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Hatay1n istiklili Cenevrede tasdik edildi 
li . -

Milletler Cemiyeti Konseyi Dii:ri Sancak kanunu · esasisile 
kabul etti. ·Tiirkiye- Fransa arastndaki hudud itilift da 

statiisiinii 
iiDzalandi 

BUt~e mUzakereleri dUn hitam ·. buldu. I Cenevr_ed_e_v_a_rz_la_n netice 
Meclis kahraman ordumuza Eksper Komitesinin haztrladtgi 

l A .. · kd. 1 • . • · b.ld·· d. esaslar, Hataytn hiikiimranbk 
se am ve ta 1r er1n1 I Ir 1 haklannt tesbit etmektedir 
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Atatiirk K1z1 
Sabiha Gok~en 

Onunla Tiirk kadmhg1 ve 
.Tiirk milleti bihakkm iftihar 
edebilir. Sabiha Gok~en bir 
semboldiir. Miinevver Tiirk 
kadmmm cesaret, azim ve 
irade, fedakarhk ve kahra· 
manhk hasletlerinin sembolii 

fN.. tatiirk K1Z1 Sabiha Gok!;en, mu
~ hakkak ta!ihli Tiirk k1z1d1r. 

Atatiirkiin manevi kiZI olmak 
gibi yiice bir mazhariyete eren Sabiha 
Gok!;en, biitiin varhgm1 bu §erefe lay1k 
oldugunu gostermege hasretmi§ ve bunda 
muvaffak da olmu§tur. 

Sabiha Gok~en, Tiirkku~unun yeti§tir
digi ilk planorcU TUrk kiZidtr. 

Sabiha Gok<ren, ilk tayyareci Tiirk 
kiZidJr. 

Sabiha Gok~en, hava ordumuzda biz
met etmek, yani asker olmak §erefini ka· 
zanan ilk Tiirk klZld!i·. · 

Sabiha Gok<ren, «hayatJm istihkar ede
cek derecede fedakarhk gosteren u~man· 
lara mahsus» madalya ile gogsii sii~lenen 
ilk Tiirk kiZI, hatta ilk Tiirktiir. 

Atatiirk KIZI Sabiha Gokc;enle Tiirk 
kadmhg1 ve Tiirk milleti bihakkm ifti
har edebilir; ~iinkii o, bizim ilk hava kah
ramamm1zd1r. 0, Tiirk kadmmm Tiirk 
erkeginden hie; farkSJZ oldugunu, goklerin 
sonsuz mav1likleri i<rinde, kartallan kis· 
kandJran kudretli uc;u§larile ispat etmi§tir. 

Atatiirk KIZI Sabiha Gokc;en, bir sem· 
boldiir. Miinevver Tiirk kadmmm cesa· 
ret, ciir' et, azim, irade, feragat, fedakar· 
hk, oliimii hi<re sayan kahramanhk gibi 
yiiksek haslet ve meziyetlerinin sembolii. 
Ba§vekil 1smet inonii onun gogsiine «ha
yatml istihkar edecek derecede fedakar
hk gosteren uc;manlara mahsus» madal
yayl takarken, o gene klZin miistesna var· 
hgmda, biitiin Tiirk kadmhgma kahra· 
manhk ni§amm takmi§hr. 

Atatiirk KIZI Sabiha Gokc;en, Tiirk ka
dmhgma yeni bir ufuk a<rmi§, ona gok
lerde yeni bir yo! gostermi§tir. Bundan 
sonra Turk k1zlan, Tiirk kadmlan gogiis
lerine taktJklan zengin miicevherlerle de
gil; «hayahni istihkar edecek derecede 
fedakarhk gosteren u~manlara mahsus» 
madalyay1 ta§lmakla iftihar edeceklerdir. 

AT A TURK, Tiirk kadmm1, erkegin 
yanmdaki hakiki mevkiine <;1kartt1; on a 
biitiin haklan verdi. Hayatm, medeniye
tin her sahasmda Tiirk kadm1 erkekle be
raber ve yanyanadtr. Atatiirk manevi klZI 
Sabiha Gok~eni tayyareci ve asker yap· 
mak suretile Tiirk kadmma goklerdeki 
yerinin de erkegin yanmda oldugunu gos
terdi. BUYOK SEF, bu hareketile: 

«- Turk krzr, •en de Turk deli
kanlrsr gibi u~acaksrn; icabrnda, 
sen de Turk erkeii gibi yurd ui
runda, gozunu krrpmadan can ve
receksinh> 
demek istemi§ti. Sabiha Gok~en, ULU 
BASBUGun i§aretini anladt ve Onun 
emrini iki y1l i<rinde yerine getirdi. Hem· 
§ireleri onu goklerde yalmz b1rakacak de
gillerdir. Daha §imdiden, Tiirkku~unun 
350 kanadh yavrusu arasmda, Sabiha 
Cok~enin arkasmdan ko§an ve u~;an 30 
dan fazla Tiirk k1z1 var. 

Yurdunda miistakil ve mes'ud ya§a· 
mak istiyen bir millet i~in, istikbal gok
Ierdedir. Biiyiik bir millet kin hayahn da 
oltimiin 9e en ~reflisi goklerdedir. lsmet 

Milli Miidafaa .Vekilinin 
irad ettigi · miihim nutuk 
«Cwnhuriyet ordusunun milletimizin biitiin hak· 
larini ve yiiksek menfaatlerini her an ve her 
suretle layikile koruyacag1na emin olabilirsiniz» 

Ankara 29 (T e • r oldugunu iddh et· 
lefonla) - Meclis mem. Fakat !stan -
bugiin sa bah sa at on- buldaki koskor.a D-
da Abdiilhalik Ren niversiteye nisbe~le 
dan1n riyasetinde daha ~ok masraf e-
toplanarak muvaze- , dilmektedir. Yirmi, 
nei umumiyeye da- yirmi bir ecnebi mu· 
hi! biit<relerin miiza- ' allimine mukavele 
keresini ikmal etti. icab1 351 b!n lira 
ilk olarak Zi - para veriyoruz. Bi1 
raat Vekaleti biit- mukaveleye riayet • 
t;esi iizerindeki m ii - kanz, verecegiz. Fa· 
zakerelere devam o • kat mukavelenin di-
lundu. Bir<rok hatib ger §artlanna on!ar 
soz alarak bin;ok Diin Mecliste mii.him bir .nu~v.Tc soy_~tyen ria yet ediyorlar ml; 

I I ' f d k' Milli Miidajaa Vekili General 'Kazlm Ozalp T" k' I ]' .. mese e er etra m a 1 ur 1yeye ge e 1 u<r 
tenkid ve miitalealanm ileri siirdiiler. sene oldugu halde hala tiirk<re ogrenme • 

Ziraat enstitiilerinin vaziyeti mi§lerdir. 1500 lira aybk verdigimiz pro· 
Bu arada Ziraat Enstitiileri de mev - fesor 300 lira vergi kesilmesine itiQaz etti

zuu bahsoldu. Mazhar Miifid bu mevzu gi i!;in maa§IDJ 1800 liraya <t1ka:d1k. Fa-
iizerinde soz alarak ezciimle dedi ki: kat mukavelede !;ama§lrlanm da ille Al· 

«- Enstitiilerin liizumsuz ve faydas1z [Arkas' Sa. 6 sii.tun 1 de] 
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Galatasaray Ankaragii-
4 - 3 magliib etti •• •• cunu 

Diin Ankarada yapdan ma~ ~ok 
iki taraf da temiz bir oyun 

Ankaragiiciinil 4-3 yenen Galatasaray taklmz 

giizel oldu, 
gosterdi 

Ankara 29 (Hususi muhabirimizden yordu. Ankaradaki Galatasarayhlar ya
telefonla) - Bugiin Ankaragiicile kar- kalanna san kumiZI ~i!;ekler ili§tirmi§ler 
§Ila§an Galatasarayhlar i.i!;e kar§l dort ve daha ziyade lstanbulda oldugu gibi 
golle ma<rl kazand1lar. Hava c;:ok giizeidi kapah tribi.iniin sol k1smmda toplu bir 
ve ,Sehir stadmm iribiinlerinde saylSI on halde oturmu§lardl. Hakem hmirli Mus-
bini a§an bir seyirci kalabahgJ goriili.i - [Arkasz sa. 4 siitun 4 tel 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllll 

!nonii, Sabiha Gok<renin gogsune, bu sahalan i~inde kahramanca dola§mak 
dii§iincenin remzi clan m.adalyay1 takar· miimkiin oldugunu ispat eden §erefli vesi· 
ken giir sesile diyor ki: kalar kazanmt§tlr. Vmid ederim ki biitiin 

<<Bugiinkii miidafaa mevzuunun ve memlekette tayyareci olmak istiyenler, 
miidafaa silcihlarrnrn en miiessirlerin· ~etin vazife giinlerinde, en sert imtihanlan 
den sayrlan hava silcihrnda bir mil- muvaffakiyetle verecek krymetli vesikalar 
letin kudretli olmasr, kurtulma maksad toplamaga muvaffak olacaklardrr. Soz· 
ve gayesi i~in esaslr §artlardandrr. Bir lerimi, kahraman krztmrz Sabiha Cok~e
memleket havasrndan emin olmak istiyor· nin, havalanmrzda bir~ok kahraman Tiirk 
sa, mutlaka o memleket vatanda§lanmn, krzr yeli§tirmek i~in iyi bir le§Vik misali 
genclikten itibaren, havayr severek canla- olarak telcikki edilmesi temennisile bitiri•nr tehlikeye koyacak §ekilde ~alr§malarr yorum.» 
lfizimdrr. Sabiha Cok~en buna muvaffa· Bir kartal yuvas1 taarruza ugrarsa, onu 
kiyetli bir misaldir. H avanm yalmz sakin [Arkast sa. 6 siitun 4 te] 
krsrmlarmda de gil; tehlikeli goriilen engin ABJDJN DAV ER 

Mi.izakerelerin hi.isni.i suretle neticelenmesiFransa ile olan 
do$tluk mi.inasebetlerini takviye etmi• 
tulu• arifesinde beynelmi~el vaziyeti 

ve Suriyenin kur
tarsin eylemi,tir 

Dun tasdik· edilen raporun. metnini aynen ne~rediyoruz 

Cenevrede milzakereleri takib eden arkad.a§ 'mzzzn sureti mahsusad.a gond~rd.t!1i rerimle rden: Mtlletler Cemiyeti Konseyf ~Umada 

Tevfik Rii$tii Aras Delbos 

Aziz milletimize bugi.in bir mi.ijde ve
riyoruz: Aylardanberi bizi me§gul eden 
Hatay davas1 zaferle neticelenmi~ ve bu 
Tiirk memleketinin istiklalini tesbit eden 
kanunlar Milletler Cemiyeti Konseyinde 
tasdik ve bu istiklali garanti eden Tiirk • 
Fransiz anla§malan da imza olunmu§tur. 
Karde§ Hatayhlara kazand1klan istiklal 
kutlu olsun! 

