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Ulu Onder Atatiirk diin Dolmabah~e saraymda Ba§vekil ismet iniiuii ve Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik Rii§tii Arasla gorii§iirken 

medenilestirilmesi teslim oluyorlar ak~am · Ankaraya hareket etti 
Harekat kan dokmeden inki~af ediyor. Hatla-1-Iiikumet Tuncelinin dag· 

h bedevilerine §U hakikati 
anlabyor ki arbk gelid 
ge~ici sel seferi yoktur, 
Ya bu deve giidiilecek, ya 
bu dagdan gidilecektir 

\" ekpare Turk vatanmda kii!riik bir 
leke olan orasmm ad1 gibi adet ve 
an'aneleri de tarihe gomiilerek o 
hlcm da~lardan halkt elinin eme-

gile giil gibi yas1yan bir vatan 
par~as1 ~Ikacakbr 

~ umhuriyet rejimi dcpare bir 
~ vatan viicude getirmek vazifesi
, ni ifa ederken bir iki yerde az 
~ok mukavemetle kar§Jla§acak ve bunu 
}'enmek mecburiyetinde kalacakt1. Birka~ 
}'I] once yapdan Agn dag1 askeri hare
ketlerile §ark vilayetlerimizin ehemmi
}'etli bir klsmmdaki gayritabiilik berta
t~f edilmi§ olduktan sonra §imdi T unceli 
\'Jlayetimizde son amay1 izale etmekle 
l'lle§gul bulunuyoruz. fmparatorluk dev
rinin Dersim diye and1g1 bu daghk arazi 
halkmm derebeylikle miiteraf1k l!ekavet
le me!Uf halkmt medeni bir hayata ve 
tefaha kavu§turmak i~in Cumhuriyet hii
kurneti evvela o k1t' amn adm1 T unceline 
degi§tirmekle i§e ba§ltyarak yalmz oraya 
~ahsus bir Umumi Miifetti§lik ihdas et
tt ve bilhassa baymd1rhk §eklinde tecelli 
eden Jslah i§lerine kuvvetle el koydu. 
Bunu boyle yaparken Cumhuriyet hiiku
l'lleti hem 0 havalinin ahlak ve adetlerini 
bi!iyor, hem ihtiyaclanm hakkile takdir 
etrni~ bulunuyordu. 

Bu daghk arazinin halb orada kendi 
hayatlanm kendi saylarile temin etmek
ten aciz olmanm verdigi bir ihtiyac ve 
~aruretle otedenberi bedavet devirlerine 
has ~ekavet ve ~apulu itiyad edinmi§ler
dir. Orada agalar vardu, ve onlann em
tinde kabile ve a§iretler vardtr. Ba§lan 
51ktldt veya canlan istedi mi bunlar etraf 
0 Valannda siikunetle ~ah§an koyler lize
l'ine saldmrlar, mal ve hayvan ne tophya
bilirlerse a§mp sarp daglanna iltica 
ederler. Bu §ekavetin derecesine gore 
bunlann iizerine zaman zaman askeri 
kuvvetler sevkedildigi vaki olmu~tur. 
F' a kat zaman zaman yap1lan bu seferle
tin rnahiyetlerini Ba~bakan lsmet lnonii 
I<arnutaydaki nutkunda sel seferleri 
diye pek iyi tarif eylemi§tir. ~oyle ki as
ker gider, vurur, knar, ceza manas1m ifa
~e edecek neticeler ahr, fakat sonra bt~a-

Jr ve doner. Sarp daglar gene yerlerm
r Ark~ Sa. 3 siltun 6 daJ 

Yl!NTI.f:. NAnt 

~arki Anadoluda 
l<.oyler - Koyliiler 

Arkada!!iumz Bahri Turgud 0-
kaygiin'iin uzun tetkik mahsulii 
olarak haznladti{t bu ~ok !!i&yani 
dikkat roportajl cumartesi giinii 

ne!!ire ba~hyoruz. . 

::~: ~:~~uh~erc:l:s~lm~~::~tOO~i~~::.. AtatUrk, ·isnlet inOnUnU bizzat te~yi etti 
mizden) - Dersim sergerdelerine kalml§hr. Dehalet edenler igfal edil-
kar§l yap1lan harekat kan dokiilmek- mi§ olduklanm soylemekte ve Cum-
sizin inki~af etmektedir. Sergerde - huriyet hiikumetinin rnerhamet ve 
Jerden Haydaranh Karner HlZlr, rnagfiretine sJgmmaktadJrlar. Geri 
Demenanh Cebrail, Yusufhanh kalanlarm da bir iki giin zarfmda 
Kamber Rehber teslim olmu§lardJr. teslim olacaklan muhakkak saytl -

Diger dokiintiiler Kutuderesine 
slgmmt§lardJr. Biitiin bu mmtakay1 
s1k1 bir muhasara altma alan c;em -
her gittikc;e daralrnaktadtr. A§iret 
reislerinden ba§ka gi.inde yUzlerce 
silahl! asi teslim olmaktadn. !-lalen 

A 

maktadu. 
Kahraman ordumuzun fevka -

lade sarp ve yalc;m arazide gaster -
digi biiyiik §ecaat ve manevra ka -
biliyeti her ti.irlii takdirin fevkinde -
dir. Bahri Turgud 

Sovyet Rusya hakk1nda 
yeni heyecanh haberler 
Eski Ankara Biiyiik EI~isi Karahan tevkif, Uzak· 
~ark ordular1 kumandan1 Mare~I Blucher azle
dilmi~. ~arki Siberyada 28 ki,i kur,una dizilmi' 

Roma 16 (Hususi) - Alman ma
lumata gore kur§una dizilen Sovyet Ma
re§ah T uha~evski'nin Alman Generali 
F ritsch'le miinasebatta ve muhaberatta 
bulunduguna dair vesikalar elde edilmi§
tir. Mare§alm kur§una dizilmesinin ba§h
ca sebebi budur. 

Diger taraftan Uzak§ark ordulan Ma
re§ah Bliicher'in de i§ine nihayet veril
mi§tir. Blucher vazifesini lay1kile ifa 
edememekle miittehemdir. Sovyetlerin es
ki Ankara elc;isi Karahan da tevkif edil
mi§tir. 

$arki Sibf!Tyada 28 kifi 
kur,una diz.ilmi, 

Londra 16 {Hususi) - Rusyada ba
Zl yeni tevkifler vukubulmaktadu. T eki
den verilen malumata gore §arki Siber
ya'da 28 ki~i kur§una dizilmi§tir. Bundan 

T:ro~ki 

ba§ka Uzak§ark Sovyet lcra Komitesi 
Reisile diger yiiksek riitbeli bir memur az
ledilmi§lerdir. 

[Arkas' Sa. 3 siltun 4 tel 
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. Yalan §ayialar 
Muhtekirler, agac kesilmesi menedildi, riva· 
yetlerile odun ve komiir fiatlarm1 yiikselttiler 

Odun ve komiirle dolu bir komiircii diikkam 
(YazlSl 7 nci sahifemizde)_ 

Fevzinin de Heyeti Vekile, 1\'lare~al 
bugiin Ankarada miihim bir • • 

I~tima 

istirakile 
' 
yapacak 

ismet inonii Ankaradan Elazize gidecek · ve Tuncelinde 
hiikumet taraf1ndan abnan tedbirleri tetkik edecektir 

Biiyiik ~efimiz, Ba!jvekil ismet iniinii ile samimi bir hasblhal esnasmda 

Ba!jvekil 1smet iniinii, Hariciye Vekili Tevfik Rii§tii Aras ve Dahiliye Vekili Siikrii Kaya .Biiyiik ~efin huzurunda 
............................................................ Ba§vekil ismet Inonii diin Park oteline sek zevatJn ellerini hirer birer stkaralC 

Hatayldar istiklal giderek Dahiliye Vekili ~iikrii Kaya ile motorlerine donmii~ ve Haydarpa§adan 
bir miiddet gorii§tiikten sonra, Istanbul aynlm1§lard1r. Ba~ekil, Cumhurreisimi-b Valisi Muhiddin Ostiindagla beraber zin Haydarpa§adan uzakla§masmt rnii • a yramina Floryaya gitmi§ ve bir ban yo almt§tlr. teabb refakatindeki zevatla beraber 

h I I Memleket dahilinde bir seyahate ~1kacak Haydarpa§a garma girmi§ ve halkt se • 
aztr an1y0r ar olan Ba§vekilimiz ak§amiizeri Cumhur - lamlam1~u. 1smet lnonii kendisini ugur4 

Hiikiimetimiz, Antakya 
ve iskenderuna birer 
konsolos tayin edecek 

Adana 16 {Hususl muhabirimiz • 
den) - Hatayda kundak~t elemanlann 
gayretine ragmen normal hayat avdet 
etmege yiiz tutmu~tur. Diikkanlar a~tl -
mag a, balk i§ine giiciine ba.§larnt§tJr. 1s • 

[Arkasz Sa. 3 siitun 5 tel 

reisi Atatiirkle beraber motorle Haydar- lamaga gel en Orgeneral F ahreddin. 
pa§aya ge9mi§tir. Korgeneral Cemil Cahid, Istanbul Ku 4 

Haydarpa§a nhttmmda B a§vekil 1s • man dam General fhsan, istanbul V alisi 
met inonii ile kendilerine refakat etmek- Muhiddin Ostiindag, Emniyet Miidiirii 
te olan Hariciye Vekili Doktor T evfik Salih K1hcla diger zevatm ellerini s1k • 
Rii§tii A.· as ve Dahiliye V ekili ~iikrii mJ§ ve hususi trene binmi§tir. 
Kaya Cumhurreisimizle vedala§Inl§lar ~ !smet lnonii ile Dahiliye ve Hariciye 
d1r. Vekill<!rimizi hamil bulunan hususl tren 

Cumhurreisimiz motorden nhhma ~~- sa at 7.30 da Haydarpa§adan hareket 
karak Ba§vekil Ismet lnoniiniin, Dahili- etmi§tir. 
ye ve Hariciyr Vekillerile nhtJmda ken· Ba§vekilimiz bu sabah Ankaraya mu• 
dilerin.i kar§thyan generallerin ve yi.ik- [AJ'kasz Sa. 7 sutun 5 teJ 



2 

ADLi MUSAHABE 

Adaletin yava~ yUrUmesi 
Hesab edilirse, adalet bizde Fransa

dan on defa daha seridir 
Yava' yiiriimek adaletin icab1ndandir. On dan 

,ikayet, hatta onunla istihza edilir, fakat 
o gidecegi yoldan ,a~maz 

Adalet daima ya· 
va~ yiiriimii~tiir, ya • 
va~ yiiriiyor, gene 
de yava§ yiiri.iye • 
cektir. Otomobilin, 
tayyarenin, · telsiz tel· 
grafm h1zlanduami· 
yacag1 bir makine 
varsa o da adalet 
makinesidir. En kii· 
~i.ik miiba§ir ve ka
tibinden en biiyiik a 
vukat ve hakimine 
kadar adalet amele
sinin i~inde c;ah§tlk
lan ve Adliye Sarayt 
dedikleri cesim ima
lathanede i§ler, bii
yiik bir vakar ve 
mehabetle ve yava~ 
yava~ yiiri.ir. Orada 

adaleti dag1tanla • 
nn ve bu dagttm1ya 
yardtm edenlerin el
bisesi, k1yafeti bi
le ba~kadtr. Bu da 
gosterir ki adalet 
i§i ba§ka i§lere ben
zemez. Onun ken -
dine gore bir usulii, 
bir yiiriiyii§ii var
dlr. Turk adliye -
sinin yava§ yiirii -
diigiinii soyliyenlere 
bunun her yerde 
boyle oldugunu, a -
daletlerile tanmml§ 
memleketlerde uzun 
seneler siirmii§ ve siiren davalar bulun
dugunu, ora larda da icralarm zorlukla 
para tahsil ettigini temin edebiliriz. Bu 
yava~ yiiri.ime, halka bir hayli masal soy
letmi~ ve i~ bir kere §ikayet ve hiciv yo -
luna dokiiliince artlk sonu gelmemi§tir. 

Bu, adaletin kendindedir. Adalet iki 
taraf!td1r. Hem istiyeni, hem vermiyeni 
dinliyecektir. Biitiin medeni insanhgm o
nunde egildigi dokunulmaz bir kaide var
dlr: Miidafaanm kudsiyeti I l stiyen de, 
vermiyen de hakkm1 veya hak sand1gm1 
diledigi gibi, yani yazile ve sozle miida· 
faa edecek ve ettirecektir. Bu miidafaayt 
yapmamn §ekillerini muhakeme usulleri 
gosterir. Bu kanunlar bir takrm miiddet -
ler, ~ekiller koymu§lardJr ki riayet edile
cektir. Sonra, davasm1 kaybeden daha 
yiiksek dereceli mahkemeye miiracaat e
der. Onun da bir tak1m usulleri, miiddet· 
leri vard1r. Her memlekette T emyiz p!ah
kemesi (Almanya miistesna) hiilCumet 
merkezinde oturur. fcra safhas1 da ayn • 
du. Bunlann hepsi zaman ve mesafe 
ister. 

Baz1 i§ler vard1r ki ~abucak hiikmo -
lunabilir. <;iinkii muhake~e usulleri ba
sittir. Fa kat i§lerin ~ogu, goriindiigii ka
dar basit degildir. Kavgay1 hayat dogu
rur. Hayat inceldik~e kavgalar da kan· 
§lyor. Goriinii§te basit, fakat hakikatte 
~ok kan§lk olan bu i§ler ince elenip s1k 
dokunmak ister. lki tara£ uzun uzad1ya 
dinlenecek, bir si.irii kanun merasimi ya· 
p1lacaktJr. Bunlar hep zamana ihtiyac 
gosterir. <;abuk ve haks1z bir hiikiimden 
ge<; ve fakat hakh bir hiikiim elbette ha
yuhdu. 

Adaletin her yerde yava§ yiiriidiigiinii, 
bu yava§hktan uluorta §ikayet edildigini 
gostermek ic;:in garbin en ileri memleket
lerinden biri alan ve diger memleketler 
hukukunu uzun miiddet ve hala bugiin 
bile tesiri altmda bulunduran Fransadan 
size bir misal getirecegim. flmin kuru ve 
yorucu kaidelerine dalmryarak bu mev -
zuda aziz okuyuculanmlzla biraz ko • 
OU§aCagtm. 

Pierre Lepaulle admda Parisli gene 
bir Franstz avukat, Fransada adaletin 
yava~ yiiriimesinden, ~ok ~ikayet~idir. 
Kam kaymyor ve ni~in davalar c;abuk 
goriilmez, haklar c;abuk almmaz, hakstz
lar derhal ezilmez? diye feryad ediyor. 
Kom§u ftalya kanunlanm, usullerini be
genmiyor. <;iinkii ftalyanlar da FransJz
lar gibi Latin soyundand1r. Oranm ada
'let miinasebetleri F ransamnkinden pek 
farklt degildir. Bel~ikay1, lsvic;reyi bir 
yana b1rak1yor. Acaba lngilizleri mi or
nek alsak? diyor. Begendigi baz1 adet
lerini, usullerini almayt tavsiye ediyor. 
f:akat §U fngilizler de ~ok muhafazakar. 
Agu yiiriiyen, mahkemelerinde yava§ ve 
heyecansJZ soyliyen bir millet... Adaleti 
var, siirati yok. Olsa olsa Amerikay1 or
nek almahdJr. Orada mektub yerine yJI
dmm telgraf yazthr, otomobilsiz miida • 
faaya gidilmez, mahkeme dosyal~rm1 

Adalet timsali 

tayyareler nakleder, orada orada her~ey 
pratik ve hayata uygundur. Elbette ada· 
leti u~sa gerektir. · 

Zaten Harward Oniversitesi kendisine 
yabanc1 degildir. Amerika kanunlarmt 
tetkik ediyor, mahkemelerini dinliyor, ha· 
kimlerile ve avukatlarile konu§uyor. 
F ransada adaletin yava§ yiiriidiigiine 
parmagm1 koyarak ko~mast i~in ne laz1m 
geldigini soylemekle son verdigi bir kitab 
~1kanyor: Adalet (La justice) 

Gene avukatm fikrince, Fransada a • 
daletin yava§ yiiriimesi ba§ltca §U dort 
sebebden ileri gelmektedir: 

1 - Mi.iddetler ~ok uzundur. 
2 - <;ah~ma tam koti.idi.ir. 
3 - Muhakeme usulleri ~ok kan~tk

ttr. 
4 - Adalet memurlannm hizmetin • 

den istifade usulii, §Uurlu olarak tanzim 
edilmemi§tir. 

Mahkemelerin ~ah§ma tam, adalet 
memurlanmn hizmetinden istifade usu • 
liiniin §Uursuzlugu hakkmda, ba§ka bir 
musahabemizde, biz de bazl §eyler soy • 
liyecegiz. Bugiin konu§mak istedigimiz, 
miiddetlerdir. 

ink1labct avukata gore adalet imalat
hanesi, taahhiidlii mektubu, telgraf1, rad
yoyu, telefonu, tayyare postasm1 unut
mu§ gibidir. Hayat siiratle yiiriiyor. A· 
dalet de adJmlm ona uydurmaltdtr. Bi • 
dayette i§i kazanan bir davac1, hasmma 
ilam1 teblig ettirmek, altmJ§ bir giin isti -
naf miiddetini beklemek laz1mdu ki bu 
en a§agt iic; buc;uk ay siirer. Halbuki Tiirk 
adliyesinde istinaf derecesi olmad1gt i~in 
Tiirk davactlan bu miiddeti kazamyorlar. 

F ransa hukuk muhakemeleri usuliin -
de g1yabi hiikiim fash vardtr. G1yabi bir 
hiikfun ~1karsa ilammt almak, has1m tara
fma teblig etmek ve onun otuz bir giin 
zarfmda itirazm1 beklemek lazJmdtr. 1ti
raz iizerine ayni muhakemeler, mi.idafaa
lar ba§la~. Eski yere gelmek ic;in en a§agl 
all! ay ister. Eskiden bizde de g1yab i§· 
Jeri boyle idi. On senedenberi bu usul 
kaldmlml§hr. Bir celseye gelmeyene gt• 
yah karan teblig edilir. ltiraz mi.iddeti 
yalmz be§ giindi.ir. 

Fransada temyiz miiddeti altml§ bir, 
tashihi karar mi.iddeti otuz bir gi.indiir. 
Bizde ikisi de on be§er giindiir. 

Hesab edilirse bizdeki miiddetlerin 
F ransadan on defa daha k1sa oldugu 
anla§Jhr. 

ink1labcJ avukat, baz1 hukuk ve tica
ret davalarmda miiddeiumumilerin hazu 
bulunmas1 usuliinii, liizumsuz ve faydas1z 
gorerek, kaldmlsm diyor. Eskiden bizde 
de boyle idi. <;ok zaman var ki kaldml
ml§hr. 

Nihayet Fransada miinferid hakim 
sisteminin kabuliinii istiyor. Cumhuriyet 
Adliyesinin hedefi de boyledir. istanbul, 
Ankara, izmir gibi ~ok niifuslu §ehirleri 
bir yana korsak Tiirkiyede adaleti miin
ferid hakimler dagJtJyorlar. SaydtglrniZ 
biiyi.ik §ehirlerin de pek uzak olm1yan bir 

CUMHURIYET 

( ~ehir va Memleket Haberleri ) 
Bir senede g1daya Vapurculuk firketi I F enni bir eroin 

imalathanesi verdigimiz para umumi heyeti 
Et, meyva, ve sebzeye 
alb bu~uk milyon lira 

sarfediliyor 
fstanbulun bir sene zarfmda sarfettigi 

ya§ sebze ve meyva hakkmda bir istatis
tik tanzim edilmi§tir. Buna nazaran 
23,776.515 kilo, 32,789,970 aded ve 
7,256,814 demet ya§ sebze sarfedil • 
mi§tir. Kilo itibarile sarfedilenin k1ymeti 
1.575,986, aded itibarile sarfedilenin kty· 
meti 676,168 ve demet itibarile sarfedile
nin k1ymeti de 57,978 lirad1r. Hepsinin 
yekunu 2,31 0,132 lira tutmaktad1r. 

Kilo itibarile sarfedilen meyva mik • 
tan 20,017,196, aded itibarile sarfedilen 
8,649,206 d1r. Bunlardan ba§ka; 32 
milyon 977,171 portakal, 1,471,056 
mandaline, 73~.725 kavun ve 2,049,706 
karpuz sarfedilmi§tir. 

Kilo itibarile sarfedilen meyvanm kly· 
meti 2.447,955, aded itibarile sarfedilenin 
272,276, portakalm 944,065, mandali
nenin 48,913 kavunun 65,019, karpu -
zun 215,722 liradtr. Hepsinin yekunu 
3,993,950 lira tutmaktad1r. 

Hissedarlar1n paralar1 
ayba,Inda dagiblacak 
Eski Vapurculuk Tiirk Anonim $irketi 

umumi heyeti oniimiizdeki aym birinde 
toplanacak ve tasfiye heyetinin bir senelik 
mesai raporunu tetkik ederek heyeti ibra 
edecektir. Bu suretle §irketin tas£iye i§i ni
hayet bulmu§ olacaktlr. 

Denizyollan fdaresi §irketten satm 
aldJgl vapurlann son taksiti alan 300 kii
sur bin liray1 da bu ay nihayetinde tasfiye 
heyetine teslim edecek ve para hissedar
lara tevzi olunacaktlr. 

T asfiye heyetile Denizyollan !daresi 
arasmdaki i~lerin tasfiyesinde baz1 anla
§amamazhklar olmu§tur. Bu anla§ama· 
mazhklardan bir tanesi de vapurlarm si
gortalandlr. Mukavele mucibince, §irke
tin hiikumete sattlgt vapurlarm sigorta 
bedellerini Denizyollan ldaresinin ode -
mesi laz1m gelmektedir. Denizyollan 
ldaresi ise bunu kabul etmemektedir. !ki 
taraf arasmdaki bu anla~amamazhklan 
hal ic;:in, Deniz Ticaret Miidiirii hakem 
tayin edilmi~tir. 

Bir senelik ya§ sebze ile meyvamn u• 

mumi yekunu ise 6.304.082 liraya balig Birbirine 
olmaktad1r. Bu rakamlar Haide yaptlan 
toptan satt§lardan ahnml§ olup her ne 
kadar bunun haricinde civar bostanlann 

uym1yan 
imtihan usulii 

miiteferrik istihlakatJ varsa da bunlar • 
muhim bir yekun te~kii etmemektedir. Ekalbyet mekteblerinde 

MUTEFERRIK bir~ok talebe Slntfta kald1 
Ticaret Odas1 hakh ~1kh 

Bundan bir miiddet evvel Ticaret 0-
dasile Liman §irketi tasfiye heyeti ara -
smda Liman hamnm Oda tarafmdan sa
tm almmas1 i~in verilen 10 bin liraltk 
peyin geri verilmesi meselesinden bir 
ihtilaf ~Ikml§ ve mesele mahkemeye in
tikal etmi§ti. Mahkeme, liman tasfiye 
heyetini, 10 bin lira ile beraber paranm 
§imdiye k dar i§liyen faizile iicreti ve • 
kalet, mahkeme harc1 ve saireyi verme
ge mahkfun etmi§tir. Bu §ekilde Liman 
tasfiye heyeti 10 bin lira yerine 11,500 
lira vermek mecburiyetinde kalmi§tlr. 

Halbuki yiizde 28 hisselii hi.ikfunete a
id alan §irket tasfiye heyetinin boyle 
bir paray1 tediyesine birc;ok noktalardan 
imkan ohnadrgmdan Oda ile tasfiye he
yeti yalmz alman 10 bin liramn Odaya 
iadesinde mutabrk kalmi§lardir. 

Celal Sahirin mezarmi 
ziyaret 

Merhum edib ve §air Celal Sahirin o
liimiiniin yrldoniimii olan oniirniizdeki 
cumartesi giinii merhumun arkada§lan 
ve takdirkarlari Bakrrkoyiindeki kabri
ni ziyaret edeceklerdir. 

Celal Sahiri unutmryan ve onu mezan 
ba§mda tekrar anmak istiyenler bir ka
file halinde o giin saat iki elli trenile 
Bakrrkoye gideceklerdir. 

Giizel San' atlar Akademisin
de konser ve ~ay 

·Giizel San'atlar Akademisi, ders Jlh 
sonu miinasebetile 18 haziran cuma gii
nii i~in bir konser ve ~ay hazrrlamt§hr. 
Konseri, Konservatuar profe.sOrlerin • 
den Siko Amar verecek ve bunu bir ~ay 
ziyafeti takib edecektir. 

istikbalde tek hakimli mahkemelerle i§ 
gorecegini soylersek yanh§ bir kehanette 
bulunmu§ olmay1z. 

Azhk ve ecnobi mektebleri talimatna -
melerinin birbirine uygun olmamast yli -
ziinden bir~ok talebeler smrflannda kal -
ml§lardJr. Bunlann velileri maarif idare
sine miiracaatle §ikayette bulunmu,lardtr. 
T alebe velilerinin §ikayetlerine gore bazt 
azhk mekteblerinde i.i<; numara alan ta· 
lebenin stmf ge~mesi icab ettigi halde di
ger baz1 mekteblerde talebe dort numara 
ald1g1 takdirde s1mflannda kalmaktad1r. 
Diger taraftan iddia edildigine gore bu 
mekteb idareleri, birbirine uym1yan bu 
talimatnameye keyiflerine gore, baz1 ta
lebenin lehine, bazrlannm da aleyhine 
tefsir etme~tedirler. Bundan ba~ka veli -
sinin mali vaziyeti yerinde ve para vere-

ceklerine kanaat , e~tikleri taleQeleti. l,l\ek
tebin varidatl azalmamasr i~in mezun 
yapmamaktad1rlar. 

Bu iddialann ne dereceye kadar dog
ru oldugu hakkmda maarif idaresi tah -
kikat yapmaktadtr. 

DENIZ ISLER/ 

lnonii vapurundaki yangm 
aondii 

Diin, Bodrumdan alakadar makam -
lara gelen t;nalumata gore, tnonii vapu
runun ambarmda ~rkan yangm sondii -
riilmii§tiir. Diin yangrn ~1kan ambar a
~rlml§ ve zarar ve ziyanm tesbitine ba§
lanmi§tir. Yangm c;rkar <;Ikmaz alman 
tertibat sayesinde ambardaki e§yalar
dan bir krsmmm kurtarlld1~1 anla§tl • 
ml§tlr. 

Yangmm sebebi hakkmda muhtelif 
§ayialar do§la§maktadtr. Bir habere go
re, yangm sigaradan ~lkffil§, diger oir 
rivayete gore de ambann altma yerl~~
tirilmi§ olan kibritlerin fazla tazyik ne
ticesi i§tial etmeleri iizerine zuhur et
mi§tir. Fakat bu iki ihtimale de pek cid
di nazarla bakllmamaktadtr. Yangmm 
hakiki sebebini meydana <;Ikarmak iize
re bir heyet tahkikat yapacakhr. 

!nonii vapuru, yangrn iizerine siivari 
tarafmdan karaya oturtuldugundan §im
di gemi kurtar1lacakhr. Makine ve ka
zanda bir anza olmad1~ ic;in gemi ken
di kendine tstanbula gelecektir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

lsve~ el~isi Atinaya gitti 
Ayni zamanda tsvec;in Atina sefiri a

lan tsvec;in Ankara orta elc;isi M. Wint
her, Yunanistana gitmi§tir. Elc;inin gay
bubetinde sefaret i§lerini maslahatgii
zar vekili slfatile M. Tamm tedvir ede -
cektir. 

Tarsusta giizel 

Y e~ilkoyde hali faali
yette bir fabrika mey

dana ~Ikarddt 
Gi.imriik kac;ak~1hk biirosu memurla

rl, fzmirli Day1 namile maruf Muslafa
nm Y e§ilkoyde Sevketiye mahallesinde 
Salihe sokagmda bah~eli bir evde kiic;:iik 
bir laboratuar kurdugunu ve orada era
in imal ederek piyasaya siirdiigiini.i haber 
alml§lardJr. 

Evvelki ak§am bu ev memurlar tara
fmdan sanlmJ§ ve memurlar yava§ yava§ 
eve girmi§lerdir. Day1 Mustafanm labo
ratuarda me§gul oldugu mada memurlar 
ortaya c;tkmt§lar ve Mustafa ile beraber 
Baha ismindeki bir arkada§mt yakalamt§· 
lard1r. Laboratuardaki aletler musadere 
edilmi§tir. 

Bu laboratuarda imalat paydos edil
digi vakit aletler duvarlar i~;ine saklan
makta ve elektrikle i§ler bir kap1 ile or
ti.ilmektedir. 

$EHIR ISLER/ 
1§ sahiblerine fena muamele 

yapanlar 
K1zrltoprak bina ve arazi k1sm1 ta • 

hakkuk memurlugunda i§ sahiblerine 
fena muamele yaptlmakta oldugu Be -
Iediye riyasetine §ikayet edilmi§tir. Bu 
§ikayet iizerine tahkikat yaprlarak do~
ru oldugu goriilmii§tiir. Biitiin §Ubelere 
yapilan bir tebligde i§ sahiblerine iyi 
muamele yaptlmasi bildirilmektedir. 

Lokanta ve kazinolar s1k1 
aurette teftit edilecek 

Lokanta, kazino, birahane gibi yiye
cek ve i~ecek satJlan yerlerin esash bir 
muayeneye tabi tutulmas1 ic;in yeni bir 
talimatname tanzim edilmi§tir. Bu tali
matname agustosun birinden itibaren 
tatbik edilecektir. Buna nazaran bu ka
bil yerleri Belediye doktorlarr haftada 
ii<; giin muntazaman tefti§e tabi tuta -
caklardtr. Her miiessesenin bir tefti§ 
defteri bulunacakhr. Belediye doktor -
Ian tefti§ srrasmda gorecekleri noksan
lan bu defterlere kaydedeceklerdir. S!h
hi §eraite riayet etmiyenler muhtelif 
surette tecziye edilecegi gibi tefti§ def
terlerine mutemadiyen noksanlan kay· 
dedilenler ag1r cezalar goreceklerdir. 

Miistakbel konservatuar bi
nasmda tadilat 

Belediyece Konservatuar binas1 pro -
jesinde yeniden bazr tadilat yaprlmasma 
liizum goriilmii§tiir. Binanm vaziyetin
de ufak tefek degi§iklikler ve bir klSlm 
ilaveler yaprlacakhr. in§aatm ihale e
dilebilmesi i\iin daha iki ay kadar bir 
zaman gec;ecektir. 

Bak1rkoyiinde Arteziyen 
kuyular1 

Bak1rkoyiinde ac;rlacak Arteziyen ku
yulan i~in yaprlan tecriibeler muvaf -
fakiyetle neticelenerek bu kuyulara tah
sis edilen sahanm istimHikine karar ve
rilmi§ti. tstimlak muamelesi bitmi§tir. 
Bir iki giine kadar Arteziyen tesisatl ya
prlmaga ba§lanacakhr. 

KOLTOR 1$LERI 

Olgunluk imtihanlarmm 
miimeyyizleri 

Lise ve ortamekteb miidi.irleri, dun, 
Maarif miidiirii Tevfigin nezdinde top
lanarak lise olgunluk i.mtihanlarmda 
bulunacak miimeyyizler hakkmda ko -
nu§mU§lardtr. Talimatnameye gore, ol
gunluk imtihanlannda smrf muallim -
lerinden gayri asgari iki miimeyyizin 
haztr bulunmas1 Iazrmd1r. Bunun ic;in 
bu sene olgunluk imtihanlanm yapmak 
iizere ii~er ki§ilik muhtelif komisyon -
lar kurulacaktlr. 

Deniz Gedikli mektebinde 
imtihanlar 

Deniz Gedikli mektebinde imtihan -
lara devam edilmektedir. Mekteb tale
besi temmuz ba§mda kampa ~1kacak, 
kara ve deniz sporlarile bir ayhk bir 
program dahilinde talebe yeti§tirilecek, 
ve agustos ba§mda da son sm1fm ~1k1§ 
merasimi yapllacaktrr. 

bir • serg1 

Demek F rans1z avukatt gelip de Ti.irk 
adliyesini tetkik edecek olsa, ideallerinin 
hepsinin tahakkuk etmi§ oldugunu gore • 
cek ve keyfinden bayJ!acakhr !... Haytr, 
hi<; de boyle degildir. Miiddetleri ne ka
dar kJsalttTSak k1saltahm, davalar gel'l.e 
c;abuk goriilmiyecektir. Y ava§ yiiriimek, 
adaletin kendisindedir. hler uzamamah, 
halka illallah dedirtmemeli. F akat, bilhas
sa hukuk ve ticaret i§lerinde, c;abuk adalet 
o kadar arzu olunur bir §ey degildir. Ve 
insaf ile dii§iiniirsek teslim ederiz ki Tiirk 
adliyesinin siirati, ba§ka memleketlerin • 
kinden a§agr degildir. ,Su kadar var ki 
adalet i§leri aleni, yahud herkesin gozii 
oniinde cereyan ettigi ve tenkidleri din -
lemek adaletin cevheri ve §am ikttzasm
dan oldugu ic;in, halk adaletin yava§ yii
riimesinden istihza ile bahseder. Zavalh 
ada let! Hic;bir tesire kaptlmaz, yuzune 
kar§l baibnhr, ses ~1karmaz. Herhangi 
bir dairenin bir evrak katibine «haksJZhk 
ediyorsun, kanunsuzluk edip i§irni uzatl· 
yorsun» deseniz sizi derhal mahkemeye 
vermege kalkar. Fakat adalete daha ag1r 
sozler soylenir, (haksJZhk ediyorsunuz. 
boyle yaparsamz balka zuliim olur) der
siniz. Mensublan hi~ ag1zlanm a~mazlar. 
Ciinkii adalet dinlemek mevkiindedir. 
Sesin yiiksek c;JkmasJ, u~lannm b1~k gibi 
batmas1 kendisine tesir etmez. Gidecegi 
yoldan hie; §a§maz. Bu onun ~am ve mu
zafferiyetinin sebebidir. San' at eserl~rin
de adaletin gozii kOr, kulagl sagtr bir 
heykel halinde tasvir edilmesi acaba bun
dan m1 ileri geliyor? 

