisine Par • 

llcuz deniz hamamlarr birinci ar lamentonun te§ekkiirlerini ifade 
ehemmiyet derecesile mevki ' eden bir karar sureti kabul et -

mi~tir. 
almaga layrkttr Bu kararda Tiirk ve Yugoslav 

v ar m1d1T, bulunur mu~ Sualin 
herkese, daha dogrusu <;oklu • 
ga birdenbire hayli garib gO-

riinecegini tahmin ederiz. ilk §a§lanhk 
darbesi i~de §Un§ek siiratile kafalardan 
ge~ecek miilahazalar goziimiiziin oniinde 
§oyle dansediyorlar: Ne miinasebet, di
Ye dii§iiniiliiyor, ne miinasebet, deniz 
kenarmda oturmakla behemehal denize 
girmek neden icab etsin ~ 

Halbuki el\i y1l sonrasma aid istikbal 
tarihimizde biz bir sahifenin §Oyle ba§la
lllJ§ olacagmt §imdi uzaktan sec;iyor ve 
okuyoruz: 

Diin bir muharririmize beyanatta bulunan Sthhiye Vekili Dr. Refik Saydam 

iki giindenberi §ehrimizde bulunmak· natta bulunmu§tur: 
ta olan Sthhat ve ktimai Muavenet Ve- «- istanbulda 933 senesinde 934; 
kili Refik Saydam, son giinlerde §ehri - 934 senesinde 688, 935 senesinde 884, 
mizde salgm bir 1ekil alan tifo vukuatJ 936 senesinde 1445, 937 senesi haziran 

milletlerini bir le~tiren sarsllm az 
~ dostluk. ehemmiyetle kayded.il - ~~~ 
( mektedrr. /, 
~ ~ 

Atatiirkiin iran 
Prenseslerine 

hediyeleri 
Hariciye Vekilimiz 
tarafmdan kendile
rine takdim edildi «- N e §a§Jiacak §ey ki ecdadJmlz 

aS!rlarca deniz kenarmda oturduklan 
halde bunlardan mevsimlerinde deniz 
banyolan alanlar parmakla sayt!acak 

hakkmda yapmakta oldugu tetkikabm sonuna kadarsa 741 tifo vak'ast olmu§ • Tahran I {A.A.) -Pars ajanst bildiri-
ikmal ebni§tir. Smhat ve l~timai Muave- tur. Bu sene oldugu gibi, ge~en seneler - yor: 

• kadar azml§. Zamanla deniz banyolan· 
nm kJYmeti o kadar iyi anla§tlch, ki gor
diinmiiz ve<;hile, onlardan yalmz yAztn 
degil, k~lan bile istifade olunmal< iizere 
karada deniz hamamlan viicude getiril
di ve bu hamamlarda deniz sulanmn 
daima yaz hararet derecesinde olmalan 
ternin edildi, ve boylelikle bilhassa sa • 
hilde oturan insanlardan &imdi deniz ban
Yosu almJyanlal'ln parmakla gosterilecek
leri bir vaziyet has1l olmu§ bulundu.» 

net Vekili diin bir muharririmizi kabul de de kl1 aylarmda umwni bir siikun Doktor Tevfik Rii§tii Aras bugiin og
ederek lifo vukuah hakkmda §U beya - [ArkaSl Sa. 7 siitun 1 de] !eden sonra Prensesler tarafmdan kabul 
................................................................................. ~ ................................ 11 ' 11 ''' edilerek kendilerine Atatlirki.in hediye-

Paris borsas1nda diin 
muamele ba§ladi 

Bu karadaki deniz hamamlan, mesela 
lstanbul gibi bir §ehrin muhtelif semtle • 
rinde iistleri icabma gore a~thr veya ka
llamr biiyiik havuzlardan ibarettir. Bu-

Y eni hiikumet Poincare'nin tarzmi takib ederek 
frangm k1ymetini bilahar.g tesbit edecek 

ingiltere ve A.merika itilafa 

klara deniz suyu denizin en temiz ve Paris 1 (Hususi) _ Borsa bu sabah 
rrak yerlerinden almarak borularla a<;J!mJ§hr. Paris borsasmda muameleler 

naklolunur. Havuza bagh diger bir boru c;ok hararetli olmu§tur. Bir ingiliz liras1 
tertibah da havuzun sulanm diger taraf- 123 frakla a~JimJ§ ve muhtelif temev • 
tan denize gonderir. Y az ve kl§ doldur- viiclerden sonra 1280 frank 95 santimle 
Ina borulannm bir tarafmda tatbik olu- kapanmJ§tlr. 
llan tsJtma tertibau sayesinde btiyiik ha- F rang! koruma kanununun bazJ mad • 
Vuzdaki deniz suyu daima muayyen bir deleri degi§tirilmi§tir. Degi§tirilen mad -
~araret derecesinde tutuldugundan her • delere gore, frangm k1ymetini tesbit et • 

es her mevsimde buralarda deniz ban • mek hakb nawlar meclisine aid olacak
Yholan yapabilir. (:ok degil, elli veya ni- 1 a I~ 

Frangm krymeti sonra tesbit 
etlilecek_ 

Paris I (A.A.) - Diinkii mali ka· 
rarlar hakkmda tefsirlerde bulunan sala
hiyettar rnahfiller, frangm altm k1yme • 
tini tesbit edecek olan kararnamenin ol -
duk~a uzak bir tarihte kabul edilecegini 
tahrnin etmektedirler. Aradaki zaman 
zarfmda F rans1z dovizi bilfiil istikrar bu
luncJya kadar arz ve taleb muameleleri -

[ArkaSI Sa. 5 siitun 4 tel . Yet yiiz y!l sonraki istikbal tari -
hh:ni~ §imdiden kaydetmege hazJrlandtSI F ...................................... , .................................................................................. .. 

ad,se i!te budur. 0 zaman deniz ban- 6 d 
Yolan hafk i~in o kadar yerinde bir a1k ransa spanyaya ay a 
"• ihtiyac haline gelmi~ olacak ki herkes 

'erini tokdim ederektir. 
Sovyet biiyiik el<;iligi bu ak~am dok

tor Aras §erefine bir ziyafet verecektir. 
Naci Elcisil Tahrantla 

Tahran 1 (A.A.) - Naci Elasil ve ma
iyeti bugiin saat 18 de Tahrana muva
salat edeceklerdir. ............................................................ 

Dahiliye Vekili 
yar1n Rusyaya 
hareket ediyor 

iki Vekil, dost memle
kette 20 giin kalacak 
Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk 

Partisi Umumi Katibi .';liikrii Kaya refa· 
katinde Parti Gene! heyetinden Rahmi, 
meb'us doktor Siikrii Ozan ve Hariciye 
Vekaleti memurlanndan Nizameddinle 
birlikte yann Romanya vapurile §ehri
mizden hareket edecek ve Romanya, 
Prag yolile Moskovaya gidecektir. Siik
rii Kaya ve arkada§lan Moskovada Ha
riciye Vekili T evfik Rii§tii Arasa inti-

[.ilrkaSI Sa. 5 siitun 3 tel 

Sibirya hududunda Rus nobet~ileri 

Paris, Rus ordusu • 
nun; dun, Man~uriye 
girdigini bildiriyor 
Dun nehir iizerinde siddetli bir 

musademe 
Londra 1 (Hususi) - Sovyet-Man

c;uko hududundaki hadiseler hakkmda a
lman miitemmim malfunata gore, 2 Sov
yet askeri olmii§, bir~ok Sovyet askeri de 
yaralanml§hr. Moskovadan alman ba
berler, ilk hiicumun J aponlar tarafmdan 
yap1ldJgmt bildirmektedir Moskova 

' 
daha oldu 
hiikumeti Japonlarin protestosunu redde· 
derek, Tokyo nezdinde mukabil protes• 
toda bulunmu!tur. 

Japon mehafilinde ise, Man~uko hu • 
duduna hakim adalarm yabanct bir dev• 
letin idaresi altmda bulunmasma taham• 

[Arlcasz Sa. 4 siitun 4 te] 
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Garib bir havadis 
Almanya, A vusturya hiiktimetini 
devirmek i~in bir darbe hazirlami' 
Bu hareket Leipzig hadisesindeki muvaf

fakiyetsizligi telafi etmek i~inmi~! 

Londra 1 (A.A.) - Havas Ajan
smm muhabiri bildiriyor: 

Sureti umurniyede iyi haber alan bir 
Berlin membamdan alman baberlere go
re Alman hiikumeti halihazuda Leipzig 
hadisesi neticesinde ugrad1g1 muvaffaki • 

yetsizlii!i telafi etmek i<;in Avusturyade. 
bir hiikumet darbesi hazulamaktadu. 

Siyasi mahfiller, bu biikumet darbesi 
muvaffak oldugu takdirde F ransa ve t. 
talyada vukubulacak aksiilameller dola• 
y1sile endi§e izhar etmektedirler. 

ktra&miZI ihata eden bu sonsuz s1hhat 50000 go•• •• 11•• •• d • 
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Yolanmn biitiin mevsimlerde tatbik1 ~are-
51 J~te boyle bulunmu§ olacak. 
. Deniz kenarmda oturup da denize 

l!ITmiyen insanlar nihayet doktorlann ba
~1 sthhi sebeblerle deniz banyosu almak
ta~ tnenettigi kimselerden ibaret olabil
~e idir. Deniz kenannda oturan ve bOyle 
/'_Yasaga tabi tutulmtyan insanlann kaf
t 151 behemehal deniz banyolanndan is -
b ade etmelllerdir. Bu insanlar ic;in deniz 
b ~nYosu adeta su ve hava ihtiyact gibi · 
k IT§ey say,]acak hale gelmelidir. Deniz 
k enannda oturan §en ve sJhhatli bir hal
On YapacagJ i§ bundan ba§ka olamaz. 

emz iptilas1 kadar canh bir afiyet ve 

YUNUS NADI 
[Arkasz Sa. 7 siitun 3 tel 

Bir kac gune kadar 
Dag Riizgarlar• 
MAHMUD YESARi'nin 

Bir F rans1z gazetesine gore, Almanya ingiltereye, 
kontrol i~ini terketmesini ve bunun bitaraf 

devletlere hirakdmasmi teklif edecekmi~ 

Bilbaoyu i§gal eden ihtilfllciler Kralhk bayragile &ehre girerlerken 

Bilbao I (A.A.) -Havas ajansmm Sonorrostro'daki mevzilerinden hareket .,E:n son ve en giizel romani ............. muhabiri bildiriyor: etmi§lerdir. 
Navarh lnt'alarla tebdil edilen «Siyah Siyah Oklar, on!erinde motorlti k1t'a -

Oklar» livas1 diin sabah fecirle beraber [Arkast Sa. 3 siitun 1 del 

Deniz bayram1 diin tes'id edildi 

'l' 2 

J 
- ... -

Diinkii bayramdan inbbalar: 1 - Taksim meydamnda seliim resmi ve bayrak ~ekildikten sonra. 2 - Konan 
felenkler. 3 - Bir bahriye zabitl nutuk siiyliiyor. 4 - Bahriyelilerimiz Istiklfll mar~• siiyliiyorlar 

(Y aztst 6 net sahifemizde) 
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~arki Anadoluda 

