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Emir Abdullah Ankarada Ba~vekilimizle beraber •........................................................... 
Hatay davastnda 

hakk1n zaferi 
FransJZ - Tiirk doslugu 
bizim nazarJmiZda tari· 
hin ~izdigi bir zarurettir 

Ankara: 1 Haz.iran 
JR\ iinkii y(!zumzda Hatay davami· 
l!:dJ zm hallinde Milletler ~miyeti· 

nin ve biiyiik F rans1z devletinin 
gosterdikleri medeni anlama ve yapma 
rneziyetlerini tebariiz ettirdik, ve Tiirkiye
nin bu i§te oynad1g1 uysal rolii ancak §oy
le boyle i§aretlerle ge~mi§ bulunduk. 0 
yaziyi yazd1ktan sonra eger bu meselede 
Cumhuriyet Tiirkiyesinin oynad1g1 musli
hane rolii tebariiz ettirmezsek hikayemizin 
ehemmiyetli surette noksan kalacagi duy-
gularile rahats1z olduk. Bugiin i~te bu 

n t • fi etmek i~in kalemi ele aliDI§ 
bulunuyoruz. 

Hatay davam1zm milli cephesi fevkala
de ve biiyiik hayati bir i§ti: Bizi en ileri 
hareketlere siiriikliyecek kadar biiyiik ve 
hayati bir i§. Davanm mes'ud bir hal §ek
line iktiran ettigi bu malarda meselenin o 
cephesini dahi hakkile tebariiz ettirmek 
~ok yerinde bir i§ olur. 

Tiirk noktai nazarmdan Hatay i§i uy
durma bir dava degildir, belki en hakiki 
rnanasile milli bir davad1r. ilk giinlerde 
bu hakikat kafi derecede anla§Jlarnad!gl 
i~indir ki rnesele mii§kiil ve hatta miihlik 
anlar ge«;irdi, ve sozler arasmda Fran sa 
bize: 

- Pek iyi amma on be§ y1l Hataya aid 
herhangi bir itiraz ve miitalebenizi i§itme
mi§ olduktan sonra §imdiki iddiamz bize 
~ok acayib goriiniiyor! 

Diyebildi. Fran sa bu telakkisinde yan
h§ degildi. Hakikaten zavahir ona hak ve
recek §ekillerde cereyan etmi§ti. Ancak 
biz bu i§i, arayerde F ranSIZ dostluguna da 
biiyiik k1ymet vererek, bir par~a imhal et
mi§tik, ihmal asia!... Nitekim Suriye istik
lali i~in akdolunan ittifak muahedesi esna
smda Fran sa ile aramiZda boyle bir mese· 
le mevcud oldugunu, i§in biitiin nezaket 
ve ehemmiyetile ihsas etmi§tik ... 

Hakikatte mesele §U idi: Y eni Tiirkiye 
rnilli hududlanm tayin ederken 1skende
run - Antakya ve havalisini ceffelkalem 
hudud harici b1rakmaga bir tiirlii muvafa
kat edemedi. Tiirk ekseriyeti bu iilkenin 
hi~ ohnazsa milli bir idareye mazhariyeti
ni istedi, ve Fransa buna muvafakat eyle
di. Giinii geldigi zaman F ransaya bu ah· 
di hahrlathk, ve kendisile miinakid mua
hedelerimizin «hususi idare» tabirine 
hakiki ve hakh rnanas1 verilmesini istedik. 

· !§te §imdi bu hakiki ve hakh mana veri!· 
rni§ bulunuyor. Mesele boyle halledilmit" 
tir: Bin faydasi arasmda Fransiz - Tiirk 
dostlugunu alabildigine yiikselterek 1. .. 

hin rnilletlerarasi cephesindeki vaziye
tini diin yeter vuzuh ve sarahatle izah et
tik: Bu i§teki anlayi§h F rans1z siyasetin· 
den cidden miite§ekkir ve minnettanz. 0-
nun rni!li cephesi ise biiyiikliikte haricisin· 
den asia geri kalmaz. K1saca hatnlarni§ 
olahm: 

Hatay meselesi bizim memleketimizde 
-evvela bir Atatiirk rneselesiydi Tiirk mil
li vicdammn hem kahramam, hem tercii
mam olan Atatiirk bir giin siyah matem 
elbiselerile kar§Isma '<'kan Hatayhlara: 

- Antakya ve havalisindeki k1rk as•r
hk bir milli varhgm iptali imkam yoktur. 

Demi§ ve 0 bu sozii ile o iilkenin yeni 
Turk rejimindeki mevkiini kat'iyetle tes-

YUNUS NADI 
[ArkasJ Sa. S sutun 3 te] 

Emir A·bdullah'In 
«Cumhuriyet» e beyanab 
«Bu terakki ve taali, hakk1n biitiin 
tark milletlerine biiyiik bir lutfu olan 

bir Ataya malik olman1n eseridir)) 
Ankara 1 (Te • 

lefonla) - Asil mi
safirimiz ~arki Er
diin hiikiimdan E
mir Abdullah bu • 
gun Ankarapalas -
taki dairelerinde 
beni kabul etmek 
lutfunda bulundu -
lar. Kendilerindet) 
memleketimizde u
mumi ve derin bir 
memnuniyet uyan
dlran miisaferetleri 
dolay1sile inbbala -
nm rica ettim. 

Cumhuriyete §U 

beyanatta bulun 
dular: 

c- Daha c;atal -
cadan itibaren kar
~lla§hgim halkm 
gozlerinden in~ia' 

eden s1cak bak1~ -
Emir Abdullah, ismet inonile konu§urken 

!arm tesiri i~indeyim. Zaten bu giizel 
yurda gonliim muhabbet dolu olarak 
girdim. Bugiin Gazi Terbiye Enstitiisii
nii ziyaret etmi§tim. Talebeye birkac; 
soz soylemekligim icab etti. Ben, sabra 
adam1yim. GOriiyiirsunuz iizerimde ma~
lah, ba~1mda agel var, dedim. Yiiregim
dekini hakkile ifade edememekten ~e • 
kinirim. Buna mukabil §Unu hulusla be· 
yan ederim ki bu fiiyuzat, bu terakki ve 
teali hakkm biitiin §ark milletlerine bii· 

yiik bir IO.tfu olan bir Ataya malik ol -
manm ve ona s1msik1 sanlmanm eseri
dir. Elhamdiilillah kendisini yakmdan 
tammakla da miibahiyim. Ben bir §eri
fim, ve hayhmm 55 inci yilmdaylm. Bu 
55 inci y1l boyle parlak ve mes'ud bir 
habra ile omriimii tezyin ediyor. Dun 
gece verilmi~ olan siivareyi lU.tfen §e • 

reflendirmeleri beni miitehassis ve min· 
nettar ettL Yiiksek medislerinde hu • 

[Arkast Sa. 3 siitun 6 da] .......... ··········· ........................... Ill ................................ Ill ................ Ill················· 

Tiirk-FransiZ dostlugunu 
takviye eden bir hidise 

Muteveffa Briand hakkmda Dr. Arastn nutku 
«Tiirk istiklal Sava~I esnastnda Kamalistlere 
~akilerden daha zelilane s1fatlar verilirken bunu 

ilk cerheden Briand olmu,tur.» 
Paris 1 (A.A.) - limiz Dr. Arasla Ro • 

Anadolu ajansmm hu - manya Hariciye Nazm 
sus! muhabirinden: M. Antonesco vard1 ve 

Cenevreden tayyare ma ile her iki tarafm~a 
ile buraya gelen Harici- Bel~ika Koloni Nann, 
ye _Vekilimiz Dr. Rii§tii Amerikah ve Avrupah 
Aras, hava karargahm- ricali devlet mevcuddu. 
da Fralt3IZ Hava Nazm Herriot, Hariciye Ve-

Pierre Cot- tarafmdan kilimizin Cenevrede mes· 
§erefine verilen ~ayda ud mesaisini bitirdikten 
hazu bulunduktan sonra ve Assambleye riyaset 
me§hur Fransiz devlet ettikten sonra hava tari-
adam1 Briand'm 75 inci kile bu toplantiya i§ti • 
dogum senesi miinasebe- rak etmek iizere gelme -
tile Sorbonne' da gece sini bi.iyi.ik bir §i.ikran li-
tertib edilen toplantida sanile tebariiz ettirerek 
bulundu. Toplanh Fran- Hariciye VekHimiz Tevfik Dr. Arasm hatibler a • 
sa Reisicurnhuru M. AI- Ril§til Aras rasmda bulunacagmi da 
bert Lebrun • un huzurile §ereflenmi§ti. tesbit etti. Herriot' un bu sozleri alki§lar· 
Biitiin Paristeki biiyiik el~iler ve el~iler, Ia kar§ilandi. Ye haziruna te§ekkiir i~in 
ayan Ve meb'usan reisleri, bir~ok meb - ayaga kalkan Dr. Aras hazirun tarafm
uslar, ayanlar ve Franstz ve ecnebi ri - dan muazzarn Sorbonne salonunu dol • 
calile ve kesif dinleyicilerle Sorbonne'un duran alla§larla selamlandi. Ve alki§lar 
me~hur salonu hmcahmc; dolmu§tu. Top- uzun miiddet devam etti. Tiirk Hariciye 
lanbya M. Herriot riyaset etti. Her - Vekiline gerek omn §ahsmda Bi.iyi.ik 
riot' un her iki tarafmda Hariciye V eki- [Arkast sa. 3 sutun 1 de] 

« Doy~land » aldigi emirle 
hareket Almeria'ya 

............ ····· ................. ························ .. 
Y eni Sovyet el~isi 
Atatiirkiin yan1nda 
Biiyiik el~i Karski itimad· 
namesini Cumhur Reisi-

mize takdim etti 
-Ankara 1 - Sovyetler Birliginin ye-

ni biiytik ekisi Karski bugi.in mutad me
rasimle Reisicumhur Atatiirk tarafmdan 
kabul olunmu§ ve itimadnamesini takdim 
eylemi§tir • 

Hariciye Bakam vekili Siikrii Sarac • 
oglu kabul resminde ham bulunmu§tur. 

···························································· 
ismet inonii Parti 
Meclis Grupunda 

izahat verdi 
Ankara 1 - C. H. Partisi Meclis 

Grupu bugiin ogleden sonra Antalya 
saylav1 Dr. Cemal T uncamn ba§kanh
ginda toplandi. 

Siirekli alki§lar arasmda kiirsi.iye ge • 
len Ba§bakan !nonii ta'< giyme merasine 
i§tirak etmek iizere Londraya yaphgi se
yahat etrafmda izahat verdikten sonra 

[Arkast Sa. 4 sUtun 5 te] 

kruvazoriiniin ispanya sulannda 
Almeria 1 (A.A.) - Almeria'mn 

hemen biitiin binalan harab olmu§tur. 
Katedral hasara ugrami§hr. Meksika 
konsoloshanesi bir enkaz yigmt haline 
gehni§tir. 

almJDlll resmi 
Arabalin ve piyadeler kafile halinde 

enkaz arasmdan g~erek §ehri terketmek
tedirler. 

Askeri hastane yarahlarla dolmu§tur. 
[Arkcm Sa. 4 siitun 4 te] 

Avrupada heyecan 
devam · ediyor 

Valencia hiikumeti biitiin diinya 
milletlerine hitaben bir nota nesretti 

Almanya ile italyantn; tekrar serbest kalma· 
istifade ederek Franco hiikumetine 
yard1m etmelerinden korkuluyor 

Berlin 1 (A.A.) - Havas ajanst • 
nm muhabiri bildiriyor: 

General von Blomberg'in yann Ro -
maya hereket etmesi Berlinin vaziyeti 
nazik addetmedigine bir deli! te§kil et -
mektedir. Bununla beraber Almanya ile 
ltalyanm tekrar serbest kalmalanndan is· 
tifade ederek Franco'ya a~1k~a yard1m e
dip etmiyecekleri sorulmaktad1r. 

Y anresmi mahfiller, Almanya tara • 
fmdan ittihaz edilen tarz1 hareketin se
bebi, kontroli.i temin eden gemilerin em· 

niyetine kar§I yeniden vuku bulacak ta• 
arruzlara mani olmak i~in Londra ko • 
mitesinden lazllll gelen teminab alrna.X 
oldugunu iddia etmektedirler. 

Bu mahfiller, biitiin diinyayi istila e • 
den heyecanm ispanyol meselesinin bir 
an evvel halline yardim edecegini iimid 
etmektedirler. 

Alman gaz.etelerinin nefriyaft ••• 
Berlin 1 (A.A.) - Gazeteler, dun 

Doy~land ztrhhsma kar§I yap1lan taar • 
[Arkas' Sa. 8 siltun 4 te] 
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!Solda, Ba~vekilimiz, Vekiller ve Ba§ muharririm.iz at yar~larmda, sagda £utbol mac;m1 seyredenler 
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Tarihl tefrika : 137 Yazan : M. Turhan Tan 
Y eni sene kaclrosu 

1Ten·iime ve iktibas edilemezl 

Sehzade Cihangirin oliimii , 
Memurlara diin haziran 

maa,J verildi 

Bir iddiaya gore, Kanuni en ~ok sevdigi bu ~ocu~ 
gunu, ~ehzade Mustafanm katli faciastnl seyre 

icbar etmi' ve Cihangir bu yiizden olmii~tiir 

Y eni sene dolay1sile devairin yem 
kadrolanna intizar edilmekteydi. Y eni 
kadrolar teblig edilmedikc;e memurlann 
maa~lan verilemiyecekti. Dlin Maliye 
V ekaletinden veri! en emirde kadrolarda 
esash bir degi§lik olmadJgmdan memur
lann haziran maa~lannm verilmesi lstan

Ahmed, efendisinin yeminine itimad 
ederek mlihrii kabul etti, Rlistem de pl
li)'l putJ)'l topla)'lp bir geceyans1 lstan
bula savu~tu. Y eni~eriler ve Sipahiler 
Hlinkann yaptlg1 bu degi§iklikte kendi
lerini ho§nud etmek istiyen bir erne! se -
zinsiyerek susmu~lardi, ihtiyar Padi§ahi 
daha fazla sila§tlrmaktan vazge~mi§ler -
di. Zaten seferber bulunuyorlardJ, §ark 
hususunda ~arpi§miya gidiyorlard1. Sonu 
belirsiz bir i§ lizerinde JSrar etmegi boyle 
bir suada kendilerine yaki§hramiyorlardi. 

F akat bu slikut o velveleden daha mli
essirdi. Hlinkar, susan dudaklarda haz
molunmak istenilen bir k1rgmhgm, bir 
hmcm sesini duyarak endi§eleniyordu. 
Umulm1yan bir yerde ocaklmm oc alm1ya 
kalki§masmdan korkuyordu. Bu sebeble 
a~1k bir konu§ma yapmak, goniillerde 
saklanan hmc1 gidermek i~in fJTSat an • 
yordu. 0, derin bir ihtiyac ile arad1g1 
fmatJ matemli bir hadisede, kendine or
duyu acmduacak bir vak1ada buldu. 

Bu, kii~i.ik §ehzade kambur Cihangi -
rin ollimlidlir. <;ok zeki ve ~ok ne§'eli bir 
gene olan Cihangir, biiyiik karde§inin bo
gulmasl sahnesinde seyirci bulunmak fe
laketine tahammlil edememi§, babasmm 
zalim murakabesi altmda o aibr cinayet 
i§lenirken sar'amsi ihtila~lara ugnyarak 
di:i~ege dli§mii§tli. Y enic;erilerle Sipahiler 
o glindenberi gene kamburun da vaziye
tini dedikodu mevzuu yapiyorlarch, bir 
slirli hikayeler soyle§ip duruyorla:d1. On
larm arasmda doniip duran rivayetlere 
gore Cihangir, dilsizler elinde ~1rpman 
karde~isinin imdadma ko§mak istemi§, fa
kat babasJ tarafmdan sert bir surette mii
manaat gormli~ oldugundan kendini han
~erlemi§ti. Hastahg1 i~te bu yiizdendi, 
yarah bulunmasmdand1. 

Bu mihvere dayanan dedikodunun bir 
~ok da dah budag1 vardJ ve Cihangirin 
i:ilmesi halinde HiinUr ile biiyiicii Hurre
min manevi bir cezaya ~arp1lmi§ olacak
lanna hli:bnolunuyordu. Herkes, en bii
yiik oglunun kanile elini lekelemi§ alan 
Padi§ahm §efkat bilmez bir baba olma
sma ragmen Cihangiri candan sevdigini 
goriiyorlardJ, ondan otiirli de kamburca
giZin oliime mahkum bulunu§unda ilahi 
bir adalet sezinsiyorlardJ. 
. Beklenen adil ceza nihayet vukua gel
Cli. Akiiyiik karargahmdan Halebe has
ta olarak gotiiriilen §en kambur, §ahid ol
dugu korkunc sahnenin fecaatini sa)'lk • 
hya say1khya, «karde§im, zavalh kar • 
de§im» feryadile :inliye inliye oldli, bii
tlin ordunun i§tirakile cenaze namaz1 k1-
hnd1ktan sonra cesedi lstanbula ta§ma ~ 
rak ~ehzade camisi ic;indeki tiirbeye go
mlildii. 

Asian gibi bir oglu, kendi gozli oniin

Gamh goriinliyordu, yamk konu~uyor- bul muhasebeciligine bildirilmi§ ve bu 
du. Divanda toplanan ocak" agalan ve 

emir iizerine maa§lar verilmi§tir. Y almz 
ihtiyarlan, iki ay i~inde • birini kendi ol- Maliye Vekaleti, Orman Umum Mii .. 
du .. rterek, bJ.ri.nJ· kazaya kurban vererek -

l.ki. evlaAd kaybeden bu l"htJ"yar adamm 
diirliigii te§kilatJ hakkmdaki yeni ka -
nunun tatbik1 dolayJsi!e baz1 degi§iklikler 

§U haline aCJyorlardi. 0, bliyiicli karJSJ- yap1lacagmdan bu miidiriyete bagh te§
nm elinde bir oyuncaktJ. 0, Rlistem gibi 
di:inme vezirlere, sakahm kaptJrmJ§tJ. 0, kilat ve miiessesatta ~h§anlann maa§ -

larmm yeni kadronun tebligine kadar te
evlad katiliydi. Lakin o, tam on bir se-

hirini alakadarlara bildirmiJ oldugundan 
ferde yorulmaz bir kllavuz gibi onlerine 

yalmz bu memurlar maa§lanm alama -
dii§erek kendilerini zaferden zafere, ~e -

mJ§Iardir. 
reften §erefe gi:itiiren bir adamd1. 0, taht 
.. · d d v h ·· · d S1hhiye Vekaletine bagh •te§kilat ve uzerm e ogmu~, ta t uzenn e ya§amt~ 

mliessesatla diger baz1 idarelerin kadro -olmasma ragmen yerinde cesur bir nefer, 
Ian da diin gelmi~ ve alakadarlara tebyigit hir Sipahi gibi harbetmegi biliyordu. 

hte altmJ§Im ~oktan a§ml~ oldugu halde Jig edilmi§tir. Bunlarda esash tebeddiilat 

bl ·b· 1 ·· k··1 ·· yoktur. Diger dairelerimizin kadrolan da gene sera ar g1 1 tutu mas1 mu~ u go-
riinen zafer ku§unu yakalamak i9n su • _b_u_g_iin_I_e.r~d_e_te_b_Iig_v__..ed_iw:lec~ek_t_ir,.. . ....,........,_~ 
suz ~ollere gitmek zahmetine katlam - MOTEFERR/K 
yordu. 

Agalar ve ihtiyarlar bu dii§iince ile he
yecana kapiliDI§larch, Cihangirin oliimile 
k1smen cezalandmlm1~ sayd1klan Akiiyiik 
cinayetini affetmi~lerdi ve aghya aghya 
onun elini operek haykJrmJ~lardJ: 

- Biz Hinde, Sinde degil, Kaf da ~ 
gma kadar senin ardmdan gelmege ha -
zmz. Ugrunda canJmJZ kurban, kamm1z 
rev an olsun 1 (I ) 

Hiinkar, en bliylik tehlikeyi savu§tur
duguna kanaat getirerek i~in i~in sevindi, 
orduya hareket emrini verdi. ArtJk harb 
meydanlannda yeni yeni zaferler kaza • 
narak «evlad katili» olmak lekesini sile
cek ve o kara hatJrayJ nurlu i§lerle hafJ
zalardan giderecekti. 

F akat mukadderat onun iradesine go
re yiirlimiiyordu, onun alnma yapt§an le· 
kenin silinmesi degil koyula§masJ ve hatta 
c;ogalmasJ laz1mgeliyordu. Halkln biiyli
cli adm1 verdigi Hurrem de o korkunc 
mukadderah ylirlitmege memurdu. Nite
kim kocasmm ordu ile uyu§tugu, matemli 
kalbine kuvvetli bir ferahhk getirdigi Sl -
rada yolladJgi bir mektubla o ugursuz 
vazifesini yapt1, yeni bir cinayet sahne -
sinin ac;Jimasma sebeb oldu. 

Hadiseyi Busbecq'in mektublanndan 
okuyabm: <<Hurrem, Mustafanm yok e
dilmesinden tamamile memnun olmuJ de
gildi. Clinkli onun heniiz TC§id sayJlarru
yacak kadar kli~lik bir oglu vard1. F akat 
maksadma ermek ic;in miinasib bir vesile 
anyordu. Kocasma, Mustafamn oglu ve 
kendisinin torunu olan c;ocuk Bursaya ge· 
tirilince o memleket halkmm siiru siirli o
nu ziyarete gitmi§ olduklanm bildirdi. 
Hepsi ~ocuga saadetler temenni etmi§ler 
ve babasmdan c;ok omiirlii olmasl ic;in 
dualar eylemi§lerdi. Bu ise, Hurremin 
fikrince, onu tahta c;1karmak, Mustafa -
mn intikamm• almak arzusunu ifade eder
di. 

~eyh Galib i~in ihtifal yapdd1 
~ehremini Halkevi, biiyiik §airleri -

mizden me§hur Husnii A§k miiellifi 
$eyh Galib i~in diin gece bir ihtifal yap
mJ§tlr. 

Evin tarih ve edebiyat §Ubesl reisi 
Baha, ~eyh Galibin i~inde dogdugu ve 
biiyiidiigu semt ve ev hakkmda yaphg1 
tetkiki, bir takun delillere istinaden an· 
latnn§ttr. Bahanm bu izahatma nazaran 
l;)eyh Galib, l;)ehremininde Hae1evliya 
mahallesinde bugiin YJklk bir arsa ha • 
line gelmek uzere olan bir evde dog • 
IDU§tur. 

Sadeddin Niizhet de ~eyh Galibin ha
yatl ve eserleri hakkmda uzun uzachya 
izahat vermi§, bilhassa terkibi bendini 
tahlil ederek Galibin a§k hakkmdaki 
felsefesi uzerinde durmu§tur. 

Bundan sonra Galibin bestelenm~ ve 
plaga ~ekilm~ muhtelif §iirleri gramo -
funla ~aldmlarak dinlenilmi§tir. 

Galib ihtifaline ~tirak etm~ olan 
Neyzen Tevfik de Galibden muhtelif 
par~alar ~almt§tlr. 

Kocatepe geliyor 
!ngiltere Krahmn tac giyme merasi· 

min de bulunmak uzere Londraya git- · • 
mi§ alan Kocatepe torpitosu memlekete 
donmektedir. Torpitomuz evvelki giin 
Cebelittar1ktan ge~mi§tir. Bir haftaya 
kadar limamm1za gelmesi beklenmekte
dir. 

Arabac1larin istedikleri 
Nakil vas1talarmm motorle§mesi yo • 

lunda ortaya ahlan fikirler istanbul a
rabac!larrm ve dolayJsile Arabacllar ce
miyetini tela§a dii§urmu§tiir. Bu husus
ta Arabac!lar cemiyeti istanbul Bele • 
diyesi iktJsad Miidiirliigile vuku bulan 
temaslarmdan ba§ka 1khsad Vekaletine 
de ug ki~lik bir heyet gondermi§tir. A
rabacrlar cemiyeti dort bine yakm ara
bacmm menfaatlerini korumak ve en 
muvaflk §eklin tatbikt i~in ~ah§makta -
chr. 

Cle celladlar tarafmdan bogulurken kil1 -------
(Arkast var) lsta~bul Merkez 

Kumandanbg1 titremiyen Hiinkar, kambur §ehzadesinin 
na'§lna sanlarak hlingiir hlingiir aglamJ§
tl ve onun adm1 ebedile§tirmek ic;in mi
mar Sinana haber gondererek muhte~em 
bir cami yap1lmasmJ istemi§ti. 1stanbul -
da ve T opanenin list yanmda ylikselen 
Cihangir camisi i§te bu emir lizerine ya• 
p1ld1. Dahi mimann en nefis eserlerinden 
biri olan mabed, tarih bilir kimselere 
Cihangirden ziyade Mustafamn kanh 
macerasm1 hatnlatir! 

Hiinkar, kambur ogluna :inen bu dar
benin ocakhlan mahzun ettigini ve ayni 
zamanda kendisine de merhamet uyan • 
dJrdJgmJ sezince maternini yendi, vazi • 
yetten istifade etrnek istedi, biiylik bir 
divan kurdu, verirlerle kazeskerleri, def
terdarlarJ, ni§ancJlan, ocak agalanm, ket
hiidalan, yayaba§Jlan, boliikba§Jlan, ve
kilharc;lan, ihtiyar Y enic;erileri ve Sip a -
hileri ~ag1rd1: 

- Ben, dedi, huzurumu, rahatJmJ b1· 
raktJm. Devletin saadeti i~in §U ihtiyar 
halimde sefer zahmetine katlandJm, yola 
~1ktJm. MaksadJm saltanat namusunu ko
rumaktJr, erlik meydamnda can verip 
§an almaktu. Ugrumda kan dokiip, ka.n· 
lanm doktiiriip merdlik gosterenlere dirlik 
vermek borcumdur. Bu borcu odemekte 
kusur etmedim, etmem de. Lakin aramz
da dedikodu yapanlar var. Onlar hedle
rini bilmiyorlar, kulluk vazifesini yap • 
makta kusur ediyorlar. Boylelerile dli§ -
man kar§Jsma gitmek istemem. Er olan 
i~ini saldamaz, ac;1ga vurur. Yiiregi ba§
ka, dili ha§ka olanlar merd sayJlmaz, o 
gibilerle yolda§hk yap1lmaz, i§te adalet 
divanmda bulunuyorsunuz. A~1k soyle
yin: !ran ~ollerine benimle bile gitmegi, 
seve seve gitmegi istiyor musunuz, iste -
miyor musunuz?.. Belgradda, Rodosta, 
Moha~ta, Be~ oniinde oldugu gibi ug ~ 
rumda can vermege haz1r miSimz, degil 
misiniz? 

(1) Pe!(evl • C: 1. S: 309. Hayrullah 
Efendl: C: 11, 8: 170. Hammer: Otuz bl -
rincl kltab: S: 43. 

INHISARLARDA 
lnhisar idaresi memurin 

kursu 
fnhisarlar idaresi memurlarma mah

sus son kurs devresi de bitm~, kursu 
bitiren memurlara dun diplomalan ve
rilmi§tir. Muvaffak olan memurlarm rna 
a§larma zam yaprlarak mafevk memu
riyetlere tayin edileceklerdir. 

idarenin yeni kursu da faaliyete ge~
mek uzeredir. 

Zeytincilik hakkmda tetkikat 
yapdacak 

Tiirkofis, son senelerde zeytjn ve zey
tinyagmm dahildeki pahahhgm1 ve azh
gmt ve bunun neticesi olarak ihracatm · 
azalmakta olu~unu nazan dikkate alarak 
zeytin ve zeytinyagcillgJmtz uzerinde 
geni~ bir tetkik yapmaktad1r. Bu suret
le ahnmas1 laz1m gelen tedbirler tesbit 
ol unacaktlr. -···-Bahk ihracatimiz 

Ticaret Odas1 idare heyeti dun sabah 
toplanm1~ ve bahk ihracah uzerinde go
rii§mU§tur. Evvelce tuzlu bahk ihrac e
denler, §imdi Yunanistanm buradan ba
hk alarak tuzlaytcthgm orada yaplld1 • 
gm1 ve bu suretle burada hem tuzlayl· 
cJhk, hem de fu;tcJll~n mehvoldugunu 
iddia etmektedirler. Fakat bu i§te sa -
tlCI aliCJya tabi oldugu i~in yapacak bir 
§ey goriilmemektedir. -···-Cambaz seyrederken .• 

Beyoglunda Mangasar caddesinde 
cambaz Ali R1za direkler ustunde cam
bazhk ederken direklerden birisi YJkll
ml§tlr. Y1k1lan direk cambaz1 seyret -
mekte olan Erenkoyiinde oturan Mev -
IUdun klZI 8 ya§lannda Nazmiyemn us
tune di.i§muiii ve k.Jzcag1z yaralanm.l§hr. 
Yarah hastaneye kaldmlmJ§tlr. 

!stanbul Merkez Kurnandanhgma Ge
neral thsan tayin edilmi§ ve diinden iti
baren yeni vazifesine ba§lamJ§hr. 
lattmlrru§hr. 

KOLTOR ISLER/ 
Liselerimizde ingilizce 

muallimleri 
Bundan bir muddet evvel ald1~mtz 

bir mektuba istinaden baZJ resmi ve hu
susi Iiselerde ingilizce profesorlugii ya
pan muallimlerden bazllannm ehliyet -
siz olduklan iddias1m siitunlarumza ge
c;irm~ ve Maarif Veka.Ietinin nazan dik
katini celbetmi§tik. 

Maarif Vekaleti derhal icab eden tah
kikah yapbrm.l§ ve Iiselerimizin ingiliz
ce profesorleri arasmda iddia edildigi 
gibi ehliyetsiz ve evvelce bakkallik ve 
saire yaprru§ kimse olmachguu tesbit 
etmi§tir. 

ADLIYEDE 
Be§inci asliye mahkemesi 

Lagvedilen 9 numarah ihhsas mah • 
kemesi yerine be§inci asliye ceza mah
kemesinin tesis edildigini yazmt§hk. 
Mahkemenin bakimi munferid §eklinde 
idare edilecegi diin resmen bildirilmi§
tir. 

Bir kitab toplatbrlld1 
Bundan bir muddet evvel bir gazete

de tefrika olunarak bilahare kitab §ek
linde c;1lmn§ alan Yosma admdaki kitab 
hakkmda Miiddeiuniumilikc;e yapllan 
tetkikat uzerine takibata Iiizum goriil • 
mu§ ve diin zab1ta marifetile eser top-

••••-
Musul otelinde bir olii 

bulundu 
Ticaretle i§tigal eden 35 ya§lannda E

min Ali admda biri diin sabah Musul o
telinde olii olarak bulunmU§ ve Tabibi 
Adli Enver Karan tarafmdan muayene 
edilmi§tir. Zab1ta, 6lumiin sebebi hak
kmda tahkikat yapmaktad1r. 

Erkekler de ana 
olabilirlermi'! 