Avukat 

A. Haydar iJz.kent 

Tarsus {Hususi) - Bi~ki ve Diki~ mektebi ders senesi sonu miinasebetile 
giizel bir sergi a~mi§trr. Sergide giizel eserler vardtr. Gonderdigim resim ta
lebeden bir k1smm1 ~ah§ll'ken gostermektedir. 

l'1 Hazrran 193'1 

Siyasi icmal 
ispanya ve devletler 

D
D spanya i§leri ve bahusus fngiliz. ~~;: 

yan ve en sonra Alman harb gernt 
rinin lspanya sularmda ugrad1kl~~ 

taarruzlar korkuldugu gibi AvrupaY1 ~ 
cepheye aymp birbirile tutu§turacak btr 
vaziyet ilulas etmedi. Hatta bir Alma~ 
ZlrhliSinm ugrad1g1 hava taarruzuna ~: 
ger bir Alman ZJThhsmtn bir !spanyol 1

' 

mamm bombardtmanla mukabelede bu 
1 

lunmas1 ve Almanya ile ltalyanm beY J 

nelmilel ademi miidahale komitesind~ 
ve bahri kontroldan ~ekilmeleri da 
Avrupa devletlerini birbirine katmadJ .. , 

ingiltere araya girdi ve Almanya ue 
ltalyanm taleblerine uygun olarak kon • 
trol usuli.ini.i degi§tirdi. Bundan sonra 
fspanya limanlannda her iki muharib t~' 
raf tarafmdan mii§tereken gosterilen ~I" 
tc.raf mmtakalarda dart biiyiik dcvletlll 
~arb gemileri emniyet i~inde bannaca~ • 
lardtr. Bu mmtakalann tesisi i~in §irndt • 
den iki tara£ hiikumetlerine mi.iracaat f:' 

dilmi§tir. 
Bu miiracaat kabul edilip de gostert" 

lecek mmtakalarda ve alelumum lspan • 
yo! sulannda !ngiliz, Alman, !talyan "~ 
Frans1z harb gemileri taarruza ugnyac~ 
olurlarsa bu gemiler miitearnz dentt• 
hava ve kara kuvvetlerine kar§l ate§ acfll' 
rak mlidafaada bulunacaklard1r. faka~ 
mukabelebilmisil olarak ispanyamn ha:t 
kuvvetlerine ve limanlanna kar§I hareka 
yapmak ic;in dort devletin donaiUilaJ~l 
amirallerinia kendi aralarmda isti§are e 
bulunarak mii§terek karar vermeleri Ia • 
z1mdu. · 

ingilterenin onayak olmasile tspanY3 

i§lerinin beynelmilel vahim neticeler dO" 
gurmamast hususunda daha ziyadc AI ' 
manya ile ltalyamn dileklerine uy~ull 
bir tesviye suretinin meydana gelmesJil~ 
haricdeki devletlerden yalmz SovY; 
Rusya itirazda bulunmu§tu. Fransa a 
bu itiraz1 teyid eder gibi olmu§tU. F akdat 
her iki biiyiik devlet bu te§ebbiislerin e 
fazla !Srar etmediler. 

lspany~ i§lerinde Fransa ile Sovyet • 
lerin davalannda ileri gitmemi§ olmama• 
lannda beynelmilel vaziyete aid di.i~ii~· 
cderden ziyade dahili vaziyetlerinin test' 
ri olmu§tur. Bugiin her iki memleket ~.a• 
hili i§lerile son derecede me§gti!dur. 
F ransada sag partiler komiinistlik a ley• 
hinde birle~mi§lerdir. Merkez pa,rtiler.i d~ 
hiik.:imete kar§l vaziyet ald1lar. lc;nmal 
1slahatm yeni masraflar ve vergilere Y0 

a~ml§ olmas1 partilerin arasmdaki miica " 
deleyi §iddetlendirmi§tir. 

Sovyet Rusyada da memlekete hakiJ11 
yegane parti arasmda daha ziya~c 
T ro~ki' nin b1rakhgr tohumlann ve harte• 
den yapttg1 tesirlerin neticesi olarak ft" 
sad hareketJeri meydana ~lkffil§hr. so;• 
yet hiikumeti fesad erbabmm dahil 

1
: 

tahribat ve bozgunculuk yapmakla k~. 
~aytp haricde de Sovyetlere dii§man bu• 
yiik devletlerle te§riki mesaide bulundu • 
i>u kanaatine gelmi§tir. 

Meydana ~1ka~ b~ ha!ekellerin neti ef 
cesi olarak evvela Zmovryef, Kamen J 
ve arkada§larmm idammdan sonra Ktt 
ordu erkam arasmda Sovyet du~a~l 
devletlerle beraber ~h§mak iizere b:r 
ziimre ke§fedildi. Neticede umumt erka' 
mharbiye reisile muhtelif askeri mmtaka" 
!ann ba§kumandanlan idam edildi. So~· 
yet hiikumeti §imdi dahili i§lerini d~ 
zeltmek ve saglamla§ttrmakla me~S . 
bulunuyor. Almanya ile !talyayt dahl 
me§gul eden buyiik meseleler vardlr• 
ftalya Habe§istan fmparatorlugunu hat• 
me c;alt§Jyor. Almanya dort senelik pl~ : 
mm tamamlamak ic;in biifiin gayrettnl 
sarfediyor. Bu miisaid ahvalden istifade 
eden lngiliz politikasl fspanya i§lerinde 
anla§ma yolunda biiyiik muvaffakiyetler 