Ba§ta Ulu Onder Atati.irk oldugu hal
de Cumhuriyet hiikumetinin parlak siya· 
seti ve Tiirkiyenin giindengiine kuvvetle
nrn ni.ifuzu gene ve bir daha muvaffak 

[Arkast Sa. 7 siitun 1 de] ........................................................... ' 
Miihim bir karar 

Harb gemilerimiz 
burada yapdacak 
Milli Miidafaa Vekili 

keyfiyeti Meclise 
miijdeledi 

Ankara 29 (Telefonla) - Ordunun 
ihtiyac1 olan toplan ve ag1r vesaiti <rekip 
ta§Jyacak kuvvetli ko§um hayvanlarmm 
memleketimizde yeti§tirilmesi yolunda !;a· 
h§malara ge<rilmi§ ve Ba§vekilin bizzat ri
yaseti altmda te§kil edilen bir komisyon
da buna dair esaslar tesbit edilmi§, bir 
plan ve bir program haz1rlanmt§t1r. Zi-

[Arkas' Sa. 6 siitun 4 te] 

Suriye heyeti diin ak§am 
§ehrimizden ge~ti 

Basvekil cok nikbin gHrUnUyor 
Cemil Miirdiim Paris ve Cenevrede ii~ tarafh 
miizakerelerde bulunacagtnt, donii,te Anka· 

raya ugrtyacagtnl soyledi 

j 

Suriye Ba.$vekilile Hariciye Na;mznzn 

Suriye Ba§vekili Cemil Miirdi.im be
raberinde Hariciye Nazm Sadullah Ca
biri ile !skqtderun Maliye Miidtirii Ha
san Cebbare oldugu halde diin ak§am 
T orcs ekspresile Sam dan §ehrimize gel
mi§tir. Suriye heyeti, Haydarpa§a istas· 
yonunda Vilayet namma Emniyet Mii
dtirii Salih K1hc tarafmdan kar§Ilanml§· 
hr. Heyet Haydarpa§adan vapurla Kop· 
riiye <;Ikml§, oradan kendilerine tahsis e
dilen otomobillerle Perapalas oteline git
mi§tir. Heyet azalan otelde bir miiddet 

diin gece Sirkecide almmt§ resimlert 

istirahat ettikten sonra, saat 22 de ha· 
reket eden Semplon ekspresile Parise git• 
mi§lerdir. Emniyet Miidiirii Salih Klhc 
Sirkeci gannda misafirleri ugurlamt§tlr. 

Hatay meselesi Cenevrede tam bir 
anla§ma ile neticelendiginden, Suriye 
Ba~vekilile arkada~lan Milletler Cemiye• 
ti tarafmdan evvelce verilen karar muci• 
bince Tiirkiye, F ransa ve Suriye arasm• 
da imzalanacak olan anla~ma ile me1· 
gu] olmak i.izere Parise gitmektedirler. 

[Arkast Sa. 5 siltun ' te] • 

( 
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Tarihi tefrika : 134 Yazan: M. Turhan Tal\ 
l'l' erciime ve iktibas edilemez) 

Cehennemden zebani ~a~ran ses 
Y ere ydulan ~ehzade Mustafantn boynu, dev 

ciisseli kole Mahmudun kabn ve demir 
pen~esi i~inde morartyordu! 

0, gen;ekten asian penc;eli ve asian I - Bog, am an verme! 
yiirekli bir adamd1. Biitiin kuvvetleri, Ve sonra dilsizlere dondii: . 
biitiin ciir' etleri Padi§ahl mahzuz etmek - Haydi itler, Mahmuda yard1m e· 
kaygusundan ileri gel en pespaye dilsiz - din! 
lere kolay kolay yenilmezdi. Nitekim ilk Miibareze, §ehzadenin tamamile aley
hamlede birkac; kemendi kopanp atmJ§, hine olarak tazelenmi§ti. Mahmud, bir 
dilsizlerin uc;unii di:irdiinii hirer ki:i§eye fidam sarmak ic;in ayaklanan tabiate ay· 
firlatml§, geri kalanlan da §a§km bir kor• km muthi§ bir boga }'llam gibi Mustafa· 
kuya dii§iirerek adeta felce ugratmJ§tl. nm uzerine allhrken dilsizler de yeni bir 

Celladlan maglub etmek, bogulmaktan ciir'et ve kuvvetle onun koluna, bacagma, 
kurtulmak ic;in inamlmaz bir kuvvet sar· beline asllmi§lardi, kendisini yikmiya c;a· 
fedip c;npmnken c;ad1r kap151na dogru da h§Iyorlardi. -5ehzade, Mahmudun cellad
adim ad1m yakla§mlya sava§Iyordu. Ora· lar mangasma getirdigi miithi§ kuvvete 
ya fnsat bulup eri§se, sesini di~nya du- kar§I da mudafaadan belki geri kalmiya· 
yurmak ve hele bere ic;inde kalmi§ yu - caktJ, can havllie belki bir §eyler yapa· 
zunii, dannadagm olmu§ kihgmi tek bir cakti. Lakin babasmm kendine «oil», 
Y enic;eriye, tek bir Sipahiye gi:istermek berikilere oldur diyen baki§lan kuvvetini 
imkamm bulsa felaketin saadete miinka· kirtnl§, bilegine felc; getinni§ti, bir kur· 
lib olacaglna, i:iniinde ac;1lmak uzere bu- banhk koyun gibi celladlann meramma 
lunan mezann tahta c;evrilecegine imam ramolmu§tU, 
vard1. Bu iman onu bir kat daha baha· f§i, Mahmud goriiyordu, yere YJkilan 
dirla§tmyor, kuvvetlendiriyor, ele avuca §chzadenin boynu onun kahn ve demir 
sigmaz, kemendlerle tutulmaz bir alev penc;esi ic;inde moranyordu, Mustafa, 
haline koyuyordu. nefesinin kesilmek, omruniin sona ermek 

Miicadele pek kisa siirmii§ olmakla be· iizere bulundugunu gorunce evlerinden 
raber dilsizler maglub vaziyete dii§mii§· d1§an c;Ikan gozlerini babasma dikti, du· 
lerdi. l!k dakikalarda Ishk c;ala c;ala ha- daklarmm hayk1ramad1gi kelimeleri gam
vada uc;u§an yilanlara benziyen yagh h baki§larmm acikh belagatine bnakl! ve 
kemendler §irndi sanld1klan ellerde hare· ovlece oldu. Hiinkar, gozlerini ku'Pma
ketsizlige mahkum hirer Islak ipe don • d~n bu baki§lara tahammiil etmi§, onlarm 
mii§tii, kendilerinden beklenen i§i yapa • ifade etmek istedigi Ianete kulaklanm a
mlyacaklanm bariz bir takatsizlik ic;inde c;Ik tutmu§tu. 
h;ssettirip duruyorlardi. Mahmud, vazifesini muvaffakiyetle 

M1stafa i§te bu durumdan istifade et- bitirip de ayaga kalkmca ve: «Tann sa
mek istedi, boynuna gec;mek iizere bu • na omiirler versin, oglun oldii» deyince 
lunan bir kemendi de c;ekip ko§eye fn- zalimin de gozleri mazlumun ustiinden 
lattJktan ve onu kullanan dilsizin otuz iki c;evrildi ve dudaklannda yeni bir emir 
di§ini bogaZina dolduran yaman bir yum· titredi: 
ruk savurduktan sonra kap1ya dogru ko§· - Bedbahh azdnanlari da "kesin, 
tu. Ecel geride ve c;ok geride kalmi§, ha- lmrahorile V enedikli agasi onlann ba • 
las yolu • sonunda • taciitahtJ da belirte §tdn. Mel'unlann ba§lan §imdi yere dii§
belirte • gorunmege ba§lami§ gibiydi. melidir. 
Kavugu bir yana dii§en, kaftam para • Cesed yerde si.iriiniirken Mahmud, 
lanan, yiizi.: gozii yaralanan, kanh ter - di§an f1rladi, emrolunan yeni cinayetleri 
!ere bulanan §ehzade art1k kurtuluyordu. i§lemege ko§tU, dilsizler kemendlerini 

F akat bir ses, ecelden de kuvvetli bir topla}'lp yerlerine c;ekildi, Hiinkar da 
ses onu bulundugu yerde mihlad1. Ba • perdeyi kapad1, otagm obiir yamnda din
ksJ, atlas perdeyi ac;arak ortaya c;1k • lenmege gitti. Y apilan i§in doguracagi 
mi§Il: giiriiltiiye kar§I nefsini haznlamak, mii • 

- Our I essir tedbirler tasarlamak istiyordu. Fa-
Diyordu. Mustafa, alii olarak mezar- kat ba§ml geriye c;evirir c;evirmez irkildi, 

da olsa kendini ayaga kaldiracak kadar orada bulunan ve kendinin sert ihtarlan 
nafiz olan bu sesin cazibesine kapildi, i.izerine bir ko§eye buzulmu§ olan kam • 
~uursuz bir inktyadla duralad1. Ayru bur §ehzade Cihangir, sar'a ihtilac;lan 
zamanda merhamet dilenen ac1kh bir ba- gec;iriyordu ve kanh kopiikler kusa kusa 
ki§la gozlerini kudretli adama c;evirdi ve «karde§im, karde§irn» diye inliyordu. 
onun kalbini bulup kucaklamak ister gibi Hiinkar, kollanni gogsiine kavu§tura
kollanm ac;li. Lakin Hiinkar ne o baki§a rak uzun bir lahza ona bakti, sonra dJ
bakli, ne o kollara kalbini yolladi. Gene §an <;1k1p el c;uptJ ve ilk gelen U§aga 
atlas perdenin dar ac;Ikhgi ic;inde kalarak emir verdi: 
gozlerini ilkin kamc;ilanmi§ kopek yav • - Riistemi c;agmn!.. . 
rulanm and1ran dilsizlere c;evirdi, sonra ~ ~ ¥-

ya~mdan umulmaz bir gurleyi§le seslendi: Sehzade Mustafamn na'§I bir tab uta 
- Bre Mahmud gel, tiz buraya gel! konulup cenaze namaz1 k1lmmak ve son· 
Cehennemlerden yeryuzune zebani ra Bursaya gotiiriilmek iizere Eregliye 

c;agiran bu sese mahud kole Mahmudun yolland1g1, imrahorile italyan donmesi 
korkunc; ciissesi cevab verdi ve o ejder ba§agasmm kesilen ba§lan bir c;ukura ve 
lahkh herif otag kapiSlnda boy gosterdi. cesedleri ba§ka bir c;ukura ahldigi, kam
Hiinkar, yere dii§mii§ bir kagid parc;asi· bur Cihangir de tedavi olunmak ic;in he
nm kaldmlmasmi, direge sanlmi§ bir o· kimlerin eline buakild!gi suada biitiin 
riimcek aibnm giderilmesini emreder gibi ordu korkunc; bir heyecan gec;irdi. 
garib bir tav1rla ona Mustafay1 i§aret etti: <Arkasl var> 

ilk mekteblerde karneler dagd1byor 

Sene sonu miinasebetile ilkmektebler de karneler dagihlmaga ba§lanmi§hr. 
Resimlerimiz bir ilkmektebde sevimli bir yavruya muallimi tarafmdan karnesi 
verilirken ve kiic;i.ikler hep bir agizdan lstiklal mar§I soyledikleri auada aim· 
mi~IIr • 

CUMHURIYET' 

( eehlr ve 
Haricden abnacak 

~ilepler i~in 
Hiikumet ya, haddini 

22 ye <;Ikardt 
Gec;enlerde, 1ktiSad V ekaletinin, ha -

ricden vapur almay1 imkansiz hale koyan 
manilerden bir tanesini bert~raf eden gii
zel ve yerinde bir kararmdan bahsetmi§tik. 
V ekalet, bu kararile, ecnebi limanlara i§
liyen vapurlanmiZln bu memleketlerde 
toplanan ve memlekete getirilmesi mecbu
ri bulunan dovizlerle vapur satm alm • 
masma miisaade ediyordu. 0 zaman bu 
karann isabetinden bahsederken ikinci 
miihim mii§kiil olan ya§ meselesinde de 
Vckaletin daha musaadekar bir karar al
masmi temenni etmi§tik. 

<;iinkii, on be§ ya§Ina hdar gemi • 
ler · almabilecegi hakkmdaki konu§ul • 
mu§ olan tahdidat, deniz ticaret filo • 
muzun tonaj itibarile artJnasma engel o • 
luyordu. Halbuki, 15 ya§mdaki gemilerle 
20-22 ya§mdaki gemiler arasmda i§let • 
me ve mukavemet noktalarmdan hic;bir 
fark olmadlgi halde para noktasmdan 
muhim farklar vard!T. Bilfarz 15 ya§mda 
bir gemi 150-200 bin lira ise 20 ya§mda 
bir gemi I 00-120 bin lirayadir. 