Bir doktorumuz, boyle 
bir iddiada bulunuyor 
Sofyada bir doktorun bir erkegin lcar

mndan ~Jkardigl bir ur i~inde tam te~ek
klillii bir ~enin bulundugunu ajans ha • 
berlerine atfen yazmJ§tlk. Carib buldu -
gumuz bir haber iizerine doktorlanmiz -
dan bir erkegin karmndan cenin ~1kma -
smm· fennen kabil olup olmadigmJ sor -
duk. 

Doktor Mahmud Ata bu hususta bize 
~unlan soyledi: 
«- Erkegin karnmdan tam te~ekklil

lli bir ceninin c;1kmasma fennen imkan ol
madJgl kanaatindeyim. Bazan hastalar • 
dan bliylik urlar ~1kanhr. Bu urlar uzun 
miiddet kannda kaldigl i~in garib §ekiller 
ahr. Mesela kurbaga, kopek yavrusu, 
cenin gibi.. F akat bu ~ekiller ne tam te
~ekklillli bir kurbaga, ne bir kopek yav
rusu, ne de cenindir. Ancak bu uzviyet
lere benzer bir §ekildir. Binaenaleyh bu
na inanmak lazJmdir. Nihayet mevzuu 
bahsolan bu tabiat garibesi de, muhtelif 
uzvi tesirlerle sJb§mi~, bliziilmii§, tagay • 
ylirata ugramJ§, cenine benzer bir §ekil 
alm1§ bir urdan ba§ka bir §ey degildir.» 

Doktor T evfik Remzi de §Unlan soy
lemi§tir: 
«- Bu, gayet tabiidir. Kadmdan 

boyle bir cenin ~JktJ"gi gibi erkekte de ola
bilir. Ancak hayret ettigim noktanm hu· 
nun fevkalade bir hadise telakki edilerek 
ajansm ne§riyah arasmda yer bulmas1 .. 
d1r. Bulgaristanda erkegin kammdan ~~
karJlan urun i~indeki §Ckil de gayritabii 
§erait icrinde kalmi§, inki~af edememi1 bir 
cenindir.» 

T evfik Remziye gore erkekler de ana 
olabilirlermi§. 

$EHIR 1$LERI 

Prost, Y alovadan geldi 
Yalovada yeniden yap!lacak baZJ ·in

§aat planlanm tetkik etmek uzere ora
ya gitmi§ olan §ehircilik mutehassJsJ 
Prost, i§ini bitirerek diin §ehrimize gel
mi§tir. Mutehass1s, buradaki mesaisine 
devam edecektir. 

<;opler denize dokiiliiyor 
Bey<;>glu cihetinden toplanacak r;op -

lerin denize dokulmesi ~i bir muteah -
hide ihale edilmi§ti. Bu husustaki mu -
kavelename diinden itibaren mer'iyete 
girmi§, c;opler Belediyenin kontrolu al
tmda denize dokiilmege ba§lamJ§ttr, 

Belediye biit~esi 
Belediyenin yeni sene butc;esi heniiz 

tasdikten gelmedigi i~in bu aya mahsus 
olmak uzere gec;en senenin haziran ay1 
butc;esi tatbik edilecektir. Bu suretle 
zarur1 masraflar yap!Iacak, fakat biit
c;e gelinciye kadar yeniden in§aata ba§· 
lanam1yacakbr. 

VI LAYETTE 

Tasfiyeye tabi tutulan 
memurlarm listesi 

Maliye Vekaleti, Defterdarl!ktan tas
fiyeye tabi tutulacak ve tutulmu§ alan 
memurlarm listesini istemi§tir. 

~amhlar koyii halkmm dilegi 
Bakrrkoyiine tabi $amlllar karyesi a

halisinden kalabahk bir heyet dun Vi
layete gelerek evvelce de miikerreren 
mevzuu bahsolan ve Resneli Osman ta • 
rafmdan tesahub edilen araziden ken -
dilerinin !rlkanlmakta oldugunu soyle -
mi§ler, halbuki bu araziyi ekmi§ olduk
larmdan mahsullerinin mahvma mey • 
dan verilmemesini istemi§lerdir. 

ihrac mallarnntz 
Devlet kontrolundan 
ge~erek sevkedilecek 
Ikhsad V ekaleti yeni ihrac mevsimi 

ic;in mlihim haZIThklarda bulunmaktad1r. 
Bir taraftan ihracat emtiarruza yeni mah
recler tedariki ve yeni ticaret anla§malan 
akdile me§gul olunurken, diger taraftan 
ba~hca ihrac maddelerimizin diizenli bir 
§ekilde ve devlet kontrolundan gec;mi§ o
larak ~Jkar!lmast i(<in yeni tedbirler alm
maktadir. 

Ogrendigimize gore yeni biitc;enin ta
mamen ~1kmasmdan sonra memleketin 
her tarafmdaki ihracat kontrol te§kilatJ 
takviye edilecek ve §ehrimizdeki ihracat 
kontrol heyetine sekiz kontrolor daha i
lave edilecektir. Evvelce kontrolor staj1 
yapmJ§ olan Istanbul Ticaret Odasmm 
iki memuru da ihracat e§yasmm kontro
lile me§gul olacaklardJr. 

Elyevm kontrol edilmekte alan yu -
murta ve fmd1ga, iiziim, pamuk ve bug
day da ilave edilecektir. Oziim ve pa
muk ic;in birer ihrac nizamnamesi ha -
Zlrlanmi§tlr. Bugday iizerinde de tetki
kat yapJlmaktadir. Bu suretle biitlin dlin
yada §ohreti olan Tiirk iizlimli ve pa -
mugile diinya pazarlanna yeni ~Jkmakla 
beraber tercihan aranmakta alan bug -
daylanm1z muayyen tipler halinde ve ta
mamen kontrol edilerek dlinya pazarla
nna c;IkanlacaktJr. 

DENIZ ISLER/ 
Devlet deniz idarelerinin 

bilan~olar1 
Devlet deniz idarelerinin bilan~olan· 

n1 tetkik etmekte olan muhtelit komis
yon, buradaki ~ini bitirerek Ankaraya 
donmu~tiir. Heyet, Ankarada, Liman i~
letmesi, Akay, Denizyollan ve Deniz 
Fabrikalan idarelerinin bilan~olarma 
aid kat'! raporu haztrhyarak !ktisad Ve
kaletine verecektir. 

Bilan~o heyeti bu kat'i raporunu ha -
ZJrlarken alakadar idarelerin bilanc;olar 
uzerindeki noktai nazalarmm da tetkik 
ve tesbiti liizumlu goriilmu§tur. Liman 
t~Ietme idaresinin bu husustaki fikir ve 
miilahazalanm alakadarlara izah etmek 
iizere miidiir muavim Hamid Saracoglu 
diin Ankaraya gitmi~tir. 

Denizyollan umumi h eyeti, bilanco 
raporlan vaktinde hazrrlanamadrg1 i~in 
hazirandan evvel yap1lmas1 mutad alan 
ic;tima1m yapamam1~tlr. Bu vaziyette 
umumi heyetin eylUl aymdan sonra top
lanmasl kararla§hnlrru~hr. 

Samanhdere temizleniyor 
Deniz Ticaret mudiirliigu, Yalova ci

varmdaki Samanhdereyi temizletmege 
karar vermi§tir. Taranacak ve temizle
necek k1s1m, mendiregin 100 metro ile
risinden itibaren dere boyunca takriben 
500 metro uzunlugunda ve 20 metro ge
n~liginde bir sahad1r. 

Deniz Ticaret Miidiirliigu buradan 
sonra Heybeliada limamm da temizle
tecektir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Alman Harbiye Naz1rmm 
oglu §ehrimize gelecek 

Alman Harbiye NaZJn Mare§al Blom
berg'in oglu Kahireden istanbula gele
cektir. Kahirede otomobil yan~larma i§
tirak ederek rokor klran Mare§alm oglu 
!stanbulda iki giin kalarak, buradan 
Berline donecektir. 

M1s1r konsolosu 
Mtsmn istanbul konsolosu ismail 

Hakk1 terfian iramn Tahran Ba§konso • 
losluguna tayin edilmi§tir. 

Alman kruvazoriiniin 
bombardtmani 

a i§panya i§leri gerek devletler arasmdl 
D siyasl mlinaka§alara sebebiyet vermeo 

si gerek devletleri miiteessir edere~ 
bilfiil miidahaleye mecbur etmek istidadl .. 
m gostermesi ihtimali on aydanberi Av• 
rupa sulhunu tehdid edip durmaktad1r. 
!spanyadaki iki muharib tarafa tevec .. 
clihkan devletler tarafmdan silah ve mii~ 
himmat ve tayyare verilmesi bir zaman 
AvrupaYJ azkalsm birbirine kahyordu. 
Daha sonra iki tarafa goniillii nam1 altm~ 
da asker ve zabit gonderilmesi lspanya)'l 
bir milletler harbi sahnesine ~evirmi~r. 

Milletler Cemiyeti Habe§istan !mpara .. 
torlugunun ltalya tarafmdan zaptedilme~ 
sine mani olamamakla biisbiitiin niifuz ve 
itibanm kaybetmi§ oldugundan lspanya 
i§lerinde devletlerin arasml bulacak bu 
dahill harbi bir Avrupa harbi halini al .. 
maktan menedecek bir mevkide degildi. 
!ngiltere kendisinin hayatl menfaatleri ica~ 
b1 bitaraf kalmak mecburiyetinde bulun • 
dugundan siyasi ve diplomasi blitiin nii .. 
fuz ve kudretini sarfederek !spanya i§i i9n 
Londrada alakadar biitiin devletlerin i~ti~ 
rakile bir ademi miidahale komitesi mey • 
dana getirmege muvaffak olmu§tu. 

Komite !spanyaya silah, miihimmat ve 
tayyare verilmesini menetmege karar ver ~ 
mi§ ve bu karan tatbik ic;in de denizde ve 
karada kontrol usulli vazetmi§ti. Ademi 
mlidahale komitesi lspanya i§lerinde ya~ 
kmdan alakadar Fransa, !ngiltere, ltal • 
ya, Almanya, Sovyetler Birligi ve Porte~ 
kiz devletlerinden miirekkeb ve mahdud 
bir heyet bulundugundan en plirlizlii me
seleler ve i§ler bile burada olduk~ kolay~ 
hkla hal ve tesYiye ediliyordu. 

F akat !spanyadaki muharib taraflar ~ 
dan merkezi Valencia'da bulunan sol 
hiikumet gerek asker ve gerek dahili va ~ 
ziyeti ahiren fenala§IDI§ oldugundan nas1l 
olsa da devletlerin aras1m ac;arak kendi 
vaziyetini dlizeltmek ve kurtarmak i~in 
siyasl ve askeri sahada tahrikatta bulun " 
makta ve bu suretle Avrupa sulhu ~ok cid~ 
di yeni hir tehlike kar§Ismda bulunmakta " 
d1r. 

Diger taraftan sollar kendi aralannda 
ihtilafa dli§mli§lerdir. Komiinistler Valen~ 
cia'da vaz.iyete hakim olabilmek i9n anar~ 
is ler· nlann kuvvetli amele birlik ~ 

lerini nni k~binede haricde buaM:tJklarm" 
dan anar§ist f1rkalan Aragon ve diger 
cehpelerde isyan ederek Barbaresco' da ve 
diger §Chirlerde miistakil birer anar;ist 
hlikumeti kurmu§lardir. 

Sollarm ellerindeki saba fena halde 
siki§tmlmi§ olan Atlas Okyanusu sahilin• 
deki Bilbao miistesna olarak Akdenit. 
sahiline mlinhasnd1r. Londradaki komi • 
te bu sahillerin kontrolunu Alman ve 
halyan donanmalanna tevdi eylemi; ol• 
dugundan bu iki devletin harb gemileri 
Balear adalanm bir iissii bahri ittihat. 
ederek sollann tarafma denizden ku§ u~ 
c;urmuyorlar. Valencia hiikumeti de 
italyan ve Alman barb gemilerine born· 
ba tayyarelerile miitemadiyen taarruzlar 
yaptlrmak suretile bunlarm hakh miida· 
halelerine ve neticede biitlin devletlerin 
birbirlerine girmelerine sebebiyet verme
ge c;ah~Jyor. 

Balear adalarmdaki kontrol iislerinde 
bulunan !talyan gemileri birka~ defa ta
arruza ugray1p halyan bahriyelileri hay
li zayiat verdiklerinden bu devlet Lon .. 
dradaki komiteye ~ikayetlerde bulunmu~
tu. Alman harb gemilerine dahi boyle 
taarruz te§ehblisleri yap1ldJgmdan Al .. 
man donanmasJ kumandam V alencia'ya 
§iddetli ihtarda bulunmu§tu. 

Bozlur ilk mekteb talebelerinin seyahatleri 
Ahiren Balear adalanndan lbiza'da 

Alman cep ztrhhlanndan biri Valencia 
hlikumetine mensub bomba tayyarelerinin 
taarruzuna ugriyarak insanca miihim za• 
yiat vermesi iizerine Alman donanmaS1 
amirali yaptlg1 ihtann ho§ olmadJgmt is• 
bat ic;in Valencia ile diger limanlan bom
bardJman ettirmi§tir. Alman donanmasl 
bu mukabele ile hakikaten iktifa edecek 
mi ve yeni hareketler yaptlg1 takdirde 
rakibi olan biiylik devletler dahi filen i§e 
kan§acaklar m1? l§te bu sualler §imdi bii
tiin Avrupay1 heyecan ic;inde bulundur .. 
maktad1r. Barut kokusu biitiin Avrupa~ 
ya yayJlmi§hr. 

.....,. .......... _....,_..., 

Konya (Hususi muhabirimizden) -
Bozk1r kazasmm ilkmektebinden kuk 
talebe ogretmenlerile birlikte bir kamyon 
kiralaytp ii~ giin sliren bir tetkik seyahati 
yapmi§Iardir. T alebe bu seyahatinde 
Seydi§ehir ~ Benehir ve Konyay1 gez -
mi§tir. Bu seyahat, mekteb yavrularma 
bu kasaba ve §ehirlerle yollar, yolculuk 
hakkmda iyi bir fikir vermi§, kendilerine 
Bey§ehirdeki E§refogullan, Konyadaki 
Sekuk eserlerini de tamtmi§tlr. 

Seydi§ehir - Bey§ehir arasmda kam -
yonlarmm tekerlek lastigi patladigt i~in 
durmaga mecbur hlmlf olan yavrular 
orada Seydi§ehirden donmekte alan Va-
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Muharrem Feyzi TOGAY 

lki amele yaraland1 
Evvelki gece limanda §amandtraya 

li Cerna! Bardak~Jya tesaduf etmi§ler ve bagli duran bir Alman vapurundan de • 
duran vali kendi §Oforiinii de kamyonun mir ~tkartmakta olan liman amelesin • 
hizmetine vererek anzay1 bir an evvel den Saidle Selim sapandan du§en de • 

mir c;ubuklar altmda kahp 6liim halin• 
tamir ettirmi§ ve bu arada c;ocuklarla go- de yaralanmJ§lardir. 
rU§ffiU§, seyahatleri hakkmda kendilerin- Yarahlar derhal hastaneye kalchr1l • 
den malumat almr§tlr. Knda c;ocuklara mi§lardir. 

§ekerleme ve ~ic;ekler veren vali, ~ocuk- ---------~--·--• 
lardan a!dJgl malumattan memnun kal ~ c u m h u r i yet 
d1g1 i<;in onlan Bey~ehirde de beklemi~ 
ve Bey§ehirde kendilerini bando ile kar
~Ilatmi§hr. <;ocuklann da gordiikleri bu 
babaca muameleden c;ok mlitehassis ol -
duklan her hallerinden belliydi. Gonder
digim fotograf bu tesadiif ve gorli§menin 
bir habrasrchr. 

NiishasJ 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti { 
Senelik 
Alb ayhk 
0.; ayiJk 
Bir ayhk 

Tiirkiye 
lcin 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Hari~ 

icin 
2700 Kr. 
1450 • 
800 • 

Yoktw: 
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HABERLER SON ••• 
HAdise!er aras1nda 

Kontrol 
we T£LSiZLE tr::! iin olur, aym tramvayda 

Tiirk-F ranstz dostlugunu \91_ sE~"~~· kontml k·'flnl-

TELEFON TELGAAF 

d b • h A d • «Biletiniz !» dedigi §ey, elde rahat-

takvl•ye e en Ir a ISe ~a tututac~k bi_r h~cim?~" k.t kadar 
<~ mahrum, mcec1k b1r kag1d par~ast· 

du; onu baz1 ihtiyarlar gibi elinizde-

Muteveffa Briand hakkmda Dr. Aras1n nutku ~"r::~~=i~e~~~im:::;~·i~in~;e;i~ 
«Tiirk istiklal Sava,I esnas1nda Kamalistlere 

•akilerden daha zelilane s1fatlar verilirken 
ilk cerheden Briand olmustur .» 

koyacaiJmzt §ll§lrtrsJmz: Cebinizde 
su gibi dag1lu ve astar1mzm dalgala
rma kan§Ir; avcunuzda mevcudiye

bunu tini ihmal ederek yere dii§iirebilece

' 
[Ba~tarat~ 1 tnct sahttede) vatanperverliginin Briand'! daha bidaye

Onderimiz Ataturke ve Kemalist Tiir • tinde anlam1~ ve cesaretle ba~ard1g1 mu
kiyesine kar~I yapdan bu tezahiirat ora· azzam eserini hayranhkla telakkl etmi§ 
da mevcud her Turkiin kalbini iftiharla oldugumu soylemek ic;indir. F akat buyiik 
doldurdu. Badehu Dr. Aras butun yuk- Franstz devlet adam! hakkmda yapacak 
•ek rica! tarafmdan siirekli alki~larla bir ~ukran vazifem daha vard1r. Briand'm 
kar~danan atideki nutkunu irad etti: en sale gec;en pek c;ok sozleri arasmda bir 
«- Cenevrede yakmdan tammak f1r- sozu de vard1r ki: « Turkler binlerce se • 

sahm bulmu~ oldugum Briand'm hahra- nedenberi kendilerine aid bir topragm son 
SID! bu ak~am burada hiirmetle yadedi • parc;alanm kurtarmak ic;in kahramanca 
§imin sebebini izaha luzum yoktur. Bii- mucadele ederken bir Kamalist Turkun 
:Yuk Avrupalmm beynelmilel eserini bu- bunu hahrlamamasma imkan yoktur. 0 
rada c;izmege de ic;tisar edeeek degilim zamamn ieablarmdan kendilerine §akiler
ve bu eihan~iimul faaliyetin en parlak den zelilane bir s1fat verilirken Briand o 
F rans1z faaliyeti oldugunu da soylemek devrede her hal de eesurane olan bir keli
bana aid degildir. me soylemi§tir. Briand mueadele halinde 

Bu ak§amki tezahiir bize bu adamm bulunan Kamalistlerden bahsederken: 
tnilll ve enternasyonal c;ehresinin nekadar «- Bu §akiler Fransada olsalardi ad
biiyiik o}dugunu ve en temiz F rans1z ve- Ian buyuk vatanperverler olurdu.» de • 
anperverliginin bir ifadesi olan be~eri mekte tereddud gostermemi~tir. Muhte • 

tilefkuresinin nekadar yuksek bulundugu- rem biiyiik FranslZin mumeyyiz vas£1 o
nu gosterir. Bu rne§hur bina dahilinde soz Ian bu yuksek tefekkure bu ak§arn mem
aldJ isem bu, Tiirk mefkureeiliginin ve leketimin tazimahm arzederim.» 

..... """'""""'"""""""'""lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"""""""""'--

Bursa Orman mii-1 Kazanc vergisinde 
diirii mahkum oldu yapdan tadilat 
Baz1 gene k1zlari igfal Kii~iik iradh vatanda,
etmek su~u mahkemece Iarin kazan~ vergilerinde 

sabit goriildii miihim tenzilat yapdd1 
Bursa I (T elefonla) - Dun ahlak- Ankara 1 (Telefonla) - Kazanc ver -

s1zhk suc;ile tevkif edilerek derhai eiirmii gisinde tadilat yapan kanun layihas1 
rne§hud mahkemesine verildigini bildirdi- Meclis enclimenlerinde gorii§iildii. En • 
8im Vilayet Orman miidiirii Ziihtu ile climen, layihada kli~lik iradh vatanda§
daktilo Nerminin muhakemesi bugiin bi- larm kazanc vergisi lizerinde daha ziya-
. de tenzilat yapan baz1 degi§iklikler yap
I~l.mi§ ve suc;lan s:bit ~or~ldug~nden rnl§tlr. Hiikumetin teklifinde ayda 10 

1 de. h_apse ~a~ku~ ed~lm1 lerdtr. liraya kadar kazanclarla 50 kuru§a ka
Sehnmtzde buyuk btr alaka uyandtran dar yevmiyeler vergiye tabi tutulma • 

bu hadiseyi takib etmek ic;in halk erken- makta idi. Enelimen 120 kuru~a kadar 
den eiirmu me§hud mahkemesinin oniine olan yevrniyelerin, 60 kuru§tan ayhk 
Yigilmt§h. Hafi cereyan eden muhake - tutanmn kazanc vergisinden muaf ol • 
meder. sonra heyeti hakime karanm ver- masm1 kabu~ ~ti?i§.~ir. Ecneb~ a~tistler~.n 
mi§ ve Ziihtii bazi kizlan sohbet fikrile kazanc vergismt yuzde 5 e md1ren hu-
e · d 1 k k kl "t" k klimlerle bu artistlerin i~eride konsli • vm e a a oyma ve uza ara go urme 

d T" k k 430 .. _ masyon yap1lan yerlerde ~ah~hklan 
s~c;un an . ur e~za anununun . un takdirde verecelkeri kazanc1 gosteren e-
cu maddest, 2 nc1 f1kras1 ve aym kanu • saslar enelimenee da kabul olunrnu§tur. 
nun 69 ve 80 inei maddelerinin tatbikile p t d d T.. k 
2 9 · 1 .. h · e§ e ra yosun a ur sene, ay ve gun ap1s eezasma, 
daktilo Nermin de fuh§a te§vik suc;undan gecesi 
ceza kanununun 436 nc1 maddesinin 2 n- Ankara 1 (Telefonla) - Ald1girniz 
ei f1kras1 mueibince 2 sene hapis eezasma malumata gore, 4 haziran ak§arni saat on-
~arptmlml§lardir. da Pe§te radyosunda Bay an F atma Ce-

Oniversiteye ilave edilecek mile de Bonkowska tarafmdan bir Turk 
do~entlikler musiki geeesi tertib edilecek ve program· 

da gene kompozitorlerimizin §ark1lan da 
Ankara 1 (T elefonla) - istanbul c;almaeaktJr. 

Oniversitesine 70 lira maa§la yeniden 15 Selanikte bir hastaneye 
doc;ent ilavesi hakkmda Maarif Vekale-
tinee haZITlanan kanun layihasJ Meclise Ylldulm dii§tii 
gonderildi. Bu layiha agreasyon imti - Atina 1 (Hususi) - Selani~teki ur;Un-
hanlanm yapmt§ ve miiddetlerini dol • eli askeri hastanesine dii§en bir y1ld1 -

durmu§ olanlarm terfilerini de temin et- ~~::ny!a;1t;1n~~J~ir~i::~t!~:~1t~~a~:~ 
rnektedir. hir;bir zayiat yoktur. 

l"iirkiye -1ran hudud tadilab Yunanistanda olimpiyad 
Tahran 1 (A.A.) - Pars ajans1 bildi- d 

riyor: Tiirkiye ile iran arasmdaki hu- sta yomu 
dud battmm bir ktsmmm diizeltilmesi Atina 1 (Hususi) - Olimpiyad oyun-
hakkmdaki anla§ma Harieiye Nazm ta- Ian Yunan heyeti Milli Bah~e ile Jupi
rafmdan diin parlamentoya verilmi§tir. ter slitunu arasmda hususi bliyiik bir 

Yeni Japon kabinesi stadyom yaphrmaga karar vermi§tir. 
Heyet bu stadyomda olimpiyad oyun ~ 

kuruluyor Iarmm yap1lmasm1 temin ir;in buglin 
Tokio t (A.A.) - 1mparator, ayan atletizm tesisahm yeniliyeeek ve bir de 

rneclisi reisi Prens Konoye'ye yeni ka • mlikemmel ylizme havuzu yaptuacak -
bineyi te§kil etmesini emretmi§tir. t1r. 

Prens Konoye, 46 ya§mdad1r. Mart Mussolini Romaya dondii 
936 daki hadiseler esnasmda lmpara • Londra I (Hususl) _ !talyan Ba§· 

torun kabineyi te§kil etmek hususundaki vekili Mussolini tatilini yanda b1rakarak 
davetini sihhi vaziyeti dolayJsile kabul bugiin Romaya donmii~tiir. 
etmemi§ti. Suriye heyeti Pariste 

Prens, geni§ fikirlerile tamnmi§b. Muh-
telif mahfillerde dostlan ve kendisine Paris 1 (A.A.) - Suriye Ba§vekili 

Miirdiim ve Harieiye N azm Sadullah hr§I sempati gosterenler vard1r. Prens 
Cabiri, Paris' e va!'JIII§lardu. askeri, mali ve siyasl mahfillerden kuv· 

vetli miizaheret gordugu ic;in iki uc; sene Yugoslav Harbiye N azir1 
devam edebileeek milll bir kabine te§kil Viyanada 
edebilecegi tahmin edilmektedir. 

Prens Konoye kabine teJkilini 

I kabul etti 
Tokio 1 (A.A.) - Prens Konoye, 

kabineyi te~kil etm~gi kabul etmi~tir. 
:Windsor Diikiiniin §atosunun 

iizerinden tayyare 
u~am1yacak 

Paris 1 (A.A.) - Bugiin ne§redilen 
bir kararname, Windsor Dlikasile Ba • 
~an Simpson'un evlenec;egi Cande §a -
tosu iizerinden tayyarelerin u~mas1m 
lnuvakkaten yasak etmektedir. 

Viyana 1 (A.A.) - Yugoslavya Har -
biye Nazm General Mari~, Prag'dan 
buraya gelmi~tir. General Marir;'in Vi
yanayl ziyaretinin hususi mahiyette ol
dugu soylenmektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 1 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam~ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 110,61, Nevyork 22,44 1/2, 

Berlin 901, Briiksel 378,50, Amsterdam 
1234,50, Roma 118,15, Lizbon 100,75, Ce
nevre 512,12 1/2, bak1r 64 - 65, kalay 
249,7,6, altm 140,09, giimii§ 20 1/4, kur
~un 23,17,6, !finko 22,15. 

giniz vezinsiz bir golgedir; ciizdam
mzda kag1d y1gmlan arasma sakla
rur ve en mikroskopik bir dikkatten 
bile ka~arak parmaklanm.za teslim 
olmaz. 

F akat insam ~ileden ~·karan §ey, 
bulunmas1 bir yere konmasmdan da
ha az gii~ olm1yan bu paraziti kon
trola gostermek i~in ~ekilen ameli SI· 
kmb degildir. Size: '<Biletinizh> diye 
hitab eden memurun ekseriya mes
leki bir nezaketle telaffuz edilmit bu 
bir tek kelimesi altmda z1mni bir is
nad vard1r: 

- Y olcu! demek ister, sen emni
yete lay1k bir insan degilsin; bet bu
!ruk kuru§u irtikab edebilir, turadan 
§Uraya bedava giderek tirketimizi 
dolandJrabilirsin. Her defa senin kar
~nna dikilerek faziletinin hesabtm 
sormaga mecburum. Biletini ~1kar 
ve namuslu bir adam oldugunu ispat 
et. Yoksa ... 

Hergiin tramvaylarda ge~irdigi
miz bu namus bakaloryasmm bir eti· 
ne diinyamn hi~bir yerinde tesadiif 
edilmez. Kontrol ancak bir had da
hilinde metrudur. Kalabahkla SlmSI· 
k1 dolu bir tramvay1 bir bqmdan 
obiir ba§ma kadar yararken ahaliyi 
hem rahats1z ederek, hem de onun 
faziletine kar§I itimads1zhgm1 s1k stk 
ilan ederek, birkac kilometro i~inde 
birka~ defa kontrola ~tklldtgt hi~bir 
yerde goriilmiit teY degildir. 

Kudretli Naf1a Vekili, Tramvay 
$irketine Tiirk halkmm emniyete la
yJk bir millete mensub oldugunu ve 
ikide bir namus kontroluna tabi tu
tulam~yacagml habrlahv~rse, ~hat•· 
na geldigi giindenberi kazand1g1 bii
yiik sevginin ve hayranhgm yekunu
nu bir hayli daha kabartml§ olur. 

PEYAMI SAFA 

Hatay davas1nda 
hakk1n zaferi 

[Ba§makaleden devam] 

bit eylemi§ti. Bu soz beyhude bir Iaf de
gildi. Ataturk bunu soylerken F ransa ile 
bizzat akdettigi muahedenin hiikumlerini 
dii§iiniiyordu ... 

Bizzat akdeyledigi .. Bu nokta muhimdir. 
Filhakika Franklen Buyyon'un Anka
ra ahidnamesi aneak Atatiirkun §ahsl mu
dahalesile hallolunabilmi§ bir meseledir, 
ve Atatiirk bu miidahalesinde lsken· 
derun • Antakya ve havalisine hususi 
bir Tiirk idaresi tatbik1 laz1m geldigi 
noktasmda F ransiZ murahhasmi ve 
Fransay1 ikna eylemi§tir. Bu cihet 
muahedede c;ok sarihtir. 

Atatiirk, eksik veya fazla olmaksiz)n 
muahedenin tatbik olunmasm1 istedi ve 
hakb olarak Israrla istedi. Bir an i~Yin me· 
sele adeta Atatiirkiin §ahsi meselesi ol
mustu. Zaten onun bu memlekette 
ku,;vetle alakadar oldugu her mesele 
en biiyiik manasmda milli me&eledir. 

Hukumet ve millet bu i§te Atatiirkiin 
izinde yiirumege miisaraat eylemi§tir. 
Dost Fransaya hakikati boyle anlatabil
dik, ve c;ok temenni ederiz ki karde§ Suri
yeye dahi. Mesele sulhan olmazsa ba§ka 
tiirlii halledilirdi; ve bu ba§ka tiirliisiinu 
biz istemiye istemiye yapard1k. Diinya i§~ 
leri goziimiiziin oniindedir: Franaa 
ile Tiirkiye 8illcak dost olabilirler. 

lskenderun - Antakya ve havalisi i§i
nin muslihane bir §ekilde halli Fransanm 
ve Milletler Cemiyetinin bir zaferidir. 
Dun tesbit ettigimiz bu hakikat tam olmak 
i~Yin bu i§te Atatiirk Tiirkiyesinin oynad1g1 
eiddi oldugu kadar giizei rolu de ilave 
etmeliyiz, ve bu guze] neticeden sonra 
Frans1z -Turk dostluguna ilaveten dunkii 
ve yannki karde§ Suriyeye kar~I derin 
muhabbetlerimizi bir kere daha tebaruz 
ettirmeliyiz. 