temin elrJli.§tir. 
Multarrem Fevzi TOGAY __ 

~~~ .... ~~~~~~~--.. ~~ .... ---~· 

Filomuz italya, Yugos• 
lavya ve Rusyaya gideceJ( 

Ba§ta yavuz olmak uzare torpito ve 
denizaltr gemilerimizden bir k1smrntll 
agustosun on be§inde Yugoslavya, 1tal~3 
limanlarmr ziyarete <;tkacagr ve bu 1.1' 
manlardan istanbula dondiikten bt~ 
hafta sonra Karadenize c;rkarak Sovye 
Rusya limanlanm ziyaret edecegi babel' 
verilmektedir. " 

Emniyet abidesi . 
tstanbulda, Ylldtzdaki Polis mektebl 

oniinde 8 metro yiiksekliginde bir e!P" 
niyet abidesi yaprlmasr dii~iiniilmekt~· 
dir. Bu abidenin yeni yaprlacak Emili" 
yet miidiirliigii binas1 oniinde yaprlm3' 

s1 da kuvvetle muhtemeldir. 

Cum h uriyet 

NiishasJ 5 kuru!jtur. 

Abone ~eraitl { 
Senelik 
Alb a:vhk 
fie ayhk 
Bi.r ayh.k 
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Bilbao'nun Oniinde ~ar
ediyor PI§malar devam 

A.Imanya ile italya ademi miidahale 
komitesine resmen iltihak ettiler 

Bilbao 16 (A.A.) - «Havas ajan-
111lluhabirinden» Bask milisleri, San Do
~ingo ve Archanda tepelerinde ~iddetli k rnukavemet gostermektedirler. Asile1, 

ask payitahtma 1800 metro mesafede 
bulunuyorlar. Asilerin mevzileri evvelki 
gijnku mevzilerin aynidir. 

Elde edilen mevziler 
Salamanca 16 (A.A.) Bilbao 

cephesinde Franco kuvvetleri dun Maru
ti, Urizar, Delemonis, Gorliz, Plencia, 
Santo Domingo, Galdacano, Y urre, A
~bu ve Attalle'yi zaptetmi~lerdir. 

I 
Bu kuvvetler, irrizabal nehrini ge<;mi§

erdir. 
Beynelmilel ordu ~ellerinden 

biri oldii 

ler konferansmm muhtemel bir sulh tekli
fi haZ!Tliyacagt hakkmdaki haberi tekzio 
etmektedir. Konferansa i~tirak edecek o
lan sefirler, nezdinde bulundukl an dev
letlerin haricl ve ikttsadi siyasetlerini tet
kik edeceklerdir. 

Almanya ve ltalya ademi miidaha· 
le komiteaine resmen girdiler 

Londra 16 (A.A.) - 1talya ve Al
manya sefaretlerinin mii~terek bir tebli
ginde italyan ve Alman sefirlerinin bu
giin ademi miidahale komitesi reisine bu 
aym 12 sinde hast! olan itilaf iizerine hii
kumetlerinin komite ile mesai birliginde 
bulunmaga ve !spanyol sulanndaki kon
trol hareketipe i~tirak etmege karar vermi§ 
olduklanm bildirmi~lerdir. 

Barcelona 16 (A.A.) - Macar mu· 
h · 1 d 1 b 1 ·1 1 b' 1· lspanya i~in mii«terek bir arnr erin en o up eyne m1 e 1r IVa- " 
n1n kumandam slfatile General Lukab proletarya hareketi 
narm miistean altmda ~ohret kazanml§ Paris 16 (A.A.) - Maurice Tho-
olan Matei ] alka, Hue sea' da cepheyi rez, de Brouckere' e bir telgraf gondere
~efti$ etmekteyken otomobiline dii~en bir rek ikinci ve ii<;iincii enternasyonalin, is-
0rnbanm tesirile olmii~tiir. panya i~<;i te§kilah tarafmdan taleb edil

\1 alencia' da toplanacak selirler digi ve<;hile beynelmilel bir proleterya 
heveti mii§terek hareketi bahsinde bir anla§ma -

Londra 16 (A.A.) - lspanya sefa- ya varmak iizere Pariste 19 haziranda 
teti, Valencia' da toolanacak olan sefir- toolanmalanm teklif etmi§tir. 
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Alman Biiyiik Er- Kii~iik itilaf Ba,ve
kaniharbiye Reisi killerinin toplantisi 
General Gamelin'le go- Avusturya kabinesinde 
rii~mek iizere Parise de yak1nda degi~ik-

hareket etti likler yaodacakm1' 
Berlin 16 (A.A.) - Almanyanm 

buyiik erkamharbiye reisi General Beck, 
bu sabah Parise hareket etmi§tir. Orada 
F' ransa biiyiik erkamharbiye reisi Gene
tal Gamelin' e miilaki olacakt1r. 

Fran sad a inttbalar 
Paris 16 (A.A.) -Von Neurath'm 

l~ndrayt ve Alman erkamharbiye reisi 
General Beck'in Parisi ziyaretlerini 
F' tans1z ~atbuat1 beynelmilel vaziyett~ 
~eni b'ir unsur alameti addetmektedir. 

«Petit Parisien» diyor ki: 
«Harbdenberi ilk defa olarak Al

Jnanyamn yiiksek askeri ricalinden biri 
F' ransaya gelmektedir. Bu hal, siyasi va
~iYetteki gerginligin zevaline alamettir. 
General Beck 'in Parisi ziyareti, art1k 
bundan boyle Almanyanm mi.inferid va
~ivette kalamJyacagml gostermektedir 
Von Neurath'm Londrayl ziyareti i~e 
Almanyanm miinferid vaziyetten <;1kmak 
ht.Jsusundaki bu arzusunun daha bariz 
bir alametidir.» 

Alman H8.riciye Naz1r1· 
n1n Londra seyahati 
Londra 16 (A.A.) - Baron Neu

tath'm Londra ziyareti miinasebetile, 
Press Association diyor ki: 

«Neurath'm muvasalatJ iyi kar§llana
taktJr. Zira Eden ~imdiye kadar kendi
sile ~ahsi temas i<;:in pek az fiTSat bulmu§
lt.Jr. !ki devlet adamt arasmdaki noktai 
llazar teatisi geni~ b1r sahaya §ami! ola • 
taktJr. Hie §uphesiz, Eden lngilterenin 
~eni bir pakt hakkmdaki prensipinde hic;
bir de!l;i~iklige imkan olmad1gm1, boyle 
bir paktm Avrupada umumi miisalemele 
bir mukaddime te~kil etmesi icab edecegi
tti tasrih edecektir. !ngiliz siyaseti, bu 
hususta ileri bir hatve atmaga c;ah~acak
!Jr. 

fki naztr, kontrol sisteminin tslah1 ve 
Roniilliilerin c;ekilmesi imkanlanm gorii -
~eceklerdir. Fa kat umuml miizakereler a
demi miidahale komitesinde yaptlcakt1r. 

fn~~:iltere, Neurath'm ziyaretinden ve 
bu miinasebetle gori.i§iilecek meseleler • 
den f,.ansavt hab~rdar etmi~tir. 

lzmirde bir cinayet 
lzmir 16 (Hususi muhabirimiz -

di!n) - Bucada 5 c;ocuk sahibi Oskiibli.i 
Demir Ali bir kuyu kavgas1 yiiziinden 
Ciridli 60 ya~mda Hamidi iizerine yedi 
~UT&un Slkmak suretile oldurmii~tiir. 
Q\dgar Krahnm bir oglu oldu 

Sofya 16 (A.A.) - Bulgar telgraf 
ajans1 bildiriyor: 

Bu sabah Bulgar Kralic;esi lyohanna, 
?ir veliahd diinyaya getirmi§tir. Kralic;e 
. 1le veliahd prensin s1hhatleri miikemmel
dir. 

Hitlerin tebriki 
Berlin 16 (A.A.) -Hitler, bir veli

ahdin diinyaya gelmesi miinasebetile 
Bulgar Kral ve Kralic;esine bir tebrik 
lelgraf1 gondermi§tir. 

Belgrad 16 (A.A.) - Cazeteler, 
<;ekoslovakya Ba~vekili Hodza'nm Biik
re§teki ikameti hakkmda haberler ne§ret
mekte ve Yugoslav, Rumen ve <;ekos • 
lovakya Ba§vekilleri arasmda yakmda 
Tuna tizerinde vuku bulacak mtilakatm 
ehemmiyetini tebariiz: ettirmektedirler. 
Avusturya kabineainde yakrnda 

deii,iklikler yaprlacak 
Belgrad 16 (A.A.) - Pravda ga • 

zetesinin Viyanadaki hususi muhabiri
nin bildirdigine gore yakmda Schusch -
nigg kabinesinde miihim degi§iklikler ola
caktJr. 

Giimriikler Umum miidiirii 
geliyor 

Ankara 16 (Telefonla) - Giimriik
ler umum mi.idiirii Mahmud Nedim bu 
aksam 1stanbula hareket etti. Mahmud 
N~dim turizm kongresinde bulunduktan 
sonra Fransa ve Bel<;ikaya giderek giim
riiklerde tetkikat yapacaktJr. Seyahati bir 
bu<;uk a v kadar siirecektir. 

lt~ilerin sigortas1 
Ankara 16 (T elefonla) - hc;ilerin 

sigortasma aid hiikiimler etrafmdaki tet
kikler bitmistir. T esbit edilen esaslar bir 
kanun layih.asJ halinde hamlanmaktad1r. 
Bu layihamn Meclisin oniimiizdeki dev • 
resinde konu§ulacagl ve gelecek sene 
tatbikine ba§lanacagt anla§lhyor. 

Hitlerin ltalyan gencligine 
liitabesi 

Berlin 16 (A.A.) - Hitler, ltalyan 
genclik te§kilatJ reislerine hitab ederek 
demi§tir ki: 

«- Gerek ltalya, gerek Almanya 
aym §erait altmda dine; ve kuvvetli yeni 
bir milli hayata gotiiren yolu bulmakla 
miikellef bulunuyorlardl ve bu yolu bul
mu§lardlr. Seyahatiniz esnasmda ayn1 
fikirlerin nekadar dostluk ve baghhk his
lerinde ifadelerini bulmu§ olduklanm 
gormii~siiniizdiir. ltalya ve Almanya, ay
m fikirlerin iki memlekette de hakim bu
lunduklarma kanidir. Bugiin bilhassa bizi 
birle§tiren ~ey, en biiyiik tehlikelerden biri 
olan bol§eviklige kar§l miidafaa mesele • 
sidir. Biz, diger biiyiik bir memlekette de 
aym fikirlerin hakim oldugunu g(irmekle 
bahtiyanz. Aym miidafaa zihniyeti ve ay· 
m silahler miicadelemizi himaye etmekte
dir. T1pk1 Alman milleti gibi ltalyan mil
leti de gen<;liginden, camm idealine feda 
etmek isteyen genc;liginden iftihar ede • 
bilir.» 
Danzigde siyasi bir cinayet 
Var~ova 16 (A.A.) - Danzig'den 

bildirildigine gore, ~ehir civarmdaki or -
manda mec;hul bir cesed bulunmu§tur. 
Bu cesedin, tevkifi tarihi olan 25 mayis· 
tan itibaren kay1b bulunan Danzig sos
yalist meb'usu Wiechmann'a aid oldugu 
samlmaktadu. Maamafih cesed, daha 
tam olarak te§his edilmemi§tir. 

CUMHURiYET 

HAdiseter aras1nda 

F azilet vergisi 
~ rans1z millet meclisi yeni bir 1r kanunla bah§i§ usuliinii kal

dirdi. 

Frans1z Meclisinde 
miinaka§ah bir celse 

Bizim alqam guetelerinden bi
ri, Fransada oldugu gibi Tiir· 
kiyede de yiizde on bahtitin kaldml
masmt istiyor ve Frans1z meclisinde· 
ki bahtif aleyhtarlanmn agzmdan 
§Unlan soyliiyor: «Bu yiizde onu ol
dugu gibi garsona buakan bir miies
sese yoktur; baz1lan yiizde bir, iki 
verirler. Baz1lar1 ise onu da !fok bu
luak garsonu mii§teriden yiizde on 
haricinde koparabilecegi bir bahti§le 
ge!;indirirler. f!flerinde daha ileriye 
giderek miiesseseye girecek garson· 
dan pe§temalhk istiyenler de vard1r. 
Bahtitin kalkmast miiessese sahibi
ni garsona ayhk vermege sevkede
cek, iru~an izzetinefsini de koruya
cakbr.» 

Meclis 247 reye kar't 346 reyle hiikumete hususi 
mali salahiyet veren kanunu kabul etti 

Y amlmiyorsam, benim bildigim, 
Fransada bah§i§ usulii bizimkine 

Frans1z Ba~vekili Blum Parlamentoda soz soylerken 

benzemez. Orada nadir bazt oteller- Paris 16 (A.A.) - Parlamento 247 muvaffakiyetsizlikle neticelendigini kay-
de ve lokantalarda «servis» kaydile reye kar§l 346 reyle hukumete hususi detmi§tir. «Hukumet, paray1 k1ymetten 
hesaba ge!fen iicretler istisna edilirse, mali salahiyet veren kanun layihasm1 ka- dii§urdii. Fa kat sermayelerin avdetine 
diger biitiin miiesseselerin puslala- bul etmi§tir. Uyiha, Reynaud ve Flan- mi.isaade etmedigi i<;in takib ettigi siya -
rmda garson hakkt yazih degildir. din'in tenkidlerine cevaben Blum tara • setin mali ve ikhsadi menfaatlerini kay -
Miitteri, an'ane zorile, kendiliginden fmdan soyleneri ve komiinistlerin halk betti.» 
bahti§ verir. Bu idet kalkacak olursa, cephesi siyasetini takib etmege davet e - Reynaud, bundan sonra 7 milyardan 
ya Fransada da bizde oldugu gibi, den miiheyyic bir nutuktan sonra kabul fazla olan milli miidafaa istikrazma rag
bahti§ garson hakk! diye puslaya edilmi~tir. men §imdiki hiikumetin maruz kald1g1 
ge!ririlecek, yahud da maa§ halinde Layiha reye konmadan biraz evvel miitevali mali buhranlan zikretmi§ ve 
miiessese sahibi tarafmdan it!fiye ve- komiinistler tam hareketlerini degi§tir • hiikiimetin orta slmfla amele slmfi ic;in 
rilecek. mi§ler ve hiikumet tarafmdan teklif edi- bir felaket olacak olan kambiyo mura -

Mail§ halinde miiessese sahibi ta- len projeyi kabul etmi§lerdir. kabesini ve enflasyonu derpi§ edip etme-
rafmdan it!riyte verilirse, maliyet ar· Komiinistlerin Blum'e miizahereti digini sormu§tur. 
tacag1 i~in fiatlar yiikselecektir; pus- Paris 16 (A.A.) - Burada herkes Blum, hiikumetin frangm k1ymetini 
laya ge!ferse, bah§ig kanunla mene- komi.inistlerin son dakikada ne sebebe muhafaza ve kambiyo murakabesinden 
dilmi§ degil, icbar edilmi§ olacakttr. mebni hiikumet lehinde rey vermegi ka • tevakki edecegi~ ve rantlarm devlet es
Her iki halde de mii§teri bir fiat faz- rarla§IITml§ olduklan sualini irad etmek- hamile mecburi tahviline kalk1§m1yaca • 
last odedikten sonra, gene bizde ol- tedir. Bazt siyasi mehafil, komunistlerin gma dair bir tadil teklifi kabul etmi§tir. 
dugu gibi, ayr1ca tabagm i!rine bir hiikumetten siyasi ve mali bir taklm te - Ba§vekil bundan sonra bir nutuk soyliye
bahti§ buaklp !fikacaktu. minat almi§ olduklanm ve bu teminat ne- rek projeyi muhik gostermi§ ve siyast se-

Demek ki bah§i§i yasak eden ka· tayicinin §imdiden tahmini kabil olmadl- beblerden dolay1 bir hafta zarfmda bor-
nunlar, gene bizde oldugu gibi, onu gmt beyan etmektedirler. sada vukua gelen hareketleri hahrlat -
iki misline !ftkarmaktan batka netice Hararetli miizakereler mJ§IIr. 
vermezler. Paris 16 (A.A.) - Parlamentodaki Blum, biitc;e giic;liiklerinin harice giden 

insanda ya fazilet, ya gurur veya mi.izakereler esnasmda Maliye Nazm 50 milyardan ileri geldigini kaydetmi§ ve 
menfaat sevkile bah§i§, hediye, ikra· Vineent Auriol, hiikumetin 1924• 1926 baZJ resim ve vergilerin yeniden tanzimi
miye, atiyye ... vermek ihtiyact var· ve 1935 senelerinde umumi kredi aley - ni derpi§ ettigini soylemi§tir. F akat buna 
du. Bunu bir kanunla ne yasak et· hinde ayni hiicumlara maruz kalml§ ol • mukabil yevmiyeler artmlacak ve bu de
mek, ne de -miiriivvetin endazesi ol· dugunu soylemi§, 50 milyar franktan gi§iklikler halk cephesinin siyasetine uy • 
madigl i!fin- tahdid etmek miimkiin fazla bir servetin ecnebi rnemleketlerine gun olacaktlr. 
Olabi'J1'yor. Bah•i" t'ster m•u .. a, ister gitmi§ oldugunu hatJrlatml§, umumi kre-

'1: '~ -:r f b d k lk Ba§vekil demi§tir ki: 
r uslaya g..,.sin, mii•teri gene, belki diyi miida aa ve un an sonra a m -

-'1: Y bb" k ]A ld'" · · «- Birkac; aydanberi miitemadi bir 
bir yardtm, belki bir iistiin olmak maga te§e us etme azlm ge lgml 

k d · · N d · · k' taz:yik altmday1m. Eger bizi komiinistle-
gururu, belki daha iyi hizmet edil- ay etm1~ttr. az1r eml§lJr 1: 

B · .. d t" k · · 't' re rapteden bag~lan gev§etmi§ olsayd1m mek ihtiyacile, kendisine kabul etti- «- u esen vucu e ge lrme I<ym 1 l· 
d · · A · I'd gerek hiikumet ve gerekse kendim i<;in rilen fiat fazlasmdan ba•ka bir ik- rna m1zt Ishyoruz.» uno an sonra 

Y k" .. k k' B k'l Fl d' kolayhklar bulurdum.» ramda bulunmaktan asia menedile- ursuye c;J an es 1 a§ve I an m, es-
k.d C 'II D P · Hat1'b, tam salahiyet meselesinin bir miyor. l•k bizdeki misali. Puslada- 1 en a1 aux, oumergue ve omcare-

'~ d I Ah' t '] · ld ~ emniyet meselesi oldugv unu zikrettikten ki mecburi yiizde on haricinde bahti§ ye e tam sa a lye ven memt§ o ugunu 
b h t t I bl d b I I k r sonra ba•lanm1• olan esere devam ede • vermiyenlerimiz pek azdtr. ve u usus a a e er e u unan ara a - , , 

l. ..: · · k et et 1'• bilmek irin parlamentonun kendisine im-0 halde bah•i"i yasak eder gibi §1 sosya 1st parusmm mu avem m , -. 
'~ '1: Id ~ h t I t t FI d' hi.iku kanlar vermesini istemi•tir. yaparak hakikatte iki U!f misline ~·- o ugunu a tr a ml§ IT. an m, • • 

karmaktansa, mecburi yiizde onu da metin vergileri ve tutiin ve kibrit fiatlan- Bu sozlerden sonra celse birkac; da -

be b k m arhrmak hususundaki projesinden do- kika tatil edilmi§ ve miiteaktb celse.:le kalduarak tamamile ser st tra • h d 
I d. · h t · t'r komu"n1'stler halk cephesindeki itti a m mak lazrmd1r. Bahtit de, hediye ve ayl en l~e Iz ar e mi§ 1 · 

ikram gibi, 0 miistakil fazilet vergi- Muhaliflerden ve eski namlardan bozulmamas1 i~in hiikumete tam salahi • 
lerinden biridir ki herhangi bir ka- maliye miitehassiSI Paul Reynaud, hii - yet vermege raz1 olQ.uklanm bildirmi§ler-

nunla ne yasak edilebilir, ne de tah· '!!!k!'!!!fim~e!'!!!ti!'!!!n,~«~i§!'!!!ti!'!!!ra~!'!!!k!'!!!u!'!!!d!!"re_ti_»_""n!'!!!az!'!!!a!'!!!n!'!!!·y!!"e_si~n!!"in~d!'!!!ir!'!!!.!!"B"".'!""un!'!!!d!'!!!a!'!!!n~so!!"n!!"r!!"a_r_ey_e_g,..ec;_i_lm_i,.._~,.ir"" . ..!'!!!.!'!!!!!!!!! 
did edilebilir. 

PEYAMI SAFA Sovyet Rusya hakklnda Hatayhlar istiklal bay
- -- -;- • .... • - yeni heyecanh haberler ram1na hazirlaniyorlar 
Genclerbirbgt yartn [Ba~tarat1 1 tnc~ hahttede) . A [Ba~tarafl 1 Inc~ sahttede) 

• • Trofkinin son hadrseler hklal bayram1 hambklan yemden htz ai-

Jstanbu)a gebyor hakkrndaki beyanatt . 

Galatasarayla Gencler
birligi aras1nda yapdan 

temaslar1n esast 
Ankara 16 (T elefor.la) - 18 ha • 

ziranda Giine§ ve 20 haziranda Galata· 
saray tak1mlarile T aksim stadyomunda 
kar§lla§acak olan Genclerbirligi oy~mcu
lan yarm sa bah T oros ekspresile I stan· 
hula hareket edeceklerdir. Genclerbirligi 
tak1mmm bu mac;lan bazt giizide oyun
culanndan mahrum olarak yapmasl ih
timali vard1r. 

Galatasarayla Cenclerbirligi arasmda 
bir anla§ma yap1ld1g1 ve her iki kuliibiin 
azasmdan herhangi biri pa§ka bir kulii
be girdigi takdirde biribirine 2500 lira 
vermegi taahhiid ettigi §eklindeki haber 
dogru degildir. Sadece buradan istan • 
hula giden Genclerbirligi azasmm Gala
tasaray kuliibiine, Ankaradaki Galata • 
sarayhlarm da Genclerbirligine girmesini 
temin yolunda temaslar ve tetkikler var
sa da heniiz hi~bir karara baglanml§ de
gi]dir. 

Kuliibiin reisi Yusuf Bahri de bu ha
ber miinasebetile boyle mer'iyet mevkiine 
girecek bir karar verilmi§ olmadlgml soy
ledi. 

Fransada yeni bir grev 
Amiens 16 (A.A.) - Ami ens fmn

cllarile amelesi grev ilan etmi§lerdir. Be
lediye dairesi oniinde vi.icude getirilmi§ 
olan askeri bir fmn halka ekmek tevzi 
etmektedir. Ekmeklerini almak i<;in bek
liyen halk arasmda bir kavga <;1km1§ v~ 
bu esnada iki kadm agu surette yaralan-
ml§hr. 

Pariste <;1kan «Le Temps» gazetes1 
Moskovadan ald1g1 ~u haberi ne§rediyor: 

Meksiko'ya on kilometre mesafede 
Goyo • Acan' daki evinde oturan Troc;ki, 
Havas ajans1 muhabirine, Sovyet Rus -
yada cereyan eden son hadiseler hakkm
da beyanatta bulunmu§tur. 

KIZilordunun banisi olan T ro<;ki, 
T uho§evski'nin, Y akir ve Kork'un bu OI

duda ilk zamanlarda yaphklan hizmet • 
Jerden bahsederek, belki Budienny mi.is
tesna olmak iizere, onlar ayannda bilgi 
ve istidad sahibi bir tek zabit daha tam· 
mad1gm1 ilave etmi§tir. 

Troc;ki, mahkumiyetin sebebleri olarak 
resmen ileri siiriilen ithamlara inanma -
makta, daha ziyade Voro§ilof ile T uha
§evski arasmda bir rekabete ihtimal ver
mektedir. 

Tro<;ki beyanatma §U sozlerle nihayet 
vermi§tir: 

«- Burokrasinin heyeti mecmuas1 
milletten tamamile ayn olunca, askeri 
biirokrasi, sivilden ayn ve miistakil ol
maga <;ah§IT. Son muhakeme, siyasi biiro 
ile Voro§ilof arasmdaki anla§mazhgm 
neticesidir.» 

CUMHURiYET - Yukandaki 
haberler s1zd1klan membalar dolay1sile 
bittabi ihtiraz kaydile telakki edilmelidir. 
Maamafih Avrupamn biitiin radyo is • 
tasyonlan Sovyet Rusya hakkmda ayni 
§ekilde ve hatta daha heyecanh haberler 
ne§retmektedirler . 

• •• 
Kadm tayyarecinin devri 

alem seyahati 
Kara~i 16 (A.A.) - Tanmml§ tay

yareci Bayan Amalia Earhart, diin ak
§am buraya inmi§tir. 

ml§hr. 
Evvelce 10 hazirauda yap1lmas1 karar

la§tmlan §enliklerin tehiri dolay1sile bay
ram yap1lmasmdan sarft nazar edildi
gine dair <;1kanlan §ayialar astlstzdlr. 
T ertib komitesi faaliyetine devam et • 
mektedir. T ezahiirat giiniiniin tehirine 
sebeb, Cenevre .anla§masmm heniiz 
resmen ilan edilmemi§ olmastdlr. Bu su
retle istiklaline resmen kavu§acak olan 
Hatayda, fevkalade ne§eli ve umumi bir 
bayram yap1lmas1 imkanlaift hazulan -
maktad1r. 

Gece §enlikleri ic;in son derece giizel 
ve kurtulu§ sevincinin tezahiirahm yazi· 
le semaya aksettirecek fi§ekler tsmarlan· 
ml§hr. 

,Sam hiikumetinin lskenderuna bedel 
T rablusu istemesi, Liibnanblan fena hal· 
de sinirlendirmektedir. 

Beyrutta cy1kan L'Orient gazetesi; 
«Bize hic;bir vakit fenahkta bulunm1yan 
Tiirklere degil, topraklanm1za goz diken 
Suriyelilere emniyetimiz yoktur.» de -
mektedir. 

Antakya ve I skenderunda 
konsolosluk kuruluyor 

Ankara 16 (Telefonla) - Hiiku -
met, Antakyaya bir ba§konsolos, 1sken
deruna da bir konsolos vekili tayinine 
karar vermi§tir. 

~-............ __ 
~arki Prusyaya giden 

Almanlar 
Berlin 16 (A.A.) -· Gobbels diin 

partinin dogu Prusyasma gidecek olan 
500 Veteram kabul etmi§tir. 

Ak§amiizeri Fiihrerin muavini Rudolf 
Hess, Veteranlara eski muhahz kltaatJ
mn bir bayragm1 vermi§ ve bu miinase -
betle de Cobbels bir nutuk soylemi§nr. 
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Tunceli vilayetimi
zin Islahi ve mede

nilestirilmesi 
' 
[Ba~makaleden devam] 

dedir, oraya isal eden yollar gene c;etin
dir. Bir miiddet sonra vaziyet gene eski 
hamam eski tas tabirine masadak olur. 

Bu hakikatleri pek iyi bilen Cumhu· 
riyet hiikumeti T unceli vilayetini ba~h
ba~ma umumi bir miifetti§ligin faaliyetine 
zemin ittihaz ettigi zaman muvakkat bir 
tedib hareketine degil, devamii bir tslah 
i~ine el atmt~h. Cumhuriyet hiikumeti 
T unceli vilayetini huzur ve asayi§le be
raber refaha da kavu~turmagt plammn 
ba~ma koyarak hastahg1 kokiinden teda
vi etmegi kararla~hrml§ bulunuyordu. 1§• 
te ~ark vilayetlerimizin muhtelif istika· 
metlerine han! han! §imendiferlerimiz 
yap1lmaktad1r. Dersim halkl kendi or· 
manhk daglanndan bu §imendiferlerin 
traverslerini kesip teslim etseler bunun 
mukabilinde her y1! kazanacaklan para 
onlarm on senelik c;apulla elde edecekle
ri huSJZhk maldan daha biiyiik ve elbette 
c;ok namuslu bir nimet olurdu. Orman• 
lardan kereste istihsali §oyle hatJra gelen 
bir misaldir. N amuslu c;ah§ma ile hay at· 
lanm kazanmanm buna benzer pek c;olc 
§ekilleri tabit Dersimlilere de temin olu
nacakh. hte hiikumet T unceli vilayetinin 
1slah i~lerine bu kadar hay1rhah emellerle 
ba§ladt, ayni zamanda behemehal 
bu neticeyi temin etmek azmile de. 

Filhakika bu 1slah hareketi hmtzhkla 
havadan ya§amagt adet edinmi§ ve kendi 
muhitlerinde serbazane hiikiim siirmege 
ab§ml~ bazt cahil reislerin ho~lanna git· 
memek ihtimali de vard1. Bu takdirde 
hiikumet kendi gayesine gitmek hususun· 
da hi<; bir mani tammlyarak icabt kadar 
kuvvetli ve hatta §iddetli -ve fakat de
vamh surette kuvvetli ve §iddetli- hareketi 
daha evvelden kararla§brml§ bulunuyor• 
du. Nitekim hiikumetin pederane Jslali 
hareketleri baz1 reislerin ho§lanna gitmi· 
yerek ve galiba bir arabk araya harici 
bazt te~vikler de kan§arak mukavemete 
yeltendiler. Kendilerine yerden gokten 
§iddetle mukabele olundu. Her taraftan 
s1k1§hnlarak §imdi isyan cehalet ve gafle
tini gosteren mahdud bir k!Sim en sarp 
dere ve daglara kadar siiriilmii§ ve ora• 
larda muhasara altma almmt§ bulunuyor· 
lar. Hiikumet plammn kuvvetle ve ~d
detle mukabele ktsmmt tatbik ettikten 
sonra daha ilerisine gitmek ic;in asia isti
cal etmiyor. 0 muhasara hattmt s1k1 tut· 
makla beraber gene 1slah i§ine devam edi
yor: Y ollar ve kopriiler yap1larak T un• 
celinin gobegine dogru saglam ad~mlarla 
ilerliyoruz. Bir taraftan da heniiz vakti 
iken cehaletlerinden pi~man olarak deha· 
let edeceklere imkan ve zaman buak1yo· 
ruz. 

Hiikumet bu halile Tuncelinin dagh 
bedevilerine §U hakikati anlahyor ki art1k 
gelici ge<yici sel seferi yoktur, ya bu deve 
giidiilecek, ya bu dagdan gidilecektir, 

Oc; be§ yiiz, belki nihayetiinnihaye iic; 
be§ bin daglmm sarp dere ve daglarda 
mahsuriyet halleri bile onlar i<;in kafi bir 
oliimdur. Hukumet onlan oralarda mii§· 
kiilatla takib ve tenkil etmek yerine ken• 
disini Dersimin en iicra ko§elerine gotii· 
recek yollan, kopriileri, blokhavzlan ve 
mektebleri yapa yapa rahat rahat ilerile
megi tercih eylemektedir. hte son Tunce
li hadiselerinin en basit ve hakikl ifadesini 
te§kil eden vaziyet budur. 

Cumhuriyet rejiminin yaratt1g1 yek· 
pare Tiirk vatanmda eski adile Dersim 
denilen bu T unceli kiic;iik bir !eke idi. 
Orasmm adt gibi adet ve an' aneleri de 
tarihe gomiilerek o yalc;m daglardan hal· 
kt elinin emegile giil gibi ya§Jyan bir va· 
tan parc;as1 <;1kanlacak ve boylelikle 
Tiirk iilkesi ba§tanba§a yekpare ve me
den! bir kiil haline getirilmi~ bulunacak· 
t1r. Bu izahlardan bedaheten anla§lhr ki 
plamn ciddiyeti ve saglamhgt neticenin 
muvaffakiyetini kafildir. 

YUNUS NADI 

Havactbk mar'1 
Y azdan giifteler Cemi

yete gonderiliyor 

Ankara 16 (Telefonla )- Havacthk 
mar§I i<;in a<;1lan giifte miisabakasmm 
miiddeti bu aym sonunda bitiyor. Cemi• 
yete birc;ok gufteler gonderilmi§tir. Mii • 
sabaka §artlanna gore, gi.ifteler iki §e • 
kilde hamlanabilecektir. Birinci k1t' a 
dart veya alii m1srab, ikinci klt'a dort 
mtsrab, ii<;iincii ve dordiincii k1t' alar da 
bu §ekilde olmak iizere dort k1t' ah gufte 
§rklinde hazulanabilecek, en kuvvetli ve 
tckrara miisaid fikir ikinci kit' ada soyle
necektir. MJSTalar en az sekiz en <;ok on 
heceli olacakhr. M1sralann hece sayiSI da 
ma ile c;ift c;ift birbirinin ayni olacaktlr. 
Mecburiyet olmad1kc;a (i) harfi kulla
mlmlyacakhr. 



I 

~ :;~~~~ Hal ~aresi .. -~ 
~:==============~====~~~==~~u 

Gi.izide F erhan, esmer, orta boylu, I hunda mi.ihim bir rol oynam~ml§h. _Fa • 
derin bak1§h, uzun kirpikli, kam s1eak bir kat Gi.izide hastaneye vgelehdenben o -
kadtndl. Otuz, otuz ikisinde tahmin olu- nunla ~ah§maktan oldugu kadar, konU§· 
nabilirdi. KoeasJ tarafmdan bir gi.in bir- maktan, dertle§mekten,_ kar§l kar§Jya ye
denbire terkedilmi§ yersiz yurdsuz, be§ mek yemekten ve r;ay Jt;mekten de ho§ -
parasJz ortada kaJ~1§tl. ' lamdyor, onun da _bb~ hi

1
slerinde yabane1 kal-

u . H b' b' k .1 I · b •ma rna 1gm1 sezer g1 1 o uyor u. mumt ar m Jrt;o a1 e enn a~ . b h h b'l 
v f tk 1 d k bir an- B1r pazar sa a 1 astaneye otomo 1 • 

ac;hgbi be a etker edn ac;K1~.a~karnl§ t 
1
·ken lerinin devrilmesi netieesi ag1rea yaralan-

ne a anm 1z1y 1. uc;u ya§ a . · d'l 0 .. 
S ' k h b · d b b 1 son· ml§ b1r kadmla erkek gehr 1 er. gun an ami§ mu are esm e a asm • .. . d"f · 

d · · k b 1 · t' Bereket ver- Guz1de mezundu. Bazan tesa u msan
ra a annesm1 ay e ID1§ 1. I b" .. f J•k 1 v k 
· · · h 1· kh' · d idi Onu an uyuk e a et ere ugrahr amma, e · 

sm teyzesmm a 1 va yenn e · · .. h' f · 1 d k 
b.. .. .. k 1 1 b' eJ'1 malumatb senya da onlan ne mut I§ ac1a ar an o-
uyutmu~. o u mu§, er 1y , . 

bir gene k1z olarak yeti§tirmi§, mi.ihend1s 
~akire, huyunu, tabiatini uzun uzad1ya 
sorup ara§hrmadan zengindir, klz rahat 
eder diye vermi§ti. 

~akir, mi.ikemmel bir i§ adam1ydt. F az· 
la kazamr, r;ok sarfederdi. Son zaman • 
larda faaliyeti bir kat daha artmi§, ser· 
veti de birkac; misline yi.ikse\mi§ti. Bu va
ziyet onu biisbiitiin §lmartm1~ kansma, 
evine kar§I hic;bir alaka gostermez bir ha
le getirmi§ti. 

Gi.izidenin artJk onun nazannda zerre 
kadar ehemmiyeti kalmarn1§h. Solgun yi.i· 
ziini.i gormek istemiyor, ince, fakat sade 
zarafetine tahammiil edemiyor, en sami· 
mi sokulganhk hareketlerini nefretle kar· 
§thyordu. 

A!ti senelik izdivac hayatlannda c;ok 
~iikiir ki c;oeuklan olmam1§ti. Y oksa, bir 
de yavrusile birlikte bu ak1bet ba§ma ~el
seydi, zavalh Giizidecik ne yapardt. ~Im· 
di teyzesi de lstanbulda degildi ki tek • 
rar onun yanma stgmsm .. T a 1zmire ka
dar gidip: 

- T eyzecegim, bu i§i ktsmen sen in 
zorunla yaprnl§ oldugum ic;in biraz da sen 
mes'ulsiin .. Onun ic;in tekrar kalhp gel
dim! 

Desin.. Haytr bunu yapamazd1. Bir 
kere izzeti nefsine agtr gelirdi. Ciinki.i ar
tJk kimsesiz bir gene klz degil, koskoca 
bir kadmd1. T eyzesi de ya§mtn kuk be§i 
a§mi§ olmasm1 hit; de mahzurlu gorme. • 
mi§, kendisinden sonra o da evlenm1§, 
yeni koeasile sakin ve mes'ud ya§1yordu. 
Onlan rahats1z etmenin artlk manas1 yok
tu. 

0 halde kat'! karanm vermesi icab 
ediyordu. Giizide, bunda biran tereddiid 
etmedi. Bir t~raftan ~akirin ba§ka bir 
kadmla ortadan kayboldugunu mahke • 
meye bildirerek talak davas1 ac;arken, di
ger taraftan da evdeki mobiyalan ve bii
ti.in e§Yayt sattt. Gene kadmm oteden • 
beri kalbinde hasta olanlara kar§l bii • 
yiik bir zafJ ve onlara bakmak, yardlm 
etmek ic;in ruhunda miithi§ bir hevesi 
vard1. 

Hususi doktorlan <<Be§ikta~ S1hhat 
Yurdu» sahib ve miidiirii Bedriye miira-
caat etti. 

Bedri, orta boylu, ~i~man denemez, 
fakat topluca, zeki baki§h, ku sa~h ev
lenmemi§, hatta hayatmda hic;bir kadm 
maeeras1 gec;irmemi§ bir ilim adam1ydJ. 
Para kazanmak gayesile birlikte Tiirk 
tJb alemine, hatta miimkiin olursa diinya 
hekimligine hizmet etmek en buyuk e • 
meliydi. 

rur. 
Bedri, kazaya ugnyan erkegi goriinee 

titrer gibi oldu. Bu, yaranm aguhgmdan, 
hastanm halinin feciliginden degildi. Ken
di kendine soylendi: 

- !yi ki Giizide burada degil! 
Kazaya ugnyan erkek -5akirdi. Onun

la birlikte getirilen san§m kadm da hie; 
§iiphesiz Giizideyi b1rak1p beraber kat;· 
tJg1 sevgilisi! .. 

ikisi de kendilerine icab eden teda • 
viler, ameliyeler yapi!mJ~ olmasma rag • 
men baygm yatlyorlardt. 

Bedri: 
- Ak§ama Giizide gelince vaziyet 

ne olacak? 
Diye dii§i.iniiyor; o hie; durmadan c;a· 

h§maktan bJkmiyan doktor, o giin her· 
hangi bir i§e ba§lamak ir;in maddi ve 
manevi meveudiyetinde kuvvet ve kudret 
bulamtyordu. 

,Sakirle sevgilisinin Giizide ile kar§Jla~
malarmda evvela lib noktasmdan mah
zur gorilyordu. Boyle asabi ve ruhi bir 
aksi.ilamel kazaya ugnyanlar iizerinde 
fena bir tesir yapar, onlarm sJhhl vazi • 
yetlerini agJrla~tJrabilirdi. F akat as1l di 
ger bir mesele onun zihnini daha faz.la 
kurcahyordu. Y a, ,Sakirin bu peri§an 
bali Gi.izidenin evvela merhametini, son
ra sevgisini tekrar tahrik eder de eski ko· 
casile yeniden ban§maga kalkarsa 1.. Gil· 
zidenin §efkati ve ince hissi ,Sakiri teshir 
eder de onda da eski kansma olan rabt· 
tasm1 uyandmrsa! 

0 za an sade, alii ayd1r yard1mma 
~ok ah§llgl bir ~ah§ma arkada§mdan de
gil, ayni zamanda bir ruh, bir fikir, bir 
kafa, bir hayat yolda§tndan mahrum ka
lacaktl! 

*** 
HastabakicJlar ve doktorlar onu hic;

bir zaman bu kadar tela§h ve bu kadar 
sinirli gormemi§lerdi. Ak§ama kadar o· 
dasmda a§agl yukan gezinmi§, saat se
kize dogru da hole c;tkrnl§h. Gozii kap1da 
idi. Giizide her zamanki gibi dudaklann· 
da lath bir tebessiim, harekatmda haya
tmdan memnun bir kadmm ri.izgarile ic;eri 
girmi§ti. Fa kat Bedrinin endi§eli yi.izii
nii, sinirli vaziyetini gori.inee korktu. 

- Ne var, ne oldu doktor) 
Diye sordu. Bedri: 
- Biraz gelir misiniz, size miihim bir

~ey soyliyecegim! 
Diye onu biiroya gotiirdii. Be~ da

kika sonra 'ikisi de ne§' eli dJ§an t;IktJiar. 
F akat Giizide hademe kadmlardan biri
ne e~yas1m toplattJ. Bavulile beraber bir 
taksiye athyarak hastaneden uzakla~ll. 

:f.¥-¥-

Ertesi giin. ogle yemeginde dokto•un 
evinde Bedri, annesi ve Giizide kar~1 kar
~Jya idiler. Giizide: 

Uzun zamand1r miinevver, terbiyeli, 
meslekten yeti~melerin ihtirasmdan uzak 
bir mi.idire anyordu. Ekseri zaman a • 
mirlik etsin, fakat icabmda da kollan sJ
vaytp, etegini beline dolay1p i§e giri§sin, 
hususile laboratuar ~ah~malannda ken • 

- Bedri, diyordu, diin ak§am alela
eele beni eve yollamanm sebebi eski ko
cam ve sevgilisile kar~ila~ttrmamak ic;in· 

mi.iraeaatini mi~l Fakat gene o zaman hakikati soy

disine yard1m1 dokunsun! 

Onun i~in gene kadmm 
memnuniyetle kabul etti: 

- Peki, Bayan Gi.izide, dedi, 
dan itibaren i§e ba§hyabilirsiniz! 

lemedin .. Bugiin gazetelerde onu okuya
yann- eag1m1 tahmin etmedin mi? 

*** 
Giizide, alh ay, ideal bir mi.idire, mii