Koyler ve Koyliiler ~~ 
~~~~~-~-~----~---- - --~~ 
Biiyiik memleket roportaj• : 10 

Yazan : Bahri Turgud Okaygiin 

ihtiyar bir koyiU ile mutakat 
«Biz ihtiyarlar 
i~in ise beyaz 

i~in toprak karad1r. Siz gender 
altmd1r. Topraga diyecek yok, 

ancak doktor, ebe, pulluk ve ~ose isteriz» 

- Senin hastahgm, milletin, milletin 
hastahgr senin, sen, o ve ben saglam olur
sak biitiin hakkrmrz sag demektir. 

Uzaytp gidecegi yer bulamadtgt i~in 
tam ensesinde krvrrlmij olan ak sa~larile 
bajint agll agll salladr ve benim ne ge~ 
anlar bir insan oldugumu mmldanarak: 

- Millet sag olursa heni, seni de sag
lam eder. Benim dedigim gibi sag olursa 
haftada hir kere doktor kaye ugrar ve 
hen de hastahgrmm ne oldugunu anlanm. 
ldraki ettim ki bu saghgm koy diploma
sisine gore manast denn ve ba1ka imi1. 
temine ~ahjbm: 

- Meraklanma, Atatiirk Tiirkiyesin· 
de hel!ey olacaktrr, sen bilir misio onu? 

- Hey ogul sen gelirken ben gidi • 
yordum. 

-NaSI!? 
- Sen diinyaya gelmi! veya gelirken 

hen Arab kavimleri i~inde, Ardahan buz· 
lannda ve metrisin i~inde ~arprjryorum. 
Onu ben tanryrp sevdigim zaman sen 
nanr azize pepe diyordun. 

Bu miistehzi babantn bu koylii «efen· 
dimizin» ktn!Ik ~ehresi arkastnda sakla
nan dehjetli ve ha1in iradeye kar§I tut -
kunlugum gittik~e artJyor ve emsalsiz bir 
sevgiye tahavviil ediyordu: 

- Fa kat bahacrgrm senin sozlerin ~ok 
manalr. Hem eminsio, hem sende emni • 
yetsizlik varl 

- Ben eminim olacak. Fa kat ya§, 
yajatmamak i~in ~ok ileri vardr. l~im ya· 
nryor, goremezsem diye. Olacaklan ben 
de toptan gormek istiyorum. 

- Daha gormedin mi, yollar yaprldr. 
mektebler yaprldr, ordu kuruldu. Hasta
neler, fahrikalar, krjlalar, herjey, herjey .. 

- Ben Kiginin Holhol koyliilerile 
Bulgaristana, Biikreje gittim. Oralan da 
gordiim. Sen ba,rmda kiilah goriip de he· 
ni degirmenci sanmryasm, ahoo. ~ok su 
i~mek istiyorum, zannetmeyesin ki tuzlu 
yedim, haytr oo. Hararetim var. Ben de 
gormek isterim. 

- Hi~bir tarihte bu biiyiik i1ler bu de· 
rece az zamanda bajanlamamtjbr. Bili
yor musun sen hun! an? 

- Onu hizim teyze E1o bact da bilir. 
{thtiyar Ay1e demek istiyor) 

lhtiyarda fiyevri endi1e verecek bir 
raddeye ~rku galibaoo. Hep heni tonlu 
sozlerle susturmak ve dediklerini tasdik 
ettirmek i~in pek ~edid davramyor. Ted· 
hi1e pabu~ buakmryan ciir'etkar ve gozii 
pek biri gibi: 

- y eni harfleri ogrendin mi? 
- Eskilerini de bilmem. 
- Y enileri ~ok kolay. 
- Onu sen kii~Uklere soylt. 
- Peki bu kadar ~ok §eyi naSI) og-

rendin? 

- Ankaradan. 
- Ankara diinkii mesele. Sen ise da-

ha eskisin. 
- Eskileri yenileten Ankara degi) mi? 
- <;ok ho§. F akat gazetelerden mi. 

gelip gidenlerden mi nasrl yani? 
- Heh evlad bir insan soziinii diin • 

yaya i§ittirebilir, hem tek ba§Ina, bak na· 
sri: o tek insan arkada1ma ve arkada§I da 
arkadajma soyle, hem oyle ki evvelden 
emin arkada1 agzile dagrtacagmt temin 
§artile. Bak sana bir§ey daha soyliye • 
yim. lstanhula hi~ gittin mi, Kopriide dur 
ve Marmara tarafma biiyiik~e bir Ia§ at, 
deniz sakinse bu ta§tn suda ~izdigi krn§If• 
lar taoo. Amerika sahillerine gider. An
karanm sesi her zaman yammrzdadll, i~i
mizdedir. 

Bu kudsi sesin miinzevi kaye geli1i 
bende derin bir inanm biitiin miieyyid·e • 
lerini tekrar ettirmi1ti. Demek milli inkt
l.ib fikri geni§ halk kiitleleri arasmda 
yerle1mi§ ve kalblerde 1ahane bir ko1k 
kurmu§tur. Zaten bu i1te en biiyiik te • 
r.tinat, koyliiniin §Uuruna, vicdanma in • 
ktlah itikadmt a§rlamakbr. Fa kat ne ya· 
zrk ki biitiin bu biiyiik olu,lan o ancak 
bir hikaye, bir masal kabilinden dinler. 
Goniil arzu eder ki olmu§lan daha miis
bet hir hal de gorsiin. Sordum: 

- Zahireler naSI!, yiyecek ~ok mu, 
topragmrz iyi mi? 

- Bizde <;e§idli yemek yok ki, ikide 
bir hindi gibi gak, gak diyerek kabaralun, 
bizde olan §ey bu: Petekteki unu ekmek 
yaparak bol bol yer, mevlaya 1iikreder, 
gece giindiiz ~ah&mz. Halbuki bize c;ok 
niifus ve zengin koylii lizun. 

- <;:e,idli yemekerin faydasrm biliyor 
musun? 

- Ni~in hir avu~ lngiliz diinyamn ya• 
nst demek olan Hindliye hiikiim siirii • 
yor? 

Ben bir an ic;in gaflete dii§tiim ve de
mindenheri frtri zekasrna hayran oldu • 
gum muhatabrmr yeniden ha§tan ~rkar • 
drm. 

- 0 ba1ka, ba1ka ve derin i§leroo. 
- Sen oyle ise o i1leri benden sorma, 

sakla da derin ki§ilerle konu§. 
Gayriihtiyari ba§Im yandr ve yiiziimii 

giirmeden krzardrgrma hiikmettim: 
- Baba sen ~ok derinsin, onu demek 

istemedim, yani orala11 konu1ursak uzar 
demek istedim. 

- KJSa mt istiyorsun? 
- SOzlerine doyamam da onun i~in .. 
- 0 halde biz ihtiyarlar i~in toprak 

karadrr, siz gender icin ise beyaz altm
dll. T opraga diyecek yok, ancak doktor 
j,teriz, ebe isteriz, kara sapan yerine 
pulluk isteriz, koy joseleri isteriz ve sana 
daha soylemedigim hir siirii «isteriz» 00 0 

Samimi bir toplant1 
Dahiliye Vekilimiz, 
mudurlerile 

diin gazete ba~muharrir ve 
yemek yedi ve muhtelif meseleler 

iizerinde hasbihallerde bulundu 

Dahiliye Vekilimiz ve Parti Gene! Sekreteri $iikrii Kaya ba$muharrirler arasmda 

Dahiliye Vekili ve Parti Gene! Sek- Uzerinde cemetmi1 olan Si!lcrii Kaya ile 
reteri Siikrii Kaya dUn ogle yemegini gazete i1leri hakkmda yakmdan konu1· 
fstanbuldaki gazetelerin sahib, ba~mu · mak ve alakah i1ler hakkmda malumat 
harrir, ne,riyat miidiirleri ve muharrirle- almak ve goriijmek frl!atmr elde etmijler
ri, Matbuat Cemiyeti idare heyetile bir- dir. Bu hasb1hal ge~ vakte kadar devam 
likte Perapalas otelinde yemi,tir. Ziya- etmi1. miiteakrben Vekil arkada,lanmrza 
fet ~ole samimane olmu , mathuat erka· veda ederek otelden aylllmr&hr. Bu te • 
Dt vazife itibarile Hiikilmet ve Partinm masla11n 5Jki bir surette devam ve tekra11 
mathuatla temaSI vazifesini ayni zamanda faydah giiriilmii§tiir. 

CUMHURiYET 

c $ehir va Mamleket Haberleri ) 
Vali 

Parise 
bugiin 
gidiyor 

----
Emniyet Umum Miidiirii 

Ktztlay haftas1 diin 
her tarafta ba~ladt 

kendisine vekalet edecek K .. d t 1 
r lstanbul Valisi aragun OS U 0 an 

M~hiddin S'•tiindag vatandaAlart aza 
bogazmdakr hasta - T 

bu hayrrb cemiyet, biitiin 
olmaga davet ediyor 

hgr tedavi ettirmek 
i~in Mezur.iy.t al -
mi!hr Ayni retle 
rahatsrz huh Dr. 
Hulusi Beh e bir-
likte bugiin f'arise 
gidecektir. lyi bir 
tesadiif eseri olarak 

Emntyet Umum p · 1 k 
Mudiirii ~iikrii anste top anaca 

olan beynelmilel 
bogaz hastahklan tabibleri kongresi
ne i~tirak edecek olan doktorlann bu top
lanblanndan istifade ederek kendisini 
muayene ve tedavi ettirecektir. 

Muhiddin Ostiindaga Emniyet !,Jeri 
Umum Miidiirii Siikrii Vekalet edecek
tir. Dahiliye Vekili Siikrii Kaya bir 
muharririmize demistir ki: 

«- Muhiddin Ostiindag tedavi r~m 
Avrupaya gidiyor. !stifasr dogru degil
dir, mezuniyet almt~br.» 

$EHIR ISLER/ 
Belediye biit~esi tasdikten 

geldi 
Belediyenin yeni sene biitc;esi tasdik 

edilerek diin hiikfunet merkezinden giin 
derilmi§tir. Bii~enin tasdikten gelme
sile yeni yaprlacak i!;ler i~in tertibat a
lmmaga ba§lanmt~hr. Bu meyanda, ka
nalizasyonun bu seneye aid krsmile yen-i 
yollardan bazllanrun hemen yapJlmaSJ
na ba§lanacakhr. 

KJZJlay haftasmdan inbbalar 

Tramvaylarda on para tenzi. 
Iat yapdd1 

Tramvay iicretlerinin en ucuz tarife
sile en yiiksek tarifesi iizerinden onar 
para tenziline karar verilm~ti. Bu ka
rar diinden itibaren tatbik edilmege 
ba~lanmJ~tlr. Bu suretle yedi kuru§ otuz 
parahk biletler yedi buc;uk, ii~ bu~uk 
kurU§Iuk biletler de lie; kuru~ on para 
olmu~tur. 

Kad1koy Su §irketi hiikumete 
ge~ti 

Kadtkoy Su ~irketi diinden itibaren 
hiikfunete ge~mi~ bulunmaktadtr. Bu
ranm da sular idaresine merbut olarak 
idare edilmesi i9in bir talimatname ha
ztrlanmr~trr. 

9irketin memur kadrosu muhafaza e
dilecektir. 9ebekenin tslahl i~in de yeni 
tedbirler almmaga ba~lamnt~hr. 

Taksi fiatlar1 ucuzladt 
Benzin fiatlarmm dii§mesi iizerine 

taksi fiatlarrnm da tenzili i~in Belediye 
tktrsad ve Seyriisefer ~ubelerinin mii~
tereken hazrrladlklan rapor Daimi En
ciimence tetkik ed"P•ek muvafrk giiriil
mii<tiir. DUn de vazdlihmtz gibi taksi · 
Jerde antre 26 kuru§tan 20 kuru~a ine • 
cek, yiiz metro yerine de yiiz elli met· 
roda iki kuru~ yazrlacakttr. Karartn siir
atle tatbila ic;in tedbirler almmaktadtr. 

MOTEFERRIK 

I temmuzdan 8 temmuza kadar devam 
edecek olan Krz1lay haftasma diin !stan· 
bulun her tarafmda ba,lanmr§ttr. 

<;:ar§I, Beyazrd• Kumkapr, Alemdar ve 
Kiiciikpazar nahiyelerme ay11lan Emino
nii KIZ1lay ~ubesi §ehrin bellihailt yer • 
lerine KlZIIay hakkmda yazrlmr§ vecize
ler asttrmi& ve biiyiik magazala11n vit • 
rinlerine KIZ1lay temsilleri konulmaSJnl 
temin etmi~tir. Diin ba§ta Y erli Mallar 
Pazan olmak iizere Hasan Pertev, Ata 
Atabek, Karako, Suraski, Dilberzadeler, 
Orozdibak, Yiin ve lpeki§ miiesseseleri 
vitrinlerini KIZ1lay temsillerile siislemi~ • 
lerdir. Binlerce ki1i bu vitrinleri zevkle 
seyretmi§tir. Hafta sonunda bu vitrinler 
arasmda bir miisabaka tertib olunacak ve 
birinci, ikinci, ii~iincii gelenlere bediye • 
ler verilecektir. 

Kii<;iikpazar 1ubesi, pazar giinii i~in 
mmtakasmda gece ve giindiiz miisamere
ler tertib etmi§tir. Beyaztd 1ubesi, Zey
neb Hatun konagr arkasrndaki ~ok mii • 
said salon ve bah~elerinde hiitiin hafta 
devam etmek iizere miisamereler vere • 
ceklerdir. Biitiin halk bu sazh eglencelere 
meccanen davetlidir. Kumkapt nahiyesi 
sah ak§amr Azak sinemasmda bir propa· 
ganda gecesi yapacak, temsil, milli dans
Jar, giire§ ve eskrim rniisabakalan tertib 
edecektir. Alemdar nahiyesi pazar gece
si Alaykii§kiinde bir miisamere verecek -
tir. 

Eminonii 1ubesi Ba,kam N edim Ak • 
~erin ba,kanltgmda biitiin §uhelerin idare 
heyetlerinden miirekkeb bir heyet ma 
ile haftanm her giiniinde hir mmtakada 
aza yazma seferberligini idare edecek • 

T etkik seyahati tir. Aza kaydine heniiz ha,lanmadJgi 
!stanbul Universitesi fiziyoloji doc;en· halde diin muhtelif 1ubelere 150 kadar 

ti dahiliye miitehass1slarmdan doktor miiracaat olmu§ ve halk senede hir lira 
Muzaffer Dilemrenin, Avrupada bir tet- vermegi taahhiid ederek bu ~ok hayllh 
kik seyahatine ~Jkmt~ oldugunu haber cemiyete aza kaydolunmu§lur. 
aldlk. Muvaffakiyetler dileriz. Beyoglu ve $iflide 

~ehid polisler abidesi Beyoglu 1ubesile ona tabi Si1li nahiye· 
Vazife ba~mda §ehid dii§en polis • si diin kii~iik krzlardan miirekkeb giizel 

lerimizin hattrasrm yad i~in Yrldtzdaki bir ~rup tejkil etmi1 ve kamyonlarla 
Polis mektebi bahc;esinde bir abide ya· T aksim abidesine gidilerek ~elenk kon· 
prlmasma karar verilmi!;tir. Yaklnda in· mu1tur. 
§aata bru;lanacakttr. Kamyon ve otomohillerden miirekkeb 

ECNEBI MEHAFILDE alaylar Si,li caddesinde bir niimayi1 ge
zisi yapmi§ ve bu mada krzlanmrz milli 

Mekteblerimiz hakkmda tet· mar,Iar soylemi§lerdir. Abide oniinde 
kikat yapan <;in profesorii Krzrlay Beyoglu ba1kam General Meh
Tiirk mekteblerile tedris usulleri hak- med Ali bir nutuk soylemi§ ve Si1li na • 

kmda tetkiklerde bulunmak iizere mem hiyesi ba,kam merhum General Ceva • 

soylemi§tir. 

Fatihde 
F atih KJZIIay §Ubesi azalan yann 

kamyon ve otomobillerle saat I 5.30 da 
merkeze ugradrktan sonra saat I 7 de 
Cumhuriyet abidesine <;elenk koyacakhr. 
F atih 1ubesi 5 temmuz gecesi sa at 21 de 
Sehzadeba§mda T uran tiyatrosunda, i' 
temmuz ~arjamha gecesi Narlrkaprda hi
rer miisamere verecektir. 

Oskiidarda 
Oskiidar ~ubesi pazar giinii Dogan • 

crlar parkmda hir loren yapacak ve ge • 
ce de Halkevinde bir miisamere verecek
tir. 

Car§I Krzrlay 1ubesi de pazar gunu 
Fenerbah~e mesiresinde biitiin Car11 es • 
naft ve aifeleri ic!n meccanl hir miisa • 
mere haztrlamijlll. 

'rM f~"'!ft. Sa~m Ah'ii tl Krzrlay 
haftaSJ hakkmda radyoda bir konferans 
vermi,tir. Dr. Siireyya Kadri de bu ak
,am «Krzrlay 0yesi» mevzulu bir kon· 
ferans verecektir. 

Do~entler i~in 
yeni bir karar 

Do~entler haricde hi~ 
bir vazife alamtyacak 

~ 

Maarif Vekaleti• Oniversitenin muhte· 
!if fakiiltelerinde ~ah,an do~entler hak
kmda yeni bir talimatname hamlamak • 
tadJr. Bu talimatnameye gore do~entler 
haricde ne resmi, ne de hususei hi~bir 
vazife ve mejguliyet kabul edemiyecek
ler, biitiin mesailerini, hergiin sabahtan 
ak§ama kadar Oniversiteye, Oniversite · 
nin tedris ve ilim i1lerine hasredecekler · 
dir. Buna mukabil d~entlerin maa11 ar· 
tmlacak, kendilerini ge~indirecek bir 
hadde iblag edilecektir. 

HALKEVINDE 

Kad1koy Halkevi orkestras1 
Kadrkiiy Halkevinin koro ve orkestra 

heyetleri, Bursa Hava Kurumu menfa
atine iki konser vermek iizere diin Bur
saya gitmi~lerdir. ___ ...... , .. __ 

Operator Kaz1m Ismail 
Bir miiddettenberi Avrupada bulu • 

nan operator KilZim ismail §ehrimize 
avdet ederek vazifesine ba~lamt~trr. leketimize gelen <;:in Maarif Nezareti dm refikast E1ref Cevad da birka<; snz 

miifetti!jlerinden profesor Ju • Se diin ---------------------------------
Ankaradan 1stanbula gelmi!;tir. <;:in pro· 
fesiirii tetkiklerine !stanbuldaki kiiltiir 
miiesseselerinde de devam ederek, bu -
radan dogruca memleketine gidecektir. 

Sovyet el~isi Moskovaya gitti 
Sovyet biiyiik elc;isi Karsky, Moskova

yt ziyaret edecek olan Hariciye ve Da
hiliye Vekillerimizi Sovyetler Birlilii -
nin merkezinde kar§rlamak iizere mem
leketine gitmi§tir. Sovyet el~isi Vekil -
lerimizle beraber Ankaraya diinecektir. 

KOLTOR 1$LERI 

Y eniden ii~ koy yatl mektebi 
yapdacak 

Maarif idaresi, oniimiizdeki ders se
nesinde, biri 9ilenin Tekke kiiyiinde, 
biri Beykozun <;:ozka, digeri de Silivri
nin Korfah kiiyiinde olmak iizere yeni
den ii~ kiiy yah mektebi tesis etmege 
karar vermi~tir. !cab eden tahsisat biit
c;eye konuldugundan biitc;e tasdikten ge
lir gelmez derhal tesis i~ine ba~lana • 
caktrr. 

Muallimlerin Erenkoy kampt 

istanbul Maarif Miidiirlii,itii Erenkiiyd.e muallimler i~in bir kamp a~mt$111'. 
Burada temiz hava almmakta, beden hareketleri yapilmakta ve bol bol egle
nllmektedlr. 

2 Temmuz 19. 

Siyasi icmal 
Diinyay1 tehdid eden 

bir tehlike 

fE3} ugiin biitiin diinyanm nazJI' 
(g) ~ok derin endijelerle F ransaY 

~evrilmi§ bulunuyor. Fransl 
dahilde dii§tiigii siyasi kali§Ikhktan keP 
disini kurtarmaga, maliyesini ve parast~ 
diizeltmege muvaffak olup olmryacai' 
dU1iincesi umum medeniyet alemini ¢ 

bahusus Anglo - Sakson devletlerini ~~ 
ni biitUn lngiliz lmparatorlugunu ve mot 
tehid Amerikayt i1gal etmektedir. 

Fransa diinyanm en biiyiik sermaye' 
dar memleketlerinden biri ve ln~iltere ' 
den sonra en biiyiik miistemleke Impart 
torluguna sahib olduktan ba,ka yaln~ 
A vrupanm degil hatta cihanm ba§hcl 
politika ve ikhsad amillerinden biri buluj 
dugundan bu devletin mali ve iktrsa 
cihetten sukutu ve siyasi cihetten anal 
§iye ugramaSI oy)e bir sarsmtt yapacak ' 
trr ki bu sarsmtmm karjiSmda Fransanii 
izini takib eden ikinci derecedeki memle
ketler §oyle. dursu~ b~lki lng~ltere. ve & 
merika dahi bugunku mah ve rktrsa 
mevkilerini muhafaza edemiyeceklerdir. 

Bunun i~in lngiltere ile Amerika FraP' 
sayr sukuttan muhafaza etmegi kendi eJ1l' 
niyet ve selametleri i~in bir mesele yap ' 
mrjlardll. F ransanm dahili •ahvalinin sO' 
nu ne olacagr belli olmamasr, sosyaliz ' 
min ve hatta bol1evizmin yann burada 
tamamile tatbik edilmesi ihtimali, Fran ' 
sadaki sermayedarlan harice ve hahusul 
Londraya ve Nevyorka miitemadiyen 
ka~Jitmaktadll. 

Yeni Maliye Nazm Bonnet son gun: 
Jerde yani haziranm biri ile yirmi sekizi 
arasmda F ransadan harice ~rkan senna• 
yenin 7,700,000,000 frank olduguna 
resmen beyan etti. Londrada ve Nev ' 
yorkta piyasaya hiicum eden F ransrz ~~· 
tJnlanm ve evrakr nakdiyesini hususi rna• 
esseselerin almasma imkan bulunmad1 : 
gmdan lngiltere ve Amerika hazil.eleri 
Fransanm parasmt ve ahm piyasastnJ 
kurtarmak i~in azim tahsisat vazetmi1 • 
lerdir. 

lngiltere hazinesi franklan toplamak 
i~in sterlini tevzine mahsus 30? .kii~~~ 
milyon lngiliz lirahk sermayeye 1b yuz 
milyon 1ngiliz liraSI daha ilave etti. A • 
merika hazinesi sonu ne olacagrna hak • 
mryarak Fransadan gelen altmlan yiilc • 
sek fiatla toplamakta devam ediyor. 
' Fllkal ne fngilterenin ne de Amerika• 

nm bu para yardrmlan F ransayt kurtar .' 
mag a kafi degildir. <;iinkii F ransada tl 
ba§ma gelen ve sosyalistlerin riyaset ettigi 
sol cephe grupu hiikumeti komiinistlerin 
ve amele birliklerinin zoru iizerine dev • 
letin hazinesine kudretinin haricinde azim 
masraflar yiiklemi1 ve fazla teslihat mas
rafr ise altmdan ~rkrlmryacak yeni bir 
yiik ilave etmi1tir. 

Fransanm alelade ve fevkalade mas • 
raflan ihtiva eden umumi biit~esinin bu 
seneki a~Igl 40 milyardll. Gelecek seneki 
biit~e a~rgr ise 50 milyar olacaktll. Bu • 
seneki masraflardan yanst tasarruf ve 
hazfedilse bile geriye gene yirmi milyara 
yakm bir a~rk vardtr. 

Halbuki F ransa yakm bir zamanda 
azim tediyat yapmak mecburiyetindedir. 
Yeni Maliye Nazm bugiin bazine mev • 
cudlannm ancak yirmi milyon frank ol • 
dugunu ve yevmi masarifi kar,rlamak ~· 
zere halkm tasarruf sandrgmdan 400 mtl• 
yon frank aldrgmt soyledi. Mumaileyhe 
gore F ransa hazinesi sene son una kadat 
vadesi gelen bor~lar i~in I 7 milyar frank 
odemek mechuriyetindedir. Bunun 4,5 
rnilyar frangr lngiliz bankalarmdan ah • 
nan bor~tur. 

Bu buhran kaC~tsmda Fran sad a bor • 
salar kapandt. lngiltere ve Amerika frank 
iizerinde muameleyi durdurdu. Blum ka• 
binesi diktatorliik salahiyeti alarak rna • 
hiyeti belli olmtyan cehir ve 1iddet ted • 
birlerile buhranm oniinii almak istemi§ti. 
Ayan meclisi buna razt olmadt. Simdi 
sosyalistlerin yerine kabinenin ba,ma ge• 
~en ve daha mutedil bulunan radikal o<W 

yalist Bajvekilile Maliye N azm F ransa• 
mn mali istiklali, askeri emniyeti, 1imdiye 
kadar elde edilen i~timai faideler ve 
memleketin biitiin ikhsadi hiinyesinin 
tehlikede bulundugunu beyan ederek ge
ni§ salahiyet istediler. 

Bu salahiyetin hangi tedbirlerde kul • 
lamlacagmr da tasrih ettiler. Bu tedbir• 
Jerden biri frankm alhn krymetini bir kal 
daha dii1iirmek olacaktrr. F ransamn en 
miihim parlamento miiessesesi olan meb'• 
usan mali enciimeni bu talebi ancak iki 
rey fazla ile tasvib etti. Meb'usan mec • 
lisi ve ayan da bunu kabul etti. 

Muhtn'Tem F.,ni TOGAY 

Cumhuriyet 
NUshas1 5 kuru$tur. 

Aobne ~eraiti { Turkive 
't i(in 

Scnelik 
Alh ayhk 
tl'~ ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 

Haric 
i(in 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 



Fransa lspanyaya 6 aydal 
SOOOOgoniillii gondermi§ 
Bir Frans1z gazetesine gore, Almanya ingiltereye, 
kontrol i~ini terketmesini ve bunun bitaraf 

devletlere birakilmasmi teklif edecekmi~ 
J I Ba#araf1 1 fnct sah.ttedel I kabinenin diinkii i~tima1 esnasmda Eden t' oldugu halde sahildeki dolamba~h yo- de dahil olmak iizere birka~ naZir lspan
u tak1b etmege ba;lami;Iardu. yada iki tarafa muharib hakkmm tanm-
_Bask dumdarlan bunlann ilerlemesine masma itiraz etmi;lerdir. Bu namlar, bu 

j""' olmaga te§ebbus etmi;lerdir. T epe- ;ekilde bir hak tanmmasmm ingilterenin 
erde mevzi alan miifrezeler ba;hca kuv- fa;ist devletlerin arzusuna mutavaat et -

"etlerin yo! boyunca yiiriiyii§iinii himaye mesi demek olacai!Jm, efkan umumiyede 
e~ekteydiler. ~iddetli bir aksiilamel tevlid edecegini ve 

.. lk asi mi.ifrezeleri ogleye dogru 15 bin amele partisinin hiikumet aleyhindeki 
n~fuslu Caotro-Urdiales kasabasma gir - propagandaSim kuvvetlendirecegini beyan 
~;lerdir. Kasaba, ic;inde miihim bir ":'.a- etmi;lerdir. 
~ n lunam bulunan muhafazah bu kor- Popolo d'ltalia gazetesinin 
-~zin nihayetindedir. iddialart 
K~netlerin k1smi kiillisi 1ehri ogleden Roma 1 (Hususi) - Popolo d'ltalia 

sonra i• I t · t · · · f d ,ga e. m1~. Ir. . ,. gazetesmde M. Mussobm tara m an ya-
Ak~am aSI k1t alan, Castro Urdiales m ZIIdigi zannedilen miihim bir makale in -

~enubunda 'ie cenubu ~arkisindeki mt~an ti~ar etmi~tir. Makale, ispanya hadisele-

1 e btlhassa Cerredo tepesm1 I~gal etmi§ • rini tahlil ederek ingiltereye kar§I ~iddetli 
erdir. h.. I I L d k b" ucum arda bu unuyor ve on ra a 1 -

Almanlartn yapacaiir teklif nesini Madrid hiikumetine yard1m et -
.Paris I (A.A.) - Journal gazetesi- mekle itham ediyor. 

Din Berlin muhabiri bildiriyor: Makale bu mi.inasebetle F ransaya da 
Alman hiikiimeti, Londra ademi mu- hiicum ederek, son alt1 ay zarfmda Fran

t~~ale ko!"it~,.indeki murahhasla?n•: sadan ispanyaya 50 bi~ goniillii ~onde
k nsa 'ie lng1lterenm ispanyo) sah1llen rildigini yazmakta ve lspanyadaki ltal-

ontrolundan vazgec;erek bu i~i bitaraf yan goniilliilerini geri ~ekmek hususunda 
de..,) tl k I · · k · · ki i •. ere ter etme enm o.mitenm yarm- y~p1lan. tekliflere. cevab vererek, bugun: 

1. >limamda tekhf etmelen hakkmda ta- ku !era1t altmda Italyanm ispanyadan bu 
'Inat vermi~tir. tek goniillii bile geri ~ekmiyecegini sara
\; Bu gazete, ingilteren!n yann k~miteye hatle kaydetmektedir. 
l alenc1a ve Salamanca mn muhanb hak- Portekiz hududundaki lm~iliz 

6
anmn tanmmasm1 teklif edecegini fakat kontrol heyetinin salcihiyeti 
Una mukabil bundan sonra ispanyol geri alrnd1 

~~areb~sind~ tam bir bitar:fh~ ~u~a - Londra 1 (A.A.) _ Salahiyettar 
a ediimesm1 taleb edecegm1 biid1r - mehafilde teyid olunduguna nazaran 

lnektedir. p k" h""k" . • k I . I . , , , .. orte IZ u umeb, umum1 on.tro vazi· 
ltgdrz kabrnesrnde muzakereler yeti tavazzuh edinciye kadar lspanya -
Londra I (A.A.) - Havas ajans1- Portekiz hududunda bulunan ingiliz ken-

tun m~abiri bildiriyor: trol memurlannm diplomatik imtiyazla -
iyi bir membadan ogrenildigine gore, rm1 Reri almijllr. 

M_,_,.,, "'"'""'""""llllllllllllllnllll\11111111111111lllllliiiiiii111UIUIIIIUIIIII11111111111UIIIIIIIIUIIIUUUtoU .................. -

Leon Blum yak1nda Hatayda yeni rejim 
Amerikaya gidiyor yak1nda ba~byor 

Atnerika beynelmilel ikb· Kont do Martel, bugiin-
sadi ve siyasi toplan· Jerde Antakyada yeni 

tdar haz1rbyor statiiyii ilan edecek 
Nevyork 1 {A.A.) - Nevyork Ti

ll'les gazetesi yaziyor: 
Hariciye N azm Hull, Am erika hu

tiimetinin beynelmilel iknsadi bir konfe
k~nstan ziyade diplomatlar ve ecnebi hu-
~metlerinin azalarile goru§meler yap1l· 

Ina sin I derpi§ ettigini bey an etmi§tir. N a· 
j~r, §imdiye kadar hi~bir ziyaretin karar
k~!hnlmadigmi, fakat bu meselenin tet • 

Ik edilmekte oldugunu tasrih etmijtir. 

k Bu gazete, Blum'un yakinda Ameri· 
ay, ziyaret etmesi ihtimalini kabul et -

lllekte fakat «heniiz bu hususta kat'i bir 
anla§ma baSI) olmadigmi» ilave eyle • 
lllektedir. 

Amerika Hariciye Nazmmn 
beyanat1 

Nevyork 1 (A.A.) - Nevyork Ti
mes gazetesinin ogrendii!ine gore Hari -
Ve Nazm Hull. beyanatta bulunarak 
" "? Zeeland' m ziyaretinin beynelmilel 
"e Ikhoadi te§riki mesaiyi kolayla§l!rmak 
i ~ devamh bir sulhun temellerini atmak 
~~n 

1 
Amerika hukumetile ecnebi hiiku -

In eterinin miimessilleri arasmda akdedil
s e~, mutasavver alan b1r konferans seri· 1

n1n ba•l ld • ·· I · · , ang1c1 o ugunu soy emi§ttr. 

A.Irnanyada bir rahib tevkif 
edildi 

t l..ondra 1 (Hususi) - Alman pro -
estan kil" . d. • . . h"b N" II b .. 1ses1 101 reiSI ra 1 1me er 
~&~n AI · 1· 1· k"l· , da . man g1z 1 po IS te~ 1 ali tarann-

teb~;-teyktf edilmi~tir: Berlinde ne~redilen 
l11 gd mevkuf rah1bm Almanya ve ~I -
d~n d e"let adamlan aleyhine propagan-

ar • b~lundugunu kaydetmektedir. 

~Ursada tiddetli stcaklar 
de kurska 1 ('I'e!efonla) - Hararet golge-

Ir 1 g""t" F • l"lala 1 -, 1. evkalade s1caktan bu-
boyt" ar, bay!lanlar var. Y1llardanberi R Sicak gortilmemi§tir. Musa 

V ~osevelt'in oglu evlendi 
a§Ington 1 (A A ) ·· Ve]t'in 

0
• 1 ·. · - Dun Roose -

ll:thel D g u Franklin Roosevelt ile Misa 
id ect·l up~nk'un evlenme merasimi tes-

1 ffii§hr. 

Fransa turu 
:Paris 1 (H • 

turunu . usus!) - Bisikletle Fransa 
lesvil!e ftapa:' spQrcular bugtin Char _ 
roluk e Lille arasmdaki 196 kilomet
sunda ~esafey1 katetmi§lerdir. Bu ki • 
31 san. r~ham beau, 5 saat 15 dakika 

•Ye e birinciligi kazanmi§tlr, ' 

Antakya 1 (Husust muhabirimiz 
den) - Dtin Halebe varan Cemi! Mi.ir
dtim, $ama, Kant do Martel de Beyruta 
dogru yollarma devam etmi§lerdir. 

Haber verildigine gore, FransiZ fev -
kalade komiseri birkat; gtine kadar bu
raya gelecek ve Cenevre anla§masi reji
minin ba§lami§ oldugunu ilan edecektir. 
Bu resmi tebligi mtiteakib Sancakta mi.i
him idari degi§iklikler yapiiacaktir. 

Hatayhlara ilk fill istikla! mtijdesini 
verecek alan ytice komiser Hatayda bti
ytik merasimle kar§Ilanacaktlr. istiklal 
bayram1 it;in yap1lan hazirhklara son 
gtinlerde yeniden bi.iytik bir h1z veri! -
mi§tir. 

Naf1a Vekilimiz isve~e 
davet edildi 

Stokholm 1 (A.A.} - Alman istihba
rat btirosu bildiriyor: 

Tiirkiye Naf1a Vekili Ali Qetinkaya, 
!svet; hiikumetinin daveti tizerine bir 
kat; gtin kalmak tizere temmuz it;inde 
Stokholme gelecektir. 

Ahnan malfunata gore, bu ziyaret is
vet; tarafmdan !svet; sanayiine Turk si
pari§leri temini it;in sarfedilen yeni 
gayretlerin bir neticesidir. 

Anadolu Ajansmm notu: 
6grendigimize gore, Naf1a Vekili Ali 

Qetinkaya yakmda, isvet; hiikiimetinin 
bu davetine icabet ederek tetkikatta bu
lunmak tizere isvet;e gidecektir. 

Tayyare ile irtifa rokoru 
kmldt 

Londra 1 (A.A.) - Hava Bakanhg1 
bildiriyor: Teymen Adams, bir tecrtibe 
tayyaresile 16,440 metroya ytikselmek 
suretile dtinya ytikseklik rokorunu kir
mlshr. 

u,akta bir orman yanglm 
C<lkh 

U~ak 1 (A.A.) - U§ag1n Bulkaz dagm
da, devlet ormanlannda yangm t;Ikmi§· 
hr. ilt;ebay yangmm sondiirtilmesi i~in 
SIVash nahiyesinin te§kilatml yangm 
sahasma gondermi§tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 1 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugtinkii kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 128,95, Nevyork 26,06, Berlin 

1052, Brtiksel 438, Amsterdam 1430, Ro
ma 137,10, Lizbon 117,20, bak1r 62 - 64, 
kalay 255,17,6, altm 140,06, glimti§ 
19 15/16, kur~un 23,8,1 l/2, ~inko 
21,19,4 l/2. 

Tifoya kars1 harb HAdise!er aras1nda 

Dostumuz iran 

Tuncelinde T•f I d b.. .. k (g kt R"" .. A b .. o or U§tu ras, ugun, 

I 0 sa gtnin a en uyu D tr:~~!r'T:;kin;:·f::::d.ki 

Hatlanmtza dehalet 
fazlala~lyor 

Her yerde tabii 
asayi~ mevcud 

EH\ziz 1 (Husust muhabirimiz 
den) - ilerleme ve temizleme ha
rekatJ stiratle ilerlemektedir. 

Bugi.in Munzurun ~imaline ka· 
~an ~akileri takib etmek i~in nehir 
tizerinde bir koprii kurulmaga 
baslanmil;tir. Hatlanmiza deha -
letler fazlalal;miol!r. Kutu deresi -
nin ana hatlan kuvvetlerimizin 
elindedir . 

Tunce!inin her yerinde normal 
emniyet mevcuddur. 

istanbuldan gelen telgraf me -
murlan hakkmda Giktigi anlal;Ilan 
ve oradaki ailelerinin endiselerini 
mucib clan haberler yaland1r. 

Seyid R1zamn yakalandikJ hak
kmda deveran eden bir ~ayia te
eyyi.id etmemi§tir. 

Maliye memurlar1 
arastnda nakiller 

Vekalet, bir~ok terfi, 
tayin ve nakiller yaph 
Ankara I (Telefonla) - Maliye 

memurlan arasmda yeni tayin, terfi ve 
nakiller yapi)di. Bu arada Mugla varidat 
miidiiru Hikmet Afyon varidat miidiirlii
giine, Bakirkoy Malmiidiirii Maksud 
Silivri Malmiidiirliigiine, Ak1ehir Mal -
miidiirii ihsan Giimii§haci koy Malmii -
diirliigiine, Giimii§ Hac1koy Malmiidii
rii KaSim Ak,ehre, i~el tahsil kontrol 
memuru Ali R1za lstanbula, varidat u -
mum miidiirliigii idari clava ve kararlar 
miijaviri Recai lsatnbul serbest avukath
gma, istanbul muamele ve istihlak ver -
gileri miidiirliigiinde miimeyyiz Ahmed 
Siileyman tahakkuk 1ube §elligine, istan -
bul KU~iikpazar eski tahsil ba1memuru 
Mehmed Ali T okad tahsil jelligine, Di
vam Muhasebat murabbhgmdan miiteka
id Mustafa istanbul tetkiki itiraz komi•
yonu raportorliigiine, Vekalet varidat u
mum miidur\Ugii miimeyyizlerinden Zel..i 
ve Osman varidat umum miidiirliigii §U -
be muavinliklerine, Hakkari varidat mii
diirii $Ukrii Rizeye, Erzincan varidat 
miidiiru Naci .Trabzona, Trabzon mii -
diirii Abbas M uglaya tayin edildiler. 