Memnuniyetle haber ald1k ki, lklisad 
Vekaleti bu vaziyeti nazan itibara alarak 
gemilerin ya§lan hakkmda konulmu§ olan 
bu tahdidah geni§letmi§ ve yirmi ila yirmi 
iki ya§ma kadar olan gemilerin memlekete 
ithaline miisaade etmi§tir. 

Bir karann muspet neticelerinl c;ok ya· 
kmda idrak edecegimiz muhakkaktJr. 
<,;iinku boyle bir karar bekliyen §ilepc;ile • 
rimiz derhal vapur almak te§ebbuslerine 
giri§eceklerdir. Memlekete en fazla 20 • 
22 ya§mda gemiler girince, elde bulunan 
ve ekseriyeti 40-50 ya§mda olan gemiler 
tedricen tasfiyeye ugnyacak, bu suretle 
deniz ticaret filomuz yenile§mi§ olacak • 
tJr. 

Bu vaziyetten memleketin bir istifadesi 
de §U noktadan olacakhr: 

,Simdiye kadar elde kafi miktarda va· 
pur olmad1gmdan, harici nakliyattan kom· 
§U memleketler, bilhasM Yunanistan isti
fade ediyordu. Arhk, §ileplerimiz matlub 
tonaji bulursa bu i§ler de bize kalacak ve 
vapurlanm1z memlekete miihim miktarda 
doviz temin edeceklerdir. 

fkiisad V ekaletinin ge_!!1ilerin ya§lan 
hakkmda ald1gi bu yerinde karann tam 
bir surette muessir olmasi ic;in doviz mii§· 
kilatmm da kokiinden halli icab eder. 
V ekalet. vapurculann haricde toplanan 
dovizlerile vapur almalarma miisaade et
mi§tir. Fakat bu suretle haricde toplanan 
doviz hem azdir, hem de iki mi.iesseseye 
miinhamdtr. Klering yolile vapur almak 
mumkiin olamadigma gore, biitiin vapur • 
culann bu vaziyetten istifade edebilmeleri 
ic;in dogrudan dogruya dovizle vapur a • 
hnmasma miisaade olunmahdir. Bu ya· 
pildigi takdirde almacak vapurlann hari
ce yapacagi navlunlarla bu dovizlerle bir 
iki sene ic;inde tekrar memlekete girmi§ 
olacakhr. 

Binaenaleyn, ya§ meselesinden sonra, 
bu doviz meselesi de halledilirse deniz ti
caretimizin inki§aft ic;in en miisaid yol 
ac;Ilmi§ ol r. 

$EHIR ISLER! 

Belediye tahailab iyi gidiyor 
Belediye muhasebecisi Kemalle mua

vinler-i, tahsil ve tahakkuk mi.idiirleri 
istanbulun blitiin §Ubelerini tetkik ede· 
rek 936 senesi vergi tahsil i§lerini goz
den ge~irmi§lerdir. Bu seneki tahsilat 
·vaziyeti gec;en senelere nisbetle §ayam 
memnuniyettir. 

M. Pijo avdet etti 
Gazi kopriisiinun temel kaz1klari hak· 

kmda tetkikat yapmak iizere §ehrimize 
gelen mi.itehassis M. Pijo bu husustaki 
tetkikahm bitirmi§, dun Almanyaya av
det etmi§tir. 

Asds1z bir haber 
Bogazm muhtelif noktalarmda asma 

koprliler yapmak iizere bir italyan gru
punUI!l Belediyeye mliracaat eyledigi 
hakkmda baz1 haberler verilmektedir. 
Belediyenin salahiyettar makamlan 
nezdinde yapbgLmiz tahkikata gore, 
boyle bir mliracaatin ash yoktur. 

M. Prost Y alovaya gitti 
$ehircilik mlitehasslSI M. Prost, Ya

lovada yap1lmakta olan yeni in§aah tet
kik etmek Uzere dun Yalovaya gitmi§ • 
tir. Bir iki giine kadar avdet ederek bu
radaki mesaisine devam edecektir. 

Y eni otobiia seferleri 
Sal! glinlinden itibaren Emirgan -

Sirkeci otobi.is seferleri ba§l!yacakhr. 
Bundan ba§ka Beykozla trskiidar ara -
smda da otoblis sefer leri ac;Ilmast ic;in 
Belediyeye yeni bir miiracaat yapilmi§· 
tJr. Esas itibarile kabul edilen bu mli -
racaat heniiz tetkik edilmektedir. Ba • 
k1rkoy Banliyo hath tarifesinde yapl
lan mlihim tenzilattan buradaki otobi.is
ler miiteessir olmu§tur. Bunlardan bir 
kiSmi yeni a~Ilacak olan Uskudar -Bey
koz hattma nakledecektir, 

Memleket Habe~leri ) 
I Dogru degil mi? 

Bu niifus kagtdlart nasll 
ve ni~in tantnmaz? 

Sahsan da tamdt~nuz bir vatan
da§m !zmirde bulunan niifus kay
dim !stanbula naklettirmek i~in iki 
senedenberi ugra§bg1 halde, lurtasi 
muamelat yliziinden muvaffak ola
madl~na muttali olduk. Bu vatan
da§ hakli olarak §6yle derd yam
yordu: 

c- 1 mart 339 tarihinde evlen • 
dim. Bugiin iki c;ocugum var. ilk 
niifus kayd1m1 !zmirde yaptlrd1m. 
Bana, kanma ve ~ocuklanma aid 
bugiin elimde mevcud niifus ka~d
lart, !zmir Niifus memurlugunun 
miihiirlerini ta§Imytadi~. Bundan 
iki bu~uk sene evvel Istanbulda 
yerle§mege karar verdim. !ki sene 
evvel de kayd1m1zm !stanbula nak· 
li i~in Iazim gelen miiracaati yap • 
bm. Memurum; giinlerce i§imi, gii
climii birakarak bir nlifus dairesin
den otekine ko§tum. 

Bu miiracaatlerim esnasmaa ala
kadar daireler elirndeki niifus ka
gidlanm muteber saymad1lar. trs
telik te, niifus ka~dlanm1zdaki 
kay1dlara ragmen kanun nazannda 
bekar ve ~ocuksuz oldugumu og
rendim.- Benim. kanmm ve iki ~o
cugumun niifus kagidlarmt ayni 
daire verdigi halde bugiin bu nii
fus dairesile, !stanbulda kayd1m1 
naklettirmek i~in miiracaat ettigim 
ni.ifus dairesi beni bekar, ~ocukla
nmt pi~. kanm1 nikahs1z bir kadm 
derekesine indirmektedir. Bu yuz
den iki yavrum soy adimi ta§Iyaml
yorlar. Emektar bir memurum, bir 
defa di.i§iiniinuz .. Simdi olsem, ya
hud niifus kaydtmt istanbula nak-
lettirmek i!;in miiracaatte bulun • 
masayd1m ve yahud soy adt kanu
nu ~1kmadan evvel olmi.i§ bulunsay· 
d1m, zevcemin ve ~ocuklarmun hali 
bugiin ne olurdu? 

Biitiin bu ac1 ihtirnalleri dii§iine
rek ve YJllarca ugra§arak, dostlart
mm yardimile, !stanbula aid i§leri 
bitirdim. Evrak, eger yamlm1yor -
sam 10 uncu defad1r izmire gitti. 
!zmire bir gidi§ geli§, bir devri a
lem seyahatinden daha uzun siirii
yor. Tam alh ay... 0 giindenberi 
Mla cevab bekliyorum. Yalvardim, 
tekid ettirdirn, §ikayet edecegimi 
soyledim, ne mlimklinse yaphm. 
Heniiz kar§lhk gelmedi. 

DU§iiniiyorum, bir memur, bir 
kagidi ka~ giin masasmda tutabi -
lir? Bir vatanda§m bir nakli me • 
kan meselesi ka~ y1lda yap11Ir? 

Ellerindeki nlifus ka~dlarmda 
isimleri resmen tesc;il edilmi§ken 
bunlar nasi! kan koca olamazlar? 
Gene bu kan kocadan dogmu§ iki 
~ocuk, gene usulii dairesinde res
men tesc;il edilmi§ ve kendilerine 
nlifus ka~d1 verilmi§ken, bunlar 
nas1l olur da anas1z ve babasiz sa
yihr? 

Vatanda§hk hukukuna malik ol
dugumu ispat etmesi laZim gelen 
bu nlifus kagtdlarmt, ne ic;in res
mi bir devlet dairesi tammtyor?• 
Vatanda;~m teessiiriine hak ver

memek imkam yok tabii. Bir niifus 
dairesini temsil eden muhlir, dev-
letin otoritesini temsil ediyor de -
mektir. Bu mlihrli havi olan nlifus 
ka~dmm tamnmas1 lazim geldigini 
zannediyoruz. Bundan ba§ka bir 
vatanda§m her hangi bir mliracaa
tine asgari bir zamanda cevab ve -
rilmesi, hlikumetin mliteaddid emir
Jeri ve tamimlerile tekid edilmi§ -
ken bir yurdda§m bir evrak pe§in· 
de bu kadar ko§turulmasma hayret 
etmemek elden gelmiyor. 

Dogru degil mi? 

Sanayiden abnan 
muhtelif vergiler 

Hiikumet istihlak vergi
sini kaldtrmak karartnda 

Bir miiddettenberi sanayie aid muhtelif 
i§lerle me§gul olmak iizere Ankarada bu· 
lunmakta olan Milli Sanayi Birligi Umu
mi Katibi Halid Guleryuz §ehrimize don
mii~ti.ir. 

Ogrendigimize gore hiikllmet sanayii 
alakadar eden birc;ok kanunlann iizerinde 
me§gul olmakla beraber Biiyiik Millet 
Meclisinin bu devresinde yalmz mua· 
mele vergisinin ikinci maddesinin <<0» 
fikrasmda yapilmi§ olan tadilat <;Ikacak
tJr. Bu tadil §imdilik yalmz deri ve lastik 
sanayiini alakadar etmektedir. Fakat son· 
radan kanuna eklenmesi muvafik goriilen 
bir madde crbabJ sanayii fevkalade sevin· 
dirmi§tir. V erilen malum a ta nazaran bu 
madde ile hiikumete icab ettikc;e «0» 
fikrasma diger klSim sanayii de ithal et· 
mek salahiyeti verilmesi Meclisten taleb 
edilmektedir. 

istihlak vergisi iizerinde §imdilik bir 
degi§iklik yapilmamaktadir. Fa kat mev
suk bir kaynaktan verilen malumata gore 
1ktisad Vekaleti istihlak vergisini biisbii
tiin kaldirmak karanm venni§tir. Vekalet 
ithalat serbestisi suretile giimriik varida
tmda hasil olacagi iimid edilen 9 milyon 
liramn bir k1smile istihlak vergisi gelirini 
kar§Ilamak imkam olabilecegi kanaatinde
d!r. ~e~leket sanayii~in disiplinli bir §e· 
bide mkJ§afi ic;in aynca smai miilkiyet, 
kii~iik sanayi ve sanayi te§kilat kanun la
yihalan hamlanmJ§hr. F akat bu layiha· 
!ann Biiyiik Millet Meclisinin bu devre
sinde c;Ikanlamiyaca~l anla~Ilmaktad1r. 

INHISARLARDA 
lnhisarlarm kadrolart 

!nhisarlar idaresinin yeni sene kadro
la~l ha:1rlanm1§ ve alakadarlara teblig 
edtlmege ba§lanmt§tlr. Haziran maa§ -
lann1n almabilme i igin haztrlanan bu 
kadrolarda hic;bir degi.§iklik yoktur. 
But~e, gee; !;Ikbg1 i~in kadrolarda ya

pilmasi liizumlu goriilen tadilat ha -
ziran a}'lna yeti§tirilememi§tir. Terfi, 
tahvil gibi ·i§ler haziran ay1 ic;inde yap1-
lacak ve temmuzdan itibaren mutepe:+ 
olacakbr. 