kemmel bir hastabakJcJ, e§i bulunmaz bir 
laborantin oldu. Bedri, yeni mesai ar • 
kada§tndan, biitiin meslekda§lanna ifti • 
haria bahs ·tti. Hatta Guzideyi bazan o 
derece goklere c;1kanyordu ki onlar: 

- Bedri, sakm a§Jk olma!.. 
Diye latife bile ediyorlard1. Evet, ha

kikaten Bedrinin benliginde §lmdiye ka
dar varhgm1 hie; de duymad1gl tuhaf ba
ZI hisler peyda olm1ya ba§lamJ§tl. 

Mektebde iken derslerile, ondan son
ra da hastalarile me§gul olmaktan ba§ 
alamad1g1 i<;in kadm, a~k. sevgi onun ru-

Doktor cevab veriyordu: 
- Ettim amma, as1l oteki hakikat ben

ce daha miihimdi .. Boyle bir mecburiyet 
kar§Jsmda kalmasayd1m, sana sevgimi iti
raf edebilmek i~in daha ~ok uzun zaman 
kendimde eesaret bulamJyaeaktJm.. 0-
nun i~in, hi~ kaza meselesine temas etme
den, artJk kanm olacaksm, senin yerin 
buras! degil, evimdir, diye i~i k1sa kest:m .. 
Ekseriya baz1larmm saadetini ba~kalan
mn felaketi hamlar. Merak etme, kaza· 
ya ugnyanlarm yaralan da fazla ag1r de
gil. Birkac; gi.in sonra hastaneden ~Ikabi
lirler. Bize oldugu kadar, onlara da ken
di hesablarma saadet dilerim! 

AHMED HIDAYET 

T ekirdag Borsas1na gel en yeni arpa mahsulii 

Tekirdag (Hususi) - Bu hafta vilayetin FerhaCI.h ve Yazxr koylerin -
den Zahire Borsasma 2000 kilo taze arpa gelmi§tir. Yeni mahsultin sat1~1 mi.i
nasebetile Borsada vilayetin ileri gelenlerinin huzurile k1sa bir merasim ya
ptlmJ~ttr. Gondcrdigim resim merasimde bulunanlan yeni mahsul yuklii ara· 
balar arasmda gostermektedir. 

CUMHURiYET 

Bibliyografya 

Zehirli Gazlere Dair 
Eserler 

Bundan evvel gene burada 1934, 1935 
senelerile 1936 senesinin ilk aylarmda 
cZehirli gazler ve korunma c;arelerh 
mevzuuna dair c;1kan eserlerin, elimize 
gec;en, yirmi iki tanesinden bahsetmi~ -
tik. 0 tarihtenberi, isimleri biraz a§a • 
g1da giirulecegi vec;hile, on sekiz kitab 
daha ne§rolunmu§tur. 

Bu bizde bir mevzuun ehemmiyetile 
miitenasib ne~riyat yaptld1g1 hakikatini 
de ortaya <;Ikardt~ndan aynca zikre · 
dilmege deger bir hadisedir. Ve bunu 
Bibliyografya siitununa kaydedebilmek 
bizi memnun ediyor. 

Kitablann bir kxsm1, filhakika, birer 
risale mahiyetindedir. Fakat aralarmda, 
,gene burada bahsettigimiz gibi, degerli 
profesor Nureddin Miin§i Algamn cGaz 
Kimyas~» adh giizel eseri kadar olmasa 
bile oldukc;a hacimli olanlar vardtr. 

1936 senesi son aylarmda bu mevzu
da c;1kan kitablar §Unlard1r: 

Hikmet Konuralp - Avni Refik Bek
man - Zehirli Gazlerden Korunma 
Dersleri. 

Moynier - !;ierif Atakan - Harb Gaz • 
leri. . 

Nureddin Miin~i Algan- Gaz kimyast 
Nuri Refet - Herkes zehirli gazler 

ve bunlara kar§I korunmaga dair ne 
bilmelidir? 

Oztarhan - Halk kurslan ic;in zehirli 
gazler ve korunma dersleri. 

Veysel Uniivar - Hava korunmas1 
temel kaideleri. 

Zihni Gener - S. I. Yalmz- Kimya 
harbi ve korunma yollan. 

1937 senesinde son giinlere kadar ne§
redilenler ise on bir tanedir: 

Bahir Hakkt • Mithat Tuncel - Ha
va Tehlikesi. 

Halk ic;in zehirli gazlerden korunma 
kitab1 (Manisa). 

Hikmet Konuralp • Avni Refik Bek
man - Zehirli gazlerden korunma 
dersleri. 

HUsameddin Tugac; - Hava • Kimya 
taarruzuna kaqt korunma. 

Hiisnii Vural, Dr. - Muharebe gaz • 
leri ve korunma c;areleri. 

M. H. Tamk - Gok sava§larmdan ko· 
runma yollan. 

Naci Girgin, Dr. - Zehirli gazler ve 
korunma tedbirleri (Klr§ehir). 

Ra§id Bener - Ag1h gazler ve savn~
lar (SJVas). 

Said Keskin, Dr. - Zelrirli gazler ve 
korunma c;areleri (Kiitahya). 

s. t. M. Vekaleti - Hava harbinden 
korunmada yurd te§kilat ve tertihatt 
genel bilgileri (Ankara). 
~evket K1rba§, Dr. - Zehirli gaz ve 

korunma tedbirleri (Manisa). 

(....__l_S_J:A_I_I"'_iS_l_ER_i _) 
$ubeye davet 

Be§lkta~ Askerlik ~ubesinden: 
~ubede mukayyed orta ehliyetnameli!er 

1 temmuz 937 tarihinde Yedek Subay Oku· 
luna sevkedilecektlr. 25 haziran 937 ak~a
mma kadar ~ubeye miiracaatle kayidleri
ni tesbit ett!rmeleri ilan olunur. 

CaP,nlar, Konferanslar, kongreler) 
Giilhane miisamereleri 

18/6/937 cuma gunu saat 17,30 da 
Giilhanenin on ikinci miisameresi icra 
edileceginden meslekta§larm bu toplan
hya te§rifleri rica olunur. 

Halkevinde talebe resim sergisi 
Eminonii Halkevinden: 
Akhlsar Orta okulunda 1936 - 1937 ders 

Yilmda talebe tarafmdan yapilan resi~
lerin tel?hlri i~tin 17/ 6/ 937 per~mbe gu
niinden it!baren Evimizin Cagaloglundak! 
binasmda bir resim sergisi ac;1lm1~tlr. Arzu 
edenlere sergi hergiin saat (13,30) dan 
(19) a kadar a<;1kt1r. 

Herkes gelebilir. ------------------
-PARiS- LON ORA ·• 

Berlin • BUkre' • Venedik 
l'lt'hirlerin-le Otel, vemek ve vezmek 

ManhaHan Transatlantlgi, 
Lloyd ve Romanya vapurlarile 

SEYAHAT 

30 TEMI'v UZDA 
hareket edecek bu grupta 

14 bofi yer kalmu~tlr. 

1 TEMtV.~UZDA 
~elgrad, l'v'ilanoya u!}nvarak Pariste 
ki 14 §enliklerinde bu:unacak gru
pun pasaportlan vap•hvor. Hemeo 

kaydo'unuz 

Muracaat: NA TTA BeyoQiu 

<;ocuk yeti§tirmek bu"' 
giin bir. vatan borcudur 

ve anabk kad1n 
kadar en tabii 

Do gum 
oldugu 

Mi.isbet bilgiler ve et • ' 

• • 
1~1n 

bir 
tabii bir hadise 
ihtiyacd1r da ... 
- liginden, ataletinden ileri 

geldigini mii§ahede ediyo· 
ruz. Bundan ba§ka daha 
diipe kadar tedavisi im • 
kans1z zannedilen ami kJ
mhklarm hemen her nev • 
inin bugiin c;aresi bulun
mu~tur. Binaenaleyh gene 
k1z ve kadmlanmJZ, ekse
riya gene k1zhk devresin
de bozulan biinye ve gud-

rafimJzda vukua gelen ha
diseler, bize tabiatte bii
tiin varhklarm, c;ok defa 
farkedilemiyeeek kadar 
yava§ fakat durmadan 
degi§mekte oldugunu; 
eskiyen bir §eyin yerini bir 
digerinin i*gal ettigini gos
termektedir. T ekamiil 
seyrini tereddiidsiiz, ak -
samadan yapmakta de • 
vam ederken tabiatin bu 
kanununa uyabilenler da
ima daha iyiye gidiyor
lar; uyam1yarak durmak 

de faaliyetinin ahengine 
itina ederlerse bu gibi a· 
nzalardan korunurlar; v::. 
eger anza var da tedavi Dr. Suad Yxlmaz 
c;arelerini anyarak kiSlr • 

hktan kurtulurlarsa, giiniin birinde ana 
olamamak bahtSJZhgmdan, kadmhk gu -
rurlannm c;ignenmesinden de kurtul • 
IIIU§ olurlar. Bu suretle tabil ve milll va
zifelerini yaphklan gibi §en ve saglam 
yap1h bir yuva ic;inde mes'ud bir hayal 
ge~irirler. 

gaf!etini gosterenler ise bocahyor ve go • 
c;iiyorlar. 

Varhgm tekamiil seyri kar§Jsmda in • 
san, elinde olm1yarak, neler sakladJgmJ 
kestiremedigi istikbali biraz ihtiyat hatta 
biraz da i.irperme ile dii§iinmek ihtiyacm1 
duyuyor. Bir ferdin hakikati gorebilmek 
ic;in hadiselere niifuz etmege c;ah§arak is
tikbalini dii§iinmesi, bilhassa §ark zihni • 
yetini ta~1yan ve tevekkiile baglananlar 
nazarmda belki biraz fazla inee ve ego
ist bir dii§iinii§ tesiri yapacakhr. Lakin 
eemiyetin ferdlerden te§ekkiil ettigini, fer
din eemiyet ic;inde bir oz oldugunu hahr
lamak boyle bir miilahaza ve tesirin online 
ge~ebilir. Kald1 ki zamammJZda ferdin 
bymeti son dereee artmi§ bulunuyor. 
Di.inyanm her tarafmda bi.iti.in devletler, 
hatta artik ferdlerini bannd1racak yeri 
bulunmJyanlar bile her an bir ferd daha 
artlrmak ic;in ellerinden gelen her §eyi 
yap1yorlar. ~u halde hepimizin istikbal 
hakkmda, hele aile ve millet istikbali 
mevzuu bahsolursa, endi§eye kapilmadan, 
tam bir hassasiyetle egoist dii§iinmemiz 
tabil bir hak telakki olunmak bir vatan 
boreu oluyor demektir. 

Coeuk bir insanm, bir yuva ve bir mil
let istikbalinin ta kendisidir. Cocuk yap
mak ve yeti§tirmek hususunda, dogu§ta 
meveud olan biinye noksanile; oliimle 
tehdid edici veya tedavisi kabil olm1yan 
hastahktan ba§ka hi~bir mazeret tanm • 
mamak icab eder. Buna ragmen hepi • 
miz, bilhassa biz doktorlar, gun gec;mi • 
yor ki <<t;ocuklan olmuyor» diye bir yu • 
vadan bahsedildigini i~itmiyelim. Hem de 
fennin tabiate yardllll ic;in c;ok ileri ham
leler yaphg1 bir devirde. Bugiinkii fen 
sayesinde bu yuvalarm c;ogunun yavru • 
!aria §enlenebileeeginden hie; ~iiphe edil
mesm. 

Haddi zatmda c;oeuk yapamamak ya
ni «klSirbk» gerek erkekte ve gerekse ka
dmda iki ti.irliidiir: Biri az yukanda soy
lcdigimiz dogu§ta meveud olan biinye 
noksamndan ileri gelir. Maatteessi.if 
heniiz c;aresi bulunamaml§hr. Digeri son
radan ariz olan kiSirhkhr. Meveud h • 
mhklann biiyiik bir kJsmJ sonradan anz 
olmad1r; ve kolayhkla tedavisi kabildir. 
Omidsiz gorulen vak'alarda bile hoca • 
lanm profesor Jan Liii F orodue metodla
rile bizzat muvaffak olarak hizmetlerin • 
de bulunabildigim aileler burada c;oktur. 

Hususile kadmlanm1zda tezahi.ir eden 
k1mhklardan mi.ihim bir bsmmm sadece 
biinye ve gudde faaliyetlerinin ahenksiz-

ADLIYEDE 

Elbistan Aguceza reisi oldii 
Elbistan A~trceza reisi !;ievket, tedavi 

edilmekte oldugu Cerrahpa§a hastane • 
sinde vefat etmi§tir. 

Dun, Miiddeiumumilik tarafmdan bii· 
yiik bir eenaze alayt tertib edilmi§ ve 
jandarma, polis mufrezelerile Adliye 
mensublan cenazede haz1r bulunmU§ • 
lard1r. Cenaze Topkaptya goturiilmu~ 
ve orada defnedilmi§tir. 

Hiiviyeti me~hul bir olii 
Hiiviyeti mec;hul bir adam polis ta

rafmdari ag1r surette yarah oldugu hal
de Balat Musevi hastanesine yatmlmi§, 
orada olmii~tur. 

Dun, Tabibi Adli Salih Ha§im basta • 
nede cesedi muayene etmi§ ve Morga 
kaldmlmasma liizum gostermi§tir. Mud
deiumumilik tarafmdan tahkikata ba~-

Son zamanlarda hemeinslerim arasmda 
viieud bulmak istidadm1 gosteren bir zi.im
re dikkatimizi eelbediyor. Bu ziimre go· 
riinii~e gore: 

«Dogum giizellik ve taravete hale! 
getirir; o;oeuk ise !ilks hay at si.iri.ilmesine 
engel olur» mu§! Diger taraftan daha 
ger;enlerde Biiyiik Millet Meclisinde c;o
cuk dii~iirme iizerinde gorii~meler oldu. 
Halbuki bu bahis hem saghk ve hem de 
sosyal babmdan c;ok tehlikelidir. Saghk 
babmmdan ana oliime veya sakat kal • 
maga mahkum olabilecegi gibi, bu yiiz
den ilerde rahim veremi veya rahim kan
serine miiptela olmas1 da pek muhtemel -
dir. Sosyal babmdan ise niifus ihtiyac1 • 
m1zla beraber ahlak ve cemiyet prensiple
rimizi de §iddetle baltalar. Bu itibarla ka
nunun cevaz verdigi zaruretle miistesna 
hio;bir hal ve §art altmda buna ba§ vu • 
rulmamak lazJmdtr. Zaten kanunen bir 
su~ te§kil eden bu halin biz doktorlar, 
meslek namma, online gec;mege evlevi • 
yetle ~ab§mahy1z. Hepimizin bildigi gibi 
«ale§ olm1yan yerde duman tiitmez» der
ler. 

Y anh§ ve dar bir gorii§iin kurbam ol
duklanndan §iiphe etmedigim, dogum ve 
anahktan korkanlara bir kadm doktor o
larak arzedeyim ki: Dog urn ve anahk ka
dm ic;in tabil bir hadise oldugu kadar en 
tabii bir ihtiyacd1r da. Hem giizellik ve ta· 
ravet ic;in; hem eazib ve seks apelli ( einsl 
cazibe) olmak ic;in. Ana olamtyan kadm 
gerek manen gerekse maddeten namzed 
oldugu inki§af ve olgunluga mazhar ola
maz; kelimenin biitiin manasile anormal 
ve kiSlr kahr. Halbuki bugiinii oldugu 
kadar yanm da dii§iinmek laz1mdJr. Fen 
ve bilgi tabiate yard1m ederse muvaffak 
olur. Tabiatten kuvvet almiyan, yalmz 
fen ve sun 'i vasJtalarla tutunmaga c;ah • 
§an giizellik pek k1sa zamanda zevale 
mahkumdur. Y avrusuz yuva ise daha ev
vel c;oker. 

Turk 1rk1 velud bir trkttr. Tiirk kadm1 
anahgile i.in almt§ bulunuyor. 0 anahgile 
olgunla§Jr ve giizelle§ir; hayat miieade • 
lesinde de her §eyden evvel anahgmdan 
h1z ahr. Tiirkiiz ne mutlu bize. 

Dr. SUAD YILMAZ 

iki idam 
Sinob 16 (Hususi muhabirimizden} -

Dokuz ya§mda Cemilenin namusunu 
kirletmek ve ktzm babas1 Huseyni 61-
durmek suc;undan dolayx oliim cezasma 
c;arptmlan Ayancxgm Haram§ah ko -
yunden Tutuncu oglu Mehmed bugiin 
hiikfunet iiniinde salben idam edilmi§· 
tir. 

Bilecik (Hususi) - Bundan iki y1l on
ce kar1sile kaymvalidesini ve kaymbira
derini taammuden oldiirmii~ olan Ye • 
ni~ehir kazasmm Ktz1J,koy ahalisinden 
Hiiseyin hakkmda verilen idam hiikmu 
Belediye meydamnda infaz edilmi§tir. 

....;.._ ........... -
lkramiye kazanan M1s1r 

tahvilleri 
Kahire 16 (A.A.) - Yiizde iic; fa

izli ve ikramiyeli MISlr kredi fonsiye tah
villerinin diinkii ~ekili~inde: 

Trlf'fon : 114914 lanmi~tir. 1903 senesi tahvillerinden 633.391 
numara 50.000, 1911 senesi tahvillerin
den 290.437 numara 50.000 frank ik· 
ramiye kazanm1~lard1r. 

r •• Marika 8 aya mahkum oldu 
Bu ak~am! Bu ak~am! 
Tepeba~• bah~esinin 

YAZ SAHNESi 
Garden'in biitiin ve yeni 

Programile AGihyor 
Her keseye elveri~li 

mutedtl fiatlarla 

Nefis Konsiimasyonlar 
Cumartesi ve Pazar giinleri 

saat 17 112 da Matine 

Topkapx civarmda Yani admda bir 
genci makasla yarahyan Marika dun 
dordiincii ceza mahkemesinde yap1lan 
muhakeme sonunda 8 ay hapse mahkum 
olmu~ ve tevkif edilmi§tir. •... _. 
1§ kanunu iizerinde tereddiid 

has1l olan noktalar 
Milli Sanayi Birliginde dun bir top

lanh yapllm1~ ve i§ kanununun tatbika
hnda uzerinde tereddud has1l olan 
noktalar tesbit olunmu~tur. Bu noktalar 
dun ak~am i~ dairesi istanbul mmtakas1 
amirligine bildirilmi~tir. iki, iiq giine 
kadar btitiin fabrikatorlar toplanaeak ve 
bir i§ mtifetti~i bu noktalar iizerinde iza
hat verecektir. 

._ .. ..-.. 
Defterdarhgm alacag1 bina 

istanbul Defterdarhg1 §imdiki bulun
dugu binamn harab ve ihtiyaca gayri 
salih bulunmas1 dolay1sile Liman §irke
tine aid istanbul Liman hamm satm a
larak Defterdarhgm buraya nakli i~in 
Maliye Vekaletine miiracaat etmi§tir. 

.-. .... .._._ 
Hazin bir oliim 

Haber ald1ibmJZa gore K1rkla-reli 
meb'usu ve Coeuklan Esirgeme Kurumu 
Reisi Dr. F uad Umaym validesi Kirk
larelinde vefat etmi~tir. K1ymetli meb'u
sumuza taziyetlerimizi arz ve merhumeye 
Cenab1 Haktan rahmet dileriz. 
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·Q-Au TO 
( Bu aksamki nroSO"ar!!J 

isTANBUL: aYS." 
12,30 plakla Tiirk mus!kisi - 12,50 h

14 
oO 

dis - 13,05 muhtelif plak ne§rlyatl • 
19

•3o 
SON • 18,30 plakla dans mus!klsl - • • 
spor musahabeleri: ~ref ~ef!k taraf~a.!l 
dan - 20,00 Sad! ve arkad~lan tara!Jn 

0 3
o 

':['iirk musikisi ve halk ~ark1l~~~ • 2 
0·45 

Orner R1za tarafmdan arabca soylev-~uri' 
Safiye ve arkada~lan tarafmdan • 
musikisi ve halk §arkllan CSaat ayarll 

511 
21,15 ORKESTRA - 22,15 Ajans ve BOT30 
haberleri ve ertesi giiniin program! • 22 •• 
plakla sololar, opera ve operet par((alarl 
23,00 SON. 

ViYANA: iJd • 
18,05 kar~1k yaym - 18,25 MUS 15 

19,15 kan~1k yaym • 22,55 gramofon • 23
1
, • 

muhtelif haberler - 23,25 DANS MUS 
Kisi. . 

BERLIN: ~· 
18,05 KUQUK KONSER • 19,05 ~L i • 

CELI KONSER - 20,05 giiniin aJtiSJer S 
20,25 EGLENCELi ODA MU~iKiSi . • ~l~f, 
haberler - 21,15 EGLENCELI MUSIKl I t 
DANS HAVALARI - 23,05 hava, habet e 
ve saire - 23,35 eglenceli konser. 
PE~TE: 
18 05 KONFERANS 18,35 PiYANO KON· 

SERI • 19,05 amele yaym1 - 19,35 kon!e • 
rans - 21,05 KONSER - 22,45 haberle;,: 
23,05 CAZBAND TAKIMI • 23,55 KONS£>'• 
1,10 son haberler. 
BUKRE~: 
19,05 hava, konu~ma ve saire • 19,15 o~· 

KESTRA KONSERi - 20,15 konferans = 
20,35 §AN KONSERi - 21 konferans • 21,10 

A~AM KONSERi - 22 ,35 hava, haberiet~ 
spor ve saire • 22,50 GECE KONSE:ftl 4 
23,50 frans1zca ve almanca haberler • 2 
son haberler. 

BELGRAD: 35 
19,05 gramofon - 19,20 KONSER • 20, 

ulusal yaym - 20,55 PiYANO KONSE:ftl • 
21,25 HALK ~ARKILARI - 22,05 kan§llt ya• 
ym - 23,20 MUSiKi. 

LONDRA: 
19,05 konu§ma - 19,20 piyes - 20,05 haY$' 

haberler ve saire - 20,35 ORG KONSERI • 
21,05 BUYDK SERENADLAR KONSE!U • 
22,20 konu§ma - 22,40 gramofon, hava, b'r 
berler, spor ve saire - 23,30 DANS MUS • 
Ktsi - 24,35 haberler, gramofon ve sa1re· 

PARiS IP.T.T.I: 
19,05 ORG KONSERi - 19,35 RUSC~ 

DUETOLAR - 19,55 gramo!on, hava, habet• 
ler, EGLENCELi YAYIN -23,35 haberler, 
gramofon, hava. 

ROMA: 
18,20 DANS MUSOOSi • 18,55 karJ§ilt 

yaym - 21 ,45 KARI~IK MUSIKI • 22,05 
komedi- 23,20 PiYANO VE KEMAN KO~· 
SERI, sonra DANS MUSIKISI, haberler ve 
salre. 

NOBET~iECZANELER 
Bu akJiam §ehrln muhtelif semtler!nde 

nobetyi olan eczaneler §unlardlr: 
istanbul cihetindekiler: 
Eminoniinde (Be§lr Kemall, Beyazl<lda 

CCem!l), Kii<;iikpazarda <Yorgi), Eyiibsul· 
tanda (Hikmet Atlamaz), ~ehreminillde 
CNaz1m Sad1kl, Karagumriikte (KemaD • 
Samatyada (Teo!ilos), ~ehzadeba~mda (Is· 
mail Hakkl), Aksarayda (SarJm), Fenerde 
CEm!lyad!), Alemdarda CAli R1zal, BakJ!• 
koyde (MerkezJ. 

Beyoglu clhetindekiler: 
Istiklal caddeslnde (Kanzuk), Bostanb::.• 

~mda <itfmad). Galatada Mahmud!ye cad· 
des!nde Ci.smetl, Taksimde i.st!klft.! cadde· 
slnde (Nizameddin), l;li§ll Kurtulu~ cadde· 
sinde CNecdetl, Kastmp~ada (VasJfl, 
Haskoyde CBarbut). Be§!kta§ta (All Riza), 
Sanyerde COsman). 

Uskiidar, Kad1k6y ve Adalardak!ler: 
Uskiidarda <Alunediyel, Kadikoyiinde 

Yeldegirmenlnde (U<;ler), Biiyiikacta.dS. 
CHalk), Heybelide CTana11J. 

Mev lid 
Bay ~evki kerimesi Bayan Sabihanl11 

ruhuna hediye edilmek iizere 20 hazirall 
pazar giini.i saat 13.30 da Mac;kada Ter 
vikiye camisinde mevlid okunacagmdan 
a.kraba, dost ve istiyenlerin te§rifleri rica 
olunur. 

( __ Y_EN_i, _E_SE_R_LE_R _) 
Dubrovski 

Dubrovski romam, Pu11kln'in nesir saha.l 
smda adeta bir §aheseridir. Romanda.!C 
vak'alarm teselsiilii insam biiyiik bir be• 
yecanla sonuna kadar stiriiklemektedir. 

Eser. Hasan Ali tara!mdan fevka.Iade 
giizel ve temiz bir tiirk((e lie aslmdan diU• 
mize <;evrilmi§tir. 

Zevkle ve lezzetle roman okumak tstiyen 
herkese bu k1ymetl! kitabJ tavs!ye ecteri:!l. 
Fiati 30 kuru§tur. 

Dans dersleri 
Hususi ve miinferiden (asrt dans 

dersleri) Beyoglu Karlman kar~xsmda 
eski Polonya Nur Ziya sokak No. 3. 
Miiracaat saatleri: (12-14), (17-20) ye 
kadar profesor Panosyana. 

Oskiidar Hale sinemas1 
MAV1 VALSLER 

Kad1koy Siireyyada 
HALK TiY A TROSU 

bu ak~am 
Nureddin Gene, Nureddin ~efkati ve 

Ya~ar Nezihinin i§tirakile 
KURD AGZINDA KUZU 

Komedi 3 perde 
Yazan: Mahmud Yesari 

Narhkap1 Safak sinemasl 
Bu ak§am 21,15 te 

1- TANGOLiTA 
2 - LOREL HARDt. 

SIVASTA 
(Kitabevi) sabibi Kamil 

Cumhuriyet Gazetesinin ve butiin 
mekteb kitablan, kxrtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yerid,!!:;_ 
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nadOIUda = _ BiiyiikTiirkhekimi 
San'at tet ikleri ihni Sinan1n hayat1 

ibni Sina nastl yeti,ti, 
abideleri hangi ~erait alttnda ~a· 

h,ti ve nastl oldii 
Y eti§mesi, mi.isbet fikirleri ve dehast 

itibaril e bugi.inkii Tiirk gencligine her hu
susta bir model olan biiyi.ik Tiirk hekimi 
ibni Sin a Buharada dogdu. T ahsilini 
Buharada gene Tiirk hocalannm neza • 
reti altmda ikmal etti. Ve 20 ya§Ina dog
ru gerek felsefe ve gerek ttb sahasmda 
kendisini tamtt1. 

Behrampa$a camisinden gorulen bir ev 

Bir tavsiye iizerine takdim edildigi 
Samani hi.iki.imdanm tedavi etmesi onun 
daha kolayhkla yiikselmesine ve tefeyyiiz 
etmesine bir vesile oldu. <;unkii bu su -
retle bu hanedanm Buharadaki bi.iyi.ik 
ki.itiibhanesinden serbest<;e istifade imka
mm kazandt. Burada ha§ka yerde kop
yast bulunmtyan F arabi ve Ebu Zeyd 
Belhinin eserlerini tetkik etti. Diger bir 
~ok tantnml§ alimlerin ttb ve felsefeye 
dair eserlerini de okudu. Bu suretle ilmi
ni ve bilgisini · ~ok ilerletti. 

Palo camlSl: Buna (Camiiissafa) da 
diyorlar. Kaptsmdaki kitabede: (Siiley
lllan zamamnda Hact Hiiseyin Ali bin 
Hact Abdurrahman Aroedi (H. 938) 
I 53 I de iistad Ahmed Amedi (Diyar
bekirli) ye yapttrmt§) oldugu okunuyor. 

Bu cami de dort duvar iistiine tek 
kubbelidir. Zarif siitunlarla yiikselmt§ 
Uzeri ii~ kubbeli sevimli bir son cemaat 
:l'eri vardtr. Nisbeten kli~iik bir eserdir, 
tnihrab ve mimberi nefis birer san' at ese
ridir. Mimberin kaptst her yerde tesadiif 
edilemiyen bir vak' a olarak yekpare ta~
tan yaptlmt§ oymah ve siislii kanadlan 
tnuhtevidir. Minare ve kaidesi Melek 
Ahmed Pa§anmkine benzer ve ayni ne· 
fasettedir. 

Hasanpa§a ham: Bu han bugiin ~ar
§t ortasmda ve gene ticari i~lerde kulla
lltlmakta alan giizel bir handu. Hemen 
ayni tipte deneeek kadar Hiisrevpa§a 
hamna benziyor, goziiniinde ve baktmh
dtr, cephesi tamamile orijinalitesini mu • 
hafaza etmektedir. Kitabesi hakkmda 
not almtyarak fotografmt ~ekmekle iktifa 
etmi§tim. Bilahare filmi kazaya ugraym
ca bu hususta malumalstz kaldtm. 

Orijinal Tiirk evleri: Bu bahiste ma
alesef okuyuculanma miispet malumat 
Veremiyecegim, bunlan tetkik edecek va
kit bulamadtgtma miiteessifim. Bazt te o 

sadiifi mii§ahedelerime gore Diyarbe • 
kirde fevkalade giizel Tiirk evleri mev· 
cud oldugu anla§tltyor. Bunlardan bir 
tanesinin resmini Behrampa§a eamisinin 
kur§unlugundan giirdiigiim gibi c;ekmi~ -
tim, avlusunu ve avlu cephesini gordiigii
tniiz bu evde zevkin fikir ve ruh yiik -
sekliginin bi.iti.in ihti§ammt sezebiliyoruz. 

Diyarbekir evlerinde dt§ eephelerden 
Ziyade i~ cephe ve i~ aksamt miizeyyen 
Ve giisteri§lidir ki Anadolunun her ta -
lafmda oldugu gibi ta Azerbaycana ka
dar bi.itiin Ti.irk evlerindeki hususi ka o 

raktere uygundur. 
Dicle kopri.isii: Bu muhte§em koprii 

c.lduk~a uzun ve sapasaglamdu. Bunun 
E:.mevilerden kalma oldug;.mu soyliye.n
ler varsa da ben bu kopriiniin Tiirk ese
rj olduguna kaniim, bir kitabesini veya 
tarihi bir vesikas1m ele ge~iremedim. Di. 
Yarbekirlilerin bizi tenvir edeeekleri mu· 
hakkakl!r. 

¥¥¥ 

Diyarbekirde eemiyet ve kiiltiir hare
ketleri: Diyarbekire tren beni ak~ama 
Yabn indirmi§ti, biraz sonra karanhk bas
hrdt, ben bu saatten sonra kimi yerinde 
bulabilirdim. Biitiin daireler bo§alm1~. 
resmi faaliyet durmu§, herkes evlerine 
donmii§tli. 

Bereket versin lokantada aldtgtm bir 
haber imdadtma yeti§ti: Ordu Evinde 
bir diigiin merasimi varmt§, §ehrin bii -
tiin mi.inevver stmft orada toplanacaklar· 
lnt§. Bu benim i~in ka~mlam1yacak bir 
ftrsatl!, Tiirkiin asil ruhundaki misafirse
Verlige dayanarak yiiri.idi.im. 

Ordu Evinin ampullerle si.islii dt§ ka
Ptsmda bir boyaet pabu~lanmt si.ipiirdii, 
ktrm1z1 i.iniformab bir memur vestiyere 
nezaret, methalde misafirlere rehberhk 
ediyordu. Beni geni§ bir salona aldtlar · 
Bu salon mubalagastz iki yiiz ki§iyi bag
ttnda tophyabilecek geni§likteydi. 

Kuvvetli I§tklar altmda bu geni§ salo
nu dolduran halk, zarif suvare tuvaletlen, 
temiz frak ve smokinlerile umdugumdan 
daha zengin bir manzara arzediyordu. 
fa kat bu kesa feti te§kil eden zevat An
kara ve istanbulumuzun yiiksek toplan· 
ttlannda giiriilebilen balk tabakas1 kadar 
se~kin ve sosyete adabm1 hazmetmi§ in
sanlardt. Halkevinin yeti~tirdigi musiki 
heyetinden aynlm1' bir eaz kendisine ay
l'llan yerde hamlanmt§h. Bir gelin giive· 
~ biiyi.ik bir nezaketle hala misafirlerini 
!\ar§tlamak ve agtrlamakla me§gul.. Ni
hayet caz ba§ladt, sahada donen ~iftler 
~i~~. . 

Bir cenub ve dogu ilimiz olan Diyar
~ekirde gordiigiim bu sosyal yiicelik ve 

areket gogsiirrti.i kabartuken diger ta • 

ruhumu doyurmu§tum. Dostlanmm elle
rini stkarak ve bu nezih ve kibar toplan
ttya vesile ihzar eden ~ifte saadet dileye
rek magrur ve bahtiyar hislerle otelime 
dondiim, i§te bu parlak gece benim Di
yarbekirdeki ilk gecem olmu§tu. 

¥¥olio 

Diyerbekir Halkevimize iyi ~ah§mi~ 
demekten daha kuvvetli buldugum §U 
sozii siiyliyecegim: 1II!Ii ve radikal bir ~a
h§ma yolunda yiiriimektedir, bunun en 
kuvvetli delili modem Halkevi binast in
§aatile tebariiz ediyor. Heni.iz duvarlan 
ikmal edilmi~. dem.ir ~atiSint baghyorlar. 
Binayt gezdim, tertibattm pek begendim .. 
Megerse istanbuldan degerli meslek ar
kada§lanmdan mimar muallim Arif Hik
meti Diyarbekire kadar getirmi§ler ve 
Halkevinin pro)esmt ona yaphrmt§lar .. , 

Palo camisi (CamiUssata> minare kaidest 

raftan da golf pantalonlu seyyah kiyafe
timden stkthyordum, fazla duramadtm. 
Zaten istedigimi de goriip anlamt§ ve 
Halkevinin bu isabetli hareketi ilme ve 
iht1sasa ne mertebe yer vermi§ oldugunu 
ispat ediyor. Bu modern bina salonlan, 
sahnesi, ki.iti.ibhanesi vesair biitiin ihti • 
yaclara cevab vereeek yepyeni varhgile 
Diyarbekir gencliginin ruhunda ve onun 
!;alt~ma yolunda c;ok miihim rol oymya
cakhr. 

F akat bugiin i~in bile bu Halkevimi
zin mi.ispet ba§anlan yak degildir; ikinei 
bir mazhariyet olarak avctlar kuli.ibiinde 
gene bir aile toplan tiSina §a hid oldum. 
Burast Diyarbekirin miinevverlerine top
lanh yeri glizel bir mi.iessesedir. Kuliibiin 
salonunda Halkevinin orkestras1 o ak:§am 
garb bestekarlanmn klasik eserlerinden 
ne nefis par~alar ~almi§lardi. hte musiki 
kolunda bu canlthgi giisterebilen Halke
vinden yeni binasma ge~tikten sonra tarih 
ve mi.ize i§lerinde, koy i§lerinde hulasa 
her yonden biiyiik ba§artlar bekliyebilir 
ve candan muvaffakiyetler dileriz ve 
Diyarbekirin ktymetli gencliginden tarihi 
Amidin dogu ve cenub illerimizde kuv
vetli bir medeniyet merkezi haline gelme
sini istiyoruz. [ ilf.] 

Mimar: 
SED AD CETINT A$ -------

[•] Get;enlerde bir gazete haberl olarak 
ogrendi~ime gore Halkevinln te:?ebbiisii ve 
hususl !dare yardtmile ti.t; clld olarak mtil
klye miifetti:?lerinden <Basrl Fonyarl ellle 
blr Dlyarbekir tarlhl yaztlmi§. Bu haber 
bent t;ok sevlndirdl. Miite~ebbis, emektar 
ve yardimctlarl tebrlk ve te§ekktire l~ylk
trr. Ve demek kl bentm yukanda blr Yll 
evvelki notlanmdakl gorti§lerim ve bekle-
y~lerlm do~u lmi§. e. Q. 

Balo 
K!Zllay cemiyetinin Kadtkoy §Ubesi 

bu sene bir yaz balosu vermek iizere ha
ztrhklara ba~lamt~br. 0 muhit i\;in her 
ytl tath bir hatira te:;;kil eden bu yaz 
balosunun • yapilmakta bulunan haztr
hklarm pek ~timullii ve pek ciddi ol -
masma gore - bu sene c;ok daha giizel 
ve c;ok daha parlak olacagt anla§llmak
tadtr. 

Samanilerin mevkiinin sarstlmast ve 
babasmm iili.imii iizerine lbni Sina Ha • 
rzeme gitti. Orada hi.ikiimdann saraym • 
da Ebu Sehli N esimi ve Ebu Reyham 
Biruni gibi zamamn en biiyiik alimlerile 
tam§tt. Alimler bu gene Tiirk aliminin 
ktymetini ~abuk anladtlar. Arhk ibni Si
na iyiden iyiye me~hur olmu§tu. 

Bundan sonra lrana gitti. Orada bii
yiik bir anar§i hiiki.im si.iriiyor, bir ~ok 
prensler yekdigerlerile miieadele ediyor -
lardt. ibni Sina miitemadiyen yerini de
gi§tire degi§tire muhtelif yerlerde bulun
du. Fa kat her§eye ragmen ilmi ~ah§ma
lannda devam etti. hte bliyiik Ti.irk ali
mi bu §erait altmda hayatmm ve be§eri
yetin en biiyi.ik eserlerini meydana getir
di. 

fbni Sina bu giiri.iltii ve heyeean dolu 
hayah esnasmda Hemedanda hayata 
gozlerini yumdu. Olmii§tii, fakat insan • 
hga en biiyi.ik hediyesi olan eserleri ya· 
§tyordu. Bu eserler biiyiik bir siiratle 
<;in hududlarmdan Pirene daglanna ve 
bi.itiin Afrikaya kadar yaytldl. 

Biiyiik Turk aliminin eserlerini bil • 
hassa Avrupahlar daha iyi takdir etti • 
ler. Latineeye; ve diger Avrupa lisanlan
na siiratle terciime edildi. V e bu kitab • 
lar miiteaddid defalar bastldJ. 

Eskisehirde feci bir 
' 

cinayet oldu 
Eski§ehir (Hu • 

susi) - Sehrin ke
nanndaki Zehranm 
evinin oniinde bir a
damm iildiiriildi.igii 
zabttaya verilen ih
bardan anla~Ilmt§ 
ve tahkikata ba$ -
lamlmt~ltr. 

Y aptian tahki -
kat ve tetkikatta 
Odunpazarmda kii
miirciiliik yapan A
linin Zebra ile e _ Maznunen yakala-

d nan bek9i MehmerZ 
peyce zaman an -
beri vakit ge~irdigi ogrenilmi§ ve bu 
cinayetin bir k1skancltk neticesi oldugu 
anla~tlmt§br. 

0 mahallenin bekc;isi bulunan Hac1 
Mehmed zan altma almarak tevkif edil
mi§tir. Kuvvetle soylendigine gore Aliyi 
bekc;i Haet Mehmedin vurdugu anla~ll
mt~ttr. 

Tramvaylardan atl1yanlar 
Dun Eminiinii civarmda tramvaylardan 

athyan 44 ki§i yakalanmt§ltr. Bunlardan 
27 tanesi para eezasi vermi~. digerleri 
Adliyeye teslim edilmi~tir. Son bir ay 
ic;inde tramvaylardan athyanlardan 500 
lira para eezast ahnmt§ltr. --Muallim muavinligi 

imtihanlar1 
fstanbul K1z lisesi binasmda orta • 

mekteb muallim muavinligi imtihanla
rma diin de devam edilmi§tir. Diin ta
rih, cografya, yurd bilgisile i<;timaiyat 
imtihanlan yaptlmi~br. Bu kola isimle
rini kaydettirenlerden yalmz 12 ki~l 
diinkii imtihanlara i[?tirak etmi§lerdir. 
Bugiin de riyaziyeden imtihanlara de
vam edilecektir. -···-Kadmcag1z1 ensesinden 

yaralami§ 
Evvelki gece saat II ,30 da Kadriye 

admda bir kadm evine gitmek iizere Fa
tihde Mustafapa~a caddesinden ge~er • 
ken kar~ISina arabae1 T uran ~lkmt§ ve 
kadma soz atmaga ha§lamt§!Ir. 

Kadriye, yoluna devam edince Tu • 
ran ktzmt§ ve : 

«- Vay sen bana aldtn§ etmiyorsun 
ha !» diyerek hamil oldugu bt~akla ka
dmcagiZ! ensesinden agu surette yara -
lamt§tlr. 

Y arah tedavi altma almmt§, ka~an 
Turanm aranmasma ba§lanmt§l!r. 

« Kocalar kartlarina ev 
i§lerine kar§Ihk 

iicret vermelidirler » 

Roosevelt'in kans1 bu iddiay1 ortaya att1 
Fakat ~ayan1 hayret nokta, bu fikre en fazla 

gene kadJnlar1n muhalefet etmesidir 

Madam Roosevelt, M. Roosevelt ikinci defa 
Reisicumhur se~;ildigi zaman zevci ve 

oglu ile bir arada 

N evyork, haziran - Amerika Birle • 
§ik Hi.ikumetleri Cumhurreisinin kans1 
Bayan Cleonor Roosevelt ge~enlerde 
soyledigi bir nutukla ~ok bi.iyiik ve ftrh
nah miinaka§alara kapt ac;aeak bir fikri 
ortaya ahverdi. 

Evli kadmlarm evlerinin i<;inde koca
lanna yaphklan ev kadmhgi mukabilinde 
bir i.ieret almak haklanmn kanunen tanm
masmt istedi. «Diinyada kimse cam i~in 
~ah§maz.» dedi. 

~eden ev kadtm sabahtan ak§ama ka
dar bedava c;ah§maga meebur olsun? 
Hem de hisli bir ev kadmmm vazifesi 
vurpatlasm <;al oynasm degildirl Bir 
Amerikah profesor oturup bir kadmm 
yirmi be§ sene zarfmda mutfak ve umu • 
miyetle ev i§leri vazifelerini yapmak i~in 
evinin i~inde athgt ad1mlan hesablamt~. 
bunlann birka~ defa diinyay1 dola -
§<leak kadar uzun oldugunu bulmu§tur. 
Demek ki ev kadm1 evinde yapbgi i~lere 
sarfettigi kuvveti diinyayt dola§maga has
retse muvaffak olacaktJ! Bay an Ruzvelt 
konu~tugu vakit yalmz Amerikahlar de
gil, biitiin Avrupa kadmlannm da kula
gi kiri§te bulunmaktadtr. Ciinkii Arne • 
rika Cumhurreisinin kanst i~timai mese • 
lelerde biiyiik vukuf sahibi ~ok zeki bir 
kadmdtr. Sosyal fikirlerile de c;ok me§ • 
hurdur. Boyle olmakla beraber bu yeni 
teklifinin hatta yeni di.inyamn biiyiik ka
dm te§ekki.illeri arasmda bile §iddetli 
muhalefetle~ ugnyacagt muhakkakbr. 

Esas itibarile Bayan Ruzvelt'in tek · 
lifi yeni bir§ey de te§kil etmemektedir. 
Be~ on sene evvel bu mesele gene ortaya 
ahlmt§, miinaka~alar olmu§ ve o vakit 
miithi§ muhalefetlere maruz kalmi§h. De
mek ki ev kadmlannm iicreti meselesi 
ikide birde tazelenmektedir. 

Erkeklerin aklma SigmJyan §ey nastl 
olub da kanunun kendilerini kanlarma 
