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Atatiirk yar1n lstanbula geliyor Hatay iGin kazamlanlar 
Bii11iik Onderin Hala11 za-lerinden son- Sanca~ istedigi is!~ ve 

"3 • • • • "3 "J' • • bayrag1 alacak; Turk~e 
ra §ehrzmzzz zlk defa §ereflendzrmesz hakim olacak 

bir bagram olarak les'id edilecek Numan Menemencioglunun verdigi tafsilat 
«Kazandan tam istiklaldir • Yasa te§rinisanide mer'i· 
yete girecek, intihab nisanda yap1lacak • lskenderun 
Tiirk mmtakas1 hususi demiryolile Payasa baglana
cak • Sancakta disiplinin tesisi arbk Hatayhlara mev· 
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Dahiliye Vek81etinin 
GDk ouzel bir 

tesebbusu 
Halk roman ve hikayele
rinin yazdmas1 te§ebbUsU
nii esasb tetkiklere isti
nad etmi§tir. Onun mu
vaffakiyetini temin et • 
mek ediblerimizin ve gii
zel yaz1 yazanlarimizln 

himmelterine kahyor 

f'S) ugiinlerde memleketin tanmml§ 
(g) edibleri ve yaztctlan Dahiliye 

Vekilimiz ve Parti Gene! Sek
reterimiz ,Siikrii Kayadan bir mektub ve 
bir de tamim a]d,!ar. T amimde halk ro
tnanlarile hikayeleri yazd1rmak i<;in giri
§ilen c;ok giizel bir te§ebbiis izah olun
tnaktadtr. Dahiliye Vekaleti te~kilatt 
arasmda bulunan Matbuat Gene] Direk
torliigii memlekette miinevver ziimre ile 
hal tabakalan ic;.in yazthp ba r
ler iizerinde tetkikler icra ederek dikkat 
ve merakla teolakki olunmaga lay1k neti
celer elde etmi~tir. Bu neticelere gore 
memleketimizde miinevver ziimre i<;in ya
ptlan ne§riyata muvazi olarak geni~ halk 
ytgmlan ic;in de gayet dikkate ~ayan ve 
<;ok <;e§idli ne§riyat yaptlmaktad1r. Bun
lardan birincisinin basJ§ miktan birkac; bin 
ic;mde iken ikincisinin tabt adedi birc;.ok 
kere elli binlere varmaktadtr. Bu vaziye· 
te gore Dahiliye Vekaleti yayJlm1~ kana
at hilafma olarak bizde halkm okudugu
nu tesbit etmi§ bulunuyor, ve ayni za· 
tnanda halkm kendisi ic;.in yadan kitab
lan okudugunu tesbit etmi§ bulunuyor. 

Matbuat Gene! Direktorliigii halk a
rasmda enc;.ok okunan kitablann bir liste
sini tertib etmi~tir. Bu kitablar ekseriyet
le herhangi bir itinaya mazhar edilmek
ten c;.ok uzak kalmt~ kitablardn, ve hatta 
ic;lerinde hurafelerle dolu ve irticat tel
kin edici olanlan bile vardn. Vaziyet bu 
suretle aydmlattlmt§ olduktan sonra 
Cumhuriyet hiikumeti halk ic;in itina ile 
yazdmlacak kitablar basttrmagt dii§iin
tnii§ ve i~te bunun ic;.in tanmmt§ edib ve 
yaztcJlanmJza mliracaat eylemi§ bulunu
yor. 

Vekaletin bu giizel te~ebbiisiinden c;.ok 
iyi neticeler c;.tkmamak ic;.in eksik saytla
bilecek hic;.bir sebeb yoktur. Kendilerine 
rniiracaat olunan muharrirlerin bu mem
leket hizmetini seve seve yapacaklanm 
biz §iiphesiz sayanz, ve hatta giderek bir 
nevi halk edebiyatl yaratacak olan bu 
c;.ah§malar ic;.inden bazt kitablann biiyiik 
edebi ktymetlerle muhalled eserler olarak 
tebariizii bile kuvvetli bir ihtimal dahilin
dedir. ,Simdilik her biri 4-5 forma hac
minde olacak ve beherinden elli§er bin 
bastmlacak kitablann her formast ic;.in 
verilmesi kararla~tmlmt~ olan elli lira 
tahrir iicreti az degildir. Tiirkiyemizde 
boyle muayyen halk tabakalanmn oku
ma zevk ve faydalanna ilk defa olarak 
bu kadar sistemli surette hizmet edilmek 
istenildigini goriiyoruz. Ba~ka memleket
lerde akademilerin miikafatlandtrdtgt 
kalem mahsullerini bizim bu te§ebbiisii
miizde adma halk akademisi diyebilece
gimiz heyet miikafatlandtrmJ~ olacaktJr. 
V t:kaletin tamiminde bu heyetin §oyle 
te§ekkiil edecegi goriiliiyor: Maarif, 
Parti ve Matbuatla iki giizel san' atlar 
miintesibi miimessillerinden miirekkeb 
be§ ki§i. 

Dahiliye Vekaletinin giizel te§ebbiisii 
esash tetkiklere istinad etmi§tir. Vekalet 
Yaz1lacak eserlerin mevzularmda halkm 
Zaten alt§lk oldugu kahramanlan kullan
<lumagl ve fakat bunlart yeni inktlab 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 3 sutun 6 da] 

Atatfirk yurd iGinde de bir seyahat yapacak 
Ba,ve~il ismet inoniiniin, bir miiddettir bek
lenen siyasi nutkunu bugiin Millet Meclisinde 

irad etmesi cok muhtemel 
..:a 
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Ankara 3 (T elefonla) - edilecek ve zaferden sonra Ata-
Ald!gtm malumala gore Biiyiik tiirkiin geli§i bir bayram olarak 
Onder Atatiirk yann (bugiin) §ehri- tes'id edilecektir. 
miz?en hareket edecek ve cumartesi gli· Ataturkun memleket seyahati 
nii .Istanbulu ~.er:fle':l.direcektir. • .. Ankara 3 (Te!efonla) - Biiyiik 

Istanbul Buyuk Ondere Onun zafen Onderimiz Atatiirkiin pek yakmda mem-
olan ~atay zaferin?~~ so.~r~ ilk def~. ka-,la kar§thyacakttr. ,Sehir giindiiz. ha§tanb~-~leket dahilinde de bir seyahate c;1kmas1 
VU§acagmdan kendtsmJ buyuk tezahurat· §a bayraklarla, gece de elektnkle tenvtr [Arkast Sa. 3 siitun 5 te] 
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DUn Tours'da yap1lan merasim 
Tarihin en §ahane 

macerastnin son 
sahifesi diin kapand1 

ihtilalci lspanyol 
'eflerinden Gene

ral Mola oldii 
Almanya ile italya ade· 
mi miidahale komitesine 

donmege miitemayil 
(Yaztsi ii~iincii saltifemizde) 

dudur • Muahedeler Meclise veriliyor.» 

Hatay meselesi -
mn miizakerelerine 
i§tirak etmek iizere 
Cenevreye gitmi§ o
lan Hariciye V eka
leti Siyasi Miiste - !111!!,,.,..~ 

§an Numan Rifat 
Menemencioglu diin 

sabah Semplon eks
presile §ehrimize 
donmii§tiir. 

Yugoslavya hii -

kumetinin daveti li -
zenne Cenevreden Hatay Erginlik cemiyetinin evvelce kabul etmi§ oldugu bayra~ 

donii~iinde iki giin Belgradda kalan kendisile gorii§en bir muharririmize Ha• 
Numan Menemencioglu bu ak§amki eks· tay meselesinin halli miinasebetile Ce • 
presle Ankaraya gidecektir. nevrede imzalanan anla§malar hakkmda 

Muslefarrn beyanatt atideki miihim beyanatta bulunmu§tur: 
Numan Rifat Menemencioglu diin [Arkasz Sa. 7 siitun 5 tel 
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Hariciye 
Budape§ 

Vekilimiz 
vard1 

----~~-----------

Dr. Tevfik Rii~tii Aras Pe,tede bir giin 

kaldtktan sonra Biikre~e gidecek 
Viyanada Hariciye Vekilimizle Avusturya Hari· 

ciye Naz1r1 Schmidt ve Antonesco aras1nda 
miihim konu,malar oldu 

Viyana gazeteleri Vekili.l l 
mizin ziyaretine biiyiik 
ehemmiyet veriyorlar 
Belgrad 3 (Hususi) - iki gi.inden

beri Viyana miihim siyasi faaliyetlere 
sahne olmaktadtr, Bu faaliyet Kiic;.iik 
Antant ve Balkan Antantmm mihveri 
say1lmakta ve daha dogrusu bu te~ekkiil
lerin miimessili olan Tiirkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rii§tii Arasla Avusturya 
devlet ricali ve Romanya Hariciye 
Nazm Antonesco aralannda cereyan et
mektedir. 

Hariciye Vekilimiz doktor Ru§tii Aras V4 
Romanya Hariciye Naztn Antonesco 

Viyana gazeteleri Doktor Rii§tu A"
rasm Viyana ziyaretine hususi ve biiyiiW 

Kral Edward'1n izdivac1 gayet sade oldu; mera· 

simde yaln1z 7 dostu ile 5 gazeteci bulundu. 

[Arkast Sa. 5 siitun 4 te] 
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Yeni evliler Avusturyaya hareket etti 

izdivaQ merasiminin yapzldtgz Toursta Cande $atosu 

Tours 3 (A.A.) - Diik de Wind
sor, saat 11.4 7 de evlenmi~tir. 

lnzibati tedbirler 
Tours 3 (A.A.) - Bir taktm gozti 

ac;1klann Cande §atosuna gitmek ic;in 
kullanmakta olduklan yollardaki zab1ta 
kuvvetlerinin daha §imdiden artmlmasma 
mecburiyet hast! olmu§tur. Bunlardan 
baztlan geceyi civar otellerde ve yahud 
c;adtrlarda ge~tinni§lerdir. Daha kurnaz. 

olanlan §atodan I 00 metro kadar ileride 
akmakta olan lndre nehrinin ktytlanm 
takib etmek suretile §atoya yakla§mt§lar
dtr. 

Tours 3 (A.A) - Diik de Windsor, 
bugiin evleniyor. Hava, c;.ok giizeldir. 
Monts' da ingiliz, Amerikan ve F ranstz 
bayraklan dalgalanmaktadu. 

Sabahtanberi 120 polis memuru 
[Arkast Sa, 4 sutun 4 tel 

Hamidiyemiz d iin dost Iimanlara 

Amiral $iikrii Okan diln hareketten evvel 
Hamidiyede gene talebeye o{jiid veriyor, 

aga{jlda seyahate i$tirak eden gencler 
(YazlSl 5 inci sahifede) 

hareket etti 



Tarihl tefrika : 139 Yazan: M. Turhan Tan 
ITercUme ve iktibas edilemez) 

Oliirnden daha kuvvetli: Hat1ra! 
Sehzade Mustafa, babas1 taraftndan bogdurul

hallo.n habrastnda 
> 

mastna ragmen biitiin 
~ok derin bir sevgi ile ya,tyordu 

Hurremin son giinleri 
6!iim, hayat1 sondiiriirse de hahralan 

mahvedemez. Mustafamn da biitiin iilke· 
de yaratttgl sevgi, oliimiine ragmen, ya
§Jyordu. istikbale aid ikbal iimidlerini o
na baglami~ olan bir~ok insan, Hiinkarm 
i§ledigi cinayette kendi hulyalanm da 
hogan bir hamle tesiri hissettikler~den 
sonmez bir kinle harekete ge~mJ§ler, 
maktul §ehzadenin hatJralanna gosteri -
len saygtdan istifade ederek intikam al -
mak iilkiisiine baglanmt§lardt. 

Kii~iik §ehzade Beyaztd, bu hmc bes
ler ziimreyi elaltmdan te§vik etmege ko· 
yuldu. <;iinkii babasmtn kendi hakkmd.a 
besledigi biiyiik tevecciihe ragmen V eh
ahdligi Selime bmkmak temayiiliinii gos-

termege ba§ladtgmi sezmi§ti. Daha dog -

rusu annesi, ogul ve torun katili olmaktan 

dogma vicdan azab1 i~inde kocasmm 

bir hakstzhk daha irtika.b etmekten ~e • 
kindigini anhyarak Beyaztd!, babasma 

ho~ goriinecek bir i§ yapmtya te§vik etti

gmden o da maktul Mustafanm i:iciinii 
almak istiyenleri, admt belli etmeden, 
k!§ktrtmtya giri~mi§ bulunuyordu. 

Hurremin kii~iik oglunu biiyiigiine ter
cih etmesindeki sebebler evvelce izah o • 
lunmu§tu. Beyaztd, yiiz ve boy bos ba
ktmmdan babasma benzedigi gibi §UT 
kabiliyeti, silah§urluk kudreti, ~eviklik 
ve ahlganhk baktmmdan da begenilecek 
bir knattaydt. Selim ise sarho§tU, gev • 
§ekti, ~efihti. Hurrem bundan dolay1 kii
~iik oglunun Veliahd ilan olunmasm1 is
tiyordu. Hiinkar da, onceleri, bu fikir • 
deydi. Lakin Allahm takdir ettigi salta
nat masml bir kere daha bozmaktan son 
giinlerde ~ekinmege ve Selime Veliahd 
muamelesi yapmtya ba§lamt§tJ. 

A..a ile ogu] i§te bu vaziyette dii§iin· 
celerini birle§tircliler, mii§tere~ bir plan
la harekete ge~tiler, cesur bir macerape
rest bularak onu olen §ehzade Mustafa 
olmak iddiasile ayaklandtran «gayri 
menun» Ian gizlice himaye etmege ko • 
yuldular. Beyaztd, biraz da kendi eseri 
alan bu isyanm bastmlmasmda kuvvetli 
rol oynamak suretile babasJ nezdinde kty
met bulmak ve kendini Selime tercih et
tirmek emeline hizmet ediyor, anas1 da 
ayni emeli takib ediyordu. 

Maktul §ehzadeye hirer suretle bagh 
olan kimseler gene birer suretle ok§anml§ 
olsa bu ayaklanma vukua gelmezdi. Fa· 
kat Hiinkar, bogdurttugu oglunun su~lu 
olduguna hem kenclini, hem halkt inan • 
dtrmak i~in onun adamlanndan ~ogunu 
da i§lerinden c;tkarmJ§, dirliklerinden 
mahrum etmi§ ve c;e~id c;e§id hakaretler
le canlarmdan bezdirerek bir «gayri 
memnun kiitle» tekevviin etmesine zemin 
haztrlamt§h. 

Osmanh tarihinde ii~iincii olarak mey
dana ~tkan bu diizmece Mustafamn ba
§Ina on bin ki§i toplanmt§h. Maktul Ve
liahdin zannolundugu gibi oldiiriilmii~ 
o!maytp celladlar elinden kurtuldugunu 
iddia ediyorlardt Bu mazlum §ehzadenin 
Padi§ah tamlmasmt halktan • silah kuv -
vetile • istiyorlardt. 

Beyaztd, iki yiizlii politikasmt muvaf
fakiyetle yiiriittii, saltanat naibi stfatile 
i§gal etmekte oldugu Edirne saraymdan 
babasma isyan hakkmda miibalagah ha
berler u~urmakla beraber asilerin - ken • 
dince miinasib goriilecek bir giinde • tepe
lenebilmeleri ~aresini temin etti. 

Hiinkar, Y enic;erilerin asilere iltihak 
etmeleri ihtimalini dii§iinerek tela§a dii§
mii§ ve iic;i.incii vezir Sokulluyu se~me bir 
ftrka askerle Di.izmece Mustafanm hii • 
ktimet kurdugu Selanik mmtakasma yol
lamt§tt. Fa kat Beyaztd, isyanl bastumak 
§erefini babasmm vezirine kaptlrmadt, 
kendi planma alet olarak kullandtgt kim-

seler vasttasile isyan eleba§IStnl yakalattJ. 
Macera a§tkt serseri T ogca adh birini 

vezir medreseli iki yobazt da kazasker 
yap~t§h. Beyaztd i§te bu uydurma ve:ir 
ile uyu§UP Diizmece Mustafayt tuzaga 
di.i§iirdii, eli kolu bagh olarak Sokulluya 
teslim etti, astlmastm miimkiin ktldt. 

Hiinkar dal budak salacak gibi go -
ri.inen bu i§in §U suretle kapanmasmdan 
memnun olmu§ ve Beyaztdl aferinlerle 
miikafatlandtrmt§h. Fa kat ona umdugu 
nimeti vermek temayiiliinii gene hisset • 
tirmiyordu, Veliahdlik meselesine - Seli

mi feda etmek suretile • temas etmekten 
uzak kahyordu. 

Halbuki Hurrem, azminden donen bir 
kadm degildi. Beyaztdt hiikiimdar yap -
mayt bir kere zihnine koyduktan sonra 
kocasmdan iirkerek ric' at etmek hatmna 

gelemezdi. Onun ic;in sevgili oglunu giz

lice teselli etti, Vali stfatile gidecegi Ka

ramanda siikunetle oturup mukadderata 

ir.ktyad ve itimad gostermesini yazdt. 
Sonra entrikalar ~evirmege koyuldu. 

Onun di.i§i.incesine gore V eliahdlik i§i· 

ni kendi meramma gore halledebilecek 

tek bir adam vardt: Ri.istem 1. •• 1brahim

leri, Lutfileri, Had1m Si.ileymanlan hi • 
rer hirer deviren ve nihayet §ehzade Mus
tafayt mezara dii§iiren bu zeki vezir ic;in 
Beyaztdt Veliahd yaphrtmak elbette ko
lay bir i§ti. Lakin o, Y eni~erilerin hatm 
ho§ olsun diye saraymda mahpus tutulu· 
yordu, devlet i§lerine ka~t§hnl~~yor~u. 
Maslahat ise mii§avere yohle deg1l, btz· 
zat almacak tedbirlerle yiiriiyebilirdi ve 
bundan otiirii de Riistemin Sadnazam -
hga getirilmesi icab ediyordu. F akat 
Hiinkann altm miihiiriinii koynunda ta • 
§Iyan Ahmed, kolay kolay ki.indeden atl
lamazdt. <:;iinkii oliinciye kadar Sadn : 
azamhkta kalmak ic;in Padi§ahla • yemt· 
ne mtistenid - mukavelesi vard1 ve hiiku· 
met i§lerile ilgili olan herkes bu mukave• 
leyi biliyordu. 

Hurrem ortada belirip duran bu mii§
kiile ragm;n fikrinde !STar etti, Ahmedi 
devirip Riistemi yerine ge~irmek i~in c;a· 
h§mtya koyuldu. Prenses Mih~mah 
kendisine yardtm ediyor ve kocast!e a
nun arasmda mekik dokuyarak fikir go
tiiriip getiriyordu. 

K1rmtzt Rusyah fettan kadm, Diiz -
mece Mustafa hadisesinde Sadnazam 
Ahmed Pa§anin parmagi oldugunu • ken
dine has olan zehirleyici §ive ve i§Ve ile -
kocasma f!Sildamaktan ba§hyarak entri· 
kasmi c;evirmege giri§nU§ti. Hiinkar, bu 
telkinlerden nastl bir netice c;tkacagmt 
anlad1gmdan Abmedi miidafaa yolunu 
tuttu ve bir gece kansile miinaka§a kiil -
feline katlandt: 

- Y anh§ dii§iiniiyorsun, dedi; Ah
med ger~ekten merd bir adamdu. Cerc;i 
dagdan indi, §aki iken hizmetime girdi. 
Lakin her i§te yiizakhgt gosterdi. Hi~bir 
zaman bana ihanet etmez, e§kiya eleba
§thgile Sadnazamhk arasmdaki fark1 ol
sun dii§iiniir ve bu devlete benim sayem· 
de erdigini unutmaz. Onun i~in vebale 
girme, adamcagtza biihtan eyleme. 

Hurremin cevabt sert ve yaman oldu: 

- hi amma aslamm. Onu vezir eden 
sen degilsin, ocakhdtr. Ger~i koynunda 
senin miihiiriin var, senin divanmda hii -
kiim si.iriiyor. F akat i§in bOyle olmast 
adamcaglZin ocak kazamm mtmda ta§I· 
masma, Y eni~eri kt§lasmda divan kur -
masma imkan bulmamasmdandtr. 

Ve kocasmm gozi.inden yiiregine inmek 
istiyor gibi biitiin inceliklerini siizgiin ba
kt§lannda tophyarak o miiskir, o miifsid 
sesile en kuvvetli aguyu verdi: 

- Seni tahttan indirmek istiyenleri de 
ocakh seviyordu. Bunu unutma, aslamm. 

<Arkast var) 

Barbnda giydirilen yoksul ~ocuklar 

Bartm (Hususi) - ,Sehrimiz Cocuk 
Esirgeme Kurumu verdigi giizel ve eg
lenceli bir miisamerenin hastlatile orta
mektebler dort, ilkmektebde okuyan kim-

sesiz ve fakir altmt§ ~ocugu gty
dirmi~tir. 

Ci:inderdigim resim sevindirilen yavru
lan bir arada gostermektedir. 

CUMHURfvET 'I Haziran 1931 

C $ehir ve 
6000 ~ocuk ilkmek

tebi bitiriyor 
Kendilerine diploma 
verilirken merasim 

yaptlacak 
1lk mektehlerin son stmf imtihanlari 

12 haziran cumartesi giinii hitam bulacak, 
bu sene ortamekteblere gec;ecek olan 
genclerin miktan anla§tlacaktlr. 1Ikmek
teblerin son smtflarmdan bu sene imti • 
hana giren talebe miktan 6 bin kiisurdur. 
Ortamekteblerin ilk smtflarmdan ikinci 
stmflara ge~ecek olan talebe miktart 
4500 - 5000 kadar vardtr. Buna binaen• 
dir ki halihaztrdaki ortamektebler bu se
neki ihtiyac1 tam manasile kar§thyamtya
caklardtr. Maamafih Maarif Vekaleti 
bunu vaktile dii§iinmii§ ve laztmgelen ted
birleri almt~tlr. Mevcud ortamekteblerden 
bir ktsmmda yeniden §ubeler a~JlacagJ 
gibi yeniden ii~ orta mekteh de kurula -
cakttr. 

Bu seneki ilkmekteb mezunlarma dip
lomalan verilirken tahsil hayatmm ehem
miyet ve ktymetini talebeye laytkile du -
yurmak ve ilk tahsilden sonra takib ede
cegi tahsil kollan, memlekette mevcud 
orta dereceli mektebler hakkmda c;ocuk
larda bir fikir uyandtrmak i~in her mek
tebde kii~iik mikyasta merasim yap! -
lacakttr. Merasim, bi.itiin muallim ve ta· 
lebeler de ham oldugu halde mekteb 
miidiiri.i tarafmdan mezunlann diplonta • 
lannm verilmesinden ve bir de takib e· 
decekleri orta dereceli mekteblerin rna -
hiyetleri, gencleri hayata yeti§tirmek hu
susundaki ehemmiyetleri hakkmda bir 
nutuk soylenmesinden ibaret olacaktu. 

Maarif Vekaleti bu merasim yapthr • 
ken gene talebenin bilhassa san'at mek
teblerine devama te§vik edilmesi liizu -
munu alakadar biitiin ilkmekteb miidiir
lerine bildirmi§tir. 

Diplomalartn tevzii giinii kiic;iik stmf 
talebeleri, mezun olan arkada§lanm teb
rik etmek suretile c;ah§kanhgm ve muvaf
fakiyetin ehemmiyeti ve laytk oldugu tak
dir derecesi tebariiz ettirilecektir. 

SEHIR ISLER/ 
Vali dondii 

Yeni biit~e hakkmda aid oldugu V e
kaletlerle temas etmek iizere get;enler
de Ankaraya giden Vali ve Belediye re
isi Muhiddin Ustiindag dun §ehrimize 
gelmi§tir. 

Ondiilasyon makinelerine 
dair karar 

Ondiilasyon makineleri hakkmda tan
zim edilen yeni talimatname mer'iyete 
girmi§tir. Bunlarm kontrolu it;in biitiin 
§Ubelere emir verilmi§tir. Damgastz o
Ianlar ve talimatname ahkamma muga
yir bulunanlar musadere edilecektir, 

Soguk hava dolablarmdan 
resim ahnm1yacak 

Soguk hava dolablanna Belediye ver
gi ve resimleri kanununun on be§inci 
maddesine gore, Belediyece resim ta -• hakkuk ettirilmekte idi. Bu mesele hu-
kfunet~e tetkik edilerek dogru olmadigl 
anla§Ilmt§ ve Dahiliye Vekaletinden Be
lediyeye verilen bir emirle resmin ahn
mamasl bildirilmi§tir. Bu emre nazaran 
~imdiye kadar tahakkuk eden resimler 
ahnmtyacagr gibi bundan sonra da ta • 
hakkuk ettirilmiyecektir. 

F estivale geleceklere 
kolayhk 

Festival komitesi haz1rhklarma de -
vam etmektedir. Eglencelere i§tirak it;in 
Anadoludan vasi mikyasta seyyah eel -
bini temin maksadile tedbirler ahnmak
tadir. 

Anadolunun Yatakhvagon acenta §U

besi bulunan butun yerlerde bu acen -
talar, olm1yan yerlerde de ya belediye
ler ve yahut tanmml§ bir tacir acenta 
vazifesini goreceklerdir. Bunlar, bulun
duklan yerlerin hallum festivale te§ -
vikle beraber gelecek olanlara bonolar 
vereceklerdir. Alman bonolar istanbul 
acenta merkezine verilecek, merkez de 
seyyahlan otellere taksim derek ia~e, 
ibate ve gezdirme i§lerini tanzim ede
cektir. 

Rumca, bulgarca, strbca, rumence, 
macarca brO§urler bashnlarak Balkan 
memleketleri seyahat acentalarma gon
derilrni§tir. Oralardan azami seyyah gon 
derilmesini bu acentalar temin edecek -
tir. 

Ekrnek fiatt 
Haziramn ikinci giinunden itibaren 

birinci ekmek on bir, ikinci ekmek on, 
francala on alb kuru§tur. 

DEMIRYOLLARDA 

Turk - Bulgar timendifer 
kongresi 

Tiirk ve Bulgar §Oforleri arasmda 
mu~terek bir §imendifer tarifesi tatbik1 
it;in §ehrimizde bir konferans toplan -
mas1 kararla§ml§hr. Bu konferansa i§ti
rak edecek Bulgar murahhaslar1 bugiin
lerde §ehrimize geleceklerdir, 

Memleket Haberleri ) 
Emir Abdullah geldi 

Muhterem misafirimiz, emrine verilen Beylerbeyi 
saraymda istirahatten sonra Bogazda ve 

,ehirde baz1 ziyaretler yapb 

Muhterem misa!irimtz Haydarpagada kar$tlayretlan arastnda, ve Beylerbeyt 
sarayma girerken 

Cumhurreisimiz Atatiirk tarafmdan 
kabul edilen Maverayt Erdiin Emiri AJ. 
tes Abdullah diin sabah Ankaradan §eh

rimize donmii§ti.ir. Muhterem misafirirniz 

Haydarpa§a istasyonunda askeri mera • 

simle kar§tlanmt§tlr. Emir Abdullah, 

Haydarpa§adan motorle emirlerine tab

sis edilen Beylerbeyj saraytna gitmit ve 

ogleye kadar sarayda istirahat etmi§tir. 

Ogleden sonra saat 17 de moti:irle Bogaz
da bir gezinti yapmi§ ve bazt akraba • 
lanm ziyaretten sonra fstanbula gec;mi§ 
ve miizeleri, camileri ziyaret ederek ak
§amiizeri gene motorle Beylerbeyi sara
yma donmii§ti.ir. 

Altes Emir Abdullah fstanhulda be§ 
giin kalarak pazart.esi sabaht T oros 
ekspresine raptedilecek hususi vagonla 
memleketine donecektir. 
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Nakil vasitalarinin 
• muayenes1 

Aym 15 inde ba,byarak 
bir ay siirecek 

Bu ayin on he§inden itiharen ha§ltya
cak alan nakil vasttalannm muayenesi bir 
ay devam edecektir. Evvela otomobiller 
muayeneye tabi tutulacaklardtr. Sulta -
nahmed meydanile Kad1koyiinde Kum
luk sahas1 muayene yerleridir. Otomobil 
sahibleri seyriisefer merkezine miiracaa t 
ederek hirer kayid numaras1 alacaklar • 
dtr. Bu numaralar haziramn yirmi be§ine 
kadar tamamile verilmi~ olacakttr. 