Biz Turkler cidden Suriyeyi hakiki su
rette miistakbel ve dost bir kom§U olarak 
dii§iiniiyoruz. Onun idealinin hakiki ta
hakkukuna yard1m etmek bizim ic;in en 
zevkli bir i§tir. Frans1z • Turk dostluguna 
gelinee bu bizim nazanrnizda tarihin c;iz
digi bir zarurettir. YUNUS NADI 

italyan donanmas1 
manevra yapacak 

Londra 1 (Hususi) - 14 !talyan 
harb gemisi manevraiar yapmak iizere 
Napolid~ toplanml§hr. 

ADLi MUSAHABE 

icra i§lerini sekteye 
ugratan amiller nedir ? 

Alacakb ~abuk ister, bor~lu ka~ar, Barodan ko
vulan avukatlar da bor~lulara, borcun nasd inkar 

edilecegini ogretirler, i,Ier de uzay1p gider 
Herkes §ikayetc;idir: !erada i§ler yiirii-1 ne. yapsm? !c!a ile tapu .. dair~leri birbir

muyor !.. AlaeagimlZI tahsil edemiyoruz!. Jenne ~ok baghdir. Henuz buc;ok yer -
V e tabii suc;u, Adliyeye ve ieraya yiikle- lerde kadastro bitirildigi ve arsalar, tar
diler. !alar ve sair gayrimenkullerden birc;ogu 

isvic;re iera memurlannm borclu ve biiyiik babalardan bor~Ylu iizerine inti • 
alacakhlar hakkmda bir saat makinesi gi- kal etmedigi ic;in haeiz ve satm .mu~me
bi i§lettikleri icra kanununun bizde c;ok leleri uzad1kc;a uzar. Maa§ hae1zlennde 
yava§ yiiriidiigiine, bunda iera te§kilatJ - aid oldugu dairelerden vaktinde cevab 
nm pay1 olduguna hie; §uphe yoktur ve gelmezse ayhk nafakas1m alam1yan ka
c;ok isteriz ki bu makme daha iyi ve da- dmeag1z bagtrmakta hakhdu amma o 
ha c;abuk yiiriisiin. Fakat biitiin suc;u Ad- daireni~ de ~i~ kus~.ru _yok mudur?. le: 
liyeye yiikletmek dogru mudur? Soguk • ramn b1r ~n.m,. T urk1ye Cumhun~eti 
kanhhkla ve insafla dii§iiniirsek suc;u da- !Jn~hk~mele~ml~ 1era _organ.mdan .v~ni • 
g1taeak ve yiikleteeek daha ba§ka §eyler ml§. b1r emir d1y_e. vakit _gec;Irm~ksiZ~n ve 
ve yerler bulamaz m1y1z? tekt~ bekl~~ek:1z;n yer!ne getirn:ege a· 

Kap1lan biitiin deviet dairelerinin hep- b§tlgirn~z ~u.n §Ikayetlenn en a§agt ya • 
sinden ziyade g1e1r g1e1r ac;1hp kapanan, nsi. ekstl~~tir. . ... 
merdivenlerinin daha tozlu ve ~amurlu lcra b1r mah haczedtyor. Bms1 (bu 
olmasmdan i§ sahiblerinin her zaman ardi mal benimdir, sattlamaz) diye bir istih
arasJ kesilmeksizin hiicum ettikleri anla- kak davasJ ac_;Iyor. Kan k9Ca, hiSlm ak
§Ilan Adliye saraymm en kalabahk, en raba tarafmdan boyle _yiizlerce istihkak 
s1bnhh yeri iera dairesidir. Su tahta bol· davas1 a~Ilmaktad~r. lstihkak davas1 ac;I· 
mel erie aynlmi§ yerler yok mu? hte ora- [mea ieranm. ~ldugu ye~de durmasm1 ka-
1 • d . I 'd' c· I k k nun emretmt§tlr. HususJ!e davacl, hakstz an 1cra a1re en Jr. 1ren er c;o s1 l§IT "d' 

k .. .. d b'l t d"k 1 S w c;tktlgi takdirde alacaklmm zaranm o I-ve I§ gunun e 1 e er o er er. ag - . . . · · A 
d ld "k 1 w ltud b yeeegme datr kefalet dahl verrni§hr. r-
~n 50 kan diy'u. s~ den ugu an a§miz tJk o dava bir senede mi iki senede mi, 

agnr ve en mz1 I~anya zor atarsm1z. k d ' d b' ' k 
B h L" 1 d' b d · k ne a ar zaman a Jte<:e se o zamana u er zaman ooy e 1r, uras1 a1ma a- k d . d · · h' b' 
labahktir. Adliye sarayJ yandtktan son- ua ar Jera I akl~e~J 'hkl<;k lTd §ey yapamadz . 

b.. .. hk 1 'b' · d · 1 · nutmama 1 1 ISh a avas1 ac;an a 
ra utun rna erne er g1 1 1era aue en 'h b' h k ·dd' d' y h · 
de buraya Sikl§hnldi. Buyueek bir oda, nil ayet IT[ hak'kl !abe Iylor. da w•,acd!Z 

d. · d · · · · b h 1 I o unan rna a 1 aten or~ unun eg1 e ye 1 1cra aJresJ I<;:m yanm oy ta ta ar a . 'hk k d · 0 ) 
ld B. k .. b d ISh a avas1 a~anm 1se. nun rna IDI 

ayn 1. 1r ac; masa, uc; e§ olab ko • k d w d ') Ad!' d · 'k' 
ld Y · Ad[' satma ogru mu ur. 1ye a1ma 1 1 

nu u. em 1ye saray1 yapthnctya f d" .. .. H k 'dd' d · d b s 
k d b b .. [ 'd k T · d 1. tara 1 u§unur. a 1 1a e em e, a • 

a ar u oy e gt eee . emenm e e 1m d d' 1 w b d AI kl 
k. b k 1 . • m1 a m emege mec ur ur. aca 1 
1 ~a u yap! sm. Y em saraym planma d 'h b 1 'b' .. .. .. ah 'b' .. . l . b k . I . 'b' a, m ayet or<;: u g1 1, u~uncu § IS gt 1 

gore 1era vezne en an a gi§e en g; 1, b' · d 0 1 d [ · k 1 
k )' k kl k d l bl d 1r msan IT. nas1 ev etm anun ann-

lymet I evr~ I. sa Iyaca o a ar . ~ dan, o kanunlan iera edenlerden adalet 
yer altmdakt kirahk banka kasa]an gtbJ b kl' b 1 d · k [ d 
d.. .. WI e 1yorsa ore; u a aym rna am ar an 

uzgun ve sag am olaeaktlr. · d 1 · b kl' T · · 'k' k f 
E k'd b 1 aym a a eh e 1yor. erazmm 1 1 e e· 

s 1 en ore ulann c;ogu kendiligin • . d · w 1 kt d 1 'f[A k b . s1 e aym agu 1 a Jr. era ve 1 as a • 
den orcunu ven:, pek miihim i§ler, ya- nunu, yalmz alacakhlann kanunu degil, 
hud pek haks1z ktmseler ic;in ieraya mii • b 1 1 d kanunudur Alacakhya 

dT d' c:: d' h' b' I ore; u ann a . 
raeaat. e ; IT 1. ylrn 1 I<; IT a acak. mah- elinde sahr, oniine geieni kesip atmak 
kemes1z, Jcras1z ahnmiyor. !era dauele • h kL ·1 · t' . . a 11.1 ven memi§ IT. 
n. son ne~esme yak~a§mi§ ~aklann ve Hi~Ybir hisse kapilmtyarak butiin bu 
menfaatl~nn ~arpi§h~I. y~rdtr .. Pek az soylediklerimizi du§iiniirsek, icra mese -
bor_eulu, 1cranmw emnn~ dmley1p bo_r~un~ lesinin yalmz Adliyeyi alakaland1ran 
~enyor. Pek c;ogu vak1t kazanmak I<;:m I· c;~plak bir meseie olmad1gm1, icramn ya
hrazla~ yap1y~r, sakiamyor. va§ yiirumesinde buhran ve saire gi.bi da-

. fJk !era Ve 1flas kanununun bizde tat • ha birc;ok amillerin bulundugunu tesJimde 
btkma ba§landigmdan bir sene sonra baz1 tereddiid etmeyiz. 
arkad.a§larla yaphgimiz bir Avrupa se - Bu sozlerimize bak1pta icra i§lerinden 
yahatmde fsvic;renin Ziirih §ehrine de ug- memnun oldugumuzu sanmaym1z. Bu 
raml§hk. Ham gelmi§ken bizde muhte- halden avukatlann §ikayeti, halkm ~i • 
!if i<;:tihadlara sebebiyet vermi§ olan ba- kayetinden daha c;ok ve daha §iimullii~ 
Zl meseleleri ieradan sorahm dedik. !era diir. !era dairelerinin yapmak mecburi • 
§efi, bel bel yiiziimiize baktJ. Boyle §ey - yetinde bulundukian i§Ieri (odeme emri 
ler olur mu? Bu nasi! inkar edilir? diye doldurmak, zab1tlar yazmak ... ilah gibi) 
hayretler ic;inde kald1. Orada oyle her avukat yaz1haneleri yaparlar, memurla • 
imza, her bore inkar edilmiyor. Orada nn azhgmdan bir zab1t i~Yin c;ok bekletir
hakki kabul asJidJr. Bizde ise boreu in- ler, c;ok defa iyi muamele gormedikleri 
kar asildir. Birc;ok kimseler var ki iera ic;in kavga ederler. Kanunun sarih hi.ikum~ 
kanununun fas1llanm, maddelerini avu - lerini anlatamazlar. Merciiere §ikayet e
katlardan daha iyi biliyorl.ar. Birc;ok i§ derler. F akat biitiin bunlara ragmen, es
adamlan ve barodan tardedilmi§ dava ve· kiden icra i§leri daha iyi idi., diyecek. 
killeri var ki koridoriarda, iera daireleri- kadar ne maziyi unuttuk, ne de oyle bir 
nin kap1larmda borcluya, boreun nasi! iddiaya dilimiz var1r. On be§ yirmi sene 
i~kar edileeegini, bu i§in en a§agt alh ay, evvel fstanbulun iki iic; hukuk mahke • 
b1r sene nas1l uzahlaeagmi ogretiyorlar. mesi, bir de icra dairesi vard1. Beiki o 
Elimizi gogsiimiiziin iizerine koyup ta icra dairesi o zaman senede bir be§yiiz· 
insafla §Oyle bir du§uniirsek, icranm ya • den fazla ilam iera etmezdi. Halbuki 
Va§ yiirumesinde bir<;:ok amilJerin buJun- 0 zamandanberi muameJe)er, davalar, ic• 
dugunu teslime meobur oluruz. ralar yiidmrn siiratiie ilerledi, ~ogaid1, 

lera kanununun bu kadar hueuma ug- kan§h. Bugiin fstanbui~n yedi icr~ da
ramasl biraz da talihsizligindendir. Tat • iresi, bir senede en ~ag1 30,000 l§e el 
biki tam buhranh, s1kmhh, herkesin zii • koyuyor. (!statistik elimizdedir.) Cec;en 
gurtledigi, Cihan Sava§mdan sonra ah- senelerden kalma i§leri, sulh icraianm hi~Y 
lakm bozuldugu bir zamana degil de biraz hesaba katm1yorum. 
parah zamana ve insanlann ozleri ve soz- Bugiinkii tiearet muameleleri gibi da
leri dogru oldugu maya rasge]seydi bu va ve icra i§leri de ~ok incelmi§tir. Diye
kadar kiyametler kopmazd1. biliriz ki bir icra teknigi (fenni) vardu. 

Sonra, bu kanunun tatbiki zengin fa- Merci ~ikayetleri, merci kararlan, tern -
kir, asker, sivil, erkek, kadm.' esnaf, ~e • y~z kararlan a:n ihhsas i.stiyen bir ale~
mur herkesi ilgilendiriyor. Orada birisi a- d1r. Bunu esk1 zamanm 1cra kanunu ht<;: 

~aeakh, oteki borcludur. Alacakh ~abuk yapamazd1·. . •w• . . . .. .. .. 
1ster, borclu ka<;:ar. Alaeagmi c;abuk aia- !era .~ler~ Iste~IgirniZ ~b1 _yurumuyor. 
m1yan bagmr, boreunu vermemek isti • Hele h1c; bu ves1kaya mustemd olm1yan 
yen bagmr. Ahmmz bagmr, almazsmiz alacak takibleri yiizde yiiz inkara mah • 
bagmr. Bunlar toplana toplana ieraya kumdur. Bu i§ler nas1l duzelir diye sorar· 
su<;: yiikletmekte birle§irler. samz ilk cevabumz _§udur: ~emle~ette 

Adliye ve iera, tek b~ma degildir. refah, bordulardan msaf, 1era 1le alakah 
Onun elleri, kollan demek olan bir ta- devlet dairelerinden surat. Adliyeden bu
klm kurumlar vard1r ki icranm ~uk, giin istiyebileceklerimiz ise §Unlar~Jr: 
yahud yava§ yiiriimesinde biiyiik roi oy- Vezneli, gi§~li, kasah modern 1cra da
narlar. Bunu birkac; misal ile izah ede • ireieri isteriz. Istanbul gibi yerlerde mu
lim: hasebe i§leri ~ok kan§lktu. Bazan alaca-

Posta ile tebligat yap1Ian hierde teb- gm hesab1, paranm almmasJ, yatmlmast 
Jig ilmuhaberi vaktile gelmez de yeniden giinler sUrer. Her icra dairesinde hesab 
bir muamele yap1lmak icab ederse sue; §efi bulunmas1, ve yahud muhasebe i§le
icramn degildir. Borcunu vermemek, a- rinin c;ok basitle§tirilmesi lazimdir. Me • 
laeakliSlm suriindiirmek ic;in §eytamn bi- murlar <;:ok azdu. Senede 9000, 3750 
Ie aklma getiremiyeeegi binbir yakas1 c;o· kan§Ik i§i halleden bir iera dairesinin an
ziilmemi§ doiablar <;:eviren bor~luya iyi- cak dort, be§ memuru vardu. Daktilo • 
ce bir klZllcik sopast <;:ekmeli. Haciz ka- Ian yoktur. Muvakkat bir zaman i~Yin ve
rannm tebiig edildigi tapu daireleri ~a - rilen ve ogrenmege ba§lar ba§lamaz 
bueak cevab vermediklerinden doiayi ba§ka dairelere nakleden stajyerleri me
haciz yapilamaz ve i§ uzarsa buna icra mur saysak dahi bu 1§ gene biqnez. Ka • 

3 

Milli Miidafaa 
V ekili sehrimizde 

' 
General Kaz1m Ozalp 
Hamidiyeyi tefti, etti 
Milli Miidafaa Vekili Kaz1m Ozalp 

diin sabahki trenle Ankaradan §ehrimize 
gelmi§ ve Haydarpa§a istasyonunda Va
li muavini Hiidai ile !stanbul kumandam 
ve 1stanbul Merkez kumandam tarafm -
dan kar§Ilanmi§hr. 

General Kaz1m Ozalp; Y unan ve Yu
goslavya limanlarma bir tetkik seyahati
ne c;1kaeak olan Hamidiye mekteb ge· 
misini tefti§ etrni§tir. Milli Miidafaa Ve
kili tefti§lerine bugiin de devam edeeek 

ve iki giin sonra Ankaraya donecektir. 
Hamidiye, yarm limammizdan hare

ket ederek dogru Faler' e gidecektir. F a• 
ler' de bir iki giin kalacak olan gemi, o• 
radan Korfuy' a, muteak1ben de Yugos, 

lavyamn Dubrovnig limamna gidecektir. 
Dost Yugoslavyada 3 • 4 giin kalacak 
olan Hamidiye, Cirid adas1 yolile done· 
eektir. Hamidiye mekteb gemisile 43 de· 
nizei talebemiz gitmektedir. 

Emir Abdullah1n «Cum
huriyeb> e bayanab 

[Ba§ta.raft 1 tnct sahttedcJ 
susi bir sevgiye mazhar oldugumu g0r. 
mekle de bahtiyanm.:o 

Asil misafirimiz cyeni ba§tan pek gii· 
zel kurulmu~ olarab tavsif ettikleri An~ 
karay1 c;ok begendiklerini kaydettikten 
sonra yarm §ehrimizde yapacaklan tet
kikler s1rasmda Harbiye mektebimizi de 
ziyaret edecelkerini soylediler. 

Emir, bu miilakatlan srrasmda mem. 
leketimizdeki miisaferetlerini bir mlid
det daha temdid ettiklerini de ilave etti. 
Kendisinin yarm ak§am Toros trenile 
avdetleri mukarrer iken diin gece mem
leketine bir telgrafla Atatlirkiin misafi
ri olarak bir miiddet daha kalacagm1 bi}. 
dirmi~tir. Emir yarm !stanbula harekct 
edecektir. 

Yalmz ~ok dlizgiin tlirk~e ile degil, 
ayni zamanda c;ok belig bir ifade ile de 
gorli§en fazll ve edib hiikmdara cCum
huriyeh e gosterdigi nezaketten dolay1 
te§ekkiir ettim ve memleketimizde ]a. 
sa da olsa bir mliddet daha kalmak hu
susundaki kararmm yeni bir sevinee 
kaynak olacagmt soyledim. Bana §U mu
kabelede bulundu: 

•- Gordiigiim samimi hiisnii kabulii 
ben ancak ~u suretle tavsif etmekteyim: 
Bu bir istikbal degil, benim i~in bir ik· 
baldir.~ 

Mekki Said 

Emirin diinkii ziyaretleri 
Ankara 1 (Telefonla) - Emir Abdul

lah buglin ogleden evvel Gazi ve ismet 
inonii Enstitiilerini ziyaret etmi§lerdir. 

Altes Emir saat 13,30 da Tiirkiye Bii· 
yiik Millet Meclisi Reisi Abdlilhalik 
Rende tarafmdan Marmara k5§klinde, 
§ereflerine verilen ogle yemeginde ha-
Zlr bulunmu§lar, mliteakiben Orman 
~iftligini ve miiessesatlm gezmi§lerdir. 

Emir Abdullah fereline 
verilen ziyalet 

Ankara 1 (Telefonla) - Bu ak§am E
mir Abdullah §erefine Irak sefaretinde 
Irak el~isi tarafrndan bir ziyafet veri! -
mi§tir. 

yid, zab1t, karar, muhabere, haciz, sab, .. 
ilah .. hep bu dort be~ mef!1ura yiiklenir. 
Bu i§ler kanunun inceliklerine dayanan, 
tetkik ve miimarese istiyen koca koca dos
yalardJr. Onun i~in kadrolan geni§letmek 
gerektir. 

Memurlarm say!Sl ve terfihleri du§u -
niiliirken hukuk mezunlarmm i§ba§ma ge· 
~Yirilmeieri kendiliginden hahra gelir. <;ok 
t~ekkure §ayandir ki Adliye Vekaleti, 
biiyiik ~hirlerin iera dairelerine, yava~ 
yava§, Hukuktan mezun, eenebi lisan bi
Iir, rnii§kiillerini mehazlardan halletmege 
muktedir gender gondermektedir. F akat 
icra i§leri o kadar yorucu ve sonra o ka
dar mes'uliyetli ki gene kuvvetler c;abuk 
YJpramyor. <;ogu da kurtulmu§, ba§ka bir 
i§te buluyor. Y almz ~efin degil, biitiin 
haklan devlet namma ahp hakhsma 
vereeek olan kiic;uk, biiyiik maiyetinin de 
kafas1 i§lemeli, dii§iinmek, gordi.igii misali 
ba§ka hadiselere tatbik edebilmek, oku
dugunu anlamak kabiliyetini haiz olma -
hd1r. Aksi takdirde senelerce ugra§Ilarak 
aiman ilamm icrasma imkan bulunamaz. 
!era memurlugu dahi, ticaret, hukuk, ce
za hakimligi gibi bir ihtJsas i§i oldugun • 
dan bu meslekte pi§rni§ olanlan oiduklarJ 
yerde al1koymak ve yukseltmek c;areleri· 
ni ararken yolsuz hareketlerde bulunan • 
lan da cezaland1rmahdir. 

Konu§rnam1za son verirken, takibci, 
muameleci namlarile icra i§lerine tezvir 
kan§hran ayak tak1mianmn, bir~ok bore• 
lulara ak1l hocahg1 eden barodan matrud 
avukatlarm icra dairelerine yakla§tmlma· 
maiannl teminen, muddeiumumiligin yap· 
tJgi murakabede devam etmesini g()niil -
den dileriz. Bu hususta icra memurlann· 
dan da biiyUk hir dikkat ve itina bekleriz. 

Avukat 
A. Haydar iizkent 



4 CUMHURiYET 

I ~f h=~:·=~: ===B=i=r =k=ad==1=n =:~ 
~isinden tahkik etmek aklma geldi; bek
~iyi aradt, buldu; fa kat soramadt. Daha 
dogrusu, sormaga vakit bulamadt. Bek
~iye evi tarif edip te: 

Bi~liy~grafya 

istanbulda iki irfan evi 
Devlet Basimevi - i stanbul 1937 

Fiatt 50 kuru§ 

cistanbul Muzeleri Ne§riyath nm 

0 gene ktza, ilk defa, sokakta tesadiif 
etmi§ti. Steak bir giindii. .5efik, Beyog • 
luna gec;mek i~in tramvay bekliyordu. 
Kar§Jdan gelen bir tramvaydan bu gene 
ktzm indigini goriince, nastl oldugunu 
kendisi de pek bilmeden onun pe§ine ta
kt!mt§, evine kadar takib etmi§ti. 

-0 ev ..• 
Diye soze ba~larken, 

yanda kesti: 

14 uncii sayiSlm te§kil eden bu eserin 
bekc;i, laktrdtyt muellifinin Bay Halil Etem oldugunu 

Sefik, utanga~, beceriksiz, acemi bir 
adam degildi. F akat, adtmlanna takthp 
siiriiklenmege degecek kadar giizel ve ca
zibeli buldugu bu Havva kiZlnda, ayle 
ciddi bir tav1r, oyle kibar ve asil bir hal 
vardt ki, Sefik, ileri atmak istedigi adtm
lannm, gayri ihtiyari geriye dogru gitti
gini hissediyordu. Gene ktzl, uzaktan, 
hissettirmeden takib etmi§ti. Onu ku~ku
landtrmak, rahatstz etmek takib edildigi 
hissini vererek stkmak istemiyordu. 

Gene ktz • veya gene kadm, Sefik bu· 
nu pek tayin edemiyordu • gayet sade 
ve o nisbette kibar giyinmi§ti. Arkasmda 
koyuca renkli bir elbise vard1. Adtm ah
§l, yiiriiyii§ii, bakl§l her §eyi ayn bir ki
barhk ta§Iyordu. 

Tramvaydan iner inmez pe§ine taktlan 
~efigin takibini anlamam1~ gibi davra • 
myordu. Onun bu lakaydisi de Sefigin 
cesaretini kmyordu. 0 onde, ~efik arka
da bir miiddet gittiler. Gene kadm, cadde 
iizerinde bir evin kaptsmt ~ald1 ve girdi. 
Tramvaydan oraya gelinciye kadar bir 
defa bile ba§JDI ~evirmemi§ti. 

0 giinden sonra, ~efik kendine yeni 
bir me§gale bulmu§tu. Her gun, ayni sa· 
atte tramvay istasyonuna geliyor, bir yer· 
de ~ah§llg1 hemen hemen ayni saatte 
tramvaydan inmesile anla§Jlan kadtm 
bekliyor, evinin kap!Slna kadar onu ta -
kib ediyor, doniiyordu. ilk tesadiif ettigi 
anda kmlan cesaretini bir tiirlii tophya -
m1yan ~efik, bir ay devam eden takible
rinin faydaSJZ kalmaga mahkum oldugu
nu anlamt§h. Gene kadmm, bir avdan -
beri her giin kar§tla§hgl bu ~ehreden hie; 
olmazsa §iiphelenmesi laztmgeldigi hal
de, onun mevcudiyetini bile sezmemi§ gi
bi goriinmesi, ~efigin biitiin iimidlerini 
mahvetmi§ti. Kendi ken dine: 

- Y az1k, ~ok namuslu bir kadm! 
Bu kadar namuslu olmasayd1 ... 

Diye dii§iiniiyor, boyle dii§iindiikc;e, 
ayaklan biisbiitiin kostekleniyor, ooa bir 
ad1m daha yakla§maga bir tiirlii cesaret 
edemiyordu. 

Bir < 1·~am, Sefik, tramvay istasyonun
da bir bu~uk saat bekledigi halde onu 
goremedi. «Belki erken donmli§tiir, ya -
hud daha ge~ donecektir» diye dii§iin • 
dii. Bir miiddet o civardan aynlamad1; 
ortahk karamken arhk iimidini kesti ve 

- Evet beyim, dedi, o ev kirahk, a
nahtar bende, buyurun gezelim ... 

.5efik, sualini yanh§ anhyan bek~iye 
i§in hakikatini soyliyemedi; evi gezdi. 
Ruhsuz bir cesed gibi kalan bo§ odalarJ 
hirer hirer dola§trken hayalinde gene ka
dmm giizel yiizii canlamyor ,onun bura• 
lara sinen kokusunu duyar gibi oluyordu. 

.5efik, tam alh ay, bir tiirlii unutama • 
d1g1 bu kadmt her tarafta arad1. Kimseye 
bir §ey sordugu yoktu; gozlerile anyor
du. Sokakta, vapurda, tramvayda, sine
mada, her yerde gozleri onu ara§tmyor, 
fakat hi~bir yerde tesadiif edemiyordu. 

Nihayet bir giin, bir baloda kar§tla§
tilar. Gene kadm, eskisi gibi, hatta eski 
sinden daha giizeldi. Alt1, yedi ay ev • 
velki ciddi, kapah halile ktyas kabul et· 
miyecek kadar dekol te giyinmi§; giizel 
yiiziinii bir kat daha giizelle§tiren tebes
siimile etrafa ne§' e ve iltifat sa~arak do
la§tyor, dans ediyordu. Her dans ettigi 
erkegin kolunda biifeye gidip §ampanya 
i~tik~e ne§' esi ve giizelligi artan gene ka
dmt, ~fik, o gece de alt1 ay evvelki ka· 
dar s1kdgan ve hiirmetkar adtmlarile ta· 
kib etti. Nedense, bu kadmm yanma yak
la§mak cesaretini bulamtyordu. 

Alll ay evvel, onun fazla ciddl, fazla 
magrur edas1, aralanna nas1! a§tlmaz bir 
mania gibi gerildiyse, ~ ,dj de bu fazla 
dekolte, fazla serbest tavular .5efigi ayni 
derecede korkutuyordu. .5efik, §imdiki 
gibi, o zaman da, hislerini tahlil etme • 
mi§ti. 0 zamanki korku belki de redde
dilmek korkusu idi, bugiinkii ~ekingenlik 
de belki giiliin~ goriinmek endi§esi ola -
bilirdi. 

Sabaha kar§I, giizel kadm, yalmz ba
§Jna balodan aynldt, bir krali~e gibi mag
rur yiiriiyii§ile uzakla§tl, kaptda bekliyen 
otomobiline atladf. 

Merdiven ba§ma kadar ilerleyip, oto
mobil hareket edinciye kadar orada bek
liyen .5efik, ic;ini ~ekerek: 

- Y az1k, diye mmldandt, c;ok a~1k 
sa~1k bir kadm! Bu kadar dekolte ol • 
masayd1 ... 

Hamdi Varoglu 

Adliye kadrosunda 
degi§iklik yok 

c;ekildi. Ertesi ak§am, tramvay ista~yonu- Yeni sene mi.inasebetile Adliye kad
na daha erken geldi. Fakat gene kadm rolanmn listesi dun istanbul Mi.iddei -

d um~miligine teblig edilmi§tir. Buna go-
o giin e goriinmedi. Sefik onun hasta - re Istanbulda hakimler, muddeiumumi-
lanmJ§ olmasJ ihtimalini dii§iinerek evine ler aras.mda hi~bir degi§iklik yoktur. 
kadar gitti. Evin peneerelerinde perde Yalmz Istanbula tabi civar kazalardaki 
yoktu. hi anladt. Kadm bu evden ba§ka katiblerin maa§larma zamlar yaptlm1~
tarafa ta~mmt§h. tir. <;atalca ba§katibinin maa§l 1750, 

.$efik evvela fena halde §a§trdt. Sonra katiblerin 1400, 1200, 1000 kuru§, Siliv-
kendini tese!li etmek i~in: ri ba§katibinin 1600, katiblerin 1400, 

-- habet, diye soylendi, pe§inde ay- 1200, 1000 kuru§, ~ile ba§katibinin 1600, 

soylemek ktymeti hakkmda derhal u
mumi bir fikir vermektir. 

Miizelere ve asan atikaya derin bir 
merbutiyeti, sonsuz bir azmi ve yorul -
maz bir gayreti alan Bay Halil Etem 
iptida k1saca bir mukaddeme Ue istan
bulda kurulan Arkeoloji Enstitiileri hak
kmda umumi malfunat vermekte ve bi
ze bilhassa Rus endiistrisine dair ~ok 
ac1 §eyler ogretmektedir. Bay Halil E
tem bunu muteakib kurulan Alman 
Enstitusiini.i tamtmakta ve en son ola
rak te§ekkiil eden Frans1z Enstitiisii 
hakkmda malfunat vermekte ve bilhas
sa bu iki enstitiiniin, iki irfan evinin 
ne§riyatlm stralamaktad1r ki tam bib
liyografik bir mahiyet arzetmesi itiba
rile burada bunlardan bahis aynca bir 
zevk oluyor. 

Alman Enstitiisiinun cistanbul Ara§
hrmalan~ ve c!stanbul Tebliglerh adh 
iki ne§riyat serisi var. Bunun haricin -
de de dort kitab ne§rolunmu§tur. 

Ara§hrmalar serisinde sekiz kitab 
var. Bunlarm biri Muzeler Miidur mu -
avini Bay Arif Mufidindir. 

Tebligler serisinde dort kitab var. 
Birinci ve u~iinciisiinde doktor Ritter 
ki.itiibhanelerimizde mevcud Biruni'nin 
telifatile ktymetli ta§lara ve madenlere 
aid eserler hakkmda bibliyografik ma
lumat vermektedir. 

Bu serinin dorduncii kitab1 Topkapt 
SaraYl Muzesi Miidiirii Bay Tahsin (j. 
ziin ne§rettigi Fatihin iki vakfiyesidir. 
Bize bunlan tetkik imkam verdigi i~ln 
kendisine nekadar te§ekkiir etsek azd1r. 

FranSlZ Enstiti.isu, biri cMemoires., 
biri cEtudes orientales• olmak iizere iki 
seri ne§riyat yapmaktachr. 

Birinci serinin ilk kitab1 Universite 
Ki.itiibhanesi Miidurii Bay Fehmi Ete • 
min Bay Stchoukine'le ne§rettigi min
yatiirlere dair ~ok ktymetli bir eserdir. 
ikincisi de Universitede ders vermi§ o
lan profesor Chaput'iin bir etudiidiir. 

ikinci serinin ilk eseri M. Saussey'nin 
cTiirk na§irleri Antolojish, ikincisi cA· 
nadolu §ehirlerinin kadim cografyasb, 
ii~unciisi.i Fuad Koprillliniin Osmanll 
devletinin kurulu~u hakkmda Sorbon 
Dari.ilfunununda verdigi konferanslar, 
dordiinciisi.i de gene M. Saussey'nin 
Ti.irk halk edebiyatl hakkmda Sorbon
da verdigi konferanslardtr. 