iicret vermegi mecbur tutabilecegidir. Yi
yeeeklerini veriyorlar, meskell veriyorlar, 
kudretlerinin yettigi derecede giydiriyor -
lar. Bunlarm i.istiine bir de harcl1k veri
yorlar. Bi.iti.in bunlann iizerine bir de 
iicret mi versinler? 

Fa kat Bay an Roosevelt erkeklere: 
«- Kabadaythgt buaksmlar. <;iinkii 

Amerika kanunlan -iradlanna gore
~imdi nzalarile verdiklerinden daha ziya
desini kanlanna vermege kendilerini 
mecbur edecektir.» demektedir. 

Bayan Ruzvelte gore ba§ka bir noktai 
nazar da vardtr. Bugiin kanlann koca • 

larmdan akhklan neleri varsa biitiin bun
Jar teberrii, daha dogrusu merhamet eseri 
olarak verilmi§ gibidir. Bu hal kadmla
nn ktymetini azaltmaktadtr. F akat i.icret 
boyle degildir. Kanunun tayin ettigi bir 
haktJr. Kadmm hakk1dtr. 

Birc;ok kimseler soruyorlar: Aeaba bu 
yeni ekonomi esasmda ailenin felce ug • 
ramast tehlikesi yok mu) 

Bayan Roosevelt bunun al::sini iddia 
etmekte ve: 

«- Bilakis aileyi yiikseltecek, her§e
yi saat gibi intizama koyacak, miisrif ka
dm kalmtyaeak. <;iinkii erkek iieret ve -
rinee kadmm siislerini yapmak mecburi • 
yetinde olm1yaeak. Kadm da aldtgi iie
retle ihtiyaclanm tatmin etmegi di.i§iine
cektir.» demektedir. 

f§te bu suretle mmlh ve smlti da aza· 
lacakttr. Bu fikirlere taban tabana ztd 
fikirlerde bulunanlar da vardtr. ilk defa 
kadma i.ieret vermek meselesi ortaya ab
lmea pek. ~ok kadm kuliibleri bunun aley
hinde k1yam etmi§ler ve bu halin 'kadm 
mevkiini, haysiyetini tenzil edecegi kana
atini ileriye siirmi.i§lerdi. Kadmm evinde 
YJphgi hizmetlerin ktymeti bic;ilemez. 
Bunlar ideal §eylerdir. Binaenaleyh her
hangi bir tazminat veya i.icretle di.inyada 
bu hizmetlerin mukabilinin iidenmesine 
imkan yoktur diyorlar. Ev i§leri ic;in dii
§linen kadmtn yalmz viicudii ytpranmt -
yor. Bunun fevkinde ba§k~ bir§eyi daha 
mahvolmaktadtr. Kadm canmt da feda 
etmektedir. Sevginin korpe §iirini, steak 
§efkatini bilmiyenler insan yuvasm1 yap
mak i~in kadmm sarf ve istihlak ettigi 
hazineleri hissedemiyenler aile ha -
yatmtn kutsiyetindeq hi~ bir§ey anlama
mt§ olanlardir. Birc;ok kadm mahfilleri 
bu §ekildeki fikirlerini izah i~in kadmm 
aile denilen mukaddes ocaga yaphgt hiz
metin mukabilini koeasmm vereeegi para 
ile odemek demek ttpkl c;ocuklann ana • 
Ianna kar§I olan borclanm rasgele bir 
ayhk vermekle odiyebileceklerini iddia 
etmek gibidir, diyorlar. Oeretin evli kadi
ntn mevkiini yiikseltemiyeceginde biitiin 
kadmlar ittifak etmektedirler. 

Oeret, kadmm mevkiini en a§agi dere
ceye indirecektir. Kadmt hayat arkada~ • 
ltgmdan c;tkanp evdeki hizll]et~ilerin ba~1 
olmak deregesine indirecektir. 

Filhakika bu iddialar da manhkstz de
gillerdir. Ev kadmm i§i diger hizmet~i -
ler gibi iierete istihkak kesbedeeek bir 
san' at degildir. 

U~akta giizel bir stadyom yap1byor 

U§ak (Hususi) - Temmuz aYJnm 
son haftasmda Manisa, Denizli, Kiitah
ya, Afyon ve §ehrimiz atletlerinin kar§I· 
la§aeaklan stadyom, Tiirk Spor Kurumile 
belediyemizin himmetile hemen hemen 
ortaya \;Ikmt§ bulunmaktadu. Futbol sa
hasmr c;eviren dort yiiz metroluk pist ile 

tribiinlerin in§aattnda her giin yiizlerce 
amele c;ah§maktadtr. Her§ey hamlan • 
dtktan sonra U§ak stadyomu garbi Ana
dolunun §irin spor yaptlanndan biri ola • 
caktlr. 

Gonderdigim resim in§aattaki hummalt 
faaliyetten bir safhayt gostermektedir. 

Marta val 

M ektebli bir bay, matbaaya gi· 
rerken iiniime ~tkti: 

- Utanc1mdan, dedi, bu 
gece sabaha kadar uyuyamadun. Ablam. 
bilmem nereden giiriip bellemi§; bana 
«ahlatierbea» nm manasmt sordu. Bile
medim, sikt!dtm, hatta siktlmakla da kal· 
madtm, sinirlendim, yatakta gozi.imii kirp
madan sabah1 buldum. Zahmet olmazsa 
hu kan~tk soziin ne demek oldugunu soy
! er misiniz) 

Bizim kapiei Abdullah da o suada eli· 
me birka~ mektub tutu§turmu§tu. Ben ~u 
temiz yi.irekli gene baya Namtk Kemalin 
agzmdan parlak bir cevab vermegi dii ii
niirken ihtiyarstz mektublardan birini a~
mt§tm, fikrimde hep ahlatierbea tabiri 
dola§llgi halde sahrlan giizden ge~irme
ge koyulmu~um. 

Suurum birden uyandi ve mektubda 
stk stk gec;en bir kelime dudagtma, tasar• 
ladtgun eevabdan daha parlagmt getirdi: 

- Marta val!.. 
Eve!, gene mektebliye bu eevabt ver

dim, ,onra elimdeki mektubu uzathm. 
Orada imzas1z bir iislubla bana ~oyle 
bir hikaye anlattltyor ve sonu bir suale 
baglamyordu: 

Nuktedanltkla iinlenmi§ §airlerden 
Hayret Efendiye hocanm biri sorar: 

- Martavalm ash nedir iistad? 
- Bilmem? 
- Maritavil (uzun ytlan) du. Fakat 

alaimiissemanm elegim sagma, haibii ha· 
sirin haybu hast! olmasl gibi maritavil de 
konu~ma dilinde martava) olmu§tur. 

Hayret Efendi, hir; hayret giistermeden 
cevab verir: 

- Bu da bir marta val azizim I 
Mektub sahibi, Hayret Efendi hakh 

m1 diye soruyor. Buna evet deyip biz sa• 
dede ger;elim. 

Mektebli bay, giiliimsemekle beraber 
kanaat getirmedi. Ben de, o mektubu al· 
madan once eevab olarak tasarladtgtm 
ftkrayi anlatttm: 

- Namtk Kemal bir gi.in me~rebine 
uygun, mezhebine uygun iki ii\; arkada
~IIe dereden tepeden konu§urken siiz na
zik bir mevzua intikal eder, muhavere kt· 
Zl~Ir, miinaka~a ~eklini ahr ve vatansever 
§air heyecanlanarak <;ok giizel mi.ilaha
zalar yiiriitmege koyulur. Dinliyenler o
nun heyecanma meclub ve onun parlak 
fikirlerine meezub. Tam o mada sal a
nun uzak bir kii§csinden ~iiyle bir ~ual 
yiikselir: «Pardon Kemal Bey. Ahlati
erbea neye derler ?>>. Biiyiik edibin bir
den giizii diiner ve agzmdan RU agtr cevab 
diikiiliir: Senin yapttgm gibi dort kere 
haltetmege ahlatierbea derler. 

Admt bilmedigim gene dostuma •u 
iigi.idii de verdim: 

- Ahlatierbeanm eski tababette kan, 
balgam, safra ve sevdadan ibaret olan 
dart hayati unsura itlak olundugu ma
lumdur. F akat siz onun marta val oldugu
nu ablamza, ve dart kere haltetmek ma
nasma da geldigini kadm olmtyan merak 
sahiblerine soyliyebilirsiniz! .. 

M. TURHAN TAN 

F ransada oldiiriilen 
italyanlarJn esrar1 

Fransada, fa.;izm aleyhtarhgi hareketi
nin reisi Carlo Rosselli ile karde§inin bir 
tuzaga dii§iiriilmek suretile feci bir §e• 
kiJde oJduri.iJdiik)erini diinku niishamiZ• 
da yazmt~l!k. Bu hususta yap1lan tahki
kat ilerledikr;e, ortaya baz1 §ayam dikkat 
hakikatler <;tkmaktadu. Evvela, Carlo 
Rosselli'nin eebinden, onun daima ya
nmda ta§tdtgi bir taktm miihim evrakm 
r;ahndtgl sabit olmu~tur. Bu evrak, mah· 
rem ball vesaikten mi.irekkeb olup, dost
lanndan baZJStntn siyasi faaliyetlerine a· 
id bulunuyordu. 

Buna mukabil karde§inin iizerindeki 
e§yaya katillerin el siirmemi§ olmalan, ci· 
nayetin bilhassa Carlo hakkmda tasmim 
edildi~ini gostermektedir. 

Maktullerin yanmda bulunan kama • 
mn, oraya, gaze goriinmesi i~in sureti 
mahsusada btrakt!dtgi hakkmda da bir 
kanaat vardtr. Kamanm i.izerinde mavi 
mi.irekkeble yaz1h R. F roi F ascisti iba
resi, siiylendigine gore, bu kamanm kanh 
bt~akh bir di.i~mam iildiirmege mahsus 
olduguna alamettir. 

Diger taraftan, 1936 nisanmda, Za .. 
natta isminde bir adamm, Carlo Rosse] .. 
li'yi oldiirmek iizere fa§ist casusluk te§ki
latmdan emir. para ve silah alm1~ oldugu 
rivayeti de dola~maktadtr. 

Biitiin bunlara, Carlo'nun, karde§i ta· 
rafmdan yaptlan te~ebbiisat netieesinde 
fa~ist hiikumetince affedildigi ve yakm
da ltalyaya gitmege hamlandtgi §ayiasl 
da inz1mam etmekte ve siyasi mahiyet 
ta~!dtgma hi~ §iiphe olmiyaJ\ bu cinayete 
biisbiitiin esrarh bir §ekil vermektedir. 



FUTBOL BAHiSLERi 
Ofsayd kaidelerinin izah1 
Hakem Sadi Karsan, bir~ok dedikoduya sebebiyet 

veren bu meseleyi anlabyor 

Bir ofsayd vaziyeti 

Bir hakem i~in ofsayd vaziyetlerini Ia-~ sine gelinciye kadar oni.ine hasrm mi.ida • 
)'Ikile tesbit, futbol kavaidinin sahada en filerinden birinin ge~mesi dolaYJsile of • 
gii~ tatbik edilen bir maddesini te§okil et· sayd vaziyeti kaybolan bir oyuncuya ilk 
mektedir. Bu mi.i~kiilatJ doguran ba§hca vaziyetine nazaran ~alman diidiigii bir 
sebeb ise hakemin bi.itiin dikkatini embol- ~oklan ikinci §ekli nazan itibara alarak 
de veya favulde oldugu gibi bir ve niha- yanh~ ~almmi§ bir ofsayd zannediyorlar. 
yet iki oyuncunun harekatmi kontrol et- hte burada da o an i~indeki vaziyet de
mege topla oymyana nazaran hem arka- gi§mi§ ve bunun yerine ikinci §ekil kaim 
da§lannm hem de kar§I taraf oyuncula • olmu~tur ki asrl nazan itibara almmasr 
rmm biiti.in vaziyetlerini, topu gozden ka- lazrmgelen vaziyet birinci §ekildir. 
~rrmamak §artile, biran i~inde tesbit et· Birde hatJrdan ~rkarmamak lazrmdrr 
mek ve bunlann hepsinin pozisyonunu a· ki oyuna kat'iyyen mi.idahale etmemek, 
kmm nihayetme kadar iyice takib etmek hasmma engel olmamak ~artile bir oyun· 
zaruretinden ileri gelmektedir. Evvela cunun ofsayd vaziyetinde bulunmas1 tec
§Unu iyice bilmelidir ki ofsayd vaziyeti ziye edilmesini istilzam etmez. Bir~oklan
topla oymyan i~in vaki degil, fakat bu n:n yamldrgi diger bir nokta da i~te bu
oyuncunun arkada§l i~in variddir. Nizam- dur. Mesela: Herhangi bir akmda veya 
namenin altmcr maddesi ofsaydr §U su • kaleye yaprlan vuru~ta bu akrm veya ah§I 
retle tarif etmektedir: «Bir oyuncu top- yapan tara£ oyunculanndan biri kendi • 
]a oynarken kendi arkada§lanndan biri sinin ofsayde girmi§ oldugunu hissederek 
• topun oynanmakta oldugu o anda • has- oyuna hi~bir suretle miidahalede bulun
mmm kale ~izgisine topla oymyan arka • mazsa buna ofsayd ~almak nizamname 
da§mdan daha yakm bulunur ve o anda ahkamml yanh§ tatbik etmek demektir. 
kendisile hasun kale ~izgisi arasmda Ia • Korner ve ta~ ah§lannda, kale vuru§
akal iki hasrm Jyuncusu mevcud olmazsa lannda ve kendi niSI£ sahasi dahilinde 
o oyuncu oyun harici ( ofsayd) addolu • bir oyuncu ofsayd sayrlmaz. 
nur. Bu vaziyette kalan bir oyuncu top Y almz bu vaziyetlerde top diger bir 
oynanmcrya kadar ne topa temas, ne bir oyuncu tarafmdan oynandrgr yani ikinci 
hasmma ve ne de oyuna miidahale ede· bir vuru§ yap1ldlgl takdirde derhal ofsayd 
biii;\ kaideleri hi.iki.imferma olur. 

Burada ehemmiyetle iizerinde durula- Has1m oyunculanndan gelen bir topu 
cak nokta, topun oynanmakta oldugu an- kapan oyuncu ofsayd telakki edilmiye • 
da kale ~izgisine arkada§tndan daha ya· cegi gibi top son defa oynandrg1 vakit 
km olmak keyfiyetidir. Bu itibarla topla ofsayd bulunan bir oyuncu topun kale di· 
oymyan arkada§ma nazaran bir hizada reklerine ~arparak geri sr~ramasile de 
olmak veya onun gerisinde bulunmak ofsaydden kurtulamaz. 
ofsayde hi~bir zaman sebebiyet vermiye- SAD/ KARSAN 
cegi gibi asrl mevzuu bahsolan mesele de Ovens bu sefer de taz1 ile 
arkada§mm topla oynadrgr anlardaki va- yarl§tlrildi 
ziyettir. Eger o anda ofsayd olm1yan bir 
oyuncu arkada§tnln kendisine ileri dogru 
athgr topa ko§arak yeti§irse i:iniindeki ha· 
s1m oyunculanndan hi~ kimse bulunmasa 
dahi ofsayd saYJlmaz. 

hte gerek seyircilerin k1sm1 azarrum 
gerekse oyunculanmrzm ekserisini yanh§ 
bir di.i§iinceye sevkeden nokta buradadrr. 

Geri pasr alan veya ileriye dogru fu
!Jyarak topu yakahyan bir oyuncunun 
hasJm kaleci ile kar§I kar§Jya kaldrglnl gi:i
renler, topla oynandrg1 andaki dizili§i na· 
zan itibara almadan bu ikinci vaziyeti 
yanh§ bir muhakeme ile derhal ofsayd 
telakki ediyorlar. Bunun aksinin de se -
y]rcilerden ekserisini aldattlgJ vaki ol • 
maktad1r. Geriye donmekle ofsayd vazi· 
yetinden kurtulunamryacagr nizamname 
ahkammdan . oldugu halde kendisine u • 
zunlama bir pas at!ldJgl anda ofsayd po
zisyonunda oldugunu gorerek bundan 
kurtulmaga ~ah§an veyahud top kendi • 

i§te Samoilof meslek arkada§JDin bu 
vaziyetinden azami istifade etmi§tir. 

- Yani? .. 

- Y ani Samoilof Hiisniiye §U teklif-
te bulundu: «Belki ikimiz de asrlacagJZ, 
belki birimiz asilacaglz, oteki kurtulacak
tJr. Belki ikimizin de tasdik karan birlikte 
gelecek. Belki biri evvel i:iteki sonra gelir. 
Bunlar §ans i§i. Belli olan bir§ey yok. 
Benim bir marifetim var, istedigimi iste -

di~m adamm §ekil ve §emailine sokarrm. 
(:ehresini degi§tiririm. Senin ~ehreni bana 
benzetecegim, kendi ~ehremi de sana ... 

Benim idam karanm seninkinden evvel 
tasdik olunursa sen benim yerime asrla • 
caksm. Belki biraz sonra da seninki gelir. 
Ben de biraz sonra asrlmm. Belki kurtu

lurum, yahud sen idamdan kurtulursun. 
i§te eger ben senin yerine as1lacak olur

sam ve §ayed benim idam hiikmiim kii -

rege ~evri lecek olursa sen ya§arsm. Hem 
-:!e nas11? .. Biiti.in varidahmJ sana terke-

Berlin Olimpiyadlanndan sonra pro
fesyonel olan di.inyamn en si.iratli adatru 
Amerikah Zenci Ovens ge~en sene bit 
beygirle yan§ yapmi§h. Acaiblikte de 
ba~1 buakm1yan Amerikahlar bu sefer de 
Ovens'i bir tall ile yaTI§tirmi§lardJr. Y al
mz taz1 330 yarda, zenci ko§ucu ise 
180 yarda iizerinde ko§mU§lardJr. 

Neticede Ovens bu yan§J kazanml§ ve 
150 yarda iizerinde 14 8/ 10 gibi mii
kemmel bir derece de elde etmi§tir. 

Bulgaristan futbol . §amp1yonas1 
Sofya futbol §ampiyonasJ neticelenmi§ 

ve F. C. 13 birinci, Levski ikinci, Slavya 
ii<;i.incii, Sibka di:irdiinci.i olmu§lardir. 
Ge<;en senenin birincisi A.C.23 ancak 
besinci olabilmi§tir. 
Rally yari§larmin neticeleri 

Balkan Rally'si evvelki giin hitam 
bulmu§tur. Kazananlarm dereceleri §U 

decegim. ~imdiden de pe§in olarak sana 
§U kadar veriyorum ... » T abii Hiisnii bu 
teklifi canma minnet bilmi§tir. Hapisane
de de olsa meteliksiz ya§amamn ne oldu
gunu, parah ya§amamn nas1l oldugunu 
bilir. 

Dinliyenler hayret ve deh§etle hirer 
heykel kesilmi§lerdi. Onlan deh§ete dii
§iiren sebeblerden birisi de bu derece 
miithi§ bir herifin hala sai ve hala arala -

rmda ya§amakta olu§u idi. Doktor dedi 
ki: 

- Hepsi iyi ho§. T ahminlerinizde 
is abet oldugunu zannederiz. F aka t iki 
nokta gizli kabyor: Samoilof olarak siya
set meydanma gotiiriilen Hi.isni.i hi~ sesi

ni ~rkarmami§ mi? «Ben Samoilof degi -
lim, asrl mahkiim benim yerime filan 

kogu§ta oturuyor; beni kendi k1yafetine 
soktu !» diye bagrrmami§ m1? 

- Hay1r ... 

- hte buna imkan yok. Hi~bir soz, 

CUMHURiYET 

Duymad1klar1m1z ve 
bilmediklerimiz 

r 

Bahk mz, oyuncak mz? 
Tesadilf bu ya! A

merikada pireye s1fat 
aramrken, !ngiltere -
de de c bahb kelime
sinin tefsiri icab et -
mi§. 

Portsmuth mahke -
mesi, mekteb kap1 • 
smda durup, talebe
ye, eski ceket, panto
lon , ayakkab1 gibi giyim e§yasi mukabi
linde kirmiZl bahk satan bir adamm 
muhakemesine baktyormu§. !ngiltere 
kanunlan, mekteb talebesile e§ya mil
badelesini yasak eden bir madde ihtiva 
ediyormu§. Ancak, bu maddede, milba
delesi yasak edilen §ey coyuncak• ola -
rak gi:isterilmekte imi§. Bu satlcr, oyun-

1 cak degil, kirmJZl bahk milbadele etti -
gine gore bir sue; i§lemi§ sayilmamasi 
laZim geliyorsa da, mahkeme, adamm 
beraeti cihetine degil, bahgm oyuncak
tan madud olup olmadrgxm tesbit cihe
tine gitmi§. Ehli hibre tayin edilmi§, bir 
netice ahnamaml§. Nihayet lugate mil -
racaate karar verilmi§. Lugatte, oyun -
cak kelimesi: cinsam eglendiren ~ey• 
diye tarif ediliyormu§. Mahkeme, arbk 
tereddilde mahal gormemi§, ~ocuklan 
eglendiren kirmiZI bahgm da oyuncak 
oldugunu kabul etmi§. 

Oyuncagm tarifi bana sakat goriindii. 
insam eglendiren her §ey oyuncak sa -
y1hrsa, i§in i~inden pek c;rk1lmaz gibi 
geliyor. 

KrrmlZl bahga da acrmachm degil. 
Zavalhcik, giiniin birinde c;ocuk oyun
cagx olacagm1 acaba akhndan ge~i.rir 

miydi? 

Tekerlekli et'ler 
Amerikada arbk 

adet oldu. Havalar 
r fl ~ 1 rsmmaga ba§lar ba§ 

~~;;;;:;:::::' ~l'.fe.J-C. lamaz, son sistem 
' tekerlekli evini bir 

otomobilin yedegi
ne takan, solugu sayfiyede ahyor. Bu 
tekerlekli evlerin ~ok ucuza mal edil -
mesi sayesinde, Amerikahlar, yazm zev
kini c;Ikanyorlar. ~ehir civarlarmdaki 
giizel klrlar, tekerlekli evlerden birer 
mahalle halini ahyor. 
~ehir ic;inde bunalan kiracrlar ic;in 

yaz mevsiminde bi~ilmi§ kaftan olan te
kerlekli sayfiye, insafs1z ev sahiblerine 
de yazdan yaza giizel bir ceza yerine ge
~er amma, tekerlek i§i bozuyor. 

!stenilen yere kuzu kuzu giden bu e
vi hi<; bo~ buakmaga gelmez. 

KaguJ, buhrcruz . ,, 
Almanlar, her sahada, israfa kar§l bii

yilk bir milcadele a<;mt§ bulunuyorlar. 
Son giinlerde, fazla kag1d sarfiyatmm 
online g~mek i~in baZI tedbirler a} -
m1§lard1r. Radyo vasrtasile ne§riyat ya
pilarak, ev kadmlannm, tur§U, re~el, 
hardal gibi yiyecege milteallik sulu §ey
ler almaga giderken, yanlannda birer 
kab gotilrmeleri tavsiye edilmektedir. 
Bunun sebebi, kesekagrdmdan tasarruf
tur. Esasen, bu tasarruf, diger bir tasar
rufa kendiliginden yol ac;1yor. 

R~el, tereyag1, tur§U gibi yan sulu 
veya sulu maddeler kagrda konulursa, 
bo§ahrken bir lusmr ka~da bula§IP ka
hr. Halbuki, bu §ekilde, bu ziyankarh -
gxn online ge<;ilmi§ olacakhr. 

F1nndan ekmek almaga gidenlere de, 
yanlarmda bir sepet bulundurmalan 
tavsiye edilmi§tir. Bunun sebebi de, ka
gida lilzum kalmamasJdlr. Alman §ap -
kactlar birligi de, bundan sonra, §apka
larm, mukavva kutulann igine ka~d -
stz olarak konulacagm1 mil§terilere ilan 
etmi~tir. 

vec;hiledir: 
Birinci klSlmdan: Birinci Kristea 899, 

ikinci Paypu 897,90, ilc;iincii Kolsen 
897,30 dur. 

!kinci krs1mdan: Birinci Sararic; 896, 
ikinci Hayim 896,50. 

Miisabakaya dart kadm i§tirak etmii
tir. Bunlar arasmda birinciligi kazanan 
§ehrimizden giden Bayan Azizedir. 

hi!;bir itiraz dermeyan etmeden boynunu 
uzatmasma ak1l ere!Jlez. 1stedigi kadar a
ralannda anla§ma olsun .. Kel!esi gidece
gi zaman haykmp bagrracakh ... Bu bir ... 
ikincisi Hiisnii olarak hapisanede kalan 
Samoilofun sma kadem basi§J ... 

A vukat giilerek: 
- Her§eyi dii§iindiik ve Samoilof 

gibi bile ile hiiner ve marifeti zeka ile 
ilmi birle§tirebilen bir adamm ba§ka bir 
adamm kahbma girdikten sonra her§eyi 
yapabilecegine hiikmettik. 

- Yani? 
- Y ani mademki herifin doktorlugu 

vardrr, hele bu yolda sonsuz tecriibeleri 
vardu. Hi.isniiyi.i kendi k1yafetine sok -
tuktan sonra tam idam karan tasdikten 
gelince onu bir enjeksiyonla her tiirlii 
itiraz ve mukavemet kabiliyetinden mah -
rum etmi§tir. Biz bunlarla me~gul degiliz, 
bilmeyiz, amma oyle §eyler i§itiyoruz ki .. 
Rivayete gore bir mahlul varml§ ki §mn
ga edilen adamda hafrza namma bir§ey 
birakmJyormu§. 

Baz1 mahlullerin de §Irmga edil
digi takdirde mahkumlara istenilen 
ciirmii yiiklettigini, her ti.irli.i itiraz ve 
mukavemeti selbettigini, bundan baz1 si
yasi adamlarm son zamanlarda istifade 

Almanyanm guzellik 
diktatoru kovuldu 

Mel. Riefenstahl Hitlerin 
ikametgalu yan1ndaki 

evinden de ~Ikanld1 

Mell. Leni Riefenstahl 

«Giizellik Diktati:irii» lakab1 verilen 
Alman artisti Leni Riefenstahl Alman • 
yada birdenbire gi:izden di.i§mU§tiir. 

Leni Riefenstahl, Hitlerin dostlugunu 
kazanmi§, uzun zamandanberi resmi ma· 
hiyetteki filimlerin mi.idireligi vazifesile 
tavzif edilmi§ ve bir sene kadar evvel. 
Ba§vekalet binasmda, Hitlerin hususi da
iresine yakm bir yerde ikametine mi.isa -
ade olunmu§tu. Giizel artistin, istikbalini 
rejimin mukadderatma bagladtgl ve artJk 
talihin kotii cilvesine ugramasma imkan 
ve ihtimal kalma..drgr tahmin ediliyordu. 
Leni Riefenstahl adeta nazizmin krlavuz 
i§areti ve yeni Almanyanm uzun sa~h bir 
timsali olmu§tu. F akat, Ba§Vekil de da
hil oldugu halde biiti.in bir milletin ken
disini iclas ettigi §an ve §eref tahtmdan 
birdenbire yuvarlanml§hr. 

Hadise, Dahiliye Nazm doktor Wil
helmur F rick'in konagmda veri len bir ba
loda cereyan etmi§tir. Berlinin yiiksek 
sosyetesine mensub kadm ve erkek bi.iyi.ik 
bir giizide kalabahgmm doldurdugu sa • 
l9nl~d birdenbire doktor Goebbels'in 
sesi yi:ikseJmi ve §U sozler j itiJmi~tir: 

Siivareyi terked.iyorum. Burada 
Ari olmryan birisi var. 

(:iftler ayrrlml§, konu§anlar susmu§, 
herkes dona kalmi§hr. Bu arada Goeb -
bels, si:iziine devam ederek: 

- Matmazel Leni Riefenstahl'in ced
lerinin Sams ukmdan oldugunu gi:isteren 
vesikalar yammdadrr. 

Bunun i.izerine, davetlilerin gozleri, 
artiste ~evrilmi§tir. Doktor Goebbels, vi:iz
lcrini bitirdikten sonra gene yanmdaki • 
!erie konu§maga, bir an i!;in susan mlllka 
~almaga devam etmi§tir. 

Dahiliye N azm doktor Frick, artisti 
bir kenara c;ekerek konaktan ~1k1p gitme-\ 
sini rica etmi§ ve bu ani hadise kar§Jsmda 
sersemliyen Matmazel Riefenstahl, hie; 
itiraz etmeden ~ekilmi§tir. 

Fakat, i§ bununla bitmemi§, gi.izel ar
tist evine geldigi zaman kapmm i:ini.inde 
dolu bir kamyon gormi.i§ti.ir. Bu kamyon· 
da artistin e§yalan yiiklenmi§ bulunuyor
du. 

Kendisini tahtelhrfz bir otele kadar 
gi:itiimi.i§ler ve orad a: 

- Apa;hmammza avdete salahiye -
tiniz kalmami§hr, demi§lerdir. 

Bu nikbetin, doktor Goebbels'in soy • 
ledigi sebebden ziyade, Alman devlet 
tiyatPOsu miidiiriini.in tahrikatl ve Mat -
maze] Riefenstahl aleyhindeki tezviratJ 
olduguna ihtimal verilmektedir. 

ettigini, ecnebi bir devlette rejim mah -
kumlannm muhakemesi miinasebetile i§i· 
tip duruyoruz. hte boyle bir enjeksiyon
la Hiisnii ses <;rkaramaz, aleyhine de 
olsa her iddiayr kabul eder bir hale gel • 
mi§tir. Hiisnii k1yafetinde Samoilofun 

firanna gelince, onun i~in bu k1yafetten 
de <;rkmak, bir gardiyan olmak, hulasa 

ka~mak gi.i~ bir§ey olmami§tlr. Elinde 
bahsettigimiz hiinerden ba§ka bir hayli 
para da bulundugunu kale ahrsak ... 

- Hafrzay1 mahveden bir enjeksi • 
yondan bahsediyorsunuz. Bunun hakkm
da malumatr olan var mr? .. 

Bunu saran ev sahibi Nihad Beydi. 
Merdkla avukata bak1yordu. 0 bildikle
rini izah etti: 

- Hay1r, bunun nasrl bir§ey oldugu
nu ne bilelim? .. F akat gazetelerde oku
duk. Birka~ ay evvel bir ecnebi devlet, 
kendi rejiminin aleyhine hareket ettigi 
i~in bir~ok biiyi.ik ricali muhakeme etme

ge ba§lami§h. Bu muhakemede sorulan 
ci.iriimlerin hepsini maznunlar hirer hirer 
itiraf ettiler. Hi~birini reddetmediler. 

Hatta rivayete gore gayet kolay redde • 
debilirlerken; hi~bir §ahidi, ispah olmadJ
gl i~in <<biz yapmadrk!» demek ellerin-
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PARiS MEKTUBLARI 

Avrupan1n en biiyiik iki 
siyasi davas1 

Sergide kar~I kar~Iya ... 
<;engelli hac;t goklere c;•karmak istiyen kartalile 
Alman paviyonu, bu kartah gec;mek ic;in htz ahr gibi 
doran orakh k1z1 ve c;ekic;li erkegile Rus paviyonu; 
i~te topsuz tiifeksiz cereyan eden harbin iki remzi •. 

Rus paviyonunun sembolii ve muazzam kartalile Alman paviyonu 

Parilf: Haziran 193? 

Alman paviyonu ve Rus paviyonu. 
Kasden mi yaprlmi§ bilmiyorum; fa kat 
sergide bu iki paviyon kar§I kar§ryadir. 
Bir tarafta me<;hul ~engelli ha~I gi:iklere 
~Ikaracak kartal, diger tarafta ondan da
ha az me§hur olmryan orakh krz ve ~e
ki~li erkek amele. Kartalda di.inyaya 
yiikseklerden bakan magrur bir eda var. 
Orakh krzla ~eki<;li erkek kin dolu bakr§· 
larla ve adalelerinin varkuvvetile kartala 
yeti§mek, kartah ge~mek i<;in hrz ahyor 
gibidirler. 

Paris s rgisinin bu iki paviyonu iki fj. 
kirdir ve iki biiyiik siyasi davanrn remzi
dir: Almanya ve Rusya; fa§izm ve ko
miinizm. Avrupa bu iki fikrin rakib ~er
~eveleri arasmda bugiin geni§ bir s1kmh,. 
bir buhran devresi ya§tyor. ispanyadaki 
kanb harblerden, <;indeki malum general 
kavgalanna kadar biitiin siyaset di:ivii§ -
lerinin esas! §imdi oniimiizde sakin ve 
cans1z gibi duran bu iki paviyondur. 

F a§izmin ilk I§rklan i talyadan ~rktr. 
Fa kat 70 bu kadar milyon .nufusile Av-

rupamn orta yerinde fitillerine ate§ veri!• 
mi§ bir cepane deposu gibt parlarnaga 
mi.iheyya goriinen Almanyanm hernell 
hemen ayni fikirlere iltihakr i§e be§ altl 
senedir vahim bir ciddiyet vermi§ bulu• 
nuyor. Kabataslak denebilir ki fa§izrn 

komiinizme dii§mandrr ve komiinizm fa• 
§izmin mevcudiyetine tahammiil edernez:. 
Her iki fikir bir mahallenin iki ucunda~ 
ayni zamanda patlak vermi§ bir alev gib~ 
yeryiiziine mi.isavi bir siiratle ve miisaVl 
bir viis' atle yay1byor. 

Paris sergisinin bu iki paviyonu Avru· 
pamn en buyiik hm1 ve en bi.iyiik korku~ 
sudur. ~imdilik topsuz ti.ifeksiz cereyan 
edegeJe... bu harbin nasrl neticelenecegini 
kestirmek gii~ti.ir ve falcrhga benzer. 
Y apabilecegimiz yegane §ey bu biiyiik 
giiri.iltiiyii dikkatle takib etmektir. 

Paris sergisinin en kuvvetli gel en ktsrnl 
bu iki paviyondur. Zira bu iki paviyonun 
derin bir muammasr, cevabsrz bir istifha· 
m1 var. Korkunc bir istifham ... 

DOCAN NADI 

Sergide Alman paviyonu oniinde bir ~ehrayin 

de iken «Evet, mucnmrz, hepsi dogru • 
dur!» diyip idam hi.ikmiinii kendi ellerile 
imzalamJ§lar. idam olunmaga gotiiriiliir
ken «Biz kabahatliyiz; biz yaptlk, ceza

mlZI da ~ekecegiz !» demi§ler. 
- ~a§tlacak §ey!.. 
Nihad Bey tekrar sordu: 

- Acaba boyle bir enjeksiyon hafr -
zayr ol i.ime kadar imha edebilir mi? 

Bu suale de kimse cevab veremedi. 

Herkes doktora baktyordu. 0: 
- Hayrr, zannetmem. Muvakkat bir 

miiddet tesiri olsa gerektir. 
Demekle iktifa etti. 0 zaman Nihad 

Bey bu meseleyi neden merak ettigini mi
safirlerine izah ederek: 

- YammiZda bir kadm var. Belki 
biraz gormi.i§si.iniizdiir. Y a§hca, temizpak 
bir kadm. Bizde hizmet ediyor, fakat biz 
onu bir hizmet<;i degil, yakm ailemizden 

birisi addediyoruz. 0 derece temiz, dii • 
rUst, terbiyeli kibar tavrrh ve yi.izlii bir 
kadmcagrzd1r. Y almz bilmedigimiz bir • 

§ey var: Bu kadrmn kim oldugu, nereden 
geldigi, ailesi olup olmadJgJ, ~iinki.i ka
dmcagrzda haf1za srfm tiiketmi§. 0 de
recede ki anasm1, babasmr bile hatrrla -
mryor. Evli miydi, lstanbullu mudur ~ 

Bilmiyor. Biz, bunu soylemek i~in ken .. 
disini nekadar sJkt§tirdtk. Bi~are bizz:at 

kendi kendisine nekadar cehdetti, hafrz:a-
smr nekadar zorladt! .. imkan yok .. Biz:e 

gelmeden evvelki hayatma aid bir tek 
kelime soyliyemiyor. y almz ... 

Kim oldugunu ev sahibi Nihad Be .. 
yin de bilmedi&_i uzunca boylu, ya§hca 
zat: 

- Size bu kadm1 kim getirdi? 0 yol• 

dan mazisini ogrenemediniz mi? diye 
sordu. 

- Haytr ... Bunu bize getiren dost da 
kayrbdadtr. izini bulamadrk. i§te ... 

Nihad Bey birdenbire ba§lnl <;evire .. 
rek dostlanna evin mutfak kaprsmdan 

gori.inen kadm1 i§aret etti. Bu ktrk be§in• 

de ancak gi:iriinen tombulca, beyaz ve 

temiz kadma herkes merak ve hayretle 
bakh. Onda bir hizmet~i degil, bir ev ka'" 

dmr hali gorerek birhirlerine bakr~t1Iar. 
Nihad Bey: 

- Ane Hamm; diye seslendi. So ~ 
guk suyun yok mu? 

- Getireyim efendim ... 

(Arkas' var> 

So 

Inas1 
In1nc 
siz .. 
tek~ 

&iii, 
&or" 
tedi 
kur1 
dik 

erl 

di! 
';o 



CUMHURiYET 'T 

Gedi li, Donanman1n koludur 
Y ar1nki harbde fenni techizat kullanacak genc
lerimiz hirer kahraman olmak iizere yetisiyorlar 
. ' 

Gedikliler denize a~diyorlar, ve mekteb diregine bayrak ~ekilirken 

Donanman1n sava~ kabiliyeti, Gedikli 
murettebat1n ehliyeti ile olculebilir 

Soruyorum «Yurdun selameti i~in bir koyii topa tutman laz1m gelse 
Ve bu koyde anan da bulunsa ... » cevab veriyor: «-Ate~ ederdim efendim» 
«- Deniz gediklisi nedir ~ 
Laciverd gomleginin geni§ yakasmdan 

ftrlaml§ dimdik boynunun iisti.indeki ba
~tnm bu c;:elik bedene mthlanmi§ gibi, 
~Udret ve kuvvet ifade eden yaman bir 
duru§u var. 

Okulunun adm1 k!ZI! harflerle alnmda 
~a§Iyan §apkasmm §eridleri, arkada, kap· 
ara oklar gibi u~u~uyorlar ... 
Selam vaziyeti~de, anlahyor: 

- Bugiiniin donanmast yiiksek bilgi 
Ve teknik istiyen bir miidafaa mekaniz
lllastdtr efendim. Donanmanm her k1s • 
~1nda top, torpido, elektrik, makine, tel-
111: •• gibi tec;:hizat, giiniin en yeni, en mii
tekamil makineleridir. Bunlar ancal bil
~ili, mtimareseli ve tecrtibeli ellerde i§ 
~Otiir. i§te gedikli simft bu te,:hizatm em
kedilen §ekilde i§lemesi ve idamesi ic;in 
Urulmu§ bir smtfttr. Bir kelime ile ge -

dikli, donanmanm koludur efendim .. 

Bunu, kendi dillerinden nakledi§imin 
1ebebi yok degildir. 

Birc;oklanmiz gedikli denen kuvvetin 
~rdu i~Xindeki hakiki ehemmiyetini, ondan 
ueklenen hizmetin biiyiikltigiinii heniiz 
la:ytkile anhyabilmi§ sayilamazlar. 

Memleket miidafaast i~in deniz simft
lla aynlan her yurdda§ dii§mamn bu yiik
Seb·k teknigi kar~lSlnda elbette ilk ad1mda 
llgisiz ve beceriksizdir. 

Cec;ti o yelken ve basit makine devri .. 
l§te ged]~li, donanmaya gelen acemi 

trleri, asnn ellerine verdizi son sistem ve 
~eka, kabiliyet, hassasiyet... Nastl soy -
1:Yeyim, bir insanda bulunan btiti.in duy
&ulann birden, bir anda, bir yere toplan
lllasi ve i~lemesini istiyen hesabs1z aletleri, 
lnakineleri ehliyetle kullanabilecek bir 
halde yeti§tirmegi iizerine almi§Itr. 

- Donanmamn sava§ kabiliyeti, onun 
~edikli mi.irettebahmn ehliyetile olc;iilebi
hr, c;iinkii o, emir, kumanda ve subay SI· 
lllfJntn en biiyiik bir yardimcmdir, diyen
lere hak verenler pek c;:oktur. 

Ben, §imdi, Tiirk donanmasmm ge
dikli stmflannda yer almaga haz1rlanan 
\ocuklar arasmda dola§trken, sizi de hu 

Talime 

faa! muhitte dola~tumak vazifesile mii
kellef olmasaydim, belki onlann bu faa! 
kaynagu1da, uzur.. yollardan sonra serin 
suya kavu§an bir c;ol yolcusu gibi, hayali
min enginliklerine dahp kahrd1m. 

Ve eski Bahriye Nezareti binasmm 
mermer merdivenlerinden kapkara bir in
san bulutu halinde, flikalara ko§u~anla
nn pe§inde!l gitmezdim. 

Komutan, elinde saat, bekliyor. 
N ekadar bekliyor? 
T ahmin edersiniz ki, bur ada hesa blar 

dakikaya giic; ula~Iyor ve saniyeler hirer 
koca vahidi k1yasi gibi gozlerde btiyii
yor. 

- Flikalar ham komutamm l 
Saate bak1yoruz: iki dakikada her i§ 

tamam olmu§. 
Kiirekler, Halic sulanm huc;m hamle

lerle yararak, bu dar denizin ic;inden ka
~Ip kurtulmak ister gibi ak1p giden flika
!an uzaklara, uzaklara uc;uruyorlar. 

Otede, bir kemanm titrek sesini, yiiz 
han~erenin gtis se~i boguyor: 

t;elikten kalbimizde vatamn sevgisi var 
Gi:izlerimiz enginde dii§mandan bir tz arar 
Dii$manlann kalbinde korku okur eserimiz 
Bi;: i:imriinii vatana veren gediklileriz 

Nobetc;:i subaym oniinde, iki tunc hey· 

Megafonla muhabere 

hazuhk 

kel gibi emir alan talebelerin yanmdan 
gec;erek, flama talimi yapan kiic;iigii dik
katle takib eden grupdan on be§ ya§lann
da bir talebeyi yanl!Jl!Za c;:agmyoruz. 

- Kimin var senin? 
- Bir allamdan ba§ka kimsem yok 

efendim. 
- Sever misin anam? 

Baki§lan bulutlamr gibi oluyor: 
- <;ok severim efendim. 
- 0 hal de, iyi dinle; bir sava§ta, ge-