Otomobil sahibleri aldildan numara -
larla kendilerine tayin olunan ~iinlerde 

Il)Uayeneye gideceklerdir. Gjtmiyenler; 
muayene giiniinii takib eden ilk cuma gii
nii miiracaat edecekler; ayni zamanda 
be§ lira da ceza vereceklerdir. Buna da 
gitmiyenler bir hafta sonra miiracaat ede
bilecekler ve fakat bu sefer on lira ceza
ya tabi tutulacaklardtr. 

Bu son miisaadeden de istifade etme
mi§ olanlar bulunursa plakalan istirdad 
olunacakttr. Muayene masmda kusurlan 
goriilenlerin plakalan almacak ve bun
lara on be§ giinliik bir miihlet verilecek • 
tir. On be§ giin sonra yaptlacak ikinci 
muayenede kusuru goriilenlerden be§ lira 
ceza almarak hir haftahk bir miihlet daha 
verilecektir. Kusur diizelmedigi takdirde 
bu defa ceza on liraya ~tkarttlacakttr. Son 
bir muayene daha yap1ldtktan sonra da 
noksamni ikmal etmiyenlerin plakasJ istir
dad olunacakttr. 

Muayene c;ok ciddi olacakbr. Boyas1 
eksik; do§emesi fena ve ynhk; carnian 
kmk; kap1lan gayri muntazam ac;thr ka· 

pamr; kornesi bozuk olan ve makine ak

sammda en ufak bir anzas1 bulunan oto
mobiller kusurlu addedilecektir. 

G0MR0KLERDE 
Giimriikler Istanbul 

Ba§miidiirliigii 
Gumrukler Umum mudiirliigu ikhsad 

mudiiru Mustafa Nuri, altt aydanberi 
vekaleten idare etmekte oldugu !stan • 
bul Ba§mudiirliigiine asaleten tayin e
dilmi§tir. 

Giimriikler Umum miidiirii· 
nun seyahati 

Giimriikler Umum mudiirii Mahmud 
Nedi.m yakmda tetkikat it;in Avrupaya 
gidecektir. Giimriikler mudurii bilhassa 
Fransa giimriiklerinin te§kilat ve mesa
isini gozden get;irecektir. 

MALIYEDE 

o~ ayhklar veriliyor 

Y eni vapurlar ve 
harici hatlar 

938 de ii~ harici hat 
tesis edilecek 

Denizyollan idaresinin Almanyada 
yapttrmakta oldugu pasta vapurlannm 
in§aatt hakkmda §ehrimize malumat gel
mi§tir. Bu i§i iizerine alan grup, yeni ge
mileri, mukavelede yazth miiddetlerde 
teslim edebilmek ic;in in§aatl muhtelif 
§antiyelere taksim etmi§tir. Marmara ve 
Mersin hatlanna aid vapurlann in§aatl 
ba§lamJ§ttr. Ge~enlerde mukavelesi im -
zalanmt§ olan Akay ve lzmir korfezi va
purlan da gene bu §antiyelerde yaprlnta
ga ba lanaca ttr. 

Denizyollan fen mii~avirinin ·riyasetin
de bir heyet in§aatJ biitiin teferruatile 
kontrol etmektedir. Denizyollan miidiirii 
Sadeddin de yakmda Almanyaya gide -
rek gemilerimizin in§aah hakkmda rna -
hallen tetkiklerde bulunacakttr. 

ilk. olarak teslimi mukarrer Marmara 
hattma mahsus ki.ic;iik vapurlardan biri 0-
niimiizdeki mart aymda gelecektir. Bu
nu takiben ve iki§er, ii~er ay fastla ile 
diger vapurlar da in§aat mahallerinde 
teselliim edilecektir. 

Heniiz mukavelesi imzalanmami§ o -
Ian be§er bin tonluk ii~ vapur iizerinde 
teknik miizakereler devam etmektedir. 
Bu miizakerelerin uzamas1, vapurlann 
teslim zamanlanm geciktirmiyecektir. 
<;iinkii alakadarlarla mali noktalarda, 
teslim ve teselliim hususlannda mutaba
kat basil olmu§tur. Binaenaleyh bu ii~ 
biiyi.ik vapurun miiddetleri i§lemektedir. 
Y ap1lmakta olan mi.izake.reler, yalmz 
in§aahn teknik hususlanna inhisar et -
mektedir. Ankarada bulunan Denizyol
lan miidiirii bu mi.izakereler etrafmda 
fkhsad Vekiline izahat verecektir. Mu • 
kavelenin bu ay ic;inde Ankarada imza -
lanmas1 muhtemeldir. 

Alakadar makamlar, yeni pasta va -
purlarumz geldikten sonra ac;tlacak olan 
harid hatlar iizerinde tetkiklerde bulun
maktadular. Heniiz kat'i bir karar ve -
rilmemi§ olmakla beraber 938 senesi ic;in
de vapurlanmtzm biri istanbul - lzmir -
Mersin - iskenderun - Porstsaid ve dige
ri de 1stanbul - Pire • fskenderiye o] -
mak iizere iki harici hat iizerinde sefcr
lere ba§lamasJ dii§iiniilmektedir. fstan • 
bul - fzmir - Pire arasmda iic;iincii bir kt
sa hat a(;IImasJ da aynca tetkik edilmek
tedir. 

Denizyollan idaresi, yeni vapurlan 
gelmeden ve bu esash hatlar teessiis et -
meden evvel 1skenderuna vapur i§letme
ge karar vermt§tlr. Hatay hakkmda 
Konsey karanmn tatbikile beraber Mt-r
sine i~liyen vapurlanffilz 1skenderuna k.a
dar gitmege ba§hyacaklardtr. fskende -
runda Denizyollan idaresi ic;in ayn bir 
acentahk tesis edilmi~tir. 

·. ... . . 

: Siyasl ~ icmal 
. . . . ' . . . ' ' . 

Almanya ve Valensia 

A kdenizin garbinde ve lspanya: 
sevahili oniinde bulunan Balear 
adalarmdan lbiza' daki kontrol 

iissiinde istirahat halinde duran Doy~land 
Alman mhhsmm V alensiya tayyareleri 
tarafmdan bombardtman edilmesi iizerine 
Alman gemilerinin de mukabele olara~ 
Almeria limamm bombardtman etmesl 
Umumi Harbe seheb alan Saray Bosna 
hadisesine benzetilerek biitiin diinya kor
kuya dii§mii§tii. 

ibiza hadisesi Almanya ile ftalyanin 
Avrupa politikasmda ve gerek sulh ve ge
rek harb halinde beraberce yiiriimek ic;in 
vermi~ olduklan karann nekadar kuv • 
vetli oldugunu derhal isbat etti. <;iinkii 
her iki biiyiik devlet Akdenizin garbinde• 
ki bahri kuvvetlerini kontrol i§inden men 
ve her ihtimale kar§J miiessir bir surette 
miidahale ve harekette bulunabilmeleri 
ic;in filolanm yeni harb gemilerile tak '" 
viye ettiler. Ayni zamanda bu kuvvetlere 
kendilerine yakin gelecek her hangi fs • 
panyol tayyaresi ve harb gemisi iizerins 
derhal ate§ a~mak emrini vercliler. AI • 
manya ile ftalya Londradaki ademi mii• 
dahale komitesinden dahi c;ekildiler. fki 
bi.iyi.ik azasmm i§ birliginden mahrum ka• 
Ian bu beynelnU!el te§ekkiil ahvalin ne· 
ticesine intizaren i~tima ve faaliyetini 
gayrimahdud bir zaman i~in tatil etti. 

Bundan sonra daha bir ad1m attlma • 
sile Avrupa sulhu cidden tehlikeye dii§e
cekti. F akat Almanya, yeni bir hare • 
kette bulunm1yacagmt resmen ilan ederek 
ahvalin mec;hul bir aklbete dogru gitme• 
sine mani olmu§tur. Diger taraftan Va .. 
lensiya hiikumeti de Milletler Cemiyetini 
fevkalade ic;timaa davet edecek kadar 
ileriye gitmekten ~ekinmi§ ve bombardt· 
man hadisesinin vukuunu Cenevreye bil
dirmekle iktifa eylemi§tir. 

Bu suretle hadise de dogrudan dogru
ya alakadar iki tarafm daha ziyade 
ileriye varmaktan i~tinab eylemeleri ln .. 
gilterenin tavassutta bulunmasma ftrsat 
vermi§tir. fngiltere her§eyden evvel tabii 
ahvalin avdet eylemesi ic;in Almanya ile 
!talyanm Londradaki komiteye tekrar 
i§tirak etmelerine liizum gormii§tiir. 

Almanya ile ftalya, komitenin faaliye• 
tine ve kontrola tekrar i~tirak edebilmeleri 
i~in 1spanya ~a.hillerinde kontro] vazife • 
sini yapan harb gemilerinin emniyet ve 
selametlerini muhafaza edecek miiessir 
tedbirlerin altnmasmt ve deniz kuvvetleri 
arasmda umumi tesaniid ve taaviiniin ha· 
kiki surette tesis edilmesini §art koymu§• 
lardt. 

fngiltere Hariciye Nezareti esas iti .. 
barile bu §artlarm kabuliinii muvaftk bul· 
mu§ ve Almanya ile ltalyanm dileklerini 
tatbik ic;in bir proje hamlaytp F ransa 
Hariciye N ezaretine gondermi§tir. F ran• 
sa ingilterenin noktai nazarmt her i§te il· 
tizam eylediginden hu defa da fngiltere• 
nin dediginden <;Ikacak degildir. Binaen· 
aleyh vaziyetin vahameti atlattlmt§tlr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Ta~ocaklartnda feci 
bir kaza 

Kiit;iikt;ekmece koyii civanndaki t~ 
ocaklarmda diin bir infilak olmu~ ve bir 
amele feci bir §ekilde yaralanarak ol .. 
mu§ttir. 

Rizenin Mapavri karyesinden ve Ki • 
mar ogullarmdan Dursun Ali, amca
zadesi ismaille beraber diin iki metro
luk ufak bir s1rt iizerinde iki lag1m yap
mi§lardlr. Ali, bu lagtmlarm fitillerinl 
sigarasile ate~liyerek oradan biraz uzak
la§ml§tlr. Bir muddet bekledikten son
ra lagimlardan biri infilak etmi~, fakat 
digeri etmeyince Ali: 

- Dur bakaytm, ne oldu?. 
Diyerek lag1ma dogru yiiriimek lste

mi§, fakat ismail: 
- Biraz bekle, belki yava§ yantyor, 

demi§, fakat la~m gene patlamaymca 
Ali ileriye dogru yuriimii~ ve fitilin ikl 
ta§ arasma sikl§hgmt gorerek onu ser· 
best buakml§ ve birdenbire infilak vu
ku bulmu§tur. infilak esnasmda Alinin 
yalmz sol elinin ba~ parmag1 uqmu~tur. 

Fakat Ali parmagmm actsile sarsll • 
mi§ ve bir metro derinligindeki kayalar 
iizerine ba§ustu du§erek kafatas1 patla
mt§ ve bir saat kadar can qeki§tikten 
sonra olmu§tiir. Vak'a mahalline gitmi~ 
olan Miiddeiumumi muavini Hikmet 
Sonelle Tabibi Adli Enver Karan badi· 

Emlak ve Eytam Bankas1 bugiinden 
itibaren miitekaidin, eytam ve eramilin 
u<; ayhklarmm tezviine ba§hyacakhr. 
Maliye §ubelerinden para alanlara da 
pazartesi giinundan itibaren tevziat ya
pllacakhr. 

MOZELERDE 

Ayasofyadaki mozaiklar 
Ayasofya miizesinin mozaiklanm 

meydana t;Ikarmakta olan Amerikah 
profes<ir Whittemore, Yunanistandan is
tanbula donerek t;ah§malarma ba§la -
ml§tlr. Profesor Whittemore bu sene 
miihi.m neticeler elde edecegini iimid et
mektedir. 

seyi tetkik etmi§ler ve kaza oldugunu 
E C NEB/ ME H AF / LD E tesbit ederek Alinin defnine ruhsat ver• 

Biikre§ radyosunda Tiirk 
gecesi 

Bukre§ radyosu bu gece ·it;in bir Tiirk 
musikisi gecesi tertib etmi§tir. Bu mu
nasebetle Bukre§ radyo istasyonunda 
Turk musikisi konseri verilecek, milli 
Tiirk havalarile gene Turk san'atkarla
nnm eserlerinden seqilmi§ part;alar ~a
hnacaktlr. Konser iki saat kadar devam 
edecektir, 

mi§lerdir. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru~tur. 

A bone ~:eraiti { Tiirkiye Harte 
'l ldn l~in 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
o~ ayhk 400 • suo • 
Bi.r ayhk 150 • 'foktur 
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. TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

lhtililci lspanyol Gene
rali Mola kazaen oldii 

Almanya ile italyan1n ademi miidahale komite
sine donmege miitemayil olduklar1 ania,•hyor 

Londra 3 (Hususi) - !spanyol ihti- Avila cephesi - Bol§eviklerin Cale-
lalcileri riiesasmdan General Mala bu- culi civarmdaki nasyonalist mevzilerine 
ilin bir tayyare kazas1 neticesinde olmi.i~- yaphklan bir taarruz piiskiirtiilmii§tiir. 
tiir. lhtilalciler tarafmdan Salamanca' da Granja mmtakasmda - K1Z1Harm 
ne§redilen resmi bir teblige gore, Gene • Cabesa Grande'ye kar§J yaphklan bir 
ral Mola bir ke~if u<;U§U yaparken tay • taarruz keza piiskiirti.ilmii~ti.ir. Esirlenn 
Yare kazasJ neticesinde olmi.i§ti.ir. Teb • ifadelerine gore, di.i§mamn buradaki za
lig, kesif bir sis yiiziinden tayyarenin bir yiatJ bin oli.iden fazlad1r. Be§ Sovyet 
daga c;arparak pan;alandJgmJ ilave et • tanb tahrib olunmu~ ve dart Sovyet ve 
rnektedir. bir F rans1z mitralyozile yiizden fazla til-

General Mola ile beraber yaveri ve fek nasyonalistlerin eline di.i§mi.i§ti.ir. 
iki erkamharbiye zabiti de olmi.i§lerdir. Sierra Guadarrama' da - Dii§manm 
Bir rivayete gore tayyarenin iki pilotu be§ bombard1man ve on avc1 tayyaresi 
olmemi§, yalmz yaralanmi§Iardir. Maa- di.i§i.iri.ilmi.i§ti.ir. N asyonalist tayyareler 
Jnafih. son haberler pilotlann da oldii- buradaki di.i§man mevzilerini muvaffa • 
giini.i bildirmektedirler. kiyetle bombard1man etmi§lerdir. 

ihtilalcilerin §imal cephesi kumandam lhtilal yalrfryor 
olan General Mola ayni zamanda Gene- Paris 3 {A.A.) -Petit Parisien ga-
ral Fran co' dan soma ihtilalcilerin en zetesi yaz1yor: 
rni.ihim ri.iesasmdan biriydi. «Heni.iz iktiham edilmesi laz1m gelen 

Almanyada teessiir mi.i§ki.ilatm mevcudiyetine ragmen AI • 
Berlin 3 (Hususi) - General Mo- manya ve !talyanm ademi miidahale ko

la'mn bir kaza neticesinde olmesi bi.itiin mitesine avdetleri muhtemel gori.inmek • 
Almanyada biiyiik bir teessi.ir uyandu- tedir.» 
llll§tlr. Resmi haberlere gore Generalle Oeuvre gazetesinden: 
beraber yaveri, iki erkamharbiye zabiti <<Almeria hadisesi vukua gelir gelmez, 
Ve iki pilot olmii§lerdir. Paris ve Londra kabineleri, Amerikadan 

Franco lspanyasrnda matem bir Avrupa facias) <;Ikmasma mani olmak 
Saint Jean de Lus 3 (A.A.) - Is- hususunda kendilerine yard1mda bulun • 

Panyamn en iyi generallerinden biri bu • masm1 istemi§lerdir. Amerika Reisicum
lunan General Mola'mn oliimii dolay1si- huru Roosevelt, bi.iyi.ik demokrat millet
le bi.iti.in Franco !spanyasmda bayrak • ler arasmdaki tesani.idi.in nekadar kuv -
lar, yanya indirilmi~tir. vetli oldugunu bir kere daha gostermek 

Pamplona' da me§hur beyannamesini istiyerek hemen Londra ve Paris hiiku -
ne~reden General Mola, Portekiz hudud- metlerine Amerikanm bitarafhk kanunu· 
Ian etrafmda ve bilahare Guadderrama' • nu tatbik etmek niyetinde bulundugunu 
da vukua gelen muharebeleri kazanmi§tl. bildirmi~tir.» 

Umumi harb vaziyeti Humanite gazetesi, pek o kadar mem· 
Salamanka 3 (A.A.) - Umumi ka- nuniyet izhar etmemektedir. Bu gazete 

rargahm resmi tebligi: diyor ki: 
Aragon cephesi- Ehemmiyetsiz top- «Ne Blum, ne de Chamberlain, AI • 

c;u diiellosu. meria'mn bombardimamm takbih ic;in bir 
Biscaye cephesi - F ena havalar as· kelime bile bulamadilar. Her ikisinin de, 

keri harekatJ i§kalde devam ediyor. Almanya ve ltalyaya bu iki devletin is-
Sierra Lemona'da Bol§eviklerin iki temekte olduklan teminatJ vermekten 

hiicumu tardedilmi§tir. ba§ka bir~y yapt1g1 yoktur.» 
• .,,.,,.,,.,.,.,.,, .,.,.,.,.,,.,.lllllllllllllllllllllllllflllflflflflfiiJIIIIIIIIIJIIIIIJIIIfllflllllllllllllllllllllnUUOOOonnnnnnnooooooooooooo 

Yeni Sovyet Biiyiikl Hatayda bayram 
El£isinin beyanat1 i~in haz1rhklar 

Tiirk - Sovyet dostlugu Baz1 Vataniler hala Suri· 
beynelmilel sahalarda yede kar•••khk ~karmaga 
iyi neticeler vermi,tir ugra~1yorlar 
Ankara 3 (A.A.) - Sovyetler Bir

liginin yeni biiyiik elc;isi Karski, Anado
lu Ajansma a§agJdaki beyanatta bulun -
TnU§tur: 

«- Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birligini dost Tiirkiye Cumhuriyeti hii • 
kumeti nezdinde temsile memur edilmi§ 
olmaktan miitevellid derin mahzuziyeti· 
rni Tiirk matbuah vasJtasile bildirmek 
f1rsatm1 buldugumdan dolayJ pek ziyade 
lnemnunum. 

Kendilerine haziran tarihinde itimadna
rnelerimi takdim etmek §erefine mazhar 
Q!dugum ekselans Reisicumhur}a ve ay
ni zamanda Ba§vekil General Inoni.i ve 
hiikmet azalan ile yaphg1m daha ilk te
Inaslar, milletlerimiz ve hi.ikumetlerimiz 
arasmdaki dostluk baglanmn ne derece 
sJb ve devamh oldugunu tebariiz ettir • 
rni§tir. 

Sovyetler Birligile Tiirkiyenin beynel
milel siyaset sahasmdaki i§ birligini, c;ok 
miihim ve §ayam kayid neticeler vermi§
tir. Gec;en sene, memleketlerimizin mii • 
rnessilleri Tiirkiye Cumhuriyetinin milli 
lnenafiini, hak ve beynelmilel muahede· 
lerden dogan taahhi.idler kar§Jsmda hiir· 
met esas1 i.izerinde tatmin eden Montreux 
Konferansmda bi.iyiik bir muvaffakiyet 
kazanmJ§lardir. Ti.irk hi.ikumetinin ileriyi 
goren sulhcu siyaseti tarafmdan Milletler 
Cemiyeti himayesinde son giinlerde ka -
zamlan diger bir muvaffakiyeti de kay
detmekle bahtiyanm. Bu muvaffakiyet, 
rnemleketler ve milletler arasmda iyi an
la§mayt arzu eden herkesi memnun et· 
tnektedir. 

Tiirk- Sovyet an'anevi dostlugunu tak
viye etmek, inki§af ettirmek ve milletle
rimizin ve biiti.in diinyanm iyiligine ola
rak hi.ikumetlerimiz arasmdaki temas1 da
ha ziyade derinle§tirmek ic;in bi.itiin kuv
Vetimle c;aii§acagim. Serefli oldugu kadar 
Ines'uliyetli olan bu vazifenin icrasmda, 
Cumhuriyet hi.ikumetinin, Ti.irk devlet 
adamlarile Ti.irk mehafilinin mi.izahereti
lle ve c;ok s1k1 ve daimi bir temas idame 
etmek arzusunda bulundugum matbuatm 
Yard1mma nail olacaglmt · iimid etmekte· 
~im.>>. . 

Antakya 3 (Hususi muhabirimizden)
Hatay istiklalini bir ti.irli.i c;ekemiyen Va
taniler Antakyada tezviratlanna devam 
ve halka zorla di.ikanlanm kapattmp §O· 
forleri greve te§Vik etmektedirler. Bu ara
da <;Ikan arbedede bir §oforiin gozi.i kor 
olmu§tur. 

Diger taraftan Suriye matbuatJ da a
leyhte ne§riyata devam ederek bilhassa 
,Sam hiikumetine hiicum etmektedir. Miir
diim ve arkada§larmm Cenevre seyahat
lerini istihza ile kar§Jlamaktadir. 

Sancak anla§masmJ vesile ittihaz ede
rek F ransa hiikumeti aleyhinde ne~riyat 
yapan Suriye gazetelerine Beyrutta c;1kan 
La Syrie gazetesi §U cevab1 vermektedir: 

«Suriyeliler di.i§iiniirlerse F ransanm 
Sancak hakkmda son soziinii soyleyi§i 
kendileri ic;in bi.iyi.ik ·saadettir. 

Anlamalan laz1mdu ki Sancak i§ini 
biz icad etmedik. Bunu yaratanlar Suri • 
yelilerdir. 

Sutiyeliler, yalmz istiklal istemekle 
kalmadiiar, ayni zamanda bir Arab 
imparatorlugu tesisi hulyasma kapJidJ • 
lar. Biz ise bu vadide yalmz hakk1 tes • 
lim ettik. Vatanilerin ela gozleri ic;in si
laha sanlarak bir cihan harbine sebebiyet 
verecegimizi zannediyorlardi. 

Suriyeye istedigi hiirriyet verilmi§tr. Bu
giin art:k kendi mukadderatile ba§ba§a • 
d1r. Bu vaziyet kar§ISinda ic;inde bulun
dugu mi.i§ki.ilattan F ransay1 mes' ul tuta
maz.>> 
H atay kurtulu, bayramrna hazrrlrk 

Antakya {Hususi) - Hatay, bi.iyuk 
kurtulu§ bayram1 hamhklarma devam et
mektedir. Bunun ic;in on iki ki§ilik bir 
bayram komitesi te§kil edilmi§tr. Bayra
mm 18 hazirane tehiri muhtemeldir. 

lcra V ekilleri Heyeti 
toplanbai 

Ankara 3 {Telefonla) - fcra Ve
killeri Heyeti bugiin Ba§vekil lsmet fno

niini.in reisligi altmda toplanarak muhte· 
!if i§ler iizerinde gori.i§melerde bulun
mu~ ve bu i§lere aid kararlar vermi§tir. 

CUMHURfYET 

Turk -ingiliz itfifak1 feci 
oldu 

Maslak yolunda 
Bir ingiliz mecmu- bir kaza daha 
as1 bunun ~ok yaktn 

ld \,I • • Ju·· yor Siiratle giden bir otobiis agaca ~arparak hendege o ugunu soy 
«ingiliz • Alman menfa

atlerinin ~arp1~acag1 

yer (;anakkaledir» 

yuvarland1, yolculardan on ki~i yaraland1 

Londrada c;1kan «The Oruth» mec -
muasJ «fngiliz - Ti.irk dostlugunun mana-
51» ba§hgl altmda §U yaz1y1 ne§retmekte
dir: 

«ingiliz ve Alman menfaatlerinin kar
§lla§tlgJ cephe adm1 verebilecegim yer 
<;;:anakkaledir. Alman niifuzunun bu 
cepheye kadar geni~lemesine liizumsuz 
§i.iphe ve korkulara dii§meden seyirci ka
labiliriz. <;;:i.inki.i herkesc;e malumdur ki, 
Almanya, hie; elmazsa ekonomi bakumn
dan, tevessii etmek imkamm bulamad1gi 
takdirde infilak etmek mecburiyetinde -
dir. F akat Britanya fmparatorlugu i<;in 
yakm ~arkta §ampiyon vazifesini gorecek 
bir devletin bulunmasJ harbden evvelki 
zamanlara nazaran c;ok daha biiyi.ik bir 
hayat veya memat meselesidir. 

Berlin - Bagdad demiryolu proiesi gi
bi bir hareketin yeniden hayat bulmasma 
ingiltere hie; bir zaman goz yummaz. Bu 
itibax;la Edenin son gi.inlerde Tiirkiye 
Ba~vekilile vaki olan mi.ilakah bilhassa 
kayde deger bir ehemmiyet ta~Jmaktadir. 
Britanya imparatorlugunun ticaret ve 
emniyeti italyadan c;ok daha ziyade Tiir
kiyenin alacag1 vaziyete bagh bulun • 
maktadir. 

Diin ogle iizeri Maslak yolunda bir 
otobiis kazasi olmu§, iic;i.i ag1r olmak iize
re 10 ki§i yaralanmi§tir. Kaza mahallin
de bir muharririmizin yaphg1 tahkikata 
gore hadise §oyle olmu~tur: 

,So for Remzinin idaresindeki 3310 
numarah otobiis, ic;inde 12 yolcu bulun
dugu halde Taksimden hareket et~i~tir. 
,Sofor, otobiisii asfalt yola kadar 30 ki
lometroluk bir siiratle sevketmi§, asfalta 
<;Ikhktan sonra 60 kilometroya yakm bir 
h1zla yoluna devam etmi§tir. 

Otobi.is, Ayazaga c;iftligi oni.indeki 
Mac;ka ~e~mesinden 300 metro gerilerde 
tabii bir halde giderken d1~ k1sm1 eskimi~ 
olan sol on tekerlek birdenbire patlamJ§• 

Cumhuriyet Tiirkiyesinin Devlet Re
isi Kamal Atati.irk diger Iiderlerde gor
mege ah§mad!gimJz k1ymetli vasf1 kendi hr. 

b 1 T Bunun iizerine otobi.is sola dogru kac;-§ahsmda toplaml§ u unuyor: evazu, 
mi~hr. ,Sofor Remzi hendege yuvarlan -ehliyet, muvaffakiyet. 

b. mamak ic;in sarfettigi biiti.in gayrete rag· 
Atati.irk, sessiz, sadas1z, hie; Ir goste- k' I 

d men direksiyona ha 1m o amaml§ ve oto-
ri§e kap1lmadan Avrupanm basta a a· bi.is 60 kilometroluk bir siiratle kenar -
mmdan kuvvetli bir yeni Tiirkiye yarat- r" k . daki agaca c;arpmJ~hr. yo.rpma pe mut-
ml§ ve Yakm§arktaki ki.ic;iik devletlerin hi§ olmu§ ve kahn c;mar agac1 koki.inden 
mukadder lideri olan bu yurda ate§li bir c;1kmi§hr. Otobi.is te agac1 altma alarak 
milliyetc;ilik ve ayni zamanda mi.inevver hendege yuvarlanmJ§ ve ba§a§agJ bir va
ve miiterakki bir mahiyet vermi§tir. Onun ziyette on taraf1 parc;alanarak kalmi§ -
bari§<;I ve tecavi.iz emelleri beslemiyen dJ§ ur. On tarafta oturmakta alan polis Liit
politikasi garbde Balkan Antantmm te- fi sag tarafmdan tehlikeli surette yara -
§ekkiiliinde yeni ve mi.ihim bir ami! olmu§ lanml§, fakat sogukkanhbgmJ elden b1 -
ve ~arkta da !ran ve Irakla eri§ilen anla§· rakm1yarak geri donmii~ ve one dogru 
malan meydana getirmi§tir. Gori.ili.iyor ki, dii§mekte alan yolculan elile iterek bun
Tiirkiye kuvvetli bir bitaraf blokun nii- Ian muhakkak oliimden kurtartni§hT. Fa
vesini te§kil ediyor. Tiirk dostlugu 1ngil- kat fedakar polis bu arada kendi de teh
terenin hayat! mi.inaka!at hatlanm emni- likeli surette yaralanmi§hr. 
yet altmda bulunduracagJ gibi Tiirkiye- Y olculardan Zapyon lisesi 1 0 uncu 
nin de !ngiltere ile tesis ettigi bu iyi mii- sm1f talebelerinden Eleni, Koc;o, polis 
nasebattan zarar degil, fayda gorecegi Si.ileyman, Ayazaga iandarma karakol 

kumandam Hamid onba§I, garson Y ani, 
a§ikardJr. !yi malumat alan membalar~ 

Ay§e. F erid, Sed ad, Suzan yaralanmJ§· 
dan biiyi.ik memnuniyetle ogrendigimize lardir. 
gore Eden'le Ba§vekil inoni.i arasmda 
ge<;en gorii§meler son derece samim! bir 
hava ic;inde cereyan etmi§ ve Tiirkiyenin 
de Ingiltere ile yakm ve daimi bir anla§· 
rna tesisi arzusunda oldugu tebari.iz etti
rilmi~tir. ] ournale de Cenevr'in gec;en
lerde sordugu §U suali birc;ok kimseler 
biiyi.ik bir alaka ile sormaktad1r: 

«- Acaba gec;en sene Kral Sekizin
ci Edward' m temellerini athg1 ittifakm 
bugi.in neticelenmekte oldugunu gormek 
i.izere mi bulunuyoruz ?» 