60 ya§Ini dolduran memurla.r 
inhisarlarda 60 ya§Inl dolduran me -

murlarm yerlerine yeni seneden itiba -
ren gender almacakhr. :au yolda alaka
darlara tebligat yap1lmi~hr. 

ONIVERSITEDE 
Bir profe~ore fahri azahk 
Viyana Rdiologie cemiyeti son ic;ti -

mamda istanbul trniversitesi Radiolo
gie profesorli Dr. Dessauer'i fahri aza -
hga intihab ettigi haber almmi§tir. Pro
fesorli tebrik ederiz. 

Radyoloji Enstitiisiiniin 
kiitad merasimi 

!stanbul trniversitesi T1b Fakiiltesine 
bagh olarak tesis edilen Radiologie ve 
Biophys.ik Enstiti.islinlin ac;I§ toreni sah 
giinii saat 16 d.a yap!lacaktir. 

Merasime, Maarif Vekili Saffet An
kamn riyaset ·etmesi muhtemeldir. Saf
fet Ankan gelmedigi takdirde Univer -
site Rektorii ac;1h§ torenine nezaret e
decektir. 

ECNEBI MEHAFILDE 
lngiliz sefiri Londraya gitti 

tngiliz buylik el<;isi Sir Percy Loraine 
dun ak~amki ekspresle mezunen Lon • 
draya gitmi§tir. Sir Percy Loraine bir 
ay sonra istanbula donecektir. 

Bulgar sefiri de gitti 
Bulgar el~isi Hristof diin ak§amki 

ekspresle mezunen Sofyaya gitmi§tir. 
Sef.ir, Bulgar Ba§vekili Kose !vanof'un 
Cumhuriyet bayrammda Ankara}'l zi • 
yaret edecegine dair resmi malfunat 
mevcud olmadigmi soylemi§tir. 

II I I Ill I I I I I 111111111111111 I I I I IIIII I till .II II II 111111111 I II II I I I II II 111111 I I I I 111111 I IIIII I I I I I I Ill I I I II 1111111111 II I I I II 

Kad1koy KJZ Orta mektebinde giizel bir miisamere 

Mii.samereye i~tirak eden ktzlanm!Zdan bazllan 

Kad1koy K1z Ortamektebinde ders dan si:iyledikleri §a;.kilar takih etlni§ ve 
senesinin sonu dolayisile dun guzel bit iki piyes temsil edilmi§, rak1s ve zeybek 
miisamere verilmi§tir. 1stiklal mar§ile ba§- oyunlan gosterilmi§tir. Musamereye gee; 
hyan miisamereyi talebenin hep bir agiZ· vakit nihayet verilmi§tir. 
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Siyasi icmal 
Cenevredeki toplanttlar 
~ enevredeki son toplanhlar uzuli 
~ zamandanberi ilk defa iyi v~ 

iimid verici bir hava ic;inde yap!• 
hyor. -5imdiye kadar miihim neticeler el• 
de edildi. Burada iic; tiirlii toplanh var• 
du. Biri Milletler Cemiyeti meclisinin 
97 nci alelade ic;tima devresidir. ikincisi, 
biiyiik meclisin, MIS!n Milletler Cemiyeti 
azahgma kabul meselesi hakkmda bir ka• 
rar vermek uzere davet olundugu fevka• 
lade toplanhd1r. Oc;unciisii silahlan b1• 
rakma konferans1 riyaset divamnm, birka~ 
senedenberi, ilk defa yapacagi ic;timadir. 
Divan mayiSln altiSlnda toplanacaktJ. 
Sonradan Londra ve Paristeki muzakere-o 
lerin ve Milletler Cemiyeti meclislerinin 
ayni zamanda toplanhlan miinasebetile 
Cenevrede biiyiik ve ku<;iik devletlerin 
belliba§h adamlan arasmda tabiatile ya· 
pilacak temaslann verecegi neticelere in· 
tizaren, iic; hafta tehir edilmi§ti. 

Biiyiik meclisin fevkalade toplnahsi iyi 
ve sJziitiS!z gec;ti. Afrikamn §imali garbi• 
sinde ve Nil vadisinde sevkulcey§i ve ik
tJsadi cihetten c;ok miihim olup nufusu 16 
milyonu bulan, pamuk ve emsali muhim 
ham maddeleri c;ok geni§ mikyasta yeti§• 
tirmekte olmasJ itibarile di.inyamn ikinci 
Hindistam sayilan Sudanla beraber aha· 
lisi yirmi milyonu gec;en M!Slr, daha ziya
de Habe§istanm italyanlar tarafmdan 
zapt ve i§galinden c;1kan gerginligin tesir 
ve yardimile 1ngilterenin miittefiki olarak 
istiklalini kazanmi§h. lngiltere, bu ittifak 
muahedesile M1mm Milletler Cemiyetine 
kabulii ic;in her tiirlii muzaherette bulun· 
magi taahhiid etlni§ti. 

Diger taraftan M1mla devletler ara .. 
smda yegane mesele olan kapitiilasyonlar 
Montreux konferansmda her taraf1 tat
min edecek surette halledilmi§ti. Binaena· 
leyh M1sir Milletler Cemiyeti azahgma 
kabul edildi. Habe§ meselesi fiiziinden 
fevkalade toplanhnm kan§mas1 ve bozul· 
mas1 ihtimali, 1ngilterenin miidebbirligi ile 
onceden bertaraf edilmi§tir. Sayle ki, Ha· 
be§istamn Milletler Cemiyeti biiyiik mec• 
lisine murahhas gondermekten vazgec;iril· 
mi§ olmasi bu toplanttya ltalyanm da i~· 
tirak ederek diger aza devletlerle beraber 
rey vermesini temin etmi§tir. Lakin, bu 
mecburl hareketle Habe§istamn istiklal ve 
Inevaudiyetine delalet eden son remz da ii 

hi ortadan kallom~ oldu. 
Milletler Cemiyeti meclisi, muhtelif 

meselelerle me§gul oldugundan biiyiik 
meclisin MISira aid kararla kapanmi§ ol· 
masma ragmen toplanmakta devam edi .. 
yor. Bak!lmakta olan meselelerden biri 
Hataym mutehasSISlar komitesi tarafmdan 
haz1rlanan ana yasas1, statiisi.i ve hudud· 
Ian hakkmdaki projelerin neticelendiril .. 
mesi i§i bulunuyor. Projelerin, resmi dil 
ve hudud gibi yalniz birkac; noktasl iize· 
rinde, komitede ittifak has1l olmadigmdan 
meclisin bu meseledeki i§i oldukc;a kolay· 
la§mi~ bulunuyor. 

Meclisi, en ziyade, fspanyadaki muha· 
rib taraf!ardan Valansiya hiikumetinin 
Almanya ile ltalyamn oteki muharib ta
rafa yani General Franko'ya yardim ey• 
ledigini ispat ic;in bir beyaz kitabla buna 
ilave eyledigi zeyilde topladigi vesaik 
ve delaille yaphg1 §ikayet ve miiracaat 
i§gal edebilir. F akat Londrada ademi 
miidahale komitesi varken Milletler Ce· 
miyetinin bu i§le ugra§masJ pek muhtemel 
gorunmuyor. 

Cenevre toplanlilanndan biitiin diinya 
politikasmi yakmdan alakadar edeni, si· 
lahlan b1rakma konferansi divanmm ic;ti· 
mai olacakttr. Tam bu ic;timam arifesin· 
de, !talya Ba§vekili Musolini'nin kendisi
ni ziyarete gelen Amerikan gazetecileri
ne beyanatta bulunarak Amerika Cum " 
hurreisi Ruzvelt' i devletlerin silahlanma· 
lanm tahdid ic;in te§ebbiiste bulunmaga 
davet eylemesi Cenevredeki divan toplan· 
tJsmm ehemmiyetini bir kat daha arhrd1. 

M. Musolini, silahlanma yan§mm so· 
nu umuml harb ve ikhsadi yikun olaca " 
gina §iiphe olmad1gmi ve siahlan b1ark .. 
mak ve azaltmak mumkun olmamakla be
raber, bu felaketlerin oniinu almak ic;in 
silahlanmamn tahdidi kafi gelecegini 
soylemi§tir. 

Harb ic;in tam bir surette hamlanml§ 
olan ltalyamn silahlanmayi tahdid ic;in ilk 
te§ebbiisii yapmasi \;;Jsbiitiin yeni bir va• 
ziyet dogurmu§ oluyor. Silahlan b1rakma 
konferansmm toplanmasma zemin hazir• 
lanmi§ demektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

T omruk suyu a~1ldt 
Bir miiddettenberi kapah bulunan c;am 

hcadaki Tomruk suyu, yeni tesisat ya
p!larak halka a~Ilmi~hr. 

Cu m huriyet 
NiishasJ 5 kuru~tur. 

Abone teraiti { Tiirkiye Baric 
Y i(in i~in 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
Ut; ayhk 400 • 808 • 
Bir ayllk 150 • ~oktuJ 
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Yeni lngiliz Kabinesi 
Avrupa asayi,inin temi

ehemmiyet verecek 
Chamberlain 

nine biiyiik 
Alman gazeteleri yeni Ba~vekilin ~ahsiyetinden 

hararetle bahsederek «Bu adama emniyet 
baglamak icab eder» diyorlar 

Londra 29 (A.A.) - Yeni kabine I ne at;JimasJ olmak icab edecegi bildiril
itina ile partiler arasmdaki muvazeneyi mekte ve ham maddeleri olan miistemle
idame etmektedir. Eski kabinede oldugu kelerin kontrolu ve paranm istikran i~in 
gibi yenisinde de a~ag1 yukan ayni mik- beynelmilel bir anla§ma akdi istenmekte
.tarda muhafazakar, liberal - nasyonal ve dir. 
nasyonal i§ .. iler vard1r. Alman gazetelerinin tefsiratz 

Dominyonlar Nazm Malcolm Mac- Berlin 29 (A.A.) - ingiliz kabine-
donald'la Neville Chamberlain, ya~ had- sindeki degi§iklik hakkmda tefsiratta bu
lerini temsil etrnektedirler. lunan Berliner T ageblat gazetesi ezciim

Macdonald 36 ya§mda ve Chamber - le diyor ki: 
Jain 68 ya§mdadu. «Chamberlain kararlanm vermeden 

once uzun miiddet dii§iinmek ve sonra bu 
Mi.iri.ihas lordu Delwar 37 ya§mda-

kararlan azimle takib etmek itiyadmda-
dlr. d1r. Baldwin ise kendisine daima bir ~1kar 

Neville Chamberlain'in harici siyaset-
yol b1rakmag1 di.i§iiniirdii. Buna binaen 

te realist prensiplerden ilham alacag1 ve Chamberlain'in zihniyetindeki miimeyyiz 
eski infirad siyasetini terkedecegi zanne- b 

vaslflar, Almanya ile ir anla§ma yapll
dilmektedir. Rhin nehrinin garbinde bu-

masJ imkans1z oldugu neticesine vard1g1 
lunan biitiin Avrupa kJsmJmn asayi§ine takdirde, biiyiik bir ehemmiyeti haiz ola
lngilterenin biiyiik bir ehemmiyet venne-

bilir. Bu takdirde, Avrupanm siyasi biin
si laz1m geldigine dominyon miimessille- yesi sen sozlinli asia soylemek istememi§ 
l:~;l:an~ad~ege muvaffak oldugu hatJr- olan Baldwin zamanmdakinden ~ok had 

bir ~kil alacaktJr. 
Anthony Eden'in namhkta ibkasJ, bu Buna mukabil Berliner Lokal Anze-

miinasebetle manidar addedilmektedir. iger gazetesi yaz1yor: 
Liberallerin bir kararz Bu gerginlik ve ihtilatlar devresinde, 

Londra 29 (A.A.) - Boxton'da ~ok a~;1k olan ve objektif bir tam tesvi
toplanan liberaller kongresi ittifakla ka- ye ile kar§JI1kh hukuk ve anla§ma imkan· 
bul ettigi bir karar suretinde bir liberal lannm tanmmas1 i~in karanm verecek bu
hiikllinetin ilk vazifesinin lngiltere ve lunan bu adama iimid baglamak icab 
miistemlekeleri piyasasmm cihan ticareti- eder.» 
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Meksikada bir faciaiYeni diinyada grev 
Heyelan neticesinde 53 Meksikada petrol ve sa
ki~i oldii, 240 yarah var nayi amelesi i~i hirakb 

Meksika 29 (A.A.) - Talpujahua fe
laketi neticesinde §imdiye kadar 40 ce
sed meydana ~Ikarilml§hr. Qamurlar ve 
enkaz alhnda daha yiizlerce cesedin bu
lundugu tahmin edilmektedir. Son giin
lerin §iddetli yagmurlan neticesinde 
bOyle bir felaketin vukuu hissedilmi§ ve 
halka ihtarlarda bulunulmu§tU. Fakat 
halk evlerinden ~1kmak istememi§tir. 
Madenden heyelan neticesinde arhk is
tifade edilemiyeceginden korkulmakta
dJr. Bu takdirde 5000 amele i§siz kala -
eakhr. 