Bu seriler haricinde Enstitiiniin mu
diirii bulunan klymettar alim profesor 
Gabriel'in cAnadolu Tiirk abidelerit 
hakkmda §in:ldilik iki cildi ne§redilrni§ 
olan muazzam ve son derece loymetli 
eseri var. 

Biitiin bunlarm, Bay Halil Etemin de
digi gibi, cher nekadar saYlSl azsa da 
ilmi mundericah itibarile kemiyetleri 
pek yi.iksektir.~ 

Be, milyon dolarhk 
hazinenin anahtar1 

!area dola§sam bir §ey ~tkmtyacaktt. katiblerin 1200 ve 1000 kuru~ olarak 
La.kin, bu teselliye ragmen ic;i rahat teblig edilmi§tir. Bir rivayete gore 1904 senesinde Rus-

edemtyordu. Hayatmda birdenbire bir --- Japon harbi esnasmda Ruslar Port Artur 
bo§luk hast! olmu§tu. o. i.imidsiz takibler- Hamal katibi oldii limanmm muayyen bir noktasma be§ mil-
de bile bir zevk bulmaga ba§lam1§h. Son Bundan birka~ giin evvel Yusuf a • yon dolar ktymetinde bir altm kiil~esi bl-
giinlerde, buna bir vazifeye bagw lamr gi- d d b rakmt~lar imio. Avusturya gazetelerinin 
b b 

m a iri i§e ahnmad1~ndan mugber • • 
i aglanmt§, gene kadmt evinin kapmna verdikleri malumata gore bir Japon heye-

k d 
olarak hamal katibi Salih oglu Hasam 

a ar te§yi edip donmekten ibar~t gun - ti, diinyanm muhtelif yerlerini dola~arak 
d l'k · · · b k yedi yerinden b1~akla yaralaml§h. Ha-

e 1 l§Im, a§ a bir hedefe ula§mak ic;in bu hazinenin bulundugu yeri bilenleri ara-
d W'l d w d d sanm gogsiinden ve karnmdan alcll~1 eg1 • ogru an ogruya bir gaye imi~ 5 maktad1r. Gene bu haberlere nazaran bu 
gibi yapmaga ba§lamJ~h. yaralar ~ok tehlikeli oldugundan diin yeri bilenlerden albay Ksida 1stanbulda 

Penc~releri perdesiz gordiigii giinden c .er.rahp.a§a hastanesinde olmii~ ve ta • Arnavudkoy Amerikan Kollejinde ~ah~ 
son.ra b1r hafta, evin civannda dola§tl. blbt adh Enver tarafmdan muayeneden maktadtr. Kendisi o zaman me§hur Rus 
Evm kar§JSJ~daki eczaneden, onun ne ta· sonra defnine ruhsat verilmi~tir. kumandanlanndan birinin yav~ri olarak 
r~.fa ta~mdtgml sorup ogrenmegi dii§UD• <;ekmece civarmda kamyondan ar • bulunmU§. Albay Ksida, bu heyet kendi
du; ces.aret edemedi; Zaten eezacmm kaiistii dii§erek yaralanml§ olan amele sine miiracaat dahi etse hazinenin bulllll-' 
~~?.~ .. ~~!~.<:~.~~ .. ~~?,heliydi. Mahalle bek- Huseyin de dun hastanede olmii§tiir. dugu yeri soylemiyecegini soylemektedir. 

Pa;i~····z~f~; .... 't~~~~~ .. "i ·oo···ii~~ii ... Y~idii~ii;ii ........... . 

Fransa gec;en hafta, Paristeki me§hur Zafer takmm 100 
iincii ythn1 kutladt. Bu miinasebetle Franstz ordusunda k1t·a· 

lar, eski ktyafetlerle ge!;id resmi yaptJlar. Resimlerde solda 

fmparator Napolyon·un alay1, sagda 1793 goniilliileri ge~er
ken goriiliiyor. 

. ~- ,. l 

lspanyada son vaziyet 
Bombardunandan sonra 
haline geldi. Halk, 

Almeria bir 
deh,et i~inde 

enkaz 
ka~1yor 

[Ba§taraft 1 tnc• sahtJede J 
Bir~ok imdad istasyonlan obiislerle tah
rib edilmi§tir. Bombardtman faciasmm 
ilk rp.kamlarma nazaran 20 olii ve 150 
yarah vard1r. 

Valencia 1 (A.A.) - Reuter Ajan
stmn muhabiri bildiriyor: 

Bombard1mana • ~ahid olan bir zatm 
soylediklerine gore, deh§et i~inde bulu • 
nan Almeria ahalisi §ehri terketmekte -
dir. 

~ehirde havagazi ve elektrik i~lemedi
gi i~in Almeria geceyi karanhkta ge~ir -
mi§tir. Su ve telefon servisleri de dur -
mu~tur. 

Aradan birka~ giin ge~meden evvel 
bombardtman kurbanlarmm adedini tes
pit etmege imkan yoktur. Ortadan kay -
bolanlan enkaz altmda bulmak iimidile 
kurtarma ameliyah devam etmektedir. 

Bombard1man ba§ladtgl zaman §ehir 
halkmJn biiyiik bir ktsmJ yataklannda 
idi. 

Katedral ile San Sebastien kilisesi 
harab olmu~tur. 
Doy~land Almeriaya teveccuh etti 

Cebeliittank 1 (A.A.) - Garb is -
tikametinde yo! almakta olan Doy<;land 
ztrhlm, yolunu degi§tirerek Almeria'ya 
dogru ilerlemeg~ ba§lamt§hr. 

Y eni bir Alman gemisi daha 
lspanyaya hareket etti 

Kiel 1 (A.A.) - ispanyol sulannda 
bulunan Alman deniz kuvvetlerinin tak
viyesi i~in alman tedbirler ciimlesinden 
olarak bir Alman kruvazorli bu sabah 
!spanyaya hareket etmi§tir. 

Y aralz Almanlardan biri daha oldu 
Cebeliittank 1 (A.A.) - Doy~land 

mhhsmm miirettebatmdan bir ki§i daha 
bu sabah hastanede olmii§tiir. blenlerin 
miktan bu suretle 25 i bulmu§tur. 

Muharebe vaziyeti 
Salamanka 1 (A.A.) - Umumi ka

rargahm saat 22 deki vaziyet hakkmdaki 
tebligidir: 

Soria cephesi: Hiikumetc;ilerin bu 
cephede ilerledikleri hakkmdaki haberler 
ast!SJZdtr. Ciinkii bu cephede hi<;hir mu
harebe olmamJ§hr, 

Biscaye' de: Dii§man, §iddetli bir sis -
ten istifade ederek Sampedro mevzilerine 
kar§l iimidsiz bir taarruza giri~mi§, fakat 
§iddetle defedilmi§tir. T aarruza i§tirak 
eden be§ tabur 150 alii btrakml§hr. 

Guadalajara' da diin cereyan eden 
muharebelerden sonra dii§man 300 den 
falza olii buakmt§hr. 

Majorka'da Sivil halk iizerine yaptlan 
hava taarruzlan devam etmektedir ve 
mukabelesini bulaeaktJr. Bir <;ekoslovak 
tarafmdan idare edilen bir tayyare bu a
daya dii§iiriilmi.i§tiir. 

$imal cepheainde 
Bilbao I (A.A.) - Bilbao radyosu 

bildiriyor: Biscaye cephesinin ~imal bol
gesinde, cumhuriyet~iler, bir dii§man hii
cmnunu biiyi.ik zayiat verdirerek durdur
mu§lardtr. Cumhuriyet top~ulan Ordu • 
na'daki dii~an mevzilerini tesirli bir su
rette bombardtman etmi§lerdir. 

Baraelon'da olenler 
Barselon 1 (A.A.) - Barselon rad

yosu, §ehrin son bombatdlmanmda alen
lerin 79 ve yaralananlann 144 oldugunu 
bildirmi§tir. 

Bir lngiliz muhribinin de yanrna 
bomba du,tu 

Londra 1 (A.A.) - Valencia'daki 
lngiliz maslahatgiizan 26 maytsta Pal -
rna de Majorque ac;tklannda Hardy 
muhribinin yanma bomba ahlmasm1 pro
testa etmek i<;in talimat almt~hr. 

OLOM 
Eski Bordur saylaVI Suphi Soysalh ve 

Siimer Bank mi.ifetti§lerinden Muzaf -
fer Soysalh ve Nazilli Basma fabrikas1 
i§letme §eflerinden Salahaddin Soy -
sallmm babalan miitekaid muhasebe -
cilerden Mehmed Hilmi Soysallmm 
Bursada muvakkaten bulunmakta iken 
vefat ettigi ve 31 maYls pazartesi giinii 
Bursada Emir Sultan hatiresine defno -
lundugu teessiirle haber ahnml§hr. Al
lah rahmet eyliye. 

Subeye davet 
Eminonii Askerlik §ubesinden: 
1 - 937 ihtlyat yoklamasma gelirken 

her emekll ve yedek suba.y hazerdekl 1~1. 
memuriyeti, tahsil derecesi, miihendis ve 
kimya.gerlerin hang! ~ubelerde lhttsaslan 
bulundu~u. su, elektrlk, yo! mUhendisi, ta
bib, sma1 klmyagerlerin meslegine aid 
sa.rlh veslka. getlrmeleri. 

2 - Tayyare defi toplarmda staj go -
renlerle, Zlrhl! blrllklerde staj gormU§ o • 
Ianlar ve yaban.c1 dillerden, ha.nglslnl ne 
derece (tekelliim, terciime eder) bilgi ile 
dosya kaylt numaralanm Cslcll numaras1J 
bllmlyenler askerl hlzmet vesikalanru be
raber getireceklerdir. 

3 - Her subay ve askerl memur, yak -
lamaya gel!rken diploma ve lhtJSas vesl
kalanm ve ahvall slhhlye raporlanm be
raber getlrmelidlr. 

4 - Mektubla yoklamalanm yaptnacak
larm, yaztlarmda stmf. do~um, ism!, baba 
ism!, soy ad1, memleket1 as11 §Ubeslle, ka
y1d (sicil No.) 11e yukarldaki b!Igilere ta.· I 
ma.men, :uygun olmaa1 ~artttr, l 

Bomba, ispanyol hiikfunet tayyarele -
rinin bir uc;u§u esnasmda attlmt~tlr. 
Almanyamn lspanyaya gonderdigi 

zrrhlt 
Berlin 1 (Hususi) - Almanya, is

panyol sularmdaki Alman gemilerini 
~akviye etmek iizere Leipzig mh!ISim da 
lspanyaya gondermi§tir. 

Almeriayr bombardrman eden 
gemiler 

Almeria 1 (A.A.) - Sehrin born • 
bardtmanma i~tirak eden Alman harb 
gemileri ~unlardtr: Admiral Scheer kru
vazorile Leoprat, Luchse, Bolssen ve 
Panoara torpito ve muhribleridir. 
Hood'da lspanyaya hareket etti 

Londra 1 (A.A.) - Hood mhl!Sl 
bugiin Cebeliittanka gitmek iizere Spithe
ad' dan hareket etmi§tir. Salahiyettar 
mehafilde beyan olunduguna gore deniz 
ge~id resmine i§tirak etmi§ olan Hood'un 
Cebeliittanka bu gidi§i son hadiselerle 
kat'iyyen alakadar degildir. 

Bir Alman yaralrsr daha oldu 
Cebeliittank 1 (A.A.) - Deutsch

land miirettebatt yarahlanndan biri da
ha bu ak§am hastanede olmii§tiir. Bu su
retle oliilerin saylSI 26 ya ~lkml§hr. 

Alman mermilerinin muthi, 
tahribatr 

Valancia 1 (AA) - Royter ajans1 
bildiriyor: N asyonalistlerin Malagay1 
zaptmdan sonra Almeriaya iltica etmi§ 
olan halka yardtm i!;in giden heyeti idare 
eden Sir Georges'in bugiin Almeria'dan 
buraya gelmi§tir. Beyanatmda demi§ -
tir ki: 

«- Almeria'nm bombardtmam AI -
manlarm kullandiklan obiislerin mahi -
yeti itibarile ~ok gaddarane olmu§tur. 
Almanlar, yere temas eder etmez infilak 
eden ve takriben 1 00 metro kutrundaki 
bir sahada bulunan biitiin diri mahlu -
kah oldiiren veya yarahyacak tarzda 
misketler sa~an biiyi.ik kalibreden obiisler 
kullanmt§lardtr. Almeria' dan ayn!dJgim 
zaman biitiin hastaneler yarah ile dolu 
idi.» 
lspanyaya gidecek yeni Alman 

gemileri 
Berlin 1 (Hususi) - Almanyadan 

yakmda daha baz1 barb gemilerinin ls
panyaya hareket edecegi ogrenilmi§tir. 

ismet inonii Parti Meclis 
Grupunda izahat verdi 

[Ba§taraft 1 lnci 1ahffede] 

Londrada ve Londraya giderken Pariste 
ve avdetinde Belgradda ve Atinada yap
tJgJ siyasi temaslardan aldtgl inhbalan ve 
bu memleketlerde Tiirkiyeye kar§J gos
terilen samimi dostluk tezahiirlerini an -
lath. 

lnoniini.in Litvinofla miilakatlan da 
Par.ti Grupunda memnuniyeti mucib ol
mu~tur. 

Ba§Yekil, yakmda Kamutayda devle
tin umumi siyaseti hakkmda yapacag1 
beyanahn ana hatlan iizerinde de izahat 
verdi. 

Ba§bakan !noniiniin iki bu~uk saat sii
ren bu beyanah Grup~a biiyiik memnu
niyet tezahiirlerile kar~tlandt. ---·-·----. Ilgmda belediye faaliyeti 

Konya (Hususi muhabirimizden) -
Ilgm kazas1 Belediyesi bir mezbaha 
yaphrmaktacllr. Gene Belediye kasaba
ya iki bu~uk kilometro uzakt~ki i~me 
suyunun da kasabaya getirilmesine ~a
h§~aktadir. !cab. eden proje ve ke§if -
len haz1rlanm1§ I§, eksiltmiye ~1kanl • 
ml§tlr. 

Ilgt.nda Belediye ve Parti birle§erek 
bir de bando tesis etmi§lerdir. 

- I 
Hataym istiklali bayram1 §erefine 

bugiinden itibaren 

YENi HATAY 
filmi 

Hatayh karde§lerimizin ana 
yurda ve AT A TURK ve Tiirk 
inktlabma baghhklanm gosteren 
yiiksek milli heyecan sahneleri .. .. 
Fesler yuttlarak §apka giyme .. .. 
V e ana yurda selam ..... 
Bu milli filim yerli zabttamn 
§iddetli takiblerine ragmen bii -
yiik fedakarhklarla gizli olarak 
c;.ekilmi§tir. 

Programda 
SEF I LLER 

TORKCE SOZLO 
Aynca sergiize~t filmi 

T ! ilahlar Egleniyor 
Ai 

A 

N~ 

ve ilaveteo 
hergfi n 2,30 matinesinde 
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2 Haziran 1937 

( Bu aksamki program ) 
ISTANBUL: 
12,30 plakla TUrk musikisl - 12.50 hava· 

dis • 13,05 muhtelif plak ne~riyat1 - 14 son· 
18,30 plakla dans mu.siklsi - 19 konferans: 
EminonU Halkevl Sosyal Ya.rd1m §ubesl 
namma doktor Kaz1m ismail GUrkaD 
(merhum doktor Hac1 Kemal ve hayatl) • 
19,30 mandolin orkestras1 Berk ve arka • 
dB..\Ilan - 20 Nezihe ve arkadB..\Ila.n taraftn· 
~.an TUrk musikisi ve halk §ark1!an - 20,30 
Orner R1za tarafmdan arabca soylev - 20,45 
Bimen ~en ve arkada§lan tara!mda.n Tilrlt 
musikisi ve halk §ark1lan, saat ayari • 
21 ,15 orkestra - 22,15 ajan.s ve borsa ha .. 
be:leri ve ertesi giiniln program! - 22,30 
plakla sololar, opera ve operet parr;alari • 
23 son. 

viYANA: 
18,05 kan~lk yaym - 18,35 MUS±Id .. 

19,25 konu~malar. haberler ve sa!re • 20,30 
OPERA Y A YINI - 23,05 muhtel!f haber "' 
ler -. 23,25 EO.LENCELi ORKESTRA KON .. 
SERI. 

BERLIN: 
18,05 gramof~n • 19,05 !;IAN VE ORKES• 

TRA KONSERI • 20,05 gtiniin aklsleri " 
20,25 musiki - ?1.~5 haberler • 21,15 EG .. 
LENCELI MUSIKI - 21,50 koyliiler gece• 
si, hava,_ h.aberler, spor - 23,35 EO.LENCE"' 
LI MUSIKI VE DANS HAVALARI. 

PE§TE: 
• 18,35 ViYOLONSEL KONSERi • 19 ede• 

bi yaym - 19,25 ORKESTRA KONSERI .. 
20,05 komedi - 22,05 QiNGENE ORKES .. 
TRASI - 23,05 haberler, hava • 23 25 Pi • 
YANO KONSERi - 24,05 haberler 've gra• 
moron. 

BUKREl]: 
18,05 ECLENCELi KONSER • 20,05 kon· 

ferans - 20,25 gramofon, konferan.s • 21 35 
K~MAN KONSERi - 22,15 §AN KONSE -
RI - 22,35 hava, haberler, spar - 23,50 
muhtelif dlllerde haberler. 

BELGRAD: 
18,25 RUS ROMANSLARI • 19 gramo • 

fan - 19,25 KONSER - 20,35 ulusal yaym, 
h~berler, m!zah - 22,35 DANS MUSiK.i
SI - 23,05 haberler, gramofon. 

LONDRA: 
18,05_ r;ocuklarm zamam - 19,05 orkestra 

kon.s~r1. • 20,05 hl:lberler ve saire • 20,35 
MUSIKI - 20,5.5 PIYANO KONSERi • 21,20 
OPERA KOMIK YAYINI - 22,20 iskO\)ya 
danslan - 22,45 konu~ma, haberler ve sa • 
Ire - 23,30 DANS MUSIKiSi - 24,35 hava 
ve salre - 24,45 gramofon. 

PARI S[P. T. T.J: 
19 .. 05 PiYANO KONSERi. KEMAN KON· 

SERI - 19,35 haberler - 20,05 t;;ARXILAR-
20,20 gramofon, haberler ve sa!re - 21 05 
EO.LENCELi YAYIN - 21 ,35 halk ~arktl~n, 
ske<; • 22,35 !;lAN VE ODA MUSiK.isi .. 
23,35 haberler, hava. 

ROMA: 
18,20 ODA MUSIKiSi • 18,55 kart§Ik ya

ym - 21.45 ka~I§Jk musiki - 22,05 ORKES· 
TRA KONSERI - 23,20 KORO KONSERI .. 
23,45 DANS MUSiKiSi. 

NOBETCiECZANELER 
.. Bu ak~am §ehrin muhtelif semtlerinde 

no!Jetr;i olan eczaneler §unlard1r: 
Istanbul cihetindekller: 
EmlnonUnde (Bensason), Beyaztdda 

(Belkls), KUr;Ukpazarda (H. Huh1sD Eyiib
de (Mustafa Arif), §ehremln!nde (Ham -
di), KaragUmrUkte (Fuad), Samatyada 
(Teofllos), t;;ehzadeb~mda (Asar;, Aksa
rayda (Etem Pertev), Fenerde (Emilyadl), 
Alemdarda (Ali RJZal, Bak1rkoyde (Hlla!l. 

Beyoglundakiler: 
Galatasarayda (Ahmed Cevad), Bostan· 

ba~mda. (Garih), Galatada Topl;ularda 
(Hldayet), Taksimde (Kern a! RebUll, Kur
tulu§ta (Ga.lopulo), Mar;kada (Ma~ka) 
~astmpa~ada. CMUeyyedl, Haskoyde (Ne : 
s1m Aseo), Be~ikta~ta (Ali RJZa), Sar1yerde 
(Osman). 
~skiidar, K~dtkoy ve Adalardakller: 
Uskiidarda. Iskelede (Merkez) Kadtkoy

de SogiidlUr;e~me caddeslnde (Arman Hu· 
liisD, Biiyiikadada (§!nasi R1za), Heybe -
!ide CHalkJ. 

VEFAT 
Edirneli Haffaf Hulusi Net (Hafiz 

Hulusi) miiptela oldugu hastahktan kur
tulamtyarak Yakac1kta vefat etmi§tir. 
Cenazesi 2 haziran 937 ~ar§amba giinii 
ogle uzeri Yakac1k camii §erifinde ce • 
naze namaz1 ktlmarak Yakac1k kabris
tanma defnedilecektir. Mevla rahmet 1 

eyliye. 
Vapur, !stanbuldan Haydarpa~aya 

9,50 dedir. 

OSMANLI BANKASI 
Osmanh Bankas1 hisse sahibleri da

hili nizamnamenin 29 uncu madd~sine 
gore, 22 haziran 1937 sah giinii saat on 
iki bu~ukta, Londrada, E. C. 2. Old Bro· 
ad Street, Winchester House'da toplana
cak y1lhk genel kurultaya ~agmhr. 

Miizakere Ruznamesi 
1 - Genel idare heyetinin 1936 se • 

nesi i§lerine aid raporu; 
2 - 31 ilkkanun 1936 tarihinde kate • 

dilen he sa blarm tasdilo; 
3 - Temettu hisselerinin tayini; 
4 - Genel idare heyetine aza s~imi. 
Banka dahili nizamnamesinin 27 nci 

maddesine gore, genel kurultay, en az 
30 hisse senedi olan biitiin hisse sahib -
lerinden terekki.ib eder. Bununla hera
her, 22 haziran tarihindeki kurultaya, 
hisselerini bu toplanh i~in gosterilen ta· 
rihten en az on giin evvel bft.,kanm a§a· 
g1da yaz1h merkez ve §Ubelerine veren 
hisse sahibleri girebilir: 

- Pariste, Meyerbeer sokagmda 
(IX) 7 numarah banka merkez·ine; 

- Londrada, Throgmorton Street 
(E.C.2.) de 26 numarall banka merke • 
zine; 

- lstanbulda, banka idare merkezine; 
- Bankanm muhtelif §Ubelerine. 

Oskiidar -Hale Sinemau 
~AHANE MELODt 
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«lngilizler Baldwini 
bOyle t3:n1yor ar» 

Bu ne vah§et? 

<;inde 215 ciizzamb 
kursuna dizildi 

' 
Kur,un yaras1ndan 
olmiyenler de kire~ 

kuyusuna abld1 47 ya,Inda siyasi hayata giren eski Ba,vekil 
diger muvaffakiyetlerinden ziyade Loid Corc'u 
ve Kral Edward't devirmekle ~ohret kazanm1~tir 

Kanton §ehrinde, belediye cUzzamh -
lara kar 1 amans1z bir miicadele a~ml§tlr. 
<;in· §ehirlerinde clizzam, sokaklarda, ev
lerde dola§an, ipekli, suslii esvablar al -
tinda gizlenen bir heyulad1r. Halkm or
tasmda uluorta gezen bu miithi§ tehlike· 
nin online ge~tmege karar veren Kanton 
polis miidiriyeti, son zamanlarda, §ehirde 
zab1tay1 seferber etmi§ ve sokaklardan 
gec;enler arasmdan bir~tok kimseyi yaka
latmi§tlr. 

M. Newille Chamberlain, M. Stan -
ley Baldwan'in yerine ingiltere Ba§Ve -
kaletini i§gal etmi§ bulunuyor. 

Siyasi hayattan kat'i surette <;ekilen 
5tanley Baldwin, ingiltere siyasetinde 
larihe mal olacak bir isim birakmi§llr. 

Fa kat fngiltere tarihinde miihim rol -
ler oymyan §ahsiyetler arasmda ismi sa -
Yllacak olan diinkii Ba§Vekil 47 ya~ma 
gelinciye kadar, bugiinkii §ohretini tekzib 
edecek derecede soniik bir hayat ge<;ir
llli§ti. 

Stanley Baldwin, zengin bir endiistri
Yelin ogluydu. Hayatlm, hie; <;ah§madan 
refah ic;inde ge~;irebilecek bir servete sa
hib oldugu halde babasmm fabrikalann· 
dan birinde ~ah§magi tercih etini tir. 
Baldwin, tarn yirmi sene bu fabrikada 
c;ah hktan sonra, ayni zamanda meb'us 
olan babasmm 1908 de vefatl i.izerine 
onun yerine meb'us se<;ilmi§ ve siyasi ha
Yata boylece girmi~tir. 

Harbi Umumi ba ladigi zaman Bald
Win, kuk yedi y~mda, ~hretsiz, tanm
lnami§ bir meb'ustu. 1916 da Maliye 
Nazm bulunan Bonar Law, kendisini 
Parlamento nezdinde hususi katibligine 
tayin etmi§tir. Baldwin, 1917 de, Hazi
l'le NaZin olmu~tur. Hazine NaZJrhgl, 
Parlamentonun k1ymet verdigi ve ileride 
kendilerinden hizmet bekledigi kimselere 
Verilen bu mevki, Baldwin, ingiltere si
Yasetinde i§gal ettigi ilk muhim mevki -
dir. 

Harbi Umumiden sonra, 1921 de 
Baldwin'in Ticaret Nezaretine tayin 
edildii?;ini goriiyoruz. Onun, bu mevkii, 
harbin kazanllmasma yard1m etmek mak
sadile servetinin he§te birini hiikumete 
hibe etmesine ve bu hibeyi yaparken de, 
Yazd1g1 mektuba kartvizitini ilave etmi§ 
olmasma hamledenler varchr. 

Bir sene sonra, Baldwin, ilk biiyiik 
nutkunu roylemi~ ve Lloyd Ceorge'u 
Jnaglub etmek suretile · ngi t re efltar1 u
mumiyesine kendini tamtm1~tlr. 0 zaman 
elli dort ya§mdaydi. 

Baldwin'in, Lloyd George'a kar§l ka
zand!gl zafer, kiitlenin ferde, ekseriyetin 
ekalliyete kar~I zaferiydi ve Baldwin. 
itimad verici, hesabh, temkinli sozlerile 
biitiin lngiliz efkan umumiyesini tatmin 
Ve Lloyd George'un muhatarah siyase -
tini maglub etmis o!uyordu. 

Bundan sonra, Baldwin i<;:in bir yiik
selme devresi ba laml§h. Once Maliye 
Nezaretine getirildi, 1923 te Bonar 
Law'm s1hhi sebeblerle istifa etmesi iize
rine miiteveffa Be§inci George kend1sine 
Ba vekalet mevkiini tevcih etti. Miitevef· 
fa Kral, Lord Curzon'la onun arasmda 
bir miiddet tereddiid ettikten sonra, 
Baldwin'in sadeligini, babayaniligini 
tercih etmi~ti. Hatta Lord Curzon'un, bu 
intihab iizerine ofkelenip: «Ba~vekalete 
manas1z bir adam getirdiler>> dedigi me§· 
hurdur. 

Baldwin, Ba~vekilligi esnasmda, te • 
Vazuunu, sadeligini aynen muhafaza et
mi~tir. En mii§kiil malarda, en biiyiik 
grevlerde, ikllsadi buhranlarda bile tem
kinli hareketlerile tamlan ve sevilen 
Baldwin, diiriistliigile biiyiik bir §ohret 

·= · --• .. 

Eski Ba§vekilin yeni bir resmi 

Baldwin, ikhsad! buhrandan ve Har
bi Umumiden c;ok mutazarm olm~. ken
di ifadesile: «iktidar mevkiine geldigi 
zaman sahib bulundugu servetin bir §iii
nine mukabil elinde bir peni k:almi§tlr.» 

ilk Baldwin hbinesi c;ok devam et -
memi~tir; fakat, Baldwin'in iktidar mev
kiini ikinci defa i§gali 1924 ten 1929 se
nesine kadar si.irmii~. iic;iincii ve son 
Baldwin kabinesi ise 28 ma}'lsa ka • 
dar devam etmi§tir. M. Baldwin, ingil -
tere tarihinde, Lloyd George' u devirmek 
ve Sd:izinci Edouard'1 tahttan indirmek 
gibi iki bariz hareketile amlacakhr. Bald
win ic;in, vaktile ingiltere siyasetile ya -
kmdan alakadar olmu~ me~hur bir kadm 
§U sozleri soylemi§ti: «Biitiin naz1rlar 
kurnaz ve fena adamlard1r, yalmz M. 
Baldwin kurnaz ve iyi adamdm> demi§ti. 
ingilizler Baldwin'i «insan adam» diye 
tamrlar. 

Bir koyde elektrik tesisatl 
yapthyor 

Konya (Hususi muhabirimizden) -
Ak§ehir kazasma bagh 350 evli Nadir 
koyii, koy it;in elektrik temin etmege 
r;ah~maktad1r. Koylerimiz arasmda ilk 
defa vaki olan bu te§ebbiisiin kuvve -
den file t;1kanlmas1 yakmd1r. Koyiin ih
tiyar heyeti bunu programma koyarak 
kay ir;in yap1lmas1 mecburi i§ler arasx
na almt§tir. 

Koyde elektrik istihsaline elveri§li 
bir su vard1r. Bu su §irndi ayni zamanda 
koyiin degirmenini r;evirmektedir. Ya -
p1lan projelere gore azami be§ bin lira 
sarfolunursa ki:iyiin elektrige kavu§masl 
miimkiindiir. Ki:iy de bu be§ bin Iiray1 
sarfederck ki:iyiin esash bir gelir kay.M
gma sahib olmasma karar verrni§tir. 
$imdi ki:iy namma degirmen istimlak 
olunacak ve bu degirmen de elektrikle 
i§ler bir hale gctirilecektir. Bu ki:iyde e
lektrik, biitiin ki:iy evlerinin istifade e
debilmesi i~in gayet ucuz olarak verile
cektir. Degirmenin geliri, elektrik mas
rafmi korumaga kifayet eyliyecek bir 
halde oldugu it;in bu ucuzluk ta §irndi -
den temin olunmu§ demektir. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 90 

BiZ iNSANLAR 

Bu yakalanan §iipheli kimseler s1k1 bir 
t1bbi muayeneden gel(tikten sonra, neti
cede, 215 ki§inin ciizzamh oldugu te -
beyyiin etmi§tir. Erkek, kadm ve l(ocuk
tan miirekkeb bu 215 cuzzamhya, ken
dilerine tahsis edilen bir mmtakaya sev
kedilecelderi bildirilmi§ ve bunlar, der
hal iki mavnaya yiikletilmi§tir. 

Mavnalar §ehrin ortasma gelince, za
b!ta memurlan, ambar kapaklanm ac; -
maga te ebbiis etmi§lerdir. Maksad, ciiz
zamhlann bulundugu ambarlan suya bo
garak bu tehlikeli hastalan bir l(ITplda 
ahirete gondermekti. Fa kat, <:iizzamhlar, 
polis memurlarmm niyetini anlami§lar, 
feryada ve tehdide ba§lami§lardir. Bu • 
nun iizerine, ilk karan degi§tirmek mec
buriyeti has1l olmu§, hastalar N an§ihtu
da karaya <;Ikanlarak kapah bir yerde 
muhafaza altma almmt§larchr. 