Von Neurath'1n 
Belgratta yapacag1 

siyasi temaslar 
Macaristan ve Bulgaris .. 
tan1n tekrar silahlan .. 
mas1n1 gorii~ecekmi~ 
Berlin 3 (A 

A) - Hariciye 
Nazm von Neu -
rath, cumartesi ak
§aml Berlinden ha
reket ederek evvela 
Belgrada gidecek 
ve orada iki gi.in 
kalacaktJr. Ondan 
sonra Sofyaya ugn
yacak ve Almanya
ya donerken de Bu
dapeste' de tevakkuf Alman Harictye Na-

d kt, 2trt Von Neurath 
e ece Jr. 

Von Neurath, Bulgaristan ve Maca
ristamn tekrar silahlanmalan meselesini 
nas1! ortaya koyacaklanm tesbit etme • 
den evvel Yugoslavyanm bu babdaki 
diisi.incesini ogrenmek fikrindedir. Bina
enaleyh, Alman Hariciye Nazmmn bu 
seyahatindeki as1l ehemmiyet, gerek si -
yasi, gerek iktJsadi bak1mdan Belgrad
da temerkiiz ediyor demektir. 

Von Neurath'a refakat edecek alan 
ekonomi miitehassJslan yi.iksek siyaset 
miinakasalan bir taraftan yap1hrken di -
ger taraftan yerinde ekonomik ~ahada 
yap1lacak i§leri tetkik eyliyeceklerdir. 

Despina admda bir kadmla Nevzad 
admda bir polis mucize nev'inden kurtul
mu§lardJr. ,Sofor Remzi de ag1r surette 
yaralanml§tlr. 

Bu mada oradan gec;mekte olan bir 
taksi ~oforii kazay1 gori.ince derhal dur
mu§ ve yarasJ agu olanlardan bir k1sm1m 
otomobiline alarak hastaneye gotiirmii§ 
ve zab1taya da haber vermi§tir. 

Hadise yerinde cankurtaran otomobil-

Atatiirk yar1n istanbula \ 
geliyor 

[Ba§tarat' 1 fnc:i sahttede1 

muhtemeldir. 
Cumhurreisimizin istanbulu §ereflen

dirdikten sonra seyahatlerine lstanbuldan 
devam ederek evvela ~arka gitmesi ve 
§ark mmtakasmdaki tetkiklerine T rabzon 
yolile Erzurumdan ba§lamasl ihtimali de 
vard1r. 

Cumhurreisimize Dahiliye Vekili ve 
Parti Gene! Sekreteri Si.ikrii Kayanm 
refakat edecegi anla~Ilmaktadu. 

Bi.iyiik Onderimizin memlekette ic;ti -
mai, zirai ve iktJsadi vaziyeti tetkike rna· 
tuf oldugu anla§Jlan bu seyahatine biiyiik 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Heyeti Vekile toplandr 
Ankara 3 {Telefonla) - Vekiller 

Heyeti bugi.in saat 16 da Ba§vekalette 
toplandJ ve gee; vakte kadar mi.izakere
lerde bulundu. 

Ankara 3 (T elefonla) - Ba§vekil 
ismet inoniiniin beklenen siyasi nutkunu 
Meclisin yarmki toplanhsmda irad et • 
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

Y annki Meclis ruznamesinde polis 
teskilat kanunu ve Ziraat BankasJ ka
n~n )ayihasmm ikinci miizakeresi de var
du. Birinci miizakereleri yap1lacak olan 
layihalar arasmda Ziraat Vekaleti te~ -
kilat layihasJ, istanbul Adliyesindeki ye
nileme biirolanm kald1ran layiha, lranla 
yap1lan son mukavelelerin tasdiklerine 
dair layihalar vardu. 

M eclisin tatili 
Bi.iyiik Millet Meclisinin elindeki i§ -

leri vlkararak aym on birinci veya on 
dordiincii gi.inU yaz tatili karan vermesi 
muhtemeldir. 

Diinkii kazanzn yaraltlarmdan birf 

leri gonderilmi§, yarahlar hastaneye nak
ledilmi§tir. Otobiis emniyet altJncJ ~ube 
memurlan ve jandarmalar tarafmdan 
nezaret altma ahnmi§ ve miiddeiumumi 
muavini kaza yerine gelerek tahkikata 
ba~lamJ~hr. 

Kazamn ba§hca sebebi lastigin patla
masJ gosterilmektedir. 

Kazazedelerin crnlattrklarr 
Y arahlardan garson Y ani muharriri

mize kazay1 §oyle anlatmi§hr: 
«- Asfalt yolda otobiisiin hlZI fazla

la§b ve 60 kilometroya <;Jkb. Ayazagaya 
gelirken birdenbire lastik patlad1. Pat -
Iamadan sonra yandaki agaca c;arptJgJmJ
zJ gordi.im. Mi.ithi§ bir samlma ile one 
dogru uc;ar gibi oldum ve bu hale gel -
dim.» 

Y aras1 nisbeten hafif olan Zapyon li
sesi talebelerinden Eleni de kazay1 ~oyle 
anlatmJ§hr: 

«- Otobiis tabii bir siiratle gidiyor
du. Kazanm oldugu yerden I 0 metro 
kadar geride on lastik patlad1. Otobi.is 
gayritabii bir halde yoluna devam eder -
ken agaca <;arphk. Agacm devrilmesi i.i
zerine c;ok korktum. <;;:i.inkii hendege 
dogru kayd1k. Allah acJdJ da kazadan 
hafif kurtuldum. Mi.ithi§ bir kaza atlat -
t1k dogrusu.» 

Kaza olduktan on dakika sonra Bii
yi.ikdereden T aksime dogru gel en bir o
tobiiste bulunan doktor Kostopolos, kJZI 
Eleninin yarahlar ic;inde oldugunu go -
riince derhal otobi.isten inmi§ ve hafif ya
rah olan kiZinm yanma gitmi§tir. 

T ahkikata devam edilmektedir. 

Havayollar1nm yeni 
sene biit~esi 

Ankara 3 (Telefonla) - Mecliste 
yarm konu§ulacak olan hava yollan dev
let i§letme idaresine bir sene masraflan 
ic;in 596,000 lira tahsisat verilmektedir. 
Hava yollan idaresi lzmir ve Adana 
meydanlannda birer telsiz istasyon'lan 
kuracak, her iki §ehrin i§lek yerlerinde 
hirer acente ac;arak bilet satJ§mda paket 
kabul ve tevziatmda halka kolayhklar 
temin edecek, Ankarada yeni istasyJn 
ve miidiriyet binas1 in§a edecektir. 

Uzak mesafeler ic;in yeniden iki yolcu 
tayyaresi almmasJ mutasavverdir. $im • 
diki halde hava yollannm nakil vas1ta -
Ian kadrosunda 11 tayyare, 6 otobiis, 
I kamyonet, 3 motosiklet bir motorbot 
ve iki sandal vard1r. 

Meclise gelen olihn 
kararlari 

cezas1 

Ankara 3 (Telefonla) - Somanm 
Kozanh koyiinden Hatice ile ayni koy • 
den Cohan Hiiseyni oldi.iren Mehmed 
hakkmdaki oliim cezasJ tasdik ic;in Mec
lise gelmistir. Mehmed koyun otlatmak
ta olan kaynanasJ Haticeyi kama ile mi.i
teaddid yerlerinden vurup oldiirmi.i~ ve 
civardaki c;oban Hiiseynin hadiseyi gor
di.igiini.i anhyarak onu da tabanca kursu
nile vurmu§, sonra kama ile ba§Int kes • 
mi&tir. 

Ba§kasmdan gebe kald1gJ ic;in Rize -
nin Hurremtepe koyiinden Mehmed k1z1 
Hacoleyi oldi.iren Mustafa hakkmdaki 
oli.im cezas1 da Meclise gelmi§tir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Askeri kiitiibhanemizi 
zenginle,tiren eserler 

tP:!!!!!. enelkurmaym giizide ba§kam 
~ biiyiik Mare§al Fevzi Cakma • 

gm himmetile askeri edebiyati • 
m1z, ordumuz gibi, bi.iyiik hamlelerle 
ilerliyor. Genelkurmay onuncu §Ube tara• 
fmdan ne§redilen Askeri Mecmua ve o
nun tarih k1smJ ile diger eserler, askeri 
kiitiibhanemizi hergi.in biraz daha zen -
ginle§tirmektedir. Bu kitablar arasmda 
kumandanlanmizm hahralan, eski zafer
lerimize aid tetkikler, harb tarihleri var
da. 

Bu ciimleden olarak emekli Tiimgene
ral i. Hali! Sedes « 1875 • 1878 Osmanh 
ordusu seferleri» kiilliyahm ne§re ba§
laml§hr. Muhterem emekli generalin ba
na gondermek lutfunda bulundugu, yedi 
cildi gozden gec;irdim. 1934 tenberi As
ker! Mecmuanm lahikasJ olarak <;Ikmakta 
bulunan bu eserler §unlardJr: 

1876 - 1878 Osmanh - S1rp . seferi: 
3 cild 

1876 - 1877 Osmanh - Karadag se
feri: 1 cild 

1877 • 1878 Osmanh • Rus ve Ru
men sava§J: 3 cild. 

Bu sonuncu tarih yalmz iic; cildten 
ibaret degildir; 12 cild olacakhr. Eser, 
10 uncu cilde kadar Avrupa dari.ilhare • 
katmdaki muharebelerden, 11 ve 12 nci 
cildlerde ise, Osmanh - Rus seferinin 
Kafkas cephesindeki harekatmdan bah· 
sedecektir. 

General 1. Halil Sedes cidden takdir 
ve tebrike lay1k bir himmetle askeri ta
rihimizin bi.iyiik bir eksigini tamamla • 
maktadu. 

Muharrir, 1875 • 1878 y1llan arasm· 
da gec;en Bosna - Hersek ve Bulgaristan 
ihtilallerini, Karadag, S1rp, Rus ve Ru
men seferlerini yazmagJ ta gencliginden· 
beri dii§i.indiigii halde, bu arzusunu an • 
cak, §imdi, biiyiik Mare§alin askeri tari• 
himize gosterdigi biiyiik alaka sayesinde 
tatmin edebilmi§tir. 

Eserin 1875 senesi Bosna • Hersek ve 
Bulgaristan ihtilallerinden bahseden bi • 
rinci cildi 1328 tarihinde «Sark muha· 
rebati» ismi altmda Arab harflerile ba • 
sJ!mJ§tJr. Bunun da yeni harflerle tekrar 
bastmlarak ki.illiyatm tamamlanmasmt 
temenni etmemek elden gelmiyor. 

Osmanh fmparatorlugunun bu barb • 
ler hakkmda, §imdiye kadar, ecnebi dil
lerde c;rkan eserler pek c;ok oldugu hal • 
de, tiirkc;e ne§riyat pek azd1. <<Siileyman 
Pa§anm muhakemesi» gibi vesikalar. 
<<Pilevne Muharebeleri>>, «Kac;mlan Flr
satlar» gibi hususi mahiyette eserler, bu 
bo§lugu doldurmaga asia kafi degildi. 
Ci.inkii ilmi bir ~ekilde yazilmaml§lardJ. 
General 1. Halil Sedes mi.iteaddid ecne· 
bi dillerine vakif, tetkik ve tetebbiii.i se
ver, harb tarihlerinin nasJ) yazJlmasi la
Zim geldigini bilir, miinevver bir erkam
harb zabiti Slfatile Osmanh imparator -
lugunun bu c;etin mi.icadelelerini siyasi ve 
askeri bak1mdan gayet iyi yazmt§hr. 

Emekli General Halil Sedesi bi.iyiik 
ve bilgili bir c;ali§manm klymetli mahsu
lii olan bu eserleri yazd1g1 ic;in tebrik 
ederken bu ki.illiyatm basilmasmJ emret· 
mek suretile harb tarihimize biiyi.ik bir 
hizmette bulunmu§ olan Genelkurmay 
Ba§kam bi.iyiik Mare§ale te§ekkiir etme• 
gi de bir vazife addederiz. 

Harb san'atJ, harb tarihlerini okuya 
okuya, tetkik ede ede ogrenildigine go • 
re, Mare§al Fevzi Cakmagm, askeri ede
biyatJmJza verdigi bi.iyiik ehemmiyetin 
yi.iksek manas1 keJ.tdiliginden anlasihr. 

~ 
- ·-·· --

Dahiliye Vekaletinin ~ok 
giizel bir te~ebbiisii 

[Bagmakaleden devam] 
zihniyetimize gore taptaze bir tahrir tar
zile hakikaten bugiini.in milli ve ki.iltiirel 
ihtiyaclanna cevab verecek eserler ha
linde ibda ettirmegi tasavvur etmistir. 
Y az1lacak eserlerin beheri bes formahk 
on taneden ibaret ilk serisi sunlardan te
§ekkiil ediyor: A§Jk Carib, Koroglu, 
F erhadla ,Sirin, Leyla ile Mecnun. Y edi 
A limier, T ahirle Zi.ihre, Arzu ile Kam
ber, Sahmeran, Keremle Ash, N asrad
din Hoca. 

Muharrirler eserlerinin planlanm 
ke-ndileri hamhyacaklanndan yuka· 
nki kahramanlardan biri i<;in hepsi 
giizel bulunacak ayn ayn planlar 
olursa bunun da kabul edilmesi ka
rarlastmlmJ§ bulunuyor. Herhalde te
sebbiis c;ok giizel ve pek orijinaldir. 
Ve onun muvaffakiyetini temin etmek 
ediblerimizin ve giizel yaz1 yazanlanmJ· 
zm himmetlerine kahyor. Vekaleti bu 
giizel te~ebbiisi.inden dolay1 tebrik eder
ken giizel yazJ yazanlanmmn da onle
rine avilan bu parlak ve pek faydah sa
hada milletimizin i§ine vanyacak eserler 
ibda etmek ic;in yorulmak zahmetini ihti
yar etmelerini temenni eyleriz. 

YUNUS NADI 
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i~::~=~=x=~::::::K:=a==r=y:o:k:a::::] Arabacdann derdi 
Ankaraya giden heyet 
memnun olarak dondii 

DUn Tours'da yaptla merasim ~ -A ovo 
Karyoka . filminin, yakmda vilayet 

rnerkezine gelecegi haheri ~itildigi gi.in
denberi, kadm, erkek, biiyuk, kii<riik her· 
kesin agzmda bu isim dola§maga ba~la· 
nu§b. Gender, istanbul gazetelerinde 
medhini i~itip uzaktan meftun olduklan 
bu yeni dans1 biran evvel ogrenmek i9n 
sabmtzlamyorlar: yabanct dilden keli • 
meleri mutlaka yanh§ anbyan ve yanh~ 
konu§an ya~h kadmlar: 

tilasm1, gelip gec;ici, alelade bir heves te
lakki eden annesi, onun yava§ yava§ i§i 
aZltttgmt goriince: 

istanbul arabaCJ!an namma Ankara -
ya gitmi§ olan heyet §ehrimize donmii§ -
tiir. Diin cerciyette bir topl.anh yaptlmt~ 
ve mevcud vaziyet iizerinde gorii§iil • 
mii~tiir. 

T •h• . ~ahane k (Buak~amkiprogram) ar1 ID en ~ a§ ~.;~~a~~ TUrk mus!k!sl _ 12.50 hava.· 

- Bir filim geliyorrnu§, i~inde kan 
yokmu§. Oh olsun, meheldir ~apbnlaral 

Diye i<rin i<rin seviniyorlar; erkeHer, 
aralannda, a9k sa~1k hiHye anlatular • 
ken, birbirlerine: 

- Ne sJkthyorsun yahu! fc;imizde 
kan yok a! 

Diye takthyor, kelime oyunu yaptyor· 
lard1. 

Biitiin ~ehir, kendinden evvel, §Ohre • 
tini bir miijdeci gibi gonderen Karyoka 
filmini laytk oldugu §ekilde karplamaga 
hamlanm1~h. 

Nihayet, me§hur filim geldi. ilk ak • 
§am, sinema binas1, igne · ahlsa yere dii§· 
miyecek kadar kalahahkb. Eglencesizlik 
yiiziinden, her filrni, iistiiste birkac; defa 
seyreden halk, Karyoka'y1, aylardanberi 
kulak.lan dolduran ~hretinden de yiiksek 
bulmu§ ve benimsemi~ti. Karyok.a. bir ay 
znisafir oldugu §ehrin ahalisici, her gece 
abn akm sinemaya ~ekti ve en son gOs
terildigi gece bile, bp)o ilk ak§amki gibi 
allo§landtkt.an sonra c;ek.ildi gitti. 

Karyoka, §ehri altiist eden bir fntma 
gibi gelip gec;mi§, kendisinden sonra ge
lecek filimlerin §ohretini de silip siipiir • 
rnii§tii. Dillerde hala onun ad1 dola§tyor, 
ayak.Jar onun figi.ir)erini takJide c;ah§IYOr• 
du. Her evde bu tehlikesiz Karyok.a sal· 

gmma tutulan bir iki ki§iye mutlaka tesa· 

diif ediliyordu. Kamiran da, bunlardan 
biriydi. Karyoka'mn admt o da uzaktan 
duyup herkes gibi merak ve sabtmzhkla 
beklemi§; filim gosterildigi ilk ak~am si
nemaya ko§mU§; iistiiste, belki on defa 
filrci seyretmi§; en son gece, beyaz perde
nin kar§lsmda, bir sevgiliye veda eder 
gibi mahzun bakJ§larla oturduktan sonra, 
kendini Karyoka iptilasma kap1p koyu • 
vermi§ti. 

Her sabah, uykudan uyamr uyanmaz, 
ilk i~i Karyoka idi. Dili Karyoka'nm 
bestes:nj soylemekle me§gulken ayaklan 
dansm figiirlerini yap1yor, yanm sa ate 
yaktn boylece z1pladtktan sonra a§a~ya 
iniyordu. Kahvaltt ederken, yemek yer
ken, ev i~lerile ugra§trken, akh hep Kar· 
yoka' da idi. 

Mutfakta yemek pi§iren annesine yar· 
dtm ederken aklma Karyoka gelince, ses
siz aadastz S!Vl§tyor; odasma kapantp 
ztplamaga ba§hyor; bazan, i<;inden §ey -
tan gibi diirten Karyoka hevesinin htzile 
yerinden birdenbire stc;nyor, dalgm dal
gm diki§ diken annesinin yiiregini agzma 
getiriyordu. 

Kamiran, giilmegi, eglenmegi, danst 
eskiden de severdi; fakat, §imdiki gibi 
akhna estigi yerde dans etmege kalk.hg1 
goriilmemi§ti. Odalar, tavan aralan, mut· 
f~:k, avlu, hulasa, evin her ko§esi buca· 
gt, giiniin muhtelif saatlerinde Kamirana 
dans salonu vazife i goriiyordu. 

Mevsim kt, oldugu i<;in, uzun gece • 
Jerde, kom§ular bazan Kamiranlarda top
l~mrlar, g~ vakte kadar otururlardt. 
Y a§hlar, a§agtki odada c;ene yan§hnrken, 
Kamiran kendi akr.anlanm etrafma top
luyor, yukan odaya gotiiriiyor ve dansa 
bathyordu. Bu dans fash bir kere ba§ • 
lad1 mt arhk bitmek bilmiyor, cezbeye 
tutulmut dervi§ler gibi dunnadan fml fi
n] donen bu bir alay ha§anya meram an· 
latmak bir mesele haline geliyordu. 

ilk zamanlar, Kamiramn Karyoka ip· 

.. 

- A yo!, ILtamruyor musun? Koca ki· 
za boyle §eyler yaki§Jr m1'? 

Diy~ c;tb§maga ba§lami§, dinleteme· 
mi§ti. l§in gitgide tavs1yacag1 yerde iler
leaigini, Karyoka'mn, Kanmanda bir 
fikri sabit halini aldigmt goren kadmca. 
g1z, nihayet ciddi davranmaga karar ve· 
rerek, lozm1 son ve kat'i bir tehdidle 
danstan menetmi§ti. 

Kam1ran, §imdi, rasgeldigi yerde Kar
yoka figiirii yapamtyor; mutfakta i§i ya· 
nm buaktp odasma sivt§amtyor; giindii~ 
veya gece, k.om§u klzlarile, akranlan, ar
kada§larile toptan Zlplamalar tertib ede
miyordu. 

Evdeki bu srk1, Kamiram, Karyoka'si· 
na kavu§lnak i~in srk s1k kom§uya gitme
ge mecbur ediyordu. Giinde bir ik.i defa 
sokaga flrhyor, bir arkada§mm evine gi
diyor, orada doyastya dans ettikten son
r.a eve doniiyordu. Annesi bu s1k s1k so
kaga c;tkt§lann sebebini bilmiyor degildi. 
Fa kat bun a raz1 idi. Koskoca k1zm, sa • 
bahtan ak§ama kadar, ~oziiniin oniinde 
tepinmesindense, evde oturmamas1 evla 
idi. Buna ragmen Kamtran, ic;indek.i he· 
vesi tamamile tatmine bir tiirlii muvaffak 
oiamifordu. iradesi, ayaklanna hakim 
degildi. 0, ayaklarlnl degil, ayaklan onu 
idare ediyor; istedikleri zaman, istedikleri 
yerde KamJTam Ziplabyorlardt. Hi~bir 

yerde duramaz, rahat edemez olmU§lU. 

F azla soguk bir giindii. Sabahtanberi 

iki defa tepeleme doldurulan mangahn 

ate§i gene erimi§, ada sogumaga ba§la • 

rnt§h. Karniranm annesi, elindeki acele 

diki§i buakmamak ic;in: 

- Haydi, k1z1m, dedi, komiirliige in 

de komiir c;tkar. Ak§am ate§ini koyuver. 
Ben §U i§i bitireyim. Ortahk karanrsa 
gormem, diki~ yanm kahr. 

Kamtran kalktJ. Mutfaktan komiir kii
rcgini ve rna§ayt aldt, komi.irliige indi. 
Aradan on dakika, on be§ dakika gec;ti. 
Kam1ran haLi yuk.an c;lkmamJ§tl. Kadm
ca~z. bir iki defa seslendi, cevab alama
dl. Merak etmege ba§ladJ. Kiirege k.O
milr doldurup yukan c;1karmaktan ibaret 
ii~ dakikahk bir i§ ic;in yanm saat komiir· 
liikte kalmak hayra alamet saytlmazdr. 

KadmcagiZ, yerinden kalktJ; kmm, 
merdivenin ta§ basamaklanndan yuvar • 
lamp baygm bir haJde yere serilm~ gor• 
mek korkusile yiiregi c;arparak a§agi indi. 
Komiirliigiin kaptsJ ardma kadar ~1k du
ruyor, ic;eriden ma§a §aklrhsma benzer 
bir ses i~itiliyordu. Y akla§tl, yan karan· 
hk komiirliige bir goz ath ve hayretten 
dona kald1. Kamuan, bir elinde ~. 
otekinde komiir kiiregi; eteklerini, komiir
lere siiriiniip kirlenmesin diye beline st • 
kt§tlrmJ§; bastJkc;a ufalanan komiirden 
havaya savrulan toz bulutlan ~inde, ft
nl fml doniiyor, Karyoka oynuyordu. 

*** 
Aleni te~ekkiir 

Zevcirn Trakya Umumi Miifetti§ligi 
Maliye Mii~aviri TaHit Erdilin vefatl ha
sebile gerek !stanbulda cenaze merasi
mine i§tirak etmek ve gerekse bizleri 
telgraf ve mektubla taziyet etmek lutuf 
ve nezaketinde bulunan dostlanrn1za 
ayn ayn beyani te~ekkiire teessiirat1 -
lUIZ mani oldugundan gazetenizle ale -
nen te~ekkiirahmiZI arzetmegi vazife 
ve §iikran borcu addeyleriz. 

Edirnede zevcesi Feyziye Erdil 
ve cocuklan 

Narhkaya Safak ainemas1 
Bu ak§am 21 de 

TARZAN GEL!YOR 
Tiirkce si:izlii 

Istanbul arabactlannm heyeti Anka
rada Dahiliye ve 1kttsacl Vekaletlerile ve 
Parti merkezlerile temata bulunmU§tur. 
Bu temaslarda istenen ba~hca §CY istan· 
bulda birc;ok miiesseselerin son zaman • 
larda ald1klan arabalann ve kamyonla • 
rm da digerleri gibi iskelelere kaydolun
masJ ve diger arabalann tabi tutuldugu 
usullere tabi olmasidu. !ddia edi!digine 
gore bugiin lstanbulda mevcud 4000 a· 
raba, miiesseselerin mah alan sekiz yiiz 
araba yiiziinden feci bir ak1bete siiriik • 
lenmektedir. Arabac1lann arabalan islr.:e
le paras1, Belediye iicreti, kazanc vergisi 
ve saire verip dururken ve iistelik. nobet 
usuliine tabi iken tiiccarlann ve sanayi 
miiesseselerinin arabalan tamamile bu ka· 
yidlerden istisna edilmekte ve istedigi is
keleden istedigi yere diledigi §ekilde 
e§ya ta§Irnaktadtr. Bu yiizden diger ara
balar i§siz kalmaktad1r. 

macerasintn son 
sahifesi diin kapandt 

Kral Edward'tn izdivac1 gayet sade oldu; mera
simde yalniZ 7 dostu ile 5 gazeteci bulundu. 

Yeni evliler Avusturyaya hareket etti 

Ankar.ada yaptlan te§ebbiisler miisbet 
netice vermi§ ve Istanbul arabacuarmm 
dilekleri muhik goriilmii§tiir. ~imdi ara • 
bac1lar Ankaradan gelecek cevaba ve 
verilecek karara intizar etmektedir. 

Bir morfin imalathanesi 
daha bulundu 

Gi.imri.ik, Muhafaza ve Emniyet mi.i
diirliigu ka~akgtllk biirosu te~kil.at1 ta
rafmdan evvelki gece Biiyiikderede Ha
cwsman baytnnda bir morfin ve eroin 
fabrikas1 meydana gtkanlrnJ§hr. 

Gizli fabrika Milyadisin bagmda ku
rulmu~ olup bag sabibile Ararn ve E -
vatyos admda iig kagakg1 tarafmdan ida
re edilmekte idi. 

Alman tertibat sayesinde kagakc;tlar 
sue iistii yakalanmi§lardll'. Yap~lan a· 
ramada bir kilosu kristal, 11 kilo rnayi 
halinde 12 kilo eroinle 13 kilo morfin ve 
bir9ok aletler bulunmtl.§tur. 

Suglularm ilk sorgulan Emniyet mii
diirltigiinde yapllml§ ve bepsi birden ih
tlsas mahkemesine verilmi~tir. Muhafa
za ve ernniyet te~kilat1anm bu muvaf -
fakiyetlerinden dolayt tebrik ederiz. 