Y eni§ehir Malmiidiirii Ahmed Hulu -
side Vekalet emrine almd1. 

i~ Bankas1 kumbara 
ikramiyesi 

Ankara 1 (T elefonla) - h Banh
smm iki bin lirahk kumbara ikramiyesi 
bugiin ~ekildi. lkramiye i stanbul ~ubesin· 
den 51843 numarah hesab sahibi Bayan 
Semahat F ahriye c;Iklt. 
Blomberg, Macar ordusunun 

manevralarmda bulundu 
Budape§te 1 (A.A.) - Alman Harbiye 

Nazm Mare§al Blomberg, Macar Harbi-
ye Nazm General Roder'le birlikte Ma
car ordusunun Hajmaska'da yapbg1 ma
nevralarda haz1r bulunmu§tur. 

Maarif V ekili Ankarada 
Ankara 1 (Telefonla) - Maarif 

Vekili Saffet Ankan sehrimize geldi. 
Cumartesi giinii tekrar istanbula hare -
ket edecegi anla~Ihyor. Parti Merkez 
Biirosu da bu haftamn ba§mda istanbula 
nakledecektir. 

amil nakledenlerdir 
Profesor Dr. Akif 5akir ~akar diyor ld: 

«Tifoya yakalananlarm yiizde 85 i bu mikrobu 

temas ettikleri tifo hastabg1 ge~irmi~ insanlardan 
abrlar. Sudan olan sirayet yiizde dorttiir» 

istanbul Oniversitesi 
T1b F akiihesi Cocuk 

1 

Cerrahisi profesorii dok
tor Akif $akir $akan 
Kad1koydeki evinde zi
yaret ettim. Bana ev -
vela d11 taraflann1 ta -
mamile ince tellerle ka
patllgi pencerelerini gos
terdi: 

Bundan 30-35 sene 
evvel Almanyamn muh
telif yerlerinde kana • 
lizasyon ve su tesisal! 
bulunan ve bulunm1yan 
yerlerde yap!lan mu -
cadelelerin istatistik ne
ticeleri ~ok istifadeli ol
dugundan bunlardan bir 
nebze bahsi muva!Ik 
buluyorum. «- Ancak bu saye

de evimi sinek denilen 
mikrob tayyarelerinden 
kurtarabildim. Efen -
dim ~u kar~Imizdaki bo~ 
arsa maalesef bir ~op ve 
dolayisile mikrob yuva • 
sJdir. Ah Belediye biraz 

Dr. Aldf 5akir 5akar 

Kiisurattan sar!Ina • 
zar boyle bir miica -
delede bakteriyolojik -
man tesbit edilen 10,000 
vak' anm 8500 ii por -
torler vasitasile, diger 
1500 ii de ba1ka suretle 

bu gibi yerlerle de alakadar elsa ... » 
Degerli doktorumuz bundan sonra 

kendisine sordugum suallere §U §ayam 
dikkat cevablan verdi: 

«- Tifo hastahg1, bu hastahk mik -
roblanmn ag1z yolile girerek haz1m ci -
hazmda yerle§mesile meydana gelir. 
Saglam biinyede ve diger mikroblann 
~iddetinde tutunam1yacak kadar zay1f c
lan tifo mikrobu ekseriya midesi, barsak
lan bozuk kimselerde ve bu mevsimde 
hastahga sebebiyet verir. Maamafih mi
deyi, barsaklan saglam tutmak, hastaltga 
yakalanmamak i~in Hfi degildir. Bu 
hastahkla esash bir surette, ilmi bir §e -
kilde miicadele lazimdu. 

Tifo mikroblan muhtelif vasJtalarla 
haz1m cihazma girer. Bu mikrobla bu • 
lanmi~ i~ilecek ve yenecek ;eylerle bil -
hassa ~iy meyvalarla kolayhkla barsak
lara girer. Bula~Ik sular, ;erbetler ve li
monatalar en kolay sirayet vaS!talandir. 
Her pislige konan mel'un sinekler ve ha
vaya kalkan tozlarla da sirayet edebilir. 

F azla miktarda salgm oldugu zaman • 
Jar miistesna, lag1m sulannda bermutad 
tifo amilleri bulunmaz. Bir miiddet evvel 
fstanbulun muhtelif ~e;me sulannm tah -
lillerinin neticesini okumu;tum. 

Bir~ok saprofit mikroblann, tufeylat 
yumurtalan ve sairenin bulunmasma rag
men tifo basili bulunmami;ltr. Maamafih 
anzi bir surette kirlenerek o zaman i~in 
bir salgma sebebiyet verdikten sonra su
larda basilleri bulmak kabil degildir. Ve
ya pek mii;kiildiir. 

Siiphesiz her ~ehrin, yalmz tifo i~in 
degil, diger bir~ok barsakta yerle~en pa
razitler ve hastaiiklan ic;in de, lenni bir 
kanalizasyon ve borular ic;inde sevkedi -
len emin su tesisah yap1lmak ikllza eder. 
Ehemmiyetini herkesin takdir eyledigi bu 
i~e bizde ba;lanmak suretile sularla ge -
~en bula;1k hastal1klann bilvas1ta miica
delesine devam olunuyor demektir. Sunu 
da ilave edeyim ki kanalizasyonu ve su 
tesisat1 pek miikemmel clan bir Avrupa 
;ehrinde tamdigim bir dostum tifoya ya
kalanmi~ ve olmii~tiir. 

Paris, Layipzig, Miinih, Hamburg 
gibi biitiin Avrupa ;ehirlerinde - ki he -
men hepsinin kanalizasyon ve su tesisab 
pek miikemmeldir - tifo vakayiine tesadiif 
edilmektedir. Bu ;ehirlerde vakayii ka • 
nalizasyon ve su tesisatmdaki eksiklige 
atfetmek bittabi dogru degildir. 

nakledilmi~tir. Bunlar da ~oyledir: 399 
vak'a sudan, 309 vak'a si.itten, 141 vak'a 
~erbet ve yiyecek i,ecekten, 39 vak' a c;a
ma§ulardan, 26 vak'a lag1m sulanndan, 
11 vak'a laboratuarlardan, 148 vak'a da 
diger muhtelif vasJtalardan ge~mi~tir. 

Bu istatistikten anla;Ihyor ki zuhura 
gelen vakayiin yiizde 85 inde rol oynl -
yan portor dedigimiz insanlardu. Por -
torlerin ehemmiyetini arzetmek 1~m ev -
velce hastahk ge~irmi§ portor bir ah~I 
kadmm 24 ki1iye tifo verdigini zikrede -
bilirim. Size bu hususta bir de ufak vak' a 
anlatay1m: 

Almanyada Mozel nehrinin kenarm • 
olaki kasabalarda zuhur eden tifo ile mii
cadeleden sonra iki kii~iik kasabada her 
tedbire ragmen hastahk devam etmi~II. 
Nihayet miicadeleyi idare eden Robert 
Coch bu iki kasabada ev ev herkesin if
ra~at ve idrann1 muayene ile - ki bu bu
yiik 1ehirlerde kabili tatbik degildir - ka
sabamn birinde 5, digerinde 7 portori.i 
meydana ~Ikarmi§IIr. On on iki sene ev -
vel tifoya yakalandiklarmdan do)ayi per
tor olan bu kimseler hakkmda tedabiri 
s1hhiye ittihaz edilerek o kasabalarda da 
tifonun kiikii kesilmi!tir. 

Bu vak' a dan ve istatistik rakamlanndan 
anla~Ihyor ki tifo hastahgmm sirayetinde 
% 85 nisbetinde miihim rol oymyanlar 
portorlerdir. Bir portorun sadece idranmn 
I santimetre mikabmda 1 00,000,000 
mikrob bulundugunu soylersem sirayetin 
ehemmiycti kolayhkla anla§Ihr. hte bu 
portorler, halkm i~ecegi ve yiyecegi mes
leklerde bulunmak, a~1k yerlerde, sokak
larda aptestlerini bozmak, - burada si • 
rayet tozlar ve sinekler vasJtasiledir -
mektebde arkada~larile temas etmek, ah
<;Ibk, lokanta garsonlugu yapmak suretile 
habasetleri yerinde alan mikroblan etra
fa sa~ar ve hastahgm zuhuruna sebeb, 
olurlar. 

Binaenaleyh miicadelede evvelbeevvel 
portorleri gozoniinde bulundurmak ikhza 
edecektir. Bakteriyologi ve hifzissihha 
miitehasSISlammzdan te~kil edilecek bir 
heyetin emrine ekipi kuvvetli bir labora
tuar vermek, bu merkezi laboraturda 
~ehrin arzu edi!en mmtakasmda herturlii 
bakteriyolojik muamelah yapacak kam -
yon tertibatm1 viicude getirmek, bu saye
qe tesbit edilen her vak' amn sirayet ;ek
lini ara~hrmak, vak'anm muhitinde bak -
teriyolojik muayeneleri yapmak, basta • 
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Japonyada tahsil eden bahriyelilerimiz 

Tokyo Biiyjik El~imiz Hiisrev Gerede (X ) Japon Bahriye Nazm, Nezaret erkan1 ve deniz zabitlerimiz • ( 1 - 2) 

Tokyo (Hususi) - Japonyada bu· 
lunan stajyer deniz subaylanmlZln de -
vam ettikleri kurslardan birini muvaffa -
kiyetle ikmal etmeleri dolayisile Japan 
Bahriye N a mile N ezaret erkamna vc 
deniz subaylanna Tokyo Biiyuk El~i · 

liginde bir ziyafet verilmi§tir. Bu toplan· 
l!da deniz subaylanmlZln mesaileri tak · 
dir olunmu; ve 48 sene evvel Tiirk Er -
tugrul harb gemisinin J aponyaya gelmes1 
dolayisile iki devlet bahriyesi arasmda ha
S!) alan manevi rabJtadan ve Atati.irk 

Tiirkiyesinin mutlu 1ehidler i~in J apon· 
yada bir abide yaptJrmak suretile verdigi 
kiymetten ve bu suretle iki millet arasm· 
daki kar§Ihkh sevgiden hararetle bah -
solunmuj ve pek giizel bir giin ge~irilmi~ 
tir. 

dostluk yalmz siyasi ve ikusadi de
gildir. iki millelin de biitiin tarihi bo
yunca si.iren derin bir kiiltiir miina· 
sebeti, kafalanm ve kalblerini birbir· 
lerine asirlardanberi baglam!§h. Fa • 
kat bugiin iranla Tiirkiye arasmdaki 
dostluk, Osman ve Ka~ar hanedanla· 
r1 arasmdalri miinasebete hi~bir nok· 
tada benzemez. Pehlevi iranile Ata
tiirk Tiirkiyesi, biitiin siyasi ve ilrn· 
sadi alakalan a§lln, hudud kom§uluk· 
larmm iistiine ~1kan bir ideal birligile 
birbirlerine baghd1rlar: it;eride inln • 
lab, dr§artda bart§, her iki memleke
tin de dort kelimeye stgdmlabilecek 
mii§terek yollarmt t;iziyor. 

iki milletin Osmanh lmparatorlu • 
gu zamanmdaki dostlugu, hio;bir giin 
boyle yiiksek planda bir kafa ve kalb 
beraberligine t;tkamaiill§h; sadece 
geni§ ve dagmtk bir iimmet ~ero;evesi 
io;inde, milli hio;bir miieyyidesi olma
dtgt it;in, zaman zaman en h112in ihti
laflara dii§en peri§an bir alakadan 
ibaretti. Pehlevi idaresi, Atatiirk re
jiminin biitiin §arka getirdigi inlnlab 
hareketine ilkonce ve biitiin kudre • 
tile ayak uydurarak, Tiirkiyenin ya· 
runda hem bir eski dost, hem bir ye· 
ni inlnlab arkada§I, hem de bir bart§ 
yolda§J olarak yer aldt. 

Tiirkiye ve Iran, biitiin tarihinde 
ilk defa olarak, sosyal biinyesinde, 
politikasmda, ekonomisinde, velhas1l 
biitiin it;timai miiesseselerinde, yan· 
vana ve tek bir hedefe dogrll yiirii • 
yor. 

Bu miimtaz dostlu!lu ve beraber· 
li.gi selamlamak io;in iranda bulunan 
Tevfik Rii§tii Aras, biitiin Tiirklerin 
en eski dostlarma kar§t sevgilerine 
terciiman olmaktad1r. 

PEY AMI SAF A. 

ikbsad Vekili Ankaraya 
avdet etti 

Ankara I (Telefonla) - iktJsad Ve
kili Celal Bayar ve refakatinde bulunan 
Nurullah Si.imer, Maden Tetkik Ensti
tiisii Miidiirii Re~;d Osman Gencer bu 
sa bah sa at 7 de T orosla ~ehrimize gel • 
diler. Vekalet ve bankalar erkam tar~
fmdan karjiiandi!ar. 

Celal Bayar ogleden sonra Vekale • 
te gelerek kendisine vekillik etmi; alan 
Ziraat Vekili Sakirle birlikte ge~ vakte 
kadar ~ahjmijtir. 

lann ve nekaharun tamamen iyile1inciye 
kadar yatacaklan hastane ve paviyonlan 
tesbit veya tesis etmek. Mikrob ~Ikarmak 
keyfiyeti aylarca siiren nekahaya hasta • 
IIgmi ba~kalanna nakletmiyecek S!hhi 
tedbirJeri ogretmek kabi!se ah~1hk, ~er • 
bet~ilik gibi mesleklerden sarfmazar et • 
tirmek. Hastanelerde mukayyed eski ti
folulann, mesela 1930 danberi girip ~~k
mi! olanlann parlor olup olmadiklanmn 
ara~hnlmasi da lazimdu. Serbet~iler, su· 
cular, ah~1lar arasmda saglam portorler 
de olabilir. Boyle bir mi.icadele esnasmda 
bunlann, miimkiin oldugu kadar sistema
tik muayeneleri bin;ok mikrob ne~reden· 
lerin meydana ~Ikmasma yard1m eder. 

Siiphesiz bOyle ~iddetli salgmlar esna
smda a~mm ~ok faydas1 vardu. Lakin a~I 
seferberlik, barb, harekah askeriye veya 
manevralarda ve belki pek §iipheli mmta· 
kalarda seyahat esnasmda almacak bir 
tedbirdir. Binaenaleyh bir ~ehirlinin her 
ii~ veya alii ayda bir a;1 yapbrmasinm 
mahzursuz olmadigmi zannediyorum. 

1c;ecek su meselesine gelince baz1 ~·~
melerin kendisinden ziyade bu <;e1meler· 
den ve hatta memba sulanndan dolduru
lan fi~IIann daha tehlikeli oldugunu 
zannediyorum. Zira bunlann nasi) dol
duruldugunu ne siz bana sorun ne de ben 
size soyliyeyim. Sucu bir portor ise ca • 
nun Kayi§dagi veya Hamidiye suyunun 
ne hale geldigini tasavvur edin. 

Salgm esnasmda kuyu ve sarm~ sulan 
tehlikelidir. Buralardan su ic;mek caiz de· 
i(ildir. Memba suyu diye huralardan su 
ahp salllmasma kat'iyyen mani olmah • 
dir. 

Di.inyanm en biiyiik bakteriyoloji ve 
h,fzJsSihha alimi Robert Coch bundan 
30-35 sene evve] taslagmi bir nebze izah 
ettigim 1ekilde tifo ile miicadele ederek 
Almanyada bu hastahg1 kokiinden te • 
mizlemi~tir. 

Birc;ok hastahklarda muvaffakiyetle 
miicadele eden S1hhat Vekaletinin em -
rinde bulunan yiiksek bilgili ve degerli 
Bakteriyologi ve hifzissihha miitehasSIS· 
lanm1z vardu. Onlardan te§kil edilecek 
salahiyettar bir komisyonla gayet fenni 
bir ~ekilde mi.icadelenin temin edilecegine 
kaniim . 

Bu komisyon portorlere kar11 almacak 
tedbirlerden ba!ka miihim ve bilvas1ta bir 
miicadele olan kanalizasyon ve su tesisa
hm ikmal ettirmek hususunda da miihim 
bir ami) olacaktu.>) 

MURAD SERTOCLU 
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Tiirkiyat Mecmuast 
~arkta vahim vaziyet 

Amur nehri etrafmda Rusya ve Japonya 
biiyiik tah~idat yaptyorlar 

·RADVO 
( Ru aksamki program ) 

Wapi, mmtakamn en buyiik kopegi 
idi. Kadmlarla ~ocuklann ondan odleri 
kopard1. Erkekler i!e bu kopegin yanma 
kam~mz yana§amazlardJ. 

Ni~in mi onu oldiirmuyorlard• ~ Ciin • 
ku bu lena kopegin elinden hi~bir Ren 
geyigi ka~amazd1. Wapi koca bir kopek 
•uriisune bile meydan okurdu. Herkesi 
kurtaran bu hayvan, bulunmaz bir mu • 
haf1zdl. 

Onu lena yapan, ~imal kutbu kopek • 
leriydi. Bunlar bu yabanc1 hayvam ~e • 
kemiyorlard1. Neden? Cunkii Wapi'nin 
anas1 bir Danimarka kopegi idi, yani 
beyaz adam kiipegi I 

Wapi'nin de butiin emeli beyaz bir a· 
dama aid olmaktJ. 

Giiniin birinde onu Bloke isminde bir 
adam ald1. Bl<>ke muhtelif emtia tiiccar· 
hg• ve kadm kumusyonculugu yapard1. 
Fa kat ne olursa olsun, bir zamanlar be • 
yazd1 ya. Evet bir zamanlar. Zira Kut
bun havaSI onun da rengini degi§tirmi§ti. 

Wapi bu yeni sahibini nekadar seve • 
cekti. Lakin eski efendileri onun ~ok lena 
bir hayvan oldugunu Bloke' e soylemi§ • 
lerdi. Bloke de bu nasihat iizerine Wa • 
pi'ye yakla§aeag, zaman elinden kam~l
sml dii~iirmezdi. Halbuki kopek yeni sa
hibinden ok~ama bekliyordu. 

"'"'"' Bloke, Amerikan polisinin elinden 
ka~m1~ bir hayduddu. Kutublarda trampa 
usulile ticaret yaphg1 gibi, oralarda buz
lar arasmda kalan gemileri de avlard1. 
Bu a vlarda istihdaf ettigi e11 miihim §i • 
kar «kadm» d1. 

0 malarda da bir gemi buzlar ara • 
smda Slkl§ml~ kalml§h. 

Bloke, Eskimo U§ag1 Wapi'ye: 
- ;lu kaptan Ruydal olmasa kadm 

aVI i1imiz s1fua inerdi. Bu sefer bize ge
ne bir av getirdi. Hem de oyle giizel bir 
kadm ki. 

*** Wapi kanlar i~inde bir ko~ede yal! • 
yordu. Y edigi dayai!J deg;J, onu bu da
yaktan kurtaran beyaz kadJm dii§iinii • 
yordu. Wapi ilk defa olarak bir beyaz 
kadm goriiyordu. Bu kadm onu ok§a • 
m1~h. Bu beyaz kadlna ula!mak, Wapi
nin birieik emeli idi. 

Karlardaki ayak izlerini kokhya kok
hya ilerledi. Bunlann arasmda istedigi 
kokuyu bulunea bir insan gibi sevindi. 
llerledi, ilerledi. Burnunun bassashg1 
kendisine rehberlik ediyordu. 

Buzlar arasmda Slkl§IP kalan gemiye 
kadar geldi. Ona yana§maga 1imdiye ka
dar cesare! edememi§ti. F akat 1imdi i~e
riye girmi§ ye bir kamaramn oniinde dur
mujtu. 

Burnu ile kapl}'l itti. Uyamk bir adam, 
yatakta uzamyordu. Yiizii renksizdi. 
Y amnda, al~ak bir sandalya iistiinde bir 
kadm oturuyordu. Hasta koeasmm iize
rine egilmi§, onu ok§uyordu. Wapi gidip 
beyaz kadmm ayakueuna ~oktii. Kad1o, 
dayaktan kurtard1g1 kopegi tamyarak ok
~ad!. 

Beyaz kadJnm kocaSI bir romane1 idi. 
Kamm1 alarak, kaplan Ruydal ile be
raber Kutubda tetkik seyahatine ~·km•§h. 
Kaptan ise Bloke haydudunun ortag1 idi. 
Yoleulanm tuzaga dii1iirmek i~in hare
kette geeikmi1 ve gemiyi buzlar arasmda 
Slkl§tmp buakml§h. MaksadJ romanc1yl 
iildurmek ve kariSim elde etmekti. Ka -
dmsa bu maksad1 sezmi§, fakat kocasma 
bir§ey a~mami§tJ. 

Gidip Bloke'i gormek ve namuslu 
annd1g1 bu adamdan imdad dilemek isti· 
yordu. Wapi de tam zamamnda gelmi§ti. 
Kadm, yanmda onun gibi bir bek~i var
~en geeeleyin buzlar iistUnde yalmz ba
§!Da dola§maktan korkmazd1. 

Bloke'in ~admna gitti. Bloke namuslu 
adam roliinde devam ederek kadJna yar
d!m edecegini vadetti. Kadmla koeaSJ 
ertesi gunii k•zaklarla hareket edecekti. 

Beyaz kadm kopekle beraber gemiye 
dondii. Wapi yolda bir iki kere h•rlamJ§tl. 
Giiverteye geldikleri vakit hiieum ede • 
cek bir hal ald1. Fa kat kadm derhal onu 
tutarak susmasmJ i§aret etti. Cok ge~ • 
medi. Vapura ~1kan merdivenlerde bir 

ayak sesi duyuldu. Kadmla kopek bir 
ko§eye sindiler. Bir adam kaptanm ka
marasma girdi. Bu, Bloke idi. 

Devlet Bastmevi • Istanbul 1936 
Fiatt 200 kunt§ 

Gene kadm kap•ya giderek i~erde ko- 1935 senesine aid olup, 1936 da bas•- [B~tarat• 1 Inc! •ahttec!eJ Kuantung ordusu tarahndan resmen bil-
nu§ulan §eylere kulak verdi. lao ve 1937 de sah§a ~1kanlan cTiirkiyat miil edilemiyeeegi a~1k~a soylenmekte • dirilmektedir. 

"'"'"' MecmuaSI• nm be§inci cildini elirnize dir. Litvinol'un yeni teklili 
Ertesi sabah iki k1zak hamlanml§h. ahr almaz iptida i<;indeki ozlii yaz1lar- Miiheyyi~; bir haber Moskova I (A.A.) - Japan Biiyuk 

Bunlardan birine be§, oburiine on kopek dan istifademizin bu kadar gecikmi§ ol- Paris I (Geeeyammdan sonra, husu· El~isi .';)igemitsu, Hariciye Komiseri Lit· 
ko1ulmu§tU. ilk k1zak gene kadma, ilcinei masma acmd•k. Sonra mecmuadaki bir- si) - Tokyodan gelen son haberler vinof'u ziyaretle Amour nehri iizerinde 
k1zak da kocasma tahsi; edilmi§ti. Ka • birinden Jnymetli rnakalelerin fihristini Sovyet k1taatmm bu sabah Man~uko top- bulunan baz1 adalann Man<;uko'ya aid 
dmm arabae151, Bloke, erkeginki de bir okuyarak mutlak bir istifade temin ede- raklanna girdigini bildirmektedir. oldugunu ileri surerek bu adalann etra· 
Eskimo idi. cegirnizi goriince, ge~ olsun da gii~ ol - Uzak§arkta vaziyet ~ok vahim bir saf- fmda haSJI alan gergin vaziyet iizerine 

masm fehvasmca kendimizi teselliye 
Bloke yerine oturunea gene kad1n bir ~ah§tlk. Yalmz bu tesilli de biraz ac•kh haya girmi§tir. Sovyet hukumetinin nazan dikkatini cel-

kur§unda onu kolundan vurdu. Mensub oldu. ~iinkii kaybettigi para i~in aghyan [CUMHURiYET - Yalmz Pa- belmi§ ve Sovyet devriye karakollannm 
oldugu kuliibde ni§ane1hk birioeisi idi. ~ocugun zaran telafi edildigi zarnan risin verdigi bu haber ba,ka hi~bir yer- ve yakmlannda da Sovyet top~ekerinin 

- Bloke, dedi. Biitun maksadm!Zl evvelkini kaybetmeseydi daha ~ok pa- den teyid edilmemi§tir. Binaenaleyh kay- goziikmesi Kuvantung kumandanhgm1 
biliyorum. Diin geee kaptamn odasmda ras1 olacagm1 dii§iinerek aglamas1 gibi di ihtiyatla tel.1kki edilmek laz1m gelir.] mezkur mahalle asker kuvvetleri sevkine 
konu§tuklanniZI duydum. Onun i~in §imdi biz de 1936 ve 1937 senelerine aid alan Jki tarafm tah~idatt meebur etmi§ oldugu ve bunun netieesin-
hemen e§yalanmt kocamm arabasma cTiirkiyat Mecmualarh da ~Ikml§ ol - Berlin I (Hususi) - Sovyetler Man- de bir ihtilat vukubulabilecegini soyle-
nakledin. Biz Eskimo ile beraber gide • sayd• kimbilir daba ne biiyiik istifade • ~uko hududunda; Amour nehri iizerinde mi§tir. 
ecgiz. Yerinizden klp~rdarsamz beyni • lerimiz olacakh diye tabiatile biraz da- 40 gambot tah1id etmi§lerdir. Japonlar Litvinof, Japan Biiyiik EI~isine demi§-

. . I ha telehbiiften kendirnizi alamadtk. d b'l k bel 40 0 b k I k b tir ki: « 1858 tarihli Sigun ve 1860 ta • DIZI par~a anm. Fakat nihai teselliyi gene mecmuada a 1 mu a e • 5 in i§i i ir 
Eskimoya donerek ila.ve etti: bulduk. A§ag•daki fihristi okursamz siz kuvvet tah1id elmi§ bulunmaktad1rlar. rihli Pekin muahedenameleri Amour neh-
- SOzumden ~1karsan ne yapabile - de rnecmuamn klymeti hakkmda tarn Japan kabinesi bu sabah fevkalade bir rinin sol sahillerindeki adalarm Rusyaya 

cegimi efendinin teeriibesinden gordiin. bir fikir edinir, sizi alakadar edecek ya- toplant1 yaparak Man~uko hududu ha- ve sag sahillel'indeki adalann da Cine 
Ona gore akhm ba§ma topla. zJ!an okur ve bize hak verirsiniz: diselerini tetkik elmi§tir. Bu toplanlldan aid bulundugunu tasrih eylemektedir. A-

Yala ~1khlar. Wapi, arabamn on ad1m t~indeki!er: evvel, Harieiye• Bahriye ve Harbiye Na- dalann isimleri bu muahedenamelerde 
gerisinde geliyordu. ~erefeddin Yaltkaya: Ebureybanm mlan arasmda miihim bir i~tima olm~- zikredilmemi!se de te§kil edilen hudud 

Eskimo korkmu•, araba}'l biiyiik bir bir kitab1 • M. Ed. Dulaurier. Mogullar • t hatt1 mezkur muahedelere merbut hari -' .. ur. 
suratle suriiyordu. Rag.b Hulusi Ozdem: Dil miikemmel - Hadisenin mahiyeti tada k1rm•z• ~izgi ile gosterilmi1tir.» 

Birka<; saat sonra duraklad1lar. ligi ve dil miikemmelle§tirme goriince- Moskova 1 (A.A.) _ Tass A' Litvinof, Buyiik El~iye mezkur hari-
Wapi gene hulamag"a ba§ladJ. leri II· Pertev Naili Boratav: Anadolu· bl Jan· taYJ gostererek bu hususta kanaat getir

dave Tiirkmenler arasmda Koroglu des- 51 te ig ediyor: 
Gene kadm • Bl h 't bild' 'I' H · mesini rica eylemi•tir. Litvinof, Sigun ve . tamnm izlerine dair yeni notlar • Ab- agovesc ens en III Jyor: az• • ' 
- Haydi hareket edelim, dedi. Wapi diilbaki Golpmar]J: A§lk Pa§amn §iirle- ramn 29 uneu gunu, Amour nehri iize • Pekin muahedelerinin akdi masmda neh

koku aid!. Her halde arkamizdan gelen ri - Akdes Kurat: Pe~eneklere dair a- rinde Sytehevski adasmm bulundugu hav- rin s.eyrisefaine elveri§li derin yerinin 
var, derhal ka~ahm. ra§l!rmalar- Rifln Melli! Meri~: Ak§ebir za dahilinde, bir Japan • Man~u flika 51 mezkur ada! ann eenubundan ge<;tigini ve 

Cok ge~edi. Arkadan, on dort ki:i • tiirbe ve rnezarlan • :t. Hakk1 Uzun~ar- Sovyet hudud karakolu iizerine ate§ et- bunun o zamandanberi mahallini degi§
pek tarafmdan <;ekilen bir klzak goziiktii. ~11I: Halil Hamid Pa§a • Fekete Layo§: mi§, Sovyet karakolu da bu ate§e muka- tirmi§ olmasmm adalann da kendiligin • 

Gene kadm Eslcimoya hayk!rd1: iran ~ahlarmm iki tiirk~e mektubu • bele eylemi§tir. den Man<;uri'ye baglanmasm1 istilzam e
- Arkam1zdakiler bize yeti§irse yan- Hikmet T. ilaydtn: Behranu Glir men- Buna mukabil Man~u top~usu da bir demiyeeegini kaydetmi§ ve olsa olsa bu 

dm. beynini patlatmm. kabeleri • Fevzi Kurdoglu: XVI nc1 as- Sovyet hudud flikaSJ iizerine ate§ ederek, babda siyasi miizakerelerin yap1labileee • 
Arabael biitun lmvvetile kam<;ISIDl §ak- nn ilk yarrmmda Gelibolu • ~erefeddin h - M b gini soylemi•tir. 

d I Yaltkaya: Tiirklere dair arabca §iirler. onu asara ugratrm§tiT. iirette attan 2 ' 
latrnaga ba§lad1. Lakin takib e en er me- Notlar: olu, 3 yarah vardll. Japan _ Man~u fli- Sovyet hiiklirnetinin mutaleasma go -
safeyi miitemadiyen daralhyorlardi. Ka- k 5 fl k 1 f d re hukuki babmdan bu adalar asia Man-Pertev Naili Boratav: Korogluna aid aSI, ovyet i a an tara 1n an, Sovyet 
ranlann arabas1 kur§un menziline girdig"i h'l' k d 1 rur•''y a'd I t B' I b ' notlara Have - Ziyaeddin Fahri: Turk- sa 1 me a ar yedekte getiri mi§tir. " e 1 o mam11 IT. maena ey mua-
zaman arkadan bir fi•ek yag"muru ba•- J hedelere v II · d k' h 't I .. ' ' ~e • frans•zca bir lugat • Ziyaeddin Fah- aponyamn ,iddetli bir te~ebbiisii e e erm e 1 an a ara gore 
lad!. ri: ftalyanca - tiirk~e bir lllgat. Tokyo 1 (A.A.) _ Havastan: hareket eden mahalli hudud makamah bu 

Haydudlar gittikre yakla•!yorlard!. kidl d I d · k II .. d k 
.. y ' Tahlil ve t.en er:.. o,~ Bakanhg,, son Sovyet • Man~u- a a ara evnye o an gon erme te ta-
Ondeki k1zak bir kar }'lgm•m a§arken R. ~ahbrn1 . e~1 Arat: Hue

1
ng ~.Tsa~gs Atebr- ri hadisesi hakkmda Sovyetler Birligi mamile hakhdiT. 

biiyuk bir sarsmtl oldu, gene kadmm e • ciime1 a mm uygurca ercumes1 • • d' d 'dd . b" Litvinof demi1tir ki: «0 zamandan
linden tabancaSI fiTia}'lp gitti. diilbaki Golpmarh: Bekta§i taman ve ?.ez 

10M ~~ e~• k~ejeb ust~ .. ~~ufl~k beri hudud hadiselerini tetkik ve hudu-
Arhk haydudlara mukabele imkam da nefesleri - Orban ~aik: Destam Ahmed u.zere ]' 05 ova •. 1. apon uyu ~ 1 - du yeniden tahdid elmek iizere bir hu • 

kalmaml§ll. Birieik iimid Wapi'nin uze- Harami - Hasan Ortekin: Mihail Paleo- sme ta •mat verm•§llr. dud komisyonunun tejkiline J aponyanm 
rinde temerkuz ediyordu. log devrinde Altm Ordu, Ml.SIT ve Bi • Man"uri tsrar edecekmi~ muvafakatini elde elmege ~ah§tlgmi ha-

Beyaz kadln Seslendi ·. zans devletlerinin rnukabil miinase - Tokyo I (A.A.) - Hsinkng resmi t I 1m J b f k 
" a I§ ve aponya, una muva a at et-- Wapi git, git oldur on! an! betleri • Hasan Ortekin: Eski Rus tari- mahfillerinde, Man~ uri hiikfunetinin kat'i . k . d fa ]' 

Arabanm arkasmdan gelen Wapi da- hinde Karakalpaklarm rolii - Hasan Or- karanm muhafaza ederek Amour nehri ml~ ve omJsyon a a JYele ge~mi§ hu-

h. Yava' ,·Ierlemeg"e ba•lad!. tekin: Codex Cumanicus'un Mun~e me- iizerinde seyrisefain serbestisini elde et- lunsayd1, keyfiyeti §imdi ana havale e • 
' ' 1 · h k'- d A Caf g"lu · !ran A debilirdi. Bununla beraber Sovyet hii • r k d' A k d It b' k se eSJ a "'0 a • · . ero .. · . · mek i~in ISrara azmetmi§ oldugu kanaati 

'>-0 ge~me 1· r a an buyii IT o· zerbaycam balk edeb1yat1 orneklen • .. 
1 

•1 kt d' kumeti sulh siyasetine tevfikan ihtilaflan 
k h I !eli ·1· B S'll b lk · gos en me e IT. I 'l'h k I h II k pe IT almaSI ge • Pertev Na11 oratav: • e a §alf • B J .. . l b .. .. • as a Sl a uvveti e a elme arzusun • 
Wapi, ikinci arabay1 ~eken on dort Jeri- A. Caferoglu: Buharah Baha • iid- d' ~z• apon mu

1
§ahd,d eukr ubgunl kub.ha; da degildir. Ve bu ihtilaf, da miizakereye 

kopegin iizerine saldtrml§, deh§etli bir din Nak~bend - A. Caferoglu: Yukan 1Sey1, 50,;' ~ama.n ar a v u u. an .. IT~OK amadedir.» 
kavga ba§laml§h. Bloke ne olduguou §a- Talas kadirn eserleri meselesine dair - hudud hadiSelenne mukabeleb!lmiSll o • Bu muzakerelerin daha sakin bir ha • 
11rd1. Wapi altta kalml§, on dort kopek A. Caferoglu: AtJSI Hikabh Yollig Ti - larak addetmektedir. va i~inde yap1lma51 i~in Litvinof her iki 
onun iizerine yiiklenmi•ti. Tepeden inen gin'in smfi mensubiyeti ·A. Caferoglu: Japon naztrlart anl~mak 1 1 L d k' d 1 d k' k 

• 1 a ann a mez ur a a ar a 1 1taahm ve 
k•rba~lar hayvanlann kinini gideremi • Sin • Dzyan Uygur §ivelerine aid ma ~ istiyormuf o civardaki top<;ekerlerini geri almas

1
n

1 Yordu. zeme • Nihad Sami Banarh: Halkevle11 T k 1 (A A) H · · 
. . . o yo . . - ane1ye ve teklif etmi1tir. J apon Buyiik EI~isi bu 

Wapi, bu §imal kutbunun ejderi, her ~erg!lermde halk edebiyati ara§IITrna - Harbiye Nezaretleri namma soz soyle • teklifi hiikumetine bildireeegini vadey • 
zaman oldugu gibi gene koca bir siiriiye ari. mege salahiyettar alan kimseler, Japan- lemi§tir. Her iki tarafm da beklenmiyen 
galib gelmi,ti. Ald1g1 kii~uk birka~ ya • ya hiiklirnetinin Amour nehri hadisesim herhangi bir hareketle vaziyetin vahimle§· 
raya mukabil dort kopek oldiirmu§, alb { YENI ESERLER ) mevzii bir 1ekle sokmak ve bulundugu memesi i~in icab eden tedbirleri alma

51 
ta-

isTANBUL: 
12,30 plakla Turk muslkls! - 12,50 hava· 

d!s • 13,05 muhteli! plak ne~rlyatJ - 14,00 
SON - 18,30 konferans: Tiirklye K1Z1Jay 
Cemiyetl namma: Dr. Siireyya Kadrl tara• 
fmdan - 19,00 radyo fonlk komed! (MU· 
RAi> - 20,00 Fas1I saz heyet! • 20,30 Orner 
RIZa tara!mdan ara bca soy lev • 20,45 Fa• 
stl saz heyet! (Saat ayan) - 21,15 ORKES· 
TRA • 22,15 Ajans ve Borsa haberlerl ve 
ertesi glini.in progra.m1 - 22,30 plikla solo
Jar, opera ve operet parcalan - 23.00 SON. 

viYANA; 
18,05 gocuklara eli§lerl - 18,30 flARKI • 

LAR - 19 spor, seyahat, konu§ma ve sal • 
re - 21,05 ~ARKlLAR - 21,15 rtiportaj, pi• 
yes ve salre - 23,25 KONSER - 24,10 haber• 
ler. dans plaklan. 

BERLiN: 
18,05 MUSi:Ki - 18,35 hafta sonu ya .. 

YlDl - 19,05 MUStKi - 20,05 giiniin aklsle• 
r! • 20,25 ORKESTRA KONSERi: - 21,05 ha• 
berler • 21,15 MUHTELiF ME:;IHUR OR • 
KESTRALARIN KONSERi • 22,05 EOLEN• 
CELi YAYIN - 23,05 hava, haberler, spor • 
23,35 (en lnsa dalga ile) EOLENCELi MU• 
si:Ki. 
P~TE: 
18,20 spor - 18,35 HARPA KONSERi • 

19,05 h!ktl.ye • 19,35 QWGENE ORKES • 
TRASI • 20,50 siyasi haberler - 21,05 mu • 
sikl konU§maSJ • 22,45 haberler, konferans, 
dans plitklar1 • 24,25 CAZBAND TAKIMl • 
1,10 son haberler. 

BUKRE:l;!: • 
19,05 ORKESTRA KONSERi: • 20,20 kon• 

ferans - 20,40 gramofonla opera yaym1 ,. 
23,20 gece konseri (gramofan!a) - 23,50 ha• 
berler. 

BELORAD: 
18,20 halk §ark!lan - 18,45 PIYANO 

KONSERi • 19,15 gramofon • 19,35 DANS 
MUsi:Kisi - 20,35 uJ usa! yaym, Zagreb'den 
nakil, haberler • 22,05 KONSER • 22,35 
Mu>!TELiF OPERA PARQALARI • 23,05 
haberler. 

LONDRA: 
19,05 roportal, haberler, hava, spor ve 

salre - 20,35 ~ARKlLAR • 21,05 Etiidyan • 
Jar geces! - 21,45 dini yaym • 23,05 haber• 
ler ve salre - 23,30 ORKESTRA KONSERI• 
24,35 haberler ve saire • 24,45 gramofon. 

PARis [P.T.T.J: 
18,15 gramofon - 19,05 6ARKILAR • 19,33 

gramofon, haberler, spar haberleri ve sal • 
re - 21,15 musiki konu~mB..Iiii, e~lenceli ya .. 
Yin - 22 piyes: Deniz, muharr!rl Mak.siln 
Gorki. •••••• 

ROMA: 
18,55 kari$1k yaJln • 21,45 KARI§IK MU• 

SiKi - 22,05 BUYtiK KONSER, sonta DANS 
MUSi:Kisi, lstlrahat esnasmda haberler ve 
saire. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am ~ehrin muhtellf semtlerinde 

nObe~i olan eczaneler ljunlardll': 
istanbul c!hetindekller: 