Ciizzamhlan, bu emniyetli yere yer -
le~tiren zab1ta memurlan bir angaryact 
efrad vas1tasile, bir dag tepesinde ii<; bii
yiik c;ukur kazml§lar ve yiizlerce ~uval ki
re<; getirttikten sonra, ciizzamhlan bu dag 
ba§mda idama hazulanmi§lardlr. 

Filhakika, nehir sahilinde muhafaza al
tmda bulundurulan ciizzamhlar, dagda 
kendilerine aynlan kamp !)'lahalline gotii
riildiikleri soylenerek aldatilml§ ve bir ka
file balinde, tepeye kadar c;Ikanlarak ~u
kurlann ba§mda rovolverle hirer hirer ol
diiriilmii~lerdir. 

215 ciizamlmm katliamt gurubda ba§• 
!ami§ ve ertesi sabaha kadar devam et· 
mi~tir. 215 hasta i<;in ancak 215 fi§ek 
mevcud oldugundan, c;ok dikkatli hareket 
etmek, silah1, ciizamlmm beynine yakm
dan s1karak bir VUrU§ta o)diirmek, bO§Una 
kur§un sarfetmemek icab ediyordu. Bu 
sebeble, celladlar bir hayli giic;luk ~;ek -
mi§ler, fazla yorulmu§lar ve sabaha ka· 
dar ugra~maga mecbur olmu§lard1r. Hat· 
ta, son dakikalarda, eller titremege ba§
ladigl i~tin, kur§unlar, son kurbanlan ol
diirememi§, sadece yaralamakla kalmi§· 
tlr. Kadm, c;ocuk ve erkek 215 ciizamh
mn hepsi oldiiriil diikten sonra, cesedleri 
evvelce hamlanan kire<;lerle dolu ~ukur
[;ua ablmi§ ve iistleri ortiilmii§tiir. 

Silah sesleri ve bogazlanan insan fer
yadlan civar ~iftliklerden i§itilmi§tir. Kat
liam yerine ko§U§an koyliiler, bu goriil
memi§ facianm kar§ISlnda deh§etten do -
nakalmJ§lardir. Vak' a, memlekette biiyiik 
bir teessiir uyand1rm1§ ve bu hususta tah
kihta ba§lanmi§tlr. 

MUessif bir olUm 
Manifatura tiiccarlarmdan Rtdvan 

Nasir mahtumu Salahaddin Nasmn miip 
tela oldugu kxsa bir hastahktan kurtu
lamtyarak hayata gi:izlerini kapad1gx te
essiirle haber ahnrni§tlr. Cenabx Hak 
gariki rahmet eyliye. 

-

F akat, arkasmdan soyleaigi sozler an· 
la§Ilmlyordu. Orhan ona daha tane tane 
konu~as1m ihtar etti. Kay1k<;1 Mustafa, 
iki kelimede bir yutkunarak fesahat an· 
yordu: 

Y P - Uzun hikaye, beyim ... Anam1 ve-
~============= azan: eyami Safa =='' rem ettiler. Halim Beyin anasJ da hain 

- Allah raz1 olsun ... Koyde bize in
sa.nca muamele etti arkada§lar ... Ekmek
siz kalmtyacag1z... Manav ~iikriiniin 
Yanmda ~ah§acaglm §imdilik. 

- Pek giizel. ileride daha iyi bir i§ 
de buluruz. 

- Allah raz1 olsun ... Kendim bir§ey 
degil, benim derdim oglan. 

- Ondan yana korkma. Biitiin oku
rnasmi, iistiinu ba~ml ben ustiime alaca
Klm. Y akmda benim elime de be§ on ku
ru§ gec;ecek. Ona bakacag1m. Kederlen
me. 

Mustafa mendilini <;Ikararak gozlerini 
kuruluyordu. Tablada birakiigi sigaras1 
Yanya gelmeden sonmii~tii. 

Orhan ona tekrar paketini uzatarak: 
- Kederlenme! diye tekrarlad1, ar

tlk iyi giinlere giriyorsun. 
Mustafa avcunu iic; dort giindiir lira§ 

gormiyen ~enesine gotlirerek saklamaga 
c;ah§hgl bir tebessumle giiliimsedi, ba§ml 
sol omzuna dogru igdi, .«oh ... » lafzma 
benzer bir ses <;Ikard!. 

Orhan saatme bakarak dedi k1. 

- Simdi son ders ... Yanm saat sonra kanyd1. Bogaz tokluguna anam orada se-
oglunu bol bol goriirsiin. nelerce ~ah§h, verem oldu. Hastalamnca 

Birdenbire hahrbyarak sordu: kogdular. Ban a hamm iyi bakard1, dogrJ-
- Bu gece yatacak yerin var mt? sunu istersen, ama ... 
Mustafa tekrar: «oh ... » dedi ve yut· - Hangi hamm, Halim Beyin annesi 

kundu; ba§IDI arkaya alarak: mi? 
- Diikkamn iistiinde yatacag1m, dedi. - Y ok, Samiye Hamm ... fyi hakard1, 
- Belki bir iki gece ben seni mekteb- yaniya iistiime ba§Ima ... oh ... Beyin set -

de de yatmnm. Oglunu daha rahat go - relerini verirdi .Boagz1ma da iyi bakar -
riirsiin, olmaz mi? ~imdi sen ban a anlat lard1. Ve lakin, gelgelelim, muamelesi fe
bakayim, Samiye Hannm ni~in yarala - na idi bammm. E!enim kahvede oturmam1 
dm. nas1l oldu? istemezdi. 

Mustafa ba§ml oniine sark1th ve yal- - Ni~in istemezdi? 
mz: «N as1l olacak, beyim ... » kelimeleri - Koyde yah i~in fena soylerlerdi. 
anla§!lan kan~1k bir cevab verdi, sustu. f<;eri gavurlan ahyor diye. Bu kere de 
Omzunun bir tanesi yukan kalbp iniyor- Sofi ile Vedia Hamm kahvenin oniinden 
du. ge~erlerken sucu Hasanm biiyiik oglu fe-

Orhan ba§IDI on a dogru uzatarak: na laf soylemi§. Hamm kiZdiyd!. Beni 
- Haydi, dedi, ben den c;ekinme!.. kahveye gondermedi, gitmezdim ben de. 
Mustafa kiirekleri yeni b1rakm1~ gibi Velakin bakhm koy halk1 yiiz ~;eviriyor 

derin bir nefes ahrken tekrar yukan kal- benden. Imam bir giin paylad1 beni: 
kan omzunu indirmeden, hep online ba- «Sen de gavur oldun haL» dedi. Bu soz 
karak: I dokundu bana. Arada bir kahveye ugru -

- Anam da onlardan ~ok ~ekti, diye yordum. Hamm duydu «Seni kovanm.» 
ba§ladt. dedi. Gitmedim kahveye bir daha. F akat 

adyoloji enstitiisii 
diin merasimle ·a~I dt 

170 bin lira sarfile viicud getirilen 
miiessesesi memleket i~in ~ok faydah 

bu ilim 
olacak 

Radyoloji Enstitiisilniin aQllmasmdan intlbalar 

Oniversite T1b F akiiltesi Radyoloji 
ve Bio~izik Enstitiisii diin merasimle a
c;Ilmi§tlr. Merasimde, Maarif Vekili a -

dma gelmi§ olan Talim ve Terbiye He
yeti reisi ihsan, fakiilte dekanlan, T1b 
F akiiltesinin Tiirk ve ecnebi biitiin pro

fesor ve doc;entleri, Maarif miidiirii T ev
fik, Alman, Danimarka ve Frans1z kon
soloslan, hastane sertabibleri ve gazete
ciler bulunmu~tur. 

Sehremininde Gureba hastanesinin ya

nmda biiyiik bir binada kurulmu§ olan 
Enstitiiniin i~ti ve d1~1 bayraklarla dona• 
hlmi§, merasim salonu ise rontgeni icad 
etmi olan Alman Rontgen'le iiltraviole 

§Uaim bulan Danimarkah alim Finsen ve 
radyomu bulanlardan F ranSIZ alimleri 

Mosyo ve Madam Curie'nin biiyuk mik
yasta yapiimi§ biist ve resimlerile siislen
mi~ti. lstiklal mar~1 ~almd1ktan sonra 
merasime gelmi§ olanlara te§ekkiir edil
mi§ ve Oniversite namma bir nutuk soy
lenmi§ ve memleketimizde rontgen c;ah§
malanmn tarihi hakkmda malfimat ve • 
rilmi§tir. 

Enstitii i~in hiikumet, 170 bin lira sar

fetmi~tir. Enstitunun ba§hca faaliyet sa

ha!arJ rontgen tedavisi, rontgen diyanos_: 

tik, Finsen tedavisi, radyom tedavisi, e ·• 

lektrik tedavisi, elektro diyanostiktir. 

Enstitii 1936 ders y1h sonlannda k1smen 

faaliyete ba§lamJ§ ve o giinden bugiine 

kadar 3000 den fazla hastaya bakml§tlr. 

Bunlarm yansmdan fazlas1 ~ifa bulmu~
tur. 

Alman konsolo unan .Ozleri 
Almanyamn Istanbul konsolosu To • 

epke de soz alarak dost Tiirk milletinin 
hayret verici bir surette yiikselmesine Al· 
man milletinin an'anevi bir dostlu i~e
risinde kalbi bir sevgi ile i tira ettigini, 
Alman Rontgen Enstitiisiiniin biiyuk 
alim Rontgen'in bir biistiinii Enstitiiye 
hediye etmek i~in kendisini tavsit ettigini 
soylemi§ ve: 

«- Enstitiiniin methalini tezyin ede· 
cek olan bu bust, Tiirk ve Alman mil -
letleri arasmdalti dostluk baghhgma ve 
semereli mesai i tirakine bir sembol te kil 
edecektir» demi tir. 

Emektar prole•oriin 1on der•i 
lsvi~re tarafmdan kaydi hayat §at· 

tile kendisine profesorliik kiirsiisii ve • 
rildigi ic;in memleketimizden aynlmak 
mechuriyetinde kalmi§ olan Enstiruniin 
kurucusu profesor Dessauer kiirsiiye ~1k· 
m1 ve almanca olarak son dersini ver • 
mi~tir. DO!(ent Ahmed T evfik Berkman 
tarafmdan tiirk(_;eye (_;evrilen bu derste, 
profesor Ressauer be eriyete biiyiik hiz
metler etmi olan rontgencilerden bahset• 
mi~ ve ~;ok sevdigi Tiirkiyeden aynlmak 
mecburiyetinde kald1gmdan teessiirle 
bahsetmi§tir. Bundan sonra misafirler 
biifede izaz edilmi ve diinyamn en ileri
de gelen modern enstitiilerinden biri ha -
line gelen miiessese gezilmi~ ve baz1 tec
riibeler gosterilmi~tir. 

Babkesirde giydirilen ya vrular 

Bahkesir (Hususl) - Sehrimiz <;o
cuk Esirgeme Kurumu tarafmdan be§ yiiz 
fakir ve kimsesiz <;ocuk giydirilmi§tir. Bu 
defa da yetim yavrulara daima §efkat 

hammm muamelesi degi~ti. Kayiga bin -
dik~e hep, art1k, bana «Mustafa» yerine 
«e~ek, ay1, hodiik» diyordu. 

- Sebebsiz mi? 
- Ufak §eyleri mahana ediyordu. Me-

sela bir giin kazaran iskarrnozu k1rdim. 
Kay1kta misafirler de vard1. Hamm ba -
g1rd1: «E§ek Tiirk. kahvelerde ahk sahk 
kag1d oynamaktan kiirek ~ekmegi de u -
nuttun.» dedi. Ben bu laf1 bir gun kahve
de anlatmi§hm. 

- Demek gene kahveye gidiyordun? 
- Derdleniyordum. ,Soyle bir ugrad1y-

d1m. Lak1rd1 olmu~. 0 zaJ!lan §imdiki ah
~~ Hiiseyin, miiteahhidlerin yalmnda (_;a
h§Irdi. Memnun degildi. Halim Beylerde 
~ah§mak isterdi. Hammm goziine girrnek 
ic;in bir giin beni fitlemi§. Hamm: «Sen 
gene mi kahveye gidiyorsun» diye beni 
paylad1. «Beni fitliyorsun>> diyordu Gay
ri ondan sonra bana hep e~ek, hoduk filan 
diyordu. Bir giin bah<;ede, kay1khanenin 
bulundugu tarafm ko§esinde, aha bu yaz, 
gec;en yaz, «Kayik hazula ... » diye em -
retti; ben kay1khaneye vard1m. ic;eride 
bir yandan tiirkii soyliiyor, bir yandan da 
i§ yap1yordum. Megerse o bah~ede imi§. 
Birden ses etti. Gittim Ofkeliydi <;ok: 

«- Hayvan! diye bagud1, saatlerle 
beni bekletiyorsun ... Tiirkii soyliiyorsun. 
keyif ~ahyorsun. 

«Benim de arhk kafam ktzmi§ll: 

gosteren miiteahhid Pa§a Mehmed tara
fmdan yiiz be~ l(Ocuk giydirilmi§tir. 

Gonderdigim resim giydirilip sevindiri
len yavrulardan bir grupu gostermektedir. 

« Keyif ~atm1yorum, dedim. 
«- Kar§Ihk m1 veriyorsun? dedi, vah· 

§i Turk! Haydi git beni gene kahveye, 
koy halkma fit! e ... E§et Tiirk! Haydi .... 
kovuyorum seni .. Turk degil misin, hodiik
siin! 

«Dstiime de yiirur, hani ... El dokun· 
mad1 ama ben huyland1m. Gozum ktz -
mi§h, zaten... koguyor da beni ... ~o -
cugumla siiriinecegim ... 

- T ahsin yahda m1 kahyordu ~ 
- Evet. Ben de onu omuzlanndan 

tuttum, geriye dogru bir itiverdim. Ayag1 
sendeledi. Arkaya dogru gitti, ba§l ko
§cye ~arpt1. Ba§lad1 bagumtya ..• Kan a
kiyordu kafasmdan... ida! ko§tu, ben 
korkumdan savu§tum. Kahveye gittim. 
Bir saat sonra polisler geldiler, karakolda 
ifademi aldllar, sahverdiler. Vakit gece 
idi. Y atacak yerim yoktu. fskelenin ya • 
mndaki odunlann iistunde oturuyordum. 
Polisler gene geldiler, beni o gece ka· 
rakolda ahkoydular. Ertesi zabah Fran· 
51Zlarm karakoluna gotiirdiiler. Bir ter -
ciiman vard1, Ermeni. F rans1z zabiti ba· 
na soruyordu: 

«- Sen hamm1m ni~tin bogmak iste -
din? 

«Ben de bag1rd1m: 
<<- Ha§a, summe ha§a ... Ben onu 

ne diye bogay1m ... 0 kadar ekmegini 
yedim ... Ama kafam kizmi§h, omuzla • 

Bir sarf konusmasi • 
JN... ntalyada oturan kii~tiik okuyu
~ culanm1zdan l. A. Sakmall 

soruyor: Giircistan, Hindis • 
tan, Tiirkistan, Y uanistan, Arabi stan, 
Bulgaristan, Blucistan gibi memleket 
isimlerindeki (istan) kelimesi neyi ifade 
eder? 

l. A Sakman muhakkak ki ilkmekteb 
talebesindendir. Bu soruyu, o alaka ile. 
hocasma sorabilirdi, cevabmt da miikem· 
mel surette ahrd1. Ni~in oyle yapm1yor 
da bana mektub yazmak kiilfetine kat
lamyor? .. 

l§te ona mektubla cevab vermeyip te 
mevzuu §U siituna g~i§imin sebebi bu 
noktadad1r, oyle ya. Bu ilkmektebe gi -
den bir <;ocuk sarfa tallfik eden en basit 
bir mii§kiiliinden urtulmak 4c;in lbizim 
gazeteye kadar ba vurrnaga neden mec
bur olsun? .• Bana kahrsa bu mecburiyet 
ilkmekteblerde gramer okunmamasmdan 
ve gramer okunmad1gmdan dolay1 da 
gramer sorularma cevab verilmek iste • 
nilmemesinden ileri geliyor. Halbuki 
Antalyalt minimini okuyucurnuz gibi bin· 
lerce yavrunun Giircistandaki, Bulgaris· 
tandaki ve benzerlerindeki sitan kelimesi
ni merak edip gittiklerine de uphe yolc. 
0 halde? 

0 halde gramer i§ine miispet bir §ekil 
verrnek, dilden ahlmasma ve kitablardan 
c;1kanlmasma imkan olm1yan edatlar ve 
saire hakkmda miniminilerimizin bilgi el
de etmelerini temin etmek lazimd1r. 

:t-:t-:t-

Simdi kii~;ulc okuyucuma cevab vere
yim: Lik ve hk eklerinin ayni olmak iize
re dilimizde kullamlan bir tak1m arabi 
ve farisi ekler varchr ki ~unlard1r: Dan, 
zar, sar. sitan, ye, yet! Bunlarm hepsi 
lik veya hk edatmm rerini tutar, i~lerin
den yalmz <<yet» arabcadir, obiirleri a -
cemcedir. 

Mana Ianna gelince: Hemen hepsi is
mi mekan edahd1r. Zaman ve zarf edah 
olanlar da vardu. Sozii uzatmamak i<;in 
yaln1z sitan uzerinde durahm: Bu keli
me, dogrudan dogruya ismi mekan eda
tl olarak kullamhr. Sonunda (o, u} veya 
(e) bulunm1yan kelirnelere eklenince 
( si) deki hareke iisttaraftnki kelimeye 
naklolunabilecegi gibi yerinde de kalabi
lir. Mesela; 
Gulistamn lrir dolu peymanedir her bfr 

giilii. 
soziinde 0 kelime (sitan} olarak oku

nuyor. 
(;rkardtm zevktnt ben de bugiln seyrt gillfs

tamn 
m1sramda ise (si) deki «i» harekesi 

giile verilmi§tir. Turkistan, Efganistan, 
Hindistan gibi kelimelerde de boyle ol
mu§tur. Fakat o' u ile biten kelimelere 
eklenen sitandan (i) mutlaka kalkar: 
Bostanda oldugu gibi. (C) ile h1ten ke
limelerde ise (i) harekesi mutlaka kahr: 
Lalesitanda oldugu gibi. 

Sitan, yaz manasma gelen tabistan ve 
k1~ demek olan zimistan kelimelerinde 
ismi mekan edah degil, ismi zaman eda
hdir. Acemceden gelme bir sitan daha 
vard1r, sitaden masdanndan emri hazir• 
dir ve almak manasm1 if a de eder: Can· 
sitanda goriildiigii gibi. Fa kat bu kelime 
o as1ldan gelip bu manada kullamlmca 
tabiidir ki edat olmaz. 

Sunu 'da ilave edelim: Lik, hk ekleri 
hem tiirk~e. hem arabca ve acemce ke· 
limelere tabhr. F akat onlann birinde 
kullamlan zar, sar, sitan edatlan yalmz 
arabi ve farisl kelimelere, yet edah da 
masdar olm1yan arabi kelimelere eklene-
bilir. M. TURHAN TAN 

- = 
rmdan tutup ittim, dedim. 

«Sonra beni polis miidiriyetine gon 
derdiler. Orada da ifadem ahndt. Sonra 
mahkemeye verdiler. 

- Bizim mahkemelere mi ~ 
- Evet. Amma zab1tta hi~ olmad1k 

§ryler yazmi§lardi. All! aya mahkfim ol· 
duk. 

- Peki §ahid var m1yd1? 

- Y oktu. Kendisi itiraf etti, dediler. 
Ben okuyup yazma bilmem. ifadelerde 
parmaglml basml§hm. ifadeleri ben soy
lemedim ki. 

- Mahkemede bunu anlatmadm Jill? 
- A vukahm filan yoktu. ,Sa§Ird1m ha· 

kimin onunde. ifadeleri okuyorlard!, ben 
anlamiyordum. «sen mi soyledin bunla
n ... » diyorlard1. ,Sa§myordum. 

Mustafa durdu, «oh» dedi, agu aglf 
ba§ml sallad1 ve devam etti: 

- Aiiah var ... dedi, yattlk, <;Ikhk ... 
Alh ay ben akhma koymu§um ... Hesal> 
istiyecegim o kandan ..• 

- N e yapmay1 dii§iiniiyorsun? 
- Oh ... Allah fmat verir ... Bir eli• 

me ge<;irecegim. 
- Eline ge<;irirsen ne yapacaksm) 
Mustafa elini alnma koyarak d~§iin

dii ve mmldand1: 
- Bogacaaun. 

(Arkas& var) 



lzmirde spor i§lerinin 
ac1kb i~yiiziine bir baki§ 
Milli kiime ma~lartnda iyi bir derece almak i~in 

birlesen 
' 

bir 
kuliiblerin bugiin i~inden ~dalamaz 
vaziyete dii,tiikleri soyleniyor 

izmir muhabirimiz ve Anadolu Y az1 
lsleri Miidiirii ve O~ok kuliibii gene) sek
r;teri Orban Rahmi Gi:ik~eden, Izmirdeki 
spor hayatJ etrafmda bir mektub ald1k. 
Arkada§Jmlz, vaziyeti §oyle anlatJyor: 

izmir tak1mlan, milli kiimeyi kendi za· 
viyelerinden bitmi§ gibi gi:iriiyorlar. Y al • 
mz Doganspor taki~n. bir defa daha is
tanbula giderek iki rna~ verecek. As1l ele
manlanmn di:irtte i.ic;ii sakat ve basta bu • 
lunmak itibarile, bu iki temasm neticesi de 
-si.irprizler miistesna- §imdiden lzmir aley· 
hine tahmin olunabilir. 

Bu dedikodulu, kavgah, miinaka§alt 
mac;lann izmire dii§en hissesi, §imdiki va
ziyete gore bir sondan birincilikle, gene 
sondan ikincilik veya i.i~iinciiliiktiir. Bu 
vaziyet, hakikaten lzmir sporunun Tiirki
yede iic;iincii dereceye dii§tiigiinii mii ifa
de eder, bunun tetkiki aynd1r. Fakat mac;· 
)ann bitmesile, bizim spor piyasasmda ye· 
ni hareketler, yeni te§ebbiisler ve dediko
du ah§veri§leri ha§ladi. Bunlann en ente
resam, asia riicudur. Y ani, Altay, Altm
ordu ve eski C. S. C. kuliiblerinin ihyas1 .. 

Hatta o kadar ki, keyfiyetin arhk ta
hakkuk ettigi bile iddia olunuyor .. Esasen 
bizim Oc;okun te§ekkiiliinde, baz1 miifrit 
kuliibciilerin menfi mukavemetleri bu i§i 
bozmak i~in c;ok c;ah§ml§tl. Fakat lzmirde 
spor te§ekkiillerinin s1k1 bir murakabeye 
tabi tutulmas1 husu~unda gordiigii zaru • 
ret, parti otorite ve prensiplerinden al
dlgJ kuvvetle bu mukavemetleri kirml§tJ. 
Fakat birle§IDenin aleyhtan ve eski kuliib 
isim ve formalanmn muhakkak ipkas1 ta
raftan olanlar, tarafta~lar peyda ederek, 
hatta oyuncular i.izerinde devamh bir §ekil
de i§liyerek birle§IDenin manevi biinyesinin 
kuvvetlenmesine mani oldular. Bunu bi -
zi.m oyuncular sarahatle itiraf ediyor. 

- F;z kimin mahYJz, hangi kuliib na
mma oynuyoruz, gene eski kuliiblerimize 
rni gidecegiz? 

Diyorlar. 1§te, gene bu haleti ruhiyedir 
ki, O~ok tak1mmm verdigi oyunlarda ken
dini gostermi§, oyuncular eski kuliibleri • 
nin tesirleri altJnda ya §ahsi oynaml§ ve 
yahud gene eski arkada§larile oynamak 
yolunu tutmu§lard1r. 

Bu kadar degil bu i§ler: · 
Bir de forrnalitesi var. Diyoruz ki: 
- Oc;ok ve Doganspor kuliibleri te§ek

kiil etti ve bu te§ekkiil, eski Altay, Altm
ordu, ve Yiice ile 1zmirspor, Goztepe, 
~arkspor kuliiblerinin birle§ik §eklidir. Fa· 
kat bilir misiniz ki, birle§IDe karan ic;in kon 
greler bile toplanmaml§hr. Y ani kuliib a
zalan, kendi eski te§ekkiillerinin feshi ci
hetine bile gitmemi§lerdir. Onlar, kanun 
bak1mmdan mevcud, parti bak1mmdan 
mefsuh. Keza, partiye merbut olan spor 
bolgesi ise yalmz eski idare heyetlerine 
tebligat yaph ve kongrelerin in'ikadi ile 
fesih kararlannm verilmesini istedi. Ardi
m, arkas1m ara§tlrrnaga yana§madi. 

Her iki yeni kuliibiin merkezleri, parti 
binasmdad1r. Sozde, eski kuliib binalan 
da bu yeni tC§ekkiiliin lokalidir. 
0 mahiler ki derya f((redir, deryayi btlmez

Zer 

M1sramda oldugu gibi, ne yeni merkez
lerin, ne eski kuliib ve lokallerin yiizi.inii 
goren var .. Oyuncular, Y emenden, Kaf
kastan gelmi§ terhis efrad1 gibi c;ekilip 

gitrni§ler. Hic;bir kimsenin kendilerini gor· 
diigii yok. Any an da yok ya !. 

T ertemiz ve samimi bir emelle, yani 
milli kiime ma~lannda vaziyeti kurtar • 
mak ic;in degil, spor te§ekkiillerini 1slah 
i~<in ortaya atJian birle§me, bugiin art1k 
k1ymet ve ehemmiyetini kaybetmi§, ida
resiz, yolundan c;Ikanlrni§ bir §ekil arze
diyor. Halbuki, izmirde birle§meler ba
§anhrken, memleketin her yerinden yiik· 
selen baZI sesler; 

- Bu birle§me - diyorlard1 - sadece 
rnilli kiime mac;lannda kuvvetli bulun • 
maga matuftur. 

Ve izmir de, bunu inkar ediyordu. Ha
kikaten maksad bu olmarnakla beraber, 
i§in icab ettirdigi enerji ve kuvvetin gos
terilmesidir ki, 1zrniri itham edenleri 
hakh c;Ikarml§ bulunuyor. Beni dii§iindii
ren nokta, spor i§lerinde izmirin art1k iti
rnadi kaybetmesi ihtimalidir. 

Bu meyanda, tak1mlarm eski kadrola· 
rile c;Ikmast takdirinde daha muvaff\ak 
olacagm1 da soyliyenler vardiT. Ne yalan 
soyliyeyim, ben bu miilahazalara giilii • 
yo rum. 

Ciinkii i.i~ birle§ik kuliib ve tak1ma 
ragmen, birkac; oyuncunun sakatlanmasi 
veya hastalanmasJ ve yahud mezuniyet 
alamamasi gibi ahval bu tak1mlann vazi
yetini berbad etmege kafi geliyor. Do • 
ganspor, meydandad1r. Yakmda istan • 
hula gelince, kadrodaki degi§iklige her -
kes §a§acakhr. Ciinkii kimi sakathr, kimi 
hasta .. Ve tak1m, oldukc;a saTSllml§hr. 

Meselenin dii§iiniilecek diger iki nok
tasJ da §uradad1r: 

I - Bu birle§me bilerek ve dii§iinii
lerek mi yapiimi§hr?. 

2 - Eski kuliiblerin ihyasma dogru 
ha§hyan hareket, hakikaten birle§menin 
fena netice vermi§ olmasmdan, yani bir 
tecriibeden mi dogmu§tur ~ 

Bunlara cesaret ve emniyetle cevab 
verebilmek epeyce zordur. Kald1 ki, ihya 
taraftan olanlar, bugiinkii kuliib adedi
nin azhgmJ ileriye siiriiyorlar. Hakikaten 
oy_kdir de .. Fa kat yepyeni bir kuliib te§· 
kil etrnek mi lazimdJr, yoksa - Partinin 
karan hilafma • eskileri mi ihyaya dogru 
gitmek mi? .. 

Goriiliiyor ki, fzmirde spor i§leri, tam 
bir fikri ve ruhi tezebziib ic;indedir. Her 
te§ekkiiliin ba§ma yeni gec;en bir arka
da,, mevzuu ve davayJ ba§ka §ekilde 
rniitalea ediyor. Diinkii Futbol Ajam 
ba§ka dii§iiniiyordu, bugiinkii ba§ka .. 
Biri beyaz derni§ti, digeri siyah .. 

Sunu da i§ar~t edeyim ki, diin, birle§· 
meyi alki§hyan ve hatta imzahyanlardan 
bir kJsmimiz da §imdi tevil ve tefsire da
yanarak muhalif saflarda goziikiiyoruz .. 

V aziyeti §U beyitle baghyabiliriz: 

Kfmse idrak etmedl manastnt davasmm 
Biz dahi hayranzytz davayt bimanam12m 

0. R. G. 
Karamanda spor bah~esi 

Konya (Hususi muhabirimizden) -
Cumhuriyet Halk Partisi merkezi bir 
vaziyette bir spor bahc;esi yaptrrmaga 
ba~lanu~?hr. Bu bahcre tenis, voleybol, 
basketbol ve giire~ sahalanm ihtiva e
decektir. Konyada henuz boyle bir bah
ere olmad1gt du~?unlilecek olursa Kara
mamn mazhariyeti derecesi anla~1hr. 

Tiirk- Bulgar 
atletizm ma~I 

Haztrhk i~in bir Rumen 
taktmile miisabaka 

yaptlacak 
Bir agustosta yap1lacak Turk • Bulgar 

atletizm miisabakalanna hamhk olmak 
iizere Rornanyamn en kuvvetli atletizm 
kuliibii temmuzda istanbula gelecektir. 

Biiyiik bir kadro ile istanbula gelecek 
olan Romanyah atletler arasmda Ru • 
menlerin en maruf atletleri bulunmaktadJr. 
Ko§ular, atma ve atlamalar iizerinde ya· 
p1lacak olan bu miisabakalara memleketin 
her ko§esinde bulunan elf kuvvetli atlet • 
lerimiz i§tirak ettirilecektrr. Miisabakala • 
nn Ankarada yapilmast ihtimali vard1r. 

Sergi miinasebetile tertib 
edilen biiyiik futbol 

turnuvast 
Paris sergisi miinasebetile tertib edilen 

biiyiik futbol turnuvasma evvelki giin 
ha§lanmi§hr. 

Strazburg §ehrinde Prag birincisi Slav
ya ile Budape§te iic;iinciisii F ebiis tak1m· 
Ian kar§Ila§mi§ ve neticede <;ekler 2 - 1 
galib gelmi§lerdir. 

Pariste ltalyan milli kiime §ampiyonu 
Bolonya ile bu y1l F ransa kupasm1 ka
zanan So§O kar§Ila§mJ§lardir. Neticede 
ltalyanlar 4 • 1 kazanmi§lardu. 