minde, topunun ba§mda yalmz kalsan 
da, o anda, tekba§ma, yurdun ~elameti 
ic;in, kar§mdaki bir kiic;iiciik koyii ate§e 
tutman laztm gelse ... 

Dikkat kesilmi§ dinliyor. Ve ben sua
limi tamamhyorum: 

- ... Fa kat ate§e tutacagm evlerin 
birinde, yerinden kiptrdayamiyacak hal
de hasta yatan anac1gmm bulundugunu 
bilsen ... N e yapardm? 

Gozkapaklan ag1r ag!T kapamr gibi 
oluyor. 1c;inde, birbirlerine giren duygu· 
lannm yaman bir bogu§maga daldtklan 
belli. 

Sonra karanm vermi§ bir insan edasile, 
gozlerini a~tyor ve: 

- Ate§ ederim efendim ... diyor. 
- Y a anan.. Anac1gm.. Ona nastl 

k1yardm? 
- T opumun ba§mda dii~iinecegim 

§ey, sadece ana vatand1r efendim. 
- Ama, iyi dti§iin, tehlikeyi gorerek 

o anda o noktaya ate§ etmek kararmi 
bizzat sen veriyorsun, yani emirle hareket 
etmiyorsun, anam yakacak olan ate§i et
mesen kimsenin sana bir§ey diyecegi yok. 

- Zaran yok efendim .. Madcm ki o 
noktaya ate§ etmek yurd ic;in lazimdtr. 
Oraya, anam1 parc;ahyacagJmi bile bile .. 

Ve bu saf, tertemiz sesin ahenginde 
sanki bir k1yamet kopuyor: 

- V e camm yana yana ate§ ederim 
efendim. 

Ba§ka birine soruyorum: 

- Y ann bu mektebi bitirip de donan
maya giderken, online beklemedigin bir 

Ydan hikayesine 
donen mesele 

Kad1koy Su ~irketi yeni 
bir beyanname ne,retti 

Kad1koy Su §irketile memurlar1 ara
smda kar~1hkh miinaka§alar devam et
mektedir. ~irket, memurlann 12 hazi
randan itibaren vazifelerine nihayet 
vererek kendilerini temmuz ba§ma ka
dar muvakkaten istihdam ettigi iddia
smdadtr. Memurlar ise, §irketin, i§ 

kanunundan kurtulmak ir;in bu yola 
saphgm1, kendilerinin i§ kanununun 
gosterdigi miikteseb haklardan istifade
ye haklan bulundugunu iddia etmekte
dirler. 

Alakadar desmi mehafil, miiracaatleri 
tetkik etmekle beraber §irket mi.idiri • 
yeti dun gene §irketin methaline ~u teb
ligi asml§hr: 

cl3 hazirandan 30 hazirana kadar ne 
gibi ~erait dahi.linde sizleri §irket hiz
metine alabilecegimizi bildirmi§tik. Ge
r;en zamana aid hukukunuzun tanmmas1 
§artile bu §eraiti kabul eylediginizi bil
diriyorsunuz. Olbabdaki kanuna tevfi
kan behsatmi§ oldugunuz hukuku ta · 
mmadigtmlzl size esefle beyana mecbu 
ruz. Zaten 29 may1s tarihinde hizmeti • 
nize nihayet verildigi usulii dairesinde 
yap1lan tebligah kabul ettiginizi hahr
lamamz laz1mdtr.:o 

deniz kazas1 Bir 
iki ecnebi gemisi 
~arp1,arak yaraland1 

Kanakaris acentasma mensub Yunan 
band1rah Polemis vapuru di.in Karade • 
nizden gelirken Ktzkulesi ac;Iklannda a· 
kmttya kap1lmi§ ve Selimiye oniinde bo~ 
olarak demirli bulunan ltalyan bandtrah 
ve Markera isimli gaz ~ilebinin iizerine 
dii§mii§tiir. Sulann siiratle akllgi bu yer
de manevra yapam1yan Yunan vapuru 
ile gaz §ilebinin c;:arpt§mast c;:ok §iddetli 
olmu§tur. Musademe neticesinde, Marke
ra vapurunun k1c; tarafmda biiyiik bir de
lik ac;Ilml§, Y unan vapuru da ba§ tara • 
fmdan yaralanmt§hr. 

!talyan vapurunun acentast kazaya 
sebeb olan Yunan vapurunu protesto et
mi§tir. Deniz Ticaret Miidiirliigiince ha
dise etrafmda tahkikata ba§lanmi§ ve dun 
her iki vapurun si.ivarisinin ifadeleri alm-
mi§hr. 

~arp1~mada niifus~a zayiat olmamt§ -
hr. Y almz oturmu§ vaziyette yemek pi • 
§irmekte olan ltalyan vapurunun ahc;!SI 
dizlerinden hafifc;e yaralanmi§br. 

Markera vapuru bugiin tamir ic;in Ha
lice girecektir. 

_::::z_ __===:s 

Yalan §ayialar 
Muhtekirler, agac kesilmesi menedildi, riva· 
yetlerile odun ve komiir fiatlarm1 yiikselttiler 
Y eni orman kanununun tatbik mev • mu§larrlu. Hatta bu §ayia kok komiirleri 

kiine girdigi malfundur. Mtilhak bir biit- iizerinde de tesir husule getirmi~. bun • 
c;e ile idare edilecek olan Orman umum lardan bir k1smmm fiatlan artmi§, Somi
miidiirliigii mevcud ormanlan en modern kok madenkomtiriine de fazla taleb ol • 
vesaitle i§letecek ve bunun ic;:in baz1 tesi- dugundan piyasada azalml§hr. 
sat viicude getirecektir. Odunculuk ve Orman miidiirliigiiniin verdigi malu • 
komiirci.iliik yapan ve mai§etlerini bunun- mata nazaran bu vaziyet tamamile muh
la temin eden bazt koylerin ve bu arada tekirlerin dolablanndan «;lkmi§hr. Kat'i
Belgrad ormanlan ic;in<:leki komi.irciile - yatm fenni mahzurlar dolayJsile mene • 
rin, bu vaziyetten sonra ba~ka yerlere dildigi muayyen miiddet gec;:tikten sonra 
nakli l.izim gelecektir. hiikumet kesilebilecek agaclan te~bit e • 

Bilhassa T rakyada birc;ok koy hatta derek bun! an koyltiler arasmda mi.inaka
kaza halkmm vaziyeti de gozontine ah • saya koyacakhr. Odunculuk ve komiir • 
nacakhr. Filhakika Trakyanm Demir • ci.iliikle me§gul olanlara gene miisaade 
koy kazas1 halk1 tamamile bu i§i yapmak- verilecektir. Y almz evvelce miiltezim -
Ia gec;:inmektedir; ve kazanm bulundugu !ere veya ayn §ahislara verilen bu i§le 
sahada zeriyata miisaid arazi yoktur. ~imdi orman umum miidiirliigii te§kilatJ 

Y aprakh agaclardan kat'iyat yap1l- me§gul olacakhr. Mtilhak biitc;e ile ida
masmm menedildigi koyliilere teblig edil- re edilecek olan orman umum miidiir • 
mi§ ve bu tebligat koyliiler iizerinde en· ltigii giiniin birinde kendi masrahm ko • 
di§e uyandtrmt§hr. Halbuki yaphgimiZ ruduktan ba§ka ormanlan i§letmek sure • 
tahkikata nazaran tebligat koyltini.in ba- tile kar getiren bir miiessese halini de 
dema orman i§lerile alakadar olm1yacak- alacakhr. Bu sene odun ve komiir sikm
lanm ifade etmemektedir. hsi c;ekilocegi hakkmdaki §ayialar tama· 

1stanbul mmtakas1 orman ba§miidiir • mile asJISIZdir. 
liigtinden ogrendigimize gore bu emir her y eni kanunun tatbikahm onceden he
sene bu mevsimde tatbik edilmekte olan sabhyan odun ve komi.irciiler kanun 
bir emrin tekranndan ba§ka bir§ey de • mer'iyet mevkiine girmeden evvel o ka
gildir. Otedenberi her sene agaclann ta- dar <;ok odun kesmi§lerdir ki ktsmen de
ze yaprakh oldugu ve agaclara su yii • polara stok edilmi§, kismen orman mm
riidiigii bu ii~. dort ay zarfmda kat'iyat takalarmda bulunan bu odun ve komiir 
memnudur. Bunun yeni bir taraft olma- istanbulun iki senelik ihtiyacma kifayet 
makla beraber ihtikar yapmak istiyen ba- edecek miktardad1r. Diger taraftan So
Zl kimseler piyasada menfi §ayialar c;t- mikok fabrikasi da mi.itemadiyen istih;a
karak «yeni orman kanunu c;:Ikh. Orman- latm1 arl!rmi§hr. 
lar hiikumete gec;:ti. Arhk kat'iyat ya • Umum miidiirliik kadrosu 
ptlmiyacagmdan bu sene odun ve komiir Orman Umum miidiirliik kadrosunun 
bulmak imkam olmtyacak, fiatlar deh • ikmaline ugra§Ilmaktadtr. Umum mii
§etli pahalanacak, binaenaleyh aile sa • diirliige F ahri tayin edilmi§ti. Fen he
hiblerinin §imdiden ki§hk mahrukatlanm yeti reisligine profesor T evfik Ali veya 
tedarik etmele:i lazundm> gibi bir tak1m Mazhann tayininden bahsedilmekte • 
yalan haberler i§aa ederek odun ve ko • dir. istanbul Ba&miidiirliigii kadrosu da 
miir fiatlannm yi.ikselmesine sebeb ol • heniiz gelmemistir. 
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ismet inonii diin aksam 
' 

(Ba~taraf~ 1 tncl sahttedel 

vasalat edecektir. Ankaradan hususi tren
le Stvas yolundan Malatya ve Elazize 
giderek T unceli vilayetinde hiikumet~e 
alman tedbirleri yakmdan tetkik edecek
tir. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek • 
reteri ;;ukrli Kay a da B a§vekilimize re • 
fakat edecektir. 
V ekiller H eyeti bugiin miihim bir 

toplantt yapacak 
Ankara 16 (T elefonla) - Ogrendi

gime gore, Ba§vekil 1smet lnoni.iniin ya-

Ankaraya hareket etti 
Trabzonda Atatiirk i~in ya

prlan biiyiik tezahiirat 
T rabzon 16 (A.A.) - Atati.irkiin 

T rabzonu te§rifleri mtinasebetile biiytik 
bir sevinc heyecam i«;inde dalgalanan 
T rabzonlular, Btiyiik Onderin buradan 
aynlmalarmdan sonra dahi giinlerce he
yecanlanmn hiZlm bir tiirlii zaptedeme· 
mi§lerdir. 

INHISARLARDA nn §ehrimize rnuvasalahm mtiteak1b Ve-
killer Heyeti toplanacaktir. Gene! Kur· 

Diin, bu vesile ile Halkevinde ta§km 
tezahiirler yaprld1. Halkevi, merdiven· 
lerine vannc1ya kadar dolup ta§mi§tt. 
Her s1mf halk kendi duygusile haykumak 
istiyordu. Merasime Halkevi namma soy· 
lenen bir nutukla ba§landt. Minimini 
mekteb yavrularmm ve mektebli gencle
rin Atati.irkiin genclige olan hitabelerini 
derin ve yiiksek bir heyecanla tekrar et· 
meleri hamun iizerinde biiytik bir tesir 
btrakmi§IIr. 

lnhiaarlar miidiirii geldi may Ba§kam Mare§al F evzi <;akmagm 
Mali sene dolay1sile, tatbik edilecek da bulunacagi bu toplanhya hususi bir e

yeni te§kilat ve kadrolar meyamnda ya- hemmiyet atfedilmektedir. Ba§Vekilimize 
ptlacak olan ve Vekaletc;e tasdik1 1cab Elaziz seyahatinde Dahiliye Vekili ,Siik
eden baz1 tayin ve tahviller i~in gec;en rii Kayamn da refakat edecegi anla~Ii1 • 
hafta Ankaraya giden 1nhisarlar Umum yor. 
miidiirii Mithat Yenel §ehrimize don - *** 
mii~tiir. !dare merkez ve miilhakatma H · · lkt d V k.l 
aid yeni kadrolar bir haftaya kadar teb- ariciye ve 1sa e 1 • 

lig olunacaktlr. 1 lerimizin Bagdad seyahati 
'!"!"""-~~~~~~~~~"!!!"!!!"!!!~ Ankara 16 (Telefonla) - Hariciye 

fiTSat c;:Ikiverse de, bol bir maa§la karada Vekili T evfik Rii~tii Aras, lkllsad Vekili 
bir i§ teklif etseler... Celal Bayarla cuma ak§ami hareket eden 

- Bana ne? T oros ekspresile Bagdad seyahatine «;tka-

- Ne demek sana ne~ Sana teklif e- cakttr. Bagdadda yap1lacak ekonomik 
diyorlar. konu§malar etrafmdaki hamhk ikmal e-

- Bana boyle bir i~ teklif edemezler dilmistir. Evvelce de bildirdigimiz gibi, 
efendim. Vekiilerimiz ic;in parlak bir kar§rla§ma 

- N eden? yapilacak, ayni ak§am sarayda §erefleri-
- Bilirler ki, daha 0 i§in ba§ma var- ne bir c;ay verilecek, bunu lrak Hariciye 

madan, denizin hasretile akhm ba§Imdan N azmnm suvaresi takib edecek, ertesi 
gider. gece Bagdad sefirimiz Tahir LU.tfi tara· 

Y ammdan gec;:en bir ba§kaStnl c;:evi • fmdan sefarethanede bir suvare verile • 

r:yorum: 

- Kahraman kime derler~ 
- Tiirk erine efendim. 
V e izah etmek ]iizumunu duyuyor: 

cektir. 1kinci giin lrak ikttsad N azm bir 
ziyafet ke§ide edecek, ii~iincii gi.in Bag
dad belediyesi tarafmdan tertib olunan 
ziyafette bulunulacakttr. 0 gtce Bag • 
dad Ba§vekili nehir tizerinde bir mehtab 
gezintisi tertib etmi~tir. 

Trabzon kadmlan namtna soz alan 
Trabzonlu bir hatib bayan, biitiin dinle
yicileri CO§IUran bir nutuk soyledi. Bunu 
Atattirk ic;:in yaz1lmi§ ~iirler, hitabeler ta· 
kib etti. 

Bundan sonra O«;iincii Umumi Mii • 
fetti§ T ahsin Uzer hit abet yerine ge~erek 
halkm derin ~evk ve heyecamm ve Trab
zon halkmm bu rejime ve onun kahra
man Biiyiik Onderine baghhgmm kuv
vet ve k1ymetini kendine has bir telakat
le anlatuken Atattirkiin bu temiz sahil 
halkma olan sevgilerini izah ettiler. 

T ahsin U zerin sozleri s1k s1k alki§larla 
kesiliyor, salondaki §evk ve heyecan dl
§anya aksediyordu. 

Trabzonlu bir gene Biiyiik Kurtanci· 
nm T rabzona ilk te~rifleri olan 25 eylu
liin Atatiirk giinii olarak kabuliinii teklif 
etti ve bu teklif alki§larla kabul edildi. 

Bundan sonra Atatiirkiin Trabzonda 
buakhgi inttbalann, «Biiyiik T arih 
Trabzonda» namile bir kitab §ekline ge• 
tirilmesi kararla§tmldi. 

- Bu kelimeyi icad eden, canlandi· 
ran odur efendim. Tiirk olmasayd1 bu 
kelirne yok olurdu efendim. 

- Peki, sen bir kahraman mtsm? 
Yi.izii kipkumlZI, bir lahza dili tutul

mu§ gibi susuyor, sonra bogulur gibi, ne
fes nefese: 

Kar~uyakada yeni bir stadyom yapthyor 

- N eye hamlamyoruz, nic;in ~ah~t
yoruz efendim L Eger oniime ilk <;Ika -
cak en kiic;iik fmatta camm pahasma da 
olsa ... 

Fa kat, bir tiirl ii (kahraman) kelime • 
sini telaffuz edemiyor. Gorseniz nasi! 
yutkunuyor. 

Bunun ve otekilerinin, bu Turk ~o • 
cuklannm kanlanndaki bu asaleti, bu 
tertemiz cevheri bu kadar ustaltkla, bu 
kadar miikemmel i§liyebilmi§ olan amir
lerine minnetle c;evrilen baki§lanm, bir
den, bir al sancagtn ontinde, biitiin bir 
omiir, onu bir c;elik kale gibi koruyacak 
magrur gogiislerini gererek, dizilmi§ olan 
gene gediklilere ili§iyor. 

V e ba§tm o sancagm da, ona §imdi 
goniil vermi§, yann can verecek olanlarm 
da oniinde, egiliyor. 

KANDEMIR 

Vali, Kar~Iyaka stadmda temel ahyor 
izmir (Hususi) - Kar§Jyaka, deniz miyetle ele almmi§ bulunmakta • 

banyolanmn kar§tStna tesadiif eden ki - d1r. Valimiz de bu i§e aym kty• 
s1mda ve §ehrin r;ok gtizel yerinde bir met ve ehemmiyeti vermektedir. AI • 
stadyoma kavu§acakhr. T emeli, vah sancak ve Halk sahasmdan ba~ka, ~eh
F azh Giilec; tarafmdan atiim§IIIr. rin muhtelif mahallerinde siadlar viicu • 

Saha meselesi, mmtakaca ehem - de getirilecektir. 



8 CUMHUR1YE'l 

!~Cumhuriyet-1 Otellerden ahnan Haydar Rifatm .. 
eserlerinden 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artt1r111a 
tni©!U~ ~IYJ~~Ifll~ 

Dahiliye V ekaletinin 
nazarr dikkatine 

Bursa vilayetinin bazt kazalarma men
sub, !sim ve adreslerl blzde mahfuz kim -
selerden akl!gtmtz mektublarda deniliyor 
ki: eDahillye Vekaletinin birgok emir ve 
tamlmlerine ragmen havalim!zde niifuz 
kullanarnk zorla !~ gordiirmek keyflyetl 
el'an devam etmektedir. Nitek!m ge\(enler
de heplm!z lki · ii~t saat uzakllkta bulunan 
merkeze c;agmldtk. I~lmlzi gticiimiizii brra
karak ve yorularak oraya kadar gittlk. 
Elimize birkag deste pehllvan giire~lerine 
girme blletl verdiler ve bunu koyliiye sata
caksmtz diyerek sal!verdller ve falanm em
ridir demegl de unutmadtlar. Biz falamn 
bu ~ten haberdar olmadtgma emin olmak
la beraber yapmak mecburiyetinde olma
dtgtmtz bu 1~1 defibela kailinden iizer1mize 
aldtk. Bu, dogru mudur?:. 

Bir tiitiin ziirramm ,ikayeti 
Osmanillnde Camiikeblr mahallesinde 

berber Hiisnii Ozki:ik imzaslle a1:1tgnmz 
mektubda denll!yor kl: eBu yll 1500 kilo 
oldukc;a !yi b!r tiitiin yaptJm. Fakat gi:in
derilen eksper buna ancak 100 lira paha 
blc;ti. Dlger ziirram ttitiinlerlne a~ag1 yu
kan ayni pahaYJ bi()iyor. Bugiin 1500 kilo 
degil tutiin, !akat ptrasa bile bu kadar u
cuz sattlmaz. 

Ek.sperin neden bOyle hareket etti~lni 
blr tiirlii kestiremedlk. Bu hususta a~aka
dar makamlarm dikkat nazarlartm ~ek
menizi dilerim.:. 

Bir kay1k!rmm tikayeti 
Eminonii, Valde han Helvact sokak Mar

mara ambarmda ibrahlm oglu Osman im
zasile aldt~muz mektubda denillyor kl: 
eBen Valdeham iskeleslnde kaytk«ttllk ya
ptp tiiccardan Eminin mallanm dalml su
rette ta§trken deniz kiic;Uk nakliye esna.fl 
rei.sl tarafmdan ~ten menedildim. Vazl
yeti bir istlda ile Vilayete ~ikayet ederelt 
l§imin iadesini istedim, benden yanlo.rm
da \ial~hgtm tiiccardan ehliyetname iste
dller, gotiiriip teslim ettim. Istldam Eml
nonii Kaymakamllgma, oradan iktJsad Mii
durliigiine gi:inderildi ve orada kald1. Ta
rihi 25 mart 1937 dir. 0 vakittenberi 1~ 
giiremiyorum. 41min bu kadar uzun mild
det siiriincemede kalmasr per~anhg!IDJ ar
ttrmaktadtr. Makam1 aidinin nazan dik
Jcatlerin! celbederek dii§mii~ oldugum elim 
vazlyetten kurtar!lmakl!gtml dllerlm.:. 

Denizli belediyesinin 
nazan dikkatine 

Isim ve adresi blzde sakl! bir karilm1z
den aldtgrmtz mektubda denlliyor ki: •De
nlzll Lisesine miidavim iki talebe k:ude~ 
ayni yerde yattp kalkan blr arkada§larmt 
geceleyin, feel blr §ekilde iildiirdiilet. Sa
brla i:ildiiriilen bu arkada§m cesedl hasta
neye tanzifat arabaslle gotiiriildii. Beledl
yenin giizel blr H!Hl.llahmer otomob!li var
drr. Bunu .siis ic;in ml satm ald!lar ·? Yur
dumuzda ancak kanunen 1dama mahkum 
edilen ve iizerlerlnde hiikiim !nfaz edllen 
kimselerin ce~~ctleri c;op araba.sile kaldm
ltr.:. 

Orman kanunu nastl tatbik 
ediliyor? 

S1neklkle karilerlmizden Murad Tav
§ancroglu lmzasile aldtgtmJZ mektubda de
nll1yor ki: eYeni r.nkan orman kanunu 1 
llaziran 1937 tarihindenberi tatb!k edil -
mektedir. Filhakika l!:oyliilere b!r a.raba 
kuru ~alu;Jrpr bite toplattmlmamaktadtr. 
Fakat dlger tara!"tan tii.ccarlar dagda ya~ 
odun kestirerek han! har!l kiimiir yap -
maktadlrlar. Bu kanundan biz mi an!Jya
miyoruz, yoksa ki:imiirii yaptrranlar m!?:. 

Kiitahya belediyesinin 
nazart dikkatine 

Kiitahya Bal!klt mahallesinden Rahml 
Ozman imzaslle aldtgimtz mektubda de -
niliyor ki: eBen beledlyenin 20 senelik e -
mektar bir muha.sibiydim. Tahslldarlardan 
blrinin zimmetine para ge~tirmesi yiiziin -
den 1933 seneslnde i!iten menedlldim. Ara
dan di:irt sene gec;tikten sonra men'! mu -
hakeme karan aldrm. 

Bana miinaslb herhang1 bir ~le tavzif1-
ml belediye reisinden miikerreren istlrham 
ettimse de vaki miinhalata miitemadiyen 
ba~kalan tayin edllmektedir. B!J.~·amda altt 
niifus alle var, c;ektiglmlz hakstz se!aletin 
yettigi zannmdaytm. Bu hususta beled!ye 
reislmizln bir kere de gazetenlz vas1tasile 
dikkat nazarlarmm c;ekllmeslni rica ede
rim.,. 

Kambiyo Borsasmda dunku 
vaziyet 

Diin kambiyo borsasmda teslim ve te
selliim giinii oldugu i~in ogleye kadar 
~ok az muamele olmu~tur. Turk borcu 
tahvilatl sabahleyin 18,60 lirada a~rl • 
mr~hr. Ogleden sonra bu tahvilat 18.55 e 
kadar dii§mii§ ve ak§am 18,60 lirada ka
panmt§hr. Paris borsasmda Ti.irk borcu 
tahviiatl 264.50 frankta at;rlmi§ ve 264 
frankta kapanmr§tlr. 

Diin borsada Asian c;imento hisse se
nedleri iizerine fazla muamele cereyan 
etmJ§trr. Bu aksiyonlar I 3,40 lira ile 
13,1 0 lira arasmda temevviic etmi§hr. 
Dun borsamn ba§ltca muamelelerini bu 
aksiyonlar te§kil etmi§tir. 

Benzin ihtikarma kar§I 
Bir Ankara telgrafma gore Dahiliye 

Vekaleti vilayetlere gonderdigi bir ta• 
mimde benzin ihtikarma mani olacak ted
birler ahnmasm1 ve ihtikar olup olmadi
gimn tetkik edilmesini bildirmi~tir. 
<;acbrcdar yangtm tahkikatt 

Evvelki gece CadrrCI!arda ~Ikan yan
gmm neden t;rkhgJ heniiz anla~t!amami~ • 
trr. 

Miiddeiumuml muavinlerinden Nured
dinle Eminoni.i emniyet memurlugu tara
fmdan tahkikata devam edilmektedir. 
Y angm ~Ikan fabrikamn sigortah oldugu 
tesbit edilmi~tir. 

kazanc vergisi 
Verginin °/o 25 e 
indirilmesi isteniyor 

Otellerden alman kazanc vergisinin 
tenzili i<;in otelciler cemiyetinin yaphgi 
te§ebbiisiin ilk kismJ miisbet bir §ekilde 
neticelenmi§tir. Ticaret OdasJ idare he
yeti, otelcilerin kazanc vergisi tarh §ekli 
dolayJsile yiiksek bir para vermege mec
bur olduklanm gorerek bu vaziyeti 1ktJ
sad V ekaletine bildirmeyi karar altma 
almi§tlr. 

Otelcilerin kazanc vergileri irad1 gay
risafi iizerinden yiizde 35 olarak aim • 
maktadtr. Bu ~ekilde yi.izde 35 vergi ve
ren yerler meyamnda demirciler ve saire 
vard1r. F akat bir demirci 1 00 lira irad1 
gayrisafisi olan bir diikkanla idare ede -
bildigi halde bir otelin irad1 gayrisafisi 
hi~ bir zaman 2000 liradan a§agr olma
maktadu. Evvelce otelcilerin bir miira
caatinde bu nokta nazan dikkate almmi§ 
ve Bi.iyiik Millet Meclisi otelcilerin bu 
yiizden otuz be§in i.ic;te birini vermesini 
kabul etmi§tir. F akat otelciler bunu da 
kafi gormiyerek kendilerinin hamamlar ve 
saire gibi irad1 gayrisafinin yiizde 25 i 
iizerinden kazanc veren yerler meyanma 
konulmalanm istemektedirler. Ticaret 
Odast da seyyah getirmek bak1mmdan 
oldugu kadar memleket halkmm da ucuz
ca bir yerde barmmasm1 temin ic;in otel
lerin ehemmiyetini tebari.iz ettirerek bu 
temennide bulunmu§tur. 

Okuz htrstzl <;ingeneler 
Corluya tabi c;erkez koyiinden evvel

ki gece Mustafaya aid iki oki.iz c;almmt§· 
trr. Jandarmalar derhal takibata ba§la -
mr§lar ve diin Bakrrkoye bagh Mahmud
bey nahiyesinden i.ic; c;ingeneyi okiizleri 
gotiiriirlerken yakab.mJ§lardu. 

c;ingeneler okiizlerin kendilerine aid 
oldugunu soylemi§lerse de yalanlan c;ok 
ge~meden meydana ~Jkmr§ ve adliyeye 
teslim edilmi~lerdir. -···-Zahire Borsasmda diinku 

vaziyet 
Diin .istanbula memleketln muhtellf 

yerlerlnden 280 ton bugday, 15 ton ~tavdar, 
120 ton arpa, 12 ton yulaf, 15 ton kepek, 10 
ton tiftik, 15 ton yapag, 11 ton peynir, 7 
ton ka~r ve 14 ton da susam gelml§tir. 
istanbuldan harlce 3 ton ic; fmdtk, 9 ton 
tlftik ve 6 ton da yapag gonderilm!~tir. 

Diin istanbul Borsasmda ~u tiatte satt~
lar olm~tur: Yumu§ak bugday ldlosu 5,30 
kuru~tan 5,35 kuru11a kadar, sert bu~day 
5,15 kur~tan 11,05 kuru~a kadar, arpa 3,20 
kuru§, c;avdar 3,30 kuru§tan 4,05 kuru~a 
kadar, mJStr 4,20 kuru§tan 5,01 kuru~a ka
dar, c;:uvalll ku~yemi 9,07 kuru§tan 9,10 ku
r~a kadar, di;ikme ku§yeml 8,25 kuru§, su
sam 15 kuru~. pamuk 41,50 kuru~. peynir 
25 kuru~tan 27,06 kuru~a kadar, ka!iar 40 
kuru~tan 60 kuru11a kadar, susamyafn 13 
k~tan 48 kuru~a kadar. 

Diin yabanct borsalarda §U fiatte alivre 
satJ~ilar olmu§tur: Bugday E;llkago 5,17 ku
ru!l, Vinlpek 5,69 kuru~. Llverpul 5,93 ku -
r~. arpa Anvers 5,09 kuru§, rnisir Londra 
3,57 kurulj, ketentohumu Londra 7,93 ku
ru~. i«t fmdi~ Hamburg 94,48 kuru§. 
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Soldan saga: 
1 - Namtk Kemalln blr plyesl. 2 - Ala

~a, bir emir. 3 - Yanardai\"dan ftrhyan, a
lamet. 4 - Aferin, Almanyada blr §ehir. 5 -
~ir edat, yenllmesl m~kiil. 6 - Say!. 7 -
Istirahat zamam, giik. 8 - Bir l~ie alet clan. 
9 - Eline ne alusa kmp diiker, bir dilde 
ehay1r!:.. 10 - Merasim, zor ya§tyabllen. 

Yukandan a~a~1ya: 

Acd1$ 
40.10 

Karagomlekliler ihtilali 100 Kr. 
Etriisk V azosu 20 • 
Ili~in O!iimti 50 • 
Efendi lie U§ak 40 • 
Vikontun Oliimti 30 • 
1klimler 100 • 
!Ik A§k 100 • 
Kii~iik Hikayeler 100 • 
Mevud Toprak 125 • 
Stalin 150 • 
Lenin Mezhebi 75 • 
Felsefe 35 • 
Tarih Felsefesi 125 • 
Anarsizm 60 ~ 

- ·---- -

Sabbk tekta~ yiiziik 
5 k1rathk tekta§ ptrlanta yiiziikle 

k!ymetli bir p1rlanta kiipe 21 haziran 
937 pazartesi giinti Sandalbedesteninde 
miizayede ile satilacakhr. 

Adana asliye 1 inci hukuk mahkeme
sinden: 

Adana fnhisarlar idaresile Mustafa, 

Pertev, Haluk, Ahmed arasmda miite -

haddis alacak davasmm cereyan eden 

duru§masl neticesinde a~1lan davanm 

miiruru zaman ve ademi siibut nokta • 

smdan reddi.ne kabili temyiz olmak ii
zere 15/4/936 tarihinde karar verilmi§ 
ve Ceyhan eski fnhisar miidiirii Ali 
Hayri oglu Haluk ve eski inhisar eks -
peri Ahmedin mahalli ikameti me~hul 
bulunmu~ oldugundan ilanen tebligat 
icra ve muhakeme gJ.yabmda cereyan et
mesi hasebile i§hu hilkiim :f1krasmm da 
ilanen tebligi muktazi bulundugundan 
miiddeti muayyenesi zarfmda temyiz ta
riki kanunisine tevessiil etmedigi tak -
dirde hakkmdaki hiikmiin kesbi kat'iyet 
edecegi ilan olunur. 

Beyoglu 1 inci sulh hukuk Mkimli -
ginden: 

Mehmed Hayri, Cemile, As1m ve sa -
irenin mii§tereken mutasarnf olduklan 
Galata Per~embepazan Voyvada cadde
sinde eski maklG.b 13, 19, 54, 56, 58 ve 
yeni 64 ila 70 ve 64/1, 7, 9 kap1 numara
larla murakkam altmda iig diikkan ve 

sokak i~inde ardiyeyi mii§temil 45 bin 
300 lira muhammen k1ymetli Bereket 
hammn tamam1 §ilyuun izalesi ir;in ag1k 
arthrm1ya konuldugundan 19/7/937 pa
zartesi saat 15 ten 16 ya kadar Beyoglu 
S. Mahkemesi Ba~katibligince miiza -
yede 1le sablacaktrr. 

Arthma bedeli muhammen bedelinin 
%75 ini bulursa o gtin ihale edilecektir. 
Bulmad1g1 takdirde 15 inci gilnilne ge -
len 3/8/937 sah saat 15 ten 16 ya kadar 
icra olunacak ve en ~ok arthrana ihale 
edilecektir. 

1 - Gayrimenkuliin evsaf1 mahkeme 

Cildin gld&SI bulundu Ba§katibi nezdindeki 937/24 tmmarah 
dosyada yaz1h oldugundan anlamak is -

Her~ey gibi cild de biiyiik bir teka • 
miil devresi ge~irir. Her gene k1z ve ka· 
dmm kendisine mahsus parlak bir devri 
vard1r. Bu zamanlarda cild gayet par • 
lak t;ok diizgiin cazip bir hal ahr. Cilde 
biitiin giizelligi veren cildin ikinci taba
kasmda bulunan hoceyrel~rin biinyeden 
a!dtklan gtda ile miimkiindiir. Biinye bu 
g1day1 zamanla veremez olur. Ci!dde 
buru~ukluklar, lekeler ve buna mi.imasil 
anzalar goriiliir. Cild biitiin giizelligini 
kaybeder. Kaybolan kuvveti iade etmek 
ancak biinyenin hoceyrelere verdigi g1da 
ile miimkiindi.ir. 

Biiyiik kabiliyetli eller bunun da c;are
sini bulmu§lardJr. Y anm yaglr Hasan 
gece kremi, yags1z hasan kar kremi, cil
din ihtiyacJ alan bu grdanm tamammi 
ve ozi.inii ihtiva eder. 

Her bayan gece yatarken yanm yaglr 
Hasan gece kremini ve giindiizleri yag -
stz Hasan kar kremini, yiizlerine biiyiik 
bir itina ile siirerek cildin giizelligini ka • 
zamrlar. Buru§uklar, lekeler tamamile 
zail olur, bu kremler arhk her bayanm 
tabii bir ihtiyaci haline girmi§tir. Cildin 
giizelligi bu kremlerle temadi eder. c;un
kii esas alan hoceyreleri bu kremler bes
lemektedir. Cildinizi bu kremlerden mah
rum etmeyiniz, saym bayanlar. 

tiyenler orada okuyabilirler. 
2 - thaleye kadar birikrhi~ maliye, 

belediye vergileri, vakif icaresi, tella -
liye ve 20 senelik taviz bedeli mii§teriye 
aiddir. 

3 - Arttirm1ya girmek istiyenlerin 
muhammen bedelinin %7,5 nisbetinde 
teminat akc;esi ve ulusal bir bankamn 
teminat mektubunu getirmeleri §artttr. 

4 - Arttuma bedeli ihaleden itibaren 
yedi giin iginde mahkeme kasasma ya
tmlir. Aksi takdirde ihale bozularak 
fark1 fiat, zarar ve ziyan ve faiz bilahii
kum kendisinden almacaktlr. 

5 - (2004) numarah icra ve iflas ka
nununun (126) nc1 maddesine tevfikan 
gayrimenkul iizerindeki ipotek sahibi 
alacakhlarla di,ger alacakhlar gayri -
menkul Uzerindeki haklanm, hususile 
faiz ve masarife dair alan iddialanm is
pat i~in ilan giiniinden itibaren 20 giin 
iginde evrak1 mtisbitelerile birlikte sah§ 
memuruna miiracaat etmelidir. Aksi 
takdirde haklan tapu kiitiigile sabit ol
mlyanlar sah§ parasmm payla§masm -
dan baric kahrlar. 

6 - $artname mahkeme divanhane -
sinde herkesin gorebilecegi yerde astl
mi§tir. Fazla malumat almak istiyen -
lerin 937/24 say1sile Ba§katiblige miira
caat etmeleri ilan olunur. (33443) 

ve Eksiltme Komisvonundan: .. 
Muhammen Muvakkat Eksiltmiye konulan 

el)ya Miktan fiat! gaaranti Sekli Tarihl 

Yiin fanile 
Fildekos fanile 
Fildekos don 

Kr. Li. Kr . 
1200 ac!ed 
3000 :0 

3000 :0 

192 
70 
67 

Yatakhk bez 1350 metre 78 
Patiska 2000 :o 85 
Amerikan 140 santim 5000 ,. 74 
Amerikan 90 santim 5000 ,. 45 

481 05 

652 72 

Kapah 
zarf 

5/7/1937 te saat 15 _...,.. 

5/7/1937 
saat 15.30 ' 

Corap cMerselize,. 6000 c;ift 27,87 
Mendil 39 X 40 2000 aded 10,50 158 79 Ac;Ik 5/7/1937 

,. 43 X 44 2000 ,. 11,75 eksiltme saat !!,.:. 
Talebe karyolas1 250 • ]300 5/7/1937 
F.l:ademe karyolas1 50 • 1225 2R9 ~ • saat 16,3Q.;.. 

. Leyli ~Ib Talebe ~urduna lazrm alan ve 4 §artname Uzerine tanzirn e· 
d!len v: h1zalarn~da m1ktarlan yazrh alan e§yalar eksiltmiye konulmu~tl;lr. 
. ~ks1ltmeler hrz~la.:m.~~ .. ya~Ih oldugu §ekilde Cagaloglunda Slhhat ve Iq • 

hma1 Muavenet ~udurlugu bmasmda kurulu Komisyonda yapilacaktlr. 
. ~~ha~men. fiat, muvakkat garanti ve ihale saatleri hizalarmda goste • 

nlm1§hr. Istekhler ~artnameleri ve nilmuneleri hergiin Fuadpa§a tiirbesi ya• 
mnd~ T1b Talebe Yurdu Merkezinde gorebilirler. 

Istekliler cari seneye aid Ticaret Ocl.as1 vesikasile 2490 saydt kanund~ 
yazi11 _belg~le~ ve bu i~lere yeter muvakkat garanti makbuz veya banka rnek· 
tubla_nle b1rhkte kapah zarflara aid teklifleri ihale saatinden · bir saat evvel 
Kom1~yona vermeleri ve a<;1k eksiltmeler i~:in de belli saatte Komisyona gel• 
melen. (3388) 

Devlet Demiryollari ve LimanlarJ 

Direktorliigiinden: i,Ietme Gene) 
Yak1lmzs ve 

' 
Mahsus 

0 giitiilmii~ 
Tarifede 

M anyezitlere 
Tenzilat 

117!1937 tarihinden itibaren yakrlml§ ve ogi.itiilmii~ manyezitlere, barn 
manyez1tlere mahsus tarife tatbik edilmek suretile tenzilat yapilacaktJr. 

Tafsilat ic;in istasyonlara miiracaat edilmelidir. (3446) 
~ 

Antimuvan Nakliyatzna TenziUit 
1/7/1937. tarihinden itibaren (tasfiye edilmi§ halde bulunan) antiJnll : 

van maddesme maden cevheri tarifesi tatbik edilmek suretile tenzilat ya
7

). 
p1lacakbr. Tafsilat i~:in istasyonlara mtiracaat edilmelidir. (344 

Universitesi istanbul 

Fakiiltesi Edebiyat Dekanbg1ndan: 
istanbul Universitesince yabanc1 dil bilgilerini kuvvetlendirmek istiyenlere 

mahsus iki bu~uk ayhk dil kurslan tertib edilmi§tir. Kurslarda alrnanca, 
frans1zca, ingilizce, rus~a, ttirkc;e ve italyanca dilleri gosterilecektir. 

Dersler Zeynebhamm konagmda Edebiyat ve Fen fakiilteleri dersanele• 
rinde pazartesi, per§embe ve cumartesi giinleri yaptlacak ve 17/6/1937 per • 
§embe gi.inii ba§hyarak agustosun nihayetine kadar siirecektir. Her dil hafta .. 
da 6 saat okutulacakhr. FransiZca, almanca ve ingilizcede ba§hyanlara mah· 
sus kurslardan ba§ka ilerlemil)ler ic;in kurslar da varc!J.r. I§tirak etmek istiyen• 
lerin 14/6/1937 - 2.1/6/1937 pazartesi giiniine kadar hergiin saat 10 • 12 ara• 
smda Zeynebhamm kona,i:mda Yabanc1 Diller mektebi kalemine miiracaat• 
Jeri. (3455) 

Deniz Ticareti 
Miidiirliigiinden: 

Yeni bayrak kanununa gore miidiriyet ve miilhakat Iimanlarile k1la • 
vuzluk i<;in ac;1k eksiltme ile 455 aded ayn ayn bayrak ve fors yaptlrllaca~· 
hr. Tahmin bedeli 1380 lirad1r. % 7,5 teminati muvakkatenin istanbul Vila· 
yeti Muhasebeciligine yatmldrgma dair makbuz veya banka mektubile ek• 
siltme giinii alan 2 temmuz 1937 cuma giinii saat 15 te Galtada Deniz Tica• 
reti Miidiirliigiinde _Satmalma Komisyonuna ve ~artnameyi gormek istiyen)· 
Ierin de Miidiri:vet Idare §Ubesine miiracaatleri ilan olunur. (3~ 

istanbul Liman Reisliginden: 
618 nurnarah limanlar kanununun muadd.el yedinci maddesi mucibinct> 

1stanbul limanmda deniz altmda bulunan c;apa, zincir, vesaire gibi seyrii • 
seferin Eelametine en~el te§kil eden gemi e§yasmm <;rkanlmas1 veya irnh~ 
edilmesi suretile temizlenmesi mukarrer olduinmdan sahiblerinin ilan ta 1 
rihinden itibaren cl5» giin zarfmda bu el)yalarmt c;1karmak iizere derha 
Reisligimize miiracaatle e§yalann mahiyet ~e miktarlarile mevkileri hak • 
kmdaki malumah tahriren bildirmeleri ve bildirme tarihinden itibaren cl~· 
g~n ic;.~n~e i~e T?iiba§eret :vl~J_?eleri. aksi takdirde sozii ge<;en. yedinci mad 

1
) 

lnikmunun tatb1k olunacagi Ilan olunur. (~ 

Adana asliye 1 inci hukuk mahkeme- \ . Adana asliye 1 inci hukuk mahketrle• 
sinden: smden: 

Adana fnhisarlar idaresile Mustafa 

ve Ahmed arasmda miitehaddis alacak 

davasmm cereyan eden duru§mas1 ne

ticesinde ac;tlan davamn miiruru zaman 
ve ademi siibut noktasmdan reddine 
kabili temyiz olmak iizere 15/4/936 ta
rihinde karar verilmi§ ve Adana Tiitiin 

eksperi Ahmedin mahalli ikameti me~
hul oldugundan ilanen tebligat icra Vf! 

muhakeme g1yabmda cereyan etmesi 
hasebile i§bU hiikiim f1krasmm ilanen 
tebligi muktazi bulunmu§ oldugundan 