Emlnoniinde (Bensasonl, BeyaZJdda (A· 

sador), KUcUkpazarda (Necatl Ahmedl, 
Eyubsultanda (Mustafa Arlf), §ehrem!nin• 
de CHamdil, Karagiimriikte (Arlfl, Sa • 
matyada (Teofllosl, §;ehzadeba,mda (Ham
d!l, Ak.sarayda c~erefl, Fenerde (Em!lya
d!), Alemdarda (E;;ref Ne§'etl, Bakrrkiiyde 
(Merkezl. 

Beyoglu clhetindekller: 
Galatasarayda (Matkovl~), Galatada Ok• 

~ularda <Mustafa Naill, Taks!mde Cum -
hurlyet caddes!nde (Kurk~iyanl, Kolyon
cukullugunda (Zaflropulosl, Flruzagada 
(Ertujtrul), ~~~!ide (Narglleelyanl, Kaaim· 
pa:;ada (Miieyyedl. Haskoyde (Nes!m A • 
seo), Be§ikta§ta (Ali RIZal, Sar1yerde (Os• 
man>. 

Uskudar, Kad1k6y ve Adalardakller: 
Uskudarda iskelede CMerkezl, Kad1ko • 

yiinde Modada CS!hhatl. Biiyiikadada (§!
nasi R1zal, Hey be !ide (Halkl. 

tanesini agu, geri kalanlan da di!lerile '-'---------------- nezaret ve intizar vaziyetini muhafaza karriir etmi§tir. 
delikde1ik etmi,ti. Ka<;arak karanhga Endiistri elmek arzusunda bulundugunu bu sabah Amerika hadi11e hakkmda. Zahire Borsasmdaki vaziyet 
kan§tl. Arkadan gelel'l iki el fi1ek kula • h~!!erle !~ verenlerl, her mesle~e men • soylemi§lerdir. izahat aldt Dun istanbula 180 ton bu~day, 15 ton 
gm1 ve omzunu SIJITarak g~ti. sub usta ve tekn!syenlerl alakadar eden Nehirde tah#dat Moskova 1 (A.A.) _ Amerika Bii· arpa, 52 ton un, 17 ton tiftik, 6 ton ka~ar, 

¥¥ '~- blr~ok faydal! ve prat!k fen ve san•at ya- Tokyo 1 (A.A.) _ Domei ajanSI· "k El .. b J 11 ton peynlr, 4 tan tasulye, 19 ton m•srr, 
B k d k fil · I' k k Zllar!le tnt!~ar eden hazlran 937 niishasm• b ld ' yu ~151 ugiin apon Buyiik El~isini 30 ton susam, 16 ton da yapa~ gelm!~t!r. 

eyaz a mm a eSI po 15 ara 0 ehemmlyetle tavs!ye ederiz. nm i irdigine gore, on top <;ekerden mii· ziyaret ederek Amour nehri hadisesi hak- istanbuldan harice 17 ton tlfttk, 100 ton 
luna geleli on iki saat olm~tu. Kurtu] - izmtrde ~lkar, seneli~l 150 kuru§tur. rekkeb alan Sovyet Amour nehri filotil- kmda izahat almlj ve kat'iyyen §ahsi razmol ve 250 ton da arpa gonderllm~ttr. 
malarmdan duyduklan sevinei yalnrz: bir Hayah kolay kazanahilmek ~aresi laS! Sennufa ve Hol§o adalah yamnda ve dostane bir tarzda bu hadisenin mahal- Dlin is~nbul Borsaskmda su flat~ sat•s· 
uziintu bozuyordu: Wapi'}'!' kaybe!mi• taha .. ijd elmektedir. 1. I k k Jar olmu§ ur: ·Yum§a ekstra bu0 daylar 

' Muhasebe b!lmekt!r. iy! muhasebe bll • " I O ara alacag1 ve vahim neticeler do- 7,10 kur~. yumsak 6-15 ~avdarhlar 5.35 
olmak. Wapi onlar i<;in bir arkada~ de- mek t~!n de Nureddln Togaym (Hesablas· Y eni bir miisademe gurm1yaeag1 iimidini izhar ederek bu yo]- kuru§tan 6,10 kuru~a kadar, sert 6·15 cav· 
gil, zavalh bir Gifti iki haydud insanm ma ilmll adl! eser! emsal.slzdir. Her bilyiik Tokyo 1 (A.A.) _Amour nehri ii- da temennide bu!unmu§tur. darhlar 5,10 kuru§, gluten bultdaylar 5,20 
elinden kurtaran bir fedakardl. kltabc!dan 125 kuru~la ahnabilir. zerinde Sennufa ve Hol•i adalan eiva- B d h . I kurustan 5.34 kuru§a kadar, arpa 3,28 ku· 

F k b f d k• k · f · k ' ura a e emmJYet e kaydedildigine rus, ~avdar 4 kuru~. tiftik 112 kuru,tan 
a at u e a ar opegm ve aS!, m • Hukuk ilmini yayma urumunun nnda 3 Sovyet top~ekerile J apon • Man· gore, Senufa adaSJ h.idisesine i§tirak etmi~ 116 kuru§a kadar, Anadolu yapa81sl 47,10 

sanlan bir kere daha hayrete du~iirdii: ne~riyab GU hudud muhaf1zlan arasmda 1iddetli ol~n Sovyet gemileri to~ekeri olmay!p kurus tan 48,30 kuru§a kadar. 
Hayahm tehlikeye koydugu kavgadan Hukuk i:J.mtni Yayma kurumu blr taraf- bir miisademe oldug" u ve bir toprekerin t I .. k' k b' I Dun yabanc1 borsalarda su flatte aUvre 
'- t ]d • k' 1 • tan her sene en salii.hlyetli zevata verdlr • ' ml ra yoz ve ti~u " top a miisellah sat1.1lar olmustur: Bultday kllosu 5,55 lm -~ur u ugu va 1t, yorgun uguna, yarasl· bath;;,, h•'n'n•'n de a;;1r hasara u;;rad,;;, d h k" "k "] d' 

mekte oldugu konferanslan bro§iir halin- ;;.;;._";;;~--;.;.;..;.;.........;;,;...;;.;:;~;;__,;;;;;;;;;;.;;....;;:~:.:..:;:;;;;~;,;,;a;;;,:a;,.;::u::;:GU::;,.:;m:;;o;t;;o~e;,;r ~•:;;r·:,"""...,...,.....,=,.,. riL!tan 6.64 kuru§a kadar, arpa 5,16 kuru$. 
na bakmlyarak yoluna devam e!mi~ ve de ne~rederken diger taraftan da Tell! ve _ misll 3,69 kurus, ketent<>humu 7,99 ku-
beyaz kadmm kokusunu takib ederek Tercume Ser!s! nam! altmda blr~ok llml Pari·s Sergi.si"nde I'ki. feci· kaza rus. !~ fmdlk 94,50 kurU§. 
nehri yiize yiize g~mi§ ve polis karako- ve k1ymetl! eserler! llsanuru.za ~evlrerek 
luna gelmi,ti. nesrett!rm!stlr. Mevlid 

B k d I k W ., Maras mebusu Al~edd!n Tlrito~lunun Math t • •• }50 k'J "k t • K b f ·· b 1 4 eyaz a In a oeaSI apl yi gar • Gaston Jez'den terciime ettig! F!nans il- ua pavtyonu U!i: I 0 yu a,tyan IZ!lay a tas! munase eti e tern· 
diikleri zaman, bir kere daha kurtulmu~ m1 • Amme Ma.'!anan Gene! Teori.s!. is • •• 1 Jd rnuz pazar giinii Bostanc1 camisinde o~· 
gibi sevindiler. tanbul Hukuk Fakiiltesl profesiirlerinden gun evve a!i:l I bir hamal yaraJandt le namazm1 rniiteak1b rnevlidhan Ha • 

Krozanm, Frans!Z Devlet f;liiraSJmn Son f1z R1za, Necati ve Kemal taraflarmdan 
ict!had Temayiillerl. doktor R~ar Hov!g'ln Paris 1937 sergisindeki matbuat pa· Balatta Kopriiba§mda mercimek fab- bilfunum §iiheda ervahma ithafen K1 • 
Tab!! hukuk nazar!yesinin devlet!n §ekll viyonu 3 gun evvel a~uml§hr. Eiffel ku· rikasmda yuk ta~JYan hamal Reeeb, ar- 21]ay Bostanci §Ubesi tarafmdan Mev lid! 

Geviren: 
F. Varal 

Nafia 
iizerlndekl tesirl, doktor profesiir Slddlk lesinin albnda bulunan bu paVI'yonda, ga- kas1nda 150 k1'lo yu"kle fabr1'kan1n r1htl- N b - k tt I kt A b Samln!n Devletc!llk ve !dare hukuku, pro- e cv• o u uru aca Ir. rzu uyuran· 
fe.siir l;lvars'm Kanun ve !~tlhad. Ankara zetelerin muhtelif devirlerdeki tarihi mmda duran motore ~1karken muvazene- !arm te~rifleri rica olunmaktadlT. 
Hukuk Fakiiltes! dekam Baha Kautar'm canlandmlml§hr. sini kaybetmi§ ve kalastan yere du1e1 ~:k 

Erzurum Direktorliirunden: 
Eksiltrniye konulan i~: 

1 - Erzururn Niimune hastane dahilinde on iki bin yedi yiiz lira bedeli 
ke~ifli kalorifer i~i kapah zarf usulile eksiltmiye ~lkanlmJllllT. 

2 - Eksiltme 12 ternrnuz 937 pazartesi. gilnii saat on altlda Hiikllrnet 
Konagmda Sthhiye Miidiirliik odasmda yapJ!acaktJr. 

3 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 953 dokuz yiiz elli ii~ lira 
muvakkat terninat vermesi ve buncl.an ba~ka a~ag1daki ~artlan haiz olmas1 
laZimd•r: 

4 - !;limdiye kadar bu ~bi i~leri yapll~na dair Nafta Vekaletinden a!· 
ffil§ oldu/nt ehliyet vesikasm1 ibraz etrnesi. 

5 - i~bu evrak1 okumak istiyen istekliler Erzurum ve istanbul Nafta 
Miidiirliiklerinde olruyabilirler. 

6 - Teklif rnektublan yukanda ikinci rnaddede yazll1 saatten bir saat 
evveline kadar Sihhiye Miidiirliik odasmda te~ekkiil eden Kornisyon Riyase
tine giindereceklerdir. 

7 - Posta ile gonc'erilecek mektublar ikinci maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Komisyonda bulunrnaSI liiz•md1r. Postada gecikmeler ka
bul edilmez. Teklif rnektublar1 iyice miihiirlii olacakl!r. (3586) 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanbgmdan: 
A,,k Giimriik Mubafaza Mernurlu.~u yeri yoktur. 1kincl bir ilan ya • 

Slyasl suclar mevzulu konferanslan ne§re- Paviyonda, matbaamn mucidi alan agn surette yaralanm••llr. 
d!len lnymetll kltablar arasmdadlr. ' 

OnivProite konferanslarJ Gutenberg'in matbaaSI, yeryiizundeki ilk ;;. :;. "' 
istanbul Unlvers!tes!nde blr sene zar • hurufatJ eritip dokmek i~in kullandlgl ip- Denizyollan amelesinden Reeeb, lnO-

fmda un!vers!te profesorler! tarafmdan tidai ~ekildeki ocagile aynen temsil edil- nil vapurunda ambarda ~ah§~rken ku
verllen 25 konferans. istanbul Un!versltesl mi§tir. Paviyonun so lunda, ilk F ranm musyoneu Ahmed vazifesi olmadti!l hal
tarafmdan toplanm1~ ve blr kltab hallnde gazeteeisi Theopharte Renaudot'nun me- de vinci hareket ettirmi§ ve zavalh amele 
bastmlm•~t•r. Her clddl kiitiibhanede mut- sai odaSJ goriilmektedir. d 
!aka blrer tane bulunmas• Ul.z1m gelen ve san 1klar altmda kalarak iiliim halinde 
cldden cok i.stlfadell alan bu kltab• hara- Yukan katta, biiyuk bir yevml gaze- yaralanmi§tlr. Yarah hastaneye kald1 • 
retle tavs!ye ederlz. lenin naSI! tertib edildigini butiin safa · nlm11, kumusyoneu hakkmda tahkikata 

r ll~lt't:PI iJt iSI.~Ri "'\ vardu. ba§lanm•~hr. 
"-~--------------~ ~---------~ubeye davet Serbest lrlandada intihabat KaYib muhhra defteri 

Em!nonii A.skerlik ba§kanll!iJndan: Dublin 1 (A.A.) Serbest devlet bu- Amerikan Erkek Kolejile Bebek bab-
§ubemlzde kay!dll be§ ve altmm derece - giin yalruz yeni parlamento azalanm ~esi arasmda diin bir portfoyle bir muh

den harb ve asker! maliillerden 200 Urahk degil, ayni zamanda yeni kanunu esasi !Ira defteri kaybedilrni§tir. Bunlan bu
arazl alan ve almtyanlann 1517/937 per- hakkmdaki karanm bildirmek iizere in- Ian Ni§anta§mda Valikonag1 caddesi 
~embe gUnUne kadar §Ubemlze kat'i olarak tihabata ba§lamJ§tlT. Omiir aparhmanmda 3 numarada mu • 
miiracaatlerl Vekilletl cel!lece bildlril:ni§ 1 
oldugundan acele ~ubeye miiracaatlerl, ak- Parlamentoda rniinhal 138 meb'usluga a!lim R1za zzet Giinere, yahut da Kolej 
s! takdlrde haklarmm sakit olaca~• ehem- mukabil ~ I kadm olmak iizere 274 narn- kap!c!sma vermesi insaniyet namma ri-

Cagnlar, Konferanslar, kongreler 
lkmale kalan talebeler i!;in 

kurs 
Beyoglu Halkevinden: 
1 - Li.se lk!nci devre b!rinc! s1ruf tale· 

belerlnden olup da ceb!r, hendese, flzll<, 
k!mya derslerlnden lkmale kalm1~ alanlar 
!~in Evlm!zde kurslar a<;IImi§b.r. 

2 - Derslere 5 temmuz 937 tar!hlnde 
ba~lanacakt1r. istivenlerin mtiracaat ede .. 
rek kaydolunmala~Inl rica ederiz. 

BALK OPERETi 
Yaz temsilleri 

Beylerbeyi iskele 
Tiyatrosunda 

6/7/937 sal! akqamt 
ESKi HAMAM 

ESKi TAS 
Opere! 3 perde 

Or kestra • Bale 
8/7/937 per&ernbe ak~am1 



% Temmuz 19:!7 

ILMT BAHISLER: 

Ibni Sina ve Bacon 
llmin esas1n1 ke~fedebilmek i~in k1yas 

ve tecriibenin faidesi yok mudur? 
Jngiliz filozofu Bacon, Y eni Manbk 

( ovum Organum) ad!. e•erinde: 
k ~Ski manhk (Aristo mantigi), haki
d ahn aranmasmi kolavlastmnalctan ziva-

e,b_esa" amiyane bil!l;iler olan hatalan 
les It ettigindtn faydah olmaktan zivade 
muziT olmustur. ilmin ilk tsaslanm kesif 
h~ t~hkilc edebilmek hususunda «kiyas» m 

1.,J,IT hizmeti yoktur. Hatta bununla or
~~ .,.,Jar bile bulunamaz. Bu alet. tabia· 
hn derinliklerine niifuz edebilmek I~ID 
Pek zay1fhr. 

1 
Bu~~;iin elimizde bulunan ilimler bize 

amamile Yunanhlardan gelmi~tir. Ro -
Ina, Arab ve hatta bunlardan sonraki 
kiielliflerin rserleri biiyiik bir hacim ve 
A';'le~te deiiildirler.» dtr, bu suretlt 

rMo YU ve biitun orta~a~I inkar eder. 
O · antJk yazanlann ~oi(u da ovum 

r~~;anum'Im cazibrsine kap1larak Ba -
h~n' dan once tecriibe ve mii,.hedeyt 

1~ ehemmivet verilmedi<(ini. Aristo' nun 
•uri manhgma koriikoriint ba~lanarak 
~~l_n1z kiyasla (Svllo<>isme) iktifa edildi 
RIOI zannetmislerdir. Bu miielliflere gore 
~~ri manti~IO . ve lr.~y.,m tecriibi ilimler 
CcFn k.Ui olmadi~IDI ilk dtfa anhvanlar 

ran~ois Bacon) ile (Descartes) ol -
IIIuslardiT. Halbuki Bacon'dan once tec
riibe ve mii<ahedeye ehemmiyet verilmi
l'o•.Ju dtmek: 
. lbni Sin a yoktu. Galilee yoktu, To -

l~elli voktu demektir: yani hb yoktu. 
1 tm Yoktu demektir. Bu yanh~ zihniveti 
c
1
erhedenl<r gene Avrupah miiellifler 

0 mu,Jardu: 
•
1 

«Bacon'un taraftarlar. ilimlerin ~abuk 
1 •rle:yijini her zaman tecriibi ve istikrai 
~etoda atfederler. Bu do~ru de~ildir. 
O ndan once de bircok alimler (Navum 

rganum} dan haberleri olmab!Zin il -
bin ilerlemesi icin ~·h~tyorlardl; Galilee 

unlardan biri idi» (I). 
Claude Bernard da ayni fikirdedir: 

b ~Bununla beraber hekimlik amlardan 
en :yiiriiyii$ii esna•mda miitemadiyen j, 

Rormei!e mecbur bulunrnus olduRundan 
(empirisme) saha.mda gorp:ii ile sayila
rntvacak kadar ~ok denemelere girismis 
~e bunlardan faydah bilgiler elde etmi$ -
Itt» (2). 
(l Buyiik alim e.erinin bdska bir yerinde 

• bu fikrini su sahrlarla tevid eder. 
. «Benim fikrimce, ilim adamlan ken -
di kesiflerini, kendi nazariyelerini ve 
lendi ilimlerini filozoflardan ayn olarak 
l'aparlar. Bu hususa inanmtyanlar bulu -
nur.a T. de Maistre'in sovlemi$ oldui\u 
rbi, ilimde en zivade ke~if yapmts olan
ann Bacon'u en az tantmts bulunanlar 

oldugunu (3), halbuki Ba~on'u okumu~ 
Ve onun dedikleri iizerinde derin diiliin
rnus olanlann zaten -Bacon'un kendisi 
fibi- ke1if yapma~a pek de muvaffak o
l~rnadtldannt sovliverek ispat etmek bel-

l kolay olur. Ciinkii bu ilim tarzlan ve 
bu ilim usulleri ancak laboratuarlarda. 
lecriibe yapan adam tabiat meselelerile 
ugra•hi\1 vakit o~renilir» ( 4). 
b «Bacon'un dehasm1 tammakla hera -

er, onun insan zekasm veni bir cihfl7 
;•rmis oldui(una, J. de Maistre'dan (5) 
·tzla bnaatim voktur. M. de Remu<at 
~ e _birlikte (6) ban a dr ovle geliyor ki 
I el~l a ram a (in duction), k1vastan (Syl· 
.?Rtsme) farklt birsev dei!ildir. Zaten 
lYle zannedivorum ki. biiyiik tecriibeci -
,•r de tecriibe kaidel .. inden once ctkmts
ardtr. Nitekim bii1•iik hatibler de bela -
~at kitablanndan once llelrr.islerdir. Bun
b~n dolayt bana Bacon'dan bahsederken 
d,]~, onun tecriibe muliinii icad elmi$ ol-
"~unu •ovlem•k c•i' d•vildir 11ibi .,.lit. 

o tecriibe usulii ki Galilee ve T oricelli 
onu o kadar hayret ver•cek surette tat -
bik ettikleri halde, Bacon onu hi~ bir va
kit kullanamamt~ltr>> (7). 

Filhakika Bacon' dan once biiviik tec
riibeciler yeti1mi~ ve onlarm arastnda 
ibni Sina gibi biiyiik doktorlar tecriibe
ve mii1ahedeyi daima muvaffakiyetle 
kullanm"lardtr. 

T ecriibi metodun Bacon' dan daha on
ce var oldu~unu bir defa daha I!OStermek 
i~in su sattrlan da isti~had edelim: 

«lstikra kaidelerini ilk defa Bacon'un 
bir meslek halinde topladiKina bakarak 
bu l<aidelerin kendisinden once tatbik ·
dilmedii<i neticesini ~thrmak dogru de -
ii;ildir. (Novum Organum) tam mana -
sile bir alim olan Galil<e'nin mesaisindcn 
sonra intisar etmi,tir ( 1620). Sunu da 
kavdedelim ki Bacon, tecriibi me.eleleri 
aydmlatmai(a her kalktstnda kendi kai
dderini tatbik ederken adamabllt yam!· 
mts:m~ (8). 

Rundan dolay1 kuvvetle ve kat'iyet -
le divebiliriz ki: Tecriibe ve miisahede -
nin liizumunu ilk takdir edenler -Bacon 
gibi- manttk~Ilar degil, tecriibe ile her 
zaman basba1a kalan, ve teeriibeyi mes
leklerinin kivmetli bir aleti olarak ellerin
den hi~ btrakmamts olan alimler ve dok
torlardtr. Ye bu .. Iann basmda da «dok
torlarm prensi» lbni Sin a gelir» (9). 

Filozof Reichen Bach'm miihim bir 
konfennsmda dedij!i gibi: 

«- Rasyoneller ayni zamanda riya -
ziyeci ve riyazi fizik~idirler. Tecriibeci
ler ise hayatta daima dogrudan do~ruya 
tecriibeye miiracaat ettikleri i~in bunlar 
umumivetle sosyolog, doktor ve tarih~i -
dirler. Bunlann isledilcleri ilimler yiiziin
den. tecriibeci bir felsefe kurmalan gayet 
tabiidir» ( 1 0). 

Bundan baska ttbda e~iz bir iistad 
olan 1bni Sinamn manltgtni yalmz suri 
manttktan ibaret saymak da yanlt111r. 
Onun manttibnda «maddi manttk» de -
nen ve vaktalan arayan, tetkik eden bir 
ktstm da vardtr ki bu, Bacon' un -yeni bir 
sey gihi ileri siirdii~- istikrai manhktan 
baska birsey degildir. 

----------~H~A~YDAR TOLUN 
fl) Franck, Dlctionnaire des sciences 

phllosophlque, Bacon maddest. 
(21 Claude Bernard. Ttbda Tecriibe, S: 1. 

Gallb Atanm terctimesl. 
(31 J. de. Malstre, Examen de Ia philo

sophie de Bacon, T. I. P: 81. 
(~) Claude Bernard"m aynl eseri. S: 358. 
(51 J. de Malstrc, Examen de Ia philo

sophie de Bacon. 
(6) De Remusat, Bacon, son Temps et 

sa pbllosophle. 
(7l Claude Bernard. Ttbda Tecriibe, S: 

82. Gallb Atamn terctimes!. 
(8J Buna.•, Umum! Fizlkte Usul, Fe1se!e 

mecmuas1. S: '1. 
(9> Avrupaltlar i:bni Sinam1za illoktor

larm Prensb lA.kabmt vermi§lerdir. 
(101 Kant hakkmdakl blr konreranstan. 

A<;IK TE~EKKOR 
<;anakkale Bogazmda Kapo Pino va

purunun batmast felaketini miiteakib 
hemen imdadimiza yeti~erek bizi kur
taran ve ~ehirde bi.itiin istirahat ve ih -
tiyaclanmtzi temin etmck hususunda 
pek biiyi.ik ~efkat ve himmet gosteren 
muhterem Vali Feyzi, Belediye reisi Os
man, Liman reisi Ali ~adi, Kayseri meb
usu Veli ile Bahriye garnizonu zabita
mmtza. Belediye Parkt bek~isine kadar, 
bize samimi misafirperverliklerini esir
gemiyen aziz halk ve koyli.ilerimize kalb· 
den kopan hakiki ~ukran ve minnetleri
mizi, Kapo Pino kazazedeleri namma a
lenen sunmagt bore bilirim. 

Giilnar Varal 

CUMHURIYET 

lknsadi lwreketler 
Frank sukutunun 
bizdeki tesirleri 

-
FrangJn yeni altm k1ymeti henliz 

FransiZ kabinesi tarafmdan tesbit edile
memi~tir. Bu i~ oyle pek kolay da ol
mtyaeakttr. <;:i.inkli Fransa, ingiltere ve 
Amerika ile yaptijlt para anla§masma 
baghdtr. Bununla beraber dun a~1lan 
Paris borsasmda frangm laymeti diger 
dovizlere nazaran yuzde 15 a§agi dii§ -
mii~tilr. 

Bizim borsam1zda da i.i~ giin evvelisi 
bir Tiirk lirast 17,68 franga sattllrken 
dun 20,50 franga sattlmi§I!r. 

Paris borsastnda diin 
muamele ba§ladt 

Y eni hiikumet Poincare'nin tarzm1 takib ederek 

frangm k1ymetini bilahare tesbit edecek 
[Baft!lrat• 1 fncl •ahl/cdel 

nin serbest~e icrasma musaade edileeek -
tir. 

Poincare'nin bu §ckilde hareket ettigi 
hahrlardadtr. 

Poincare, 1926 dan 1928 e kadar sii-
ren uzun bir tecriibe devresinden sonra 
frangm istikranm temin etmitti. Acaba frangJn bu yeni sukutundan 

bizim istifadelerimiz olaeak m1d1r? Bi
zim hariei borclartmtzm en bi.iyi.ik kts- Kabinenin diinkii miizakereleri 
mt yani tJni Tiirk borclan dedigimiz In- Paris 1 (Hususi) - Kabine bu sa -
s1m FransiZ Frangile odenmektedir. bah saat I 0 da toplanarak iki saat mu -
FranslZ frangmm k1ymeti ne nisbette zakerede bulunmu~tur. T oplanttdan son
di.i§crsc bizim bu borclanmtzm taksitleri ra ne~redilen resmi teblige gore, Harici
de derakqb ayni nisbette a§agt dii~mek- ye Nazm M. Yvon Delbos harici vazi
tedir. FranSiz ve isvi,re franklanmn yet hakkmda arkadaslanna izahat ver -
ge,en defa yiizde otuz sukut etmesinden mi~tir. Bunu miiteaktb kabinenin Meb -
bilistifade bizim biitiin harici borclan -
mtzm taksitleri yi.izde otuz a§agi di.i§ - USan meclisine golurmek istedigi baz1 ka
mii~tii. Tabii bundan bizim kamruz ol- nun layihalan miizakere edilmi~tir. 
mu~tu. ~imdi de vaziyet ooyledir. Siyasi mehafilde bu yeni kanunlann 

Diger taraftan Fransanm klering he- meclis tarafmdan kabulden sonra, par - Yeni Framm: Maliye NBZJn IU. BoBnct 
sablarmdan bizde FransiZ frang1 ola - lamentonun oniimiizdeki salt giinu tatil 
rak on mil yon Turk lirastna yakm bir yapacag1 kanaati vardtr. kadar dii~tiikten sonra pe~in ve kuvvetli a
alacagi vardir. Bu para Merkez Banka - Basvekil bugiin ogleden sonra muhte- ltctlar kar~tsmda .}6,30 da kapannu~ttr. 
mJZda bloke edilmi~tir. ~imcli Franstz lif ftrka liderlerini kabul ederek, uzun bir 1ki giin zarfmda Uni Turk tahvilleri bor-
frangmm klymeti ne nisbette a~ag. di.i- miilakatta bulunmujlur. sada iki liraya yak.m bir sukut kaydet-
~crse, Merkez Bankam1z bloke edilmi§ "",.,. mi,tir. Diin borsada bir Turk lirasma mu-
bu paralardan o nisbette kfn etmi~ ola - F rana1z frangmm latanbul kabil 20,50 frank almml~tn. lki gun ev-
cakhr. Eger FranSIZ frangmm klymeti vel bu fiat 17,68 di. 
yi.izde on be~ ~agt dii§erse, Merkez Ban- borsasmdaki vaziyeti 0~ tarallt itilal 
kamtzm bloke edilmi~. bu Franstz frank F ranstz frangimn Paris Borsasmda Londra 1 (Hususi) _ 1ngiliz ve A _ 
larmdan cdeeegi kar bir bu~uk milyon yiizde on be• nisbetinde sukutundan son- "k h k I 
Ti.irk lirast olacakttr. • men an ii umet eri ii~ taraflt para an-

. ra diin lstanbul Borsasmda 17,1 0 l•"rada la-ma•tna d '- '- 1 '-] d · F l§le FranSiz fran"'mn sukutundan is- 0 • • sa '" "" aca,. anna an ran-
.,. a~tlan ni Tiirk tahvilleri 15,95 liraya · · 1 d 

tifadeler bunlard1r. Ancak unutulmama- .. ---------.,=,_ ____ •a.:y_a_t•_m_t_n_a_t _v_e_:rm='•:_•.:,r:'.:.· r:_. ----.., 
SI laztm miihim bir nokta §Udur: 

Bu sukuttan bizim baricl ticaretimiz 
hi9 de istifade etmiyecek, bilakis zarar 
gorecektir. <;i.inkii Fransaya gonderile -
cek Tiirk mahna kar§t almaeak pararun 
k1ymcti o nisbctte dii~iik olacakhr. Di - • 
ger taraftan bugiin Fransadan alacag• 
olan tiiccarlanmtz da frangJn sukutu 
nisbetinde bu alacaklarmdan zarar et
mi§ olacaklardtr. 

M. TEZEL 

Dahiliye Vekili yarm 
Rusyaya hareket 

ediyor 

~irketihyriyenin • yem 

• - • 

vapuru denize indi 

It 
.,, , 

' '• , ' , ,, 'J 

lBartaraf1 1 fnel aallfted•J 
zar edeceklerdir. Bu ziyaret tamamile 
dostane bir mahiyettedir. Turk Cumhu
riyeti memleketimizin stkmttlt zamanla
nnda bize dostluk ve yardtm elini uzat
mi~ olan Sovyet Rusya hiikumetine 
kalbden gelen \>ir rabtta ile baghdu. Ve
killerimizin bu seyahatinin; ecnebi mem
leketlerde mubalaga edilmi§ olan Ru•
yadaki hadiselerin akabinde tesaduf et
mesi bizim de Sovyet kom~umuza kar -
$1 ayni dostluk duygularile miitehassis ol
dugumuzu ifade etmektedir. 

~irketihayriyenin vapuru deni~e indirildikten sonra 

Hariciye Y ekili T evfik Ru~tii Arasm 
riyasetinde bulunacak olan heyetimiz 
Rusyada 20 gun kadar kalarak Rus ri
calile goru§ecek ve bazt ilmi, i~timai tet
kiklerde bul unacakhr. 

Siikrii Kayaya Maarif V ekili Saffet 
Ankan vekalet edecektir. 

15 kumarbaz 
Galatada N ecatibey caddesinde Meh

medin kahvesinde 15 ki§i kumar oynar
ken polisler tarafmdan yakalanrm§hr. -···-Ostad Ali Ekremin te§ekkiirii 

Hastahg.m esnasmda hakktmda pek 
buyi.ik alaka gostermi§ olan zevah kira
ma derin te§ekki.irlerimi takdim ey -
lerim. 

A. Ekrem BulaYlr 

~irketihayriye tersanesinde ilk yapl
lan vapur diin merasimle denize indi -
rilm~tir. 

Merasim, ~irketihayriyen;n Haskiiy
deki fabrikasmda yaptlmi§br. Fabrika
nm lazai!Jnda bulunan ve heniiz lama -
men bitmemi§ olan larrnln boyah yeni 
vapur bayraklarla ve ~i~eklerle dona -
hlmi~ bulunuyordu. Fabrikanm biitiin 
i§c;ileri ve eivar halktan yi.izlerce ki§i 
meydanda toplanmi§b. Merasime 1stik
lill mar§ile ba~larum~, sonra lazak iize
rinde haztrlarum§ olan ki.irsi.iye <;Ikan 
~irket Umumi k&tibi Asaf gi.izel bir nu
tuk siiyliyerek ~irketihayriyenin hiz -
metlerinden ve Tiirk ~~isinin muvaffa
kiyetlerinden bahsederek: 

c- ~irketin idaresi ba~mda bulunan
lar bugiin kendilerinin giiguslerini ka
bartan §U muvaffakiyet manzaras1 kar -
~tsmda sizin daima yi.iksek bir vazife 
hissini rehber bilerek sebat ve ikdamla 
sarfettiginiz emegin bundaki hissesini 
bilhassa kaydetmekten bi.iyi.ik bir haz 
ve saadet hissederler. 
~anh Cumhuriyet idaresinin iqadile 

ve mi.i~terek mesainizle ba~artlan bu ~ 

bi.iti.in millete mal edilebileeek ve her
kesi sevindirecek bir eserdir> demi§tir. 

Bu nutuktan sonra ki.irsiiye gelen 
Haskoy Parti ba~kam da halk namma 
can!t bir hitabe irad etmi§, bundan son
ra, Vali muavini Hiidai bir tepsi i9inde 
kendisine uzal!lan makast aim•! ve: 
•- Cumhuriyet devrinde yaptlan bu 

geminin denize indirilmesi merasiminde 
bulunmaktan c;ok memnunum. Korde -
Jay1 keserek geminin kara ile alakasm1 
keserken bunun mes'ud bir vesilei ikbal 
olmasm1 temenni ediyorum.> 

Diyerek kordelayt kesmi§tir. 
(Beykoz) ismini ta§Iyan yeni vapur 

k1zakla beraber ve meydam dolduran -
!arm ~iddetli alkljlan araSJnda denize 
inmi~tir. 

Bundan sonra, davetliler, fabrikanm 
bah,esinde haz1rlanan bi.ifede izaz edil
rni§lerdir. 

Yeni vapurun yalmz tekne ve salon
Ian yapJiml§l!r. :;;imdi denizde bacast 
talalacak, kenarlan yap1lacak ve boya
nacakhr. Bu sebeble ancak bir ay sonra 
sefere ba§hyabilecektir. 
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Ge~ kalm1' bir tenkid 
t?:::!, azetemizde dort ytl once 
~ Sultan adlt bir eserim '"'""'"I 

edildi. Okuyucular lutfedlipl 
biiyiik bir alaka gosterdikleri i~in tefnl<a 
kitab haline konuldu ve nelrolundu. 0 
nazik alaka gene tekrar olundugundan 
kitabm nushalan bitmek ve ikinci basi 
yap1lmak uzeredir. 

Emekli ikebaylardan Nureddin adh 
bir zat i1te bu eseri laze ve pek laze ta
rihli bir mektubla uzun uzun tahlil 
ediyor, iislubunu - utanarak siiyliiyorum • 
pek zarif ve ~airane bulmakla beraber 
naklettigim vak1alann tarihe uygunlugu 
iizerinde tereddiid gosteriyor ve soruyor: 
Hangi kaynaldara bajvurdunuz? 

Cern Sultam okuyanlarla bundan son
ra okuyacak olanlar arasmda da bOyle 
bir suali varid goreoler bulunacagm1 dii
~iinerek i~te cevab veriyorum. Romam -
mtn kahramant olan Osmanh ~ehzadesi
ni ~ozile goriip haya!Jm yazan adamlar 
vardn: Caoursin gibi. so ora Borio, Guy
AIIard, Bouhours, Yertot, Paoli gibi a
damlar tarafmdan Ceme dair birtok .,er
ler yaztlmr~tn. 

Bocoles, Adolphe d'Archiae gibi mu
harrirler de Cemi roman mevzuu yap • 
m1$lardn. Yiktor Hugo bile «Asnn Ef
saneleri» nde Zim-Zizimi ba1ltkh bir 
manzume ile Ceme temas etmi~tir. 

F akat bu siyaset avaresi prens i~in en 
iyi ve en miilcemmel eser, Thuasne'10 ka
leminden c;Ikmt§hr. 1892 de bastlllll!, 
dokuz fasla aynlm~ olan ve Cern Sultan 
adtni lajtyan bu kitab, Yenedik ve Papa
hk evrak hazinelerindeki vesikalardan da 
istifade edilerel: yaz.ldtgt i~in miiste na 
bir bymet ta~maktadn. 

Bununla beraber tiirk~ede Thuasne'Jn 
kitabmdan daha miihim bir eser vard1r: 
Yak1ah Cern!... Thasne, bizim Hoca 
Tarihinin -Taciittevarihin- Ceme tahsis 
etti~i sahifeleri de iktibas etmi1tir. Halbu
ki Hoca T arihinin bu bahiste biricik me
haZI da Yaktalt Cemdir. 

Ben kendi eserimi yazarken Yaktah 
Cemi daima yammda bulundurdum, Ho
ca T arihini Sik "k gi:izclen g~irdim, 
Thuasne'tn bu iki eserde bulunmiyan 
Mkillerini iktibas etmekten geri kalma -
dtm, Caoursin gibi muharrirlerin kitabla
rtnt astllanndan okumadtmsa da onlar • 
dan mesela Hammer'in yaphgt iktibasla· 
n mukayeseli bir tahlille siizp:e<;ten 11e • 
~irme~i ve ziiyufunu abp halisini almagl 
ihmal etmedim. 

Emekli ikebay Nureddinin ili1tiiii bir 
nokta daha var ki romanda ge~en ve ash 
frenkce olan yer isimlerinin bazan doii
ru yaztlmamastm ten kid 1eklindedir, 
Muhterem miinekkid, Vaktab Cemi o
kumu~ olsayd1 bOyle bir tarizi reva gor
mezdi. Bu eserde ve hatta Sadeddinde 
meseli Polye Beyi deniyor. Bunu ben 
Napoli Krait diye yazdtm. F alr.at onla
rm Cemri dedikleri yerin Chambery, 
Flariten suretinde kaydettikleri mahallin 
Florence oldugunu ~ayed gosterrnemi1 • 
sem buyuk bir su~ i,lemis olmam. Ciinkii 
o yolu tuttugum takdirde romam bir sii· 
ru ha,iyelerle doldurrnak ieab ederdi. 
SITE vakialarJn s1hhatini tevsik i~in strl• 

ladtgtm notlan bir de bu suretle coiialt• 
mak. bilmem ki, dogru olur muydu? 

Bununla beraber emeldi ilcebaya te • 
~ekkiir etmek borcumdur. Zira eserimi 
roman gibi degil, tarih gibi okumus. Y a
ztlanmda o ~esniyi bulmak, emeklerime 
ktymet ,·ermek demektir ve ben bOyle bir 
iltifat oniinde ~iikranla egilirim. 

M. TURHAN TAN 

eu~r ~~~~lfl1Din1 <CoD~olfDDogu 
'-==-----="'"' Biiyiik Hikiye 

I goruyordu. Zaten o da hasta gibi goru-1 - Hay Allah der gibi bir hareket j Hava yagmurluydu. Giine~in arkasmda j vabt verildi. Bir yegen kendisine yaklat• 
niiyordu. Anita M. Osten'e cenaze ve yaplt, tok giizel bir akJam getirebile • saklanrnl§a benziyen ince bir yagmur. mtslt: 
miras hikayesini anlath. O.ten tebrik etti cektik: Nihayet papaztn titrek ve aeele nutku. - Biz gittigimizde bankaYl a~1k bu• 

Yazan: 
Vicki Baum 

-- Eh ... dedi, oyle ise bize de yat
l!t~k dii§uyor. Siz trende uyuyabilir mt-
51D.tz? 

- HayiT, dedi Anita. 
1 h- Ben de oyle. Maamafih gene AI· 
a rahathk versin .. 

Gene kadmt bittabi tantyan kontrol 
llternuru: 

- Nastl isler? diye sordu. 
!(-:-: Bi~ halantn cenazesine gidiyorum. 
u~uk btr miraSJm vamu~ .. 
Memur selamltyarak: 
- T ebrik ederim, diye mmldand1. 

~ Anita !renin oynakltklarile sarstlara~ 
d::P•.~Itm~n~na girdi. Pencerenin eamt~
t . gozlenm goke kaldtrdt. Parlak bu 
~~~tnisani gecesiydi. Bir an Anita'ya bu 
ol tzlann Thaya' da parltyanlarm ayni 
d rnadtiit hissi gelmi1ti. Ba!tnt avuclanna 