Meksika 29 (A.A.) - Talpujahua fa
tiasl kurbanlarmm adedi, ~imdilik 53 
i:ilii ve 10 u ag1r olmak iizere 24 yarah -
dan ibarettir. 

Bu ufak maden §ehrinde 2 kilometro 
'QZunlugunda ve 100 metro geni§liginde 
bir sahaYl 3 milyon ton ~amur istila et
mi§tir. 

Madenlerdeki ameliyat durmu§tur. 
Hasarat miktarmx tesbit etmege imkan 
yoktur. 

N evyorkta bir inlilak 
Nevyork 29 (A.A.) - Hudson'un al -

tmdan ge~mekte olan Nevyork- Jersey 
tiinelinin in§aat tezgahlarmda diin bir 
infilak vuku bulmu§, dort i§<;i olmU§ ve 
5 i§t;i agxr surette yaralanml§hr. 

Akhisarda zeizeie devam 
ediyor 

Akhisar 29 (A.A.) - Diin gece biri 
saat 22,20 de ve digeri de saat birde ol· 
mak uzere ikisi kuvvetli ve digerleri 
hafif olmak iizere dort zelzele olmu~ · 
tur. Bu zelzeleler birkac; gundenberi fa· 
sllalarla devam etmektedir. Ulucami 
duvar1 y1klld1gx gibi baz1 binalarda da 
<;atlakhklar has1l olmu§tur. Kasabaml· 
za ii~ saat mesafede Giireni§ koyi.inun 
§arkmdaki dagda hareketin §iddetinden 
tahminen yirmi ton ag1rhgmda bir ka
ya parc;as1 koparak yanm saat uzaktaki 
dereye du§IDU§tiir. Nufus~a zayiat yok· 
tur. 

J(abulii muvakkat usuiiinden 
istifade edecek mevad 

Ankara 29 (Telefonla) - Muvazenei 
umumiye kanununun 7 nci maddesile 
gumruk tarife kanununun 14 i.in • 
eli maddesi mucibince kabulii muvakkat 
usuliinden istifade edecek e§yayx goste
:ren (i) cetveli tesbit edilmi§tir. Buna 
gore c;.ile ve paket halinde hall imalin
de kullanilacak kaskam iplikleri, tuz -
lanml§ halde barsaklar, top halinde safi 
keten mensucat, yaprak halinde Rus tii· 
tiinii ve sair bir tak1m e§ya da bu usul
den istifade edecektir. 

Rus tiitiinleri Amerikaya ihrac edil • 
mek iizere tstanbulda i§lenecektir. 

lave~ Hariciye Naz1r1 Ruaya
ya gidiyor 

Moskova 29 (A.A.) - tsv~ Hariclye 
~azm Sandler, Sovyet hukumetini res
tnen ziyaret etmek uzere 8 temmuzda 

Meksika 29 (A.A.) - Petrol grevi, 
30,000 amele ve 11 kumpanyaya sirayet 
etmi§tir. Grev siikfmet i~inde cereyan 
etmektedir. Benzin tevzi istasyonlarm
da ~ah~an 6,000 amele de greve i§t.irak 
etmi§lerdir. 

~ehir, her zamanki manzarasm1 mu
hafaza ediyorsa da nakliyat azalmu~tu. 
Yarmdan itibaren ihtiyat benzinlerin 
tukenmesinden endi§e edilmektedir. 

Meksika 29 (A.A.) - Bitum endiis -
trisi amelesile yap1lan miizakereler iyi 
neticeler vermediginden bu endiistri i§· 
c;ileri bugiin grev ilan edeceklerini bil
dirmi§lerdir. Nihayet sekiz giine kadar 
bir anla§ma elde edilmezse butun Mek
sika trenlerinin durmas1 tehlikesi var
dir. Qiinkii Meksikada trenler bitiimle 
i§lemektedir. 

Amerihada kanlz bir arbede 
Nevyork 29 (A.A.) - Dun, Youngs • 

town'da polisle 1000 kadar grevci amele 
arasmda grevin bidayetindenberi go -
riilmemi§ ~iddetli bir arbeile vuku bul
mu~tur. 

Grevciler heniiz a~1k bulunan Re -
poulic Steel Company'nin fabrikalarm . 
dan birini kapamaga te§ebbiis etmi§ler
se de polis kuvvet istimal ederek buna 
mani olmu§tur. Yaralanan be~ grevci SO· 

kakta kalmJ§hr. Bir polis memuru da 
yaralanml§hr. 

Balkan Antanb daima 
kuvvetlidir 

Cenevre 29 (A.A.) - Balkan Antanh 
miimessilleri arasmda yap1lan muzake
rah miiteak1b ne§redilen bir tebligde 
deniyor ki: 

cBalkan Antanh mumessilleri olan 
Politis, Antonesco, Rii§tii Aras ve Sii
boti<; her vakit oldugu gibi bu sefer de 
Cemiyeti Akvam konseyinin ve Asam
blesinin igtima1 miinasebetile, Balkan 
Antanh programma dahil muhtelif me
seleleri tetkik etmi§ler, hiikumetlerinin 
bu hususlarda tam mutabakat nazarlan
m ve s1k1 itimadlarmm ve te§riki me • 
sailerinin mes'ud neticelerini mu§ahede 
etmi§lerdir. ~ 

Yunan Hariciye Miiste§ari 
mezun 

Atina 29 (Hususi) - Hariciye Miis -
te§an Mavrodis mezuniyet alarak !pati 
kaphcalarma gitmi~tir. Miiste§arm ora
da yirmi gUn kalacagx soylenmektedir. 

Romanya Kraiile annesi 
basta 

Biikre§ 29 (A.A.) - Valide Krali~e 
Marie, kans1zhktan ve sol bacagmda ha
fif bir flebitten mustarib olarak yat -
maktad1r. 

Kral Carol, nekahet devrine girmi§ • 
tir. Doktorlar, kendisine tebdili hava 
etmegi tavsiye etmektedirler. Kral, bu
giinden itibaren Sinaia'da oturacakbr. 

Yunan Krah Aynaroza gitti 
Atina 29 (Hususi) - Kral, diin bir 

torpitoya binerek maiyetile birlikte Ay-

CUMHURiYET 

HAdise!er aras1nda 

Bir kiirk hikayesi 

R omanya veliahdi Prens Mi
§el'in bll§mdan ge~en garib 
hidiseyi di.inki.i Cumhuriyet

te okudunuz. Gozi.ini.izden ka~mlfsa 
hulisa edeyim: Prens Var§ovaya res
mi bir ziyaret yapayor. 0 gi.in kendi
aini iatikbal i!rin bekliyen heyet, Pren

URDDAN 
AZILAR. 

Yazan: ismail Habib 

Bir kahramanltk destant 
93 ltarbinde 

kanlt 

l(urs bataryalarultlahi 

bogu§mantn tarilti 

ain vagondan strmah i.iniforma ile i
necegini iimid ederken, mavi bir spor 
elbisesi ve kahn san kunduralarla, 
ba§l a<;ak olarak ~tkbg1m goriince 
hayretler i~inde kahyor. Megerse, 
Bel~ika hududunda, Prensin bi.iti.in 
e§yasr, yanh§hkla bll§ka bir trene ( 

yiiklenmi, ve veliahd o geceyi ge~ire- Arbk yiyecek hayvan oliisii de yok. Esir olmamak §artile 
cek bir pijama bile bulamam•§· k I 1 b I 

Bu hadise, benim goziimde, dostu- kaleyi b1rakacaklar. Kuman dan ve zabitler 1 IC ar1 e • 
muz Romanyamn pek muhterem ve- lerinde, askerlerin terhis tez kereleri eilerinde, diitmantn 
liahd'ini iki hiiviyete ay1rdr: Biri resmi hayret ve hiirmetle dizilmi§ saflari arasmdan ge~ip gittiler 
hiiviyetidir ki buna sadece «Prens» _} 

diyelim; biri de hususi hiiviyetidir ki Ruslar Kars ~ehrini di.izgiin cad dele -I ~umluk hayvanat. Bunlar da se~me ola-
buna da «Mi§el» demekle iktifa ede- rin ~aprazlama plam iizerine yeniden cak, ta ki o uzun yollara dayanabilsin. 
lim. Var§ovada Romanya veliahdini kurarlarken hendesenin hissiz silindiri Giderken koylerde sah§ da yap1yorlar. 
bekliyen heyetin biitiin hayreti, kar- §ehrin blitiin mazisini silip siipiirmii§. Ne Ne sened ne sepet. Ki:iyliiye hayvam sa· 
§Ilarma Prens yerine Mitel'in ~xkhgl· abide, ne hahra; ne minare, ne kubbe; tan tiiccar parasm1 ertesi sene di:inii§te 
m gormelerindendir. Sanki astl prens uzun amlan mthyan derin haf1zah kale- alacak. Ne verende endi~e, ne alanda 
iiniformadan ibarettir ve Bel!rika hu- nin nazarlan kar§JSmda bu yanm amhk hile; yalmz hayvan ah§ veri§i degil, sa
dudunda yanlJ§lJkla ba§ka bir trene §ehir haflzasJZ haflzas1z serpilip duruyor. tan ahlak verip alan emniyet sahyor! 
binerek ba§ka bir istasyona gitmtitir. Eskinin birka~ hatJra artig1 ancak §i- Peki istanbul piyasasile ir; pazardan 

Yalmz Prens Mitel' de degil, her- mal de, demir koprlinlin i:itesinde, kaleli arta kalan i:itekiler ne olacak? Ki.i~iik • 
keste bOyle resmi ve hususi iki hiivi- tepenin §ark etegindedir. hte Climbed ler, 1skartaya ~1kanlar, bir tarafmdan sa· 
yet oldugunu hemen biitiin eserlerin- camisi; i~inin klirevi kubbesi, dJ§Jmn o katlananlar, as1l yekun tutan bunlar ne 
de bize anlatan methur ltalyan mu- kubbe iistiinde i:irtiilmii~ ehrami klinbedi olacak? K1§ §iddetli, hayvan bekletil -
harriri Pirandello'ya gore, hepimizde, ve gi:ivdesine verdirilen oynak iisliibile mez; tedbir almaga kalkma, masrafa 
en a§agr iki tahsiyet vardu. Bazan Sel~uk tarzmda eski bir Tiirk eseri ol- degmez. Bunlan Ruslar almaktadJr. Et 
bunlar birbirile ihtilaf halinde bulu- dugunu haykmp durdugu halde, kilise konservesi i~in fabrikalan var. ve kar§:· 
nurlar ve en biiyiik ruh dramlanna vazifesi gordiiriilmek lizere, ir;i dJ§I de· Iarmda hi~ rakib yok. Ticaret dostluk 
sebeb olurlar. Prens Mi§el'in sergii- gi§tirilerek iic; de fa tanassur ettirildigi bilmez, fmat bilir; blitiin bu hayvanlar 
ze§tinde bOyle bir ihtilaf ve bir dram i~in, hala miisliiman olup olmad1gmdan Ruslara yok pahasma gidiyor. 
yoktur, hadise tahane ve eglenceli bir §lipheli, metriik metriik, a~1gmdaki ~an F akat b1rak1r m1y1z? Devlet artJk elini 

a 

HEM NALINA 
MIHINA 

Silahsizlanma, 
silahlanma 

fE:5) ariste c;1kan L'intransigeant ga· 
I,F' zetesi, M. Mussolini'nin World 

Telegram gazetesi ·m14harririne 
verdigi bir miilakatJ mevzuu bahse::l:yor. 