[Ba§tarata 1 tncf sa1dfede] 

Cande §atosunun etrafm1 ve civar yollan 
nezaret altmda bulundurmaktadtr. 

Scotland Y ard'm iki mernurile bir 
miktar hrucu Diik ile ni§anhsmm rahat
SIZ edilmemelerine nezaret edenler ara -
smda bulunmaktachrlar. 

Fulham piskoposu protesto ediyor 
Londra 3 (A.A) - Fransadaki An

glik.an kilisesi iizerinde hakkt kazas1 bu
lunan Fulham piskoposu, Diik de Wind
.sor' un dini izdivaCJru akdedecek. olan 
rahib ] ardine' e bir telgraf ~ekerek ken
di muvafakati olmakslZin bu suretle bir 
izdivact akdetmege k1yam etrni§ olmasJ· 
m protesto etrni~tir. 

Cande §atosu 3 (A.A.) - •Saat 
12,15 te medeni ve dini nikah merasimi 
sona ennil} bulunuyordu. 

Medeni merasim, ~atonun buyiik ktr • 
mm salonunda saat 11,35 te ba§lamt§ -
t1r. Monts belediye reisi doktor Mercier, 
her iki ni§anhyi selamlaml§ ve onlar da 
isimlerini soylemi§lerdir. 

M. Mercier, bundan sonra §ahidierin 
isimlerini sormu§tur. 

Diik de Windsor'un §ahidi: Binba~I 
Metcalfe, Msr. Warfield'in §ahidi: Ro-
gers. 

Dr. Mercier, bundan sonra Franstz 
kanunu rnecl.enisinin 212, 213 v~ 214 iin 
cii maddelerini okum~tur. Saat 11,47 de 
belediye reisi, heyecan tesirile bogukla -
~&n bir sesle an' anevi suali .sorm~tur: 

«- Mistres Wallis Warfield'i zevce
lige kabul ediyor musunuz ?» 

Ve sonra Mistres Warfield' e donerek: 
~- Son Altes Diik. de Windsor'u 

Y I zevcelige kabul ediyor musunuz ~» 
9 uncu erli Mal ar sergi.aine Diik, .az.imkarane bir eda ile «evet)) 

haz1rhk diye cevab vermi§tir. 

Dokuzuncu Y erli Mallar sergisi i~in Mistres Warfield ise «evet» diye ce-
hamhklara filen ba§laniill§br. Sergiyr vab verirken sesi heyecandan titriyordu. 
kayid ~i bu aym on be~inde b~lanacak- Bunun iizerine Dr. Mercier, §Oyle de
br. Temmuz ba§mdan itibaren de sergi mi§tir: 
kurulacakhr. Bu seneki sergide Siimer Sizin izdivac rabttasile birbirin1ze 
Bankla h Bankasmm devlet sanayiinin bagh oldugmft.tzu ilan ederim. 
kudretli inki§afm1 temsil edecek iki biiyiik Miiteakrben kiic;iik bir hit.abe si>yle • 
paviyon in§asma karar vermi§ olmalan mi§tir: 

ren delirane bareketleri her zaman hay
ranhlda takdir etmi§ bulunan memleke • 
timi temsil etmek benim i~in bir ~reftir. 
Dost bir milletin Krah olmu~ olan Pren
si, Fran sa namma selamlartm. Gerek 
memleketim, gerek fahstm namma sizl.ere 
en samimi saadet temennilerini arzetme
me miisaadenizi nca ederim. -5imdi siz
den is'afm1 istiyecegim bir arzu izhar et
meme miisaade ed-iniz: Sizleri s1k s1k 
Touraine' de gonnek.» 

Ogle vakti Diik de Windsor ile W al
lis Warfield, Jmaat salon una gitmek ii • 
zere ktnntzl salondan miifarakat etmi, -
lerdir. Evliler, rahib Jardine'in oniinde 
dize gelmi~ler ve rabib de kendilerini 
takdis ey]emi§tir. 

Bundan sonra evliler, tekrar kmmzt 
salona donmii§lerdir. Orada bulunmak
ta olan davetlilerle ~hidler, lcendilerini 
hararetle tebrik etmi~lerdir. 

Burada yalruz 12 ki§i hazu bulunu • 
yordu. 

1ndre • et • Loire Prefesi M. Sernet. 
Dr. Mercier, Nante'dalci lngiliz Gene • 
ral konsolosu M. Graham, binba~1 Me· 
tealfe, Monsieur ve Madam Rogers, 
Wallis'in teyze.si Mrs. Merryman, ve 
be~ gazeteci. 

Winston'un oglu ve Diikiin ~lui 
dostu Randolph Churchil misafirlerle 
gazetecileri salona ithal et~tir. ~ato • 
nun her tarafr ~ic;ekler, ikliler ve bu· 
ketlerle tezyin edilmi§ti. M. Leon Blum, 
kendi §ahst namma F ransa bayragm1 
temsil eden li~ renkli c;ic;eklerden mute • 
~ekkil ve Amerika bayragml temsil eden 
bir kord~la ile baglanmt§ muhtf!iem bir 
sepet gondermi§ti. Diik de Windsor 
gri bir jaket giymi~ti. Y aka iliginde c;ok 
giizel beyaz bir karanfil vard1. Wallis 
ise ba~tanba§a <<Wallis mavisi» denilen 
kuma~tan bir elbise giymi§ti, yalmz ~ap
kasmda birkac; beyaz ~ek bulunuyor • 
du. 

Diik ve DuiJe• Avusturyaya 
hareket ettiler 

Londra 3 (Hususi) - Bu sabah sa· 
at 11 de evlenen Windsor diikiiniin izdi· 
vac merasiminden sonra ~t<><ia bir res • 
mi kabul tertib edilmi§tir. Y eni evliler 
balaylanm ge<;:innek iizere saat 18 de 
ek.spresle A vusturyaya harelr.:et etmi1 • 
lerdir. 

sergi i§ine ayn bir htz vermektedir. Ga- «- Mukadderat. ~iftlerin en zarifini, 
latasaray ]isesi on bahc;esinin bir tarafm- ~i~eklerin arasmda ve giizel mavi gokun 
da yalmz h Bankas1, diger tarafmda da altmda Fransa topragma sevketmi§tir. 
yalmz Siimer Bank buyiik paviyonlanm Bu ahval ve §erait altmda kalbden gelen 
kuracaklard1r. Serginin yan bah~esi de menfaatendi1 ve §CCaatten ni§an ve· 
fnhisarlar idaresi paviyonuna tahsis e • ~~~-....;~~...:;.--~-...,;~~~~~-~~=~ - ~-~~~-----~ 

dilmektedir. F 1500 t y eni ingiliz kabi-
serginin eglence k!Simlarile yiyecek ve ransa , ay-

i~ecege miiteallik satt~ lmtmlan mekte- yare yapacak nesi toplantiSI 
bin diger yan bah~esine yerle§tirilecek, 

bundan sonra Lunapark gelecektir. Ilk. mevzu olarak bu••t. 
Bu seneki serginin en biiyiik hususiye- Hava Naztrl FransJZ 

tini serginin bir ktsnumn tamamen satJ~SlZ tayyareciliginin bu • ~enin tadili meselesi 
olarak ve milli sanayiin inki•af seyrJ.nJ· 
canland~racak grafik ve istatistiklerle can- giinkii halini anlatlt gorii!fiildii 
landmiiill§ olarak tertib edilmesi te§kil 
edecektir. ,. .•. _ 
Y eni ticaret mi.imesaillikleri 

Hi.ikfunetimizin orta Avrupa ile Bal-

Paris 3 (A.A.) - Fransa Hava 
Nazm Cot, Meb'usan meclisi Hava en
ciimeninde F ranstz tayyareciliginin bu • 
giinkii vaziyetini anlatml§tJr. 

Londra 3 (A.A.) - Yeni kabine, 
ilk i~timam1 diin ak§am akdetmi§tir. 1~ · 
timada bilhassa biitc;enin tadili meselesi 
tetkik olunmu§tur. 

lmparatorluk konlerann kan mernleketlerinde yeni ticaret mii -
messillikleri ihdas edecegini yaznu~hk 

- Bu hususta yeni biitge ile beraber ha -
ztrlanmakta olan kadronun tatbikatma 
g~ilmeden evvel Lehistanda bir ticaret 
miimessilligi ihdas1 li.izumlu goriilmi.i§ 
ve bu rniimess-illige eski iskenderiye Ti
caret. mi.imessilimiz Tiirkofis Ba§mii§a· 
viri Baha tayin edilmi~tir. 

Hava Nazm, bin;ok fabrikalann 
devlet tarafmdan satm almmt§ olmasmm 
tesirlerini tahlil ederek. ktrk saatlik haf
ta mesaisinin guya imalah azaltt1gma 
dair ileri si.iriilen fikirleri reddetmi§ ve ic;
timai kanunlann tatbikmm in§aat plan • 
Ianna mani olmtyacagml ve derpi§ edi • 
len I 500 tayyarenin dart sene yerine iic; 
senede yaptlacagml ehemmiyetle kaydey
lemi,tir. 

Londra 3 (A.A.) - Morning Post 
g.azetesinin yazd1gma gore, imparator -
luk :konferanslDin diinkii celsesinde A • 
vustralya Ba§vekili Lyons, Pasifik deni
zi hakkmdaki planma dair tafsilat ver • 
mi§tir. , 

Planda Avustralya, Yeni Zelanda, 
Amerika, Kanada, Rusya, J aponya, 
<;;:in, Biiyiik Britaoya, Fransa ve Hollan
da'nm te§riki mesaisi derpi§ olunmakta • 
du. 

Baha, §ehrimize gelmi§tir ve yann 
ak§am Var§ovaya hareket edecektir, 

Diger taraftan haZirlanmakta olan ye
ni kadroda Tiirkofis te§kilatmda mii • 
him degi§iklikler olacagJ soylenmek -
tedir. Bilhassa bu arada Ofisin !stan -
bul §Ubesi t~kilatmm tevsi edilecegi ve 
buradaki baz1 raportorlerin merkeze a
hnacagl anla§Jlmaktadir. 

T etkik aeyahatine ~1kan 
bir doktorumuz 

Kad1koyi.inde ktyrnetli dahiliyecileri
rnizden doktor Saktzyamn bir buguk ay 
kalmak iizere Avrupaya bir tetkik se
yahatine ~1kbg1 haber almmi§tir. 

~···-Eczac1 mektebinde 
imtihanlar 

Fen Fakiiltesi Eczact mektebi son sl
mfmm ameli imtihanlar1 bir haftadan
beri yaprhyordu. Bunun neticesinde 53 
ki§ilik son stmftan bir ki§i kalrnl§ ve 52 
talebe stmftru g~mege muvaifak ol • 
lUU§tUr, 

Hava Nazm miitealaben, Simali A
merikaya yaptlacak muntazam hava se
ferleri ic;in giri§ilen hamhklardan bah • 
setmi, ve bu hattm ilkonce deniz tayya
resi «Lieutenant de Vaisseau Paris» le 
temin olunaca8Jm bildirmi~tir. 

Ecnebi memleketlerdeki ta· 
lehelere verilecek para 

Ecnebi memleketlerinde tahsil goren 
talebelere verilecek ayhk rniktar1 Ve • 
killer Heyetince karar altma ahnnu~ • 
tJr. Buna nazaran Almanya ve Belcika· 
daki talebelere 94 bucuk, Avusturya, 
<;ekoslovakya, Macaristan ve Fransa -
dakilere 105, italyadakilere 115, !svic -
redekilere 126, !ngilteredekilere 147, 
Rusyadakilere 199 buc;uk lira verilecek
tir. 

ingiltere hiikumeti iptidai miizakere
leri deruhde edecek ve bir anla§ma im • 
kanlan ba~gosterirse Tokyo' da toplana· 
bilecek bir konferans akdolunacaktu. 

Ayni gazetenin siyasi muharriri, A • 
vustralya BaFekili tarafmdan yaptlan 
tekliflerin Londrada pek de memnuni -
yetle kar~tlanmadtgim yazmaktadrr. 

<;inde kolera 
Penang 3 (A.A.) - 2,000 <;inli ameleyi 

Penang'a gotiirrnekte alan Ellenga va
purunda kolera glltrnl§hT. 11 ki§i i:il • 
mi.i§tiir. Gemi, karantine altma alm -
rnt§tlr. 

,_. Bugiin matinelerden itibaren T 0 R K sinemastnda -. 
2 bUyUk film blrden 

Halen Londrada bulunmakta olan MlSir Krall S. M. Faruk Londradaki 
carniyi ziyaret et~tir. Resim Krall, caminin bahceslnde gosteriyor, 

Bu netice Universitenin te§kilinden • 
beri ahnan ilk iyi neticedir, 

1) PALYA~O 2) SAADET 
jOE BROWN SARL BOYER • GABY MORLA Y 

dis - 13,05 muhtelif plak nefirlyatl - 14 son· 
18,30 plakla dans musik!si - 19 radyo fonik 
komedi (bir avug ate§) - 20 Tiirll: musild 
heyeti - 20,30 Orner RJZa tarafmdan arab· 
ca. soylev - 20,45 Vedia RJZa ve a.rkada~Jarl 
tarafm<ian Tiirk musik.!si ve balk §arlo • 
Ian, saat ayan - 21,15 orkestra - 22,15 a • 
jans ve borsa haberleri ve ertesi giiniin 
program1 - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet parc;alan - 23 son. 

VIYANA; 
18,35 §AN VE MUSiKi: - 19,05 kar~ 

yaym - 20,30 BAR MUSiKisi - 21,05 §AR• 
KILAR - 21,10 komedi - 23,15 muhtelif ha
berler - 23,25 DANS MUSiK.iSi • 23,50 ko
nu§ma, haberler ve saire - 24,05 DANS MU• 
SiKisi. 

BERLIN: 
18,25 gramofon - 19,05 MUSiKi - 20,05 

ULUSAL YAYIN - 20,35 gramofon - 21,05 
haberler - 21,15 E<'ZLENCELI KPNSER -
23,05 hava, haberler, spar - 23,S5 MUSiid 
VE DANS HAVALARI [en krsa dalga. llel. 
PE~TE: 
18,05 §AN KONSERi • 18,40 gramofon, 

spor, gramofon, konferans - 20,45 PiYANO 
MUSiKisi • 21,05 SENFONiK KONSER ,. 
23,20 §lANLA BIRLi:KTE QiNGENE OR • 
KESTRASI - 24,05 almanca. haberler -
24,10 CA.ZBAND TAKIMI • 1,10 son ha • 
berler. 

BUKRE§: 
18,05 ORKESTRA KONSERI - 20,15 kon"' 

ferans - 20,35 OPERA YA.YINI: TAN HA• 
USER - 24 son baberler. 

BELGRAD: 
18,25 ViYOLONSEL KONSER.i • 18,55 

MUSIKI - 19,45 KORO KONSERI • 20,35 
ulusal }'llYUl - 21,05 KONSER - 21,55 ha • 
berler - 22,05 Zagreb'den n.a.kll • 23,05 ha.
berler - 23,25 gramofon. 

LONDRA: 
19,05 ASKER! BANDO - 20,05 haberler 

ve saire - 20,35 PITANO KONSERI - 20,45 
~ARKILAR - 20,55 eglenceli ske~ • 21,05 
balet ve konferans - 21,20 Bti'YtiK KON • 
SER • 23,45 DANS ORKESTRASI • 24,35 
haberler ve saire - 24,45 gramofon. 

PARis [P.T.T.]: 
18,05 kam;ak yaym - 19,05 PIYANO 

KONSERi, ~ARKILAR - 111,35 haberler • 
20,05 SARKILAR. - 20.20 gramofon, haber• 
ler, konu~ma - 21.35 BUY'ii'K KONSER. "' 
23,35 haberler - 23,50 garamo!on. 

ROMA: 
18,20 konser - 18,55 kar~ yaym. - 21 45 

KARISIK MUSiKi • 22,05 OPERET: §EN 
DUL - 24.05 haberler, hava - 24,20 DANS 
MUsbdst. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak§am fiehrin muhtelff semtlerlnde 

nobe~i olan eczaneler ~unlardlr: 
istanbul clhetindekller; 
Eminonunde CHiiseyln Hiisnii), Beyuad• 

da. (Asador), Klic;iikpaza.rd;~. (Neea.ti), 
EyUbde ( ustara Arl!l, :;lehremlnlnde 
(Hamdil, Karagiimriikte (Arifl, Samatya· 
da (Erofllosl, !;:ehzadeba~mda (Hamdil, 
Aksa.rayda. (f?eref), Fenerde (Vltall), A .. 
lem<larda (Abdiilkadirl, Baklrkoyde c±ste
pan). 

Beyoglundakiler: 
Galatasrayda (Matkovic>, Galatada Ok

gularda (Mustafa Nail), Taksimde Cum • 
h uri yet caddesinde (Kiirkclyan). KaJyon• 
cu.kullukta (Zafiropulos), Firuzagada (Er
tugrulJ, l';li~lide (Nargileciya.n), Kastmpa· 
§Ada CMiieyyed), Haskoyde (Nesim Aseo), 
Besikta§ta (Nail Halid), Sanyerde (Asaf). 

Uskiidar, KadJkoy ve Adalardakller: 
Uskiidarda citti.had >, Kad1koyde Mod a· 

da (Slhhatl, Biiyi.i.kadada (§irw;i Rlza), 
Heybelide CHalk). 

Te§ekkiir 
Osmanbey Halaskar Gazi caddesinde 

f1rmc1 Bay Dimitri Belc;o'ya: 
Ftnmmzm ag1lma toreni mi.inasebeti· 

le okulumuzun 200 talebesine yaprlan 
rnuhtelif cins boga~a ·ikrammdan dola
YI te~ekkiir ederiz. 

Ni§anta§ 52 nci okul Ba§6gretmeni 
Nail <;elik 

VEFAT 
Adana varidat tahakkuk memurla • 

nndan Karaferyeli (Arnca) Hayreddin 
Sara! 23/5/937 pazar gecesi ki.igiik bir 
rahatstzhk sonunda vefat etmi§tir. Ulu 
Tanr1 kendisine rahmet ve ailesine sa· 
b1rlar -ihsan buyursun. 

r Yeni ~tkb 

E V L i L • 
I 

Fransuva Moriak 
Terciime eden: 

Haydar Rifat 
Fiatt 20 kuru§tur. 

K 

Bah~e Mimari 
Mevlud Baysal 

Dordiincil Valof Han dordiincii 
1 kat, 18 numara. Telefon: 23426 ........................................................ 
~ Biiyiik §ehir ve kasaba parklart; 
r~ Amt, meydan, ~ocuk parklart ve 
1~ villa bah~eleri i~in modern proje 

ve plantar haztrlar; ke§ifnameler ~ 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatm1 dernhde ve taahhUd 

~ eder. 
~ Biiket, ni~an sepeti ve .;elenkler 
~ i~in yaptlan sipari~ler siir'atle ha· 

ztrlantr. 
<;icek, sebze tohumlart; fide ve 

fidanlar; siis, meyva agat; ve agac
clklan; bahc;e alat ve edevatt ve 
ehliyetli Bahc;ivanlar gonderir. 

Katalogu (50) kuru§tur. 
Alakawlara paras1z gonderilir. 
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ive s1 e Hayvanat 
ens iisii de diin a~Jld1 

377 bin liraya mal olan bu muessese biiyiik bir 
ihtiyaca cevab vermektedir 

lstanbul Oniver -
-tesinin yeni yap • 
lltdtgt hayvanat ve 
llebatat enstitusuni.in 
ac;Ilma merasimi dun 
Yaptlmt~br. Mera • 
~Uncle Maarif Ve • 
kili namma T alim 
Ve T erbiye reisi ih
san, Ttb, Fen, Hu
kuk, T arih, Cograf· 
Ya fakiilteleri de • 
kan ve profesi:irleri, 
Yiiksek mektebler 
llliidur ve muallim • 
leri, §ehrimizde bu • 
lunan ecnebi pro -
fesi:irler, tamnr01~ 
doktorlar, ve Oni
\"ersite talebeleri ha
~tr bulunmu§lardtr. 

Merasime istik • 
lal roar§ile ba~lan • 
llU§ ve mar~tan san
ta 0 niversite na -
ll:una bir nutuk irad 
cdilerek Hayvanat 
Ve Nebatat Ensti • 
t\isiiniin nastl kurul· 
dugu tarih ve ra • 
kamlarla tebariiz et-
..:1-1 · b. 0 Yeni a!(tlan Hayvanat Enstitii.siL 
'' 1 rot~ ve mam 
!nojesini haztrhyan mimar Egli ile bina· davetlilere projeksiyon ile izahat ver • 
n yapan mi.iteahhide te§ekki.ir edilerek mi§tir. 
tniiessesenin viicud bulmasmda bilhassa Bundan sonra doc;ent Suad ile asistan 
Yard1mlan ve semereli c;ab§malan do- Receb de hirer hitabede bulunarak ens
kunan miiteveffa profesi:ir Anrde Ma • titi.iniin ilim hayal!mtzda oymyacagt mii· 
\'ille'in haurast hlirmetle amlmt§ bu mli- him rolleri tebariiz ettirmi§lerdir. N utuk· 
l'trlSebetle Cenevre Oniversitesile istanbul lardan sonra davetliler hazulanmt§ olan 
Oniversitesi arasmda bir yakmhk husule biifede izaz edildikten sonra rehberler 
&eldi&ini ve miiteveffa profesore goste - vasttasile binamn her tarafmt ve muhte
ti1en alaka ve sevgiden dolayt Cenevre lif yerli ve yabanct nebatlan havi olan 
0 · · · · I' b 1 u·· · 'tes1"ne nebatat bahrelerini .o-ezmi•lerdir. Dlversttesmm stan u mvers1 -< " • 

Enstitii binas1 Universiteye 244 bin 
te§ekkiir ve sevgilerini gi:isteren madeni 

liraya mal olmakla beraber sonradan te-
bir plakanm gi:inderilecegi bildirilmi§tir. sisat ic;in 35 bin, bahc;e ve saire ic;in 6 

Enstitii profesorlerinden Heilbron bin, muhtelif alat ve kiitiibhane i~¥in de 
tiirkre bir nutuk irad ederek miiessesenin f d"l k 377 b" " 52 bin lira sar e 1 ere ceman m 
kuruht§unda yardtmlan dokunanlara te· liraya c;Jkrnt§l!r. 
§ek i.ir etm~ ve bu ugurda c;ok c;ah§ml~ y eni enstitii, 600 ki~ilik biiyiik bir 
olan mi.iteveffa arkada§l profesor An • modern anfiyi, kimya, bakteriyoloji, sene· 
dre Maville'in hatirasmt hlirmetle an • r.ilizasyon laboratuarlan, mi.iteaddid pro· 
ffil§tlr. fesor, do<;ent ve asistan odalanm, biiylik 

Profesi:ir Heilbron' dan sonra gene bir ki.itiibhaneyi, akvaryomu. mlizeleri ve 
enstitu profesorlerinden Brauner de tlirk- yiiz ki§ilik miiteaddid dershaneleri ha • 
~e bir nutuk irad ederek bina hakkmda vidir. 
II lllltlll Ill lllllllll Ill 1 ,,111111 ,, 111 1111&11 Ill 1111111111 I 111111. Ill IIIII II II llllllllllt llltlll Ill lllllllllllllllllllll.atlllllllllllllllll If I Ill tllllll 

~apa San'at mektebinde bir sergi a~Ildt 

<;apa K1z San'at mektebindc talebelerin ders senesi ic;inde yaptnl§ olduk
lan eserlerden bir sergi viicude getirilmi~tir. Resmimiz bu sergiden bir ko
§eyi gostermektecljr. 

8 sene evvel kay
bo an bir ~ocuk 

izmirde ~ok garib bir 
hadise cereyan etti 

izmir 
si) 
fabrikator 

(Husu • 
Bursada 

Mehmed, 
sekiz sene evvel re
fikast ve c;ocukla • 
rile U!udaga <;lk
mt§hr. En kiic;iik 
oglu .$adi diger iki 
arkada§ile oynar -
ken kaybolmu§lur. 
Biitiin ara§hrma ~ 

lardan hic;bir netice 
'"lkmamt§ltr. Hat • Kaybolan !(ocuga 
.,. benzetilen §adi 
ta, zavalh baba, 
c;ocugunu bulabilmek ic;in epeyce masraf 
bile yapmt§br. Bir arahk Hiiseyin na ~ 
mmda biri kendisini igfal ederek parasm1 
ald1gt ic;in Bursada hapse bile ttktlmt§hr. 
Babanm kanaati, c;ocugunun <;:almd!gt 
merkezindedir. <;iinkii cesedi ve sairesi 
gi:iriilmemi§tir. Bu itibarla taharriyatlna 
devam etrni§ ve etrnektedir. 

Son zamanlarda Aydmdan Sad1k im
zasile bir m_ektub almt§ttr. Bu mektubda, 
c;ocugun Aydmda bulundugu bildirili • 
yormu§. Baba, me§guliyetinin fazlal1gt 
dolaytsile bizzat Aydma gidememi§, fa
kat on senedenberi beraberinde bulun • 
durdugu Beytiye nammdaki kadmla hiz
metc;isini gondermi~tir. Kadmlar Aydma 
gidip Sadtgt bulmu§lar, <;:ocugu gormii§ -
ler, fakat kendi c;ocuklan olmadtgtm an
lamt§lardJr. Fa kat burada, mec;hul bir §a
his kendilerine, c;ocuklannm izmirde Bo
cada oturan baytar Azizin nezdinde bu
lundugu §eklinde bir haber verince he • 
men izmire gelmi~. Bocaya gec;mi§ ve 
baytar Azizin evine giderek c;ocugu gor
mii§lerdir. Neticede, i¥OCugun arad1klan 
c;ocuk oldugunu iddia ile babasma ytldt
rtm telgraf <;ekmi§ler, o da c;tkip gelmi§, 
c;ocugu istemi$.hr. .$adi 9 ya§mdadtr. 
Baytar Aziz, bu iddia kar§ISlnda §a§ala
mi§hr. Ci.inkii c;ocuk kendisinindir. F ab -
rikator ise zabttaya mliracaat etmi§tir. 
Cocuk ve her iki taraf karakola davet e· 
dilmi~. fabrikator, iddiastm ispat ic;in, c;o
cugun sag omzunda bir ben, alt dudagt
nm hafif<;e c;atlak bulundugunu soyle • 
mi§tir. Gi:imlek <;:tkanlmt§, ben gorlilme
mi§. Ancak arkasmda siyah bir noktaya 
tesadiif edilmi§tir. Baytar Aziz buna ila
veten; c;ocugun muhtelif Ya.!il arda !;lka -
nlmi§ fotograflanm gostererek hakktm 
temine muvaffak olmu$.tur. Diger zavalh 
baba, iimidi kmlmi§ bir halde Bursaya 
di:inup gitmi.~tir. 

Hem dovmii~, hem de camlari 
larmif 

Dun sabah saat o! raddelerinde ~ofor 
bahriyeli Ahmed, Beyoglunda Parmak
kaptda bir pastanede otururken yanm • 
da bulunan kadmla kavgaya ba§lamt§ ve 
yumrukla kawm yaralaml§tlr. 

Kadm1 dovdiikten sonra kagmak isti
yen Ahmed, pastanenin camlanm da 
k1rm1~ ve ka~mt§tlr. Emniyet mtidiirlii
gii tarafmdan badise hakkmda tahkika
ta ba§lanml§tlr. -···-izmir sergisinde bo§ yer 

kalmadt 
Izmir Beynelmilel sergisinde big bo§ 

yer kalmawg1 diin Ticaret Odasma bil· 
dirilmi§tir. Bu seneki sergide Tiirkiye -
de sanayi, ticaret ve ziraat hareketleri 
istatistik ve grafiklerle gosterilecektir. 
Bu i~e de istanbul Ticaret Odast me -
mur edildiginden haztrhklar yapllmak
tadtr. 

\\ c;in o kadar tela~a vermi§? 

92 
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I S A LAR 

'==========Yazan: Peyami Safa=g 
- N e demek o? lngiltereye mi? 
- Evet. Vedia Hammt ingiltereye 

gotiirmek isterdi. 
- Vedia Hamm ne derdi? 
- Frans!Zca si:iylerdi. Ben anlama -

Ylm diye sonra franstzca konu§urlardt. 
- Demek Rii~tii Bey de ona gi:iniil 

Vermi§ti. 
- Ama Bahri Bey kadar degil. Ba

Zan Rii§tii Bey kiirege otururdu. Beni 

~ahile c;tkanp btrabrlardi. Ac;Ihrlardt. 