miiddeti muayyenesi zarfmda tariki ka-

Adana inhisarlar idaresile Mustafa, 

1 - Elekt~lk sarflyati iil~;iisii, franstzca 
ea.d!ID~. 2 - Ili§igi olan. 3 - A~JZ!arda do -
nop dolalian siiz, nota. 4 - Yemek, ev e~ -
yasmdan blri. 5 - Blr sayt, fransiZca cgiih. 
6 - Zer'edilen, kan~rkstz. 7 - Futbol tabi
ratmdan, oturulacak yerlerden blr!. 8 -
Slnirlllik. 9 - Merdlvenden a§a~tya dogru 
glden, bir ~e§ld §arkt yahud engel. 10 -
Kalbur, arabca esu:., fransiZca « alttn>. 

Adana asliye 1 inci hukuk mahkeme- nunisine tevesstil edilmedigi takdirde 

Pertev, Ahmed, Haluk arasmda rniite .

haddis alacak davasmm cereyan edell 

duru~mas1 neticesinde ar;Ilan davantll 

miiruru zaman ve ademi siibut noktastil~ 

dan reddine kabili temyiz olmak uzere 

15/4/936 tarihinde karar verilmii ,.e 
eski !nhisar eksperi Ahmed ve Ceyhail 

inhisar miidiirii Hayri oglu Haluklll'l 

mahalli ikameti mecrhul bulunmu§ oldtl# 

gundan ilanen tebligat icra ve muha " 

keme gtyabmda cereyan etmesi hasabil6 

i~bu hiikilm ftkrasmm da ilanen teb ~ 
ligi muktazi bulundugundan miiddetl 

EvvelkJ bulmacanm hall..,dilmi~ ~ekll 
2 S 4 0 H 7 >< ~ IU 
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Norasteni, 

zaflyet ve 

Chlorose 

Adana asliye 1 inci hukuk mahkeme
sinden: 

sinden: hakkmdaki hiikmiin kesbi kat'iyet ede-
Adana inhisarlar idaresile sab1k Ada- cegi ilan olunur. 

Adana asliye 1 inci hukuk mahkeme

sinden: 

. kll' muayyenesi zarfmda temyiz tariki 

nunisine tevessiil etmedigi takdirdB 

hakkmdaki htikmiin kesbi kat'iyet ede• 

Adana !nhisarlar idaresile Mustafa, 
Ahmed, Mahir arasmda miltehaddis a

lacak davasmm cereyan eden duru§ma
Sl neticesinde a~lan davamn miiruru 

na ve lahik Manisa inhisarlar miidiirii 
Mustafa ve Ceyhan sab1k mildiirii olii 
Hayrinin varisi oglu Haluk ve Adana 
inhisarlar idaresi eski eksperi Ahmed 

ve Ceyhan Tiitiin inhisan eski memur -

Adana fnhisarlar idaresile Mustafa, cegi ilan olunur. __.. 

zaman ve ademi siibut noktasmdan red Pertev ve Mahir arasmda miitehaddis Adana asliye 1 inci hukuk mahke!1le~ 
larmdan Vasfi aralarmda miitehaddis 

dine kabili temyiz olmak ilzere 15/4/ alacak davasmm cereyan eden duru§ -
alacak davasmm yap!lan duru§masl so-

936 tarihinde karar verilmi~ ve eski A- nunda: Davamn ademi siibut noktasm-

dana ambar memuru Mahir, Ahmedin dan kabili temyiz olmak iizere reddine 

mahalli ikameti me~hul oldugundan 15/5/936 tarihinde karar verilmi~ ve 

ilanen tebligat icra ve muhakeme g1 _ miiddeaaleyh Haluk, Vasfi ve Ahmedin 

yabmda cereyan etmesi hasebile i§bU 

hilkiim f1krasmm Hanen tebligi muktazi 

bulunmu~ oldugundan miiddeti muay-

yenesi zarfmda tariki kanunisine te -

vessiil edilmedigi takdirde hakkmdaki 

masi neticesinde a~Ilan davamn miiruru 
zaman ve ademi siibut noktasmdan red
dine kabili temyiz olmak iizere 15/4/936 

tarihinde karar verilmi§ ve Adana eski 
ambar M. Mahirin mahalli ikameti meq-
hul oldugundan ilanen tebligat icra ve 

muhakeme g1yabmda cereyan etmesi 
hasebile i§bu hiikiim f1krasmm ilanen 

tebligi muktazi bulunmu~ oldugundan 
miiddeti muayyenesi zarfmda tariki ka· 

sind en: 

Adana !nhisarlar idaresile Mustafa, 

ve Pertev ve Mahir arasmd~ miitehaddifl 
\l~~ 

alacak davasmm cereyan eden dur 
t . · d ·· zamal'l mas1 ne 1cesm e davamn mururu 

ve ademi siibut nokootasmdan reddlne 

dair ittihaz olunan 15/4/936 tarihli kB* 

rar aleyhine lnhisar vekili taraftndall 

l . "k rneti temyiz edilmi~ oldugu mahal 1 I a 

me~hul bulunan miiddeanleyh Adana 
·n 

eski Tiitiin amban mem\lru Mahirl 

henfzslzlik lcln yegAne deva kant ihya eden S 'NS 
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hiikmiin kesbi kat'iyet edecegi ilan o-

lunur. 

mahalli ikametleri me~hul bulunmU§ ol
dugundan ilanen tebligat icra ve mu -

hakemeye g1yablarmda devam edilmi§ 

olmas1 hasebile i§bu hiikiim f1krasmm 
da ilanen tebligi muktazi bulundugun -
dan kanun1 miiddeti i~inde temyiz yo -
luna tevessiil etmedikleri takdirde hak
larmdaki hiikmiin kat'ile~ecegi ilan o
lunur. 

nunisine tevessiil edilmedigi takdirde 
hakkmdaki hiikmiin kesbi kat'iyet ede- malumu 

cegi ilan olunur. 

f . t -1• olu~ olmak Uzere key lye 1 an 

nur. 



C<J:MHURll' ET -BASURA ~ARE SiNiR, ~ARPINTI ve BA YGINLIGA ADEMi iKTiDARA 

HEDENSA NEVROL CEMAL FORTES TiN 
Ameliyatstz basur memelerinl mahve
der, kam, agny1 derhal keser, biitiin 
diinyada $1ihret bulmu$, yiizlerce pro
fesoriin takdirnamelerini kazanmt::;tu. 

Hiddet, merak ve korkudan baytlanlar, siniri, hafakam, ~arpmbst 
tutanlar 20 damla cNevrol Cemah almca hemen ar;thrlar. Evl· 
nizde bulundurunuz, onsuz yolculuga r;tkmaymtz. Bu me$hur 

Pek miiessir bir ilacdxr. Bel gev$ek!Htinf ger;l· 
rir. Vakitsiz ihtiyarhyanlan gencle$tirir. Sui· 
istimal edilmi$ yorgun viicudlan dincle§tirir. 

cNevrol Cemal:o i ahrken •Cemah ismine dikkat ediniz. Yalmz ismine dikkat ediniz. 

Kocaeli Vilayetinden: 
10/6/937 t<\rihinde ihale edilmek iizere kapah zarf usulile eksiltmiye ko

llulan Vilayet ic;in almacak ·35000~ lira muhammen bedelli iki aded ekska
\tator makinesi ir;in istekli r;tkmadtgmd.al). haziramn 23 iincii r;ar§amba giinii 
saat on be~te pazarhkla almmasma karar verilmi~tir. lsteklilerin c2625~ li -
rahk muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile mezkur tarihte Vi
layet makamma, ~artnamesini gorm~k istiyenlerin de Vilayet Encumen ka
lernine miiracaatleri. (3373) 

KARYOLA MESHERi 
1937 senesi c;elik !ameli ingiliz, Amerika ve Viyana sistemi somyelerile 
son sistem muhtelif $ekil ve renklerde karyolalar te~hir edilmiljtir. Boyalar 
sabit ve f1rmda kurutulmuijtur. Mallar saglam ve somyeler guriiltiisiizdiir. 

:Me!iherimizi gormenizi dileriz. Sahli mahalleri: 
istanbul, Ankara ve izmir Yerli Mallar Pazarlarile fabrikamtzdu. 

HALiL SEZER 
Karyola ve 1\Iadeni E~ya Fabrikast. istanbul, Salkxm Siigut Demirkap1 

Kocaeli Vilayetinden: 
1zmit - Karayakuplu yolunun 0 + 000 - 26 + 000 ncx kilometreleri ta

tafeyninde hendeklerin ac;!lmast ve yolun r;ukurlarmm doldurulmast c7800~ 
lirahk ke~fi ve ~artnamesi mucibince haziranm otuzuncu r;ar$amba giinii sa
at on be~te ihalesi yaptlmak iizere ar;tk eksiltmiye konulmulitur. isteklilerin 
585 lirahk muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile Vekalet veya 
'Vilayet Naf1a Miidiirliigiinden almmt~ fenni ehliyet vesikasile mezkur ta • 
tihte Vilayet makamma f;artname ve ke~ifnamesini gormek istiyenlerin Vi-
~et Naf1~ Miidlirliigune miiracaatleri. (3374) .. U. R. S. S. e blr SEYAHAT--. 

ciNTURiST~ acentalan Schembri Ticaret Evi; 60 lira gibi pek ciiz'i 
bir iicretle ve Odesa'da iic; giin ikamet edilmek iizere bir cistanbul - Ode
sa. TENEZZUH SEYAHATi tertib etmi~tir. Bu iicretle otel, yemek, f;ehri, 
abideleri ve miizelerile civanm dllla~mak ve vapurla gidip gelme masraf
lan dahi.ldir. 

17 temmuz saat 11 de Galata nhhmmdan hareket ve 23 temmuz 8 de 
avdet olunacakhr. 

KAYiD MUAMELESi EN GEG 5 TEMMUZA KADAR. Tafsilat 
ic;in Galatada Ova~imyan hamnda clNTURtST:o acentalan G. Schembri 
ve Mahdumu (G. Schembri Halefi) ticarethanesine m:iracaat. Tel. 42653 

istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
Miiteahhidin taahhiidiinu ifa etmemesi hasebile zaran nam ve hesabma 

olmak iizere idare ihtiyac1 600 kilo ince sicimin ahmt yenid.en ac;tk eksilt
lniye konulmu$tur. Eksiltme 28/6/1937 tarihine musadif pazartesi giinii sa
at 14 te istanbul Yenipostane binas1 birinci katta istanbul P. T. T. Vilayet 
Miidiirliigiinde miiteliekkil Ahm Satlm Komisyonunda yaptlacaktlr. Mu -
hammen bedel 52l! lira, muvakkat teminat 39 lira 60 kurw~tur. Taliblerin 
§artnamesini gi:irmek ve muvakkat teminatlanm yatlrmak iizere !;ah~ma 
giinlerinde mezkur miidiirliik idari kalemine miiracaatleri. (3356) ----·-------------__________ __:._....:.._ 

.--«YALOVA TEN EZZU H u~~---

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
I - Orta okullarda tiirkr;e, tarih - cografya, riyaziye, tabiiye, franstzca, 

almanca ve ingilizce ogretmeni olmak istiyenler i!;in bu ytl smav yaptla • 
caktlr. 

2 - Smavlar 1 eylfrl r;ar$amba giinu istanbul "O'niversitesinde ba~h -
yacakhr. 

3 - Smava girmek istiyenlerin: 
A) Tiirk olmalan, 
B) 20 den af.~agt ve 45 ten yukarx ya~ta olmamalan, 
C) Hiisnuhal erbabmdan olduklan, cinayet ve cunha nevinden mahkt1-

miyetleri olmadigt hakkmd.a maham vilayet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve ogretmen olanlar bu kayiddan 
mustesna olup mensub olduklart daire amirinin verecegi vesika kafidir.) 

D) Her tiirlii hastahktan ve ogretmenlik etmiye mani viicud anzala • 
rmdan salim olduklanm isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

E) En az lise ve 4. 5, 6 smtfh ogretmen okulu mezunu veya bunlarm 
muadili tahsil gormuf.~ olmalan, 

Ogretmen okullarmdan mezun olanlarm en az iki ders senesi ogretmen
lik etmi~ bulunmalan gerektir. 

4 - Gerek sozlii ve gerek yazxh smav sorularx Universite ve Yuksek 
Ogretmen okulu talebesinin takib ettigi ders miifred.atmdan ser;ilecektir. 
Bundan ba$ka smava gireceklere pedagojik sorular da sorulacakttr. 

5 - N amzedler smavda kazandtklan takdirde 1702 numarah kanunun 
birinci maddesinde gosterilen dereceler dahilinde her hangi bir Orta O,!tret
men okulu yar ogretmenligine atanacaklard.tr. 

6 - Yukand.aki $artlan haiz olan namzedler bir fstida ile Bakanbga 
muracaat edeceklerdir. Bu istidaya $U vesikalar baglanacakhr. 

A) Niifus tezkeresinin astl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine aid §ehadetname veya vesikalannm astl veya -

bud ~uretleri, 
C) Hiisniihal mazbatas1, 
D) Mahalli Kiiltiir idaresinden numunesine tevfikan tasdikli sxhhat ra-

poru. 
E) Maham Kiiltiir idaresind.en tasdikli ve fotografh fi~ • 
F) Alt1 aded 4 X 6,5 buyukliigiinde kartonsuz fotograflarx, 
Bu vesikalarm en son 1/8/1937 tarihine kadar Bakanhga gonderilmi~ 

olmast laztmd1r. Bu tarihten sonra Bakanhga gelmif.~ olan veya evrakt mus
bitesi noksan gonderilmi~ bulunan istidalar hakkmda muamele yap!lm1 -
yacakhr. cl455~ (3191) 

<;UBUKLU 
HASAN B. GAZiNOSU 

Istanbul halkmm bedii zevklerini tatmin edecek azami gayretlerini 
sarfetmekte oldu~u §liphesizdir. oHaftarnn per§embe, cumartesi ve pazar 
giinleri alaturka musiki programmdan per§embe ve cumartesi giinleri kal-

dmlarak yalmz Pazar giinleri her gece Belvu bah!;esinde te-

renniim eden memleketin en ktymetli okuyucusu: 

Bay an MUALLA 
nm tdaresinde MOKEMMEL SAZ HEYETiLE butnn C. H. P. Alemdar Kamunu himayesinde Alemdar Gencler BirliiH 20/ 

6/937 pazar glinii Yalovaya bir tenezziih tertib etmi~tir. Sabah saat 8,30 da 
Kopriiden hareket ve ak~a1'11 10,30 da avdet edilecektir. Zengin bir program- yaz varhgt muhafaza edecegini saym mii§terilerimize bildirir ve Birlik -
la bilhassa nezahetine itina edilen bu tenezziihe aid biletler, kuliib merkezi lerin tertib ettigi eglenceler i~in bah~;emiz pazard.an maada giinlerde de 
olan Alayko§kiinde, Eminonii Akgiin gi9esinde ve Sultanahmedde Tiitiincii angaje edilebilir. 

!!~~~;;~;;~~~~~K~a~m~i~l~D~u~r~u~d~a~sa~t~tlgm~a~k~t~a~d~Jr~.~~~~~~~~~~ -~-~~~~~--------~ 

HAYIIIIIIN 
f:IZ16 

INTOURIST 
1ST ANBUL • PiRE • HAlF A 

Arasmda muntazam seri posta 

• IAN RUDZUTAK • 
6,000 tonluk liiks vapuru 19 haziran 

~ar~amba giinii saat 20 de Galata nhh· 
mmdan hareketle 1 inci, 2 nci ve 3 iincii 
sm1f yolculan alarak dogru (Pire ve 
Hayfa) ya gidecektir. Bi.itiin yolculann 
kamaras1, yatag1 ve yemegi vard1r. T af~i
lat i<;in lntourist mi.iessesesinin Calatada 
Hovagimyan hamndaki Sark1 Karib mii· 
messilligine 42653 

Dr. Suphi !Jenses 
idrar yollan hastallklan mutehaSSISI 

Beyoglu Yildtz sinemast kar$1S1 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere parastz 
Tel: 43924 

SATILIK .... 
Perdeler, sofra bezleri, sofra takimi, 
biblo, salon yast1klan, elektrik ci
hazJ, musiki notalan, yemek odas1, 
muhtelif salon e~yas1 ve dolablar. 
Mac;kada Cozem apart1manmda 4 
numaraya mii1acaat. 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocas1z kendi kendi11e 

bic;ki, diki.§ ogrenmek istiyenlerle 
Yurd talebeleri ic;in ~ukrii Canal 
tarafmdan yaztlrnt§tlr. 

Kadm elbiselerine aid olan bf -
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya 
Be§ikta§ Diki.§ Yurdunda satthr. 
Her evde bulunmast lazxmdlr. T!l§
raya pasta paraSI almmaz. 

Tatbikat ve provalara aid ii~iin
cii cildi de bastlmaktadlr. 

Adres • Be§ikta§ Diki~ Yurdu -
Akaretler No. 87. Telefon 43687 

r • DOKTOR .. 

HASAN FERiD CANSEVER 
Blrlncl s1n1f I~ hastahklar• Uzmam 
Pazardan ba~ka her giin sabahtan 
otleye kadar haatalanm meeeanen 

muayeue eder, 
Beyaztd Nahiye Miidiirliitii yamnda 

Telefon: 20385 

9 

c • 
I LD • 

I N • 
I z • 

I 
Gene hayvanlar1n cild hiiceyrelerinden 

istihsal edilen 

BiOCEL ile BESLEYiNiZ 
VE HER SABAH DAHA 
GENC GORUNUNUZ 

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

25 ya§tmzdan itibaren cil
diniz, ktymetli Biocel'ini kay
betmege ba§lar. ~ayed, cild 
ba§ka bir unsurla beslenmezse, 
bu ziya seneden seneye artar 
ve nihayet yliziiniiz buru§mU§ 
ve ihtiyarlamt§ olur. Cildinizin 
Biocel'i yiiziiniizli taze tutar ve 
gene gosterir. Gene hayvanlar
dan istihsal edilen Biocel, ttpkt 
cildinizin tabii Biocel'i gibidir. 
Miimasil cild unsurlan arasmda en mii
essir ve en k1ymetli bir cevherdir. Cild 
hiiceyrelerinizin derinligine niifuz e
derek buru§ukluklarm te§ekkiilune ba§
ladtgt yeri hemen beslemege ba§lar. 
Hatta annelerin bile yiiziinii gencle~ti
rir. Ve gene k1zlarla hi~ gi:irmedikleri 
sehhar ve terii taze bir ten temin eder
ler. Bu Biocel cevheri, ~imdi pembe 
rengindeki Tokalon kreminin terkibin-

de tam cildinizi beslemek 1~m matlub 
nisbet dairesinde mevcuddur. 

Geceleri yatmazdan evvel kullant
mz. Sabahlan yagstz beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullammz. Bu krem
de bilhassa - birkac; giin zarfmda bir
birinden daha beyaz ii<; renkte teninizi 
beyazlatacak olan - cOksijen beyazb 
vardtr. Bu iki krem kullamldtgx tak
dirde memnuniyetbah~ semeresini ga -
ranti ederiz. 

~---~-· n.h.isa-r.Ia.r_u_m•um--M-iid•u···r.I.ug ... u.·n.d,.e.n.=-..... 1 
I - Rakt §i§eleri i!;in 11,550,000, §arap §i§e ve galonlan i!;in 1,000,000 

mantar pazarhkla satm almacaktu. 
n - Pazarhk 25/Vl/937 tarihine rashyan cuma giinu saat 16 da Ka

bata§ta Levazxm ve Mubayaat Subesindeki Alrm Komisyonunda yaptlacaktJr. 
III - Sartnameler parastz olarak hergi.in sozii get;en §Ubeden almabilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk i~;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi bu

~uk gij.venme paralarile birlikte ad.l ge~en Komisyona gelmEtleri ilan olu • 
nur. (3289) 

Beyaz zarf No. 5 800.000 Aded 
San zarf No. 7 200.000 Aded 
Yumak sicim 5.000 Yumak 
Krrmtzt miihiir mumu 1.500 Kutu 
Madeni kalemlik 500 Aded 
Cakt 1.250 Aded 
Kagtd sepeti 200 " 
Evrak sepeti 100 » 
Tiiy siipiirge 200 » 
Cam sun,t!erlik 1.000 » 
Cetvel tahtast 1.500 • 
Zamk frrcas1 3.500 • 
Zamk 6.000 Sise. 

I- Yukartda cins ve miktan yaztll (13) kalem klrtasiye ve saire pazarhk· 
la satm :;.hnacaktrr. 

II - Pazarhk 25/VI/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kaba -
ta~ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktir. 

III - ~artnameler parastz olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guven-

me paralarile birlikte adl ge!;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3318) 

Ankara 

Son gelen 100 model ~ocuk arabalanm 
Gellp gorUnUz I 

SARK PAZARI - BAZAR Du LEVAN 
Toptan ve perakende sab~ - Beyoglu 

Jstiklal caddesi 314 

Vilayetinden: 
1 - Vilayet c;ift~ilerine da~1hlmak ilzere 400 aded sap arabas1 kapah 

zarf usulile satm ahnacakttr. 
2 - Arabalarm muhammen bedeli 29600 lirad1r. 
3 - ihale 28 haziran 937 pazartesi giinii saat 15,30 da VilAyet Daiml 

Enciimeni tarafmdan yaptlacaktir. 
4 - $artnameleri Ankara, istanbul, Eskiliehir, Bursa, Adapazar ve 

!negol Ziraat Miidiir ve Memurluklarmda goriilebilir. 
5 - Eksiltmiye ilitirak ir;in taliblerin yiizde yedi buc;uk tutan olan banka 

mektubu veya Hususi Muhasebe veznesine yatmlan makbuzla birlikte ilan 
edilen saatte miiracaatleri. cl55b (3393) 

40 DERS 5 LiRA-._ 
iNGiLiZCE • FRANS,ZCA • ALMANCA 
Muktedir ogretmenler tarafmdan verilir. 21 haziranda ba~hyor. 

Amerikan lisan ve ticaret dersanesi • Alemdar caddesi 23 

Kapah Zarf Usulile i~me Su Font Boru Miinakasast 

Zara Beledivesinden: 
Musaddak projesi mucibince fennt $artnamesi, boru ke$ifnamesi, mu • 

hammen fiat cetveli, miinakasa f.~artnamesi, Ankarada Ulus gazetesi idare
hanesinde 1stanbulda Yenipostane kar~1smda Erzurum han ikinci katta Tiirk 
Maarif Cemiyeti Resmi !lan !§leri Biirosunda mevcud olup talibleri gore • 
bilirler. 

Her bir rusum, masraf ve nakliyesi Belediyeye aid olmak ve Stvasta tes
lim etmek ve her vagona 15 tondan a~agt tahmil etmemek $artile 8544 lira 
bedeli keliifli 102 ton muhtelif fatura Font boru ve aksam1 mahsusast 19/5/ 
937 den itibaren bir ay miiddetle kapah zarf usulile miinakasaya konmu!;!tur. 
Talibler % 7,5 teminat akr;esi ve muteber banka mektubu, muvazzah adres
lerile miinakasaya i~tirak edeceklerdir. ihale 21 haziran 937 pazartesi giinil 
olup saat 14 te Zara Belediyesi Enciimeninde yapxlacagmdan taliblerin yevmi 
muayyende miiracaatleri ilan olunur. (2936) 

TUZLA i~MELERi A~alma,t•r 

Bahkesir Belediye Reisliginden: 
Belediyemiz kadrosunda miinhal olan 250 lira iicretli miihencljslige bir 

miihendis veya mimar miihendis almacaktlr. Mimar miihendis olursa tercih 
edilecektir. Yiiksek Miihendis mektebi mezunu veya Avrupada ayni dere
cede tahsil yapm1~ oldugunu gi:isterir Nafta Vekaleti ruhsatnamesini hais 
olmast ~arthr. Taliblerin Belediyemize miiracaatleri ve evrala mtlsllitele
rinin gonderilmesi ilan olunur. (3197) 
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U,iitmenin, Grip, Nezle, Ba, ve 

Bu BRAUNi-127 
bir cok 

oyuncaklardan 
daha ucuz dur 

Ve ayn1 zamanda 
K 0 D A K tarafmdan 
yap1lm1~ hakiki bir 
fotograf makinesi dir~ 
127 numarah KODAK 
filmi''ire.,.. '4, 5X6 b~ 
yunda 8 poz resim 
~eker. 

KODAK ~IRKETI 
Istanbul- Beyog-lu: Tiinet; 

Ensiz Sokak N~. 3 .... . ~ -

Aydin Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konan i~ : Aydmm Soke - Ortaklar yolunun 

11 + 465 - 17 ::±- 500 kilometreleri arasmda ~ose ve imalah smaiye in • 
~aahd1r. 

Bu i~in ke~if bedeli 17,551 lira 67 kuru~tur. 
2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak sunlard1r· 
A - Eksiltme ~artnamesi · · 
B - Fenni ~artnamesi 
C - l\IT11kavele projesi 
D - Baymduhk i~leri genet ~artnamesi 
~ - Ke!?if cetvelleri ve projeler. 
Istiyenler bu evrakr Aydm Nafra Miidi.irliigiinde gorebilirler. 

• 3 - ~ksnt:ne 7/6/937 d.en 12/7/937 pazartesi giinii saat on be§te Vi -
layet Encumenmde yap!lacaktrr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
. 5 - Eksi!tmiye girebilmek iGin isteklilerin 1316.38 lira muvakkat te

mmat vermes1 bundan ba~ka a~ag1da yaz1h vesikalan haiz olmas1 Iaz~mdir 
A - Vekaletten alman miiteahhidlik vesikas1 · 
B - Ticaret Odasma kayidli olduguna dair v~sika. 

. 6 - Teklif .. mektublan iiGiincii maddede yazrh sa a Hen bir saat evve • 
lme k~dar E_ncumende toplanan Komisyona getirilerek makbuz mukabilin· 
de ver!lecekhr. 

Posta ile ~onderilecek mektublarm nihayet iiGiinci.i madC.ede yaz11! sa
ate ka~ar gelmi!? olmasr ve d1~ zarfm mi.ihiir mumile iyice kapahlm1~ bulun
masJ laz1mdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3385) 

inhisarlar Erzurum Ba~miidiirliigiinden: 
1 - E:zurum_ Ba~mi.idi.irlii .!{iine bagh Malazgirt kazas1 dahilinde Ak 

tuzlasmda m~a edil.e~ek bir miidi.ir evi, iki memur evi, bir idare binasi, bir 
amele hangan ve 1k1 tuz ambannm toptan in~as1 aGJk eksiltmiye konul -
nlU$tUr. 

2 - Ke$if. bect,eli 36889:~1-.li~~vdr:. !stekliler :jartname. ke~if ve planlar1 
!stanbulda !nh1sarlar U. Mudurlug uve Erzurum fnhisarlar Ba" ··d·· 1·· ;o;;; 

T F <:! b · d ·· b .,.mu ur u15 ... uz en .,.u esm e gore ilirler. 
3 -!hale 2 temmuz 937 ,tarihine musadif cuma giini.i saat 14 te Erzu. 

rum inhisarl~r Basmiidlirlligli odasmd.a yap1lacaktrr. 
4 - Eksrltme kapah zarf usulile yap1lacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin 2766 72 lira muvakkat te • 

minat paras1 vermesi laz~mdrr. ' 

6 -. Eksiltn:~ye girebilmek iGin isteklilerin miiteahhidlik vesikasmt ib
raz ve b1r ta_ahhudde en az 15,000 lirahk buna benzer in$aah iyi bir surette 
y:~ptiklarmi IS?at edecek vesaik ibraz etmeleri me~ruttur. 
.. .. 7 .-. - Teklif mektublan ktrmizi mumla miihi.irlii oldugu halde yukanda 
u~ur;~~- m.ad~ede yaz1h. ~aatten bir saat evvel Erzurum inhisarlar Ba$mli • 
durlugu Eksiltme Kom1syonu Riyasetine makbuz mukabilinde verecekler • 
d}r. Posta ile gonderilecek mektublarm da bu saatte Komisyonda bulunmast 
lazrmcl.Ir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3366) 

BANKAYA 
YATJRILAN PARA ~Yi 

EKiLMi~ TOWUM Gi9i VtRiMLiDiR 

U OlANTS [ DAN r ONi ~· • 
I<ARAK0Y PALA5 AlAUMCi !-IAN 

CUMBURlYET 

kat'i 
ihlCI 

Cumhuriyet. 
Matbaas1 

Son sistem makinelerle miicehhezdir. En mutena i~ler t~in 
her zaroan sipari~ kabul eder. Siir'at ve nefaset temin olunur. 

Telefon: 24290 Matbaa 

mesinden: 
Adana inhisarlar ·idaresile Mustafa, 

Pertev ve Ahmed ve Haluk arasmda 
mi.itehaddis alacak davasmm ceereyan 
eden duru§masr neticesinde davanm 
mi.iruru zaman ve ademi slibut nokta -

KANZUK 
SAC BOYALARI 
JUANTiN I 

I 

smdan reddine dair ittihaz olunan 15/4/ 

936 tarihli karar aleyhine !nhisar vekili 

tarafmdan temyiz edilmi~ oldugu ma

halli ikameti mec;hul bulunan miidda -

aleyh Adana eski !nhisarlar eksperi 

Ahmed ve Ceyhan !nhisarlar mi.idlirii 

HalUkun malfunu olmak iizere keyfiyet 
ilan olunur. 

• I 

Adana asliye 1 inci hukuk mahke

mesinden: 

Adana inhisarlar idaresile Mustafa, 

ve Ahmed arasmda mi.itehaddis alacak 

davasmm cereyan eden duru§masr ne

ticesinde davamn miiruru zaman ve a

demi siibut noktasmdan reddine dair it

tihaz olunan 15/4/936 tarihli karar aley

hine inhisar vekili tarafmdan temyiz e

dilmi§ oldugu mahalli ikameti m~hul 

bulunan miiddeaaleyh Adana tiitiin 

eksperi Ahmedin malfunu olmak i.ize:e 

keyfiyet ilan olunur. 

Adana asliye 1 inci hukuk mahke

mesinden: 

Adana !nhisarlar ·idaresile Mustafa, 

ve Ahmed arasmda miitehaddis alacak 

Kumral ve siyah olarak iki cinsi 
vard1r. Ter ve yrkanmakla kat'iy
yen ~1krnaz; tabii renk veren ta-

nmmi~ yegane s1hhi saq 
boyaland1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - iSTANBUL ---------• AQ.ana asliye 1 inci hukuk mahke-

davasmm cereyan eden duru~mas1 ne • mesinden: 

ticesinde davamn mliruru zaman ve a- Adana inhisarlar ·idaresile Mustafa, 

demi siibut noktasmdan reddine dair it- Kemal ve Mahir, Pertev arasmda miite

tihaz olunan 15/4/936 tarihli karar a- haddis alacak davasmm cereyan eden 

leyhine inhisar vekU.i tara!mdan temyiz duru§masi neticesinde davanm mi.iru -

edilmi~ oldugu mahalli ikameti m~hul ru zaman ve ademi slibut noktasmdan 

bulunan mliddeaaleyh Adana tlitlin eks- reddine dair ittihaz olunan 15/4/936 

peri Ahmedin malumu olmak iizere key- tarihli karar aleyhine inhisar vekili ta-

fiyet ilan olunur. 

Yar1m ba, agrdarile 
bayg•nhklar, ~arp1nt1 
ve bunalma hisleri 

KARDOL 
lie 'lfayab olur. 

Adana asliye 1 inci hukuk mahkeme· 
sind en: 

Adana inhisarlar idaresile Mustafa, 

Kemal, Mahir, Pertev arasmda miite -

haddis alacak davas1mn cereyan eden 

duru§masr neticesinde ac;rlan davamn 

miiruru zaman ve ademi siibut nokta -

smdan reddine kabili temyiz olmak ii

zere 15/4/936 tarihinde karar verilmi§ 

ve Adana eski inhisarlar ambar memu

ru Mahirin mahalli ikameti mec;hul bu
lunmu§ oldugundan ilanen tebligat icra 
ve muhakeme gtyabmda cereyan etmesi 
hasabile i§bU hiikiim f1krasmda ilanen 
tebligi muktazi bulundugundan mlidde

ti muayyenesi zarfmda temyiz tariki 
kanunisine tevesslil etmedigi takdirde 
hakkmdaki hi.ikmiin kesbi kat'·iyet ede· 
cegi ilan olunur. 

MOfERCtM-... 
Almanca ve Turkee fenni t~rcii

me ve dakt loya tamamen vakaf 
bir miitercime Ankarada ihtiya~ 

vardtr Galatada Turkiye Milli hao 
be!Jinci kah miiracaat. 

Adana asliye 1 inci hukuk mahkeme

sinden: 

Adana inhisarlar idaresile Mustafa 

ve Ahmed arasmda miitehaddis alacak 

davasmm cereyan eden duru§masi neti

cesinde a)tlan davanm miiruru zaman 

ve ademi slibut noktasmdan reddine 

kabili temyiz olmak iizere 15/4/936 ta-

rihinde karar verilrni~ ve Adana Tiitiln 

eksperi Ahrnedin mahalli ikameti mc~

hul oldugundan ilanen tebligat icra ve 

muhakeme giyabmda cereyan etmesi 

hasebile i§bu hliki.im frkrasmm ilanen 

tebligi muktazi bulunmu§ oldugundan 

miiddeti muayyenesi zarfmda tariki ka

nunisine tevessi.il edilmedigi takdirde 

hakkmdaki hiikrniin kesbi kat'iyet ede· 

cegi ilan olunur. 

rafmdan temyiz edilmi~ oldugu rna· 

halli ikameti mec;hul bulunan mild -

deaaleyh eski inhisarlar ambar memu

ru Mahirin malfunu olmak iizere keyfi

yet ilan olunur. 

Diizce asliye hukuk mahkemesinden: 
Diizcenin c;ahhk koyiinden $akir oglu 

Ahmed klz1 Safiye tarafmdan kocas1 
Gorelenin t;i.iri.ikigne koyi.inden Tarum 
oglu Ahmed Cerna! aleyhine ikame ey -
ledigi bo§anma ve nafaka davasmm cari 
muhakemesinde miiddeaaleyhin ikamet
gahi m~hul bulundugundan usulen ga
zete ile ilan edildigi halde muayyen 
gi.inde mahkemeye gelmediginden giya· 
bmda muhakemenin devamma g1yab 
kararmm gene ilanen tebligine karar vc
rilmi§ oldugundan bermucibi karar mu
hakemenin muallak bulundugu 19/7/937 
pazartesi glinii saat on iic; buc;ukta Dlizce 
asliye hukuk mahkemesine gelmesi ve
ya bir vekili kanuni gondermesi ve aksi 
takdirde g~.yabmda hilkiim verilecegi 
beyanile hakkmdaki gryab karan ila-
nen teblig olunur. (33442) 

Adana asliye 1 inci hukuk mahkeme· 
sind en: 

Adana inhisarlar idaresile eski eks -
peri Ahmed arasmda mi.itehaddis ala -
cak davasmm yap1lan duru§masi so -
nunda: Davanm ademi slibut noktasm
dan kabili temyiz olmak i.izere 17/2/936 
tarihinde reddine karar verilmi§ ve mud 
deaaleyh Ahmedin mahalli ikameti me) 
hul bulunmu~ oldugundan ilanen tebli
gat icra ve muhakemeye g1yabmda de
vam edilmi§ olmas1 hasabile i§bU hilki.im 
flkrasmm da ilanen tebligi muktazi bu· 
lundugundan kanuni mi.iddeti ic;inde 
temyiz yoluna tevessiil etmedigi tak -
dirde hakkmdaki hlikrniln kat'ile§ecegi 

ilan olunur. 

Dr. Haft?. Cemal 
Lokman H ekim 

Dahiliye miltehaastst 
Pazardan ba~ka ~nlerde ogleder 

~oonra sa at (2l}z tan 6 va) kadar tstan 
bulda Divanyolunda (104) nurnaral 
hususf kabinesinde hastal8nm kabul e 
der. Sah, cumartesi ~nlerl sahal 
c9 lh . 12• saatlerl hakikl flkarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. Kl~hk 21044. 

I 

17 Haziran 1937 

Fen Memuru Aran1yor 
Karadeniz Eregli Belediyesinden: 

Belediyemizin aGik alan 80 ila 'too lira iicretli fen memurluguna istekli 
olanlarm miiracaatleri ilan olunur. 

Taliblerin diplomasm1 hamil ve ~ehir plamm tatbike muktedir bulun ~ 
malan sarthr 

Makine, ~lektrik, su i~lerinden anhyanlar tercih olunur. Miiracaatta eV· 
rak1 milsbitenin eklenmesi lazrmdrr. (3100) 

SA TIS iLANI 
' 

Uskiidar icra Memurlugundan: 
21243 ikraz numarasile Hiiseyin Hilsnii, Fatma l?aziment ve ihsan ta· 

raflanndan bore ahnan para mukabilinde Vak1f Paralar idaresine birinCl 
derecede ipotekli olup paraya Gevrilmesine ~arar verilen ve tamamma ye ~ 
minli ii<: ehli vukuf tarafmdan BOO lira k1ymet takdir edilmi!? olan Uskli ~ 
~arda Mecidiye mahallesinde eski KalfaGe~me yeni Faikbey Mescidi soka: 
gmda eski 2 miikerrcr ycni 36 ve 36 numarah on taraf1 Faikbey sokag1, sa~ 
tarafr Mehmedaga ve Kamer hamm bane ve bahc;eleri, sol ve arkas1 IIilt111 

tarlasile mahdud. maak6!?k bir k1t'a bag mahallinin evsaf1 a~ag1da yaZilldJr. 
Zemin kat, cephedeki kapmm · onii ah!?ab zemin kat kargir list katlar nh· 

!?ab, zernin kat pencercler demir parmakhkh, list kat pencereler panjurlu -
dur. Arka 1 arafta birinci katta bir ~ahni~ olup iisti.i balkondur. 

ZEMiN KAT: Bir avlu, iiG ada, bir hala, bir gusulhane, zemini toprak 
kiler ve zemini krrmrz1 Gini mutfaktir. 

BiRiNCi KAT: Dort oda, bir hala, bir sandrk odas1. 
il\:iNCi KAT: t;atl olup bir sofa, bir ada, bir tavan arasr dolabr mev -

cuddur. 
Bahc;ede bir kuyu ve incir, ayva, ceviz, erik, i.inr."lb, c;am, maz1 ve c;mar 

agaclan vardrr. Bina tamire muhtacd1r, 
1\IESAHASI: Umumu 1846 metre murabba1 olup bundan 100 metre mu

rabbar bin<x ve gerisi bah<;edir. 
Yukar1~.a hudud, evsaf ve mesahast yaztl! gayrimenkuliin tamaml aGik 

arhrmrya konmu$ olup $artnamesinin 18/6/937 tarihinden itibaren dairemi.z
de herkes tarafmdan gori.ilebilecegi gibi 27/7/937 tarihine musadif sah gu· 
nli saat 14 (on dort) den 16 (on alh) ya kadar dairemizde ac;1k arttrrma il~ 
satllacakhr. Arttirma bedeli muhammen krymetinin yi.izde yetmi$ be$inl 

bulmad1g1 takdirde en son arthramn taahhiidii baki kalmak iizere 11/8/937 
tarihine musadif Gar:jamba giinli saat 14 ten 16 ya kad.r diremizde yaprla • 
cak alan ikinci arthrmasmda gayrimenkul gene muhammen k1ymetinin % 
75 ini buldugu takdirde en son arthrana ihale edilecek ve bulmad1g1 takdi~de 
2280 numarah kanun hi.iki.imlerine tevfikan sah!?I geri brrakrlacakhr. Tallb• 
lerin muhammen k1ymetinin ylizde yedi buc;ugu nisbetinde pey ak!;esini vc· 
ya milli bir bankanm teminat mektubunu hamil bulunmalan lazJmdir. 

Mi.iterakim vergilerle vaklf icaresi ve belediveye aid tenvirat ve tan ~ 
zifat riisumu sah$ bedelinden tenzil olunacakhr. Taviz bec!,oli mii~teriye ai~: 
dir. 2004 numarah icra ve iflas kanununun (126) nc1 maddesinin dordiin_c.!l 
f1krasma tevfikan bu gayrimenkul i.izerinde ipotekli alacakhlarla diger 818' 
kadar::.nm ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve 
masarife dair alan iddialarm~. ilan tarihinden itibaren c20• yirmi gun ic;in" 
de evrakr mlisbitelerile bildirmeleri, aksi halde haklarr tapu sicillerile s~· 
bit olmacl.IkGa sah!? bedelinin payla$masmdan haric kalacaklari cihetle ala
kadaranm i!?bu maddenin mezkfir f1krasma gore hareket etmeleri ve dah~ 
fazla malumat almak istiyenlerin 937/5458 dosya numarasile miiracaatier)1 