Bu habere gore, M. Musolini, «Biitiin 
diinyada hakemler hakemi» addettigi A
merika Cumhurreisi Roosevelt tarafmdan 
teklif vaki olmas1 ~artile bir «Silahlan 
Azaltma» konferans1 toplanmasma taraf
tar oldugunu soyledikten sonra, komii· 
nizm aleyhtan olan 1talyamn, General 
Franko'nun zaferine kuvvetle itimad et· 
tigini iJave etmi§ ve §U si:iz)eri soyJem~tir: 
«- Silahlanma yan§ma devamda 1srar 

gostermek, misli goriilmemi~ derecede va
him bir buhrana sebebiyet verecek, ekono
mik sahada zuhuru muhtemel tehlikelere 
bir harb ihtimalini de ilave edecektir. 

«Bu silahlanma yarJ§ma bir nihayet 
vermek ic;in c;are aramak Avrupanm ve 
biitiin di.inyamn vazifesidir. <;iinkli, erge~, 
silahlanma i§leri bitince, diinya ba§ka ~e
§id bir i§sizlikle kar§Jla§acak ve bu i~siz
lik, diinyamn, §imdi ~inden s1ynhp kur
tulmak istedigi i§sizlikten daha tehlikeli ve 
daha derin olacaktJr. 

«Cumhurreisi Roosevelt, halihamdaki 
vaziyette, bir <<Silahlan Azaltma» konfe
ranslm ic;timaa davet i~ini deruhde edebile
cek adamd1r. 

dtalya, bu yolda yap1lacak bir te§eb· 
biise biitlin kuvvetile muzahir olacaktu. 
Bu te§ebbi.ise diger biiti.in devletler de 
yard1m edeceklerdir. Ba§ka tiirlii hareket 
edemezler. Bu, onlar i~in bir zarurettir.» 

komediden iba.ret kalmt§br. Fakat kulesine bak1p duruyorl §arka da uzath; derd bu kadar ac;1k o-
sabxk lngiliz Krabnm i.iniformasile En gerideki Abdiaga camiSinm mina- lunca deva kolay; biiyiik bir et kombi • ftalyan Ba§vekilinin silahlan azatlma 
kalbi araamdaki ihtilif, lngiltereyi ve resi §erefeden itibaren u~mu~. Onunla nesi; i§te ana vatan treni oralara da ula§· konferansmdan bahsedi§i ve boyle bir 
biiti.in diinyayx uzun zaman siyasi Climbed camisi arasmda yiikselen tek bir mak iizere; etler soguk hava vagonlarile konferansa tepeden tJrnaga kadar mlisel
bir dram havasr ve endi§esi i~inde ya- saglam min are var. Fa kat Evliya cami- blitlin memlekete sevkolunab:lir. Sonra lah olan ftalyanm i§tirak edecegini si:iyle-

sinin bu minaresi de c;ok tuhaf. Govde - slit tozu fabrikas1, peynir fabrikasJ. .. mesi, nas1) tefsir edilebilir? 
§atb. sindeki listuvaneligi yukan dogru incel • Kendi fabrikalanmmn bacalanm rakib • Bu slitunda, bir iki defa bahsetmi•tim . 

Vi.icudiimiiziin derisi i~indeki a· , 
ki terek uzatan minarenin ~erefeden sonraki siz kom§uya kar§l hirer rekabet abidesi lngiltere, silahlanma yan§ma gireli bir se· 

dam, elbisemizin kuma§x i~inde • a- k1sm1 gu"du''k oldugvu ~·r1·n, m1'nare donunu 'b· d.k v• I d k o· . I b b k ' 
N d• H -. g1 1 1 eceg1z, an a I · m o an acas1 ne oldu olmadJ. Dlinyamn en iiyii 1m• 

damdan bamba§kadtr. asred 10 o· boynuna yakm bagvlam1• gibi goriinmek- I d II ' o an Jr. paratorlugu, para cihetinden diger mi et· 
ca bunu anlamt§h. Kurkiinii giydik- tedir! h k d' d h J h 1 d · k -5e rin en 1si e IZ 1 IZ 1 egJ§ece • Jerden rok zengindir. Silahlanma ise en 
ten aonra kendisine gosterilen iltifat Belli. esk1' mu''slu··man Kars1n as1l s1'k- "b · · I I v fi · · · " tecru esmm o gun ugunu zyonomlSlnm ziyade paraya dayanan bir i§tir. Bu ba-
iizerine: « Y e kiirkiim ye 1» diyi§ini let merkez1' buradaymi•. Zaten tepen1'n )'V ') kl 1· · 1 I tt 1 • gene JgJ e sa Jyan va 1010 ne ere e a I· k1mdan silahlanma yan~mda en son:a ~-
hila unutmuyor ve onu hakh bu uyo- eteginde ~atiSI gitmi§ di:irt duvarh §U bii- gm1 biliyo_rum. Miihim masraflarla gi.izel §ecek olan fngilteredir. Acaba, ltalya, 
ruz. Nitekim Prens Mi§el de hemen yiik harabe eski hiikumet konag1du. Da- bir i~me suyu getiriliyor. <;aydan istifade 
spor esvabmt iistiinden ~tkarar.ak a.. ha J·lerde bodur bodur yere yapi•m.J• ker- k 1 k 'k I daha yan§m ilk turunda §i§ti mi dersiniz '? 

' ' edilerek kurulaca e e tn santr amm Y oksa halyanlar, silahlan bJrakma kon· 
cele getirilen iinifonnalartnt gaymr§ pic; evler. Bu semte Bayrampa§a mahal- mukavelesi ben oradayken ya.{JJidJ. Islah I . d'td•v• 

ah kar,.1 bu'·tu··n Lehr.standa 1 · d · t · b ba 1 v · · d')' b .. b'· .. .. II t' .1 k K feransmdan bahsetmek e -nvayet e 1 1g1 ve t 11na "' es1 emyor. smm u yram 1g1 c1smm s tun guze e• m ece ars ra 
• Id v b ·· "k e 1 .. 1P .. ud u d •11 k t' ": gibi- !ngilterenin silahlanmasJ aleyhinde beslendigine emm o ugumuz uyu c;okiintiisii iistiinde hazin bir istihza gibi. y1 ustun e yazm san a ar, I§ID pa IDa]- d I '? 

sempati ne olursa olsun, ancak resmi Sehrin §imal d1§mdaki bu islam harab- Jar ve... saymaga liizum yok; Karsm 1 proFpakgan ba ~1 yapJyor akr . d'V. b 
hiiviyetine girdikten sonra Vartova- hgma kar§Ihk §ehrin cenub klyiSindaki Ruslardan kalan haline §likredecek de- v•a .at, ~~liD yazma lSdte lgblffih d~· 
ya ayak bastrgma herkesi inandrrabil- bliyiik Rus kilisesi de, son cenklerin giim- gil 0 hali kendimize §likrettirecegiz. degJidir. SJiahlan az~l~a an ~dsev J· 
mi§tir. blirtlileri arasmda, kubbeli kulelerinden Karstaki <;arhk Rusyasmm §arka kar- lirken di.inya~m. ~asJ) sJiah.lanmJ§ 0 • ~gu-

p EY AMI SAF A mahrum edilmek suretile ku•a benzetil • k d 1 b k nu gosteren bn 1k1 rakam z1kretmek Jshyo-

Fransa-Almanya 
ticari anlasmas1 

' ----
Miizakereler nihayet bir 

itilafla neticelendi 

iki ko1n~u arastnda geni~ 
ticari miibadele bashvor 

' Paris 29 (A ~ 
A.)-iyi bir mem· 
badan haber veri! -
digine gore, Fran -
s1z • Alman ticari 
mlinasebetleri hak -
kmda prensip itiba
rile husule gelen iti
laf mucibince AI -
manya bundan son
ra F rans1z mamula -
tJ satm alacak ve . olan Dr. Schacht 

F .. t 1 k Itilci,ft imzaltyacak rans1z mus em e e-
lerindeki mahsulatm bir k1sm1 da AI • 
manyaya tahsis edilecektir. 

Dawes ve Young istikrazlan faizleri
nin indirilecegi zannedilmektedir. 

T ediyat meselesinde de ~imdiki gibi 
klering kaldmlarak onun yerine «nisbet· 
ler» ismi verilen bir sistem tatbik edile • 
cektir. Bu sistem, halen Almanya ile Bel
~ika arasmdaki mlibadeleler i~in tatbik 
edilmektedir. 

Muahedeyi imza etmek iizere Dr. 
Schacht'm Parise avdet edecegi limid 
edilmektedir. 

1 hazirandan itibaren meriyete gire • 
cek olan turizm itilafnamesi mucibince 
beynelmilel Paris sergisini ziyaret etmek 
istiyen Almanlar i~in 11 0 milyon frank 
tahsis e_dilmi§tir. 

Windsor Diikii ile 
zevcesinin unvanlar1 

Londra 29 (A.A.) - Windsor Diikii, 
Altes Royal ve karlSl de Sagras Wind
sor Dii§esi unvamm ta§JyacaklardJr. 

Kral Altmc1 George, bu §ekilde karar 
vermi§tir. 

Edward'm ~ocuklan olursa onlar da 
bu unvam ta§Iyacaklar, fakat Kral aile
si azasma verilen imtiyazlardan istifade 

• §I nereye a ar ayn 1p gar e ar~1 nere-
mege ~ah§JlmJ§ amma, iri govdeli kilise ye kadar gidebildigini onlann <<Pe~» de
bu halile dahi Haydarpa~a ganm and1- nen sobalarmdan anlad1m. Bu uzun k1§h 
ran bir ~ahmla kurulup durmaktad1r. beldelerde eski biz «tandm> 1 kullanmi-

Kilisenin daha §arkmda Ruslardan §IZ. Ruslar «Pe<;» i getirmi§ler. Pe~ §ar· 
kalma biiyiik bliyiik kl§lalar, onlann kar- km tandmndan ileri, fakat garbin kalo· 
§ISJDda Slra ma zabitan pavyonlan. Or- riferinden geri. Biz ki garbliligin klihey • 
tal arm dan gec;en demiryolunun k1§lalar lanma bir ~ehslivar gibi atlad1k; ne geri
sagmda, yani cenubunda, pavyonlar so- deki tand1r, ne ortadaki Pe~; hmmmn 
lunda; ve hep asker) nizamla dizilmi§ bu parol as! en ilerde gider. 
agu gi:ivdeli yap1lar selam duruyorlar gi- _ Neden hep §U tabyah mtlara ba -
bi. Anla§Jlan §imdiki on sekiz binlik Kar- kworsun? 
sm niifusu kadar o zaman burada linifor- Rus hendesesinin silindiri §ehirde ha-
ma varmJ§. hra b1rakmad1. Habra yalmz §U tabyah 