A~thrlardt. Ben kahvede beklerdim. 
Orhamn kalbinde sanctlt bir delik 

a~1hp kapandt. 
- <;ok kahrlar m1ydt? diye sordu. 
- Oh .. Bir saat kadar 
- Bahri Beyle de boyle uzakla§Ir· 

lar roiyd1? Seni sahile b1raktrlar mtyd1? 
.- Bahri Bey klirek c;ekmezdi. 
Son dersin zili c;ald1. Orban dalgm 

8ozlerle kap1ya baktt: 
- ,Simdi T ah in gelir!. dedi. 
Beklediler. Muid 1hsan Tahsini ge -

babasmm kollan arasma ahlau§ ve agla
maga ba§larnl§h. 

Orhan odadan c;tkh. Arkasmdan ge • 
len ihsan, kendi ogluna kavu~mu~ gibi 
sevindigini si:iylliyordu. Orban, Musta· 
fayt o gece hademelerin kogU§unda ya
tirmasJ ic;in muide salahiyet verdi ve 
mektebden aynld1. 

Y ahya gidince V edia ile Samiye 
Hammt yukan salonda, ayni ko§ede 
buldu. Konu~tuklan ~eyin cazibesi onlan 
bir saat kadar ayni noktaya baglamt§ 
olacaktl. 

Samiye Hamm Orham gi:irlince hay· 
ret etti: 

- Ne <;:abuk geldiniz! dedi, Musta
fay1 gi:iremediniz mi? 

- Gordiim, hammefendi, ve mesele
yi hallettim. Zaten evvelce sizin de, be
nim de tahmin ettigimiz gibi merak edi
lecek bir§ey yok. 

Samiye Hantm, 
altmda saklamaga 
bagtrd1: 

sevincini hayretinin 
<;:ah§an bir c;~hkla 

Orban Mustafa ile konu§tuklanrun 
bir klsmtm anlattt ve ondan si:iz aldJgtnl 
da ilave etti. Samiye Hamm arttk sevin
cini saklamaga liizum gormi.iyordu, Or
hana elini uzatarak: 

- Bravo mon§er! dedi, beni bir uziin
tiiden kurtardtmz. 

Bu «mon§er» hitab1 Orhana biraz ay
km gelmi§ti. Ba§tnt hafifc;e geriye c;eke· 
rek bunu hissettirmege c;ah§tt. Samiye 
Hamm, kanapede oturan Vediamn sol 
tarafmdaki bo§ yeri Orhana gostererek: 

- Buyurunuz, dedi, §Oy!e buyuru • 
nuz ... Arttk bizim aile dostumuz oldu • 
nuz. Dostumuz da degil, adeta... Aile
mizden. 

Vediaya di:inerek sordu: 
- Degil mi? 
Ve onun cevabm1 beklemeden Orha· 

na baku: 
- As1l bunu Vediarun soylemesi la -

ztm, degil mi? 
Bu ac;tk telmih Orham §a§ITtmi~h. 

Vedia da hzard1 ve hi~ sesini ~tkannadt. 
Samiye Hamm ileri gittiginin farkma 
vardtgl kin bahsi tekrar Mustafaya ~e
virdi ve kaytkc;1 hakkmda miisaid ~eyler 
si:iyledi: «Elimizde biiyiidii.». «Oksiiz
liigiine veririm.», «N ekadar olsa acmm 
ona», «Hapisten c;Jkhglna memnun ol-

Hariciye V ekilimiz 
Budape§teye vard1 

Dr. Tevfik Riistii Aras Pe, tede bir giin 
kaldikta s nra Biikrefe gidecek 

[Ba§taraft 1 fncf sahtfcde] 

bir ehemmiyet veriyorlar. Doktor Arasla 
Avusturya Hariciye "Nazm Schmidt ara
smda dlin ogleden evvel yaptlan mula -
kat esnasmda Tiirkiye - Avusturya ara
smdaki dostane miinasebat bir defa da
ha teyid edilmi~tir. 

T evfik Rli§tii Aras bu miinasebetle 
Avusturyanm Kiic;iik Antant ve Balkan 
Antantma mensub devletlerle miinaseba
hm da gi:irii§rnli§tlir. 

Avusturya mehafilinde Doktor 
Rii§tli Arasla Antonesco'nun Viyana zi
yaretlerinin Avusturyamn Kiic;lik ve 
Balkan Antantt devletlerile yakla mas! 
ic;in evvelce yap1lan te§ebbiisatla alaka • 
dar oldugunu ve bu seferki mi.izakereler· 
den miispet neticeler c;1kacagt temin edil
mektedir. 

H ariciye V ekilimizin beyanall 
Viyana 3 (Hususi) - Ti.irkiye Ha

riciye Vekili Doktor T evfik Rii tii Aras 
Neue F reie Presse gazetesine §U bey a • 
natta bulunmu§tur: 

«- Tiirkiye ile Avusturya arasmda-

ki miinasebat gayet samimi ve diiriisttiir. 
Cenevre gorii§melerinden ve elde edilen 
neticelerden bilhassa memnunum. 

Herhangi bir sebeble Milletler Cemi -
yetinden ~ekilmi§ olan devletlerin tekrar 
Milletler Cemiyetine di:inmeleri her za • 
mandan ziyade §imdi pek liizumlu ve ~a
yam tavsiyedir. Zira, ancak bu suretle 
Milletler Cemiyeti sulh sahasmda daha 
miiessir bir surette c;alt~mak imkamnt bu
labilecektir.» 

Viyana 3 (AA) - Ti.irkiye Hari
ciye Vekili Dr. T evfik Rii~tii Aras, elc;i· 
likte Tiirkiyenin Biikre~. Atina ve Bel
grad orta ekilerini kabul etmi§tir. 

T evfik Riil}tii Pel}tetle 
Budape§te 3 (A.A.) - Tiirkiye Ha

riciye Vekili Dr. T evfik Rii~tii Aras, bu 
ak~am buraya muvasalat elrni§tir. 

Dr. Rii§tii Aras, Budape~tede yirmi 
dort saat kalacak ve bundan bilistifade 
Hariciye N azm de Kanya'ya hususi bir 
ziyarette bulunacaktJr. Dr. Aras, yann 
ak~am Biikre~e hareket edecektir. 
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Hamidiyemiz diin dost limanlara hareket etti 

Hamidiye hareketinden biraz evvel 

Hamidiye mekteb gemisi dost Yuna· 
nistan ve Yugoslavya limanlanm ziyaret 
etmek uzere dun saat yanmda Haydar-
pa a~1klarmdan bareket etmi§tir. 

Lise esast kurulahdanberi mekteb ge· 
misile yabanct sulara ilk defa olarak ya
p!lan bu seyahate bir ay evvel Deniz Li
sesini bitiren ktrk be~ gene i§tirak etmek
tedi~:. 

Kurmayyarbay Ruhi Develinin ku • 
mandasmda bulunan Hamidiyeyi te§yi 
ic;in sabalun erken saatlerinden itibaren 
istanbulun her tarafmdan gelip Kad1koy 
ktytlannda toplanan balk ve bilhassa 
yolculann akrabalan nhttm boyunu hm· 
cahmc doldurarak $aatlerce bekleroi§ler· 
dir. 

Her tara£1 yeniden boyanml§ olan Ha
midiye, saat yanmda demirini almt§, ba
calanndan kapkara bulutlar ft~ktrtarak 
agtr agtr ilerlemege ba~lam1~ ve: 

- Ugurlar olsun !.. 
- Giile giile ... Y olunuz ac;tk olsun! 
- Dost memleketlere bizden selam!.. 
Diye bagn~an, el c;1rpan, mendil ve 

§apkalanm salltyanlarm i:iniinden, ic;inde
ki bandonun c;aldtgt vatan havalanm et
rafa yayarak gec;mi§tir. 

Bu s1rada birc;ok ihtiyar analar, baba
lar kendilerini tutamtyarak agla§tyor • 
lard!. 

Bunlardan biri, gi:izya§lan gemideki -
ler tarafmdan gi:iriiliiyormu§ vehmine ka
pilarak, ellerini ac;tnt§ bagmyordu: 

- Sevincden aghyoruz evladlanm ... 

Sonra ayaga kalkt1: 
- Sizi bu gece buakmam Orban 

Bey, dedi, Vediadan ogrendim, seyaha
te ~tkacakmJ§S!mz, mezunmu§sunuz. Bu 
gece biz de kaltmz. V edia ile gene gezer· 
smtz. 

Orhan daveti kabul etti ve Samiye 
Hamm dt§an c;1ktt. Online bakan Vedia 
giili.imsi.iyordu. Orhan hafifc;e kolunu a
nun omuzlan iistiine atl! ve viicudiinii 
kendine dogru c;ekti. Ktz ilki:ince ona so
kulmu§tu, sonra birdenbire dogruldu ve 
ayaga kalktt. Yuzi.inii gostermemek ic;in 
pencereye kadar gittigi halde geri di:indii
gi.i zaman Orhan onun renginin uc;tugunu 
ve titredigini gordli. «Anla§tlmaz bir has· 
sasiyet !» diye dii§iindii ve kendi ken dine 
sordu: «Biiti.in bu nevi kular boyle mi
dir ?» Kifayetsiz tecriibelerinden kanaa t 
verici bir cevab alamtyordu. V ediada 
heyecamn bu derecesi. Orhana a§ktan 
bile biiyiik, sonsuz gi:iriinen bir arzu ver
di; arzu de gil, V ediamn biitiin ruhuna 
temessiil ederek. onunla, goze gorliruni
yen. mi.i§terek bir zarf i<;inde ayni anlan 
ayni tarzda ya~ak. ihtiyacma az~ok 
benziyen bir rub hali. Bunun a~ktan ay
nlan taraft, iki kaderin miicadelesine 
degil, Orhanm ba§ma getirmesi ihtimali 
olan her tiirlii felakete ragmen ittifakma 
dogru temayiiliinde idi. Bu, almadan ve 

dakar It-

sevincden. .. Ne mutlu size ki, §anh 
Tiirk bayr~gmt dost sularda dalgalandn· 
maga giden ilk Atatiirk c;ocuklansm1z. 

Gemideki talebeler, ktymm bu heye -
canh ve co§kun tezahiiratma vakur ve asil 
hareketlerile mukabele ediyorlardt. 

Hamidiye, laciverd sulan yara yara 
hafif bir seyirle Adalar istikametine ktv· 
nldt. 

Heybeliadada Deniz Lisesi talebesi 
de, mektebin biiylik nhtumna muntazam 
bir §ekilde dizilmi§ler, Hamidiyeyi bek~ 
liyorlardt. 
Arkada~lanm feyizli ve ~erefli bir 

seyahate gotiirecek olan gemi gorunur 
gi:irii.nmez §apkalanni c;1kararak, arala ~ 
rmda Deniz Lisesi ve barb okul komu • 
tam albay Ertugrulun da bulundugu yol
culan hararetle selamlamt§lardtr. 

Bu esnada Hamidiyede bando c;altyor 
ve yolcular karadakilere ayni tezahi.ira'
la mukabele ediyorlard1. 

Hamidiye evvela Y unanistanm Faler 
ve Korfo limanlanm ziyaret ederek iki§er 
glin kalacak, oradan Yugoslav sahillerini 
takiben Dubrovnik Iimanma gidecektir. 
Burada da Uc; giin kald1ktan sonra Giride 
gec;erek Hanya limamm ziyaret edecek
tir. 

Bu suretle dost memleketler limanla • 
nru ziyaret bittikten sonra Ege ktytla • 
rtmtzda dola§arak haziramn 27 sinde is
tanbula donecektir. 

Gene denizcilerimizin yollan ve baht· 
Ian ac;tk olsun I 

gmt da a§tyor, hatta korkulan felaketler 
muhakkak bile olsa onlann §imdiden ve 
memnuniyetle kabul edilmesine benzer 
bir tevekkiile kadar gidiyordu. 

Vedia onun yanma tekrar gelip otur
du. 

Orban hie; dii iinmeden, ac;mak istedi
gi bahsin cazibesine kaptlarak: 

- Y engenizin imast bende baz1 tesir· 
ler uyandtrdi, dedi. 

Sonra ciimlesini tashihe liizum gi:irdii: 
- Daha dogrusu, evvelce sizden ge

len tesirlere daha sarih bazt iimidler ve 
arzular kattl. 

Vedia i:iniine bak1yordu. Orhan sor· 
du: 

- Siz ne di.i§i.indi.iniiz? 
Ktz ba§tm ktmildatmadan, yalmz ka&· 

lanm kaldtrarak cevab verdi: 
- Eski bahislerimize geliyoruz. 
- Geleliro. Hem zatlDederim ki bu-

nun biraz farkt var. 
V edia sesini alc;altarak: 
- Yengem sizi c;ok begeniyor, dedi. 
ilave etti: 
- Buna memnun oluyorum. 
Ayak ayak iistiine attJ, kollanm gog~ 

sii iisti.inde kavu~turdu ve ba§mt gene 
kaldtrmad!. Bu tavn, arzulanna ragmen 
kaderine teslim olmaga hazulananlann 
siikunetini hahrlathgi i~in Orhana endi-

vermisti. F akat V edia birdenbire ba-

I ... 

Karagoz perdesinden 
gazete siitunlar1na 

K aragoz oyunlan arasmda ne 
!a~ttgtnl bilmiyen. ve. her yapb· 
gt t§le kom§ulan mc1ten klistah 

bir adamm us pahast olsun diye ktz kt
yafetine kouulmu§ btr erkekle evlendiril
digini gi>steren gi.iliinc bir piyes ( !) var
dJr. 

Bu oyunda gelin ktltgma giren Kara· 
goz neler de soylemez neler? .. E§inin c;a
murlu kunduralanm pamuk ellerile '<lka· 
ran kadm, e§inin kulunclu SJThna nazik 
parmaklarile uzun uzun masaj yapan 
kadm, e§inin <;ubuguna ate§ korken tah
ta k~l tabagt devirp dayak yiyen kadm, 
geceyanlanna kadar kap1 dibinde e~ini 
bekliyen ve o mada uykuya dahp riiya
da hovardalar tarafmdan daglara ~tka
nldtgmJ gorerek feryadt koparan kadm 
hep o tekerlemede hirer hirer tasvir olu
nur. Karagoz kadmltgm biitiin bu ezala
nm ho§ goriir. Lakin ana olmak mesele
sine gelince iizliliir, tela§a dii&er ve yamk 
yamk §ikayete ba§lar. Onun zu'miine go
re anahk ilkin iki canlthktir. Halbuki 
insanlar tek bir can yiiziinden y1gm ytgm 
me~akkatler ~ekmektedir. Iki canh olun· 
ca bu me§akkatler tabiatile iki kat ola
cakhr. Y a o devirdeki as ermeler ?... 
Karagoziin gori.i§line gore .zaten gozleri 
doymaz, (kendi hesab1ma ha§a ve ha§a) 
bir mahluk olan kadmlar a~ ererken biis· 
biiti.in pi&bogaz olurlar, akla gelmez ve 
hayale stgmaz §eylere i~tiha gosterirler. 
Karagi:iz i~te kadmltgm bu tarafmdan da 
ac1 ac1 §ikayet eder ve kendini gen;ekten 
kadm yerine koyarak biilblil beyni, ku~ 
si.iti.i gibi nesneler saytklamaga ba lar. 

~imdi goriiyoruz ki erkegin dogurup 
doguramtyacagl meselesi hayal perdesi· 
ne miinham bir gevezelik olmaktan ~~k
mt , gazete siitunlanna g~mi§tir. Bil
mem nerede ve bilmem hangi adamm 
karnmdan c;tkan urun tam te§ekklillii bir 
c;ocuga benzemesi bu manastz dedikodu· 
ya vesile te§kil ediyor. T ahtayt demir, 
pireyi deve, kulagt burun yapmak tabia
tin elinden gelmez, gelemez. ~linkii can· 
h, canstz her mevcudun §U biiyiik hayat 
manzumesi )c;inde degi§miyen, degi§me
sine imkan olm1yan bir vazifesi vardu. 
Halikt kudretin azametine baktp ondan 
lier§ey umid edenler bile: «Huda ka~ 
dirdir amma simi zer, leyli nehar et· 
mez» demekte muztar kalmt§lardtr. ~u 
takdirde uzvi te§ekkiil baktmmdan bar• 
saklan arasmda rii§eymi ve cenini bir 
mevcuda yer vermesi miimkiin olm1yan 
erkeklerin -hatta istisnai §ekilde· ana ol· 
malan nas1l tasavvur olunur? 

Bu, olsa olsa, §U ftkrada goriildiigii 
gibi miimkiindiir: Altgm biri vaktile 
karmndan ur c;tkartmak ic;in bir hastane· 
ye gider. Ayni hastanede c;ocuk getiren 
bir kadm da olmii§ bulunur. Hekimler, 
haytrh bir latife olsun diye, anastz kalan 
<;:ocugu ameliyattan sonra o altk herifin 
kucagma yerle§tirirler: 

- hte kammdan bu c;tk.tt I 
Derler. Herif inamr, yavruyu ahp e

vine gotiirlir, besler, biiyiitiir. <;ocuk onu 
baba diye tamyor ve i:iyl~ c;agmyordu. 
Bir glin adamcag1z hastalandt, yataga 
di.i§tii. <;ocuk onun di:i~egi ucunda hay· 
kmyordu: 

- Babactgim, babactg1m! 
Hasta ba~mi kaldudt: 
- Oglum, dedi, ben baban degilim, 

annenim. Oldiikten sonra beni oyle an. 
Erkekler, i te bu ~ekilde anne olabilir· 

ler!.. M. TURHAN TAN 

~rru kaldlfdt. Ona baktt ve gi.iliimsedi. 
Orhan dedi ki: 
- Biraz evvelki sualime cevab ver • 

mediniz. Bir§ey daha sormama miisaade 
ediniz. Y engenizin ima ettigi §eyi evvelce 
siz hie; dii§iindiini.iz mi.i? Her ihtimali 
yokhyanlar gibi, fantezi kabilinden ol • 
sun, dii i.indiiniiz mil? 

Vedia birden hire parity an bir sesle: 
- Orhan Bey! dedi, g~en defa size 

soylemegi unuttum. y ahud c;ekindim. 
~imdi oyuncakh kadm ruhile degil, a~1k 

soyliiyorum; ben de iki tiirli.i erkek hay a· 

li var: Biri koca; i:iteki de.... (Bu iki ke-
limeyi de sevmiyorum amma ba~ka yok 
da onun ic;in) oteki de a}lk. Bu iki haya· 
li bir adam ustiinde birle~tirmiyen kadm 
ya evlenmemelidir, yahud serbest bir iz
divac yapmahd1t. Bende bu iki hayal bir 

adam iistiinde bazan birle~iyor ve bazan 

aynhyor. 
Orban stc;radl: 
- ~ok miihim bit§ey si:iylediniz, de

di. 
- Hem c;ok samimi degil mi? 
- Pek ziyade. Ancak bu si:iylediginiz 

~eyin o kadar c,;ok ve geni~ manalan var 
ki hangisini di.i&iinecegimi ~a~myorum. 

- Halbuki ~ok basit. 
(Arka.•l var> 



" 

PENALTI 
N e zaman verilir 

Hakem Sadi Karsan1n bir izah1 
Son Fenerbah~e • Ciine~ ma~!Tilll hakemi Sadi Karsandan bir mek

tub aldrk. Sadi Karsan bu mektub unda penaltmm ne zaman verilme
si icab ettigini giizel misallerle anla tmakta ve hakkmda yaprlmr~ bazt 
ne§riyata cevab vermektedir. Sadi Karsantn verdigi kar§rlrklar ara
smda, yazdtklarrmtza cevab le§kil eden hi~bir noktaya tesadii! etme· 
digimizden yazrsma bir miiialea ila ve etmeden ne§rediyoruz: 

.:,Son defa yaptlan F enerbah~e - Gii· 
ne~ ma~mda, Giine§ aleyhine verilen bir 
penaltmm sebebiyet verdigi miinaka§alar 
ve tevlid ettigi suizanlar ortaya, yalruz 
seyircilerden klSlruazarrunm degil, hatta 
uzun seneler gerek bilfiil gerekse pek ya
kinen futbol ile alakadar olmu§ bir~ok 
sporculann penaltmm ne gibi ahvalde ve
rilmesi Lhtm geldigini hi~ de bilmedikle
ri hakikatini ortaya koymu~tur. Bu iti
barla penalh hakkmda bu zevatm ve bir 
~;ok me~in top merakhlannm yanh§ telak
ki ve tefsirlerini burada tashih etmegi 
faydah ve hatta liizumlu goriiyorum. 

Y ukanda sozii ge~en mac;ta Giine~ 
kalecisinin topu tamamile bloke ettigi 
binaenaleyh hic;bir gol tehlikesi mevcud 
olmadtgl bir zamanda Giine§ takumndan 
bir oyuncunun kendi ceza sahast dahilin
de has!Dl taktmdan birisine kasden vur
dugu tekmenin penalh gibi agtr bir ceza 
ile tecziye edilmesini seyireilerden bir -
c;oklannm hit; anhyamadtklanm ve bu -
nu hayret ve taaeeiible kar§tladtklanm, 
guya Giine§ lehine verilen gole vuku bu
lan itiraz iizerine hakemin de tereddiide 
dii§erek bunu telafi etmek maksadile hie; 
yoktan bir penaltt icad ettigi kanaatinin 
baztlarmda uyanmi§ oldugunu as1l hay
ret ve taaceiiblerle kar§tlamamamn im -
kam yoktur. ;liiphe yok ki bu gibi kana
at ve mi.italeada bulunanlardan hic;biri 
penaltmm ne zaman verileeegini iyice bil
miyor ve vaziyeti tamamile hissiyatlanna 
kap1larak tahli! ve muhakeme ediyorlar. 
Halbuki biraz beynelmilel futbol kaide
lerinin penalllya aid hiiki.imleri gozden 
gec;irileeek olursa nekadar hataya di.i§iil
diigii kolayhkla anla§thr. 

F utbol kaidelerinin dokuzuncu mad
desi bir oyuncunun tevakki etmesi laz1m 
gelen harekah sayar ve buna tevessiil 
edenlerin tecziye edilmesim mutlak su
rette amirdir. Mezkur maddenin yamba
~mda hiikiimlere verilen talimatta da bu 
kaideler ahkammm §iddetle tatbik edil -
mesi tavsiye edilmi§tir. Memnu hareket
ler meyanmda ba§ta gelen hasma tekme 
vurmak fili digerlerinde de oldugu gibi 
§ayed ceza sahas1 dahilinde i§lenmi~se 
penalh ile harieinde yaptlml~sa frikik ile 
tecziye olunur. ~unu da hahrdan ~tkar
mamak laztmdtr ki dokuzuncu maddede 
saytlan harekatm tecziyesi i9n suc;lu ta
rafmdan bunlann kasden irtikab edildi
gine kanaat getirilmi§ olmahdiT. Hakeme 
kanaat gelmi§ ise ki hata kasden yap!l
mt~tlr. Bunun cezas1 derhal verilmelidir. 

Nizamnamenin hi~;bir yerinde penalh
YI verirken go] tehlikesi olup olmadtgJ 
nazan itibara almarak verilecegine dair 
bir kaYld yoktur. Kendi ceza sahast da
hilinde bir oyuncu hasmma kasden tek
me vurdugu takdirde top, oyunda olmak 
§artile nerede bulunursa bulunsun, go! 
tehlikesi ister olsun ister olmasm beynel -
mile! futbol kaideleri penaltt verilmesini 
amirdir. Top degil, ~aleci tarafmdan 
bloke edilmi§ olsun isterse kar§I tara£ ka
lesinin oniinde oynanmi§ bile olsa derhal 
oradan almarak bu kaleye getirileeek ve 
penalh verileeektir. 

Birc;ok kimseler boyle bir karan c;ok 

1rfan dudaklan titriyerek: 
- Baba, dedi, o kadar heyeean i~in

deyim ki demindenberi kendimi zaptet -
mege ~ah§IYOrllffi, muvaffak olam1yo • 
rum. 

- Evet ... Seni ilk gordiigiim and a da 
benzin c;ok sanyd1. Geeeyi fena gec;irdi
gin anla§Ihyordu. 

- Olabilir. Gece pek az uyudum. 
- Pek az uyudun da cinayetten ha-

berdar degilsin; oyle mi? Nastl olur? 
- Yak' anm ne oldugunu heniiz bil

miyorum. y almz sozlerinizden anladi -
g1ma gore Leylanm hizmet~isi Adile diin 
geee oldiiriilmii§, eesedi sabahleyin bu -
lunmu§ ve geeeyam1 Leyla baz1 sesler 
i§itmi~. Oyle mi? Eger bunlar vaki ise 
ben iistkatta yatiyordum, hic;bir §ey i§it
medim. Leyla alt katta ve galiba hizmet
c;i odasmm tam i.istiinde yatlyordu. Bir -
§eyler i~itmi§ olabilir. 

Sami Bey ae1 aCI bakh: 
- Geceyi ayn ayn odalarda ge~irdi-

agtr gormekte ve bu hiikmiin tatbik1 ha
linde buna maruz kalacak tak1mm mag
duriyetini mueib olaeagim ileri siirmek -
tedirler. Bu miitaleayi yiiriitenler tama
mile hissiyatlanna gore hiikiim vermek -
tedirler. Hakemlerin elinde ise bir nizam
name vard1r. Y e onlar bunu oldugu gibi 
tatbikle miikelleftirler. Takdirlerine bi
rakilmi§ bir~;ok hususlar oldugu gibi ce
zayr miistelzim baz1 hadiseler de vard1r 
ki takdire bile liizum yoktur. Yak' ay1 
mii§ahede ve tesbit kafidir. Mesela son 
ma~ta oldugu gibi durup dururken bir 
oyuncu hasim taraf oyuncusunun iizerine 
yiiriir ve ona bir tekme vurursa bunun 
hakemin takdirine kalmt~ bir eiheti yoktur. 
Kasden vurulan bu tekmenin sebebiyet 
verdigi ceza derha] tatbik olunmahdir. 

T akdir keyfiyeti ancak tapa el ile 
vurmada, has1mla miieadele halinde iken 
bir oyuncunun hasmm1 tutmas1, itmesi, 
~arpmas1, ona c;elme takmasi, onun iize
rine SI~ramasi gibi hareketler de vakidir. 
Burada hakem eezay1 vermek i<;in oyun
cunun bu fiilleri kasden ika eyledigine 
kanaat getirmi§ olmahdtr. Y oksa 
teeziye edilmemek laztmdir. Mesela: 
Top kaleye girmek iizere iken yere dii§" 
mii§ bir miidafiin eline kazaen <;arpsa da 
istikametini degi§tirerek avuta gitse pen
alti verilmemek iktrza eder. <;iinkii oyun
cu topu tutmami§, top onun eline kazaen 
degmi§tir. Bunun aksi olarak bir oyuncu 
kendi ceza sahasi dahilinde avuta giden 
bir topu kasden elile tutsa onun bu hare
ketini penalt1 ile teeziye etmek ieab eder. 

Bir de son mac;m dedikodusu ciimle
sinden olarak tuhaf bir zihniyete daha 
muttali oldum. 0 da miihim bir ma<;ta 
kolay kolay penalti verilmemeli imi§ ... 
Mac;m bitmesine ii<; dakika kala oyuncu 
t;Ikanlmazmi§ .. Bunlar nizamname ile 
telifi kabil olmtyan tamamile indi miita
lealardtr. 

Hi~bir hakem idaresini deruhde ettigi 
ma<;I derecei ehemmiyetine gore idare et
mek sistemini giitmemelidir. T atbikile 
miikellef oldugu nizamnameye gore ha -
reket onun yegane vazifesidir. 

Nizamnamede oyunun bitmesine §U 
kadar kala oyuneu ~1kanlmaz. Ma~ de -
recei ehemmiyetine gore idare edilir diye 
hi~bir kay1d yoktur. 