a:yad, B" 1 • bu .. · traz uyumuJ o masma ragmen 
~n gece uyamk kalmt~ gibiydi. 

tal!t re~ Viyanaya girdigi zaman heniiz 
<lllule giindiiz olmamJ§ll. 

«;eviren: 
Cemil Fikret 3-

Anita biraz ~a~kmdt ve ~antasmm sa
pml elinde stkarak gann dumanlan ara -
smda kendisine bir yo! anyordu. Kocast 
trenden ~tkmca 64 numaralt tramvaya 
bmmesini soylemi!ti. Fa kat bunu soy • 
lemesi kolay, yapmast zordu. 

- Sizi gideceginiz yere buakabilir 
miyim? 

M. Osten habersizce kar!tsma ~tkmt§-
11. Valizlerini ta~tyan kasketli bir 1ofor 
arkadan geliyordu. Anita kararstz: 

- Bilmem ki, dedi, dorduncu Arron
dissement' a gidiyorum. 

M. Osten: 

- Ala, dedi. ve dirseginden iterek 
gene kadmt istasyonun «~lkt~» levhasmt 
ta~tyan kaptsma dogru siiriikledi. Anita'
nm ~antasmt bir hamal almt~h. Otomo -
bile otururken: 

- Bugun ttra§lt degilim, dedi M. 
Osten. 

Filhakika oyle idi. Anita surahnm bir 
par<;aStnt §Oforiin kar§tsmdaki aynada 

ve gulerek: Amta: S1Tas1 gelinee Anita da kabre bir ku- luruz. 
- Ne yapacaksm1z bu kadar para· - Muhakkak, dedi.· Yaz1k ki don • rek toprak atlt. Miras heberi beynine bir Anita anlam1yordu. Thaya'da tekle 

yt? diye sordtL mege mecburum. yumruk tesiri yapmt§h. Hila hayret edi- para verilmezdi. 
- M. Ammer gann arkasmda bir bii- Otomobil durmu§tu. Osten: yordu. Ye ancak katibiadlin biirosunda 

fe yapmak istiyor. - f~te geldik dedi. kendine gelebildi. Tereke taksimatl yek-
Anita kocastndan her zaman «M. Os- Anita <;ok mah<;ubdu ve yo! yorgun - nasak bir sesle ve stra ile ilan olunuyor -

ten» diye bahsederdi. lugunun da tesirile M. Osten' e §&~ITa §I- du. Orad a bulunan butiin aileyi k1ya"ya 
Viyana sabah sislerinden heniiz s1yrt- §ITa te~ekkiir etti. <;antasm1 kaph. M. bir ktSkan<;hk biiriimu1tii. Anita'mn i•mi 

ltyordu. Anita pencereden tarafa dondu Osten Anita'mn veda eden ellerini biran sonda gelenlerdendi. Thaya'da durmayt 
ve teeessiisle di§anya baktt. Slit arabala- btrakmamt§h. Sonra kaldmma onunla unulacaga benziyen tren gibi .. Anita kat 
n, kasketli is~iler ve sokaklan temizliyen beraber indi. ;iapkasmt ~tkardt. Gene para alacagtnt iyiee anltyamarnt§lt. Y a 
makineler .. Dukkanlar daha kapahyd1 ve fabrikatoriin ba§mda ~ok az sa<; bulunu - nmda bir ses ftstldad!: 
yaya kaldmmlarmda kimseler yoktu. ~una ragmen bu kibar bir hareketti. - Sekiz yiiz ~ilin; miikemmel para. 

- Viyanaya stk !lk gelir misiniz? Osten tsrar ediyordu: Bu sekiz yuz ~ilin siyah elbisesile is -
- Gene ktzken bir defa gelmi§tim. - Belki daha dusiiniirsiiniiz. Size le· kemlesinde miitevekkil oturan Anita'ntn 
Osten latife etti: lefon numaram1 biTakaytm. ba§tnl dondiirmii~tu. F ak.at garda bufe 
- Ooo. ;lu halde aradan epeyce bir Ye Anita'nm eline bir katdovizit stkt§- yapmak i<;in kafi degildi. Oldiigii zaman 

zaman ge<;mi§ olacak. ttrdt. Kaldmmda yalntz kalan Anita ha- annesi ona bin §ilin vermi§ti. Zaten 1ef 
Bu !aft soylerken baJtnl Anita'ntn reket etmekte olan otomobile bake. 0 - do gar daha zengin bir ktzla evlenebilir

sapkastmn altma kadar egmi§ti. Anita nunde bulundugu evi son katmdan a§agi- di. Ye Anita kendisini se~tigi i<;in Am -
kahkiillerini ba~mtn iki tarafma alii. Os- ya kadar gozden ge<yirdi ve girdi. mer' e kar§t her zaman bir min net hissi du-
ten: «M. Osten'in bana nekadar nazik mu- yardt. 

- Bu ak~am ne yapacakstntz? diye amele ettigini kocama anlataytm» diye !smi ~agmltnca bir masaya kadar gitti 
soruyordu, size ~ehri gosterebilir miyim? dii§iiniiyordu. ve bir§ey imzalad1. Katibiadil online bir 

- T e~ekkiir ederim. F akat maalesef '~- '~- '~- kagtd uzatrni§II. 
bu ak~am burada degilim. Alii ekspre • Yukartda tabutla ve mum kokularile - Para alaeagtmt zannediyordum, 
sile doniiyorum. karttla~lt. Sonra merasim yap1ldt; k.ira ~ diye mmldand1 Anita. Kendisine: 

Osten: tomobillerile mezarltga kadar gidildi. - Banka size bu <;eki odeyece\:, ce -

'I- 'f. 'f. 

O~ii biraz ge~e Anita sokakta idi ve 
saat alt1 treninin hareketine kadar ser • 
bestti. «Nihayet i~te biiyuk 1ehir» diye 
diijlindii. Sokaklar, magazalar, otomobil· 
ler, otobii•ler ve insanlar, in•anlar, insan• 
lar ... Anita kendini selin cereyan1na 
biTaktt. «Y a rabbi diinyada bunlar da 
var rntyrnif?.» diye kendi kendine 1•1• • 
yordu. Gozlerini guzel giyinmi~ kadtn • 
lara diktik~e boyattlml§ elbisesi viicu -
diinde kii<;iiliiyor gibi geliyordu. eM. 
Osten ne zannetti acaba 1» diye tekrar 
etti. Bozt vitrinler o kadar 1•1aalt idi ki 
Anita gozlerini doyurmak ic;in onlerincle 
uzun miiddet duruyordu. Okuduiu 
mecmualar her §eyi anlatabilmekten ne 
kadar uzakh? Her ~eyi bildiginden daha 
iyi ve daha giizel buluyordu. Anita 
Kaerntnerstrasse'nin ko~esini dondiiiii 
zaman diikkanlarda l!tklar yanmtya bat· 
ltmt§lt. 

Ye boylece i~inde mavi elbisenin let • 
hir olundugu vitrinio oniine geldi. 

Ulr.tMt vul 



6 CUMHURiYET 

lifo salgm1 kar§lsmda 
Belediyeye yard1m 

etmek lazimdir 
Hastanelerini 

bu l?ehrin 
ba,ka l?ehirlerin hastalarina a~an 
hiikumetten ve hatta biitiin 

memleketten muavenet gormek hakk1d1r 

Kendi vatanda~lan kadar ta'!rah vatanda~lara da kucagun 
a~an istanbul hastanelerinden Cerrahpa~a 

Tifo hastahgmm lstanbulda salgm ha
lini almi§ oldugunu resmi makamlar da 
tasdik ediyorlar. Vasati olarak giinde be~ 
vak' a kaydedildigini gazete havadislerin
de okuyoruz. Hatta bir gazetede iki gun· 
de yirmi sekiz vak' a dan bahsediliyor. 

1§in ha§langicmda lagimlar a~1k, sular 
bula§Ik.. ilah gibi butlin mes'uliyet Be
lediyeye yiiklenmek istenildi. F akat ~ok 
geymeden meselenin boyle olmadJgl an • 
]a§IId!. 

Doktorlar, tabibler, baktriyologlara 
miiracaat ederek «Cumhuriyet>> gazete • 
sinin toplad1g1 ve anket tarzmda ne1 • 
rettigi kJYmetli maliunat halk1 tenvir hu
susunda ~ok faydah oluyor. 

Bu anket ne§riyatmda bir yanh§hk 
yoksa, hulasa olarak §una kanaat getir • 
mek mechuriyeti has1l o]uyor: 

I - Tifo mikrobu lag1m sulannda 
ya§Iyamaz. Bilakis tehlikeli olan «temiz» 
dedigimiz sulard1r. <;iinku «memba su • 
yu» diye i~tiklerimiz arasmda bile «te • 
mizligi>> sarmy ve kuyu gibi bula§Ik, dibi 
kolayca meydana yikanlabilen yerlerden 
doldurulanlar varmi§. Bu sulan, §eker 
ve ba§ka kJYmetli maddeler katarak limo· 
nata, §erbet ve 1urub haline getirmek, 
bunlan pahah soguk hava dolablan iyin
de buz haline getirmek bile bu sulann 
«hozuk olan ashm» degi§tiremiyor. Tifo 
mikrobu buzlar ve dondurmalar iyinde 
keyifli keyifli ya§Iyacak kadar mel'un 
imi~. 

2 - Sulardan, §erbetlerden, dondur • 
malardan sakmmak da kafi degilmi§. 
Yakaladigi miithi1 hastahgl «viicud k1· 
nkh~. hafif ha§agnsi» zannederek ve 
miiteharrik hirer mikrob yuvaSI olarak 
ayakta ge~irmege ba,hyan biyareler veya 
onlarla kolayca temasa gelen arkada§la
rmdan satm ald1g1miz sebze, salata, ye • 
mil ve hatta ekmek bile tehlikeli yiye • 
cekler iyine dahilmi§. 

3 - Biitiin bu saytlan tehlikelerin 
oniine geymek kolay degilmi,. Kanali • 
zasyonu bitirmek, lagimlan kapamak, 
sarn1~ ve kuyulan doldurmak, bostan -
Jan §ebir d1§ma atmak veya her bosta • 
nm etrafma yiiksek duvarlar yevirmek 
laz1m. Bu i§e Belediye degil, Naf1a pro
gram! laz1m. Bunu yalmz Belediyeden 
nasi! bekliyebiliriz? Bun! an hangi biit • 
yeden, hangi para ile yapsm? Ve bilhassa 
ne zaman yapsm? 

4 - Tifo hastah&I yalmz bize mah • 
sus bir 1ehir kusuru degilmi§, biryok me
deni memleket §ebirlerinde emsali var • 
ml§, diyorlar. 

Bulajik dedikleri bu medeni §ehirler • 
den ka~ tanesinin ismi z'ikredilebildi? 
Bu §ehirlerdeki tifo vak' alannm yoklugu, 
§iddeti ve bilhassa tarihi hakkmda ne 
soylendi? Bu sen eden mi, geyen sene • 
den mi, yoksa geymi1 senelerden mi bah
sediliyor? Belli degil. 

Ben Belediyemizi ne itham ne de mii· 
dafaa etmek istemiyorum. Ortada tutu§
mu§ baca var, yangm halini almadan bu
riu sondiirmek laz1m. Bu i1i yalmz is • 
tanbul Belediyesine yiikletmek ve ondan 
hem bunu sondiirmesini, hem de bundan 
boyle buna benzer felaketlerin onune 
gec;ecek tedabiri almasmi beklemek hak
sizhktir. 

Istanbul Belediyesine yard1m etmek 
lawnd1r. Bu ne §ekilde olabilir? Bilmi • 
yorum. Belki S1hbiye Vekaleti «miica • 
dele biitc;esinden» bu §ehire daha vasi 
bir miktar aytribi!ir. Kmlay te§kilatmm 
bu gibi meselelerde bir yardimi olur mu, 
olamaz m1 suali de varid oluyor. 

Bilhassa hastane meselesinde memle • 
ketin istanbul Belediyesine yardtm etmesi 
icab eder. istanbul Belediye hastanele • 
rinde yatan hastalarm yansmdan fazlaSI 
istanbullu degilmi§. Bu iitedenberi boy • 
le oldugu halde istanbul Belediyesi 
ta§ra belediyelerine: 

- Para vermezseniz hastamza bak • 
mam, demedi. 

istanbul §ehri, hastanelerine, §ebir has
taneleri d~gil, memleket hastaneleri naza
rile bakti. istanbul Belediyesinin bu iyi
ligini takdir ederek memleketin de lstan· 
bul hastanelerine yard1mm1 beklemek 
pek tabii olmaz mi? Bu yaz1dan as1l 
maksad da buna i§aret etmek, hatta bu
nu temin edebilmesi muhtemel bir tarz ve 
§ekilden bahsetmekti. Bu mevzua tekrar 
gelmek iimidile bugiin sozii burada ke • 
siyoruz. 

V. BIRSON 

Diinya bugday fiatlari 
yiikseliyor 

Diinya bugday ihtiyacmm miihim bir 
k:Jsmm1 kar§Ihyan Kanadanm cenub ve 
garb k:Jsmmda kurakhk oldugundan 
bugday mahsulii c;ok zarar gormii§tiir. 
Bu sebebden cihan bugday piyasaSI yiik· 
selmi§tir. Bu ylikseklik devam ettigi 
takdirde memleketimizdeki bugday mah 
sulii mebzul oldugundan fiat farki. do
layisile ihracat yapabilmek imkaru ba
sil olacakt1r. 

Tiirk 5'lor Kurumu .. 
Bir sene sonra bir 

Vekalete raptedilecek 
Ankara 1 (Telefonla)" - Tiirk Spor 

Kurumu, buglinkii §eklile ve ba§kan ve
kili Adnamn riyaseti altmda bir sene 
daha idare edilecektir. Bu bir sene zar
fmda, yap!lacak uzun tetkikattan sonra 
Spor Kurumu bir vekalete raP,tedilecek • ve bu suretle spor i§leri tamamen dev -
let tarafmdan idare edilecektir. 

Dahiliye Vekili $likrii Kayan1n Mos
kovadan avdetinden sonra Ankarada bir 
spor kongresi toplanmas1 ihtimali de 
vard1r. 

Pazar giinkii ma.;larin 
hakemleri 

Futbol federasyonu, pazar giinii ya -
pilacak milli klime mac;larmm hakem • 
lerini tayin etmi§lir. Galatasaray • Gii
ne§ ma<;'ml Kemal Halim, Fenerbahc;e • 
Be§ikta§ mac;1m izmirli Mustafa idare 
edecektir. 

<;ekoslovakya ve Yunanistan
dan gelecek atletler 

Galatasaray kuliibiiniin yiidoniimii 
miinasebetile yap1lacak mlisabakalarda 
c;ekoslovakya ile Atinadan muhtelif 
mesafeler ic;in atlet davet edilecektir. 
c;ekoslovakyadan ahc1 ve atlaytcJ, Yu • 
nanistandan ko§ucu getirilecektir. 

Londrada yapdacak atletizm 
miisabakalari 

17 temmuzda Londrada yap1lacak olan 
ingiliz atletizm mlisabaklarma atlet • 
lerimizden sink atlayiCI Galatasarayh 
Fethi de i§tirak edecektir. 

Biitiin dlinya atletlerine a~1k olan bu 
miisabakalara Yunan atletleri de i§tirak 
edeceklerdir. 

Bu mUsabaklar vesilesile Atinada ya
pilan bir sec;mede Yunanh Sillas diski 
49,58 metro gibi uzun bir mesafeye sa
vurmu§tur. 

Su sporlar1 hakemlerini davet 
Su Sporlan Federasyonundan: 
Yiizme ve kiirek hakem kursuna iljti

rak eden denizcilerimizin 3/7/937 cu • 
martesi giinii saat on ii~ buc;ukta C. H. 
P. ilyon kuru! binasmdaki bolge mer • 
kezine gelmeleri teblig olunur. 

Scotland Yard 
nasd cahstr? ... ' 

Emniyet Umum Miidiir· 
liigii miihim bir eser 

terciime ettirdi 
Zabta mensublanmn mesleki bilgile

rini artirmak maksadile biitiin diinyaca 
tamnmis mesleki eserlerin, Emniyeti U
mumiye Miidiirliigii tarafmdan dilimize 
terciime ettirilmesine karar verilmistir. 

Ilk olarak ingiliz intellicens Servis 
,eflerinden Sir Basil Tom'un lngiltere 
Emniyeti Umumiyesi hakkmda yazd1g1 
eser dilimize c;evrilmi§tir. Bu eserde 
·(Scotland Yard) m nas1l te§ekkiil edip 
naSI] yahjhgi ve ne gibi i1ler gordiigii 
izah edilmektedir. Bu gibi eserler paras1z 
olarak yalmz meslek mensublanna ve • 
rilecektir. 

i Viyana donii~ii 
Yaz.an: M. Turhan Tan 

Bir degil, on degi], yiiz kere 
okunacak tarihi bir 1aheser 

<;Jkh 
Fiab 150 kuru~tur. 

It 

~lAC I RA$iD 
""' oldiirdii. Onun oliimile benim me1gul ol

dugumu goriince sizi tehdid ederek bir 
bu tehlikenin oniine ge~mek, sonra hem 
bu oliimii, hem gelmi§ken hoi gitmemek 
iizere sizden a§Irdlgl miicevherlerin hir
sizhgmi bir ka~ak olan ogluma yiiklet· 
mek istiyor. Al~ak herif... 

«Cumhuriyeb in milli sergiiz.e,t romanr : 39 ====-~ 

Odama girince iyeride onu buldum. Na
si! girmi§, nereden girmi§ bu mel'un? Bil
m•yorum .. 

ze neye mal olacagm• kestirmek de kolay 
degildir. hisi mi? Maksadtnl, hedeflerini 
goriip bileyim ki bir taraftan oglumu 
kurtarmak, diger taraftan sizi kurtarmak 
i~in oniimii gorerek hareket edeyim. 

- Gayet kolay ... Mahmudu as1l is
mile araytp beni bulmak iizere camiye 
yolhyarak bah~e duvanm atlamak sureti
le girdi. E vet, sonra?... Sizden istedigi 
nedir? 

F eride Hanim bir lahza durdu. Biitiin 
viicudiinde bir iirperme vard1. Korkuyor, 
soyliyecegi sozlerin her biri bir giin ken
disi ic;in ayn bir oliim iskencesine vesile 
teskil edecek samyordu. Sami Bey bu 
korkuyu sezerek: 

- Feride Hamm, merak etmeyiniz, 
bana her§eyi anlatlmz. Goriiyorsunuz ki 
sizin aSil sak!tyacagmiz §eyi ben c;oktan 
biliyordum. Bu hayduda karsi nekadar 

'<in ve diledigi gibi hareket ederseniz 
iiniz, o sizi gene rahat btrakm•yacak

br. Siz onunla tek ha§tnlza miicadele ede· 
miyecek, onun her zaman ziyaretlerine 
mani olamlyacaksmiZ. Bu ziyaretlerio si-

Bundan sonra kadm, basma gelenleri 
oldugu gibi anlatmaktan ha§ka yare bu
lamadi ve ilave etti: 

- Diisiiniiniiz ki c;a!dlgl miicevherler 
arasmda N ihadm benim elimde bergiin 
gormege ah§tigl yiiziikle bir igne vard1. 
Bunlann arttk benim elimde olmad1gmt 
iki giindiir gizliyorum. F akat daha ne 
kadar gizliyebilirim? Onlan c;alan adam1 
soylememek hakikaten zavalh Mah
mudu lekelemek demektir. Hatta ben it
ham etmesem bile._. 

- Alc;ak herif ... Adile kadm cinaye
tini onun iistiine yiikletmek imkamm go
riince simdi de buradaki vaziyetten isti
fade etmek istiyor. Sabtk kans1 Nihali 
evinden barkmdan ettikten, sefil ve peri-

san bir hizmet~i yaptlktan sonra nibayet 

F eride Hamm, ellerini a~arak 1slak 
gozlerile is tim dad eder gibi: 

- Ah ne akak, ne hayaSiz herif Sa
mi Bey ... Bir zamanlar boyle bir ada
rom kanSI olmak ne betbahthktir bi!iyor 
musunuz? Ben bu hayaSizhktan nasii 
kurtulacagim L Ben bu erzel herifin elin
den nasii kurtulacag1m ? .. 

Siddetli bir kin ve nefretle sars1lan 
Sami Bey hiddetten di,leri gicl)'darken 
kendisini tutmaga liizum gorerek bir Jab. 
za bir heykel gibi durdu. Sonra kadm1 
teselli etti: 

- Merak etmeyiniz, sizin davanizla 
bizim davam1z birdir, hep beraber kur
tulacagiz. Bu davada biz Nihad Beyi 
ve oglumu da alarak birlesmege, belli 
etmeksizin hep beraber hareket etmeil;e 
mecburuz. Belli etmemek ic;in onun is • 
tediklerini ya~maga, mesela miicevherle
rinizin hmiZI olarak oglumu ihbar etme
ge mecburuz. 

Tiirk denizcilerinin bayram1 

Bu §erefli giin biiyiik 
tezahiiratla kutlulandi 

Denizcilerimiz tarafmdan diin Cumhuriyet abi
konuldu, gece 

eglenceler yapddt 
miiteaddid ~elenkler desine 

denizde biiyiik 
Kara sulanmJZda istikJalimizin temin 

edildigi giiniin y1ldoniimii miinasebetile, 
diin, Tiirk denizcileri bayram yapmi§ -
lard1r. Kabotaj bayrami adm1 verdigimiz 
diinkii merasim, bilha~sa candan ve sa
mimi olmustur. Bu §erefli giin miinasebe
tile §ehirdeki biitiin deniz miiesseseleri. 
limanda Tiirk ve ecnebi vapurlan, san
dallara vannc1ya kadar biitiin kii~iik me
rakib bayraklarla donatiimisli-

Denizyollan idaresinin T ophanedeki 
binas• oniinde toplanan Deniz Ticaret 
mektebi talebeleri, Denizyollan, Akay, 
Sirketi Hayriye, KIIavuzluk, T ahlisiye, 
Tiirk Gemi Kurtarma Sirketi, Liman 
hletme ldaresi miimessil ve mensublan, 
hususi armatorlar, temiz ve yeknasak ki
yafetlerile ve muntazam bir kafile halin
de saat I 0 da Taksim abidesine hareket 
etmi,lerdir. Kafilenin oniinde Sehir ban
dosu gidiyor, arkadan da ac;•k otomobil
lere yerle§tirilmis olan c;elenkler geliyor
du. Merasimin ba~lad1gl vapurlann se • 
lam diidiiklerile etrafa ilan edilmi§: bu 
mada bir bahriye boJiigii de onde IDIZI• 
kas1 oldugu hal de KaSJmpa§adan T aksi
me hareket etmi§tir. Alay, saat on bu~uk
ta T aksime gelmi1 ve abidenin etrafma 
muntazam bir surette dizilmi§tir. Saat 
II de abideye merasimle bayrak ~ekilir
ken limandaki biitiin vapurlar diidiik 
ottiirerek kabotaj istiklalinin tes'idi mera
simine i1tirak etmi§lerdir. 

Bayrak c;ekilme merasiminden sonra, 
Deniz Ticaret Miidiirliigii, T ahlisiye 
!daresi, Denizyollan, Akay, Sirketi 
Hayriye, Liman hletmesi, armator Mus
tafa Sad1kzade, Deniz F abrika ve Ha
vuzlar ldaresi ve sair deniz tejekkiilleri 
ve armatorlar tarafmdan gonderilen ~c
lenkler abideye konulmujtur. 

Bunu nutuklar takib etmi1tir. Evvela, 
Deniz Ticaret mektebi ta!ebesinden AT. 
Giiner denizciler bayrammm mana ve 
mahiyetini canlandiran bir hitabe irad 
etmi~tir. 

Bundan sonra, Turk Kaplan ve Ma
kinistler Cemiyeti reisi Said kaplan bir 
nutuk soylemi§ ve ezciimle demi,tir ki: 

«- Asnlardanberi devam eden salta
natln sakim ve fena idaresizliklerinin ne
ticesi olarak Turk milleti oliime dogru 
siiriikleniyordu. Fa kat Tiirk, asil kanmm 
ve esaret tanumyan ruhunun biitiin ener
jisile silkindi, miitefessih saltanatm bo • 
yundurugundan kendisini kurtarch. Bii
tiin dii§manlanm yendi. Ve tarihin kay
detmedigi zafer 1ahikasmi yaratbktan 
sonra, bu salllkanm yamaclan arasmda 
magsub haklanm istirdad i<;in Lozan' a 
gitti. Tiirk, Lozan' da da muzaffer oldu. 
Onun oradaki zaferlerinden biri de Tiir
kiin kabotaj sulannda tam hakimiyet ve 
istiklalini temin etmesidir. hte biz 1imdi 
bu 1erefli giiniin yi!doniimiinii kutluluyo
ruz.l> 

Said kaptandan sonra Cumhuriyet 
Halk Partisi narmna F ehmi de bir hita
bede bulunmu§ ve bundan sonra yiizlerce 
ki,i, mlZikanm refakatinde Denizcilik 
marjiDI soyJemi§tir. 

Merasimin sonuna dogru biiyiiklere 
a§agidaki tazim telgraf!anmn yekilmesi 
alk•§larla kabul edilmis ve saat 12 de a
bidedeki merasim candan tezahiirat ara
smda nihayet bulmu&tur. 

F eride Hamm hayret iyinde yerinden 
f1rlar gibi: 

- Nasi! olur~ Buna hangi vicdan ra
ZI olur? 

Dedi. Fa kat Sami Bey onu !eskine 
c;ah§uken i<;eriye Nihad Bey girdi. Pek 
az zaman sonra bu iiy ki1i aralarma as1l 
ismile irfam da almi§Iar, korkunc bir 
muadelenin halli iyin miinaka§aya ve 
miizakereye dalmt§lardl ... 

Bir miihendis ve bir a~1k 
Galatasaraydan Taksime c;1kan biiyiik 

yo! iistiinde, ko1edeki tiitiinciilerden bi • 
rine: 

- Bursa soka&l hangisidir? 

D.iye soran yakl§lkh, orta ya§h, fakat 
zarif giyini§ile gene goriinen bir adam 
Bursa sokagma sa ph: yiiriidii. Solda ikin
ci sokaga dondii. Kapiiann iistiindeki nu
maralara baka baka nihayet aradigim 
bulmu§ gibi bir kap1y1 yald1. 

Neden sonra kap1ya gelen tombulca, 
san§m bir Ermeni kadma: 

-Madam Rozanm evi mi~ dedi. 

- Evet efendim ... 
- Siz Madam Rozasiniz galiba ... 
- Evet, efendim ... Oda m1 istiyor • 

sunuz~ 

Said Kaplan nutkunu soyliiyor 

Biiyiiklere fekilen telgrallar 
Biitiin Tiirk denizcileri namma biiyiik

lerimize §U telgraflar ~ekilmi§tir: 
Alaliirke 

Bayramlanm gogiisleri kabararak Y.:· 

vincle kutlu!tyan denizci evladlann can
dan gelen minnet ve §iikranlanm Biiyiik 
ve sevgili Atalarma sunarlar. 

Ba§Vekilfsmet lniiniine 
Lozan' da yarathgm varhgm I temmu

zunu kutlu!tyan denizci c;ocuklann son
suz minnetlerini sevgili Ba§vekillerine su
narlar. 

Biiyiik Millet Meclisi Reis/igine 
Senei devriyesini biiyiik bir sevincle 

kutluladlgtmiz bugiinde kabotaj hath
miZI bize tamtan Biiyiik Meclise sonsuz 
minnet ve siikranlanmtz. 