Pavyonlann biraz otesinde zabitlere tepelerdedir. Fa kat silah~ur tepelerin 
mahsus biiyiik otelin yamk iskeleti bile cenkten ba§ka ne hahrasJ olur? Demek 
hala heybetle duruyor. Bu binanm mey· Kmm cenginde alh aydan fazla o hari
dan gibi geni§ sa)on)an i~inde gogiisJeri kuJade miidafaayJ yapan §U mtJar oyJe 
ni§an dolu <;arhk zabitleri tenlerinin kar mi? Su Hiiseyinpa§a tabyasm.n bulun • 
beyazhgma toz pembesi sindirmi§ §effaf dugu mtler. 0 cenkteki bu mlidafaa ha
t:ndamh Rus hasbalarile kimbilir neka- masetin yakut siitunlu bir abidesidir. 
dar keyifli keyifli balalankalar oynad1 • Hiicum, hiicum... N afile. General 
lar. Otelin iskeleti <<sorma, sorma» diyor Moryef hiicumla alam1yacagi kaleyi a~ 
gibi! buakarak almak i9in bekliyor: Glin gel-

Biraz daha §arktaki hafif kabarh Ha- di, biitiin erzak bitti. Kaledekiler artJk 
flzpa§a tabyas1du. Buralardan garbdaki ot yiyor. Ot bitti, )agar hayvanlan yedi
Kars §ehri yere yatmld1gl halde goze ler. Onlar bitti, en i~e yanyacak atlan 
~arpsm diye biraz ba§ tarafmdan kald1- yediler. Onlar da bitti, olen hayvanlan 
nlmJ§ bir tablo gibi gorunuyor. Hele Ve 0 da kalmaymca hayvanlarm oliile -
§ehrin §imalindeki tepeye kuru! an kale; rini yediler. 
buradan mesafenin liitfunu da kazand1g1 Ruslar baktJ ki kalenin dii§ecegi yok, 
i~in, kmakhg1 daha tecessiim etmi§ bir cebrl hiicuma ge~iyorlar. T oklarla iske
halde, biisbiitiin mamur bir orta zaman letlerin cengi. T oklar biitiin giin saldu -
~atosunu and1rarak, uzun ya§JDI sakhyan d1 ve ertesi glin kendileri hirer hirer say
bir dinclikle tepenin miirtesemini siisle - d1lar; tam on be§ bin Ruscesedi tabya
mektedir. !ann i:iniine serilmi§ti. A~hktan oliim ha-

Burada fstasyon mahallesi, or ada line gelenlerin i:ildiirii§ii: Tiirkun iskeleti 
Bayrampa§a mahallesi, §Urada bilmem bile dev gibi. 

rum. 
Bir Amerikan gazetesi, 48 devletin, 

ilk seferberlik ilan edilir edilmez harbe 
sevketrnek iizere hamladJklan talim ve 
terbiye gormii~ askerin miktan, 55 milyon 
ki~i oldugunu yaz1yor. Bu rakamda, en 
az bir milyon talim ve terbiye gormii§ as
keri bulunan <;in dahil degildir. 

Alt1 biiylik devletin ordu kuvvetlerine 
bakm1z: 

Hazari Seferi 
Sovyetler: I ,545,000 19.490,000 
italy a: 1 ,331,000 6,294,000 
Fransa: 658,000 6,198,000 
Almanya: 650,000 2,118,000 
ingiltere: 384,000 1,111,000 
Japonya 282,000 2,282.000 

Almanya ve Japonya i~in dogru bul
madlglm bu cetveli uzatacak ve 48 dev· 
letin ordulanm hirer hirer yazacak degi
lim. Y almz isvi~re ordusunun hazari mev· 
cudu 309 ki§i oldugunu gene ayni kay· 
naktan almakla iktifa ediyorum. Ameri· 
kan gazetesinin verdigi rakamlar, kor
kuncdur; fakat eksiktir. Bir harb halinde, 
her devlet, en az, nlifusunun yiizde on be
§i nisbetinde asker ~1karacagma gore, 
miistakbel dlinya harbinde. dlinya yiiziin· 
deki biitiin medeni insanlann g1rtlak g1rt· 
laga gelecegi, galiba yalmz vah~ilerin ra· 
hat duracag1 anla§Jhyor. Bu rakamlar 

gosteriyor ki silahlan b1rakma, medeniyet 
namma bir mecburiyet olmu§tur amma, 
herhangi bir konferansm bu i~i halledebi
lecegini sanmak hayli safdillik olur. 

ne mahallesi: hep k1y1 mahallelerde ha- Arhk yiyecek hayvan oliisii de yok. .. ......................................................... . 
nl han! harmanlar si.irii!iiyor. Sehrin i~i- Kaleyi bJrakacaklar, fakat esir olmamak 
ne bak,mamure; k1y1sma koy. Mamure· §artile. Dii§man raz1 olmaz. Ya oyle mi? 
ye devlet oturup k1y1ya c;iftc;i c;i:imelmi§. Hepsi yemin ediyor, diri iken esir olm1· 
Ne yaparsm, ziraat ve hayvanat memle- yacaklar. Hepsi oldlire oldlire olecek. 
keti. Ki:iyle §ehir, mamureyle harabe, Rus Nihayet dii§man onlann dedigini kabul 
miras1 ile Tiirk tamiri, mazi himmeti ile etti. Kumandan ve zabitlerin kd1~lan bel
hal ihmali hep biribirine kan~1k. lerinde, askerlerin terhis tezkcreleri elle-

Buralann en belli ba§h geliri olan rinde, hepsi yiirliyen cenaze gibi san, 
hayvanat i~in iic; esash piyasa var. Bliylik fakat hepsinin gozleri kiZII bir~r kor gibi 
clisseli ve bcsili kasab hayvanlanm is - k1zgm, hepsi dii§mamn hayret ve hlir • 
tanbul ~eker. Deniz navlumu kilo ile de- metle dizilmi§ saflan arasmdan, birer ha
gil hayvan ba§ma. En irisi de bir, en kli- yalet halinde, fakat hepsi korkun~ kor -
~ligi.i de. Oyleyse ... oyleysesi biz kasab- kun .. ge~ip gittiler. 
lardan ahrken kiloyla, onlar buradan a· i§te «Doksaniic;» harbinde de §ehrin 
hrken govdeyle! cenubundiki Kanhtabya, ad1 iistiinde, 

1kinci piyasa, i~ pazar; S1vadara, Kay- g1rtlak gutlaga yap1lan o kanl. bogu§ -
serilere ve daha ilerilere dogru yay1la rna ... B1rak, b1rak, vali konagmdaki §U 

a 1la n. iden ashrmahk ve ko- aldxzh salona bak, orada imza edilen 

Titiilesko ile Litvinof'un 
gizli bir miilakab 

Paris 29 (A.A.) - Annecy'den Havas 
ajansma bildirildigine gore, Titulesco, 
dun Annecy golunun kenannda kain 
Talloirs'de gizlice Litvinofla ogle ye • 
megini yemi~tir. 

:i:ki devlet adam1, saat 17 ye kadar be
raber kalm1§lard1r. 

Kars muahedesi; birinci lnoniinden iki 
ay evvel alman Kars ve Sakaryadan bir 
ay sonra imzalanan muahede; o yald1zh 
salon biitiin bu tabyalann kiZII hatJrala
nm pembe bir riizgar gibi silip gotiirdii 
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~ADYO 
( Bu aksamki program ) 

Franc;ois Mattier, kuzeni Raymond'un 
ni~anliSim ilk gordi.igi.i zaman yirmi be§ 
ya§lanndayd1. Onun kar§Ismda biitiin 
varhg1 samlm1~, sozi.inii filan §a~lrml~tl. 

F rane<ois, uzun boylu, nazik, utangae< 
ve miyop bir adamd1. Ri.izgarla sallanan 
seyrek ve uzunea bir sakah vard1. Bir 
mimann yanmda memurdu. Planlan o 
kadar dikkat ve itina ile ~izerdi ki insana, 
hatlan sakalmm tellerile ~iziyor gibi ge
lirdi. 

Mi.istakbel kuzini Sylvie 'ye gelince 
saadetle me§bu, goz kama~hne1 ne§' eli 
bir tazeydi. Ailesi zengin ve tantana • 
hyd1. Mi.ihendis olan Raymond ise atll
gan, sebatkar bir gencdi. Y arm kainpe
derinin niifuzile sanayi sahasmda kendi • 
sine miihim bir mevki yapacakh. 

iki ni§anh biribirlerini e<Ilgmca seviyor
lardi. Onlerinde parlak ve mes'ud bir is
tikbal vard1. 

F rane<ois bunlan dii§iinerek ic;ini e<ekti. 
Kendisi, §U diinyada yapayalmzd1. 1§te 
yegane akrabas1 Raymond' du. Maheu • 
biyeti ve piSinkhgi onu, tath maeeralar • 
dan daima uzakla§tmyordu. Fa kat §imdi 
anhyordu ki giizel Sylvie'yi, ona asia 
itiraf edemiyecegi bir a§kla seviyordu. 

:f. :f.:(. 

Y eni evliler arasua F ranc;ois'i yeme -
ge e<agmyorlardi. Bu davetler zavalhmn 
miinzevi varhgmda unutulmaz anlard1. 

Boyle ak§amlarda mutezad tahassiislere 

gomiiliir, hiizun ve melankoli ic;inde o da 

samimi bir saadet tasavvur ederdi. F akat 

o kadar miinfeil ve hassash ki bu saadet 

de ona Hfi geliyordu. 
Nihayet Sylvie'nin yildoniimii yak -

la§tl. Frane<ois daveti ahnca sevincinden 
yerinde duramad1. Bu yiidoniimu, ona, 

Sylvie'ye bir hahra takdim etmek fusa· 

hm vereeekti. Bir hediye biraz da ken • 
dinden bir parc;a sayihrd1. Uzun ara§tlr· 
malardan sonra ~ok pahah bir vazo ald1. 

Sylvie bu giizel hediyeyi ne§' eyle 
Frane<ois'in elinden kaph ve yanagm1 u
zatarak: 

- Beni opmiyeeek misin ~ dedi. 

Frane<ois oleeegini zannetti. Bu onun 

ic;in beklenmedik ve umulmad1k bir ~eydi. 
Derlenip, toplamp, iisti.inii ba~m1 duzelt· 
mek istedi. Oh! Bu goriinii§te bir akra· 
bahk busesiydi. Fa kat F ran<;ois ic;in bu 
bir a§k bir peresti§ ni§amyd1. Yiiziinii, 
sevdigi yiize yakla§tirdi; dudaklanm ko· 
kulu ve yumu§ak yanaga degdirdi. 

Bu fevkalade ve muhte§em amn lezze· 
tini daha iyi duyabilmek iizere gozlerini 
kapad1. lhtirazh ve bir riizgar kadar ha· 
fif bir buse kondurdu. Muthi§ bir surette 
sararm1~ ve heyeeanlanmi§h. Bereket bu 
§a§kmhgi belli olmadan i~eriye ba~ka -
Ian girdi.. Sylvie de zaten hie<bir §eyin 
farkmda degildi. 

hte o zamandanberi Franc;ois'mn ha
yah, gee<en ve geleeek YJldonumlerinin 
heyecam ie<inde gee<mege ba§lad1. 

Ne hastahk, ne seyahat, ne matem onu 
bu toplantllardan ahkoyamtyordu. Bir 
sene! Biitun bir sene o buseyi bekliyor· 
du. Daha aylarca evvel alacag1 hediyeyi 
sec;mege koyuluyordu. 

Arhk antikacJlar, bu, k1ymetli ve kii
c;iik vazolar anyan mosyoyu iyiee tam • 
yorlard1. 

V akit yakla§hkc;a heyecam artard1. 
Nihayet o bi.iyuk gun gelir! .• Oh I. l§te 

Canavar ana 

Amerikah Helene Tiernau isminde bir 
gene kadm, a§Jkmm ugrunda iki c;ocu • 
gunu petrole bulay1p tutu§turmu~ ve 
kat;ml§tlr. <;ocuklardan birisi olmi.i§, o
teki oliimden giir; kurtanlmi~tlr. Res -
mimiz, bu canavar ananm tevkif edildigi 
esnada almmi§hr. A§ag1daki resim, o
liimden kurtulan kiir;iik Jimmy'dir. 

merdivenler .. Parmakhga dayanan elle
ri titrer .. Baeaklan birbirine dola§Ir, da
ima ayni veeid .. Bi.iti.in bir senelik hasre
tin bir saniyede odenmesi ve ae<Iga vurul
miyan bir a§km samit itiraf1 .• 

:f.:t-;1!. 