~~~. ~~ 

Emniyet Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Eldeki ornegi ve ~?artnamesindeki vasrflar dairesinde zab1ta me 

murlan ic;in ·1500• ac!P-d madeni Tul~a kapah zarf usulile 5/7/1937 pazar • 
tesi giinii saat on be$te satm almacakhr. 

2 - Tamamma (12,000) lira krymet bic;ilen bu tulgalara aid $artname ~ 
ler parasrz olarak Emniyet Umum Miidiirliigi.i Satmalma Komisyonund8n 
ahmr, ornegi gori.illir. ~ 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin (900) lirahk teminat makbuz ve 
ya banka mektubunu muhtevi teklif mektublanm ve (2490) say1h .~a~;unu~ 
2 nci ve 3 iincii maddelerinde yaz1h belgelerle birlikte eksiltme gunu sa;) 
(14) e kadar Komisyona teslim etmi~ bulunmalan. ·1600• (~ 

istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
Mi.iteahhidin taahhiidi.inii yapamamas1 hasebile zaran nam ve hesabJTl~ 

olmak Uzere ic!•He ihtiyac1 1,500 kilo benzinin ahm1 yeniden pazarhga k0 

nulmu~tur. Pa.zarhk 18i6/937 cum~ .giini.i s.~a~ 1~.~~ da Bli:Yiik Po~ane bin;:~ 
birinci katta Istanbul P. T. T. V1layct Mudurlu_gunde mute$ekkrl Ahm. u 
tm' Komisyonunda yaprlacakt1r. Muhammen bedeli 420 lira - beher kiloS 
28 kurus - muvakkat teminat 31 lira 50 kuru~tur. 

Taiiblerin $artnamesini gormek ve muvakkat teminatl~nm yatmnak 
iizere eksiltme gi.in ve saatinden evvel mezkO.r Miidlirlilk Idari kalemine 
miiracaatleri. (3445) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
937 mali senesi zarfmda mekteb talebe ve pansiyonuna aid •100000• p8rG_a 

c;ama$rrm y1kanmas1 ac;rk eksiltmiye konulmu$tur.' Eksiltmesi 24/6/93} tart~ 
hine tesadilf eden per!?embe giinli saat cl6· da mekteb ~inas1 i~_indeki I{ove 
misyonda yaprlacaktrr. Behe~ par~am.n muhamme~ _bed~~~ •4• ~-art kurus eb 
ilk teminah •300~ liradrr. Istekhlerm &artnamesrm gormek uzere Mek~Z) 
idaresine miiracaa tleri. (32--

Urfa c. Miiddeiumumiliginden: 
kilo ektnegil'l 
miiddetle k8• 

1 - Urfa Cezaevinin bir senelik ihtiyacJ alan c250,000• 
7/6/937 tarihinden itibaren kanuni sebebler dolay1sile 15 giin 
pah zarf 11sulile tekrar eksiltmive konmustur. . dtr· 

2 - Muhamrnen bedE'li ·18750• ve teminat1 muvakkate cl410• hra 
3 - Eksiltme 22/6/937 te~rihine rashyan sah gilnii saat 12 de yap!la : 

ca,gmdan istekliler bir saat evveline kadar Urfa C. M. Umumilikte topla 
nacak Komisyona zarflanm vermeleri laz1md1r. 

4 - Ekmek ~artnamede izah edildigi evsafta yerli unundan 
Fazla malumat almak istiyenler Urfa Cezaevi Mlidlirlilgilne 

ederler. 

olacaktir· 
miir8c8at 

(3355) 
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Hakiki ~ A M kokulu 

EREN KOLONY ASI 
Cigerleri zaylf, ve sinirleri bozuk olanlar1n kalbine 
a· ferahhk verir ve gonliinii a~ar. 
llhassa masaj ve banyo i~in ~ayam tavsiyed1r. 10 gram EREN kolonyasJ banyo 

nuzu miikemmelen tatir eder. Citdin~zi mis gibi kokutur ve giizelle~tirir. 

1'an1nmu~ eczane 1triyat ve tuhafiye magazalar1nda sat1hr. 
Evliya Zade Nureddin Ecza alAt ve ltriyat deposu - Istanbul 

BAY ANLAR c;oK uzucu 
F E M i L nedir? 

FEMiL kadmm ayhk ihtiya~larmda kullanacag1 yeni ve sxhh1 
hir tuvalet cserviyeti» dir. Hususi bir bagla kullamhr. En ince ve en 
81k1 elbiseler altmda gortinmez. C1kmh ve bi~imsizlik vermez. 

F E M 1 L sthhidir. 
FEMiL serviyetleri sthhi ve fenni bir ~ekilde hususi bir pamukla 

hazrrlanmt§hr. Emici kuTveti fazlacl.1r. Kam derhal emer. Asla ku
rumadJgl gibi, 1slakhk ta vermez. Gayet hafif ve yumul?akhr. Cilde 
:Vap!$maz ve deriyi tahris etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN 
V'E MiKROPLARDAN KORUR. 

F E M i L pratiktir. 
Ctinkti gtintin faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. TalSJmasJ 

ve kullanmasJ GOk kolaycl.Jr. Bilhassa i~e giden Bayanlara ljayani tav
Siyedir. El Gantalannda ihtiyat bulundura~ilinir. Cama~tr zahmet -
lerini tamamile ortadan kaldmr. 

FEMiL ve baglanm bir defa ayba~1 ihtiyacmda denemek, butun 
doktarlarm bunu neden tavsiye ettiklerini anlamaga kifayet eder. 
Siz de tecrube ediniz. 
ller Eczanede. Parftimori ve biiyiik Tuhafiye magazalannda bulunur. 

BiR DERTTEN 
KURTULDUNUZ! 

SERViETTE 
HYGiENiQUE 

FE MiL 
~dana asliye 1 inci hukuk mahkeme

S' 11lden: Devlet Demiryollar1 ve Limanlari 
Direktorliigiinden: 

Adana !nhisarlar idaresile sab1k A
dana ve lahik Manisa inhisarlar mudii
~ Mustafa ve Ceyhan sabtk mudiirii 
O!ii B:ayrinin varisi oglu Haluk ve Ada
na inhisarlar idaresi eski ekspresi Ah
lllect ve Ceyhan Tiitiin inhisan eski me
ll'lurlanndan Vasfi aralarmda miitehad
dis alacak davasmm yap1lan duru~mas1 
80ilunda: Davanm ademi subut nokta • 
s11ldan reddine dair ittihaz olunan 15/5/ 
936 tarihli karann, Adana !nhisarlar i

daresi vekili tarafmdan temyiz edilmi~ 
0ldugu, mahalli ikametleri belli olm1yan 

i~Ietme Gene) 
.A.ile Gruplanna mahsus Tarife Tevsi 

ve Tenzil Edilmistir 
' Aile tarifesinin iicretleri Ankara - Cankm - Filyos, Ankara • Kenya, 

Feyzipa~a - Diyarbekir, Malatya - SIVas, izmir - Egridir - Afyon klSlmlann
da miihim nisbetlerde indirilmi~tir. 

Bu tarife, aile gruplarmm tefikili noktasmdan da tevsi edibpi~tir. Ayni 
soy a~l.Jm talSJyan aile mensublan, akrabahk derecesi aranmaks1zm grup • 
lara girebilecegi gibi grupa dahil olan muayyen akrabalardan herhangi bi
rinin soy a~m1 ta~1yan diger akrabalar da grupa dahil olabilecektir. Bu yeni 
tadilat 20 haziran 1937 tarihinden itibaren mer'i olacakhr. Fazla tafsilat iGin 
istasvonlara mtiracaat edilmelidir. cl593• (3449) 

SEFALiN 

Beyhude •sllrab ~ekmeylniz I 

BA!j ve Di!j agr1la· 
r1n1, GRiP ve NEZ· 
LEyi, ~ah,madan 
mutevallid VUCUD 
YORGUNLUGUNU 
ge~irir. 
Eczanelerden 1 lik ve 
12 lik ambalajlannt 

araymtz. 

Adana asliye 1 inci hukuk mahkeme
sinden: 

Adana inhisarlar idaresile Mustafa, 

Ahmed ve Mahir arasmda mutehaddis 

alacak davasmm cereyan eden duru§

masl neticesinde davamn mururu za

man ve ademi siibut noktasmdan red

dine dair ittihaz olunan 15/4/936 tarihli 

llliiddeaaleyh Haluk, Vasfi ve Ahmedin Devlet Demiryollarl i$1etme Umum Miidiirliigiinden.J karar aleyhine inhisar vekili tarafmdan 

lllalfunlan olmak iizere keyfiyet ilan o- .. •••••••••••••• .. •••••••••••- temyiz edilmi§ oldugu mahalli ikameti 
111nur. Muhammen bedellerile miktar ve vasulan alSag1da yaZih •4• grup mal- mec;hul bulunan mi.iddeaaleyh eski A-

Adana asliye 1 inci hukuk mahkeme- zeme ve ef?ya her grup ayn ayn ihale edilmek uzere 24/6/1937 per~?embe gi.i- dana ttitiin ambart memuru Mahirin 
nu saat 10 da Haydarpa~?ada gar binas1 dahilindeki Satmalma Komisyonu ta-

Slnden: rafmdan aGtk eksiltme ile satm almacakhr. malumu olmak uzere keyfiyet ilan o-
Adana !nhisarlar idaresile eski eks- Bu i~e girmek istiyenlerin her grup hizasmda yazil1 muvakkat teminat lunur. 

~eri Ahmed arasmda miitehaddis ala _ ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme gtinu saatine kadar Ko • 
misyona miiracaatleri lazundir., Bu ifie aid. fiartnameler Komisyondan T?BrA

Cak davasmm yaptlan duru§mast sonun- s1z olara..lc da~Ihlmaktadir. 
da: Davamn ademi subut noktasmdan 1 - 225 aded hasta sedyesi, muhammen bedeli 3712 1h lira ve muvakka.t 
teddine dair 17/2/936 tarihinde verilen teminatJ 278 lira 44 kuru~tur. 
k 1. 2 - 5000 k_g. g6zta~1, 10000 kg. tuzruhu ve 300 kg. adi hamJZl kibrit, mu-arann, Adana lnhisarlar idaresi veki J b hammen edeli 2245 lira ve muvakkat teminah 168 lira 38 kurufitur. 
tarafmdan temyiz edilmi§ oldu~u, rna - 3 - 15 aded ray delme aleti, muhammen bedeli 1200 lira ve muvak -
h 11 kat teminah 90 liradtr. a -i ikameti belli olmtyan Ahme -

• 4 - Yeraltl kablosu, kofra, perGinli raptiye, duy buvat gibi 6 kalemden 
<lin malfunu olmak iizere ilan olu- ibaret elektrik malzemesi, muhammen bedeli 1072 1/z lira ve muvakkat te
lll!r. minatl 8044 kuru~tur. (3221) 

Operator. 

ii 
DoAum ve kacun hastallklarl 

mlltehaSSISI 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yap1 
Tele.on 22683 

• 

Adana asliye 1 inci hukuk mahkeme
sinden: 

Adana !nhisarlar idaresile Mustafa, 
Pertev, Halik ve Ahmed arasmda mii
tehaddis alacak davasmm eereyan eden 

duru§mas1 neticesinde davanm miiruru 

zaman ve ademi siibut noktasmdan red

dine dair ittihaz olunan 15/4/936 tanhli 

karar aleyhine inhisar vekili tarafmdan 

temyiz edilmi~ oldugu mahalli ikameti 

mec;hul bulunan miiddeaaleyh Ceyhan 

eski lnhisar miidtirii Ali Hayri .oglu Ha

luk ve eski tnhisar eksperi Ahmedin 

malumu olmak i.izere keyfiyet ilan olu

nur. 

Yurdumutda eo viiksek bir mal olan 

BOZKURT 
T1ra~ levaztmatt 
Saka Ian yumu~ahr, cildi parlak 
tutar 1re yiizii kat'iyyen tahri, 
etmeden fevkalade kolayhkla 

hra11 edPr. 

HZ TuRK COCUGUNUN MAll OLAN 

BOZKURT 
T 1ra3 levaz1matm1 

Her Tlirk 

Santo ve n~mull.arrm: Yunn• Nad• 
Umumt nef"yatl tdare eaen fan lflerl 

Miutii.ril: Hikmet Miinil 

11 

~OCUGUM, 
ARTIK 

Ankara Yiiksek Ziraat 

,,PERLODENTlE 

Oi~LERiN i 
KORUMA 

VAKTIN 
GfLMi~TiR! 

Enstitiisii Rektor ·· giinden: 
1 - Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisiiniin 585 talebesile 140 mtistah -

deminin 10 haziran 937 den 31 may1s 938 sonuna kadar miiteahhide ihalesi 
ilan edilmi~ti. · 

Tayin edilen giinde talib c;J.kmadJgmd.an eski §artlar i.izerine tekrar ilan 
olunur. 

2 - Bir temmuz 937 iptidasmdan may1s 938 sonuna kadar bir senelik 
sabah, ogle ve ak~am yemekleri kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

3 - 25 haziran 937 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da on alhda 
ihalesi yapxlacaktlr. 

4 - Talebenin beheri i~;in elli ve miistahdeminin beheri ic;in otuz ku
ru~ gtinli.ik ia~e bedeli tahmin edilmi§tir. 

5 - Muvakkat teminat tutar1 ola,n 6138 lira 50 kuru~luk banka mek -
tubu veya vezne makbuzlarile tekliflerini muhtevi zarflarmm ihaleden bir 
saat evveline kadat Komisyon Reisligine vermeleri ve ihale saatinde Ko -
misyonda haztr bulunmalan . 

6 - Fazla izahat ve paras1z ~artnamesini almak istiyenlerin 
Enstitii Dalre Miidiirli.igune miiracaatleri. c1514» 

Sizi iz'ac ve elbiselerinizi tabrib eden 
T E R ' in izalesi i~in 

SU • DO • RO • NO PERlEY 
Kullan•tx : PEK KOLA Y 

T esiri : KA T'i ve DEVAMLI 

Demiryollari ve Limanlar1 
itletme Gene) Direktorliigiinden: 

H aydarpa~a-Gebze Banliyo Tarifesi Degi~tirilm~tir 
Bu degi~iklikler meyanmd.a: 
1 - Bilhassa Tuzla ve Gebze miinasebetler~'ne aid iicretlerde miihim 

nisbetlerde tenzilat yap1lmi~. 
2 - Abonman karnesi usulii lagvedilerek yerine biitiin banliyo i.icret • 

leri iizerinden mtihim nisbetlerde tenzilati havi ve hergi.in istenildi~i kadar 
seyyahate miisaid abonman kart! (serbest seyyahat kart!) usulii ikame 
edilmi~ ve mtiteza,vid nisbetlerde tenzilah havi 15 giinliik, ayhk ve iic; ay
hk kartlar daimf banliyo yolcularmm istifadesine arzolunmu~tur. 

Yeni tarife 1 temmuz 1937 tarihinden itibaren mer'iyete girecektir. 
c1594» (3448) 

Hava Kurumu 

BOY OK PiY ANGOSU 
3 Uncii ke&ide 11 tentmuz 937 dedir 

Biiyiik ikramiye: 4 5. 0 0 0 lirad1r. 
Bundan ba&ka: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (20.000 

10.000) iirahk iki aded miikafat vard1r. 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 937 gi.inii ak~amma kac.ar biletini degi§tir -

mi~ bulunmahd1r. Bu tarihten sonra bilet iizerindeki hakk1 11ak1t olur. 
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- $. R1za i§~en, Yeni Magaza 
- Mehmed Huzmen 
- Hasan Alanya 

Hakiki dostun tavsiyesi budur: 
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Y urdda ittifak haline gel en bu kanaati 
tesise nicin ve nasd muvaffak oldu? .:a 

«;iinkii •RADYOLfN,. in terkibi 
yiiksek bir kimya $aheseridir. 

«;iinkii biitiin •RADYOLiN" kul
lananlarm di$leri temiz, saglam 
ve giizeldir. 

«;iinkii •RADYOLiN" emsalsiz 
ragbeti dolayiSile hi~; stok yapmadt-

g1 i~in miitemadiyen taze taze piya
saya 1;1kar. 

«;iinkii «RADYOLiN• diger ma • 
cunlara nazaran ~ok ucuzdur. 

ArtJk biitiin bunlardan sonra 
~<RADYOLiN» kullanan on binlerce 
ki~inin ne kadar bakb oldugunu 
anlamak kolayla~Ir. 

Gunde iki defa f1r~alamay1 ihmal etmeyiniz 

MAZON 

MiDENiZE 
dikkat ve IYl HAZIM ediniz. 
<;abuk, iyi ~ignemeden yemek 

yiyenler, fazla baharatli ve biberli 
yiyenler, bilhassa i~ki i~enler mi· 
delerini tahri§ ederler. Ve EK~l
L!K, HAZIMSIZLIK, agrrhk ve 
ba§ donmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 

HAZIMSIZLIGI, MiDE EK~iliK ve 
' YANMALARINI GiDERiR. 

lNKIBAZI defeder Bugiinden bir 
§i§e MAZON ahmz. Hi~bir miima· 
sil mustahzarla klyas kabul etmez 

isim, H 0 R 0 S markas1na dikkat. 

- Artur Vetter MERSiN - Jorj Satel 
- ismail ve ogullan Cmg~.lll SAMSUN - C. Celiil Chlii, S. Kemal Sezen. 

BANDIRMA - Ahmed ve Bahaeddin Bereketkarde~ 
ler. 

- A. Mucib Dolen • ZONGULDAK- ismet Agartan, Ahmed Yuksel. TRABZON - Dedeoglu Sami, Hami ve Pulatanah 
Karde§ler . - N aci ve Ahmed Dai karde§ler DiY ARBEKiB- Celal Ayy1ld1z 

ZARARLI SILMELERDEN SAKININIZI 

HAKiKi ViM ZARAR 
VERMEDEN 

Taklidlerden 

TEMiZLER 
Alelade temizleyici mad

deler eatthlan c;izerler, fa-. 

kat nemli bir bez parc;asma 

bir az Vim koyub hafifce 

ailerseniz ya~ ve pislikten 

eser kalmaz. Hakiki Vim 

kullanmak zahmetsiz bir 
• 

i~dir ve temizlenecek e~ya 

c;izgilerle bozulmaz. 

Su enan•zl temizlemek i9in 
daima ViM kullan1n1z. 

KAB. TAVA, <;ATAL. 
Bli;AK TAKIMLARI 
BOY ANMl$ YERLER 
TAHTA AKSAM, MADE.t..ll 
E$YA. PORSELEN E~YA 
CAM ESYA 

Sar1yer Malmiidiirliigiinden: 
Sanyerde iskeleba~1 Piyasa caddesinde halen Liman dairesinin i§gali 

altmdaki bina yanmda bulunan nhtJmh arsanm bir tarafma duvar ~ekilmek 
suretile kazino olarak bir sene muddetle kiraya verilecegind.en talib olan -
lar~n pat.arhga i~tirak etmek iizere c9• lira muvakkat teminat ak~elerile be· 
raber 24 haziran 937 per~embe giinii Biiyiikderede iskele iizerinde Sanyer 
Malmiidiirliigii dairesinde mute~ekkil Komisyona saat cl4» te miiracaatleri 
ilan olunur. (3450) 

Y aJmz " i Y i , 

p 
b1~aklar1 vard1r. 

DayamkhS'J ve keskinJigi birer birer kon· 
trol edildiginden hepsi de miitesa
viyen keskin ve dayamkhd1rlar. 
~ayet onJardan biri, sizi tamamen 

memnun edemedi ise "Poker" bi
lamiinaka~a degi,tirecektir. 

BU YOZDE YOZ BiR 

I KulaQ•n•za kiipe olsun ! 

£N MUO\-lt~ 
{STiRAPTAN 
c:,oNRA · · · 

kullanmakla kabildir !I 
Bir hamlede nezle ve gripi ge<;irir. Harareti si.iratle dii§iiriir. 
Ba§, di§, sinir, mafsal, adale agnlan ancak NEVROZiN 

almak sure tile <;a r<;abuk defedilebilir. 

Kat'i Tesir 
icab1nda giinde 3 ka,e ahnabilir. 

Evlerinizi yiiksek zevkinize gore siislemelisiniz. 
Bunun i~in ; • 

E. i. Du Pont de Nemours et Cie. 
de Newburgh, N.Y. mamulitl 

~ok zarif 

PERDELiKLERiNi ARAYINIZ. 
Ankara - Anafartalar caddesi Kmac1 Ham albnda Bekir Ba

mamcl maga2asmda satrlan perdelikJerle berabel' Du Pont Dla· 
mulab sotra bezJerini de gormelisiniz. . . 

DuPont Fabrikas1n1n yapb~J mallar ~;ok dayamkh ve tamamile y1kanab1hr 

Benzerlerinden sakmm1z ve markasm1 JsrarJa isteyiniz. 
Du Pont mamuJab lstanbulda a~ag1da yazth magazalarda satlhyor. 

Etablisman Orozdi-Bak Istanbul Lazaro Franko Mahdumlan Beyoglu 
Yordan Ayanoglu " A.D. Zaharyadis , 
Hasan Alanya " 
Dilber Karde~ler Miiessesab , ve 

AR~iMiDiS Miiessesesi Beyoglu tstiklal c:addesi No. 3° 

dincii 
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