C. H. P. Yiiksek Ba~kanl1grna 
1 temmuzun senei devriyesini sevincle 

kutluluyoruz. Bunu bize verenlere son
suz §iikranlanrmzi sunanz. 

ikttsad Vekaleline 
Yiiksek himayenizle hergiin bir kat da

ha inkisaf eden denizciligimizin biz men
sublan sevincle kutluladlgtmtz bugiinde 
size sonsuz minnetlerini sunarlar. 

Radyoda veribn konlerans 
Kapotaj bayrami miinasebetile dun ak

§am Istanbul Radyosunda, Deniz Tica
ret Miidiirii Miifid Deniz tarafmdan k.
sa bir konferans verilmi§tir. Cumhuriyet 
devrinde denizciligimizi ve kabotaj ist;k
lalinin ehemmiyetini anlatan Deniz Ti
caret Miidiirii, konferansmJ §U sozlerle 
bitirmi§tir: 

«- Bugiin, bizim de beynelmilel de
nizlerde bayraglmiZI dalgalanduan ti • 
caret gemilerimiz, ticaret filosuna mes • 
ned olan bir yiiksek mektebimiz, gec;en 
sene Golciikte, bugiin Halicde yapiCISI 
Tiirk olan tekneleri sur~ indiren tezgah
lariiDiz var. Avoupa santiyelerine Ismar
lanan 32000 tonilatoya varan gemile • 
riHiiz ve bunlan takib edecek yeni ycni 
teknelerimizle ticaret filomuz hergiin 
giirbiiz bir ~ocuk gibi biraz daha biiyii
mektedir. 

Pek yakm bir istikba1de i:iyle giinler 
gelecek ki, Tiirk k1yiian giizel limanlar
la hezenecek, Tiirk ticaret filolan bu 
yurdun her mahm ve her ihtiyacmi ken
di ambarlarmda ta§lyacak, aziz bayragl
miZ diinya denizlerine renk ve §eref ve
recektir. 

Bize bu mutlu giinleri (I temmuz) ile 
a~anlar varolsunlar.» 
Diin geceki donanma ve tenvirat 

Denizciler bayram1 miinasebetile diin 
gece, limandaki biitiin gemiler: K1zku\e-

Bu sua! ilstiine bir§ey hatnlami§ gibi 
bir lahza duran zarif adam elini yene • 
sine gotiirdii. Gozlerini be§ on sene evvel 
yok giizel oldugu anlajllan kadma dike

rek: 
- Hem evet, hem haytr! 
Diye cevab verdi ve kadmm hayretini 

gorunce izah etti: 
- Oda aramaya degil, bir kiracmiZI 

aramaya geldim. Amma ho§ odamz var
sa onu da gorebilirim. 

- Bo1 odam yok, on he§ gun sonra 
ho§alacak bir odam var. Hangi kirac1}'1 
anyordunuz beyefendi? 

- Leyla Hammi. 
- Ah, Leyla Hanim 1imdi di§anya 

~Ikh. Maatteessuf goremiyeceksiniz. 
Zarif adam giildii, bajlm salladi: 

- Saklamaym1z, Leyla Hanim belki 
daha uyanmadi. hi olmJYan gene k1zlar 
iyin heniiz pek erken demektir. Fa kat za
ran yok, hem jU ho§alacak odan!ZI go • 
riirum, hem de miisaade ederseniz bek • 
lerim. 

Madam Roza, kar1ismdaki adami §Oy
le bir siizdii. KJYafeti ve bali pek emni • 
yet veren bu adamm istegini reddetmek 
giiytii. 

- Buyurunuz, odayi goriiniiz ve is· 
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0~ ki,iyi birden 
oldiiren heykeltra~ 
Bu miithi~ cinayeti, asd 
sevgilisini oldiirebilmek 

ugrunda yapmif 
Gec;.on martm 

son glinlerinde, 
Nevyorkta, esra • 
rengiz bir cinayet 
olmu§, Be§inci ead
dede, Joseph Gede
on isminde bir ada
mm evinde, sab1k 
karlSI, k1zlarmdan 
biri ve ahbablarm
dan bir erkek olii 
olarak bulunmu§ • 
tu. Joseph, o giin, OZduriiZen gene k•z 
sab1k kans1 ve c;o- Veronika 
cuklanm ziyarete gelmi§, ve uzun miid· 
det c;aldigt halde ac;IImiyan kapiyt, bir 
hissi kablelvukula, ki.rarak ic;eri girince, 
kansile kiZI Veronica'mn, c;m;1plak ce
sedlerile, ba§ka bir odada, ahbablann • 
dan Frank Byrnes'in cesedini gi:irmii§• 
tiir. 

Zab1ta 'i§e el koymu§ ve tesadlifen ele 
gec;en, Joseph'in iivey k1z1 Ethel'in bir 
sabun listiine hakkedilmi§ resmile biz· 
zat Ethel'in ifadesi iizerine, Robert tr
win isminde, deli§men bir heykeltra§ • 
tan §Uphe edilmi§tir. 

irwin'in ati:ilyesinde ar"§brma ya • 
piimi§ ve atolyede Veronica Gedeon'un 
i:ildlikten sonra alman c;ehre kahb1 ele 
gec;irilmi§tir. Bu ke§if, klzm cesedi lize· 
rinde gi:irlilen alc;1 k:JrmtJiarimn mev • 
cudiyetini izah etmi§ oluyordu. 

Zab1ta derhal heykeltra§l aramaga 
ba§ladi. Katilin o olduguna zerre kadar 
jliphe yoklu. Fakat irwin'i bulmak ka• 
bil olamiyordu. tl'c;iizlii cinayeti ika etti• 
gi giin ortadan kaybolan heykeltra§, bii· 
tiin §imali Amerikada ara§hnldi, mec
mualarla ve gazetelerle resimleri basil· 
d1. Fakat biitiin taharriyat bo§a gidi • 
yordu. 

Zab1tanm bu faaliyeti arasmda, hey• 
keltra§m, Ethel'e a§Ik oldugu ve o
nun yiiziinden birkac; defa delice i§ler 
yapbg1, hatta tJmarhaneye girip <;Ikbj!l 
da tahakkuk etmi§ti. Nihayet, he§ giin 
evvel, Clevland'da bir otelde yah§an bir 
gene k1z, ayni otelde c;ali§an Robert 
Mussay isminde bir adamm, katil Ro • 
bert irwin oldugunu zab1taya haber 
vermi§tir. 

Bu ihbar iizerine, katil heykeltr"§m 
takibine 187 sivil memur birden <;Ikml§· 
l!r. Fakat, o, bu 187 polisin elinden de 
kac;maga muvaffak olmu§ ve nihayet, 
hi<;' beklenmedik bir Sirada, ~ikagoda 
yakay1 ele vermi§lir. 

Katil, zab1taya verdigi ifadede, Ethel'i 
sevdigini ve diinyada en fazla sevdigi o 
kadmi oldiirmek istedigini, bu maksad· 
Ia onun evine gittigi zaman, evde an • 
nesini buldugunu, aralarmda ~1kan bir 
miinaka~a iizerine onu bogarak i:ildiir• 
diigiinii, sonra kaqlSlna ~1kan Ethel'in 
k1z karde§i Veronica'yr ve a§agr kattaki 
kirac1 Frank Byrnes'i, kendisini ele ver· 
memeleri i~in bic;akladigmi biiyiik bir 
sogukkaniiiikla itiraf etmi§tir. 

Takas heyeti diin topland1 
Kambiyo murakibi, Ticaret Odas1 U· 

mumi katibi ve Cumhuriyet Merkez 
Bankas1 mlidiir muavininden miite§ek· 
kil yeni takas heyeti dlin ilk toplantJsmt 
Tiirkofis miidUriinlin riyasetinde yap • 
mi§tlr. 

si ve biitiin deniz miiesseseleri tenvir edil· 
mi1ti. T ahlisiye ldaresile Liman hletme 
idaresinin donattlgi iki duba Dolmabah· 
c;e ac;1klannda demirlemistir. Geceyan • 
sma kadar bu dubalardan havai fi1ekler 
ahlarak tezahiirat yapiimi§hr. Akay ve 
Sirketi Hayriye ldareleri tahsis ettikleri 
hirer vapurla kendi memurlarmi ve aile• 
lerini gezdirmi,ler4ir. 

Denizyollan ldaresi de kendi memur· 
Iarile davetlilerine mahsus olmak iizere 
fzmir vapurunda bir suvare vermi~tir. 

terseniz bekleyiniz. Amma Leyla Ha • 
mm uyumuyor, bu sabah erkenden d11a• 
n ~1kh. 

- Oyle mi? 0 halde size inanmah• 
y1m. Miisaade ediyorsunuz demek ..• 

Yabanci adam, Madam Roza'nm o· 
niinden gec;erek i~eriye girdi. Gosterdigi 
merdiveni ~Ik!:I. Merdiven ba~mdaki oda· 
da ]aiibali ve ah11k bir taVIr!a bir koltuga 
gomiildii: 

- Odanizi hem en gorebilir miyim? 
Diye sordu. Madam Roza: 
- Bekar m;s•mz ~ <;:iinkii ben ancali 

bekara oda veririm. 

- BekarJm ya ... Evli olsayd1m, siz 
de bir evliye oda kiralamak prensipini ka• 
bul etseydiniz benim i~in ne felaket olur• 
du! ... 

Madam Roza bu sozden bir1ey anl1 • 
yam1yarak merakla sordu: 

- Neden? 
- Sizin gibi giizel bir kad1nm evinde 

baeyka bir kadma bagh olmak felaket de· 
gil midir~ 

Bu siiz Madam Roza'mn agzmi lm • 
laklanna ula§hrdJ. F akat birdenbire he• 
yecamm ve sevincini izhar etmekten pi§• 
man olarak kendini tutmaga ~aii~tl. Bah• 
si degi§tirdi: (Arkasz var) 



2 Temmuz 193', 

lifo vak'alan kar~1smda resml tedbirler 
S1hhiye Vekili «Endi§eye 

liizum yoktur » diyor 
1Ba$taratt 1 !net sahttedel 

hydedilmi,, haziran, temmuz, agustos 
ve eylul aylarmda i!e bir tereffii mii1a -
hede olunmujtur 

Bu sender zarfmdaki tifo vukuah §U-
<Iur: 

a... Bulna Te.•az AtunM z,w 
1933 29 121 193 200 
1934 25 109 88 90 
1935 30 79 116 142 
1936 51 130 185 200 
Goriiliiyor ki, 935 senesinin temmuz 

ayllldat. itibaren vukuatta gayet bati ol
llla1 iizere bir tereffii vard1r. Bu tereffii. 
936 senesinin muhtelif aylannda temadi 
ederek senelik vukuat yekunu 1445 ade
dine balig olmujtur. 937 senesinin ka -
nunusanisinde 149, 1ubatta 55, martta 
46, nisanda 54, may1sta 99 olmak iizere 
haziran sonuna kadar olan vukuat 741 
adedine balig olmu§tur. 

Bir aydaki vakayiin boyle c;ok olmast 
hize intani hastahklann bati bir §ekilde 
Yiikseldigini gostermektedir. Fa kat bu 
senenin alt1 aymda ald1g1rn1Z yekun, ge
~en aene yekununun msf1d1r. Bu itibarla 
hiiyiilt bir tifo salg1m manzarast goster -
lllemektedir. F akat her ne olursa olsun 
hir ayda bu kadar tifo vak 'astnm goriil
lllesi iizerine yaphg1m1z tetkikat, bunun 
ne bir su, ne de siit intant olmad1g1m, sa
dece temas intam oldugunu gosteriyor. 

l,te latanbulda son giinlerin dedikodu 
lllevzuunu te,kil eden tifo meselesinin bii
tiin hulasa11 bundan ibarettir. 

Tetkikattan altnan netice 
Meseleyi yerinde tetkik ic;in Ankara

dan buraya gelmegi miinasib gordiim. 
\! ekalet H1fztss1hha Dairesi reisi doktor 
Astm Ararla Merkez H1fz1mhha mii -
essesesi birinci miidiirii doktor Emil Got
schlich ve burada Yilayet ve Belediye
nin alakadar miitehasm ve memurlann1 
loplad1m, vaziyeti beraberce gozden ge
~rdik. Vast! oldugumuz net ice 1udur: 

lstanbulda astrlardanberi beledi bir 
halde devam eden tifo hastahg1, son ay
larda evvelki senelere nisbetle bir artma 
Roatermektedir. K111n mutad uyu§ma 
devresine giren bu hastahk yaz aylann
da artar, aonbaharda en yiikoek haddine 
Vast! olur. Yukandaki adedler de bunu 
&osteriyor. Her sene eylulden soora bir 
lenezziil ba,lamaot lazun gelirken 936 
senesinde bu tenezziil evvelki seneler ka
dar olmaml§, nisbi bir tevakkuf goriil -
lllii1tiir. Bu sene ise ilkbahar aylannda 
gec;en aenelerin mukabil aylarmdan fark
h bir hareket goriilmektedir. Yukanda 
da dedigim gibi bu fark haziranda bir -
denbire yiikseldi. Gec;en senenin 51 vak
A'tna mukabil bu sene haziranda 341 
vak'a tesbit olundu. Bu arhnarun sebebi 
kat'i olarak soylenemez. Bununla hera
her vak' alann, 1ehrin en fakir. temizlik 
Ve 11hhat 1eraiti fena alan yerlerinde ve 
haya!Jnt giic;liikle temin ederek bir oda
da be, alt1 ki1i birden yahnak mecburi -
Yetinde olan insanlar arasmda salgm 
ieklinin nisbeten hafif olmast bu vak'ala
ttn insandan insana ve temas yolile gec;
tigini goslermektedir. Hastaltk ~1kan 
baz1 evlerin pek fena ~artlar altmda ol -
lltast ve apteshanelerle rnu§terek kuyula-
1llt goiiilmesi, bunlann da intikalde bir 
to! oynad1g1 fikrini verebilir. Fa kat u -
lllUJniyetle bir su epidemisini kabul ede
tek ~tkilde bir vaziyet yoktur. Bundan 
halka bu sene ilkbahann kurak ge~mesi, 
stcaklarm erken ba,Iamasl, meyva ve c;iy 
:Y_enen ~eylerin bollugu ve nihayet kara 
*lneklerin pis yerlerde ~okc;a goriilmesi 
de hastahgtn artmasmda bir ami! saylla
bilir. Bu gibi zamanlarda adedleri artan 
lllikrob nakledenlerin de, hastaltgm ya -
:Yiltnastru kolaylalttrdlklan muhakkak 
ltr, 

Alman tedbirler 
Goriilen vak' alann ilim noktai naza -

110dan sebebleri ne olursa olsun, bunlar 
ha~it ve zamamnda haber altnml§, ~~P -
•It Yerler taranm11 hertiirlii tedbtrler 

alakadar sthhat daireleri tarafmdan, 
k~kti?de ahnml§ttr. Zaten S1hhat Ye -

alett senelerdenberi lstanbulun tifo va-
~:Yetini ehem'."iyetle ~~kib ehnektedir. 

Ugunlr.ii vak alan kat 1 surette sularla 
alahit gostermek giicdiir. Bununla be -
taber fehrin kanalizasyon vaziyeti, ic;me 
kulanmn bir boru dahilinden ve evlere 
h •dar hertiirlii sthhi ,artlan cami bir 
aide lesis ve temin edilememi1 olmas1, 

l~hirdeki bir taktm bostanc1lann da her
ttirl" I U takibata ve cezalara ragmen sebze-
erini lag1m sularile sulamaktan vazgec;

llletneleri, mahallelerdeki su nakliyatmm 
~eki!, lstanbuldaki tifoyu beledi bir hai
r e ldame ettirmektedir. Bu vaziyetin a
astra daha biiyiik ve vahim salgmlar 

raPillaStndan da korkulabilir. Bu sene a-
ilnan tedbirlerle hastahgtn daha ziyade 
erlemiyecegini kuvvetle iimid ediyoruz. 

A,rya verilen ehemmiyet 
llu vaz~Ue yegane ba,vurulacak 

' 

tedbir clan ~~ i1ine biiyiik bir ehemmi
yet veriyoruz. Elyevm 1ehrin 34 yerinde 
meccanen a§l yapllmaktadtr. Buna ila -
veten isimleri ilan edilecek olan yedi 
hastanede de, miiracaat edelnere a11 ya
pllacakttr. 

Bu miinasebetle §Unu soyliyeyim ki, 
hastalar a11ya biiyiik bir ragbet goster -
mekle beraber ilk a§tslnt yapttrd1ktan son
ra ekseriyetle ikincisine gelmiyorlar. 1s -
tanbul halkmtn selim aklma hitab ederek 
behemehal ikinci ve ii~iincii &lllannt da 
ihmal etmemelerini tavsiye ederim. Bir 
de halk unutmamaltdtr ki ag1zdan alman 
1eylerin, ltrtnga ile yap1lanlar kadar kuv
vetli bir muafiyet verdigi umumiyetle 
kabul edilmemi1 oldugundan bu gibi 
miistahzarlardan ziyade §tnnga ile alan 
a11ya ragbet edilmek icab eder. Bundan 
ba1ka 1iipheli g1dalardan, y1kanmadan 
veya pi1meden yenilecek alan ve toz top
rak arasmda sal!lan dut, marul, salata, 
domates gibi §eylerden kat'iyyen ~ekin
melidir. Y almz devlet kontrolunu bek -
leyip bu gibi fenahklann oniine gec;il -
mesini istemek bir hata olur. Her i1te ol
dugu gibi halkun1zm salahiyettar claire
Jere yapacaklan yardundtr ki, muvaffa
kiyeti temin eder. Bu miinasebetle vefi -
ya!tn vukuata nisbetle pek az oldugunu 
da memnuniyetle kaydetmek isterim. 
.Simdiye kadar vefiyat haziran ay1 i~inde 
21 ki1idir. T akriben o/o 6 dtr. 

Endifeye mahal yok 
Hulasa edecek olursak, vaziyette en · 

di1e edilecek bir1ey yok. Bir taraftan hii
kiimet her turlii tedbirleri ahrken, halk1 -
m1z1n da kendisini korumas1 i~in kendi 
sthhatine dikkat etmesi ve a11lanmast la
z1md1r. Baz1 gazetelerin tifo vak' alan 
miinasebetile ac;ttklan anket cevablannda 
gordiim. Bunlardan baz1lan ve bilhassa 
maruf miitehasmlanm1z tarafmdan vaki 
olanlan dikkate 1ayandu ve 1imdiye ka
dar soylediklerimi tamamile tekid ehnek· 
tedirler. F akat bu i1lerde ihttsast olm1yan 
baz1 zevala da yan!t§hkla miiracaat ediJ. 
digi i~in garib miitalealar ve tezadlara 
dii1iilmektedir. 

Tekrar edeyim ki tifo hastaltg1 dunya
nm her tarafmda hem oyle iddia edil -
digi gibi tek tuk degil, binlerae goriiliir. 
En miiterakki yerlerde bile bundan rna -
sun lcalmak, heniiz kabil olamaml!hr. T a
biidir ki 1ehrimiz biitiin sthhi 1artlan haiz 
oldukc;a bu gibi vak' alar asgari had de 
inecektir. Bu 1eraiti temin etmek o kadar 
lr.olay degildir. Astrlarca ihmal edilmi1 
olan 1ehirlerimiz ve kasabalartrnlzl on se
nede her tiirlii vasttalarla techiz etmege, 
insan kudretinin kadir olam1yacag1, her
kesin kabul edecegi bir hakikattir. Hii -
kumet ve Belediye sthhat te§kilatlan ve 
diger devlet ve Belediye §Ubeleri her tiir
lii vastta ile miicadeleye devam ediyor. 
Matbuat1m1ztn da halkt makul ve ilmi 
yaz1larla aydmlatarak bize yard1m etme
lerini dilerim.» 

Hastanelerde hastalara yer 
temin edildi 

Refik. beyanal!na 1unu da ilave et -
mi1tir: 

«- Gazetelerde hastanelere hasta ka
bul olunmad1g1 hakkmdaki ,ikayetleri de 
okudum, bunu da tetkik ettim; gordiim 
k1 haziran zarfmda 341 tifo musab1 gi:i
riilmiil ve bugiin hastanelerde 279 tifo 
musab1 yatmaktadtr, Bu rakama gore 
62 hasta kendi evinde kalm11 oluyor. lh
bar edilmiyen vukuah da asgari olarak 
% 20 olarak tahmin ediyorum. Buna 
kar11 biraz evvel hastane sertabiblerini 
toplad1m. Zuhuru muhtemel valc'alar 
i~in muhtelif hastanelerde I 20 yatag1 bii· 
tiin miiracaatlere amade bulundurmagl 
temin ettim.» 

Merkez hrlzrfSrhha miieaseaesi 
birinci miidiiriiniin aozleri 

S1hhat ve Ic;timai Muavenet Yekili 
Refik Saydamla beraber tetkikat yapan 
merkez h1fz1ss1hha miiessesesi birinci mii
diirii doktor Emil Gotschlich de Yekilin 
beyanaltnl tekiden mevcud tifonun bir su 
ve siit epidemisinden ileri gelmadigini, 
bir su ve siit epidemisi olsayd1 hastalt -
gm erkeklere nazaran kadtn ve ~ocuk -
larda daha fazla olmast icab edecegini 
ve mevcud hastahgm strf temasla ve yi
yecek maddelerile sirayet ettigini soyle
mi§tir. 

Doktor Emil, h1fztssthha ~ubesi mu -
diirii doktoru Astmla beraber daha bir 
ka~ giin 1ehrimizde kalarak tifo i~leri ii
zerinde tetkikata devam edecek ve ahnan 
tedbirleri takib edecektir. 

fstanbuldaki S1hhat Yekaleti erkanile 
vilayet ve belediye s1hhat erkan ve me· 
murlan bugiin bir toplanh yaparak ~im
diye kadar alman tedbirlerden elde edi· 
len neticeleri gozden ge~ireceklerdir. 

S1hhat ve lc;timai Muavenet Vekili 
Refik Saydam, mezunen 1ehrimizde iki 
ay kadar kalacakhr. 

C:J7-lliVRI~· ET 

Deniz kenartnda 
oturup da denize 
girmiyen insanlar 

[Barmakaleden deoom] 
zenginlik kaynagl tasavvur edilemez. 
Deniz lcenanndaki insanlann denizle 
ha,rune,ir olmalan oyle hir dereceye gO
tiiriilmelidir ki denizle oynamak ve de
nizde oynamak onlar i~in en hayati ve 
giderek en zaruri bir eglence haline gele
bilsin. Denizle ta bu derecelere kadar 
iilfet ederek kendi nefsinde ana hakimi
yeti itiyad eden b;r millet milli karakte
rinde denizler kadar geni,Iik ve kuvvet 
lcazamr. En biiyiik imparatorluldann ni
hayet denize dayand1gtn1 goriiriiz. Bir 
takaya binerek Karadenizle boy olc;ii,en 
Tiirk gemicisi yak mu, i1te onun kalbin
de denizlere ve dunyalara hakim olmaiit 
kolayltkla dii1iinen kahraman bir asian 
yatar. 

ISfCumhuriyetl\11 
IJ=ll a o ~ s lid! 1& lYI lill lYl 

F atih kaymakaml•irnrn 
nazar1 dikkatine 

VeznecUerde Derunlmehmed sokatmda 
oturan karllerlmizden l;laklr tmzasUe a! -
d1g1mtz mektubda den!llyor kl: cSokaglffil
zm st.k evlerl arasmda ~ ve dar bir arsa 
par~as1 vardlr. Burada sti.rU Ue koyun bes
Iend!g!nl ve bu yiizden mahalleye pis koku
larla s!nekler!n yay1ld1gtn1 a!Akadar rna -
kamlara muhtellt V!lSltalar!a flkiiyet ettl
g!mlz halde blr net!ce a!nmad1k. Beledlye
n!n s!neklere kar§l alacagm1 duyduR"umuz 
tedb!rler arasmda mahaUemlzln de bu 
koyun siirtisiinden kurtanlmaslDl temennl 
eder1m.:. 

Gaib aranryor 
NJgdede Kayab~mda Kazan muhaclrlt

rlnden Pasu hnzasUe aldlliJmtz mektubda 
denlliyor k!: cl341 seneslnde mtibadele 
edilerek miiretteb mahaller!mlze sevkedl
l!rken karde§lm ·All ojtlu Ziilf!kan, blrden
blre hastalandt_gmdan, izmlt hastaneslne 
b1rakmak mecburiyetlnde kalmlljtlk. Ken
dlslnln tedavl edUdikten sonra hastaneden 
~tkt11itru blllyoruz, fakat o vaklttenberl 
hayat veya memat1 hakkmda blr§ey 6gre
nemedllt:. Kardt~lmln ne oldutunu bllen-
1erln yukartk! adres!me blld!rmeler!nl ln
sanlyet namtna rica ederlm.:. 

Diine ve evvelki giine nisbetle denize 
daha fazla ragbet gosteriyoruz. Eskiden 
lstanbulun yaln1z bir iki koyunda baz1 
mahdud gender deniz sporlan yaparlar-
dl. Bu sporlann lstanbuldan ba,hyarak """"'"""' _____ ...,=-----...,., 
biitiin sahillerimizde her yJ] biraz daha GUNUN BULMACASJ 
artt1gtn1 gormekle bahtiyanz. Evvelki 
giin lstinye ac;1Idarmda erkek lctz bir sii
rii gencin altlartndaki narin yan~ kaylk
lannt muttarid hamlelerle u~urduklanm 
gordiigiimiiz zaman gonliimiizde kopan 
heyecan ftrhnastna payan olmad1. 

Ancak her y1l biraz daha fazla olma
otna ragmen denizle alakamtz heniiz siis 
sayJ!acak mahdudluk c;er~evesinden kur
tulup <;1kamam1ihr. Hala Istanbul gibi 
her taraf1 denizle ~evrili bir yerde denize 
girmek herlmin kolay!tkla hakkmdan ge
lemedigi bir lciilfet olmaktan kurtulama
mli bulunuyor. Istanbul gibi bir sahil 
~ehrinde ve her sahil 1ehrinde deniz hal
kin ayagma getirilmi1 denilecek kolay -
ltklarla herkese ac;1k bir sthhat ve eglence 
kucag1 haline konulmaltdtr. Ha deyince 
kolayca gidiliverecek sudan ucuz deniz 
hamamlan. Baita lstanbul olmak iizere 
biitiin sahil 1ehirlerimizin umumi hizmet
lerinde bu i1 birinci ehemmiyet derecesi
le mevki almaga lay1kttr. 

Bir kere sahillerimizde denizden ala
bildigine istifade olunmast lay1k ve Ia -
Zlm oldugu hdar inki1af edebilse dahil
!erimiz icin de soyliyeceklerimize stra ge
lecektir. Sahillerimizde denizin gordii -
gii vazifenin aynini dahillerde her 1ehir 
ve kasabam1zda ve giderek her koyii -
muzde nehirlerden, ~aylardan ve nihayet 
sun 'i olarak viicude getirecegimiz biiyiicek 
havuz - gollerden istifade suretile yapar 
ve bi:iylelikle hi~ olmazsa yaz mevsimleri 
i~in biitiin memlekette kuvvetli bir su ala
kast tesis etmi1 oluruz. 

Hayale dii$1Diii say1lmamak i~in hele 
~u deniz alakasm1 tamimle i1e ba1lmagl 
tercih etmek luzumunu takdir ediyoruz. 
Bu i1. kendisine biiyiik ehemmiyet veri
lerek kolayl1kla tatbik olunacak bir prog
ram mevzuudur. Bugiin ic;in biitiin sahil 
1ehirlerimizin ana dart elle sanlmalanm 
temenni ederiz. 

YUNUS NADI 

Miiddeiumuminin g~rtla
gma sariian maznun 

1zmir (Hususi 
muhabirimizden)
Htrslzltktan su~lu 
Cideli Htiseyin hak 
kmdaki muhakeme 
bitmi§, Muddeiu -
mumi muavini Ke
mal, maznun hak -
ktnda ceza tale -
binde bulunmu~ -
tur. Cideli Hii.seyin 

Maznun Huseyin, Muddeiumuminin 
bu talebini 4itince yerinden £1rhyarak 
Muddeiumuminin g.rtlaiftna sar1lm1~ ve 
s1kmaga ba§laml§ltr. Jandarmalar, va -
ziyeti kavraymc1ya kadar iyice tazyik 
yapm1~hr. Nihayet jandarmalar, balk 
ve samiin arasmda bulunan bir polisle 
bir belediye memuru, Miiddeiumumiyi 
miitecavizin elinden kurtarmJ!lardir. 

Giresun Ziraat miicadele tefi 
~. Karahisarda 

9. Karahisar 1 (A.A.) - Birka~ giin -
denberi tetkikat il;in ik;emize gelm4 
alan Giresun tli Ziraat Mucadele §efi A
sun Yon linden Halkevinde meyva ve zi
raat hasta!tklan ve bunlarm tedavi ~a
releri hakktnda ozlii bir konferans ver
m~ ve pek cok dinleyici bulunmu§tur. 
iklimin icablarma gore, bag ve bah~e sa
hibleri bu konferansla cok i!gilenm4 ve 
istedikleri izahatt alml§lardtr. -···· 1talyan - Yugoslav ikbsad . 

komitesi 
Belgrad 1 (A.A.) - ilk italyan - Yu

goslav daimi ikttsadi komitesi dun Ro -
mada toplanml§hr. 

Politika gazetesi, bu hususta Tribuna 
gazetesinde ctkan bir makaleyi ne1ret -
mektedir. Bu makalede ikt1sadi goru§ -
melerin Belgrad itilaflar1 ruhuna mu -
tab1k bir §ekilde cereyan edecegi ve !tal
ya ile Yugoslavya arasmdaki ticari mii
nasebetleri teksif edecegi ve slkl§hra
cagl kaydedilmektedir. 
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Soldan saga: 
1 - Kafast a~1k. 2 - Tatl.J ve soiP!k ~or -

ba, erkek hlzme~t. s - Dlzmek. -l - En az. 
Arab alfabeslnde blr har!ln okun~u. 5 • 
Vllayet, tatarca «edlo. 6 - Blr l~kl. oturu
lan yer. 7 - Esk!den esnafm fesler!ne sar
dtklan blr§ey. 8 - SOziinden dtinen, arabca 
c ~ok Jezzetll>. 9 - SayJ, herkesln ortasmda. 
10 - Engel, ate~ten ~tkan. 

Yukandan ~a!iJya: 
1 - c;:ok ktsa boylu. 2 - Blr~ok hastaltk

Iara kar§J yaptlan ~ey, c;:am!Jca clvaru!da 
bir yer. 3 - Meclls, bayrak. 4 - Uzak, arab
ca can:. lar. 5 - sOz, hem b1r emir, hem 
aymm evl. 6 - SatlmlD aksl, hem blr renk, 
hem blr emir. 7 - Patlay1ct sllllhlarm ~~ • 
lt:ard1~1 ses, blr maymun elnsl. 8 - Baya • 
~illk, blr devleUn parasmm frans1zca te -
l:i.f!uzu. 9 - Al!abede blr harfln arka ar -
kaya ii~ defa teHi!fuzu, genl~llk. 10 - A
rabca ctemtz ... 