Fransa milli kiime §ampiyonu Mar • 
silyahlar da rne§hur ingiliz profesyonel 
Celsi tak1mile 1 - 1 berabere kalmaga 
muvaffak olmu§lard1r. 
ltalyan tak1m1 Norve~i de 

yendi 
Pragda <;ekoslovakyayJ yendikten 

sonra Osloya gec;en italya milli takimi 
orad a kar§Ila§hgJ N orvec; milli takimml 
da 3 • 1 yenmi§tir. Mac;m birinci devresi 
2 • 0 bitmi§tir. 

Istanbul borsasmda diinkii 
vaziyet 

Dun fstanbula Trakya ve Anadolu -
nun muhtelif yerlerinden 510 ton bug
day, 24 ton tiftik, 15 ton c;avdar, 16 ton 
zeytinyagr, 85 ton pamuk yag1, 8 ton ya
pagr, 122 ton misir, 54 ton pamuk ve 2 
ton da mercimek gelmi~?tir. istanbuldan 
harice ise 12 ton i<;; fmdtgi gonderilrni§· 
tir. 

Dun istanbul borsasmda ~u fiatlarda 
satl§lar olmu~tur: 
Yumu~ak bugday kilosu 6,06 kuru~tan 

6,31 kuru~a kadar, san misir 4,33 kuru§, 
mal tiftik 112,20 kuru§tan 117 kuru~a 
kadar, tabak ylinu 68 kuru~, kegi k1h 
31,20 kuru§, Giresunun ic; fmd1gr 40 ku
ru§, ceviz i<;i 36 kuru~, ayc;ic;egi yag1 
46,20 kuru~?tan 47 kuru~a kadar, beyaz 
peynir 25 kuru~tan 27,20 kuru~a kadar, 
ka§er peyniri 39 kuru§tan 50 kuru~a 
kadar. 

Dun yabanc1 borsalarda ~u fiatlarla a
livre sah§lar olmu§tur: 

Bugday kilosu 5,79 kuru§tan 6,33 ku
TU§a kadar, misir 3,95 kuru§, arpa 4,92 
kuru~?, keten tohumu 8,16 kuru§, ig fm
d1g1 94,77 kuru§. -...-

lzmirden yapllan ihracat 
izmir (Hususi) - May1s ay1 i<;inde 

!talya ve ~ekoslovakyaya izmirden deri 
ihracah atrmi§hr. italyan firmalan is
pirto istihsal etmek iizere adi cinsten li
zum de istemektedirler. isvicrrede gida 
maddeleri uzerine i~ yapan bliylik bir 
firma, Tlirkofise muracaatle bir<;;ok me
vad uzerine i§ yapmak ic;in ihracatg1 
firmalanm1zm adreslerini istemi§tir. 
Sofyadan da portakal ve ya§ meyva, 
Hamburgdan ise kuru iizlim, incir ve 
kay1s1, kayJSl <;ekirdegi talebleri vard1r. 

r l boyle bir i§tirak rnevzuu bahsolsayd1: 

H A C I R A $ I
• D «Hepsini ver, bogazlanm!» gibi sozleri 

i§ittigini gizlemez miydi? Muhakkak ... 

- Fakat bir genci sabah sabah te§yi 
\.. -- «Cumhuriyel» in milli sergiize{'t romant : 13 ====;.A-;;. etmi§ oldugunu gizliyor. 

Oliiniin odasmda doktor, miiddeiumu - meliyiz - Bunu da Leylanm a§lhm odasma 
mi ve komiser yalmz kalm,~lard!. Dok • - A§1k1 m1? Bu hiikmii c;abuk verrni· almJ§ olmak hicabma atfetrneliyiz. Siz yu-

tor da oliiyi.i morga kald1rrnak lazJm gel - yor musunuz.? kanki odalarda yaphgm1z tetkiklerde ge-
digini soyliyerek raporunu hamlamak ii- Komiser dudagm1 biiktii: ce, bir yabancmm viicudiine delalet eden 
zere di§an <;lkmca komiser miitaleasmi -Yi.izde doksan dokuz a§Ikl. Mad em- i§aret gormediniz mi? Bilhassa klZln yatak 
bildirdi: ki gizlice eve almmi§br; mademki hal a odasmda,. 

- Eve hiTSIZhk kasdile ve gizlice biri· gizlenmi§tir, a§Ih oldugu muhakkaktJr. - Hay1r, hic;bir i§aret. Maamafih 
sinin girmesi varid degildir. Ciinkii biitiin I Eger bir de bu gencin muhtac oldugu ka- §imdi bir memurumuz, odasma c;1kan klZln 
pencereler mahfuz oldugu gibi evin iki bul olunursa cinayetin sebebi ortaya <;I - hareketlerini gizli gizli gozetlemekle me§· 
kap!SI da her gece siirgiilenir .. GeceyansJ kar... guldiir. 
bu eve bir erkegin girdigi, fakat evde otu- - Evet, Leylanm ifadesinden anla§Ih· Miiddeiumumi ba§mi sallad1: 
ranlardan birisi vas1tasile girdigj sabittir. yor ya, geceyam1 bir erkek sesi: «Hepsini - Ben klZln cinayetten haberdar 0 ) • 

Bu birisi kimdir? Neden bir haydudu ic;e- ver, yoksa bogazlanm!» demi§. Demek ki mad1gma eminim. Yeter ki a§Ikmi, yahud 
ri almi§hr? Bir kom§U gencinin ifadesile cinayet kadmdan bir§ey koparrnak l<;ID getirdigi genci ogrenelim. 
ve Leylamn halile sabit olduguna gore bu yapilmJ§hr. Komiser bu fikri kabul etti. 
yabanc1 mec;hul Leyla tarafmdan te§yi o- - Ve tabii bir iki yiiz lira ic;in. If. ¥'-If. 

lunmu§. demek ki gene onun tarafmdan - Neden? Belki birkac; bin lira ... 
ic;eri almmi§hr. F akat katil de bu adam - Bir hizmetc;ide birkac; bin liramn 
midn? Katilin ondan ba§ka birisi oldugu- bulunmasi, hele bu paray1 yamnda rnu • 
na ihtimal verirsek o halde bu adam1n da hafaza etrnesi muhtemel degildir. Bir de 
maktule tarafmdan kabul olunduguna katille Leylamn i§tirakini dii§iinelim .. 
hiikmetmemiz icab eder. Bu ihtimal mak- - Fakat gordiik ya, k1z geceyarlSJ 
tJr. ~imdilik biz gene klZln a§1km1 takib et- duyduklanm tereddiid~iiz soyledi. E&er 

Sami Bey, cinayet yap1lan evden ayn • 
hp Beyaz1d meydanma geldigi zaman og
le vakti idi. Ezan okunuyordu. Bahc;eli lo
kanta dolmu§ gibiydi. 

Sami Bey, meydanda bir miiddet dur· 
du. Arkasma bakh. Leblebicilere dogru 
yi.iriidii, sonra bir diikkanm cam! oniinde 

-- ----=-----~~---- --------~---~--
~--_-

2 Haziran 1931 

J\vrupada heyecan devam ediyor 
Valencia hiikumeti biitiin diinya mi lletlerine hitaben bir nota ne,retti. 
Almanya ile italyantn; tekrar serbest kalmalartndan istifade ederek 

Franco hiikumetine a~tk~a yardtm etmelerinden korkuluyor 
[Ba§taraft 1 fnct sahttede1 

ruzdan sonra hiikiimet tarafmdan alman 
tedbiri ve Almanya ile ftalyamn Londra
da yapbklan protestoyu miittefikan tas -
vib ediyorlar. 

Berliner Lokal Anc;ayker, diyor ki: 
«Alman toplan, Alman bayragma ta· 

arruz etmenin ne demek oldugunu Va -
lencia'ya gosterdi. Bundan ba§ka, bu 
toplar biitiin diinyaya Alrnanyamn mii • 
tearnzlar hakkmda kanun harici kim -
seler gibi muamele yapmak azmini ispat 
etti.» 

ltalyadan yiikselen tasvibkar 
sesler 

Roma I (A.A.) - Popolo eli Ro· 
rna gazetesi §oyle yaz1yor: 

«italyan - Alman noktai nazan rna
him olduktan sonra vaziyet almak mas1 
ademi miidahale komitesine aiddir. 

Komitenin kararlan vaziyetin icabatma 
uygun olmadJgi takdirde iki memleket 
haysiyet ve menfaatlerini korumasm1 hi· 
leceklerdir. 

V alencia'ntn notast 
Valencia 1 (A.A.) - Hiikiimet 1s

panyol milletine ve biitiin. diinya millet
lerine, Alman nazizminin lspanyaya kar· 
§I yaptJg1 cinayeti bildirmek ic;in, bir nota 
ne§retmi§tir. 

Notada, Alman ve ftalyan hiikumet -
lerinin ispanyol milletine kar§I bir ma 
hakiki dii§manhk hareketleri yaptiklan 
bildirilerek deniliyor ki: 

«E vvelce gizli ve bugiin ac;1k surette 
yap1lan bu hareketler Almerianm hom -
bard1manile azami haddini bulmu§tur. 

Miiteak1ben nota, kontrol kaideleri 
mucibince bu kontrolu yapan gemilerin 
mill! sulann di§mda kalmalan icab et • 
mekte oldugunu hatulatarak §U suretle 
devam ediyor: 

«Bundan ha§ka, Alman gemilerinin 
Balear adalarmda yapacak bir vazifeleri 
de yoktu. Bununla beraber Doyc;land 
mhiiSI ibiza limamnda demirlemi§ ve bir 
c;ok vesilelerle de tesbit edilebildigi gibi, 
diger Alman gamilerile birlikte, asi kuv
vetleri himaye ederek adalara ve hiiku -
met gemilerine taarruz eden asi gemilere 
radyo ile ye i§aretle malumat vermekte 
idi.» 

N otada Alman, amiralinin lspanyol 
askeri kumandamna verdigi notaya isti -
nad edilerek, «tayyarelerimiz, kendilerine 
Doyc;land tarafmdan yap1lan haks1z ta
arruza kar§l sadece rniidafaada bulun • 
mu§lrd1r.» denilmektedir. 

Alman hiikumeti, topraklanmlZI istila 
i<;in vesile aramakta marla devam edi • 
yor. Medeni diinya, boyle bir tecaviiz 
ve §iddet hilreketine miisaade etmemeli
dir. Ban§ istiyen biitiin memleketler, 
diinyanm bir harbe siiriiklenmesinden ic;· 
tinab istiyen biitiin milletler, lspanya mil
let ve hiikumetile birlikte protestoda bu
lunmahdir. 

lngilterede akisler 
Londra I (A.A.) - Daily Telgraf 

gazetesi, bu sabah «tehlikeli bir muka • 
bele bilmisil» ba§hgi altmda c;Ikmi§lir. 
Bu gazete, ezciimle ~yle yazmaktad1r: 

«Eger A vrupada yeni bir gerginlige 
mani olmak isteniyorsa, Almeriamn bom
bardimam meselesile biiyiik bir dikkat ve 
meharetle ugra§mak lazimdir. Ademi 
miidahale komitesi, boyle bir hadiseye 
mani olmak i~in aylarca ugra§h ve §imdi 
§iddetli bir hareket neticesinde elde edi
len biitiin neticeler s1f1ra inmek tehlikesi 
kar§Ismda bulunuyor. Mukabele bilmis
lin nihayet buldugu hakkmda Von Rib
bentrop tarafmdan verilen teminat diin • 
kii vak' alarm mahdud bir c;erc;eve ic;inde 

me§gul olur gibi yaparak arkas1m gozet • 
ledi. T akib edilmediginden emin olarak 
geri dondii ve caminin yamndaki lokanta
ya girdi. 

Etrafma bakmd1. lrfan kiic;iik bir ma
sada bekliyordu. Babasmi yalmz ve yi.izii 

bembeyaz, heyecanla gerilmi§ bir halde 
goriince hayret ic;inde: 

- Ley Ia gelmedi mi baba? 

Diye sordu. Sami Bey cevab vermi • 
yerek bir iskemle c;ekti, oturdu. Gozlerini 
oglunun gozlerine dikti. 0 babasmm bu 

halinden iirkmii§ gibi birdenbire sarard1, 

bozard1, sustu. Oniine bakh ..• 

Sami Bey ba§mi salhyarak: 

- N e yaptm 1rfan, ne yaptm? 

Dedi, lrfan gozlerini babasma c;evir • 
mekten korkarak cevab verdi: 

- Ben size haber vermi§tim baba, ne 
yapay1m? Elimde degildi ... Art1k hayata 
ahlacagim bir mada .. , 

Sam! Bey hiddetten kipkitiDIZI kesildi. 
Fakat etraftan duyulmaktan ~ekinerek 
hJTSmi gutlagmda toplad1. Bogulur gibi 
bir sesle: 

- Katil evlad! .. dedi. 
!rfan birdenbire ba§ma bir ta§ dii§mii§ 

gibi sasahyarak: 

kalacag1 iimidini vermektedir. 
Bununla beraber ademi miidahale ko

mitesince viicude getirilen eserin en biiyiik 
kismmm mahvolmasJ ispanya vaziyetini 
Avrupa i<;in yeni bir tehlike haline getir
mi§tir. Alman obiisleri, milletler arasm
daki ittihadm Avrupada siikunetin iade· 
sini miimkiin k1lacak bir noktaya geldigi 
hakkmdaki kanaati sarsml§lardlr.» 

miidahale komitesi a§agidaki kararlari 
ittihaz etmi§tir. 

1 - ftalya ile Almanya tarafmdan 
verilen karar, komitede temsil edilen bii~ 
tiin hiikumetlere bildirilerek vaziyet hak• 
kmda fikirleri sorulacakhr. 

2 - F rans1z ve ingiliz gemileri asi !s• 
panyay1 kontrol etmege devam edecek • 
lerdir. 

Times gazetesi, ademi miidahale ko • Franslz murahhasi, Almanyamn mu .. 
mitesince viicude getirilen eserlerin agir kabele bilmisil hareketi hakkmda tees • 
bir darbeye maruz kaldigmi kaydettikten siiflerini bildirrni§, Bilbao mmtakasmda 
sonra §Unlan ilave eylel!lektedir: bir Frans1z tayyaresinin ve Fransada 

«ispanyol taarruzile Alman mukabe • Cerbere arazisinin asi tayyareleri tara .. 
lesinin gizli sebebleri ne olursa olsun AI- fmdan bombard1man edildigi halde Fran .. 
manya ile ltalyamn ademi miidahale ko- samn kanuni yoldan aynlmad1gm1 hahr• 
mitesine avdetlerini temin etmek meselesi latmi§tlr. 
pek biiyiik bir ehemmiyeti haizdir.» Eden'in beyanatr 
Franstz gazetelerinin miitalealarl Londra 1 (Hususi) _ Hariciye Na· 

Paris 1 (A.A.) - Sabah gazeteleri zm Eden Avam kamarasmm bugiinkii 
ibiza hadisesi ve Alman mukabil tedbiri celsesinde ispanya hadiseleri hakkmda 
hakkmda uzun .tefsiratta bulunuyorlar. beyanatta bulunarak demi§tir ki: 

Matbuat, Alman mukabele tedbirleri- «- Alman ve italyan harb gemiled 
nin §imdilik nihayet buldugunu bildiren Ispanyadaki kontrol i§ine i§tirak etme " 
beyanatm mahsii> bir salah has1l ettigi - mektedirler. Bununla beraber bu iki dev• 
ni kaydediyorlar. Jete aid ticaret gemileri eskisi gibi kon • 

Bundan ha§ka, gazeteler Par~ ve trola tabi tutulacaklardir. lngiliz hi.ikii .. 
Londranm ademi miidahale siyasetini ta· meti vaziyetin vahim bir §ekil alrnasma 
mamen muhafaza ve Almanya ile ita!- mani olmaga c;ah~maktad1r. Bu maksad· 
yaYl ademi miidahale komitesine don - Ia son hadiseler hakkmda alakadar dev• 
diirmek vazifesile miikellef olduklanm letlerin noktai nazan sorulmu§tur. in • 
bildirmekte ve Alman mukabil tedbirini giliz hiikumeti Doyc;land mhhsile Al
fazla bulmakla beraber takdir edilebile - meria'nm bombardimamm §ayam tees .. 
cek mahiyette bulmaktadirlar. siif addetmektedir. 26 may1sta fngiltere-

Matin gazetesi, harbin umumile§mesi nin Hardy mhllSI da bu nevi bir hadise 
tehlikesinin §imdilik bertaraf oldugunu ve ge~irmi~. fakat mesele diplomatik ka • 
Almanyanm Almeria'nm bombard1mam nallarla halledilmi~ti.» 

ile iktifa edecegini yaZiyor. lJlen Almanlar Almanyaya 
Moskovada heyecan nakledilecekler 

Moskova I (Hususi) - Almeria'mn Berlin 1 (A.A.) - Hitler, Deutsch· 
bombard!mam miinasebetile gazeteler land' a yapilan tecaviiz neticesinde olen
Aim any a aleyhine §iddetli ne§riyatta bu· lerin cenazelerinin devlet hesabma AI • 
lunmaktadirlar. Pravda gazetesi bugiin· manyaya getirilmelerini ve Alman top ;j 

kii ha§makalesinde Almanyanm lspan - raklarmda defnedilmelerini ernretrni§ " 
yadaki harbi uzatacak vesileler ihdas et- tir. 
mekte oldugunu ve bu sahada italyanm 
da kendisine miizaheret ettigini yazmak
tadu. 

Ademi miidahale komitesinin 
kararlan 

Londra 1 (A.A.) - Salahiyettar 
bir membadan ogrenildii§ine gore, dun 
ak§amki toplanhsl esnasmda tali ademi 

*** 
$ehrimizde matem 

ispanyada cereyan eden son hadiseler 
neticesinde tayyare bombardtmanmdan 

olen Doy~land mhhs1 miirettebahmn 
matemini tutmak i.izere §ehrimizdeki AI· 
man miiesseleri diin yanm bayrak ke§i • 
de etmi~lerdir. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II 1 1 1 1 1 I I I I I I I I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •• 

Hilal taktmi voleybol ~mpiyonu oldu 

istanbul voleybol §ampiyonasJ bitmi~? ve HiliH kuliibii voleybol tak1m1 istan
bul ~ampiyonlugunu kazanmi§tlr. Yukanki resim, §ampiyon tak1m1, kuliibun 
umumi kaptanile beraber gostermektedir. ~ampiyon tak1mm1 tebrik ederiz. 

- Katil mi? dedi. Kimin katiliyim ben 
baba? 

Sami Bey yiiziinii nefret ve hiddetle ek
§iterek: 

- Sus, dedi. Sus ... Sen bilirsin!.. 

Mektubunda neler yazd1gmi biliyorsun. 
Benden ni§anlm ic;in para istiyordun. 0-
nun da senin de saadetinizin nekadar az 

bir paraya bagh oldugunu yazJYordun. 
Sana aldiglm paranm beni nekadar k1t 
kanaat idare ettigini, hatta nekadar bor· 
ca girdigimi haber verdim. T ek seni o-

kutup mektebden c;Ikannciya kadar ne
lere katlandigimi yazmad1m bile... Fa
kat §U yaptlgma bak. 

irfan duvara miiteveccih olan yiiziinii 
etrafmdakilerden gizlemek ic;in avuc;lan 
i<;ine ald1, aghyordu: 

- Ne yapay1m baba ... lnsan bir ya§

ta ne yaptigmi bilmiyor. Hem bunun sizi 
bu derece muztarib edecegini .... 

- Beni mi? Y almz beni mi? Sen yok 

musun? Hem yalmz muztarib etmek mi? 
Mahvolduk evlad, mahvolduk:.. Y aph· 
gm cinayet, beni de, seni de, ailemizi de 

mahvedecektir. Alc;ak evlad ..• 
Sami Bey, bir an etrafma bakmd1. 

Y emek yiyenlerin nazan dikkatini eel • 

betmekten c;ekiniyordu. N ekadar yava§ 
konu§Sa hareketleri, yiiziiniin tekalliisleri, 

oglunun heyecam, gozya§lan, boguk ce
vablan etrafta merak uyandmyordu. 

Hi~bir §ey yemeden kalktilar, Beya .. 
z1d camisinden ic;eri girdiler. Sahaflar 
c;ar§ISma ~IktJ)ar. 1rfan ba§l oniinde ba " 

basmm yamnda yiiriiyordu. Gozleri ve 
zihni bulanml§, ba§ma gelen felakete he· 
niiz ah§amaml§ bir adam §a§kmhgile iki 

tarafma sallanarak gidiyordu. Sami Bey 
arada bir arkasma donerek takib edilip 
edilmediklerini anlam1ya ~ah§Iyordu. 

Car§!dan Mahmudpa§a yoku§una sap • 
tilar ve ancak oradan inerken Sami Bey 
ha§mi ogluna c;evirerek: 

- Sana yirmi be§ lira vereceg1m. 

Kac;, nereye is tersen git, nas1l ya§arsan 

ya§a... Fa kat artik bir daha beni gor • 
mege te§ebbiis etme. Eger adaletin elin• 

den kendini kurtarabilirsen tovbekar ola· 
rak Allaha giinahlanm affettirmege c;a • 
h§... Biliyorum ki §U dakikada benden 
c;ok zen gins in. Fa kat o paranm hayn 
yoktur. Belki benden alacagm iic; be§ ku· 
ru§ seni kurtaracak. Haydi .. 

<Arkas1 var) 
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BiR FiLiN MACERALARI 
III - Kuni ticaret islerinde ..• 

' 
[Evvelce c;1kan 

kmmlarm ozii: Nel· 
li ve Jim isminde iki 
~ocuk babalannm O• 
ltimii neticesi Hin • 
distanda hilliTletkar
lan Medard ile yal· 
n1z ba§larma kah -
yorlar. Babalarm • 
dan miras olarak 
kendilerine Kuni is
minde bir fille bir 
c;iftlik kahyor. (:ift
ligi sat.Jp yo! parasJ 
yapJYorlar. Fil ve 
hizmetkarla birlikte 
Parise geliyorlar. 
Pariste Kuni'yi var
yete artisti yap1yor • 
lar. !§ler evvela iyj 

~~-gidiyor. F akat son • W1l,.,.V\"'· 

ralan bozuluyor. J 
Medard, Kuni'ye 

tiearet i~lerinde c;a -
lt§mak tizere bir yer 
peyliyecegini soy le • 

mekle bo§ bir vaid
de bulunmaml§h. 0. 
turduklan mahalle -
den pek te uzakta 
olm1yan bir noktada «Sen» nehrinin tize
rinde sefer yapan vapurlar baZI ytikler 
ahyor ve bo§alhyorlardJ. Bu i§lere neza
ret edenlerden bir ikisine mi.iracaat ede -
rek: 

- Gortiyorum ki, dedi, yiik bo~alt -
t.nak ve yiikletmek ic;in Hfi adamm1z yok. 
lster misiniz, size oyle bir pehlivan geti-

~:~ ki adamlanmzm yirmisinin gorece
gl 1§1 onlardan daha c;abuk yapsm ve da
ha ucuza mal olsun I 

Hepsi birden gtil
diiler: 

- Ostad, diye 
cevab verdiler, bi -
zimle alay m1 edi - !"»<~""' 
yorsunL 

- Alay etmiyo -
rum, bahsettigim bir 
fildir!.. 

Ve Kunu'yj hal-
land1ra balland1ra 
metetti, Hindis • 
tanda gormii§ oldu
gu i§leri goklere <;I· 
kardt: 

- Bir kere geti • 
reyim, diye ila ve etti, tecriibe edin, bu
nunla bir§ey kaybetmezsiniz ve hic;bir 

taahhi.id altma girmi§ olmatstmz. 

Ertesi gi.in Medard ile Jim, Kuniyi 
getirdiler. Jim, hayvam ok§Iyarak ken· 

disine tath tath ~ir§ey soyltiyor. 
Bu ~ekilde Kuniye yapacag1 i§ler 

hakkmda talimat vermi§ oluyordu. Va
purlardan ho§altJ!acak ve onlara yiikle • 

necek e§ya ekseriyetle biiyiik kalaslarla, 
f1c;tlar ve c;uvallardan ibaretti. 

Kuni gerek c;uvallan, gerekse kalas • 
ian ve ftc;1lan hie; zahrnet c;ekmeden sanki 
tiiy kadar hafifmi§ler gibi kolayhkla kal
dmyor ve yava§c;a yerlerine koyuyor • 
du. 

Vapur tayfalan, toplanan halk Ku • 

ninin c;ah§masmi hayret ve iftiharla sey

rediyorlar. Her yeni gelen vapurun sa· 
hibi hayvamn bu marifetini goriince ken

di i§ini de ona yaphrmak istiyordu. 
Bir hafta sonunda Kuninin bir dakika 

bo§ zamam kalmamJ§h. Sabahtan ak§a· ............................................................. 

Hem bilmece, hem ·karikatiir: 
- A vex nerede? 

rna kadar her an durmadan c;ah§Jyordu. 
F akat i§ c;ogaJd,kc;a hayvamn eski hevesi 
kalmamaya ba§laml§tl. ilk zamanlar is • 
keleden vapura uzat!lmi§ olan kalas1 §evk 
ve gayretle oldugu kadar binbir ihtimam
la gec;iyordu. Halbuki son zamanlarda 
zaman zaman kalasm online gelince du· 
ruyor, Jim yanma yakla§IP te§vikatta bu
lunmaymca bir ad1m ileri gitmiyordu. 

Bir zaman geldi ki arhk Jimin nasi • 
hatleri de para etmemege ba~ladt. Gene 
adam, hayvam ok~uyor, hatta ona ~eker
ler veriyor, lakin bir turlii inadmdan vaz
gec;iremiyordu. Kuni mi.itemadiyen hor • 
tumile kalasm bir noktasmi gosteriyordu. 
Jim hemen gidip o noktaya yakmdan ba
kmca bir c;atlak gordii. Bir miiddet son
ra Kuninin ve e§yamn ag1rhgma daya • 
namamas1 ihtimali vard1. Jimle beraber 
biittin etraftakiler de hayvanm yorgun· 
luk ve tembellik dolay1sile degil, ihtiyat
karhgl yi.iziinden bu 1srarda bulun • 
dugunu anhyarak Kuninin zekasm1 bir 
defa daha takdir ettiler. Nitekim kalas 
degi§tirildikten sonra fil gene eskisi gibi 
hamaratc;a i§ gormege ba§lad!. 

Kuniyi civardakilere sevdiren ve tak
dir ettiren ikinci bir hadise de §U 
idi: Jim, bir taraftan filin zeki ol • 
dugu kadar hesab bildigini de is • 
bat etmek ve diger taraftan vakit 
kazanmak ic;in naklettigi e§yanm iicre· 
tinin bizzat Kuni tarafmdan almmasml 
usul ittihaz etmi§ti. Hayvan hortumunu 
uzatarak kendisine verilen gumii§ para • 

Ian meharetle ahyor, sonra gotiiri.ip ka -
sadar Nelli'nin elindeki kiic;uk kesenin 
ic;ine b1rakiyordu. 

Bir gun i§ sahiblerinden biri ya eglen
ce veya muziblik olsun diye Kuninin u • 
zatt!g1 hortumunu bo~ olarak geri c;evirdi. 
Ona hic;bir para vermedi. Kuni bu vaziyet 
kar§tsmda birkac; dakikahk bir tereddud 
am gec;irdikten sonra ta§ImaKta oJdugu 
ftc;Jlardan en biiyiiklerinden birini sec;ti 
ve onu kaldmp oyle bir §iddetle yere 
vurdu ki ftc;! paramparc;a oldu ve ic;in • 
deki zeytinyag1 etrafa yay1ldt. 

Yak1a, hayvan kJzdmldigi ic;in bu ha
reketinde hakhyd1. F akat 5§ sahibleri 
bunu dinlerler mi? 0 dakikadan itibaren 
herkes Kuni ile ah, veri§i kesti. Jim, 
Medard ve Nelli kumpanyas1 kazanc; va
sttalan olan hayvanlanna hic;bir i§ hula • 
madtlar. 

0 vakit Medard: 
- Ticarett n de paYJmizi aldtk, dedi. 

Tiyatro meselesinde ba§ImJza gelen bela 
kadar berbad degilse de gene bize epey
ce tuzluya mal olabilecek bir vak'a idi .. 
Bakahm, §imdi ne yapacag1z I 

Jim yan §aka yan ciddi: 
- Bana kalusa Kuni yerden goke 

kadar hakhd1r.. Onu k1zdirmamak Ia -
ztmd1! 

Nelli biraz ktzgm cevab verdi: 
- Kuni hakh olabilir, lakin onun hak

h olmas1 bizim karnimizl doyurmaz ki .. 
Biitc;emizin ac;tk kalan varidat k!Smmi 
§imdi ne suretle do!duracag1z? Bilhassa, 
onun yemesi, ic;mesi ve yatmas1 kalkma -
sma aid masraflar bize ytktm oluyor .. 

- fyi amma, §imdiye kadar bize bu 

TORK KIZI 
Akb olan ba~mda 
Bunu bilmeli gayn: 
Kalmaz yurd sava~mda 
Kadm, erkekten ayn! •• 

• 
Tiirk kizi, ban!$ varsa 
Durur girip evine! .. 
Abhr c:enk 1;1kana 
Toplarm alevine! .. 

• 
Bilin: AYJrd edilmez 
Sava~ta kad1n. erkek! .• 
Millet silahlamr tez 
Yediden yetmi~e dek! .. 

• 
Tiirk oglu da~da. ta~ta 
Vuru~ur, durmaz geri! .. 
Tiirk klZI da sava§ta 
Geri bnalur eri! •• 

• 
Ta§Irmya ah~h 
Yurd a~kxnx kalbinde! .. 
Erkek gibi ~;ah!ih 
Anadolu harbinde! •• 

• 
Yoktur kalbinde korku: 
Ahrsm hmcrmizi! .• 
Erkekten fazla oku, 
Ey Tiirk klZI; Tiirk km! .• 

IFAYDALI BU.GiLER I 
lnsanlar goriinmeden gezip 

dolatabilecekler mi? 
Romanyah bir mtihendis, insan, hay

van, bina ve saire gibi canl1 veya can
siz e~yamn goriinmez bir hale getiril • 
mesi mtimkiin olacagm1 ileri siirmek • 
tedir. Hatta bu alim, birc;ok yiiksek kim
selerin huzurunda birc;ok tecriibeler 
yapmi§ ve bu tecrtibeler esnasmda rnu
ayyen ban e§yanm iizerine makinesin-

dan <;1kan garib bir ziyayt aksettirerek 
onlan goriinmez bir hale getirmi§tir. 
Amerikah zenginler Romanyah mtihen
disin bu icadm1 ytiksek fiatla satm al -
m1ya hazirlanmaktadirlar. 