As1l temenniye laytk olan ve bizde 
maalesef hie; dikkat edilmiyen bir nokta 
vardtr ki o da hakemlere degil, oyuneu -
lara taalluk etmektedir: 

Bizde hatta klas oyuncusu addedile -
eek bir seviyeye yiikselmi~ alan oyuncu
lar bile oyun kavaidin1 layikile bilmemek
te ve bu yiizden en tehlikeli vaziyetlerde 
yaphklari gaynnizami hareketlerle kendi 
kuliiblerini bir anda mii~kiil ve hatta ba
zan maglub vaziyete dii§iirmektedirler. 

Binaenaleyh irtikab edilen bu kabil 
hatalarm, taraftarlanmn i§ine gelen ~e -
kilde bazan goriilmesini bazan goriilme
mesini istemekten ve i~in biitiin mes'u]iye
tini yersiz olarak hakemlere yiiklemek -
ten ziyade oyunculann bu gibi hareket -
!ere meydan vermemeleri esbabmm temi
ni elbette daha faydahd1r. 

SADl KARSAN 

niz. oyle mi? Bu sizin miinasebetinizin 
temizligini gosteren c;ok giizel bir deli!. 
Bense, biraz evve] po]isten senin gece o
rada olduguna aid §ehadetleri dinleyinee 
bu noktadan da iiziilmii§, gene k1zm ah
lakmdaki za~fhga, senin laiibaliligine, 
kaytdsizbgma hiikmetmi§tim. Burada al
danmi§Im. Fa kat buna mukabil. senin 
ayn bir odada yah§m einayette aleyhine 
bir delildir. 

- Neden baba, neden boyle soylii • 
yorsunuz? 

- Ci.inkii, einayeti - Leylanm habe
ri olmadan - yapabilmek icin bol bol 
vaktin vard1, demektir. 

- Neier soyliiyorsunuz baba? .. Ha
la benim katil olduguma kanisiniz. Sizi 
nastl ikna edeyim; ne yapay1m? ... Polis 
elbet tahkikat yapacak, hakiki katili 
bulacakt1r. Belki bulmu§tur bile. 0 za
man ... 

- 0 zaman senden ozi.ir dilerim. Fa
kat ba§ka birisinin katil oldugu anla§I • 

CUMHURtYET 

Amerikan bogast 
nihayet giire,iyor 

Cumartesi aksam1 sad-, 
yomda miisabakalar 

yapdacak 

Bandtrmada kar~tla§an Tekirdaglt Hiiseyin 
ve Bulgar pehlivan 

Birkac; haftadanberi §ehrimize geldii':i 
halde bir tiirlii profesyonel giire§c;ileri· 
mizle giire§mek imkamm bulam1yan A. 
merikan Bogas1 namile maruf Bulkomar 
nihayet bu cumartesi giinii ak§am1 Tak· 
sim stadyomunda ilk miisabakas1ru ya
pacaktlr. 

0 gece aynca 937 yagh giire§ miisaba· 
kalarmda Tiirkiye be§inciligini kazanan 
Molla Mehmed, Bulgaristanda magli'lb 
oldugu Haci Yovanofla ve Tiirkiye ii· 
c;iinciisii Arif te gec;en hafta Bilecikte 
yenildigi Kirofla intikam magi yapa • 
caklardrr. 

Amerikan Bogasile Tiirkiye Ba§peh • 
livam Tekirdagh Hiiseyin, Tiirkiye ikin
cisi Miilayim, Tiirkiye dordiinciisii Ya
nmdiinya Siileyman ve eski Tiirkiye 
ikincisi Bulgaristanh Cemal giire§mege 
talib olduklarmdan kur'a c;ekilecek ve 
kur'a kime isabet ederse o giire§ecektir. 

Bu suretle biiyiik serbest giire§ mii -
sabaklarma da ba§lanacaktlr. Bundan 
sonra Ankarada ve !zmirde de diger 
miisabakalar yap1lacakhr. 

Bandrrmada yaptlan giiref 
miisabakalart 

Band1rma (Hususi) - Halkevinin ter
tib ettigi serbest ve yagh giire§ miisa -
bakalan pazar giinii ko§U sahasmda ya
pllacakbr. 

Tiirkiye Ba§pehlivaru Tekirdagh Hii
seyin, Bulgar ba§pehlivanlanndan Di • 
mitro Stayef, Afyonlu Yanmdiinya Sii
leyman, Smdrrgi11 ;>erif, Halil, Gonenli 
Hamdi, Adapazarh Cemal, Molla Meh
med gibi tanmmi§ pehlivanlar giire§lere 
i§tirak etmi§lerdir. 

Giire§ler umumiyetle c;ok giizel ve 
heyecanh oldu. 35 pehlivan giire§ti. Ne
ticede, ba§albm, Smdirgth ;>erif, ba§l, 
Yanmdiinya Siileyman kazandr. Yagh 
giire§lerden sonra serbest giire§ ba§la
dr. Serbest giire§, Tekirdagh ile Bul -
garyah Dimitro Stayef arasmda yap1ld1. 
Tekirdagh Hiiseyin c;ok iistiin giire§e • 
rek rakibini tic; dakikada yendi. 

Tekirdagh Hiiseyin, Bulgan yendik -
ten sonra Adapazarh Cemalle giire§ -
mi§, Adapazarh Cemal Tekirdaglmm e
zici kuvvetine ancak be§ dakika taham
miil ederek o da maglub olmu§tur. 

Rapidin ikinci ma~I 
Fenerbahc;e kuliibii tarafmdan davet 

edilmi§ alan Viyananm Rapid futbol ta
klmi ikinci mac;1m sal! giinii Taksim 
stadmda yapacaktlr. 

60 milyon kilo 
tiitiin sattld1 

Koylii ~imdiye 
milyon lira 

kadar 30 
aldt 

Gec;en ay, memle'ketimizde tiitiin sa
h§lan c;ok iyi bir vaziyette devam et
mi§tir. 936 rekoltesinden satilmami§ az 
bir miktar tiitiin kalmi§br. Dejambar 
sonu vaziyetine gore 71 milyon kiloyu 
ge~en tiitiin rekoltemizin boyle siiratle 
ve iyi fiatlarla satllmas1 tiitiinciiliigii -
miiz ic;in sevinilecek bir §eydir. 

Ege mmtakasmda 37 milyon kiloyu 
bulan mahsulden ilk partide sablama -
y1p kalan yanm milyon tiitiin de satll
mi§br. Bu yll Egeye tiitiin mahsuliin • 
den takriben 22 milyon lira para gir -
mi~tir. 

Marmara mmtakas1 piyasasmda, ma
yls ay1 iginde bariz bir inki§af mii§ahe -
de edilmi§tir. Bursada 35 • 50 kuru§ fi
atla 4,5, Edirnede 30 - 45 kuru§ arasm
da 1,135,000, Kocaelinde 52 - 71 kuru§ 
fuatla 2,600,000 kilo tiitiin satllmi§br. 
Buralarda satllmaml§ pek az tiitiin kal
mi§br. 

Karadeniz mmtakasmda hararetli sa
h§lar devam etmektedir. Trabzon, Art
vin ve Ta§ovada kalan tiitiinlerin bu ay 
ic;inde tamamen sablacag1 umulmakta -
d1r. Bu sene, Karadenizde, bilhassa Pa
zarda ~ok nefis, yeni bir tip tiitiin ye
ti~mi§tir. Pazar tiitiinleri bilhassa siga
ra randrmanlarmm yiiksekligi itibarile 
ahcrlarm umumi ragbetini mucib ol -
mu§tur. Alelfunum tiitiinlerimizin bir 
kilosundan vasati olarak 1000 • 1200 a
ded sigara yap1ldigr halde Pazarda bu 
sene elde edilen tiitiinlerden 1300 - 1400 
sigara imalinin kabil olacagr anla§llml§· 
br. 

Samsun - Bafrada §imdiye kadar 60 -
95 kuru§ arasmda 5 milyon kilo dizi, 1 
milyon kilo da demet tiitiinii sahlrni§
tlr. Tokadda son giine kadar sablan tii
tiinlerin miktan 1,600,548 kilo ve fiat -
lan da 50 - 70 kuru§ arasmdadrr. 

Trabzon tiitiinleri tamamen sahlmi§ 
ve burada piyasa kapanmi§br. Vasatl 
sab§ fiat! 35 - 60 kuru§ arasmdad1r. Tiic
car, bu sene Trabzon tiitiinlerine her se
neden fazla ragbet gostermi§tir. 

Yeni ac;1lan Artvin piyasasmda sab§· 
lar birdenbire hizlanml§br. ;limdiye ka
dar 35 • 60 kuru§ vasati fiatlarla 200,000 
kilo tiitiin sahlmi§hr. 

Umumiyet itibarile 936 rekoltesinden 
may1s sonuna kadar 60 milyon kilo tii
tiin sablmi§br. Sablan bu tiitiinlerden 
memlekete giren para miktan takriben 
30 milyon lirad1r. 

lbni Sina ihtifali 
Biiyiik Tiirk alimi ibni Sinanm dokuz 

yiiziincii senei devriyesi 21 haziranda 
kutlulanacaktlr. Bu miinasebetle T1b 
Fakiiltesinde biiyiik haz1rhklar yaprl • 
maktadrr. Merasim, Siileymaniye civa • 
rmda yeni yaptlml§ alan Biyoloji Ensti
tiisiiniin biiyiik anfisinde yap1lacaktir. 
ibni Sina hakkmdaki milli tezimize i~ -
tirak eden bir Rumen ve bir Belc;ikah 
profesor bugiinlerde §ehrimize gelecek
lerdir. -···-Galatasaray • 1stanbulspor 

B taktmlart 
Pazar giinii Taksim stadmda yaprla

cak Galatasaray - Ankaragiicii mac;m -
dan evvel Glatasaray - !stanbulspor B 
tak1mlan kar§Ila§aeaklardrr. Bu miisa -
bakaya saat birde ba§lanacakhr. 

Bu hafta yaptlacak milli 
kiime ma~lari 

istanbul Futbol ajanhgmdan: 
Milli kiime kar~Ila§malarmdan Gala

tasaray - Ankaragiicii kar§Ila§masi 6 ha
ziran 1937 pazar giinii Taksim stadyo -
munda saat 16 da yaprlacaktrr. 

1 - Mac; hakemi !zmir mmtakasmdan 
Bay Fehmidir. 
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Merkezi Amerikada 
• esrareitgiz ad alar 

Buralarda Romen ve Yunan medeniyetlerinden 
astrlarca evvel bir medeniyet ya,tyordu 

Orta A merikada 

Panama kanalmdan Kolombiya'ya ka- tmdan meydana ~tkanlan mabedler, mih" 
dar orta Amerika ktyilanm yahyan Ca- rrblar ve mezbahalar, buranm mukaddes 
raibe denizinde, palmiyelerle dolu ada- bir §ehir oldugunu tahmin ettiriyor. ;leh· 
lar vardtr. Bu adalarda, asian gemiei ve rin o devirde be§ yiiz bin niifusu oldugtl 
bahk~I alan !ndien'Ier ya§ar. Kendi Irk- zannedilmektedir. 
!arm dan olm1yan ins an lara kar§I son de- T oprak altmdan t;Ikanlan eski eserler 
rece dii§man alan bu yerliler, hususi mii-~ meyanmda, la§tan yapilmJ§ ke~i sakalli 
saadeyi haiz bulunmiyan herhangi bir bir insan ka_fa~IA vardir .. Bu kafa, o _devi~· 
k. · d 1 d b' b'l · f. de adalan IStila eden lspanyol fatrhlenn 
1mseyt a a ann a tr gece 1 e m1sa 1l 1· · · t h ·1 k d"l 1 b" h 1pm1 e ZI rna sa 1 e yap! IDI§ u ey• 

etmezler. kel hissi vermektedir. 
!ki Amerikah seyyah, pek miistesna 

bir cemile olmak iizere mahalli idareden 

aldtklari miisaade iizerine, bu garib ada

larda bir hafta kadar kalmt§lar ve ora· 
Ian dola§mi§lardtr. 

Bu seyyahlann, o adalann ahvaline 

ve adetlerine clair gordiikleri merakh §ey

ler arasmda, bilhassa, bir yeral II §ehri 

vard1r ki, ~ok §ayam dikkattir. Yucatan 

ormanlarmda yap1lan hafriyat neticesin
de meydana c;tkanlan bu §ehir, Yunanh 
ve Ramah devirlerinden evvelki zaman
larda kurulmu§ iptidai bir imparatorlu -
gun merkezi olan ;ii§en- ftza'd1r. Yeral-

Gene yeraltmdan ~1kan eserler ara .. 

smda bir rasad kulesi vardtr ki, in§a tarzi 

itibarile bugiinki.i rasadhanelerden fark• 

Sizdtr. Bu rasad kulesinde, Galile'den 

onlarea am evvel, rasad miiteh~sSISlan 

c;ah§makta imi§. Harabede, ta§tan rna • 

mul bir~ok rasad aletleri hala mevcud 
bulunmaktadtr. 

Yeralh §ehrinde bir de mezbah bu • 
lunmu§tur. Burada kurban kesilirdi. Ba§ 
rahib, mezbahm iizerine yahrdigi esirin 
kalbini b1~agile oyar ~tkanr ve zafer 
sembolii makammda, kanh kanh seyirei• 
lerin oniine atardi. 

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

Breslav sergisinde Turk paviyonu 

-
Panay:rda Tiirk paviyommun methalindeki Atatiirk biistU ve paviyondan 

bir goriinii§ 

Almanyada Breslav beynelmilel pa
naymna Almanyadaki Ti.irk Ticaret 0-
dasi bu sene de Tiirkiye namma i§tirak 
etmi§tir. Bu seneki panay1rda Tiirkiye 
pavyonu biraz daha biiyiitiilmii§ ve 
15 X 16 metroluk bir saha i§ga) etmi§ -
tir. 
Tiirk paviyonlanmn en mutena bir yerine 
~anh bayraglffiiZ c;.ekilmi§, paviyon met -
halinde 80 par~a fotograf astlmt§l!r. Pav

bulunmaktadtr. Bu niimunelerin zengin
Egini gostermek ic;in 600 par<;adan mii ~ 
rekkeb oldugunu soylemek lazimdir. 
Bunlardan ba§ka zengin el i§leri model· 
leri ile 83 par~a Tiirk haiiSI bulunmakta
dir. Tiirk paviyonunda k1sa bir zamanda 
I 0 muhtelif metinde 20,000 bro§iir tevzi 
edilmi§tir. 

!kinci miisabakay1 da belki Fenerbah
c;e tek ba§ma ve yahut ta Giine§ kulii -
bile yapllacak bir Fenerbahc;e • Giine§ 
muhteliti oymyacakbr. 

2 - Fiatlar: Balkan 100, 

duhuliye 25 kuru§tur. 
tribiin 50, yonumuzun diger bsmmda, miinhaman 

Almanya ile yeni ticaret anla§masmm 
gorii§meleri yaptlacagt §U malarda Bres -
lav panaymndaki Tiirk paviyonu ~ok 
miiessir ve muvaffakiyetli olmu§tur. 

lmetya kadar sen bu itham altmdasm. 
- Baba; bu lekeyi bana lay1k goren 

siz misiniz? Y oksa ba~kalan da var m1? 
- Soyledim ya, bir kom§u, sabah 

karanhgi Leylanm arka kap1dan bir gen
ei ugurlami~ oldugunu haber verinee ko
miser ve Miiddeiumuml katile aid ilk 
delili elde ettiklerine hiikmettiler. Y a! -
mz ogrenmek ist!dikleri bu gencin kim 
olduguydu. Leylaya sordular. Leyla 
kendi namusuna taalluk ettigi, belki seni 
himaye etmek istedigi ic;in gizledi. Fa • 
kat eminim ki o da benim kadar cinaye
tin senin tarafmdan yapt!digma kanidir. 

- Kani midir?.. Aman yarabbi ... 
F aka t baba, ben bir hizmetc;i kadm1 ne
d en oldiireyim? Oc; be§ kurU§U i~inse bu 
paraya sahib olup olmadtgmi bilmedi • 
gim ve kendisini hie; gor:medigim bir ka
dmr bogazlamaga nast! te§ebbi.is ede -
rim? .. 

- Bununla beraber, katilin <<hepsini 
ver!» diye bagirdigim Leylamn i~itmi§ 
olmasma gore hizmet~inin paras! vard1 
ve senin de bugiinlerde paraya ihtiyacm 
vard1. Hele senin bu ihtiyaemi Leyla 
biliyorsa einayeti senin yaphgma benden 
c;ok fazla emniyetle o hiikmetmi§tir. Za
ten onun gozlerinde de bu ae1 emniyeti 

okuyordum. 
Bu sozler, gene adam1 hepsinden faz

la sarsl!. Akhndan, Leylaya haber ver
digi kiic;i.ik servet ge~ti. Babasmm ve 
kimsenin haberi olmadan uzakta bir ak
rabasmdan alacagmi soyledigi kii~iik 
servet. .. 

Aglamaga ba§ladi. Onun bu ac1 ag • 
layi~l babasim merhamete getirdi. Alc;ak 
ve hazin bir sesle oglunu teskine ~ah§a· 
rak: 

- Oglum, dedi, benim kammdan a
lan bir genein iic; be§ kuru§ i~in eani, ka
til olabilecegine kolay kolay inanamam. 
Gozlerinin ic;i, tavnn, hareketlerin, §a§ -
kmhgm, yesin masum oldugunu gosteri • 
yor. Fa kat aleyhine toplanan del iller, 
senin katil olduguna ba§kalanm inandtr
dtgi gibi beni de tereddiide dii§iiriiyor. 
Onun ic;in bu deliller zail olune1ya ka • 
dar bizim baz1 tedbirler almamiz lazim· 
dtr. 

- Nas1l tedbirler? 
- Demindenberi bunu dii§iiniiyo • 

rum. Y ap1lacak §ey bir miiddet saklan
mandir. 

- Saklanmam m1? Ni~in? Ben ka
til degilim baba ... 

- Oglum, biitiin deliller aksini gos-

Tiirk ihrac maddelerinden niimuneler 

teriyor. 
- Nasi! deli!? Allah a§kma, her§eyi 

ban a a~Ik~a soyleyiniz baba ... 
- Bildiklerimi soyledim. tekrar ede

yim: Diin gece, Leylanm evine dt§andan 
habersizee kimsenin girmedigi sabit ol -
mu§. Ne kap1larda, ne pencerelerde bir 
htrsizm evdekilerden habersiz kimsenin 
girdigine aid i§aret yok. Kaptlar siirgiilii, 
pencereler de parmakhkh. 0 halde ev
dekilerden birinin gizliee i<;eriye aldigi bi
risi bu cinayeti yapm'l§ olacak. Bu kim
dir? Adilenin bir dostu mu? Olabilir. 
Fa kat bir haber geliyor. Sa bah karanhgt 
mutfak kapiSindan uzun boylu laciverd 
elbiseli bir gene ~Ikiyor. Onu beyaz bluz
lu bir kadm ugurlamt§. Beyaz bluzlu ka
dmm Leyla oldugu anla§Ildi. Ciinkii 
bluz iistiindedir. Uzun boylu, laciverd 
elbiseli genei ise benimle Leyladan ba§ka 
kimse tamm1yor. F akat goriince tamya
eaklardtr. Degil mi? 

- Ah. Evet... Anhyorum. 
- ~imdi bu halde senin «ben katil 

degilim! » soziine ben bile giic; inamrken 
adliye ve zab1ta memurlanm inandtrmak 
imkam yoktur. 0 takdirde eger katilsen 
kac;maktan, degilsen hakiki katil bulu -
nunc1ya kadar saklanmaktan ba§ka bir 

~are aklma geliyorsa onu yap ... 
- Evet, geliyor: Gidip teslim olmak. 
Sami Bey §iiphe ve tereddiidle ogluna 

bakh: 
- Sahi mi soyliiyorsun? 
Diye sordu. !rfan derhal eevab verdi: 
- Tabii ... Ben katil degilim. Ka~-

mak suretile biitiin §i.ipheleri neden iize
rime tophyayim ? .. 

- F akat oglum, bugiin sen zaten §iip
helisin. Bu §iipheyi iizerinden atabilmek 
ic;in cinayeti inkar etmekten ba§ka elin -
den ne gelir? .. Gece evdeydin. Gizlice 
girmi~tin. Ayn odada yathgmi, Leylanm 
a~agtki katta yatt1gm1 soyliiyorsun. Bun
Ian inkar edebilir misin? Hepsi senin a· 
leyhine o kadar kuvvetli deli! ki seni 
kurtaracak ancak bir ba§kasmm iistiinde 
bunlardan daha kuvvetli delillerin top .. 
lanmastdtr. 

- Bu deliller bulununc1ya kadar 
mahpeste yatmaga hazmm. 

- Mahpeste yatmakla §iipheleri iize· 
rinden atmi§ olaeak miSin? Hayir ... Ben 
bugiin belki memurlardan ~ok senin a • 
leyhine esbab ve delail gordiigiim halde 
hakkmda hemen kat'i bir hiikiim vere • 
mivorum. 

(Arkast var> 
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T ayyare defi bataryalan .. 
Herhangi bir hava hiicumunda bizi, 

biitiin yurdu korumak vazifesile miikel -
lef o1an, traktorlerle c;ekilen bu batarya
lcr, oniimiizdeki binbir anzah, karma -
kan~1k toprak iizerinde hirer lastik top 
gibi kayiyorlar. 

Dinleme aletleri kulaklanmi goke di~
tni§ler, projekti:irleri fml fml donen goz
ler gibi pan! pan! l§Ildiyorlar. 

Tiirk §Oforiiniin elinde saatte 25, 30 
kilometro siiratle ko§an bu bataryalar, 
havalanmiZI karadan koruyacak en mii
kemmel silahlanmizd!r. 

Bir tayyare defi bataryasi, bulundugu 
Yerde, kendi kendine d~man tayyarele
rinin, 1 0, 15 kilometroluk bir uzakhktan 
sesini duyan ve gene ayni mesafeden onu 
projektorlerile goren ve bu dii~am di
kine 10 bin metrodan, ufkide 16 bin met· 
rodan ale§e tutabilen yaman hirer kud -
rettir. 

Bu toplarda her§ey riyazi bir surette 
hesab ve halledilmi§tir. 

Cerideki kumandan aletinden gelen, 
dii§man tayyaresirun yan, yi.ikseklik ve 
hpa miktan, bir anda, elektrik tertibatile 
toplann kadranlanna intikal ediyor ve 
topun ni§ancJlan i:inlerinde bulunan bu 
kadranlann mii§'irlerini sifira getmnce 
topta yan ve yiikseklik ru§an kendiligin -
den a.lmml§ oluyor. 

Mehmedcik bu i§in de sunna erm~tir. 
Onun, topunun ba~mda sorguya c;eken 

lomutanma, verdigi cevablan dinliyo • 
rum: 

- Bu toplarla hi~ ati§ yaphmz m1 '? 
- Y aphk komutamm, her zaman ya· 

panzl 
- Sen hangi vazifeleri yaptm? 
- T opta her vazifede ~h§ham, h~si-

ni yap lim, yapanm komutanun! 
- AII§larda vazife aldm m1, ne tesir 

gi:irdiin? 
- Ald1m komutanrm ... Hedef, atti

g,mtz atimlarla delikde§ik olmu§tu. Hic;
bir atl§lmiz bo§a gitmedi. Bu toplann o
niinden uc;an ku§ bile kurtulamaz! 

Mua;::;::am ve seyyar projektorlerden 
birisi taaliyette 

Filhakika, tayyarelerimizin arkalanna 
takilan, on metro boyundaki man~ (tor· 
ba) lara ale§ edilmek suretile yap1lan ta· 
limlerde bu torbalann Mehmedcigin de
digi gibi delikde§ik odugunu gormii§tiik. 

Bu torbalar tayyarelerimizin 7, 8 yiiz 
metro gerilerinden gelmekte olmalanna 
ragmen, nihayet bir yanh§hkla oz tayya· 
relerimize bir zarar vermek korkusu, bu 
talimlerde fazla ihtiyat ve itinaya liizum 
duyurdugu ic;in, dii§mana kar§l atJ§Iarda 
isabetin daha yaman olacag1 da muhak
kaktu. 

Komutan gen& soruyor! 
- Bu toplarda ah~m c;abuklugunu ve 

Yazan : Kandemir ===:!/ 

Havalarzmzzz karadan mii-
dafaa eden gaman kuvvet: 

Tayyare defi toplan 
Bunlar1 kullanan Mehmedcigin iman1 biiyiiktiir 
((Bu toplar1n oniinden u~an ku, bile kurtulamaz)) 

uhtemel bir taarruza kar~1 al1nan mudafaa tertibat1 

Tayyare defi bataryalanm12dan iki top, ate§e haztrlanmt~~ vaziyette 

dogrulugunu temin eden hangi alettir, 
nas1l i§ler? 

Mehmedcik, insam hayrette b1rakan 
bir kolayllk ve kavray1~a anlatlyor: 

- Kumanda aletidir komutanun.. T e
pemizdeki dii§man tayyaresinin §imdi bu
lundugu mevkii, rnef!!lisini patlatacag1 
aada buluna~1 m~vkie gore hesab ede
rek ve di.izelterek verdigi ic;in atJm ~a§ • 
m~ daU... ·· ·· "niia b~ -
dedir komutamm! 

Traktoriin ata nazaran faydalanm 
mrak ediyor ve §unlan i:igreniyorum. 

« T raktor daha seridir. Attan en az iir;, 
dort misli daha c;abuk. gider. Sonra yol 
aramaz, ne yana r;evirsen, asfalt §OSe bul
mu§ gibi Z!phya Zlphya, oniine geleni a
§arak, bayu, dere, c;ukur nedir bilmeden 
gider. 

At kullanmak gii~ti.ir. Bilhassa dort 
be~ c;ift ko§ulan toplarda atlan idare et
mekte !rOk zahmet c;ekilir. Traktor ise bir 
§oforiin elindedir. Hele zehirli gaz yagd1 
m1, hunca ah maskelemek bir meseledir. 

T ratktorde §Oforiin yi.izi.ine maskeyi 
g~irdin mi korkma, gir gazin i<;ine .. » 

- Bir tayyare defi topu dakikada ka!r 
mermi atar? 

- 25, 30 kadanna yolu vard1r. 
- Y a tayyare <;ok alc;ahrsa .. 0 zaman 

ne yaparsm1z? 
Fil si.iriilerini and1ran bir korkunclukla 

goziin alabildigine uzamp gitmi~ olan mu
azzam kafileyi gostererek: 

- Burada her9eyimiz tamamd1r, di • 
yorlar, binlerle metro yi.iksekten uc;acagm 
da, bir ku§ gibi tepemize konmak istiyece
gin de haddini bildirecek silahlarimiz hem 
de dilediginzden miikemmel, dilediginiz· 
den boldur. 

Ve, devam ediyorlar: 
- Alc;aktan u~an tayyarelere kar§I i§· 

Hava toplannm gozii ve kula§z olan liletler 

te 13 : 20 milimetrelik en agu makineli Iik makineli toplanmiz ... 
tiifeklerimiz ve i§te 3,7 ve 4,5 santimetre- Bu muazzam kafile yeri sarsarak hare· 

ket ediyor. 
~imdi bu batarya bir tayyare tehlikesi 

altmda Davudpa~adan Sirkeciye sidecek 
ve orada istasyondan trene binecektir. 

istanbulu koruma vazifesini bu esnada 
ba§ka bataryalar iizerlerine alm1~ oldukla
n ic;in, hareket eden bu batarya, yalmz 
kendisini koruyarak Sirkeciye varacakttr. 

Bindirme komutam en ondeki otomobil· 
de yo! a<;1yor. 

!§te tayyareler baskm veriyorlar .. 
Kamyonlardaki makinelitiifekler der -

hal harekete hamlamyorlar. 
Biraz sonra havada bir ba§ka ak1n ke§· 

fediliyor. 
Kafile hemen §Oseyi buak1yor, saga so

la, anzah araziye dahyor. 
Sonra gene yola di.izeliyorlar. 
Bir yerde gene ba§ka hiicum kar JSJnda 

aralanndaki mesafeleri a<;arak olduklan 
yerde duruyorlar. 

- Dii§ffian bizi gormi.it olabilir. Bu 
vaziyette en dogru hareket hir; kiptrdama· 
dan oldugumuz yerde durmaktir. 