Evvelki bulmacantn haU~dillnq tekU 
1 ! 8 4 ~ 8 1 8 8 10 
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PARALAR 

Sterlln 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
tsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Krnn Cek 

All$ 
622.-
123.-
97.-

110.-
80.-
18.50 

570.-

Silin A vusturya 
Mark 

23.-
65.-
75.-
23.-
28.-

Zloti 
Peni!"O 
Lev 
Dinar 
Kron lsvee 
Altm 
Banknot 

Londra 
New-York 
Paris 

I Milano 
Brtiksel 
A tina 
CeneVTe 
Sofva 
Amsterd. 
Pral!" 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
!Juda1>este 
8iikres 
Bel!!t'lld 
Yoknhama 
Moskova 
Stokholm 

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

1045.-
255.

c;EKLER 
A(ill$ 

625.-
0.7904 

19.76 
15.0160 
4.6925 

87.44 
3.4568 

64.-
1.4382 

22.65 
4.2096 

14.-
1.9692 
4.1680 
4.-

107.36 
34.56 
2.7486 

24.04 
3.1032 

ESHAM 

Sab$ 
626.-
127.-1 
101.-
115.-
84,- I 

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

1047.-
256.-

K•oams 
625.-

0.7R975 
20.50 
15.0320 
4.6968 

87.-
3.4575 

64.-
1.4394 

22.65 
4.2096 

14.-
1.9720 
4.1680 
4.-

107.36 
34.56 
2.7486 

24.01 
3.1032 

Aeth$ Ka1>an•s 
Asian Clmento 13.20 13.20 

tsTtKRAZLAB 
Atths Kannnl!l' 

Turk boreu I Pe~in 16.85 16.85 
• • J Vadrli 17.10 16.35 
• • D Vadeli 15.70 15.40 

Ergani 95.- 95.-
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Somer Linyit Ocaklar1 
Komiiriin duman ve gazini de yakar 

Ankarada Beynclmilel Komiir Sergisinde !el;hir edilen ve halkm 
pek biiyiik alakasm1 kazanan patentli SO:\IER LiNYiT ocaklanm gor
mck yanma ve yak1lmasm1 anlamak istiyenler Galata Rthhnu Yolcu 
salonu kar~ISlnda <;uac• sokaiftnda Kon·an Linyit kiimiirii maltrukat de
posuna buyursunlar. Patentli SOMER LINYiT yemek oeaklan ko -
miirii en az yakan, en ucuz, en portatif, en zarif, en slhh.i ve her kcseye 
eh•eri$li bir ocak harikas1drr. 

Komiir 
Sergisi 

Yakan Vesait 
Hiikumet 

Enternasyonal 
Komiserliginden: 

Ankara Enternasyonal Komiir Sergisine i~tirak edip Juri Heyetl Umu
miyesince miikatatlandtrtlmalan takarriir eden ve isimleri tescil edilerek 
ikhsad Vekaletine arzolunan firmalardan, (3842) 

I. BUYUK MUKAFAT ALANLAR 
Firmanm ad1 

1. Dominit A. G. 
2. Flottmann A. G. 

3. international Combustion Ltd. 
4. Demag A. G. 

5. Beleichert Transportanla.~en G. 
M. B. H. 

6. Junger und Ruh 
7. Sentinel 
8. Turk Komiir 4Ieri 
9. Eti Bank 

10. M. T. A. Enstitiisii 
11. 4 Bankas1 

Neden dolaYI ald1)!1 
Ocak lambalari 
Seyyar Kompressiir, hava ~ekic;ler!, 
tazvik edilmi~ hava vantila!Orii. 
Skip, Scraper. Siizge~ 
Kompressor, lag1m ~eki~leri ve burgu 
teferriiatt. 
Havaihat ve nakil ~erid!. 

Yemek ocaklan 
Kamyon 
Somilrok, Tali maddeler 
Stand 
Stand 
Stand 

2. VE ~EREF 

ALANLAR 
MOKAFAT BiRiNCi 

DiPLOMASI 
Firmanm ad1 

1. Degea 
2. Draegerwerk 
3. Frieman und Wolf 
4. Rheiner Maschienenfabrlk 

cVinChoff> 
5. Martin Eichelgriim 
6. Soma Linyit madeni 
7. Heinrich Korfmann 
8. Carl Gottill 
9. Krefft 

10. Junker und Ruh 
11. Wilhelmshiitte 
12. Cie National des Radiateur~ 
13. Strebelwerk 

14. Pied selle cFrance - Turque• 
15. Mecid Somer 
16. Kirker J aml(o~yan 
17. Schmidt,sche Heissdampf 
18. Humboldt Deutzmotoren 
19. Telgas 
20. Havagaz1, Elektrik ve Te§ebbii -

sah Smaiye T. A. $. 
21. Macar Asfalt $irketi 
22. • • • 

N eden dolaYI ald1/!1 
Tahlisiye aletleri 
Ocak tahlisiye cihazlan ve pulmotor 
Ocak emniyet lambalar1 
Ocak lokomotifi 

Seyyar makas tertibah 
Linyit 
La)!lm ~ekicl, ocak dahill vantilator 
Saba cGoma marka• 
Alles brenner sobas1 
Soba 
Barnum sc.bast 
!deal kalorifer 
Maden komiirii ve linyit yakan 
kalorifer 
Yemek ocaklan 
Yemek ocaklaTl 
Yemek ocaklan ve banvo sobas1 
Schmidt sistemi draft cihazt 
Gazojen motiirii 
Elektrik, havagBZI vs. 
Kok, havagazt ve tali ma&leler 

Kanalizasvon borulan 
!~me su borulan 

3. ALTIN MADALYA ALANLAR 
Firmamn ad1 

1. Kirker J amgocyan 
2. Minas $irakyan 
3. Kirker Jamgocyan 
4. FenderieJ Bruxelloises 
5. Ste. Remoise de Fonderies 
6. Tiirk ·Ticaret Bank3Sl 
7. Ziimrezade 
8. Ziimrezade 
9. Nester Martin 

10. Ferra 
11. Usinage et Manutention 

France - Turque 
12. Vojvedyanska 
13. Ceskomoravska Kolben-Danek 
14. Fairbanks Morse 
15. Ste A. E. Thermls 
16. international Combustion Ltd. 
17. Tuyauteries Hellenlques 
18. Cie National des radiateurs 
19. Tuyauteries Helleniques 
20. Strebelwerk 
21. Strebelwerk 
22. Krefft A. G. 
23. Demirci Mehmed ve Yusuf 
24. Vebilid A. G. 
25. M.A. N. 
26. international Combustion Ltd. 

Neden dolayt aldtJV, 
Saba - •Lignito 
Ekonomik ve $1k markah sobalar 
Kuleli ve Ko.c markah sobalar 
Kontinantal markah saba 
Saba c!zoterm• 
Sonll)ez markal1 soba 
Halk sobas1 
Saba cZonguldako 
Soba cLe parfait. 
Saba 
Soba cArgos• 

Soba •Mars• 
Kalorifer kazan1 
Otomatik kalorifer 
Radyator 
Kalorifer kazaru 
Radyatiir 
!c.eal Culina mutfak sobalan 
Rad.vatorler 
Kok kaloriferi 
Celik dokme radyatiirler 
Yemek ocaklart 
Yemek ocal!t 
Su yumu~atma eihaz1 
Tiirbin niimunesi 
!vorpiiskiirtme cihazt 

4. G0M0~ MADAL Y A AL~NLAR 
Firmanm ad1 

1. i:brahim !~iksalan 
2. Minas $irakyan 
oldugu ilan edilir. 

Neden dolaYI aldll!t 
Soba 
Yemek ocaklari ve banyo sobast 

iSTANBUL TRAMVA Y ~iRKETi 
(21 kanunusani 1911 tarihli mukavelenin 14 iincii mad_desine gore) . 

A~agtdaki tarifeler 1 temmuz 1937 den itibaren tekm1l hatlarda tatb1k 
ea.ilecektir. 

Subay 
Subay (karne) 
Mahil askeri malulleri 
Asker (karne) 
PASOLU: 
!Jk, orta ve lise mek
tebleri talebeleri. 

PASOLU: 

1-2 lot' a 
3-7 • 
1-7 • 
1-7 • 
1-7 • 
1-7 • 

Ayni arabada evden 

1 nci mevkl 
(Naklive 
kopriiler 

5,50 Kr. 
7.50 • 
5.50 • 
4.25 • 
4,25 • 

mektebe ve mektebden 4,25 • 
eve kadar. 

2 ncl mevld 
ver.:isl ve 

resmi dahil) 
3.25 Kr. 
5,50 • 
3,25 • 

2.-. 
1.50 • 

2,- • 

Yuksek mekteb ve j Ayni. arabada yap1lan 4.25 • 2,- • 
tl"niversite talebeleri tekrn1l sevahatler tcin 

tl"creti 1 temmuzdan itibaren 3.25 Jruru.a indirilecek alan 1 ve ~ ktt'a}ara 
aid 2 nci mevki biletler icin ~imdiki 3,50 kuru~luk biletlerin ve~1lcce~. ~e 
1 inci mevkide iicreti 7,50 kuru~a indirilecek alan 2 k1t'adan fazla biletler 1~111 
de 7,75 Jrurusluk biletlerin kesilecegi savm halka ilan olunur. . _ 

15 temmuz 1937 den itibaren hakiki tarife iicretleri damgali b1letler uze
rinde yaz1h bulunacaktt.r. 

istanbul, 29 haziran 1937 
DiREKT0RL0K 

,_ __ HER i$iNiZDE KOLAYLIK • 
Her ne i~iniz olursa ~abuc•k yapltrmak aparhman, ev ve her tiirlii e1ya 
almak ve satmak arzu ettilliniz takdirde hi~ vakit ge~irmeden Istanbul 
(7431 numarah posta kutusu adresiue bir mektub gondermekle i1ini•i 

bitirirsiniz. 



8 CUMHURIYET 2 Temmuz 1937 

RUV.YET· SUR,UBU 
<;ocuklarm bilhassa kemiklerinin te • 
§ekkiilabm kolayla§bnp kuvvetlenme

sini temin eder. 

ONU: 
PERlEY $URUBU 

ile biiyiimiif yiiz binlerce ~ocu
gun ebeveyninden sorunuz. 

~-~~-~~· n.h.isa-r~Ia.r_u.m ... um--M•u•· d•iir•l•ii•gun···-d.en.:_.._l 
I - Idaremizin Pa~abah~e Fabrikasmda ~a.-tname ve projesi mucibince 

yaptmlacak 8502.15 lira ke~if bedelli betonarme ihata ve hudud tugla duvar
lan in~aatt a~Ik eksiltmiye konulmu~tur. 

II - Eksiltme 5/7/937 tarihine rasllyan pazartesi giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakttr. 

III - Muvakkat teminat 637.66 liradrr. 
IV - Proje ve ~artnameler hergiin 43 kuru~ mukabilinde lnhisarlar t n. 

~aat Subesi Miidiirliigunden ahnabilir. 
V - !steklilerin eksiltme giiniinden evvel fel"!n! ehliyet vesikalarmt 

tn~aat $ubesi Miidiirliigiine gostererek vesika almalart lazundrr. (3540) -I - Tiitiin denklerinin amba!ajmda kullamlmak iizere ~artname ve 
11-niimttne.si mucibince muhtelif eb'adda 45450 aded beyaz ~ul pazarllkla satm 

almacakttr. 
II - Pazarllk 9/VII/937 tarihine rasllyan cuma giinii saat 14 te Kaba

ta~ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonun& yaptlacaktrr. 
III - Sartnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden almabilir. 
IV - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

me parnlarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri iliin olunur. (3612) 

. -1 - Idaremizin Cibali fabrikasile Kutu fabrikast arasmda pazarhkla 
beton yo! yaptmlacakhr. Ke~if bedeli 917,81, muvakkat teminat (68,84) 
lirad1r. 

II - Pazarhk, 16/VII/1937 tarihine rashyan cuma giinii saat 14 te Ka
batasta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapJ!acaktlr. 

III - sartnameler paras1Z olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden ahnabilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii -

venme paralarile birlikte ac!J Komisyona gelmeleri i15n olunur. (3858) 

istanbul Vaktflar Direktorliigii ilanlart 

ikt•sad Vekaleti 
Maadin Umum Miidiirliigiin den: 

l~el Vilayetinin Mersin kazasma 
baglt Yenikoy karyesinde :;;imalen Ak

sak~am gediginden ba§hyarak Ziftlik 
~e~mesine bath miistakim, ~arkan Zift
lik ~e~mesinden lncirlidere ile Efrenk 
deresinin telaki noktasma hath miista
kim, cenuben mezkiir telaki noktasm • 
dan Garibler yurduna hath miistakim, 
garben Garibler yurdundan hudud ba§· 
langtct olan Aksak9am gedigine hath 
miistakunle ~evrilmi§ 293 hektar arazi
de Mersinde Azakzade hamnda oturan 
Bahreddin ve Muhiddin Yunus btrader
ler tarafmdan aramakla meydana 91ka
rtlan krom madeni altml§ yil miiddetle 
ad! ge9enler uhdesine ihalesi yaptlaca -

gmdan maadin nizamnamesin·in 36 ve 

37 nci maddeleri mucibince bu babda 

itirazt olanlarm 16 mayts 937 tarihinden 

itibaren iki ay i9inde Ankarada ikhsad 

Vekaletine ve mahallinde Vilayet maka

mma miiracaat eylemeleri ilan olunur. 

En ho' ve taze meyva· 
lar1n usarelerinden istih
sal edilmi' tabii bir mey· 
va tuzudur. Emsalsiz bir fen 
harikaSI oldugundan tamamen tak
lid edilebilmesi miimkiin degil dir. 
Hazuns1zhg1, mide yanmaklanru, 
eksiliklerini ve muannid ink1bazlan 
giderir. Ag1z kokusunu izale eder. 
Umumi hayabn intizamSizhldanm 
en emin surette JS!ah ve insana ha -
yat ve canhhk bah~der. 

L"GiLtz KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU - iSTANBUl. 

Zayi - istanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasmdan ald1glm1z 12 f191 barsaklara 
aid 10/4/937 tarihli ve 5698 No. It men§e 
§ahadetnameyi zayi ettigimden yenisini 
91karacagtrndan eskisinin htikmii ol -
mad1gm1 bildiririz. 

Adres: Omnipol LTD. Ticaret §irketi
Prag Tiirk §Ubesi 

Tiirkiye Milli han Galata 5 inci kat 

SATILIK EV w 
O smao beyde t ram ' a y istasyo

nunda Tayy areei Fehmi soka t tnda 
iki taraft tra mvay caddesioe ba 
kar, ba h~esi , kuyusu, elektr ik , ha· 
v4gaz• ve t er kos tesisah, a 0a turka 
hamam1 ve her katta mu tfak ve 
haliis1 ve ark alar~oda tara~alar1 

buluoao 42 No. lu dort kath mO 
kemmel bi r ev sabhkbr. Derunun
deki sahibioe aaat 8 den 6 ya ka· 

c n s i Miktan Muhammen bedeli !ik teminat I dar mUra caat olunmast. 
!hale gunii ===------------

Rontken malzemesi 15 kalem 1919 lira 
Lira Kr. 

143 92,5 
19/7/937 istanbul 4 iincii icra memurlugundan: 
pazartesi Fatihte Dulgerzade mahallesinde Bi-

saat 15 te naemini sokagmda 1 No. It hanede Meh-
Gureba hastanesine liizumu olan yukanda cins ve miktan yaz1h ront • mcd oglu Hamdiye. 

ken malzemesi a~tk eksiltmiye konulmustur. ihalesi yukanda yazl11 giin ve E§ref ti"lkere olan borcunuzdan dola-
saatte Vak1flar Ba&miidiirliigii binasmdaki Komisyonda yap•lacakhr. $art -
namesi hergiin Levaztm Kaleminde goriilebilir. (3847) Y' 26/6/937 tarihinde yukanda sozii ge-

<;en e\•inizde mevcud e§yamza haciz 
konmu~ ve bu babda zab1t varakast tu
tulmu§tur. Ahiren bir semti me9hule 
gitmi~ bulunmamz hasebile keyfiyetin 
ilanen tebligine karar verilm~tir. 

Yiiksek Ogretmen Okulu 

Sabnalma Komisyonu Ba~kanhg1ndan: 
cinsi Miktan Mecmuu ilk teminatt Eksiltme giinii ve 

L. K. L. K. saati ve sekli 
19370 kilo 1157 65 86 82 8/7/937 persembe 
26600 aded 806 00 60 45 saat 14 te a~lk ek-
5600 demet 56 00 4 20 siltme ile. 

2019 65 151 47 
<:il!rctmcn okulunun may1s 938 nihayetine kadar ihtiyact olan 

sebzenin rniktarlan sartnamesine gore yukanda gosterilmistir. 
Bu yiyecej!ln ne suretle eksiltmiye konuldugu ve eksiltmenin hangi giin 

saatte yaptlacajh ve buna aid. ilk teminat miktar1 da gosterilmistir. 
Eksil!me !stanbulda esk.i Diiyunu Umumiye binas1 i~inde Yiiksek Mek

lto-hl••r Muhasiblil!i binasmda toplanan Satmalma Komisyonunda yap1lacakhr. 
Eksiltmiye gireceklerin 937 yllt Ticaret Odasmdan ve Vekaletten hare
edenlerin noterlikten alacaklan vesikalan ibraz etmeleri mecburidir. 
!steklilerm belli giin ve saatten bir saat evvel teminatlartm Yiiksek Mek

MuhasJbliltl vcznesine yahrmalan ve sartnameyi gormek iizere Be -
lvaiZIC!d 1 ti"niversite arkasmdaki Yuksek <:igretmen Okulu Direktorliii!iine 

iliin olunur. (3589) 

Demirvollari .. 
isletme Umum 

ve Limanlar1 
MiidiirliFriinden: 

~ 

Goriilen ragbet iiz~rine halknmzm Adapazar ve Sapancada daha fazla ka-
uuu~t···~,,.· ru temln !~in pazar giinleri islemekte olan tenezziih trenlerimizi 

rutapaz11r ve Sapancadan avdetteki kalki$ saatlerinin asagtdaki sekild.e degi~
Jiri,Jmi; oldugunu saym halka bildiririz. 

Adapazardan 
Sapancadan 

fzmitten 
Sapancadan 

f K K AT: 

Kalkt; saat 
• • 

KalkJ$ saat 
• • 

1. nci tren 
17.00 
17.45 

izmit l(ezinti 
18.47 
19.30 

2. nci tren 
17.50 
18.34 

treni 

Saat 17.00 de kalkan tren yalmz 1. nci, 2. nci mevki arabalarla, saat 17,50 
kalkan trcn 3. iincii mevki arabalarla, saat 18,47 de kalkan tren de 1. nci, 

nci. 3. iincti mevki arahalarla te~kil edilecektir. (3791) 

Tarihi ilandan itibaren tic; giin i9inde 
zabtt varakasmt okumak iizere icra da
iresine gelmeniz ve bir diyeceginiz var
sa soylemeniz i9in icra ve iflas kanu • 
nunun 103 iincil maddesi mucibince i§bU 
davet varakas1 ilanen teblig olunur. 

Mar!f 
otomatik 

Muavin 
makas 

altt aded 
32 X 6 
Uistik 

DAiMlER - BENZ - MERSEDES 
Mazutlu kamyonlar1 

D U. nyaom en idareli ve ekonomik 
nakil vastt a landtr. 

Taksi m ba h~esi kar~JSI No 25 
Telgraf : Diz• l - slanbul 

r• Doktor • Operator 

MUKADDER 
Dogum ve kad•n hastahklar• 

B trlnci s1nlf mUtehassiSI 
K ADI KOY, R1hhm cad. Nem li za~ e 

- •okak No. ~2 T~l 60788 

:Sa/u o va llCllmu.ll.arTtn : Yunu• /Yadr 
Umumt nt$rtyatt tdare eden Ya21 lf ten 

Mfldflr ll: H i lmttd Miinil 

Cum!turt71et. mat baiUI 

.. 
BOZKURT 

Bt~ag• ile tra, sabunlartnl 
ts rar la aramagt unutmaytntz. 

Bunlartn yerine yabanc1 sahip li ve yabanc1 isimli b~ka 
b1~ak ve sabun verir ler se sakm k &bul etme. 

S izi g erek t iat ve m aim yiiksekligi hususunda memnun 

e decek oZ TURK GOCUGUN UN mah olan BOZKURT 
Bt<;AK V E SABUN LARlNl arkada§lan mza da tavsiye 
e tmekle oZ KARDf..SiN iZiN yardtmma ko§ mU§ olursunuz. 

Markalanm 1z hakkm d a bir §illiiyetiniz veya bir ihtiyacmtz olursa derhal bi:r:e 
yazm1z. S ize cevao ver ir ve bu; ak n iimiinesi gonderilir. 

SAHIBi iMTiYAZ VE UMUM DEPOSU Tel. 22811 
FEHMi ARDALl VE MEHMET BOZKURT, lV! arpu~~ular yanm §i§eci han Istanbul. I 

Samsun Belediye Riyasetinden: 
Belediyemizce yeralh elektrik kablolarmda husule gelen ariZ! mahal

lini tayin eden bir hat mesaha aleti satm almacaktrr. Satmaga talib olan -
!arm aletin evsafmt, &eklini, bedelini bildiren teklif mektublarmt ve kato
loklarmt 15/7/1937 tarihine kadar Belediyemize gondermeleri ilan olunur. 

(3675) 

I Harici Askeri Ktt'ab ilanlart I 
Garnizon Kilo Muhammen tutan ilk teminat 

Lira Lira Kr. 
Bursa 450000 24.750 1856 25 
Mudanya 84000 4.620 346 50 
Band1rma 84000 4.620 346 50 

Bursa, Mudanya ve Band~rma garnizonlan i<;in yukar1da yazt!t miktar
daki yulaf kapah zarfla 20 temmuz 1937 sail giinii saat 17 de eksiltmiye ko -
ncakbr. Muhammen tutarlarile ilk teminatlan hizalarmda yazlltdtr. 

$artnameleri !stanbul. Ankara Lev-az1m Amirlikleri ~btmalma Komisyo
nundadJr. Sartnameleri l(ormek istiyenlerin bu Komisyonlara ve eksiltmiye 
girecekler kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki istenilen ves~ikle teklif mek
tublarmm ayni giin saat 16 ya kadar Bursa Satmalma Kom1syonuna verrnl§ 
olacaklardir. •98> (3850) -
Beher metrosuna bi9ilen ederi 300 

kuru§ olan 150 bin metro kaputluk ku
ma§ kapall zarfla eksiltmege konulrnu§· 
tur. Eksiltmesi 19 temmuz 937 pazartes1 
gunii saat 11 dedir. ilk teminah 21750 
lirad1r. $artnamesi 2250 kuru§a M. M. V. 
Sahnalma komisyonundan ahmr. Es · 
siltmeye girecekler kanuni teminat ve 
2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincii mad • 
delerinde yaz11l belgelerle birlikte teklif 
mektublanm ihale saatinden bir saat 
evvel M. M. V. Satmalma k<Jmisyonuna 
vermeleri •94>, .3832 •. 

'1-'1-'1-

Beher metrosuna bi9ilen ederi 278 ku
ru§ olan 150 bin metro elbiselik kuma§ 
kapall zarfla eksiltmiye konulrnu§tur. 
ihalesi 20/7/937 sail giinii saat 11 de· 
dir. ilk tern in at 20430 liradJr. ~artnamesi 
2000 kuru§a M. M. Vekaleti Satmalma 
komisyonundan ahmr. Eksiltmiye gire
cekler kanuni teminat ve 2490 sayth 
kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki 
belgelerle birlikte teklif mektublann1 
ihle saatinden behemehal bir saat evvel 
M. M. V. Satmalma komisyonuna ver • 
meleri. .96., .3834.. 

'1-'1-'1-

1 - Vize alaymm 69,000 kilo kuru otu. 
2 - ihalesi a~tk eksiltmesile Vizede 

yaptlacakbr. 
3 - Kuru otun muhammen bedeli 

1898 lirad~r. 
4- Kuru otun ilk teminah 142 lirad1r. 
5 - !halesi 3 temmuz 1937 cumartes: 

giinii saat 11 dedir. 
6 - :;;artnameyi gormek istiyenlere 

her giin Vize sabnalma komisyonunda 
gosterilmektedir. (105), (3857) . 

'1-'1-'1-

Ankara Garnizonu hayvanah i9in bir 
mil yon altmi§ alh bin kilo arpa 19/7 I 
937 pazartesi giinii saat 15 te kapal1 
zarfla eksiltmesi yapllacakbr. Arpamn 
tutan 38376 lira olup muvakkat temi -
nab 2878 lira 20 kuru§tur. ~artnamesi 
192 kuru§ mukabilinde komisyondan ve
rilir. isteklilerin kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerindeki vesika ve teminat mak
buzlanm havi teklif mektublanm ya -
Zlh giin ve saatten bir saat evveline ka
dar Ankara Levaz1m amirligi satmalma 
komisyonuna vermeleri. olOh .3853> 

'I'¥ ¥ 

174688 lira 4 kuru§ ke~i[ bedeli Eski
§Chirde ;vaptmlacak yo! in§aatl kapah 
zar!la eksiltmiye konulmu~tur. Eksilt · 
mesi 19 temmuz 937 pazartesi giinii saat 
10 dad1r. ilk te'Tlinat 9984 lira 40 kurU§· 
tur. :;;artnamesi 874 kuru§a M. M. V. Sa
hnalma komisynundan allmr. Eksiltmi
ye girecekler kimuni teminat ve 2490 
say•ll kanunun 2 vc 3 iincii maddelerin· 
de yaztll belgelerle idari §artnamede 
yaztll vesikalarla birlikte teklif mektub
lanm ihale saatinden behemehal bir sa
at evvel Ankarada M. M. V. Satmalma 
komisyonuna vermeleri. c95., c3833 •. 

Ankara Garnizonu birlikleri hayva
natJ igin 961,800 kilo kuru ot 19/7/937 
pazartesi giinii saat 11 de kapall zarfla 
eksiltmesi yaptlacakhr. Otun tutan 
31739 lira 40 kuru§ olup muvakkat te • 
minatJ 2380 lira 46 kuru§tur. :;;artnamesi 
159 kuru§ mukabilinde komisyondan ve
rilir. isteklilerin kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerindeki vesika ve teminat mak
buzlanm havi teklif mektublarmt ya -
zth giin ve saatten bir saat evveline ka
dar Ankara Levaz1m amirligi satmalma 
komisyonuna vermeleri. c99., c385h. 

*** 
Ankara Garnizonu birlikleri i~in 2640 

t~n lavemarin komiirii 20/7/937 sah gii
nii saat 15 te kapah zarfla eksiltmesi 
yapJ!acakhr. Komiiriiniin tutan 50688 
lira olup muvakkat teminatJ 3784 lira 
40 kuru~tur. $artnamesi 254 kuru§ mu
kabilinde komisyondan verilir. isteklile
rin kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlarmt havi 
leklif mektublanm yaz1h giin ve saat
ten en az bir saat evveline kadar An • 
kara Levabm amirligi satmalma komis
yonuna vermeleri. cl00>, c3852> 

¥¥¥ 

1 - Dcmirkoyiin 5000 kilo koyun eti 
2 - ihalesi pazarllk suretile yap1la • 

cakhr. 
3 - Tutan 1750 !irad1r. Tcminah 132 

liradir. 
4 - !halesi 21 temmuz 1937 cumar • 

tesi giinii saat 11 de Vizede yap1lacaktlr. 
5 - ~artnameyi gormek istiyenlere 

her giin Vize Sabnalma komisyonunda 
gosterilmektedir. c73>, c3792> 

'I'¥¥ 

Kor birlikleri ihtiyact i9in 12,000 kilo 
koyun etinin kapab zarf suretile miina
kasasl inta9 edilemediginden mezkur e
tin mtinakasast 16/7/937 cum a giinii sa
at 16 da ac;1k eksiltme suretile <;orluda 
Kor satmalma komisyonunda yaptlacak
tlr. ~artname ve evsafmt gormek isti • 
yenlcr istanbul Levaz•m amirligi sa • 
tmalma komisyonu ve <;orlu satmalma 
komisyonuna miiracaat edcbilir. Mu -
vakkat teminat miktan 405 liradJr. Ta· 
liblerin kanunun 2 ve 3 iincii madde • 
lerindeki belgelerile birlikte mezkur 
gun ve saatte <;:orluda Kor salmalma ko· 
misyonunda bulunmalan. (103), (3855) 

* * * 1 - Pmarhisarm 125,000 kilo s1g1r eti. 
2 - !halesi pazarhk suretile Vizede 

yapllacaktlr. 
3 - S1g1r etinin tutan 35,000 lirad1r. 
4 - S1g1r etinin ilk teminah 2525 li· 

radlf. 
5 - ihalesi 5 temmuz 1937 pazartes1 

giinii saat 15 tedir. 
6 - ~artnameyi gormek istiyenlere 

her giin Vize Sahnalma komisyonunda 
goslerilmcktcdir. • (74) , (3793) . 

Her ak,am --• .. 

Bayan H A M i Y E J 
PANORAMA 

Baht;eslnde 

ROMANY A SEYR!SEF AtN lDARESl 

Hareket edecek vapurlar: 
ROMANiA vapuru 3 temmuz cuma!' 

tesi saat 13 te (Kostence) ye. 
DACiA vapuru 6 temmuz sail saat !S 

de (Pire, Beyrut, Hayfa ve 1skende ' 
riye) ye. 

Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszaw• 
i~in tenzilatb fiatlarla miittehld bilet ' 
ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlan l~in ve Tiirkiye ' 
Romanya hiikilmetleri arasmdaki ttn51 
mucibince merkez! ve ~arki Avru?' 
i~in tenzilatlt fiatlarla e§yayl ticariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat !~ill 
Galata Yolcu salonu kar!ilsmda Ta ' 
hirbey hamnda tstanbul umuml aceJI" 
tallgtna miiracaat. Telefon: 4944g.49450 

Dr. Hafr7. Cemal 
Lokmart Hekim 

Dahiliye miltehasmi 
Pazardan baska l!ilnlerde lii.!ledeC 

$Onra sa at (2 1,2 tan 6 va) kadar t staJI' 
bulda Divanvolunda (104) numaral: 
hususf kablnesinde hastalanru kabul ~ 
der . Salt. cumartesl llilnlerl saba>• 
,9 'h . 12• saatleri hakikf n karava mall' 
sustur. Muayenehane ve ev telefo!l 
22398 Ktsbk 21044. 

!stanbul 2 nci icra memurlugundan: 
Hamid islam tarafmdan Hasan oglll 

Bayan <;erkiz Zehraya ipotek edileii 
Beyoglunda Ferikoyiinde Birind k1sutl 
mahallesinde Ortak1r sokagmda eski t 8 
yeni 24 kapt numarall bah~eli bir bab 
hane satlhga 91kanlmt§tlr. 

!§bu gayrimenkuliin kap1dan i9eri gi· 
rildikte bir koridor iizerine bodrum ve 

kar§Ihkli iki oda ve mutfak ve bah~e • 
de bir kuyu ve bir incir agac1 ve asmasl 
vard1r. Birinci kat: Bu kata 91karkeii 
merdiven ba~mda asma kat mevcud o· 
!up bir oda, birinci katta bir merdive11 
ba~1 iizerinde iki oda vardtr, elektri~ 

mevcuddur. 
i§bu gayrimenkuliin tamamma erbabl 

vukuflar tarafmdan bin yirmi sekiz Ii· 
ra ktymet takdir edilrni§tir. Arttmn9 
3/8/937 tarihine musadif sah giinii saal 
14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak 

ve verilecek bedel i§bU gayrimenkule 
takdir olunan ktymetin yiizde yetmi1 
be~ini bulmadigl takdirde arthrma eJI 
son artttranm taahhudii baki kalmak 
§artile on be~ giin daha temdid olunarai; 

18/8/937 tarihine musadif ~ar§arnba gii• 
nii saat 14 ten 16 ya kadar temdiden mii• 

zayedeye devam olunarak en ~ok arttJ• 
ramn iizerine btralulacaktlr. 