Diinyanm en biiyiik dolusu 
Afrikada Duban §ehrinde mtithi§ bir 

f1rtmay1 miiteak1b dolu yagm1ya ba§la -
ml§ ve §imdiye kadar diinya ytiztinde 
goriilmemi~ derecede btiyiik dolular 

dii§mii§ttir. Bunlardan bir tanesinin bii
yiikliigii devekU§U yumurtasmmki ka • 
dar ve ag1rhg1 da bir kilo imi§. Diger 
dolu par~alan da tavuk ve giivercin yu
murtalarmt and1nyormu§. Dogru mu, 
yalan m1, arhk orasm1 Allah bilir! 

kadar hizmet ehni§ olan Kunicigi ka~l 
di§arl edemeyiz ya I 

Medard ba§Im ka§Iyarak: 

- Gene i§in kolaym1 ben buldum, 
dedi. Kuniyj hayvanat bahc;esine koya • 

nz. Oradaki hayvanlara iyi baklld1gmda 
§iiphe yok .. Sonra s1k s1k onu gidip gore
biliriz ! ... 
Jim memnuniyetle: 

- Fena fikir degil, diye cevab verdi, 
hemen miiracaat edelim. 

Bu sefer Nelli soze kan§h: 
- AmcamiZI da Parise geldigimizden 

haberdar etsek fena olmaz .. Hem, belki 
Kuninin hayvanat bahc;esine kabulu hu
susunda bize yard1m edebilir. Kendisi 
btiyiik bir alim olduguna gore her halde 
«Hayvanat bahc;esi» direktoriiniin mu • 
hakhk dostudur I 

Jim, hemen masa ba~ma gec;ti. Arne· 
dee amcaya uzun bir mektub yazd1. 

- Arkasr gelecek hafta -

Ankara, Ke~;iOrende Orban 
Tana<;an 

Eski§ehir Kurtulu§ okulunda 
Hasan Bayburtluoglu 

•••••••••••••••••••••• Ill ••••••••• Ill ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bilnteceyi ~Ozenler 

Bilmeceyi dogru c;ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini bas -
mtya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi <;Ikmak mutlaka hediye kazanmi§ 
olmakhga delalet etmez. Mtikafat kaza
nanlann isimleri her aym ilk haftasm -
da ne§rolunan btiyiik listeye bas1hr. Sol
dan saga s1ra ile: 

1 - 1talyan mektebi 12 Arttir. 

2 - Tarsus orta okul 341 Muzaffer 
Olcay. 

3 -Adana erkek lisesi 233 Ahmed 
Karadal. 

4 - Elaziz ilk okul 725 Okaygiin. 
5 - Straselviler Siimer apartiman1 12 

Sonya. 

6 - Bursa erkek lisesi 1152 ihsan E-
gecioglu. 

7 - Kad1koy orta okul 150 Semih Efe. 
8- <;orfu yag fabrikasmda Gerc;eker. 
9 - Tepeba§I Asmalunesgid 46 No. h 

aparhman Mehmed Onal. 
10 - Devlet Demiryollari makas~1 

Ahmed Karg~ kizl Necmiye Karg~. 
11 - Antalya Elmah ilk okul 48 Cahi. 
12 - Trakya ilk okulu 296 Necdet 

Ttirkoglu. 

13 - istanbul berberler kursunda 21 
Enver Ozvural. 

14- Beyoglu 3 iincii ilk okul334 S. A. 

Kalin. 
15 - Ortakoy lisesinde 74 Ru§en Gor

gtin. 
16- Gemlik Ye§il sokak 6 numarada 

Niyazi. 

17 - Urfa 1htJsas mahkemesi hakimi 
oglu Faruk. 

18- 'ttskiidar <;ambca caddesi 7 nu
marada Giizin. 

Nasd te§ekkiir edeyim? 
Bay Tinton dar bir sokaktan ge~erken 

pencereden ba§ma bir tiiti.in tablasmm 
ic;in,deki bi.itiin kiiller bo§alhhyor. 'ttstti 
ba§l berbad bir hale geliyor. Derken e
linde f1rc;a, kapmm birinden bir ~ocuk 
f1rhyor, Bay Tintonun iistiinii si.ipiirii
yor. 

ihtiyar elini cebine sokuyor: 
- Yavrum, diyor, sana nas1l te§ekkiir 

edebilirim? 
- Bay amca, ba§kalarmdan on kuru§ 

ahyorum amma, siz be§ kuru§ verseniz 

kafi! 
I 11111111 I I Ill II t 1 IIIII Ill II 11111 t 1 II Ill Ill IIIII I I II Ill I II II I I II I I I I I I I I I 11111111 Ill Ill Ill Ill 111111 I I I II I I II Ill Ill I I I Ill Ill 

YAZISIZ HiKAYE 

A-frikada hala yamyamlar 
var! · 

Afrikada Niger nehri civarmdaki 
Mossi ismini ta§Iyan Zenci kabilelerin • 
den mtite§ekkil hiikfunet 11 inci as1rda 
te~ekkiil etrni§ bir devlettir. Hiiktimdar
lanna Morho - Naba unvaru verilmi§tir. 
Mossi devletini te§kil eden kabilelerin 
hallo bugtine kadar yamyamhk s1fat ~ 
lanm Mia muhafaza etmektedirler . 
Bunlar hayvan etinden ziyade insan eli 
yemekten zevk almaktadlrlar. Halbuki 
fen noktasmdan kendi cinsinin etini yi
yenlerin mide ve barsaklarmm iyi i§
lemedigi bir!;ok tecriibelerle sabit ol • 
mu~tur. Fakat otedenberi hayvanatl ve 
diger yiyecek, ic;ecegi k1t olan yerlerde 

veraset §eklinde bu adet devam edip 
gelmektedir. Maamafih sosyoloji ilmi 
kendi cinsinden olanlarm etini yemek 
adetinin dini bir manaSl oldugunu ileri 
siirmektedir. Mesela ban vah§i kabile
lerde ihtiyarlar muayyen bir devreye 
gelince, oldiirtilmekte ve etleri merasim 
ve ayinle yenmektedir. Bundan maksad 
onlarm viicudlerinin toprakta c;tirtime
mesi, bilakis evladlarmm akraba ve ta
alh1katmm kanlarma kan§mas1d1r Ke
za ban kabileler de harblerde oldtir -
diikleri dii~manlarmm etlerini yerler. 
Bundan maksad da onlarm habis ruhla
rmm tekrar gelip onlan taciz etmesine 
mani olmaktlr. 

Bir ~ok Amerika kabilelerinde de harb 
esirleri uzun zaman, bizdeki kaz ve or -
dekler gibi ihtimam ve dikkatle besle -
nildiktan sonra yenirler. Seabrock is -
mindeki bir seyyahm anlattiklarma go
re, Mossi htikfuneti halkmdan baztlan 
bu adama ~imdiye kadar 10, 12, 15, 20 
Zenci yediklerini itiraf etmi§lerdir. 

(merakh ~eyletrj 
Kral arantyor! 

irlanda adasmm Donegal korfezinde 
Tory isminde bir ada var. Bu ada yan 
miistakildir ve ba§mda kral unvamm 
ta~1yan bir htiki.imdar vard1r. Fakat bu 
kral stilaleden gelmez, bir meb'us gibi 
intihabla sec;ilir. Gec;enlerde buranm 
k:rall Harty olrnii§ ve yerine diger bir 
hiikiimdar sec;mek laz1m . gelmi~tir. Halk 
namzedliklerini Han etmek ic;in bir ~ok 
kimselere miiracaat etmi§lerse de kim
se boyle bir §eyi kabul etmek isteme • 
mi§tir. Halbuki Tory adas1 ahalisi soy
lendigine gore bugiinkti. medeniyetin 
dagdagalarmdan ve gtiriiltiilerinden u

zak bir §ekilde ya§amaktadirlar. Gra • 
mofon, radyo, otomobil ve saire yoktur. 
Yalmz ne var ki Tory adasi halk1 kral
lanna hic;bir maa§ vermiyorlarml§. Nam 
zed zuhur etmemesinin sebebi bu olsa 

gerek! 

Gelecek de.fa 
Miikafat kazananlarm isimleri 

ve 

Y eni bilmece 
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Midenize 
Dikkat ve iyi 
HAZIM ediuiz. 

c;abuk, iyi ~ignemeden yemek yiyenler, fazla ~aharath ve biberli 
yiyenler, bilha~sa i~ki i~enler midelerini tahri~ ederler ve 

EK$iLiK, HAZIMSIZLIK, 
aguhk, ba~ donmeleri hissederler. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

HAZIMSIZLIGI, MtDE EKSiLlK ve Y ANMALA· 
RINI giderir, tNKIBAZI DEFEDER. Bugunden bir 
§i§e MAZON ahmz. Hi~bir miimasil miistahzarla ktyas 
kabul etmez. MAZON isim, Horoz markasma dikkat. 
Oeposu MAZON ve Boton ecza deposu, Istanbul Yeqipos
tane arkasmda. No. 47. 

GUNUN BULMACASI 
1 ~ !l 4 ll II ' S !I 10 

11'' I I I I ITiil 
2 I I I I I 1•1 I I 
a I I I I ,., I I I 
4 I 1•1 I I I 1•1 
5 1•1 1•1 I I I I I 
6 I I I 1•1 I I I I , 1•1 I• I I I 1•1 
8 I I 1•1 I I I I 
~ 1•1 I I.UI 1 ui• I I I I 

Soldan saga: 

1 - Gfuiiltiicii. 2 - Mitoloj!, nehlrdekl 
nakllye vas1tas1. 3 - Adi ha11, mutlaka prrt1 
kellmesile birlikte ooylenir. 4 - Erkek, 
lornuzt bir may!, franslZca •zengin,., 5 -
Bir 11? ic;ln yalvaran. 6 - Mabud, kiic;iiktiir 
amma mide bularu:ltnr. 7 - Bir hayvan. 
8- §air, taze degil. 9- Kanadll bir hay
van, ooylev. 10 - Mukaddes bir ay. 

Yukartdan a§a~ya: 
1 - Fazla tatll. 2 - Yemende blr yer, 

tarthte me§hur bir Strb krall. 3 - F4ya, 
ba~ma kalona. 4 - Qev!k, esk! oteller. 5 -
Osmanll biiyiiklerlne ver!Ien arazi, kaba 
adamlarm kullandtklan blr tabir. 6 - Gi.i
zel san'at, Fransada bir §ehir, bi.iyiik igne. 
7 - Makine Ievaztmatmdan biri. 8 - Di\;
lerint gec;ir~ olan, cihet ve tarBf. 9 -

iytligt c;ok .seven. 10 - itiyad peyda et~ 
olan, c;abuk. 

Evvelki bulmaeanm hallt!Cb1:mi~ ~ekli 

1 2 8 4 5 6 1 8 9 10 

jKIO!VIAILlAIMTAfcfA] ~AIVIAIRI•I•IAILIAIN 
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t CIA LIIINIUI s l•lo El 
sAIMIAINl•I~I•IBIAI• 
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1 
'IIRI• D 
o '-ljK A 

AILIAIVIE IR Ell 
Rl I INI.IMJAlV 

ist. Borsas1 1/6/937 
PARALAR 

I Sterlin 
1Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 

. isvicre Fr. 
Leva 
Florin 

:Kron Cek 
Silin Avusturn 

·Mark 
Zloti 
I Pensto 
Ley 

Ah$ 
621.-
123.50 
110.-
120.-
80.-
21.75 

565.-
20.-
63.-
70.-
21.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

Sans 
627.-
126.-
113.-
125.-
84.-
21.75 

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
23.-
24.-
14.-
52.-
32.-

Dinar 
'Kron isvec 
1Aitm 
Banknot 

1054.-
254.

(;EKLER 

1055.-
255.-

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milllno 

tBriiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prast 
Vinna 

I 
Madrid 
Berlin 
V~ova 
BudaDeste 
Biikres 
Belsn-ad 
Yokohama 
Moskova 

I(Stokholm 

Acdi$ Kapan1sl 
625.50 623.-

0.7878 0.78625 
17.685 17.69 
14.9720 15.0320 
4.6750 4.6938 

87.37 87.72 1 

3.4532 3.4670 
63.9488 64.205 
1.4330 1.4388 

22.6858 22.7125 
4.2062 4.2230 

13.7490 13.8042 
1.9650 1.9730 
4.1566 4.1734 
3.9810 3.9968 

107.5940 108.025 
34.5325 34.6710 

2.7464 2.7575 
24.03 23.935 
3.10 3.1132 1 

ESHAM 
Acibs Kapanll) 

Asian (:imento 13.70 13.70 
Merkez Bankas1 88.25 88.25 

iSTiKRAZLAR 

Tiirk borcu I Pesin 
,. ,. I Vadeli 
• ,. D Vadeli 
• • mVadeli 

· . Er~ani 

Acdts 
18.85 
18.60 
18.425 
18.05 
95.

TAHVtLAT 

l
' Anadolu I Pesin 

• I Vadf'Ii 
,. D Pesin 

Acd1s 
40.-
40.-
40.-
40.-

Kanams 
18.85 
18.85 
18.55 
18.05 
95.-

Kanarus 
40.-
40.-
40.-
40.-I • n Vadeli 

1

1 

• Miimessil 
• • Vadeli ~.90 43.90 

~·~~~==========J 
SAMSUNDA 
Balk Kitabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bii
tiin mekteb kitablan, ktrtasiye, 
mecmua ve gazetelerin tevzi yeri· 
dir. En son model daktilo ve fo -
tograf makinelerini de burada bu
lursunuz. 

Samsun - Gazi caddesi 

Devlet Demiryollart· Limanlar1 ve 
Miidiirliigiinden: isletme Umum 

' 
6/6/937 tarihinden 16/8/937 tarihine kadar Haydarpa~a - Adapazar ve 

Izmit - Adapazar arasm_da pazar giinleri i<;in gezinti trenleri sefere konul • 
mu§tur. Haydarpaiadan saat c7,10» dave Adapazardan saat «17.00 · de hareket 
eden trenler yalmz ii<;iincii mevki arabalardan keza Haydarpa~a~.an saat 
c8,35· te Adapazardan da saat c15,38 • de hareket eden trenler birinci, ikinci 
mevki arabalardan te~kil edilecektir. Gezinti trenlerinin bazx istasyonlara 
van~ ve kalkt~ saatleri a§ag1ya dercedilmi§tir. Muhterem halka ilan 
olunur. (3125) 

!stasyonlar 1 inci tren 2 nci tren 

Haydarpa~a 
fzmit 
Sapanca 
Adapazar 

Adapazar 
Sapanca 
fzmit 
Haydarpasa 

!zmit 
Sa pane a 
Adapazar 

Adapazar 
Sapanca 
!zmit 

NAZARI DiKKATE: 

Van~ Kalkw Vart~ Kalkt$ 

10,02 
11,01 
11,44 

7,10 8,35 
10,08 Durmaz 
11,06 11,48 11,58 

12,35 

15,38 
16,12 16,18 17,35 

18,36 
21,35 

17,00 
17,43 
18,40 Durmaz 

19,40 

9,24 
10,00 

18,27 
19,26 

8,34 
9,26 

17,50 
18,37 

Haydarpa~adan saat c8,35• ve Adapazarmdan saat c15,30• da hareket 
eden 1056 ve 1057 numarah birinci, ikinci mevki arabalan hamil trenimiz gi
di~ ve donii~te izmitte tevakkuf etmez. (3125) 

Tire Orta Okul Kurma 
Cemiyeti Ba,kaniigindan: 

1 - Tirede yeniden yaptmlacak olan ve tahmini ke§if beC.eli umum ye· 
kUnu (42507) liradan ibaret bulunan (Orta Okul) binasmm (temel, ta§ ve 
tugla duvarlan, betonarme ve <;ah) in§aatma aid (24113) lirahk k1sm1 ka
pah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - f~bu birinci lusxm in!?aatm eksiltmesi 14 haziran 1937 pazartesi 
giinti saat (15) te Parti binasmdaki Cemiyet merkezinde yapxlacakttr. 

3 - isteklilerin (1808) lira (50) kuru!iluk muvakkat teminat ak<;e veya 
banka mektublarmx, §artnameye uygun bir §ekilde tanzim edecekleri, tek
lif mektublarma leffederek bu mektublan ihale saatine kadar imza muka
bilinde Cemiyetimize vermi§ olmalar1 §arthr. 

4 - fsteklilerin bu babdaki §artname ve in~aatm ke§ifname ve plan 
dosyasmx gormek ve izahat almak i~in istanbulda; Bah~ekap1 • Anadolu han 
(24) numarada mimar Abidin Morta~ ile fzmirde Liman i§leri Miihenc.isi 

Yusuf Karasuya ve Tirede de Cemiyetimize miiracaat etmeleri ve istiyen -
lere (10) lira bedeli mukabilinde bu dosyalardan bir niishasmm verilecegi 
Ha.n olunur. - (3128) 

inhisarlar 
500 ton 

Umum Miidiirliigiinden: 
Cavdar Sapi isteniyor 

Pa~abaht;e fabrikamtz ihtiyaci i~in ~artnamesindeki vas1flara gore 500 ton 
~avdar sap1 satm almacaktlr. 

I - Saplarm te§rinievvel iptidasmdan ba~la:rpak iizere azami dart ay 
zarfmda fabrikaya teslimi me~ruttur. 

II - Talib olanlarm yi.izde on be~ teminat ak<;esile oeraber ve 7 hazi
ran 937 tarihine kadar fnhisarlar Umum Miidiirliigiinde Miiskirat Muame
lat Subesine miiracaatle teklif mektublannt vermeleri. (3131) 

Adalar1 Giizelle~tirme Cemiyetinden: 
Kongre i<;in 30/5/1937 pazar giinkii toplantld;t ekseriyet basil olamadx

gmdan cemiyetler kanununa tevfikan i<;tima1p 6/6/937 pazar giinii saat 15 e 
=k olundugu ilan ve saym iiyelerin te~rifleri tekrar rica olunur. (3123)

1 inhisarlar Umum Miidiirliiiiiinden" 
I. - !daremizin Pa§abah~e !spirto fabrikas1 i<;in §artnamesi mucibince 

2500 lira muhammen bedelli 9 aded su kontorii a~;Ik eksiltme suretile satm 
almacaktrr. 

II. - Eksiltme 14/VI/937 tarihine rashyan t>azartesi giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levazun ve Mubayaat ~besindeki Ahm Komisyonunda yapxlacaktrr. 

III. - Muvakkat teminat 187.50 liradtr. 
IV. - Sartnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
V. - lsteklilerin miinakasa tarihinden 10 giin evveline kadar fiatsxz 

fenni tekliflerini inhisarlar Umum Miidiirliigu Miiskirat Fabrikalar ~ubesine 
vermeleri ve miinakasaya girebilmek ic;in de miinakasadan azami bir giin ev
veline kadar verilen tekliflerin muvaftk bulunduguna dair mezkfu §Ubeden 
vesika almalan lazxmdrr. Son giin vesika verilmiyecektir. 

VI. - isteklilerin kanunen kendilerinden arandan vesaik ile V inci 
maddede yazth vesikalar ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte eksiltme ic;in 
tayin edilen giin ve saatte adx ge~el'l Ab.m Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(2340) 

1 - 1/Vl/937 sah giinii saat 15 te kapah zarf usulile eksiltmesi yapxla
cagt ilan edilmi~ olan Camaltx tuzlasmda yap1lacak elektrik santrah tesisi 
i~i 15 giin miiddetle tehir edilmi~tir. 

II - Eksiltme 16/VI/937 ~ar§amba giinii saat 15 te Kabata§ta kain Le
vazxm Miidiirliigiindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktrr. 

III - Bu tesisatm Montaj1 da dahil oldugu halde muhammen bedeli 
sif izmir - 98000 - liradrr. 

IV - Muvakkat teminat - 6150 - liradtr. 
V - l;)artnameler 490 kuru§ mukabilinde inhisarlar Levaz1m ve Mu • 

l)ayaat §Uhesinden, Ankara ve !zmir Ba§miidiirliiklerinden almabilir. 
VI - !steklilerin fenni ~artnamede yazxh takatta bir gazojen tesisatx 

yapml§ olduklarma dair resmi vesikalarmx ve §artnameye uygun olmak iizere 
ihzar olunmu~ fenni teklif projelerini tetkik edilmek iizere eksiltme giiniin
den en az 15 giin evveline kadar inhisarlar Tuz Fen ~ubesi Miidiirliigiine 
vermeleri ve miinakasaya girebilmek i<;in miinakasadan azami ik.i giin evve
line kadar tekliflerinin muvaftk bulunduguna dair mezkur §ubeden vesika 
almalan laz1mdxr. 

VII - MiThiirlii teklif mektubunu ve aynca kanuni vesikalarile muvak
kat teminat ak<;esjp.i ihtiva edecek olan kapah zarflarm en ge~ ihale giinii 
tam saat 14 e kadar yukanda ad1 ge~en Komisyon Ba§kanhgma makbuz mu
kabilinde verilmis olmas1 laztmd1r. (2988) 

I istanbul Vaktflar Direktorlii2-ii ilanlart 

C iNS i 

Sadeyag. 

Miktan 
Kilo 
3500 

Hastane ic;in 
Sadeyag 
1maret i<;in 
Vejetalin yaji;t 200 
Hastane i<;in 

700 

Muhammen 
be deli 
Kurus 

82 

82 

56 

ilk teminat 
Lira Kurus 

215 25 

43 50 

8 40 

ihale giinii 

16/6/937 c;arsamba 
saat 15 te .. 

937 senesi i<;in Gureba hastanesile Laleli F1kara imaretine liizumu olan 
yukanda cins ve miktan yazth yiyecek ayn ayn a<;tk eksiltmiye konul -
mu~tur. 

ihalesi yukanda yazdx giin ve saatte Vaktflar Bafirniidiirliigii binasmda 
toplanan KomisYonda vaDllacaktlr. Sartnameleri hergiin Levazxm Kaleminde 
Roriilebilir. (2977) 

BAYANLAR ~OK uzucu 
F E M i L nedir? 

FEMiL kadmm ayhk ihtiya<;larmda kullanacagx yeni ve sthhi 
bir tuvalet «serviyeth dir. Hususi bir bagla kullamhr. En ince ve en 
s1k1 elbiseler altmda goriinmez. <;tkmh ve bi~imsizlik vermez. 

F E M i L s1hhidir. 
FEMiL serviyetleri sihhi ve fenni bir §ekitde hususi bir pamukla 

hazulanmt§hr. Emici kuvveti fazlaco~r. Kam derhal emer. Asia ku
rumadxgx gibi, tslakhk ta vermez. Gayet hafif ve yumusakhr. Cilde 
yapx~maz ve deriyi tahri§ etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN 
VE MiKROPLARDAN KORUR. 

F E M i L pratiktir. 
~iinkii giiniin faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. Ta§unas1 

ve kullanmas1 ~ok kolay,dir. Bilhassa i~e giden Bayanlara §ayani tav
siyedir. El ~antalarmda ihtiyat bulunduralilinir. ~ama§Ir zahmet • 
lerini tamamile ortadan kaldmr. 

FEMiL ve baglanm bir defa ayba~x ihtiyacmda denemek, biitiin 
doktarlarm bunu neden tavsiye ettiklerini anlamaga kifayet eder. 
Siz de tecriibe ediniz. 
Her Eczanede, Parfiimori ve biiyiik Tuhafiye magazalannda bulunur. 

BiR DERTTEN 
KURTULDUNUZ! 

SER·ViE TTE 
HYGiENiQUE 

FE MiL 

<;orlu Ziraat Bankas1ndan 
Sat1bga ~Ikardan Gayrimenkuller 

Kazasx Kovii Nev'i Dekar 

Corlu Karasm.1.t t;iftligi Tarla _ 275 

, ,. , • 137 

, . ,. • 55 
, 110 

, ,. . ,. 551 

, . ,. • 165 

, ,. ,. ,. 82 

,. ,. ,. • 41 

,. . ,. • 275 

,. . ,. • 220 

,. ,. 41 

,. • • • 275 

,. .. ,. 13 

.. . ,. • 13 

,. » » 45 

,. ,. ,. ,. 369 

.. . " ,. 275 

.. . ,. • 22 

,. ,. ,. ,. 8 

,. • • • 9 

,. . ,. ,. 330 

.. • 827 

.. . ,. 330 

.. ,. 220 

.. . ,. • 551 

.. .. 413 

.. • .. 137 

• • • 41 

.. .. .. ,. 27 

,. ,. .. 128 

• 606 

.. • • • 330 

.. .. 13 

" ,. . ,. 68 
,. .. ,. 248 

.. • • ,. 1516 

• • • 1516 

.. • • Bahc;e 27 

Mer'a ve 4365 
otlakiye 

M. 

700 

850 

140 
280 

'100 

420 

710 

355 

700 

560 

355 

700 

785 

'185 

031 

438 

700 

785 

271 

190 

840 

100 

840 

560 

400 

150 

850 

355 

570 

660 

540 

840 

785 

925 
130 

350 

350 

570 

250 

Tapu senedinin 
tarihi No.sx 

Subat 325 485 

• 

.. 
,. 
,. 

.. 
• 302 

• 

.. 

,. 

,. 

, 

,. 

.. 
.. 

.. 
• 

K.Evvel 339 

,. 

106 

405 
404 

407 

408 

409 

410 

386 

388 

403 

389 

385 

383 

382 

381 

380 

379 

378 

326 

325 

32/9 

31/8 

31/3 

31/4 

31/2 

• 31/5 

• 31/6 

Subat 325 390 

.. 324 

.. 387 

.. 413 

.. 412 

.. 411 

.. 341 47 

• 46 

K.Evvel 339 31/7 

" 10 

H U D U D U 

Sarkan demiryolu, garban Tav§ande " 
resi, simalen Karasxmt yolu, cenuben 
<;alhdere. 
Kahryolu Ac;matarla ve ~atak ve ta • 
rafeyn <;iftlik mer'as1. 
Tarafeyn erba'asx sahibi sened mer'as1 
Iki taraf1 Tekirdag yolu ve hazen sa
hibi sened tarlalan. 
Sahibi sened mer'asx ve Tekirdag yolu 
ve kapakta ~;atak ve sahibi sened mer'asa 
Katlrctyolu ve ~atak ve tarafeyn ~ift
lik mer'ast. 
Catak degirmen ve taraflan :;ahibi se· 
ned mer'as1. 
Degirmen yolu Sevindikliye giden yol 
ve Catak ve Kat1rcx yolu. 
Agxlc;arag1 ve Sevindikliye gid.en yolu 
ve Pelvan oglu tarlalan ve Ergene. 
A~ag1sevindikliye giden yol ve Agu 
<;atag1 ve sahibi sened mer'as1 ve Hii .. 
daverdi mandtrast. 
Iki tarafx CiMCiM oglu tarlasx ve sa • 
hibi sened tarlas1 ve A§agtsevindikliye 
giden yol. 
A~ag1sevindikliye giden yol ve Tekir • 
dag yolu ve <;atak. 
Degirmen yolu ve Tekirdag yolu ve 
Catak ve Ergene nehri. 
Corludan gelen yol Degirmen yolu ve 
c;i tl'k h rm 
A§agtsevindikliye giden yol ve ~iftlik 
mer'asx, jJ{i taraf1 Cim Cim oglu tarlas1. 
Tekirdag yolu ve Katucx yolu ve ~a .. 
tak ve diger tara£1 sahibi sened. tarlas1. 
A~agtsevindikliye giden yol ve saMbi 
sened mer'asx ve ~atak ve Gole giden 
siltara. 
Dart c;atak ve tarafx selasesi sahibi 
sene d. 
Eyi.i.b Aga Ergene nehri ve sahibi 
sened bah<;esi. 
Ayazma suyu akmtiSI Ergene nehri 
Ko~a Mehmed tarlas1 ve sahibi sened 
tarlasx. 
Tekirdag yolu ve <;atak ve sa'libi se • 
ned mer'asx ve tarafeyn kavak tarlasx. 
Ag1l ve nehir Ergene ve Tekirdag yolu 
ve bazan Sevindikliye giden yol ve 
mercimek arpahgx • 
Sarkan Sanlardan gelen degirmen yo
lu, garban ~imalen ve cenuben ~atak. 
Sarkan Eyiib Aga tarlasx, garban ve §l• 
malen ve cenuben <;:atak ve tarik. 
i;jarkan ve cenuben sahibi sened tarla
lan, ~imalen Sevindikliye yolu ve Ha-
Cl ibrahim vereseleri, garban Ergene 
nehri. 
$arkan Vakfa giden pat.aka ve ~iftlik 
mer'as1, garban Hocaali mezarhg1, ce
nuben Sevind.ikli yolu. 
$arkan ve cenuben sahibi sened tar • 
las1, garban Ergene nehri, §imalen 
Sevindikli tariki. 
$arkan ayazma, garban <;:atak, ~ima • 
len, cenuben sahibi sened mer'asx. 
Sarkan Vakxf<;atagt, garban ve §ima
Ien sahibi sened tarlasx. 
Demiryolu ve sahibi sened c;iftlik 
mer'asx. 
Tekirdag caddsi ve dmiryolu ve sahi
bi sned tarlas1 ve mer'a. 
Tekirdag yolu, Sevindikliye giden 
yol, demiryolu ve sahibi sened tarlas1. 
Eyiib Aga harmam ve Degirmen arln 
yol ve bazan arpabk ve <;iftlik ebniyesi. 
Taraft erbaas1 sahibi sened mer'asx 
Tekirdag yolu ve sahibi sened mer'as1 
ve <;atak digeri sahibi sened tarlalan 
Sarkan demiryolu, garban Tav~ande • 
resi. simalen Karasmxt tariki, cenuben 
Marmarac1k deresi. 
9arkan derniryolu, garban Marmarac1k 
deresi, $imalen <;:orlu suyu ve cenuben 
Karastmt yolu. 
$arkan sahibi sene.d tarlast, garban E
yiib Aga bah<;esi sxmn, ~imalen bar • 
man, cenuben degirmen. 
Karasmxt c;iftligi tarikile Ali Gelebi vak
fmdan ba~hyarak yol ile ortakbk arpa
hgx iistba~ma ve su degirmen arlnna 
ve Ergene suyu ile gidilerek Sevin -
dikli yoluna ve oradan vak1f c;atagma 
ve ayazma ve k1bleye dogru Hocaali 
mezaristana ve Ba!ia.bl <;:atagmdan Er
gene nehrine ve Ahlat tarla demiryolu 
ve Ali <;elebi vakfma ve Karasmxt yo -
lunda hitam bulur. 

Corlu Ziraat Bankasmm 2814 numarah kanun mucibince taksitlendirilmis borcunu vadesind.e vermediginden 
dolay1 Camiatik mahallesinden merhu m Serif Bey kerimeleri Faika ve Racer Hammlar vereselerinin yukanda hu· 
dud ve miktan yaz1h tarlalarm yariSl 1/6/937 tarihinden ba~hyarak 45 gi.in miiddetle artttrm1ya konulmu~tur. 

Artbrmxya i~tirak eden talibler artbrma bedelinin yiizde onu nisbetin de teminat akc;esi vermege mecburdur. 
!hale be deli pe~inen almacagt gi hi tellaliye, ferag h a rex vesair masrafl ar miisteriye aiddir. 
Artbrmwa istirak edecek olanlarm ihale ~nii olan 15/7/937 per§embe giinii saat (10) da Corlu Ziraat Ban· 

kasma miiracaat eylemeleri Han olun ur. (3132) 

.... 



2 Haziran 1937 

SEFAL ' • 
I N • 

I 
T ecriibe ediniz. 

Dis ve bas agnlan - Grip 
Nezle • Romatizmay1 

derhal ge~irir. 