Ve boylece biitiin ihtimallere gore her 
ti.irlii tedbirler almarak, Ayasofya mey -

A11asotya mtnarestne 11erle~ttrilen bir ag1r maktnelt l damna geliyoruz. 
Unutmaym1z ki tayyare tehlikesi de • 

T 

Hatay i~in azan lanlar 
Sancak istedigi isim ve 
bayrag1 alacak; Tiirk~e 

hakim olacak 
[Ba~taratl 1 tnct sahttede] l 

«- Tam mukadderahna hakim miis· 
takil bir §ekilde bir Hatay te§ekkiil etti. 
Oil meselesi, tiirkc;enin ilk konsey kara· 
rile resmi dili olarak kabulii, ve bu defa 
ikinci resmi dil olarak kabul edilen arab
camn istimal §ekillerinin tesbitile hallo • 
lunmu§tur. Yani, hakikatte, tiirk<;e Ha • 
taym §ami! bir resmi dil mahiyetini muha· 
faza etmi§, arabcamn ise ikinci bir dil 
olarak baz1 ahval ve §eraitte resmi mahi
yeti haiz olarak istimal edilecegi tayin e· 
dilmi§t.ir. Hatay ekseriyetinin, yani, Tiirk 
ulusunun dili §iiphe yok ki Hatayda mi.i
tefevvik lisanchr. 

Baya, Bucak nahiyeleri 
Bay1r, Bucak meselesile nek.adar ug· 

ra~gimiZI biliyorsunuz. Ancak hu na
hiyelerin 1921 de Sancaga merbyt na· 
hiyeler olmamas1 ve hatta Osmanh 1m • 
rparatorlugu zamanmda Sancaktan ayn 
ve Uzkiyeye merbut olmalan bu defa 
tam miistakil bir hale gelen Sancakla ir
tibatJru maalesef miimkiin ktlmam11hr. 
Buna mukabil, BayH, Bucaktaki Ti.irk • 
lerin Tiirk dilini istedikleri gibi kullana· 
bilmeleri, mahkemelerde, Turk dili ile 
davalanm gorebilmelerini ve hepsinin 
fevkinde olarak resmi dilin mekteblerde, 
Turk ekseriyeti alan biitiin Suriye arazi
sinde Turk dilinin tedris lisam olmasi 
kuvvetli esaslara raptedilmi~tir. 

Y 48a lttfl'inisanide meriyete 
girecek 

Hataym her tiirlu te§kilah haiz miis
takil bir idare altmda hayata dogmasiDI 
temin edecek olan miistakil bir anayasa 
Milletler Cemiyeti konseyi tarafmdan 
kabuliinden alt1 ay sonra, yani, 1937 
te§rinisanisinde meriyete girmi~ olacakhr. 

lntihabat 
Hatayda intihabat ~ki Turk ulusunun 

oradaki ek~eriyetini meydana c;Ikarmi§ o
lacaknr- anayasantn meriyetinden itiba ~ 
ren ii.c; dort ay zarflnda, azarni 1938 se
nesi nisamna kadar yapiimt bulunacak • 
tir. 1ntihabatta ber sand1gm ba~mda 
Milletler Cemiyetinin bir murahhas1, ya~ 
111nda biiti.in Hataydaki milliyetlerin 
miimessillerinden miirekkeb bir heyetle 
ifayi vazife edeeek ve intihabm · azami 
bitarafhk dairesinde y&pllmasJDI temine 
c;ah§acakbr. 

llkertd•Nndtl Tiirlt mrntaltall 
lskenderun liman1nda, Yugoslavyamn 

Selanikte haiz oldugu hukuk daire inde, 
bir Turk mmtakast bulunac:akttr. Bura • 
da kendi gi.imriik!riilerimiz, Tiirkiye 
Cumhuriyeti kanunlanm tatbik edere 
vazife g()~eklerdir. Tiirk mtntakasl da
hilinde biitiin riisum ve tekalif Tiirkiye 
kanunlan mucibince tarafmuzdan gorii· 
lecek ve bundan gayri hic;bir resim oden
miyecektir. 

Ti.irk mmtakastni hususi bir hatla ls
kenderunun Payas §imendiferine rapte 4 

decegiz ve transiti11tiz bu suretle yalmz 
bitim murakabemiz alttnda !sk~nderun 
limatundan olacaktJr. Bu transit yalmz 
Tiirk emtiasma degil, atide Irak ve ee
nubi lr&n emtiastna clahi le§mil edilebi • 
lecek ve boylece hem kendimiz i~in en 
iktJsadl yolun temini ve hem de meml~ 

vam etmektedir. 
Bu sebeble Sirkeei meydanma :Ylgllma

rnak i~in Ayasofyanm geni§ agac:hklan 
k:afileye bir gizli bekleme sahau oluyor. 

Burada toplar ve makinelitiifekler &te· 
§e haz1rlantyorlar. Batary bekleme yerin· 
de kendini yak1n hava hueumlarma lcartl 
lcorumak iizere miiteadclid malcineli tii • 
feklerinden birini de Ayasofya minare· 
sine r;tkannJ§tJr, 

Ve bu tertibat ahmrken, grup grup ha
reket te ba§hyor. 

Hareket emrini bekliyenlerden bir gru• 
pa yakla§Iyoruz. 

Komutan ~erlerden birine sortlyor: 
- Sen soyle Ahmed, bu silah1 ni~;in 

severain) 
- Elbet aeverim komutamm.. Bu ai • 

llh ordumuzun ve yurdumuzun hnadan 
gelecek dii§man taarruzlanna kar§l en iyi 
koruyan, en yeni ve son sistem bir silah· 
tlr. 

- Bu sillh bizi yaln1z havaya kar§I 
m1 korur? 

- Karaya kart• de korur komutamm .. 
Dil§man tanklan cephelerirnizi yuar, top 
mevzilerimize saldmrsa bu toplada onun 
oniine ate§ ten bir sed c;ekerir. komutanlm I 

,;limdi bir lahz:a durunuz. 
Ve zaten ~elik iradesi, yenilmez azmile 

yeryUzi.iniin tantdlgi o rrtuazzam ed olan 
Mehmedcigi, bir de elindeki bu yaman 
silahlarla gozlerinizin i:in\ine getirinit. 

KANDEMiR 

Suriyede protesto nu
mayi~leri ya 1yorlar 
Londra 3 .. (Hususi) - Suriyede A

rablar bugun umumi grev ilan ede
rek, Hatay meselesi hakkmda Ce
nevre'de verilen son karar aleyhine 
P~?test~ ?iimayi$Ieri yapmr$lardl.l'. 
Nu~ayl~Giler aynca Milletler Cemi
ye.tme ~e protesto telgraflan ~onder
mi~lerdlr. 

ketimizin ecnebi transitinden istifadesi 
~a?tt zamana almml§ olaca.kt~r. Bunun 
I«;ln Hatay miistakil hi.ikumetile bir mu· 
kavele akdedecegiz ve icab eden istim· 
lalderi yaparal !imam kuracag1z. 

Hatay bayragr 
Hatay, istedigi bayrag1 intihab ede· 

~ek, hunu bir kanunla veya anayasaya 
dave suretile tesbit etmek ve bi.itiin mem
~ekette kullanmak hakkim tam istiklalinin 
1c:ah1 olarak kazanm1 bulunuyor. Nas1I 
b1r bayrak intihab edecegi Hatay mille
tine aicldir. 

Sancaim reami iami 
- Vesikalarda Sancalc denilen te • 

§eltki.ilun ismi ne olacakhr ~ 
- Bu hususta anayasada hususl ka

Y'd vardn. Sancak te§rii meclisi ismini 
diledigi §ekilde tesbit etmelc ve bunu ana· 
yasaya ve statiiye kaydetmek hakbn1 

h.~izdir .. Bu ismin Hatay olacagmdan 
§uphemlz yoktur, c;iinki.i bu yeni miistakil 
hiikumete en c;ok yara~n isim Hatayd1r. 

Hataytn oynryacagt rol 
N etice itibarile 1921 de biz den elem. 

!erie aynlan bu araziye Tiirkiye Cumhu
riye~ini~. siyaseti goz dikmek degil, ora· 
dak1 T urkleri lay1k olduklan rejime isal 
eylemek oldugu son kararlarda goriil • 
mil§tiir. Hatayin mes'ud bir atiye nam
zed oldugu §uphesir.dir. Hatay Tiirkle-
rinin anavatandan feyiz alarak bu mes
ud atiyi kuracaldanna eminim. Bu kii
c;iik memleket beynelmilel t~riki mesai
de kuvvetli bir unsur olacakhr. F ransa 
ile aram!Zda . bu memlekete aid bir~ok 
mukaveleler liDZa edilmi§tir. 

Suriye ile de Hataym istiklali mefhu· 
mu dairesinde en yakm miinasebetlerin 
tees~iis edecegi ve boylece Tiirkiye • 
SurJye dootlugunun Hatay istiklalinde 
kuvvetli bir mesned olacagi muhakkak • 
ttr, 

Hataylrlartn oymyacagt rol 
Turkiye, Ha.tay Ti.irkleri ir;in olan 

vazifesini yapmi§ bulunuyor. Bundan 
sonra o memlekette Tiirk ruhunun temni
ye i, her yerde bir olan Turk disiplininin 
tesisi Hatayltlara mevdu bulunmakta • 
d1r. Ti.irk milleti nerede olsa bir tek ide
.a.l tantr, o ideal Hatay istiklalinde en 
k~vvetli rolii oymyacakllr kanaatinde • 
yun. 

Muahedelerin ta.dilti 
N eticeden, §ahsan ugra§rnl§ bir adam 

s1fatile, tamamile mtrnnunum. Hiiktlme • 
tim ve biiyiik §eflerim de bu memnuniyeti 
bana ifade etmek suretile en biiyiik mii· 
kafatJ venni Ierdir. 

Y ann (bugiin) Ankaraya giderek 
metinleri hukumete takdim edecek ve 
Tiirkiye • Fransa muahedelerinin Biiyiik 
Millet Meclisince biran evvel tasdik1 ir;in 
icab eden muameleleri yapacag1m.» 

Franatz reliri geli.vor 
Hatay me elesinin miir.akerelerine i§· 

tirak etmek uzere mezun n Pari e, ora
dan da Cenevrey giden F rans1z biiyiik 
ekisi Henri Ponsot onUmiizdeki hafta 
zarfmda !stanbula donecektir. 

Zahire Boraasmda diinkii 
v ziyet 

Diin istanbula Trakya ve Anadoludan 
!186 ton buMay, 86 ton un, 30 ton arpa, 
30 ton ~tavdar, !I ton rasuJye, 27 ton tlftik, 
17 ton peyn1r, 4 ton ka9er ve 16 ton a pa
muk gelml~t1r. i&tanbuld.an harll~e 30 ton 
ker;i kill ile 2 1/4 wn 19 fmd1g1 gonderil • 
mi§tir. 

DUn istanbul Borsasmda §U f!atlara mal 
satlltnll?tir: Yumu§ak bugday kilosu 6,12 
kuru91an 6,15 kuru§a ka.dar, r;uvalh arpa 
4,20 kuru~. dbkme arpa 4,01 1/2 kuru§t&n 
4,02 112 kuru a kada.r, ~avdar 4,18 kurut, 
beYaJ tni.SIT 4.30 kuru~. sarr tniSlr 4,38 ku· 
ru~tan 0,02 kuru~a katlar, ku~y tni D,22 1/2 
kuru~tan 9,32 1/:l kutU§a kadar, 19 cev1£ 
40 kuru§, Traky8. yapaglSI 64,20 kur~. be· 
ya& peynir 25.30 kuruJ?tan 29,21 kuru$a kG.· 
dar, ka§er peyniri 43 kuru§tan 51 kurutll. 
kadar, zeytinyalh 65 kur~tan 65 kurufa 
Ita dar. 

Dtin yabancr borsalarda $U f!atlara aliV• 
re mal o~atilmi!Jtlr: Bu da kilosu 5,16 ku• 
ru$tan 6,34 kuru~a kadar, arpa 4,92 kuru , 
ffillllr 3,89 kuru~. ltetentohumu 8.18 lturu.,, 
!c fmdlgl 94,67 kuru§. 
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GUNUN BULMACASI 
1 'Z 8 4 ~ II 1 8 9 10 ist. Borsas1 3/6/937 

Soldan saga: 
1 - Fasta bir ~?ehlr, blr edat. 2 - Tay

fa, mekteb. 3 - Blr c;e§id i§leme usulii. 
4 - Soyunda kibarllk olmak, agJZ. 5 -
Baghhk. 6 - Blr hayvan, miikemmel. 7 -
Kit, franstzca criiya:.. 8 - Hem goktedlr, 
hem senenin ic;lnde, kesllen hayvamn bir 
llustm uzuvlarma verilen isim. 9 - Tart1 
aletl, MlStrlllarm eski bir mabudu. 10 -
Cins, sac;ma ~ey. 

Yukandan a§agtya: 
1 - Harcanan paralar. 2 - i~tlnde otur

dugumuz ~Y. arabca c!kincl defa olarab. 
3 - Blrblrile miisabakaya girl§mek, nota. 
4 - Blr kaduun c;ocuk sahlbi olmas1, blr 
emir. 5 - _Perc;inlenm~ bag, gec;mi~ za -
man. 6 - neri gerl soz soyliyen, blr edat. 
7 - Frans1zca <~1 keb, 0z tiirkce csecl -
ye:.. 3 - Yeterlik. 9 - Mussolini'nin bir 
Ul!.vam, ba§tbo§ gezen. 10 - Kalburdan 
ge<;lrmek, c;orba kab1. 
Evvelki bulmacanm hallt!dilmi~ !!ekli 

1 2 a 4 11 s 1 s 9 to 

1 KIAIRIAIKIAI<;IAINTiil 
2 AID I IYIAIMIAINI• IY 
aSIA HIt IDIEINI• IPIA 
4 AI ~I•INIAIRIAI• IE IT 
b BI• IHI• INIIIKI• IL1A, 
6 AIRIAIMIAIKI• IKIEIK 
, LIE YI • I• IAIKIAIRI• 
s II~II KI• I• IAIDIIILI 

PARALAR 

I 
Sterlln 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 

· Drahmi 
fsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 

Ahs 
621.-
123.-
110.-
120.-
80.-
19.-

568.
w.-
63.-
70.-

Silin AvustuTva 
Mark 

21.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

Zloti 
PenJZo 
Ley 
Dinar 
Kron fsvec 
Alhn 
Ban knot 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prall 
Viya,na 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaoeste 
Biikres 
Beln-ad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

1050.-
254.-

CEKLER 
Acd•s 

'625.50 
0.7865 

17.6825 
14.9512 

4.6762 
87.37 
3.4488 

63.9488 
1.4312 

22.615 
4.2062 

13.5890 
1.9636 
4.1566 
3.9810 

107.5940 
34.5225 

2.7464 
24.04 
3.10 

ESHAM 

Sab$ 
627.-
126.-
113.-
125.-
84.-
22.50 

576.-
23.-
66.-, 

~i:-1 
28.-
23.-, 
24.-' 
14.-
52.-
32.-

1052.-
255.-

Kanams 
626.-
0.7860, 

17.6675 
14.9392 
4.6725 

87.30 
3.4458 

63.8975 
1.43 

22.5975 
4.2025 

13.5782 
1.9620 
4.1534 
3.9775 

108.5075 
34.505 

2.7443 
24.f(i 

3.0982 

Acdts Kanams 
Asian Cimento 13.75 13.85 

lSTlKRAZLA R '1
1
• 1 i IR i I• IAIRIE INIAl 

to AID • NIE IVIAIRJIIIF , 
A~;th~ Kapam15 

( Cagnlar, Konferanslar, kongreler) 
Kongreye davet 

Yiiksek iktlSad ve Ticaret mektebl Me
zunlan cemlyetinden: 

Haziranm 12 net cumartesl giinii saat 
14,30 da Beyoglunda Halkevi bina.smda 
yapllacak olan tOrende istanbulda bulunan 
biitiin mezun arkada~lartm!Zm haztr bu -
lunmalan rica olunur. 

Tiirk borcu I Pesin 
• • IVadeli 
Er~ani 
Stvas - Erzurum I 

18.90 
95.-

I 
,. ,. m 96.-

TAHVtLAT 
A~;Jhs 

Anadolu I Pe$in 
• IVadPJi 40.-
• ll Pesin 40.-

40.-

19.-
95.-

96.-

Kapams 

40.-
40.-
40.-• D Vadeli 

• Miimessil 
Z a yi el ~antast • • Vadeli 1 44.25 44.30 

Bebek - Bel}lkta~? hattmda i~liyen tram- ~"'"============.,,}) 
vaylardan blrlnde cumartesi sabah1, ic;in-
de mayo, dentz ayakkablSI, gece gomlegt, r YENI. ESERLER ) 
pel e1 .. antas1 ve ufa.ktefek e~?ya bulunan \. 
deri bir yol ~antas1 unutulmu§tur. J4ag1 - ------------
daki adrese getirene be§ lira verllecektlr. 

Ankara caddesinde No. 36 da Hem~?erl 
gazetesl ldarehaneslnde 

Ibrahim Oiirsoy 

Kapital 
Karl Marks'm bu eseri Hlkmet Klvtlctm-

11 tarafmdan tiirkc;eye c;evrilm~tir. Her kl
tabctda bulunur, 

Kad1koy 2 nci S. H. Hakimliginden: 
1 :- Kad1k~yiinde Altiyol agzmda 2 numarali diij<kanda kuyumcu iken 

Caf.erag': ~- ':'~~~t~w;e~me S. 24 numarah hanede olen ve mukaddema tere
kesme hakim!Jgmnzce el konan Riipen oglu Aniktos'un miras1 yegane varis' 
kans1 tarafm~~n re~d:cjldi?inde~ icra i~las K. 180 inci maddesi ~ucibinc~ 
31/5/1936 tanhmde 1flas ka1delerme tevf1kan mirasm tasfiyesine ve iflas 
a<;llmasma karar verilmi~tir, m 

2 - ~lacak1Ilar1a. istihkak iddiasmda bulunanlarm alacaklarmi ve istih
kaklanm _Ilandan itibaren on giin i<;inde kaydettirmeleri ve delillerini tevdi 
eylemelen. 

3 - Hilafma hareket cezayi m~s'uliyeti miistelzirn olmak uzere oliiniin 
borclular~m da ayni muddet i~inde kendilerini ve borclanm bildirmeleri. 

4 - Oluniin mallanm her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduran
larm o mallar iizerindeki haklan mahfuz kalmak §artile bunlar1 ayni miid-
det i~.inde hakimligimiz emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul maze
retlen bulunmad1kc;a cezayi mes'uliyete ugnyacaklan ve ru<;han haklarmdan 
mahrum kalacaklan. 

5 - Ve alacaklllann 15/6/1937 salt giinii hakimligimizde yap1lacak ilk 
toplantiya gelmeleri ilan olunur. {3168) 

•--- Biiyiikadamn en biiyiik ve en kibar oteli ___ ._ 

SPLANDiD PALAS 
Y ARIN Ac;ILIYOR. MUdlriyet : A. LA L A 

~e~hur ah~•.bat! Panayotis Therapianos idaresinde birincl IIDif mutbah • 
e muted1l h atlarla pansiyon komple - U:zun ikametler i~in hususi 

fiatlar - Telefon : 56 • 22 

1111•• Bir tavsiye . He rganhl b l r uyttyede ev tutmazdan 
• evvel fl atlar~m•z• lstl,are edlnlz. 

l_.i.st~an~bui .... V.a.likliiifillla;r_.D~ir;.;e~k;.to;;·r~lu;:· gu~··;..;i;Ia;n;la;.r;.• _ _.1 
4/6/937 cuma 1-175 ) 
5/6/937 cumartesi 175 ve daha yukan) Cami hademeleri 
7/6/937 pazartesi 1-100 ) Eytam 
8/6/937 salt 1-100 ) Miitekaidin 
9/6/937 <;ar~amba 100 ve daha yukan) Eytam 

10/6/937 per~embe 100 ve daha yukar1) Mutekaidin 
1stanbul_":'aklfl~r Ba~miidiriyetile Beyoglu ve Kad1koy Miidiirliikleri mm

takalan dahilm?~ki .. cami hademelerinin may1s 937 ayhklarile miitekaidin ve 
~ytam ve ~ramilm ucr ayhklan yukanda yazll.1 giinlerde verileceginden ala
kahlarm biZzat maa~lanm bu Mudiirliikler veznelerinden almalan. {3169) 

HAZIR ve ISMARLAMA -----•• KOSTUM 

Son 
ucuz 

PARDESU 
PANTOLON 

M 0 D A Kuma§larla 
~IK ve DAY ANIKLI 

'CUMHURiYET 4 llaziran 1937 
- --=-

~UBUKL U .......... !.,. ...................................... . 
HASAN B. GAZiNOSU 

Her hafta per!jembe, cumartesi ve pazar gUnlerl 
saat 14,30 da 

memleketimizin 

en yiiksek Bayan san'atkar•n•n 
i\itirakile 

Fevkatade SA Z HEY E T i icrayt ahenk etmektedir 

Servis miikemmeldir. Su ic;in para ahnmaz. 

• ---•i•n•h•is.a~r.Ia•r-•U•m-u.m-•M•u•· d.u.·r.Iu.· g•v u.· n. d •• e. n ___ l 
I - Pa~abah~e !spirto fabrikas1 i~in ~artnamesi mucibince c4800• lira mu

hammen bedelli clO• aded istim kontOru a<;tk eksiltme usulile satm 
almacakbr. 

ll - Eksiltme 15/VI/937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kabatasta 
Levaz1m ve Mubayaat $ubesindelci Ahm Komisyonunda yap1lacaktrr. 

III - Muvakkat teminat 360 lirad1r. 
IV - $artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden almabilir. 

V - !steklilerin munakasa tarihinden on giin evveline kadar fenni teklif
lerini inhisarlar Umum Miidiirliigu Miiskirat Fabrikalar ~ubesine 
vermeleri ve miinakasaya girebilmek i~in de miinakasadan azam1 bir 
giin evveline kadar verilen tekliflerin muvaf1k bulunduguna dair mez
kfrr 1,1ubeden vesika almalan lazrmd1r. Son giin vesika verilmiyecektir. 

VI - !steklilerin, kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile V inci mad • 
dede yaz1h vesikalar ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte eksiltme 
ic;in tayin edilen giin ve saatte ad1 gec;;en Alrm Komisyonuna gelme
leri ilan olunur. (2341) -1 - 1/Vl/937 sah giinii saat 15 te kapah zarf usulile eksiltmesi yapila

cagi ilan edilmi& clan Camaltl tuzlasmda yapllacak 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
vazim Miidiirliigiindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakbr. 

_III - Bu tesisatm Montaji da dahil oldugu halde muhammen bedeli 
sif Izmir - 98000 - liradJr. 

IV - Muvakkat teminat • 6150 - liradu. 
V - $artnameler 490 kuru~ mukabilinde !nhisarlar Levaz1m ve Mu -

bayaat liUbesinden, Ankara ve izmir Ba1,1miidiirliiklerinden almabilir. 
VI - Isteklilerin fenni 11artnamede yazi11 takatta bir gazojen tesisah 

yapm11,1 olduklarma dair resmi vesikalarm1 ve 11artnameye uygun olmak iizere 
ihzar olun.•nu~ fenni teklif projelerini tetkik edilmek iizere eksiltme giiniin· 
den en az 15 giin evveline kadar :i:nhisarlar Tuz Fen $ubesi Miidiirliigiine 
vermeleri ve miinakasaya girebilmek ic;in miinakasadan azami iki giin evve
line kadar tekliflerinin muvafik bulunduguna dair mezkfrr §Ubeden vesika 
almalan lazimdir. 

VII - Miihiirlii tekli.f mektubunu ve aynca kanuni vesikalarile muvak
kat teminat akc;esj.ni ihtiva edecek clan kapah zarflarm en geG ihale giinii 
tam saat 14 e kadar yukanda ad1 gec;en Komisyon Ba11kanhgma makbuz mu
kabilinde verilmi§ olmas1 laz1mdir. - (2988) 

I - 35000 tabaka san yald1z metal kag1d1. 
Pazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk 9/VI/937 tarihine rashyan Gar§amba giinii saat 15 te Kaba
ta§ta Levaz1m ve Mubayaat :;lubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
lacakhr. 

III - $artnameler paraslZ olal'ak hergiin sozii gec;;en §Ubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i<;in tayin edilen ~i.in ve saatte yi.izde yedi buc;uk 

glivenme paralarile birlikte ad1 gec;;en Komisyona gelmeleri ilan olu -
nur. (3048) 

Ticaret Dershanesi --...... 
Haftada iki ak§am derse gelerek, 4 ay sonra muhasebeci ~ahadetname· 

sini almak i~in, Sultanabmed, Alemdar daddesiude No. 23 Amerikan Ti
caret dersanesine ba$vurup hir program ahutz. Hususi ders de verilir. 

Devlet Demiryollarr ve Limanlarr 
isletme Umum Miidiirliioiinden:· .... 

. 6/6/937 tarihinden 16/8/937 tarihine kadar Haydarpa!la - Adapazar ve 
Izmit - Adapazar arasmda pazar giinleri i<;in gez.inti trenleri sefere konul • 
mu~tur. Haydarpaiadan saat c7,10• dave Adapazardan saat c17.00• de hareket 
eden trenler yalmz ii<;iincli mevki arabalardan keza Haydarpa!lacl.an saat 
c8,35• te Adapazardan da saat «15,38• de hareket eden trenler birinci, ikinci 
mevki arabalardan te!lkil edilecektir. Gezinti trenlerinin baz1 istasyonlara 
van!$ ve kalkt§ saatleri a§agiya dercedilmi§tir. Muhterem halka ilan 
olunur. (3125) 

1stasyonlar 1 inci tren 2 nci tren 

Haydarpa!la 
!zmit 
Sapanca 
Adapazar 

i\dapazar 
Sapanca 
!zmit 
Haydarpasa 

tzmit 
Sapanca 
Adapazar 

Adapazar 
Sapanca 
tzmit 

NAZARI D1KKATE: 

Vans Kalkl~ Var1~ Kalk1~ 

10,02 
11,01 
11,44 

16,12 

19,40 

9,24 
10,00 

18,27 
19,26 

Durmaz 

7,10 8,35 
10,08 Durmaz 
11,Q6 11,48 11,58 

12,35 

15,38 17,00 
16,18 17,35 17,43 

18,36 18,40 
21,35 

8,34 
9,26 

17,50 
18,37 

Haydarpa§adan saat c8,35• ve Adapazarmdan saat cl5,30• da hareket 
eden 1056 ve 1057 numarah birinci, ikinci mevki arabalan hamil trenimiz gi
di~ ve donii~te 1zmitte tevakkuf etmez. · (3125) 

Artbrma ve Eksiltme istanbul Oniversitesi 
Pazarhk Komisyonu iianlari 

Cinsi Miktar1 Muhammen !hale 
be deli Teminat tarihi Saati 

Kriple maden 940 ton Lira Lira 
komiirii 15 tonu 1058 17/6/937 15 te 
Odun 149000 kilo 1 kuru~ 112 • 16 .. 

kilosu 
1 - Universite merkezile fakiilte ve onlara bagh miiesseselere almacak 

iki kalem mahrukat yukanda yaz1h giinlerde Rektorliik binasmda Komis -
yonca ayn ayn ihale edilmek iizere kapah zarf usulile eksiltmiye <;lkarllmi§hr. 

2 - Talibler 2490 say1h ihale kanununda yazll1 vesikalarile beraber 
tekl.if zarflanm ihale giinii saat 14 te kadar makbuz mukabilinde Rektor • 
liige vermi~ olmahdrrlar. 

3 - Sartnameler ve listeler hergiin Rektorliikte okunabilir. (3033) 

SE FALiN 
N E • 

I 
• 
I N , • 

Ba, ve di\i agr1s1na kar,• SEFALiN 
Grip ve nezleye kar\il 

Biitlin agrllara kar,l 

SEFALiN 

lsim ve kutuya dikkat 

Muhakkak tecriibe 
SEFALiN 

ediniz. 
Eczanelerden 1 lik ve 12 Ilk ambalaj lartn l aray1n1z. 

Erzurum C . Halk Partisi 
Baskanhgrndan: 

1 - 10/6/937 per&embe giinii saat on be~te Erzurum Cumhuriyet Halk 
Partisi binas1 dahilinde miite~ekkil Eksiltme Komisyonunda 65,000 altm1s be§ 
bin lira im;;aat bedeli olan Halkevi binas1 in~aah kapah zarf usulile eksiltmi· 
ye ~1kanlm1~hr. 