Arthrma pe§in para iledir. Miizayede
ye i§tirak edecelker i~bu gayrimenku]e 
takdir olunan k1ymetin yiizde yedi bu· 
<;ugu nisbetinde pey ak9esi veya ulusal 
bir bankamn teminat mektubunu ver • 
mege mecburdurlar. i§bu gayrimenkll' 
liin ihale tarihine kadar tahakkuk ede • 
cek vergi ve riisumu belediye, tanzifal 
ve tenviriye ve 90p paras1 ve riisumu tel 
laliye borcluya aid olup bedeli miizaye
deden tefrik edilecektir. Yalmz yirrtli 
senelik vaklf, taviz bedcli ile tapu hare• 
ian mii§!criye aiddir. Haklan tapu si • 
cillerile sabit olm1yan ipotekli alacakh' 
larla diger alakadarlarm ve irtifak hal<' 
k1 sahiblerinin bu haklarmt ve husu • 
sile faiz ve masrafa dair olan iddialar111l 
ilan tarihinden itibaren yirmi giin i9i.P' 
de dairemize 936/2431 numarah dosya ' 
sma miiracaatle bildirmeleri laz1mdtr. 

Aksi takdirde haklan tapu sicilleri1° 
sabit olmlyanlar sail~ bedelinin payla~· 
masmdan haric kahrlar. Arttlrma §art• 
namesi herkes tarafmdan goriilebilme~ 
iizere 14/7/937 tarihine musadif 9ar§artl' 
ba gunii dairede astli bulunacakhr. 

Daha fazla malilmat almak istiyenle • 
rin --rtnamesine ve 936/2431 numaral1 

dos1 . ma miiracaatleri laztmd~r. Mii • 
zay~_; , ye i§tirak edecek, mii~terilerin W 
bu gayrimenkule aid biitiin maliuna\l 
ogrenm~ addolunacaklart ilan olunui · 

(33720) 
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Gocuklar taraf1ndan 
Sir BRAUNi 

It e 

GAVET KOLAV 

Her aile albomunda ~tocuklar 
tarafandan alanm1~ ~tocuk resim
lerinin k•ymeti ~tok buyuktur. Bu 
resimler, tam hatlrlamak istedi
giniz gibi !fOCuklanmZI olduklan 
gibi gosterir. Bir BRAUN! ile ufak 
bir !fOCUk ta ba~langl(fta iyi resim· 
ter ~tekebilir. <;:ocuklaran1za bun
dan daha iyi ve daha k1ymetli 
bir hediye veremezsiniz. 

KODAK ~IRKETI - Istanbul· Bayo~lu.Tiinel, Enslz Sokak No. 3 

S1vas Baymd1rbk Direktorliigiinden: 
14,25~ lira 57 kuru~ ke~if bedelli Stvas - Erzincan yolunun 82 - 86 + 230 

kiiometreleri arasmda 4230 metre tuliindeki $Ose tamirah esasiyesi 8/7/937 
Per$embe j:'iinii S1vas Vilayet Enciimeninde ihale edilmek iizere kapah zarf 
llsulile 21/6/937 den itibaren eksiltmiye konulmu$tur. Muvakkat teminat 1069 
lira 46 kuru$tur. !steklilerin bu i~i yapabileceklerine dair eh!iyet vesikast 
ibrazma mecburdur. tsteklilerin teklif mektublarmt 8/7/937 per~embe giinii 
saat 14 e kadar Vilayet Daiml Enciimenine venneleri lazund1r. Ke~if ve ~art
llamesi herzaman Vilavet Nafta Miidiirliiitiinde goriilebilir. (3642) 

Terleyenlere Hidrol 
Ayak, koltuk ter ve kokusunu derhal keser. Her eczanede 40 kuru$tur. 

Gelibolu Kaymakamhg1ndan: 
1 - Tekmil malzeme ve is~ilil!i miiteahhide aid olmak ve anahtar tes • 

lim! ~artile kazam1zm muhtelif koylerindP 279 tek gaGmen evi yaptmlacakhr. 
Bu evlerden 156 adedi kargir ve 123 adedi ah~ab iskeletli ve aralart kerpic 
dolmadrr. 

2 - Beber kargir tek evin kesif bedeli 316 lira ve beher ah$ab iskeletli 
tek evin ke$if bedeli 327 lira 44 kuru$ hesabile tutan 89571 lira 12 kuru$tur. 

3 - Bu i$e d.air proje. kesif defteri ve $artnameler <;anakkale Vilayeti 
lskan Miidiirliigu ile kaza lskan dairesinde mevcud olup istekliler iUin mi.id
deti olan 23/6/937 giir,iinden itibaren 13/7/937 giiniine kadar miiracaatle tet
kik eder ve izahat alabilirler. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. thalesi 14/7/937 gUtlii saat 14 te Ka
za !sk~n Komisyonunda icra edileceginden isteklilerin eksiltme ve artttrma 
kanunundakl tarifat dairesinde hazJrhyacaklan mektublarile teminatlarmt 
ihaleden bir saat evveline kadar Komisyona tevdi etmelerl ilan olunur. (3741) 

istanbul Defterdarbgmdan: 
:M:utasarnfm Bulundu-

ismi i(u yer 
leosti oglu Balat Tahta

\'orgi Ceva
hir oglu 

minare 

K1ymeti 
No. Cinsi mukayyedesi 
89 Diikkan 4, 80 

91 • 4, 80 
95 Hamam 67, 20 
93 Diikkan 4, 80 
97 • 3,84 
99 • 3,84 

Hissesi 
216 hisse iti· 

barile 

76 hisses! 

\'ukanda cinsi ve evsafa yaz1h emlaklerin 216 hisse itibarile 76 hisses!. 
llllltasarnfmm vergi borcundan dolayt sabhga ~Jkanlmi~tlr. 30 temmuz 9~7 
curna giiniinden it'h>ren 21 giin sonra 19 ai(ustos 937 per$embe giinii ihalei 
eo,rveliyesi ve bunu miiteakib 10 giin sonra da 28 agustos 937 cumartesi giinc 
~aat 12 de kat'i ihalesi icra kllmaca~mdan taliblerin o/o 7,5 pey ak~esile Fatih 

azast !dare miiracaatleri ilan olunur. (3825) 

AilE ANSiKLOPEDiSi 
lier aileye elzem bir eserdir. Birinci formast ~akh. Biitiin mii• 

vezzilerden ve tutiinciilerden isteyiniz. 5 kuru$tur. 

Divani Muhasebat Ba,kanhgindan: 
,, 30 ve 35 lira ma~h Divam Muhasebat Murak1b muavinligi i~in imtihan 
' 8PilacaktJr. 
" 1rntihana 28 temmuz 937 tarihine musadif ~arsamba giinii Ankarada Di· 
k 8~1 Muhasebat binasmda saat 9 da ba$1anacakhr. Sivasal Bilgiler Okulu, Hu. 
s·~· Fakiiltesi, Yiiksek ikttsad ve Ticaret mektebi mezunlarile bu derece tah
tt' 1 olrnakla beraber memurin maasatmm tevhid ve teadiilii hakkmdaki ka
launa nazaran 30 lira ve d.aha ziyade maa~ almaga miisaid vaziyette bulunan
sa~~~tl t_alib olanlarm hiiviyet, tahsil derecesi. memurivetleri hakkmdaki ve· 
tah .e htrlikte 27 temmuz 937 ak~amma kadar Divam Muhascbat RiyasetiM 
Seb rtren miiracaat eylemeleri ve imtihan pro_gramt hakkmda Divam Muha-

at Zat !~Jeri Miidiirliigunden mahimat almalan ilan olunur. 
.......__ c1780c (3742) 

l'iiksek iktasad ve Ticaret Mektebi Miidiirliigiinden: 
\'ell~~ktebimiz Ticaret Lisesi klsrrundan 75 na 80 ki~ilik bir talebe kafilesi 
880 ;. oy veya Trabyada kampa ~1kacaktrr. Bu talebenin muhammen b!'dPli 
o1111 tra tutan Cilile ve ak$am yemeklerindeki ia~esini temin iGin ve !~in acele 
llttt asma !:linaen 2 temmuz 937 cuma giinii saat 16 da Sultanahmedde Yuksek 

s~~. ve Ti_caret mektebinde pazarhkla ihale yaptlacaktrr. 
lii~u fute'!.'m•m malilmat ve ~artnamevi gormek istiyenlerin Mekteb Miic'.iir· 
h~e muracaatleri ve cuma giinii saat 16 da % 15 teminatlarile mektcbde 

buiunma!an ilan olunur. (3839) 

CUMHURIYE1' 9 

MtDE BARSAKLARI k I I '-1 b 1 I• N K I BA z I ve '?ndan miitevellid ba~ agnlannt de fed er. Son derece tek.if edilmi~ bir tuz olup 
ve 0 ay •~ a o~a tu. M0MAS1L M0STAHZARLARDAN DAHA CABUK. DAHA KO.. 

LAY ve DAHA KAT'l tesir eder. Yemeklerden sonra ahoma HAZIMSIZLIGI, MtDE EK$1L1K ve YANMALARINI giderir. MtDE ve BAR· 

SAKLARJ ALISTIRMAZ. Agtzdaki kokuyu ve tatstzh~ defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. 

$irketi Hayriyeden: 
Bogazi~inin Sayan Halluna 
Veni ve fevkalade kolayhk 

1 - ,Simdiye kadar fevkalade tenzilath bir ayhk ve iki ayhk 
abonman kartlarm miicerred saym halka daba ziyade 
lliihuleti temin maksadile bu kere yalntz bir avhk olmak 
iizere tertip ve sablmasma karar verilmi~tir. 

2 Bu bir ayhk kartlar dahi eski iki ayhklar gibi Rumeli· 
bisan ve Vanikoyiine kadar iskelelerde yiizde 25. Emir 
gan istinye ve <;ubukluya k a dar yiizde 30, Kavaklara 
kadar yiizde 35 ve bu son mmtaka kt§ aylan tenzilat 
nisbeti yiizde 40 dar. 

Bu tenzilat11 kartlann bedelleri a$aQ1da gosterilmi$fir : 
Birinci mevki ikinci Mevki 

495 Rumelihisan, Vanikiiyiine kadar 393 1/2 
546 Emirgan, istinye ve <;ubukluya kadar 462 
682 1/2 Yenakiiy, Pa~abah~esinden Kavaklara kl!dar 585 

l~bu iicretlerde birinci mevki i~in 78. ikinci mevki i~in 65 
kuru~ nakliye ve kiiprii resimleri dahildir. 

3 - Kabala§lan Bebege kadar olan Rumeli iskeleleri i~in de 
bugiinkii gidi~ geh$ bilet ftatlarma nuaran yiizde 15 
tenztlath birer ayhk kartlar ihdas edilmistir. 

lkinci mevki ~55 Birinci mevki 382,5 K r. 
Birinci ve ikinci mevki kartlar bedelinde nakliye ve kiiprii 

resimleri olan 65 er kuru§ bu iicretlerde dahildir. 
4 - Gerek umumi hatlara ve gerek Bebek hathna mahsus 

olan i§bu kartlan bamil yolcular ayni giinde miikerrer 
gidip gelme hakkam baiz olacaklan gibi pazar giinleri 
Mmtaka ve klSlm farkt arandmakstzm ~irketin biitiin 
iskeleleri arasmda serbestce seyabat yapabileceklerdir. 

Umum hatlarla Bebege kadar olan bususi hatta mabSus 
kartlar II Temmuz taribinden itibaren mer'i olacakttr. Arzu 
buyuranlarm ~imd1den Kiipriide Enspektiirliik dairesine veya 
idarei Merkeziyede Kontrol Miidiriyetine miiracaatla kartlan· 
na tedarik etmeleri ilan olunur. 

TiFOOAN K RUNMAK 
INHALAN . l SANOL 

Biltiin mikroplano ve bilhasa Tifo mikroblannm en 
bii yilk basm•dtr. Ag'IZ ve burun yolu ile viicude gir· 
mesini meneder. Ceple ta~Jmr, ufak tile i~erioinde 
bulundugu gibi giinde 2 • 3 defa mendile damlatmak 
ourdile koklamr ve teneffils edilir. Boyle kuvvetli 

bir antiseptik ilic1 herkese tavsiye ederiz. 
Eczanelerden aray1n1z. 

Kirahkko§k 
Dart odah ~amlar arasmda yiiz yirmi 

be§ lira kira ile Goztepe Kay1§dag1 ~e§· 
mesi kar~tsmdaki ko~k kirahkhr. 

Goztepe istasyonunda ev kumusyon
cusu Kerim !tgaya miiracaat. 

Dr. lhsan Sami 
TiFO Af:[iiSI 
Tifo ve paratifo hastahklanna tu

tulmamak i~in tesiri kat'!, muafi
yeti pek emin taze a$tdtr. Her ecza· 

Beyoglu Altmct Noterligine 

Evladhk iatiyenlere 
Anas1z, babas1z 13 ya~mda yegenimi 

iyi bir aileye evlad olarak vermek isti
yorum. Arzu edenlerin Aksarayda Ha -
seki caddesinde Arab Manav soka~mda 
4 numarada Fatmaya miiracaat. 

BiR ATE!? 
DAMLASI GiBi ... 

Yeni icat ~ok sabit ve hari· 
kulade cuip ve renkli Venus 
rujlarmt kullanan bir dudak· 
tan ~·kan her kelime bir ate~ 
par~ast gibi yak1c1 olur. Bii
tiin ~tk ve kibar tamilyalar 
~mdi Venus ruju kullantyorlar 

Bir tecriibe bin nasihatten 
evlad1r. 

<;ok zamandanberi umum! vekaletimi 
haiz olarak bihimum muamelaturu ve
kaleten idare eden Bogazi~inde Yeni • 
koyde Yenikoy caddesinde Vedia yah
smda mukim Sacid Talata vekaletl u
mumiyemden azlettim. !~bu azil keyfi • 
yetinin kendisine tebliginden itibaren 
Mahmudpa~ada Hac• Ko~ek samii civa
rmda irfaniye ~ar~1s1 denmekle maruf 
diikkan ve odalar1mla sair biitiin emla
kimin icar bedellerini tahsil etmeme • 
si ve vekaleti umumiyesi hasebile ~im· 
diye kadar yapmaga mezun oldugu i~ • 
lerin bundan sonra hicbirini yapmamaSJ 
ve mezkiir emlak bedeli icarlanm bun· 
dan sonra tahsile memur eyledigim 
Beyoglunda Mtsir apartlmamnda mu -
kim Fuad l;lemsiye tahsil edilmi.§ olan 
bedelati icariye hesablanm vennesi ve 
tahtl icarda olm1yan diikkan ve odalarm 
anahtarlanm ve nezdinde bulunan bil· 
ciimle evrak ve vesaiki de Fuad l;lemsi· 
ye teslimi hususlarmm mumaileyh Sa
cid Talata tebligini ve keyfiyeti azlin ••••••••••••••• 
Cumhuriyet ve Ak~am gazetelerile ilil.n· 
Ia beraber miistecirlerimin de ittllaa icin 
i~bu azilnamcden iki niishasmm !rfani
ye car~lSlDln miinasib mahailerine iJsa• 
k1m rica ey lerim. 

Kadlkoy ikinci sulh hukuk hakimli -
ginden: 

SEFALiN 

Ba•• c;ok agr•yordu, 
ona SEFALIN tavsl· 
ye ettiler. Derhal 

ald1. 
BaktnJz, timdl ne 

kadar netelldlr. 

SEF ALiN ba~ ve di~ agrdar1, grip ve 
nezleyi derhal ge~irir. Mideyi bozmaz. 

Eczanelerden 1srarla isteyiniz. 

Zonguldak Valilieinden: 
Barhn - Sairanbolu yolunun 0 + 000 - 18 + 000 kilometreleri arasm• 

da yapliacak •42799· lira c07• kuru$ ke$if bedelli ~ose esash tamiratt i~i ka • 
pah zarf usulile eksiltmiye konulmu$tur. Eksiltmesi 12/7/937 pazartesi giinu 
saat on be~te Zonguldakta Vilayet Daiml Enciimeninde yapt!acakttr. Eksilt· 
me ~artnamesl ve miiteferri diger evrak iki viiz on dart kuru$ mukabilinde 
Zonguldak Nafta Miidiirliiitiinden almacakbr. Muvakkat teminat ii~ bin tkl 
yiiz on liradlr. Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resml Gazetenin 3297 sayl11 niis
hasmd.a ~tkan talimatnameye tevfikan Naf1a Vekaletinden ahnml$ miiteah • 
hidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 ythnda almml!l vesika ve mu· 
vakkat teminatlarile birlikte teklif mektublanm yukanda yazth giinde !hale 
saatinden bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Enciimeni Reisligine verme· 
Jeri ilan o1unur. (3731) 

3 KiRuzsArosu 
Buyukdere B EVAZ PARK D A 

Sabaha kadar ne,ell blr gece 

Kapab zarf usulile artbrma ilam 

S1vas Orman DirektorliiQ-iinden: 
1 - SIVas Vilavetinin Kovulhisar kazas• dahilinde Rumyaylast, Tutya. 

hk mevkii 1naktamdan 1937 senesi tahammullii 4031 mikab Gam, Alembey 
Dumanhca maktamclan 673 M3 ~am ve Dumanhca Kozan deresi Bedre~ or• 
mam:un taharnmiilii 433 metro mikab ~am ki cem'an (5137) metro mikib 
sar• ~am hehet metro mikab1 460 kuru~ bedell muhammenle 19/6/1937 ta • 
rihinden 1tibaren 20 giin miiddetle arthrma ve eksiltme kanununun maddel 
mahsuslarma gore ve kapah zarf usulile artttrm1ya GJkarllml$tlr. 

2 - Yevmi ihale 8/7/1937 tarihine musadif per$embe giinii olup aynl 
giinde saat 16 da SIVasta Orman Direktiirliigu dalresinde miite$ekkil Sat11 
Komisyonunda icra kthnacaktrr. 

3 - Muvakkat teminat miktan 1772 lira 27 kuru$tur. 
4 - tha!eyi miiteak1b yiizde yedl bu~uk teminab muvakkate, yiizde on• 

be~e iblali <'dilecektir. 
5 - Emvalin tutar bedeli 4 taksitte iidenecek, her taksit bedell 3 ay 

olup miiddeti 1 senedir. 
6 - Miiddeti lcinde Odenmlyen taksitler ge~en giinlerin yiizde 9 nizaml 

faizile hirlikte tediye olunacakbr. 
7 - Istekliler 2490 numaralt kanunun tarifatma muvaftk olarak lhzar 

edecekleri teklif mektublanm ikinci maddede gosterilen saatten bir saat ev· 
veline kadar Stvasta Artbrma Komisyonu Riyasetine bir makbuz mukabl· 
Iinde teslim etmelidirler. Posta ile giinderilecek teklif mektublannm artttr
ma saatinden bir saat evveline kadar gelmi~ oimas1 lil.zundlr. Postada vakt 
olacak gecikmeler kabul edilmez. .. .. 

8 - Bu hususa aid ~artnameler, Stvas, Ankara, !stanbul, Orman Mudur· 
liiklerinde goriilebilir. 

9 - K~sif. ilan ve sair masraflar alana aid olacakbr. (3661) 

$irketi Hayriyeden: 
Bogazi~i vapurlanna mahsus yaz tarifesi 4 tem
muz 1937 pazar sabahmdan itibaren tatbik 

edilecektir. Beyaztdda Soganaga mahallesinde 
ye§me sokagmda 5, 7 No. h hanede 
merhum !rfan Pa~a kerimesi ve Hari -
ciye mektubculugundan miitekaid mer
hum Miinir Bey haremi Mevhibe. 

Kadtkoyiinde Modada Atifet sokagm
da 5 No. h evde mukim Nihal nezdinde 
bulunan alii General Daniyal Saip ktzt 
14 ya~larmda Si.iheylaya mumaileyha 
Nihalin vasi tayin edildigi ilan olunur. 1.•••••••••••••••••••••••••••••1 

Operator • Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
iDRAR YOLLARI 

Hastahklan miitebassts• Kopriiba,, 
Eminonii han Tel.: 21915-

Husust ve miinferid 
dans dersleri 

Beyoglu Karlman kar~tsmda eski 
cPolonya• Nur- Ziya sokak No. 3. Mil· 
racaat saatleri pazardan maada her giin 
(12 - 14) ten (17 - 21) e kadar. 

Profeaor Panosyan 

PedlkUr 
lstiklal caddesi 140 No. 

Siireyyapa,a aparhmam No. 4 
Telelon: 44436 

(Frans1z Tiyatro u pasajmda) 

i LAN 
istanbul 7 nci icra memurlugundan: 
Dairemizin 934/7242 say•h dosyasile 

mahcuz olup paraya ~evrilmesine karar 
verilen bir Saya di~ makinesi, bir kon
sol ve bir karyola 3/7/937 cumartesi gii· 
nii saat 12 den saat 13 e kadar Beyoglu 
Osman bey Rumeli caddesinde 64, 2 No. h 
diikkan oni.inde haZ1r bulunacak memur 
tarafmdan a<;tk arthrma suretile paraya 
~evrilmesi ilan olunur. 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Kapah eksiltmiye konulan ~ : Cumaovasmda Havayollan !stasyonu 

hangar yap1s1. 
Kesif tutar1 16403 lira 62 kuru$tur. 
Bu i$e aid ~artlar ve evrak a~aj:!1da gosterilmi$tir. 
A - Eksiltme $Srtnamesi, 
B - Mukavele projesi 
E - Baymdrrhk i$leri gene! ~artnamesi, 
D - Fennl ~artname, 
C - Ke~if ve plan. 
!stekliler bu $artname ve evraklan 1zmir • Ankara • istanbul Baymdlrhk 

Direktorliigiinde goriip inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yapllacaitt yer ve tarih giinii ve saatl: 10 temmuz 937 cumar

tesi giinii saat 11 de tzmir Baymdtrhk Direktorliiitiinde Komisyonda. 
Eksiltmiye girebilmek i~tn gereken belgeler: Bavmdtrhk Bakanhjl;mdan 

almm:~ miiteahhidlik ve Ticaret Odasmdan 937 y1h i~in ahnmt$ belgeler. 
Muvakkat teminat: 1246 lira. 
!stekliler teklif mektublanm be$inci maddede yazth ihale giiniinde tayin 

olun•n saatten bir saat evveline kadar Komisyon Ba$kanhl!tna vererek mak· 
buz almalan. •1997• (3591) 



isvi~rede Produits Webbolite A. G. 'tn 1937 ANKARA ENTERNASYONAL SERGiSiNDE te,hir ettigi 

B iD TATLI SU YAPICI CIHAZLARINDAN 
MODELiNi· TAKDiM EDER. 1937 (B 0 2) 

~ehir suyu borusuna, su deposu alt1na ve tulumbaya takmakla 
Evinizin, apart•man1n1z1n, ima16thanenizin ve biitiin su ,ebekesine bagl• musluklardan 

NEF·s VE TA Ll SU AKI ABiLiRSiN1 • 
BANYONUZDA : Cildi ve sa~Jan ipek gibi yapar, ondiilasyonu devam ettirir. 

LAV ABONUZDA: Rahat bra§, yumu§ak el ve yiiz. 

MA TBAHINIZD A : Nefis ve ~abuk yemek, me§rubatta rayiha ve lezzet. 

~AMA~IRINJZDA: Sodastz, temiz, beyaz ~ama~u 

istedi{liniz yerde istedi{liniz kadar tatl1 su. 
Bu tipin biitun masraft vasat sertlikte 1(00 litre tatb su i~in 1 KiLO ADi TUZDUR. 

Fiab 125 lirad1r. T ediyede kolayhk gOsterilir. 
Saatte 250 litre kudretinde portatif 11 J ,, cihaz1 25 lirad1r. 

~ 

Sana yi ve umurni ihtiya~lar i~in giinde 300 tona kadar muhtelif cihazlar. 

Ankara 
Ankara 
tstanbul 
fzmir 
Adana 
Sam sun 
Avdm 
Kiitahva 

Produits Webbolite A. G Tiirkiye ve fjarki Karib sahibi imtiyaza: 

VEBOLiD LiMiTED, Galata, Voyvoda caddesi No. 40 - 42 

Vehbi Kot; Ticaret Evi 
Sark Merkez Ecza Oeposu 
Zivaeddin Said Voyvoda 40-42 Galata 
Sifa Eczanesi 
Fevzi Dural 
Sik Terakki Ticarethanest 
Emnivet Eczanesf 
thsan Serif Eezanesi 

Malatya 
fnebolu 
Stvas 
Trabzon 
Btp:a 
Kastamoni
Ta~koprii -
Dadav 

Anadolu, iran, lrak, Suriye 

Umumi Sab, Y erleri: 
Mahmud Nedim ve Biradert 
Salahaddin Celebt 
Yusuf Ziya 'Onsalan ve Oglu 
Faik Harunoglu ve Ogullan 
ZUhtii Zeren 
Mustafa Nuhoitlu 
Ti.ikmen Karde~ler 
E~ref Tiftik 

ve Hatayin bafltca 

• • 

Bursa 
Merzifon ·
M. Akhisar 
Tosya· 
Mersin 
Eskisehir 
Mugla 

-

• 

Beht:et Yane1 
Larlar Karde~ler 
Hilmi Faiz 
M. Remzi Damgac1oglu 
Halid Asral. Singer AcentasJ 
Hikmet Ozgiir 
Faik Kazezoglu 

• 
Optamin Sa~ ek$ir c I LD I N I z I 

Gene hayvanlartn cild hiiceyrelerinden 
istihsal edilen Varken bofuna her ge~irilen dakika, bir tel 

daha sa~m oliime mahkilmiyeti demektir! BiOCEL ile BESLEYiNiZ EN SON 
" 

Tello"' ·- ...... 

ICan .. d.rmCII • tertihata 
• • ..... .t . .......... 

A s •• , . . .. .. ......... 

Steak ve soguk suyun kirecini ahr 
biitii su ~ebekesine tath su verir. 

Fiah 125 lirad1r. 

Edrernid - Ali R1za Karagozoglu 
Edirne Aziz fsbilen 
ZonRUidak - Mehmed Hilmi Giirol 
Gazi Anteb - Mehmed S1II'1 Ozkaya 
Antalva Adil Asctoitlu 
Diyarbekir - Celal Ayylldtz 
Adapazan - Eczac1 M. Re§ad KUrem 

isteniyor. 

l;iinkii «Optamin» kul
lanmak, kokleri zaytf· 
lzy arak dii~mege mey· 
leden saclarzn adeta 

VE HER SABAH DAHA 
GENC GORUNONOZ MAMUlATIMit 

.:. 

yeniden cilde pert;in· 
lenmesi den1eldir. 

" 0 pta min , 
Guddeleri ihya eder, sa~ do-

kiilmesinin oniine ge~er, ke -
pekleri dii,iiriir ve . . . ba,ta 
yeni bir hayat batlallr. 

Tecrube ediniz, neticeye ~a~acaks1n1z 

Me§hUr bir Universitede 
dahi bir doktor profesor tara
fmdan ke~if ve istihzar edilen 
asrm en biiyiik ve klymetli gii
zellik unsurudur. 

25 ya~1mzdan itibaren eil
diniz, klymetli Bioeel'ini kay
bctmege ba~;lar. ~ayed, cild 
ba~ka bir unsurla beslenmezse, 
bu ziya seneden seneye artar 
ve nihayet yiiziiniiz buru§IDU§ 
ve ihtiyarlami§ olur. Cildinizin 
Biocel'i yiiziiniizii taze tutar ve 
gene gosterir. Gene hayvanlar
dan istihsal edilen Bioeel, tipk1 
eildinizin tabii Bioeel'i gibidir. de tam cildinizi beslemek i<;in matlub 

~========================:U M~aill~~mrl~ar~n~~mii-n~~~~~~e~~~~ 
essir ve en lnymetli bir cevherdir. Cild Geceleri yatmazdan evvel kullam-

Mug Ia Valiliginden: 
30 lira maa~h Mugla ili Fethiye kazas1 Varidat Memurlugu ac;1k oldu -

gund.an memurin kanununun 4 iincii maddesindeki ~eraiti haiz olanlardan 
talib olanlarm ve taliblerden yiiksek tahsil gormii§ olanlar bulundugu tak
dirde maa~atm tevhid ve tedaviiltine clair olan kanunun 7 nci maddesine 
tevfikan maa~ verileceginden talib olanlarm evrakl miisbitelerile Defter -
darhk Makamma miiraeaat etmeleri ilim olunur. (3840) 

Samsun Belediye Reisliginden: 
Belediyemizin Gazi park1 bahc;IVanba~thgJ ac;1khr. Ayhg1 75 lirad1r. Ci· 

c;ekc;ilikten anhyanlarm ehliyetlerini ve hi.isniihallerini isbat eden vesikalar
la Belediyemize miiraeaatleri ilan olunur. (3752) 

Her nevi bah~ b.
f&rattnt ve nebatat aiir

fel erini iilduren toxdw , 
Pompah kaplu derununda 

.abhr. Ve daima kullaotlmata 
bmrdtr. Aynca aatan alanacak ak· 

aam• yo.lctur. Ha1arat i~in oldii:rUcii , 
sebze ve nebatJar i~in zaran azdar. Zebirh 

det ildir. Pratilc: ve miieasirdir., 

Umuml lfepoau : J , Krespln, lnanbul G1l111, Vorwodl Hu t 

hiiceyrelerinizin derinligine niifuz e- mz. Sabahlan yags1z beyaz rengindeki 
derek buru§ukluklann te§ekkiiliine ba§· Tokalon kremini kullammz. Bu krem
ladigl yeri hemen beslemege ba§lar. de bilhassa - birkac; gun zarfmda bir
Hatta annelerin bile yiiziinii gencle§ti- birinden daha beyaz lie; renkte teninizi 
rir. Ve gene k1zlarla hie; gormedikleri beyazlatacak olan - cOksijen beyazh 
sehhar ve teri.i taze bir ten temin eder- vard1r. Bu iki krem kullamldl~ tak
ler. Bu Bioeel eevheri, §imdi pembe dirde memn~iyetbah§ semeresini ga -
rengindeki Tokalon kreminin terkibin- ranti eduiz. 

Emniyet Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Eldeki orncgi ve ~artnamesindeki vas1flar dairesinde zab1ta me -

murlan ic;in c1500• aded madeni Tulga kapah zarf usulile 5/7/1937 pazar -
tesi giini.i saat on beste satm ahnaeaktlr. 

2 - Tamamma (12,000) lira k1ymet bic;ilen bu tulgalara aid sartname -
ler parasiZ olarak Emniyet Umum Miidiirliigi.i Satmalma Komisyon~dan 
ahmr, ornegi gori.iliir. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin (900) lirahk teminat makbuz ve
ya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarm1 ve (2490) say1h kanunun 
2 nci ve 3 iineii maddelerinde yaz1h belgelerle birlikte eksiltme giinii saat 
(14) e kadar Komisyona teslim etmi$ bulunmalan. c1600• (3443) 

r ~ 
Dh; macunlar1n1n incisi 

KOHiNOR 
Dis • Macunudur. 

Bunu bir kere kullananlar arbk aynlamazlar. 
1 kullanmamt~ olanlar bir denesinler. 

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

HaleySAsuN· •• 
-- TECRUBE 

• 
EDERSENil, 

• 
OAIMA 

~~KULLANA= 

CAKSINIZ I 

Krrk y1lda bir kere kU~Uk sozU dinle l 
Beni al, yelejlnin cebine koy ! 
Sana ag1rhk vermem, yol gosteririm . 

JUNiOR 
Sab~ deposu : Galata Karakoy, 

Hara~~~ sokak No 5 

ismail Omer i,~en 
Ta~rada Kastamoni Gayret kitaphanesi 

Ahmed Hamdt 
Samsunda Halk kitaphanesi - Ktztlca 

Hamam K. Y azar 