SEFAUN lsmlne ve KUTUSUNA dikkat ediniz. 
S E FA L I N'i tecrUbe etmek 1stersenlz •••A•daki 

kuponu kesib Uzerlnde yaz•ll adresinden 

BiE ADET BEDAV ALABILIRSiNIZ. 

SEFALiN bedava numune kuponu 
Istanbul, Ankara cad. Meserret 

oteli yan•nda No. 88 
TORKiYE ECZANESi 

Adliye Bakanhgmdan: 
AGlk bulunan Band1rma Noter muavinligini imtihanstz gorebilmek ~art

larml haiz isteklilerin bir ay iGinde Adliye Vekaletine miiracaatleri Han 
olunur. c1352» (3025) 

Yalmz " i Y i " 

POKER 
b1~aklar1 vard1r. 

Dayantkhg. ve keskinJigi birer birer Iron· 
trol edildigindeo hepsi de miitesa
viyen keskin ve dayanlkhdarlar • 

.$ayet onlardan biri, aizi tamamen 
memnun edemedi ise "Poker, bi· 
lamiinaka~a degi,tirecektir. 

B U 0 I" Y 0 Z B i R G A t< A '" 1 i u i t<. 

Sovyet ORAKI Z E N i T 
makineleri Konya • 
Nigde, Afyonkarahisar 

Vilavetleri umurni 
acentalJ,ib ve 
ZENtT 

SEPARA 
T0RLERt 

Tiirkiye gene! sa tl~ deposu ve her 
nevi alab ziraiye depoziterl: 

TURK ZiRAAT Kol. !)ti. 
'I'i.inel Cad. 83, Galata, Tel: 6zinan 
'I'elefon: 41986, ~ubeleri: 1stanbul. 
Tel: 21850, Cumra: Telgraf: Kumrulu 

Asrf siit makinelerl 
hi~ bir makineyi c:=:;;~$:=;:~ 
kendine rakib giir
miyen miistesna 
bir SEPARATOR
diir. 

lyi istihsal ve bol ranchman, ancak 
20 sene garantili krrumaz cam mu~'i· 
reli Z E N t T'le kabildir. 

Ciinkii 
Teknigin bir ~aheseri olan ZEN1T 

daima ZENiT'tir. 

RIZA YI T ARAFEYN iLE SATI~ I 
Ampir salon, giizel yemek odast, ingiliz fotoy ve kanapeleri, diger muhtelif 
e~ya: (Fotoyler, sofralar, komodinolar, dolablar vesaire) Avizeler, ayna
lar, rerdeler . kristaller, bronzlar, Viyana ve Saks porselen taktmlan. 

Adres: MaGka Gozem aparhmam birinci kat No. 4 

izmir Liman isletme ldaresinden: 
Dort k1i!;;e mthhk demirin 8, 10, 12 milimetreli~nden 14 ton yuvarlak de

mir GUbugun 16, 18, 20 ve 22 milimetreliginden on b~ ton ve demir pul so
man ko~ebend ve lame demirlerinden de dort ton satm alacagtz. 

Pazarhk 16 haziran 1937 ~ar~mba giinii saat 15 te Liman t~letme Miidiir· 
Iiigii binasmda Sefler Enclimeninde yapilacaktlr. Teklifte bulunmak istiyen
lerin rnuvakkat teminat olmak iizere 350 lira yatlrmalan lazundlr. 

Fazla izahat almak i<;in Levaztrn Servisine miiracaat olunmas1 Han olu· 
nur. (3004) 

.,.. ______ •aeyoOiqndal-------• 

Cemal Tekin Lokantas1 
Bina sahibi Borek~ Bay Hiiseyin tarafmdan ylk1lacag1 cihetle lokanta· 

mu birc;ok fedakarllklara katlanarak ve birc;ok yenilikler gostererek yakm· 
da Taksim meydam kalitsmda 3 No. h diikkana na.kledileceAi saym mii~te
rilemize arzolunur. 

Cemal Tekln Lolcantas1 sah1bl : Cema1 Tekln 

Adliye Bakanbg1ndan: 
A<;tk bulunan Kt~ehir Noter muavinligine imtihansu noter olabilmek 

~artlarml haiz taliblerin bir ay ic;inde Ac1Jiye Vekaletine miiracaatleri ilan 
olunur. c1353» (3024) 

Mevduat i~in elveri~li ~artlar 
Para plasman1 i~in Ogiitler 
Kirahk Kasalar 

Hutun giin arastz a~tkhr 

Haydar Rifatm 1 eserlerinden 
Karagomlekliler thtilali 
Etriisk Vazosu 
lli~in 01 iimii 
Efendi lie U~ak 

1 Vikontun Oliimii 
tklimler 
tlk A~k 
Ku~iik Hikayeler 
Mevud Toprak 

' Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 

:

1

11 Tari.h Felsefesi 
Anarsizm 

100 Kr. 
20 • 
50 • 

Sahhk Ariel motosikleti 
Be~ bu~uk beygir kuvvetinde, sepetli, 

~ah~1r motosiklet ucuz sabhkhr. Kad1 -
koy MlSlrhoglu bisikletc;i Fahriye mii -
racaat. 

• Kad1n, ka~ ya!lnnda 
daha giizeldir? 

Bu sualin cevabm1, kimse-

1 N T 0 U R I S T ler veremiyordu. Fakat yapllan 
tecriibeler fU neticeyi verdi: 

ISTANBUL· • PiRE • HAifA - Kadm her yatta giizeldir! 

Arasmda muntazam seri posta Y almz, VENUS KREMI, VE-
« IAN RUDZUTAK » NUS PUDRASI, VENUS RU· 

6,000 tonluk liiks vapuru 2 haziran JU, VENUS BRIY ANTtNt, 
!;ar§amba giinii saat 20 de Galata nhtt • VENUS RtMELJ, VENUS E-

2 · .. .. · SANSI kullanmak s.artile ... 
mmdan hareketle I inci, nc1 ve U!;uncu ill••••••••llli••••llil 
smif yolculart alarak dogru (Pire \e 

Hayfa) ya gidecektir. Biitiin volcularm 
kamarst, yatag1 ve yemegi vard1r. T afsi

lat i!;in intourist miiessesesinin Galatad3 

Hovagimyan hanmdaki ~arkt Karib mii
messilligine 42653 

Ecnebi Bir FAMiLYA 

Zayl - Esrar - 1929 §ekl!nde hakkedil -
mi§ miihriimii 10/ 5/ 937 tarihlndenberl 
kaybettlm. Mezkur miihiirle klmseye bor
cum ve senedim yoktur. Yenislnl hakketti
receglmden zaylln hiikmii olmadi!!'mi ilan 
ederlm. 

Uskiidar ~eyh camlsl Arka sokak No. 
12 de Albay S1rn k1z1 Esrar Qlz 

Adana birinci icra memurlugundan: 
Alacakhlarile kongurdato akdetmek 

iizere iki ay miihlet verilen Adanada 
Armagan Pazan sahibi Biirhaneddin 

Yenikoy sulh huku.k bakimliginden: Ba§kanda alacag1 olanlarm yirmi giin 
Sanyerde Dereboyunda Alibey apar- ic;inde alacaklanm kaydettirmek iizere 

tlmanmda mu.kim iken 16 nisan 937 ta- komiser tayin edilen Adana birind icra 

iki sene i~in Ma~ka veya Ayas
]ta~a cihetlerinde denize vasi man
zarah 4 veya 5 odah bo~ bir apar
bman kiralamak istiyor. Taliblerin 
43898 No. ya telefon etmeleri. 

memurluguna miiracaat etmeleri ve hi· 
rihinde olen Belediye Su memuru Rattb lafma hareket edenlerin kongurdato mi.i 
Erverdiden alacakh olanlarm bir ay zakerelerinden haric blrak1lacaklan ilan 
zarfmda miiracaatle alacaklanm kay ~ olunur. (32072) 

_diiiet.ti.rm•e•11erui :inkian;dao]~ucl:nu~r~. ~;--.•(3•2•05•5)• - B i ~ki d ersl eri 
Z Uskiidarda ucu:r. It! . 

I
~ I Evmde hocas1z kendi kendii,e 

SA TILIK iKi EV bic;ki, diki§ ogrenmek istiyenlerle 
Uskijdarda Selimiyede Duvardibi Yurd talebeleri ic;in ~iikrii Canal 

tarafmdan yaztlmi§tlr. caddesi miikerrer bir numarab ve 
bir tarah Harem iskelesi caddesi 
dorder odah iki bane uc:uz sabhk
tlr. Kuyu, sarDI~ ve ufak bah~esi 
vardu, lsteyenler Klziltoprak istas 
von c1varJ Mebmen Ali Ayni ko~ 

kiine miirac:aat eduler. Tel. 60223 

ROMANY A SEYRiSEF AiN iDARESi 
Hareket edecek vapurlar: 

Kadm elbiselerine aid alan bf • 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya 
Be~ikta~ Dik~ Yurdunda sahlrr. 
Her evde bulunmas1 liztrndlr. TS§· 
raya pasta paraSI allnmaz. 

Tatbikat ve provalara aid u~;iin· 
ci.i cildi de basilmaktad1r. 

Adres • B~ikta§ Di~ Yurdu • 
Akaretler No. 87. Telefon 43687 

ROMANiA vapuru 5 haziran cumar- Zayi - Kad1koy Malmiidiirliigiinden 
tesi saat 13 te (Kostence) ye. nam1ma mahsus 582262 numarah maa~ 

DACiA vapuru 8 haziran sah saat 18 ciizdammla rniihriimii zayi ettim. Yeni
de (Pire, Beyrut, Hayfa ve tskenderi - sini c;1karacagundan zayilerin hiikmii 
ye) ye. yoktur. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, Kad1koy Pazaryolu No. 16 miitekaid 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa M. Cicibay 
i~in tenzilath fiatlarla miittehid bilet • Acele karnell blr gUmrUk 
ler veri.lir. Butun Romanya, Polonya KUMUl'YOTCUSU ARANIYOR 
ve Tuna limanlar1 i~in ve Tiirkiye · .> 
Romanya hukfunetleri arasmdaki itil3f lngilizc:eve bihakk1n vik1f ve fran-
mucibince merkezi ve ~arki Avrupa sJzcas1 olan ta~rava gitmek iizne 
i~in tenzflatll fiatlarla e§yayi ticar\ye tercihan kabul edilecektir. Bahk-
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat i~in pazar Tiitiin Giimrilk mevdan Ka 
Galata Yolcu salonu ka~1smda Ta · rakol sokak No. 2 Y. Tuna Nak-
hirbey hamnda tstanbul umumi acen· lint J< ollektif sirketin~ miirat'aat 

ROMANYA SEYRiSEFAiN iDARESi -----------•1 
tahgma miiracaat. Telefon: 49449•49450 Istanbul 6 nc1 icra memurlul';undan: 

Dr. lhsan Sami Mahmudpa~ada (82) numarada otur· 
T i f O A $ I S I makta iken halen ikametgahi mec;hul 
Tifo ve paratifo hastahklarma tu· :i:sak Budagofa: 

tulmamak iGin tesiri kat'i, muafi· E. Bivas ve ~iirekasmm Sultanahmed 
veti pek emin taze al11d1r . Her ecza· birinci sulh hukuk mahkemesinden is -
nede bulunur. Kutusu 45 kuru3tur. h 1 • ti sa eyledigi 13/4/936 tarihli ve 935/ 

Zayi - 4771 sicil numarah ~oforliik 2573 No. h bir k.tt'a ilama miisteniden 
ehliyetnamemi ve rnuayene ci.izdamm1 zimmetinizde mathibu bulunan 193 lira 
zayi ettim. Yenileri almacagmdan hii- ve 1543 kuru§ masarifi muhakeme ile 
kiimleri yoktur. Rifat faiz ve iicreti vekalet ve icra masarifile 

Operator - Urolog birlikte ve haciz yolile tahsili taleb e· 

Dr. Mehmed Ali dilmi§ ve tanzim olunan 937/142 say1h 1 
icra emri berayi teblig ikametgah1mza 

iDRAR YOLLARI gonderilmi§se de icra emri zahrma ve· 
Hastahklan miitebassJsi Kopriih~1 rilen me§ruhatta mezklir ikametgah1 

~~~E~m~in~o~n~ii~h~a~n~T~e:l.~:~2~1~9:15~~~ I terk ettiginizi ve yeni ikametgahlmz da 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karakoy, Top~ular cad. 37 

Dr. Hafiz Cerna] 
Lohman H ekim 

Dahiliye miltehassist 
Pazardan baska giinlerde o~leder 

~onra saat (2~ tan 6 val kadar lstan 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
husus~ kabinesinde hastalanm kabul e 
der. Salt. cumartesl giinlerl saba! 
c9 ~ . 12· saatleri hakikl ftkarava mah 
sustur Muayenehane ve ev telefon 
22:-l~R K1s1Tk 21044 

Salut> ve lla~muharnn: Yunu• IVodr 
Umumt n~snvatt !dare ed.e11 Y aat I fieri 

MildiLru: Hikmpt Miinil 

Cum/l.u.nJiel mat!laa.n 

me~hul oldugu anla§llml~ oldugundan 
mezkfu icra emrinin bir ay miiddetle 
ilanen tebligine karar verilmi§ oldugun
dan yukanda yaz1h bore ve masraflan 
i§bU ilan tarihinden itibaren bir ay ic;in
de odemeniz ve borcun tamarnma veya 
bir k.tsmma ve yahut alacakhnm taki -
batl icraSJ hakkma dair bir itiraz1mz 
var:sa gene bu bir ay ic;inde bildirme -
niz ve icra ve iflas kanununun 74 iincii 
maddesi mucibince mal beyanmda bu
lunrnamz laZimdrr. Beyanda bulunmaz
samz hapisle tazyik olunacagrmz ve 
hakikate muhalif beyanda bulundugu -
nuz takdirde hapisle cezalanchruacag1· 
mz ve borcu odemez veya itiraz etmez
seniz hakkm1zda cebri icraya devam e
dilecegi mezklir icra emri makamma 
kaim olmak iizere ilan olunur. (32066) 

H.AZJRAN 

SEVY AHAT <fANT AS I_ 

1 1 25 den ltlbaren 

SEYYAHAT BAVULU 

4 ,·25'den ltlbaren 

KADINLARA 'MA'HSUS E$VA: 

EL. CANTAS~ 

E L_O i_V.E N 

1 1'7 5 den_ltlbaren 

CO RAP 

PAMUK_ 0, 7 S _ den )tlbaren ,. 
IPEK 1 11 0 dan ltlbaren 

VERLi MALLAR 

PAZARLARI 

9 

~----•T 0 R K i Y E------... 
$ife ve Cam Fabrikalar1 

Anonim Sosyetesinden: 
Patabah~ tite ve cam fabrikam1zm bir senelik ihtiyacmdan 

miitebaki 400 ton ~avdar sap1 14/6/937 tarihli pazartesi giinii 
saat 15 te toptan veya azami 2 kaimede a~tk eksiltmege konu
lacakbr. 

Talibler tartnameyi gormek iizere Bah~ekap1da Birinci Valuf 
hanmdaki merkezimize hergiin miiracaat edebilirler. 

Emlak ve Eytam Bankas1 istanbul 
~ubesi Direktorliigiinden: 

1 - ~ubemizden maa~Ianm iskonto ettirmekte bulunan rniitekaidlerin 
iizerinde miiracaat edecekleri giinler yazlli olarak gi~elerimizden al· 
d1klan numaralarla tayin olunan giinlerde bankamtza miiracaatleri ve 
bunun haricinde vaki olacak dileklerin yerine getirilemiyecegi. 

2 - Harb malullerinin aym diirdline kad.ar vAki olacak miiracaatleri giinii 
giiniine icra edilip ondan sonraki rniiracaatlerin siraya tabi olacag1 
nan olunur. (3122) 

Tiirk Bava Kurumu 

BOYOK PiY ANGOSU 
2 nci ke~ide 11 Raziran 937 dedir 

Biiyiik ikramiye: 4 0. O O 0 lirad1r •.. 
Bundan b~ka: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) lirahk iki aded miikafat vardu ... 
Ayr1c:a: (3.000) liradan ba~hyarak (20) liraya kadar biiyiik ve kil

Giik birGok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plAndan lsti
fade etmek idn bir bllet almaktan cekinmeyiniz ... 

izmir Liman isletmesinden: , 
Sartnamesinde yazth evsafta olmak iizere vesaitimiz i~in 4000 kilo Di

zel yagt, 1500 kilo ince makine yag1, 2000 kilo silindir yagx, 50,000 kilo mazut, 
2500 kilo petrol eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltme 11 haziran 1937 cuma giinii 
saat 15 te Seiler Enciimeninde yapllacaktrr. Eksiltmiye girecekler yiizde ye
di bucuk t~minat vereceklerdir. 

izahat almak istiyenlerin Levazrm servisine miiracaat eylemeleri ilan / 
ol~nur. (3113) 

Galata Mefru,at Pazar• 
Fuzuli 1. Berkman ve Y. Kllitis 

Mu~amba ve laciverd storlarm en iyi cinllleri 

son moda perdehk re.nkli matkizet, etamin 
ve filelerin her ~e~idi, otomatik zarif korni~ 
takunlanmt:r. gelmi~tir. 

Metru~ata aid maiJan magazam1zda 

goriip tetkik ediniz. 

Tediyatta kolayhk gosterilir. 
- Galata, Tiinel Cad. No 24 Teief. 43957 --• 
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Hasan kolonya ve lo yonla 
Kuru§ 

1/24 litre 25 Hasan Losyonlar1 kiic;iik ceb ~i§esi 
• ,. ceb §i§esi 
,. ,. kiic;iik 

,. 

orta 
diiz biiyiik §i§elerde 
biiyiik 

,. 

1/16 ,. 40 
1/8 ,. 70 
1/4 ,. 130 

1/2 
1 • 

150 
250 
500 

" fantazi kristal 300 

" 
,. ,. kristalliiks kutu ile 400 

.. ... ,. ,. top kristal l/16 ,. 50 

.. ,. ,. ,. 1/8 ,. 80 
,. ,. ,. ,. ,. 1/4 ,. 150 

l!asan o do !avant (eau de Lavante) 

Nesrin kolonya ve Iosyonla 

70 
150 

Nesrin Kolonya ve Losyonlan 
Kuru§ 

1/16 litre 20 

• 1/8 .. 35 
.. • ,. 1/4 .. 60 

• • ,. 1/3 .. 100 

• • .. 1/2 .. 125 
,. • 1 ,. 250 

• .. 
,. • .. 

,. 

,. litre Ue a~Ik 
,. cam kapa.kh ~l§eler11/8 ,. 
,. .. .. • 114 .. 
.. • .. ,. 1/2 .. 

a~ kolon ala . 

250 
70 

100 
150 

Nesrin trrai kolonyas1 1/4 
,. • ,. diiz biiyiik §i§eler 
• ,. ,. tam bir litre 

litre 30 
60 

'50 

Hasan Lavantalan 3 gr. §i§e 
.. .. 5·,. 
.. ,. 10 .. • 

.. 20 ,. • liiks kutu 

• • 50·,.,.,.. 

Sabunla , tu alet sabunlan 

Hasan Tuvalet Sabunlan kiic;iik 
,. ,. ,. yuvarlak kii~uk 
.. ,.. • ,. biiyiik 
.. ,. liiks 

II> ,. 
G · i sabunlar1 

Hasal'l Gliserin 

• • 

Sabunu 
,. giil ve limon kokulu 
• ltii.l 

u l 
Hasan Toz Sabunu lUu ~· ..-t\1 

.. ,.. • 200 ,. II> 

b s b 
Godrou, Sufr, lb'odrou f'auama, Siiblime 

Kurus 
25 
50 
75 

100 
300 

Kurus 
12:1,i 

15 
25 
20 
30 

12lh 
30 
20 

20 
35 

Hasan T1bbt Sabunlan "" 

5 dakika E vvel .. 

B1r Gripin almadan evvel 

Pudralar 

Hasan Tuvalet Pudrasi kutu (Origan) 
,. 
,. 

.. .. ,. biiyiik liiks 
Hasan Tra§ Pudras1 kutu (Origan) .. 

CUMHURiYET 

Kuru§ 
25 
40 
60 

100 
15 
25 

Tra§ ev z1 a 
Aded Kr. Aded Kr. Aded Kr. 

Hasan Tra§ B1~a~1 1-4 10- 35 100 - 300 
,. ,. ,. paslanmaz 1-6 10-50 100 - 425 

Hasan Tra~ Sabunu 30 
Hasan Tra§ Sabunu kutusuz 25 
Hasan Tra~ Sabunu Krenti 30 
Hasan Tra~ Makinesl 100 

.. .. ,. biiyiik kutu 40 ,. ,. ,. kutulu liiks 150 
Hasan <;ocuk Pudras1 (leylak, giil, fujer, lavanta) 20 ,. ,. fu~asl 100 

,. ,. ,. paket ,. • ,. • 10 ,. ,. halls blero 250 
Hasan Talk ,. 500 gr. ,. ,. ,. ,. 

,. .. • 1000 ,. ,. • • .. 

remler 

Hasan Krenti vazo ve §i§e 
.. .. tiip 

riyantinler 
Hasan Briyantinleri ufak §i§e ve vazo 

,. • biiyiik §i§e ve vazo 

ujla 
Hasan Ruj sabit renkli a~lk, orta ve koyu 

IJ 
Hasan Alhk brunet, blonC.inet ve mandarin 

nak dlis1 ve in eler 

Hasan Trmak Cilast beyaz ve renkli 

• 
• 
• ,. 
,. 

.. 
.. 
• ,. 
• .. 
.. 

,. ,. .. ,. 
» sedef 

" 
Diisulvan Aseton 
Hasan Siinnesi (Siinnedanhgile) 

,. ,. Liiks biiyiik 
,. ,. Paket 

Sa~lara aid miistahzarat 

Hasan ~ampuvan Tozu 
• ,. ozii lildt 
• • • ,. biiyiik 

Hasan Trihofil Sa~ suyu 
Hasan Sa~ Sabunu 
Hasan Sa~ Sabunu biiyiik 
Hasan o do kinin (eau de quinin) 
Hasan o do kinin (eau de quinin) biiyiik 

Kokulu sular 

Hasan Maimu.kattar 1 kg. 
.. .. 2 .. 
,.. ,. biiyilk danlacanalarda 

Hasan Gill ve Ci~ek suyu 1/4 kg. 
,. .. 1/2 • 
,. .. 1 • 

40 
60 

Kurue 
50 
20 

35 

50 

50 

35 

Kuru§ 

10 
15 
20 
25 
30 
30 
40 
60 
12lh 
20 
30 
15 

Kuru§ 
5 

30 
50 

100 
25 
40 
70 

150 

Kuru~ 
25 
45 
1~ 

30 
50 
75 

.. • ,. 
• 

Y "lar e e a 1a 
Hasan Giilyait ve neroli halls saf 1 Gr. 

" .. .. 5 .. .. .. 10 ,. 

,.. T1bbi miista a rat 

'l:{asan Kuvvet $urubu kiic;iik 
• .. .. buyiik 
.. ,. .. 1kg. 

.. • .. 2 ,. 

• Oksiiriik Pastiilerf 

o· must a a 

500 
800 

40 
175 
300 

Kuru~ 
60 

100 
150 

250 

30 

Hasan Di§ Macunu Dantos biiyiik iki misli 20 

• • Suyu 30 

• .. ,. orta 

11> .. biiyiik 

Glut n mamulah 

Hasan Gluten Ekmegi 

60 

100 

Kuru~ 
40 

• ,. Gevregi, Makarnast, Unu, ~ehriycsi 60 

Hasan Diyabetik Cikolatasl 25 

.. » II> 6 hk kutu 125 
,. • 12 lik kutu 240 

• Brekfast Biskiivitleri kilosu 250 

,. • ,. 1/2 kilosu 130 
• .. ,.. kutusu 35 

· Ozt•· 
Pirinc, Bugday, Mtstr, Bezelya, Tiirlii, Yulaf, 

Patates, Arpa, Mercimek, irmik Ozii 

250 gramhk kutu 
500 gramhk kutu 

ltasan Gazoz C>zt1 1/18 litre 

• • • 1/8 • 
,. .. 1/4 • 

,. 1/2 II> 

,. 1 ,. 

.. .. zoz ozu 

Kuru§ 
25 
45 

25 

35 
50 

90 
160 

KAZNUK SAC EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~lanu kokleriui kuvvetleudirir. 
Dokiilmesiui keser. Kepekleri ta • 
mameu giderir ve biiyiime kabili • 
yetini artuarak sa~lara yeuiden 
hayat verir. Kokusu Iatif, kullam~• 
kolay bir sa~ eksiridir. 

2 Haziran 1937 

Y aglar miistahzarah 

Hasan Zeytinya~1 niimunelik 
,. ,. 1/4 litre §i§e 
,. ,. 1/2 litre (ii§e 
,. ,. 1 litre (ii§e 
• ,. 1 litre teneke 
,. ,. 2 litre §i§e 
,. • 7lh litre teneke 

Hasan F1sbk Ozii yag-J 
Hasan Tatb Bademyag1 ku~iik ~i§e 
Hasan Tath Bademyag1 biiyiik ~i§e 
Hasan Tath BademyagJ 250 Gram. 
Hasan Ao Bademyag-J ki.ic;iik §i§e 
Hasan Ac1 Bademyag1 biiyiik §i§e 
Hasan Bahkyag1 1/4 kg. 

,. ,. 1/2 ,. 
,. ,. 1 .. 
.. .. 2 ,. 

Hasarah oldiiren fayda 

Fayd.a Hasan 1/8 litre 
,. ,. 1/4 ,. 
• ,. 1/2 ,. 
• • 1 ,. 
,. ,. 5 » 

• • teneke 15 kilo safi 
:o • fiCI 50 kilo safi 
,. • Pompa 
• ,. • II 

N aftalin ozii 

F areleri oldiiren far 

Far Hasan Fare Zehiri Macunu .. 
.. 
,. 
,. 
II> 

,. 
• 
• 

• ,. Kilo He 
• ,. Bugday 
• • Uc; misli 
" ,. Kilo ile 
• • ikisi bir arada 

e if n ·s a zarlar 
Hasan <;ocuk Donlan 1 numara 

• ,. • 2 • 
,. • ,. 3 .. 

Hasan Leke Suyu 
Hasan <;ama§Ir, Bula§J.k, Cila Tozu 
Hasan Cama~rr. Bula§tk, Cila Tozu biiyiik 
Hasan Vazelin ve muhtelif 
Hasan Hasta dereceleri 

,. • • 
Hasan Garanto Prezervatifleri 6 aded kutu 

• II> ,. 1 II> " .. 
.. ,. ipekli 6 • 

• " 1 " 
Bikarbonat do sut kiic;iik paket 

,. • 100 Gram 
,. 

• • .. .. 
250 • 

500 ,. 
1 kilog. 

lNGlLlZ KANZUK 
ECZANESl ~OCUk PODRA I 

BEYOGLU • 1ST ANBUL 

Beyoglu Aktam K1z San'at 

Alelade TUV ALET veya TALK pudras1 de
gildir. 0 bilhassa ~oeuklar i~in hazulanmlf 
ve ~ocuk hafssJhhasiDa tatbikan yapllmlfbr. lst1rab1n ve a§r•n•n en 

'lddetllsini en kolay, 
en ~abuk ve en ucuz 
ge~irmenln ~aresi bir 
ka,e GRiPiN almakt1r, 
mldeyi bozmaz, bob • 
reklerl ve kalbi yormaz 

5 dak.ika ~ onra .... Okulu Direktorliigiinden: PERTEV CDCUK 
Aldaktan bell dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zarars1z 

• 

istanbul ve Beyoglu Ak~am K1z San'at Okullarmdan gec;en senelerde 
mezun olanlar ve d.erslerini o senelerde tamamlamam1~ bulunanlar hazira· 
mn ilk haftas1 i!;inde behemehal Tepeba~mdaki Okulumuza ba$vurmalan. 

(2953) 

REVUE saatlar.""terakk•yat• fennlyenln en ... 
son lcadlarlle mlicahhezdlr. 

PUDRASI 
kullanan analar onu reklam etme~i memle· 
ket borcu bilmekte ve bize herglin binlerce 

t~ekkilr mektubu gondermektedir. 

Kuru~ 

10 
50 
75 

125 
115 
250 
550 

150 
30 
50 

100 
40 
60 
40 
60 

100 
190 

Kuru~ 
17lh 
25 
451 

65 
300 
850 

2500 
40 
35 
25 

Kuru~ 
25 

800 
10 
25 

800 
40 

70 
80 
90 
10 
10 
15 
12yz 
50 

100 

40 
7;-2 
50 
10 

5 

10 
20 

35 
60 

REVUE M. M. V. Hava Miiste,arhgindan: 

icab1nda giinde 3 kate ahnabilir. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
Bir miktar Anason mubayaa edilecektir. 
Ellerinde bu sene mahsulunden <;e~me mall Anasonu bulunanlarm yedi 

baziran pazartesi giiniine kadar !nhisarlar Umum Miidiirliigiinde Miiskirat 
Muamelat §Ubesine muracaatleri. (2933) -

saatm1n buglinkU;tekamlil hall 

so senellk tecrube netlcesldlr:'lr 
Modeller en •sonwvea zarlff~eklldedlrJ 

REVUE saatlar1 tan1nm1' aaatc•larda 
Tsatllmaktad~rl 
> • 

"'u"'f daposu .e1 latanbul, Bahcek&PI, Ta, han, Blrlncl kat 22.1 1 Telefon 21954 

Amasya C. Miiddeiumumiliginden: 
1 - Amasya Cezaevinin m~li 1 haziran 937 giiniinden 31/5/938 sonuna 

kadar beheri 480 ~ifti 960 gram itibarile bir senelik 122640 kilo Amasya Bele
diyesinin kabul ettigi ikinci nevi bugday ekmegi bugunkii Belediye rayicine 
gore 10424 lira 40 santim muhammen bedelile 25/5/937 giinunden itibaren 15 
gun muddetle ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - isteklilerin muhammen bedelin yiizde yedi buGugu olan 781 lira 80 
kuru$ nisbetinde para veya tahvilat veya banka mektublarmm mahsus kanun
daki sarahati ve~hile teklifnameye ekliyerek ihale giinii olan 8/6/937 sah gii • 
nii saat 15 e kadar Amasya C. Muddeiumumiliginde toplanan Komisyona ver· 
meleri laz1mdir. 

3 - ihale glinii Miiddeiumumilik dairesinde toplanan Komisyona saat 
15 ten sonra verilecek teklifle teminat mektublari kabul edilmiyecektir. 

4- ihale 8/6/937 sah gtinii saat onalhda Amasya C. Miiddeiumumilik da-
iresinde toplanan Kornisyon huzurunda yap!lacakhr. · 

5 - Fazla izahat almak istiyenler Amasya C. Miiddeiumumiligine veya 
o yer Cezaevi Direktorliigiine ihaleden evvel miiracaatleri ilan olunur. (2982) 

Eski§ehir Tayyare fabrikas1 i<;in ucretle c;ah§tlnlmak iizere bir doktora 
ihtiyac vardtr. isteklilerin evraklarile Milli Miidafaa Hava Muste§arllg-Jna 
rr:iiracaatleri. «1394• (3102) 