2 - Evrak1 fenniyesini gorlip okuyarak istiyen istekliler Trabzon ve ls· 
tanbul Nafla Miidiirliiklerile Uc;iincii Umumi Miifetti~lik Naf1a Mii§avirligin
de okuyabilirler. 

3 - !-Vluvakkat teminatl 4500 dort bin be11 yiiz lirad1r. 
4 - Istekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 say1h niishasmda 

~1kan talimatnameye gore 937 senei maliyesine aid olup Naf1a Vekaletinden 
almm1~ ve Plli bin lirahk yap1 i~leri yaphgma dair vesikasm1 ihtiva etmek 
sartile 2490 say1h arthrma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sa • 
rahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarm1 birinci maddede yaz1h 
10/6/937 per~embe giinii saat on dorde kadar Komisyona iyice miihiirlii ol • 
dugu halde vermeleri laz1mdtr. 

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. {2814)' 

~--------·TO R KiYE----------~~ 
$i, e ve Cam Fabrikalar1 

Anonim Sosyetesinden: 
Pa,abah~e ,i,e 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
lacakhr. 

Talibler ,artnameyi gormek iizere Bah~ekaptda Birinci Vak1f 
.. __ hamndaki merkezim ize hergiin miiracaa t ed ebilirler. ••• 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Zonguldak Belediyesinden: 

Naf1a V ekaletinden: 
1 - Muhammen bedeli 24000 liradan ibaret clan Filyos - Eregli hattmm 

kilometre 17 + 000 - 26 + 750 aras1 ve Kilimli makas hath ray fer§i
yah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu11tur. 

2 - Eksiltme 16/6/937 tarihinde saat on be~te Demiryollar :i:n~aat Dairesin· 
d.eki Eksiltme Komisyonu Odasmda yapilacaktir. 

3 - Bu i~in muvakkat teminab 1800 liradtr. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme ~artnamesi, Baymd1rhk genel ~artnamesi, 

fenni ~artname, fer~iyat talimatnamesi, vahidi k1yasii fiat cetveli, pro
fil ve resimlerden miirekkeb bir tak1m miinakasa evrak1 120 kuru1J mu
kabilinde Demiryollar !n~aat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu eksiltmiye girmek istiyenler 2490 numarah kanun mucibince ibra· 
zma mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 7/5/936 tarih ve 3297 nu • 
marah Resmt Gazetede ilan edilen talimatnameye gore Vekaletten ve
rilmi~ miiteahhidlik vesikasm1 havi teklif zarflan mezkfrr kanunun ta
rifah dairesinde haztrhyarak 16/6/937 tarihinde saat 14 e kada.r De
miryollan in~aat dairesindeki Komisyona makbuz mukabilinde vermi~ 
olmalan lazimdJ.r. «1356· (3023) 

SiZ DAHi; 
Kok usnz, dumans•z, tulumbas1z, sessiz 

MAVi ALEVLi ve HARARETi PEK KUVVETLi 

HEiDEN • 
I A 

Mazotlu ocaklar• 
kullanarak mut bah•nmn ma~rafm1 miihim miktarda eksiltebilirsiniz. 

Sarfiyab: Saatte yalntz bir kuru§tur. 
Temin edeceginiz tasarruf sayesinde, az zaman zar fmda mubayaa iic· 

retini c;tkarmi~ olacaksmtz. 
Yegfme merkez deposu: 
istanbul · Galata, yolcu salonu kar~tsmda No. 211 
Telefon 438~8 - posta kutusu: 1543 
izmir sah!; yeri: Gazi Bulvan No. 12 
Telefon: 3737 - posta kutusu 275 

~ehrim.izin ba~hca semtlerinde muhtelif bayilerde 
perakende sahlmaktadtr 

Yaln1z Galatada mefhur 

E K s E L s y 0 R ~--•B•e•y•o•g•vl•u-•V-a•k•I•fl•a•r-•D•i•r•e•k•t•o•r•lu•·•~•ii-•il•a•n•l•a•r•l-•l ....-•-••Bu•r•ga.za.da~~~~!~~eye~~~k~a ~!=e~c cr~m~~~~~isalinde denizi• 

Elbise magazal&rlnda bulacakslnlz. Siirpagob hastanesine almacak 2200, ila, 2500 kilo et ic;in yap!lan a<;lk goriir, fevkalade meyva yeti~tirmege miisaid bah<;e ortalarmda biri 2 
H ft 1 k eksiltme ve uzatma devrelerinde isteklilerin teklif ettigi bedel haddi lay1km- oda bir ufak salon, alt katta yemek odas1 ve mutfak diger ikisi daha ufak 

8 8 1 ve Ayllk Tediyatla Dahi Muamele Vard1r. da goriilmedigincl.en bir ay miiddetle pazarhga buakilmi&hr. esnaf evleri, aynca in&aat i<;in ve meyva yeti~tirmege miisaid sahhk ar-
••••••••••••• T eleton : 43503 Istcklilerin Be_yoglu Vaklflar Miidiir liigiinde Miilha.ka Kalemine miira- salanm1z dahi vardrr. Gormek istiyen iskele kar&tsmcl.a 3 numarah ha-

eaatlerl, (3172) neye muracaat etsin. ••••••••••rJ 
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M A Z 
MEYVA 

0 N 
TUZU 

CUMBURlYET 9 

MtDE BARSAKLARI k I I kl b It I• N Kl BA Z I ve ondan miitevell!d ba~ agnlanm defeder. Son derece teksif edilmi~ bir tuz olup 
ve 0 ay 1 a o~a u. MOMAS!L M0STAHZARLARDAN DAHA <;ABUK, DAHA KO-

LA Y ve DAHA KAT'l tesir eder. Yemeklerden sonra ahmrsa HAZIMSIZLIGI, M!DE EKSlLtK ve YANMALARINI giderir. M!DE ve BAR

SAKLARJ ALISTIRMAZ. Aibzdaki kokuyu ve tats1zhg1 defeder. MAZON isim ve HOROZ markuma dikkat. 

iimriit Yalova Kapl1ca • 
• 

As1rlardanberi tecriibe edilmi~ radyo aktiviteli ve miisekkin hassah meshur sular1, 
ve dizan

nevraljiler 

• 

barsak iltihablari, anterekolid, romatizma, siyatik, agriii • •• muzm1n • ishal 
kad1n hastaliklari, nikris memeleri ve sanciii 

muvaffakiyetle tedavi 
miitehass1s doktor Iarin nezareti 
ve fizyoterapi;! tesisat1 vard1r. 

teri, agriii basur 
gibi hastaiiklari 

ve 
eder. 

.Tedavi Biyolojik her tiirlii altindadir. tahliller • • 
I~In 

laboratuar 
sene kapiicalarin otel ve lokantalarinda 

ran dan itibaren fiatlardaki u cuzluk bilhassa calibi 
Bu biiyiik tekemmiiller 

clik."kattir. 
yapiimi~br. 1 hazi .. 

C•nar Oteli: Bir giinliik pansiyon komple «Otel yemek)) bir ve • (325) • 
1~10 

kuru~tur. iki kisi i~in otel ve yemek ( 5 50) kuru~tur. 
Biiyiik Otel: Bir giinliik pansiyon komple «Otel ve yemek)) bir ki,i 

ba~l1yarak kat ve odalar1na gore yedi liraya kadard1r. iki ki~i i~in 
liraya kadard!r . . 

i~in 350 kuru~tan 
alt1 liradan dokuz 

• • Aileler 1~1n ayr1ca tenzilit yapthr. 

Lokantalarda biiyiik bir itina 
100 ve Park Lokantas1nda 70 

ile haz1rlanan yemeklerin · tabldotu : 
kuru,tur. Alakart yemek fiatlar1nda 

Biiyiik Lokantada 
dahi tenzilat yap1l-

mistir. 
' 

Banyo fiatlari ge~en seneye nazaran ~ok 

KUMBARA 
.. . 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 
I 

, 

.... -
I , ··~ 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
Adliye Bakanbg1ndan: 
A~rk bulunan Blirhaniye Noterligine imtihanla ve imtihansrz Noter olabil

~.ek ~?artlarmr haiz taliblerin bir ay i~inde Adliye Vekaletine mliracaatleri 
llan olunur. cl423" (3177) 

SahU> 11s Dlllmuharrtrt: Yana• Nod• 
Umumt nef1'ftlat• taare sdm F~m lflen 

Mildflrfl: Hikmel Miini' 

ucuzlatilmistir. , (3074) 

ADEM • 
I iKTiDAR 

ve B E L G E V $ E K L i G i N E K A R ' I 

HOR OBi 
Tabletlerl. Her eczanede arayanaz. (Posta kutusu 1255 Hormobin)Galata, Istanbul 

istanbul Giimriik Muhafaza I Operator Q 

RIZA UNVER 
Bafdirektorliigunden: oooum .::t!::!=.:.••••••k••r• 

Ca~aJo~u, Nuruosrnaniye caddes 
Giimriik Muhafaza kJt'alarinda muvazzaf subay No. 22, Mavi yap1 

·~~~-T~el~e~to~n~~2:2~683~~~~ olmak istiyen lise mezunlarma: - , 
1 S Gerede hukuk hakimliginden: 

- ivil liselerden ~ehadetname alarak bu sene crkacak olanlardan ae,en _, " " Geredenin Siviller mahallesinden 1-y.u oldugu gibi muvazzaf Gi.imrlik Muhafaza Subayr yeti~tirilmek iizere 
bu yll da Harb Okuluna sekiz okur almacakbr. mam oglu Ferhad Pekcan tarafmdan 

2 - St:bay olup muhafaza krt'alarma gelinciye kadar corduya yeti~en subay- Balcrlardan Sadrk ogullan vereseleri a
lara yaprldrgr gibi> her masraf ve Harb Okuluna kabul edilecek sekiz leyhine a~rrlan on altr par~ra tarlanm iza
okurun okula gelinciye kaCI.ar olan yol masraflan hlikumet<;e verilecek- lei §iiyu davasmda miiddeaaleyhlerden 
tir. Balcrlardan Sadrk oglu ibrahim hafidi 

3 - Muhafaza krt'alarma boylece Harb Okulunda t;rkrp muvazzaf subay ola- Feride, ayni koyden Sadrk oglu Hasan 
rak gelenler yalmz muhafaza ktt'alan icinde riitbe alarak cordu subay- veresesi klzr Ay§e ve Sad1k oglu Hasan 
Ian ~ibi> ilerliyeceklerdir. Harb Okuluna giri~ ~artlan ~unlardrr: kiZI Asiye ve Sadtk oglu Mustafa vere
A- Liselerden bu yrl ve ge~en yrl olgunluk c bakalorya. imtiham ve- sesi Musa klZl ~erifenin ikametgahlan 
renler imtihansrz. 
B- iki ve iki ytldan daha evvel mezun olanlardan mliracaat edenler tahtl mer;huliyette oldugundan tebligat 
olursa bunlar Askeri Liselerden birinde olgunluk cbakalorya. imtiham- yapJlamam~ bulunmasma binaen gaze
na tabi tutularak Harb Okuluna kabul olunurlar. te ile ilanen tebligat ifasma karar veril-

4 - isteklilerden Ankarada bulunanlar dogrudan dogruya Ankarada Harb mi§ oldugundan muhakemenin muallak 
Okulu Komutanhgma ve Ankara C'.1~mda olanlar da bulunduklan yer-
lerin en bliyiik askeri komutamna veya askerlik ~ubesi ba§kanhgma bulundugu 18/6/937 tarihine musadif 
a1;agrda yazrh belgeleri dilek<;elerin& baghyarak mliracaatleri. cuma giinii Gerede sulh hukuk mah • 
A- Nlifus tezkeresi veya tasdikli bir ornegi. kemesinde bizzat haz1r bulunmalan ve-
E- MiitehassJsr tam bir s1hhi heyet tarafmdan tasdikli rapor ve 3§1 ya musaddak bir vekil gondermeleri da
kagrdt ca~r belgesi olmtyanlara askeri hekimlerce a~1 yaptrnhr•. 
C- Mezun bulundugu okulun §ehadetnamesi ve okulun verecegi res- vetiye makamma kaim olmak iizere ila
mi hiisniihal kagrdr. nen teblig olunur. (33150) 
D- Okula kabul olundugu takdirde askeri kanunlar, nizamlar ve tali
matlarr tamamen ve aynen kabul ettigine dair velisinin ve kendisinin 
hirer taahhlid senedi. (3174) 

istanbul C. Miiddeiumumiliginden: 
istanbul Ceza ve Tevkifevleri i<;in 31/5/938 ak§amma kadar satm almacak 

418720 kilo ikinci nevi ekmek kapah zarf usulile eksiltmeye konmu!itur. Mu
hammen bedeli 418721 liradrr. Muvakkat teminat 3140 lira 40 kuru!itur. istek
liler §artna.meyi tatil giinlerinden maada hergi.in Sirkeci A1;irefendi sokak 13 
numarada Istanbul Miiddeiumumiligi Levazrm Dairesinde gorebilirler. Eksilt
me 22/6/937 sah giinii saat 15 te Yenipostane binasmda istanbul C. Mi.iddeiu
mumiligi odasmda yap1lacaktrr. Eksiltmeye girecekler zarflarmr eksiltme saa
tinCI.en bir saat evveline kadar istaonbul C. Miiddeiumumiligi odasmda toplana
cak Satmalma Komisyonu Reisligine numarah makbuz mukabilinde bizzat 
vermeleri ve yahud dl!i zarfr miihlir mumu ile kapatrlml$ ve ismile a<;rk adresi
nin ve hangi i§e aid oldugunun yazrlmas1 ~artile ayni saate kadar iadeli taah
hiidlii olmak iizere mektubla gondenneleri ilan olunur, (3167) 

-Bi~ki dersleri-
Evinde hocasrz kendi kendu.e 

bit;ki, dik~ ogrenmek istiyenlerle 
Yurd talebeleri ir;in ~likrli Canal 
tarafrndan yazllnn§tlr. 

Kadm elbiselerine aid olan bi • 
rinci cildi 2, ikmci cildi 2,5 liraya 
Be§ikta~ Diki§ Yurdunda satrllr. 
Her evde bulunmasr lanmdll'. Ta§· 
raya posta parast ahnmaz. 

Tatbikat ve provalara aid iit;iin· 
cii cildi de basrlmaktadlr. 

Adres • B.e§ikta§ Diki§ Yurdu • 
Akaretler No. 87 Telefon 43687 
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Yags1z kar menekte 
Yags1z kar ac1 badem 

Ac1 badem yagh 
Yaram yagh gece 
Yasemin ve giil yagh 

c;illeri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
lhtiyarlan gen~le~tirir, gen~leri giizelle~tirir. 

Hasan ismine ve markas1na dikkat. 

Hasan deposu: Istanbul, Ankara, Eski§ehir, Beyoglu, Be~ikta§, 

inhisarlar 
500 ton 

Umum Miidiirliigiinden: 
Cavdar Sao1 istenivor 

• Pa§abah~e fabrikam1z ihtiyac1 ic;in §artnamesindeki vas1flara gore 500 ton 
<;avdar sap1 satm almacakbr. 

I - Saplarm te§rinievvel iptidasmdan ba§lamak iizere azami dart ay 
zarfmda fabrikaya teslimi mefiruttur. 

II - Talib ol~larm yiizde on be~? teminat akGesile beraber ve 7 hazi
ran 937 tarihine kadar inhisarlar Umum Miidiirliigiinde Miiskirat Muame
lat Subesine miiracaatle teklif mektublanm vermeleri. (3131) 

Erkekler dahi •• • 

Giizel ve sa~lam di~lere nialik olmaltd•rlar. 
<;:iinki : midelerimn selameti, di~lerinin miikem
meliyetine tabidir. Miikemmel ve sag-lam di~~ 
lere malik olmak i(fin mutlaka Oentol di~ suyu 
ve macunu kullammz. Pasteur'iin tedkik1 lenni .. 
yesi daircsinde istihzar edilen Dentol di~ suyu 
ve macunu gayet antiseptik ve nefis kokulu, 
olmakla tiitiin i~cnlere §ayam tavsiyedir. eur 

DENTOL di~ suyu ve macunu, di~ etlerini 
kuvvetlendirir. Nefesi tasfiye ve disleri biis-, 
nii muhafaza ettig-i gibi di~lere parlak bir 
beyazltk verir. Dentol biitiin purfiimori· 
lerle eczanelerde sabhr. 

• 
Her yerde DENTOL isteyiniz. 

Eczanelerde parfomorilerde sat1hr. 

M. M. V. Hava Miiste,arhgindan: 
. . Eski§ehir Tayyare fabrikas1 ic;:in iicretle ~ah§tmlmak iizere bir doktora 
Ih~.Iyac vardrr. 1steklilerin evraklarile Milli Miidafaa Hava Miiste§arhgma 
muracaatleri. c1394~ (3102) 

HEDViN 

CUMHURIYET 

ParisH bir kim 
yagerin ke§fi 
sayesinde §imdi 
biitiin kadmlar 
giizel bir cilde 
malik olabilir -
ler. 

Gayrikabi
li mukave· 

met Bir 
m1knabsbr. 

Evvela sevimliliginiz, teninizden ne
§et etmiyor mu? 0 halde, herkesin na
zari dikkatini celbetmek ~aresine te
vesslil ediniz. Cildinizin giizel ve nermin 
olmaS1 i~in TENEFFUS ETMESi LA
ZIMDIR. Hali haZirda bunu temin ede
cek yalmz bir krem vard1r. 

En ho' ve taze meyva· 
lar1n usarelerinden istih· 
sal edilmi' tabil bir mey
va tuzudur. Emsalsiz bir fen 
harikas1 oldugundan tamamen tak
lid edilebilmesi miimkiin degildir. 
HazimsiZhgi, mide yanmaklarm1, 
ek~iliklerini ve muannid ink1bazlan 
giderir. Ag1z kokusunu izale eder. 
Umuml hayatm intizams1zhklanm 
en emin surette 1slah ve insana ha -
yat ve canhhk bah~der. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESI BEYOGLU • 

ISTANBUL 

RADVOLiN ile 
Ni~in di,Ieri mutlaka giinde 
2 defa f1r~alamak lazimdir? 

(;iinkii geceleri ag'lZ guddeleri- sonra - ve her halde bol bol 
nin ifrazatile di,Ier ve dif etleri «RADYOLIN» ile f1r~alamak -ve 
dolmuftur; ~iinkii yemekler, siga- temizlemek fartbr. Bu sayede 
ra ve hakve gene ayni tesiri yap- di,lerin de, agztn da aaghgi ve 
ml,fbr. Binaenaleyh di,Ieri hergiin aaglamhg1; giizelligi garanti edil· 
iki kere - bilhassa yemeklerden mif olur. 

Me§hur miitehass1s JEAN DE P A
RY'nin son ke§fi olan GUNDtlZ CRE
ME SiAMOiSE §effaf olm1yan sair 
kremlerin hilafma olarak havada §ef
faftrr. GECE CREME SiAMOiSE \ia 
yiizii emsalsiz ve tabu bir ten rengi ile 
siisler. Cildinizi tasf.iye ve takviye i~in 

GECE CREME SiAMOiSE (cold cre
me) kullanm1z. Tesirinden o derece e- iill•••••••••••'••lllii DAI A ADYOLiN miniz ki memnun kalmadlg1mz takdir
de paramZin derhal iadesini garanti e
diyoruz. 

CREME SiAMOiSE 
HER YERDE SATILIR 

Alanya hukuk bakimliginden: 
KlZllagac Nahiye miidiirii R1za Gok

menin Aydmm c:;atal~e§me mahallesin
den R1za kiZl Fehime aleyhine ac;hg1 
bo~anma davasmm duru§masl 23/6/937 
c;ar~amab giinii saat 9 da yap1lacagmdan 
me2ikUr giinde mezburenin haz1r bu -
lunmas1 veya bir vekil gondermesi hu
kuk usulii muhakemeleri kanununun 
141 inci maddesine tevfikan Han olu -
nur. (33154) 

r ~=.~~·!r~ .. ~:il!.~.,. I falt cadde iizerinde 3112 ar§m mu
rabbal ~ic;ek bahc;esini ve bir~ok 
meyva agaclarm1 ve dokuz oda, 
sarmc;:, hamam, kuyuyu muhtevi 4 
numarah k6§k ve ayni bahc;ede ay
nca ii~ odah diger bir ko§kle gene 
ayni bah~ede ve diger cadde iize
rinde bir oday1 ve ahm havi ufak 
bir ev sahibinin ta§raya gitmesi 
hasebile acele sahhktir. 

Sanyer Yenimahalle caddesin
de 88 No. l§ Ba§aran Evinde Bay 
Hilmiye miiracaat. 

Sogiid sulh hukuk mahkemesinden: 
1334, 1335, 1336 senelerinde Sogiid Ad

liyesinde ba§kitabetinde ve bu vazifeye 
munzam noter muavinliginde bulundu
gu soylenen Ali Sedadm halen ikamet -
gahmm mahkememize hemen bildiril -
mesi Han olunur. (33150) 

Sihhat noktai nazanndan 

~OK GOZEL 
bir tarzda :yapdm1~ ~lk c;ocuk araba
lan, her yerden ucuz fiatlarla yaln1Z 

BAKER 

magazalarmda sablmaktad1r. 

Erzincan sulh hukuk mahkemesin -
den: 

Aslen Erzurum veya Karsh olup Er -
zincanm Hasanefendi mahallesinde o
turmakta iken vefat eden Dedebey ka-

istanbul asliye ikinci ticaret mahke
mesinden: 

Antalya Umum Nakliyat TUrk Ano -
nim §irketi Sirkeci Antalya han vekili 
avukat Hiiseyin Kami tarafmdan Ma -
latyada Antalya Amban acentas1 Rii§
tii Ahmed ve Mersin Ortaklar §irketi 
namma Hazinedarzade Kamil zimme -
tinde (1516) lira (92) kuru§un ve (500) 

liramn icradaki vaki inkara binaen aza
mi tazminatla birlikte Ortaklar §irke -
tinden tahsiline, aynca iicreti vekalet 
ve masarifi muhakemenin de miiddea -
aleyhlerden miiteselsilen tahsiline mii
tedair ac;1lan davada: 29/3/937 tarih ve 
937/186 No. h dava arzuhal sureti miid
deaaleyhlerden Rii§tiiniin ikametgah1 -
nm me~huliyetine binaen bilateblig ia
de k1hnm1§ oldugundan ilanen tebligat 
icrasma karar verilmi§ olmakla keyfi -
yet teblig makamma kaim olmak iizere 
ilan olunur. (33156) 

Oskiidarda ucuz --~~~~~ 
SATILIK iKi EV 

Oskiidarda Selimiyede Duvardibi 
caddesi miikerrer bir numarah ve 
bir taraf1 Harem iskelesi caddesi 
dorder odah iki bane ucuz sabhk
hr. Kuyu, sarm~ ve ufak bah~esi 
vardu. lsteyenler K1z11toprak istas
von ctvan Mehmed Ali Avni ko$· 
kiine miiracaat ederler. Tel. 60'2'23 

TiFOBiL 
Dr. iHSAN SAMi 

Tifo ve paratifo hastahklar1~a tu
tulmamak i~in ag'lZdan ahnan tifo 
habland1r. Hi~ rahats1zhk vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. • 

Ecnebi Bir FAMiLYA 
iki sene i~in Ma~ka veya Ayas

pa§a cihetlerinde denize vasi man
zarah 4 veya 5 odah bo§ bir apar
hman kiralamak istiyor. Taliblerin 
43898 No. ya telefon etmeleri. 

Fen memuru aran1yor 
Denizli Belediye Reisliginden: 
100 lira ayhk iicretle Denizli Belediyesi fen memurluguna aid i§leri gor· 

mek iizere bir fen memuruna ihtiyac vard1r. Sehir haritasmt ve imar plamnt 
tatbika muktedir ve Fen mektebi mezunu olmas1 ve Naf1a Vekaletinden Bele· 
diyemizde cah~mak iizere mezuniyet istihsal etmesi ~arthr. 

Taliblerin evrak1 miisbitelerile Belediyemize miiracaat etmeleri. (3179) 

$ifa kaynaQ1d1r 
Asabi agnlar belki gec;ici ~eyler

dir, lakin, insana diinyay1 zindan etti
gi gibi isinden, giiciinden de ahkoyar 
ve hayatm1 zehir eder. Halbuki bir 
ka~e 

GRi 
Biitiin agrdart en lusa zamanda 

giderir ve istirahatinizi, hayatmtzm 
intizamm1 temin eder. 

• • 
I I 

Sizin i~in en liizumlu hayat yolda§tdtr. 
icab1nda gi.inde 3 ka,e ahnabilir. 

Malive V ekaletinden: r Sahhk Ariel motosikleti Depoda toplanm1~ olan sanclJ.k ve ambalaj tahtalarile fersude ve kupmtl 
kag1dlar ve parc;:a c;:emberler ayn ayn pazarhkla satllacagmdan almak isti· 

Be~ bu~uk beygir kuvvetinde, yenlerin 9/6/1937 c;:ar§amba giinii saat 14 te Dolmabahc;:ede saat kulesi kar§I· 
sepetli, ~;ah,: r motosiklet ucuz sa- smdaki k1rtasiy~ deposuna miiracaat etmeleri. (3171) 

bhkbr. Kad1koy Mtsuo~lu bisik- •1111••••••••••••••••••••••••••••• 
11I•e•tc•i•F•a•h•r•iv•e•m•fi•r•~•c•a•at•.••••-ll ~~ 
Dr. Hafiz Cemal 

Lokmart Hekim 
Dahiliye miltehass1si 

Pazardan ba~ka giinlerde o~leder 
sonra saat (2lh tan 6 va) kadar !stan 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
husust kabinesinde hastalanru kabul & 

der. Sah, cumartesl ~erl sabal 
c9 lh - 12~ saatleri hakiki flkarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. Kl~hk 21044. 

, -· Miihendis aran1yor 
Sivas Erzurum hatbnda ~ah~mak 

iizere dip' omah m iihendise ihtiyac 
vard1r. Taliplerin Karakoy Palas 
4 ncii kat 5 numaraya miiracaatleri 

Y alntz " i Y i , 

POKER 
b1~aklar1 vard1r. 

Dayamkhg. ve keskinligi birer birer 
trot edildiginnen hepsi de miitesa
viyen keskin ve dayamkhd1rlar. 
~ayet onlardan biri, sizi tamamen 

memnun edemedi ise "Poker" bi
liimiinaka~a degi~tirecektir. 

B U 0/n Y 0 Z B i R G A K A 1\' 1 i .u i 1<. 

Doktor aran1yor 
Bilecik Vilayeti Pazarc1k Nahiyesi 

Belediye Reisliginden: 
A<;;Ik bulunan •30• lira asli maafih Belediyemiz hekimligine talib olanla· 

rm S1hhiye Vekaletine miiracaatleri ilan olunur. (3185) 

~---•••••••••••••••••••••••••- ns1 Afifenin terekesine mahkemece va- •••• 
:!iyed edilmi§tir. Varislerinin ii~ ay zar-

HARBiYEDE 

K 
macunlar1n1n 

N 
Macunudur. 

Bunu bir kere kuHananlar arbk ayrdamazlar. 
ku1Janmam1~ olanlar bir denesinler. 

lzmir sab§ ~ubesi : Bay Ahmed Buldanloglu ---· 

fmda s1fatlanm bildirmek iizere Erzin
can sulh hakimligine miiracaatleri ilan 
olunur. (33152) 

SUADiYE PlAJINDA 
lzmit, EUiziz, Eski§ehir hastaneleri 

Sab1k Di!; Hekiml 

iSMAiL ETEM 
Her17.iin 10-21 ka"ar hasta kabul eder 

B E L V u 1 
a A H c E s i Bayanlar1n liiks fi&pka 

Bayan MU ALLA Elbise ve ~ama,•r salonu 
ve Mevsim yeniliklerini te§hir etmektedir. 

c;AGLA y AN SAZ HEYETi M 0 D E L L A 
Aynca : S. A T i L L A 

Revii•iiniin venilikleri Beyog-Iu lstiklal caddesi 31~ 131 'ill••••••••••••• .. ••• Y erli MaHar Pazan Yan1nda I 
Ankarada Ergi Mag-nan 

Bankalar Caddesi --••• 