Y1Ilar gee<ti. Frane<ois §i§manladl, ge· 
ni§ledi. S1kla§an sakah arllk ri.izgara kar· 
§I gelebiliyordu. Gene bir mimann ya -
mnda memurdu. Sylvie'ye gelinee gene 
§a'§aah ve cazibeliydi. 

Onuncu YIIdoniimiindeydi. F rane<ois 
§en adimlarla onlara gidiyordu. Bu y!l 
se~tigi hediye de pek k1ymetliydi.. Eski 
bir <.;in vazosu. 

Elinde hediyesi ri.iyas1 kinde dalgm 
dalgm yuruyordu. 

Birden bir bagm§ duyuldu ve Fran'<ois 
ani bir sadme ile yere yuvarland1. Bir 
otomobil ona e<arpml§h. 

~~:(. 

Gozlerini ae<hgJ vakit kendisini sade, 
e<Iplak bir odada beyaz bir karyolamn 
i~inde buldu. Gun batiyordu. Beyazlar 
giyinmi§ bir gene kadm yamba§ma otur
mu§ mii§fik bir tebessumle ona bakiyor
du. F ran'<ois: 

- N eredeyim ~ diye mmldand1. 
Gene kadm bir hastane ismi soyledi. 
Frane<ois gee<enleri hahrlamaga ba§ -

lad1. ~ofori.in bagm~Im ve kendi du§u· 
§Unii hatnladt ve sag kalm1§ olduguna 
sevindi. 

Sonra mi.ithi~ bir fikir varhgmi kap -
lad1. Busesi I. Ona kavu§mak ic;in bir se
ne mi bekliyeeekti. Y asaga ragmen sii -
kutu bozarak: 

- Fa kat.. dedi. T ehlikeli bir yaram 
yok benim.. Kalkabilirim belki.. Hem 
gitmeliyim .. 

Gene kadm ayni tebessumle: 
- Y ok, diye eevab verdi, tehlikeli bir 

yaramz yok aroma istirahat etmeniz la
zim .• Hatta haftalarea yataeaksm1z. 

Fran~ois i.imidsiz bir halde ba~m1 e<e· 
virdi. Ne yaz1k, Sylvie'nin yi!donumune 
gidemiyeeekti. Bir y1l heder olmu§tu. 

~If.~ 

Bu SITada koridordan ayak sesleri gel· 
mege ba§lad1. Biraz sonra kap1 ac;Ild1 .• 

Sylvie ve Raymond .. Adreslerini, kaza· 

zedenin ciizdanmda bulmu§lar ve onlara 
telefon etmi§lerdi. 
Fran<;ois bir saadet hummasi ie<inde ku
zininin elini sikh: 

- Ahl Sylvie!. 

Sylvie onu teselli etti. 

Kazazede anlatmaga ba§lad1: 

- Size geliyordum.. Elimde bir ha

tira .• Kiie<iik ve eski bir <;in vazosu .. Onu 

bulabildigimden o kadar memnundum ki.. 

Bin par~a oldu .• 
Sylvie onu azarhyarak: 

- Bunlan du§iinmeyin §imdi, dedi. 
Bunlan du§iinmeyin! Muhim olan bir§ey 
varsa o da kazaYJ tehlikesiz bir surette 
atlattJgmJZdlr. 

Bunlan soyledikten sonra gene kadm 
Fran~ois'nin yiiziine bakh, o muztarib 

c;ehrede mi.itehassir bir yalvan§ okur gibi 
oldu ve ilave etti: 

- Fakat biitun buhlar benim yJldo· 
ni.imumu tebrik etmenize mani degil.. 

Ve egilerek kokulu yumu§ak yanagm1 
ona uzattl., 

<;eviren: 
FAIK BERCMEN 

Yurdumuzda r;1kmakta olan terbiye 
mecmualanmn say!Sl yedidir: Kiiltiir 
Bakanhgt Dergisi, Enerji, Kiiltiir, Okul 
ve Ogretmen, Ogretmenler gazetesi, Og
retmen Sesi, Yeni Ki.iltiir. 

Kiiltiir Bakanhg1 Dergisinin k1saca 
bir fas1ladan sonra sonkanun 1937 de 
20 - 1 say1h niishast pktl. iki yiiz doksan 
sahife oldugu halde 50 kuru§a satthyor 
ki, yalmz bu husus bile, ahcilara verdigi 
imkan dolaytsile, aynca takdire deger. 

Dergi, yurdda ve yurd dl§mda ki.ilti.ir 
i§lerini ve hareketlerini tamtmtya r;ah§· 
mak ir;in her say1s1m ilk ogretim, orta 
ogretim, meslek egitimi, ar i§leri, yaym 
i§leri gibi ki.ilti.ir faaliyetlerinden biri
ne hasredeeeginden ve bu suretle o ki
stm hakkmda etrafh malO.mat vermi§ o
lacagmdan r;ok istifadelidir. 

Bu say!Slm da ilk ogretim ve egitim 
meselesi, koy egitim, koy egitmenleri 
meselesi i§gal etmektedir. Fazla olarak 
bu mevzuda degerli birr;ok yaZilar, ilk 
okul miifredat program1 ve birr;ok ve
cizeler vard1r. 

Diger mecmualan da hece s1rasile 
kaydedelim: 

Ispartada ikinci saylSl mayista r;tkan 
cEnerjh mecmuasmda terbiye mevzuun
da birr;ok umumi yaZllar oldugu gibi 
clsparta r;evresinde cografi gorii§ler. 
gibi mahalli tetkikler de vardtr. Bu ay
hk derginin fiah 20 kuru§tur. 

cKiiltiir• izmirde ve on be§ gi.inde bir 
t;Ikmaktadir. Miisbet ilimleri, yeni egi
tiro ve ogretim prensiplerini, edebi ve 
kiiltiirel yaZllan ne§reder. Say1s1 10 ku
ru§tur. 

cOkul ve Ogretmen., tstanbulda ay
da bir c;tkmaktadJr, iki senedenberi bir 
c;ok degerli mesleki yaz1lar1m, ders i:ir
neklerini ve ilaveleri havi ve giizel re
simlerle siislenmi§ olarak t;Ikmaktadtr. 
Perakende satilmaz. Ytlhg1, 10 say1 he-
sabile 250 kuru§tur. 

c6gretmenler Gazetesi., iki seneden
beri istanbulda 15 giinde bir r;tkmakta
dtr. Biiyiik k1t'ada iki forma iizerine ba
stlmaktadir. ir;inde muhtelif terbiyevi 
yaztlar vardtr. Say1s1 15 kuru§tur. 

cOgretmen Sesi., istanbulda 15 gun
de bir <;tkmaktadtr. ilk okul i:igretmen • 
lerini ilgilendiren mevzulara aid yaz1 -
Ian ve ilave olarak, renkli levhalar1 ih
tiva eder. Tane ile satilmaz. Ytlhk abo
nesi 200 kurU§tur. 

cYeni Kiiltiir• mecmuaSI senede 10 
say1 olarak t;Ikmaktachr. !~inde ailede 
c;ocuk ve mektebde r;ocuk mevzulan et
rafmda ktymetli yaz1lar vard1r. Say1s1 
15 kuru§tur. 

Diin Ankarada yapdan ma~ ~ok 
iki taraf da temiz bir oyun 

giizel oldu, 
gosterdi 

[Bagta,rata 1 Inc! sahttcdc! j avi, Hayrullah en iyi oymyanlardJ. An· 
tafa, saat on all!ya be~ kala sahaya '<I • karagucunden de kaleci ba§ta olmak i.i
karak her i~.i tak1m1 uzun bir diidi.ikle zere Nusratm arkada§larma n:sbetle iyi 
davet etti. Once misafirler, sonra Anka- oynaq1klan goriiliiyordu. 
rahlar sahaya gelerek halk1 selamladilar. Mekki Said 
Mutad merasimden sonra tak1mlar ma: Bulgar tak1m1 3 . 1 yenildi 
land1. Galatasaray tak1m1 kalede Avm Varnanm Vladislaya futbol tak1m1 
olmak iizere Re~ad, Liltfi - Ekrem, dun T aksim stadyomunda Pera tak1mile 
Hayrullah, ~uavi- Neede~, Si.ileyman, bir mae< yapli. Hakem ~azi TeLranm 
E~fak. Ha§Jm, Danyal §ekh~de; Anka- idaresinde eereyan eden oyunun baz1 
ragucii tak1m1 da At~~ - AI.1 Riza, E~- kiS!mlan, olduke<a· heyecanh oldu. Oy". 
ver - Nusrat, Se~1h, H~hl -. Abd~, nun sonuna kadar mutemadiyen ko~mak· 
Abdu§, Y ~§ar, F ahn, Hamd1 ~~k.~I~deydJ· tan ba§ka hi~bir hasletleri bulunmtyan 

Hakemm m~.<;l .. ~~§lat~n dudug1 ~.e .. be- Bulgarlar ilk devreyi 2 - 1 mag!ub bi
raber Ankaragucunun b,r akml gorul - tirdiler. ikinci devrede ruzgan arkala -
dii .. Lutfi bu hu~umu .keserek buna m.u- nna alan Perahlar, buyi.ik bir ~ansm!Jkfa 
kabxl akma tahv!l eth. F a~~t muhaelffi kar§Ila§arak yiizde yiiz uc; go] flrsatt ka
hattma varan top avuta gittJ. Bundun C<ITdJlar. Nihayet bir go! daha yapan Pe
sonr~ bir iki dakika k.ar§Ihkh denemel~rl.~ rahlar mae<I 3 • 1 kazand1lar. 
ge~h ve top daha z1yade Ankaragucu Bulgar tahmmda nazan dikkati eel -
kalesi oniinde ~onmege ba§ladl. Muhak- bedeeek bir tek oyuncu bile yoktu. Pe • 
kak ~i bu dabkalarda en c;ok yorulan rada ise Valastardis, Roberto, Etyen, 
kalee1 ate~ olmu§tur. Bombino gibi eski oyuneular temayiiz 

Bazan isabetsiz ve liizumsuz olmak1~. be- ettiler. . 
raber cansiparane <;Ih§larile oyuna muda- Vladislavya tak1m1 bugiin de T liksim 
hale ederek golli onluyordu. Hatta E§fa· stadyomunda ~i§li ile oymyacaktn. 
km s1ki §Utunu de topu~ iistiin.e athyarak Bugiin yap1lacak atletizm 
yakalad1. Fakat 17 ne1 dak1kada gene 
boyle bir ~1k1§ta Cue kalesi onundeki bayram1 
karga§ahktan istifade eden Si.ileymanm Istanbul atletizm bayrammm selli7inci 
yerinde bir VUTU§U Galatasaraya ilk go- musabakalan bugi.in Bebekte Kollej sa • 
liinii kazand1rd1. hasmda yap1laeakbr. 

Bu golle birlikte eanlanm1~ gibi gori.i· Miisabakalara saat 14,30 da ba,Ia • 
nen Ankaragi.i~li.iler topu kendi nmf ~a- naeak ve fasJlaslz olarak devam edectk· 
halarmdan kurtarmaga muvaffak oldu • tir. Program §U §ekilde tanzim edilmi§tir: 
Jar. Bu muvaffakiyet hem en bir iki da- 14,30 gec;id resmi, 15 te 100 metro, 
kika ic;inde semeresini verdi. Y a§ar da ta· guile atma, uzun atlama, yuksek atlama 
k1mmm ilk golunu yaptl. Bu gol de Av- 800 metro, disk atma, u<; ad1m, 100 met· 
ninin yersiz bir ~lkl§l SITasmdaho§ kalan ro (bayanlar) smkla atlama, 1 I 0 met
Galatasaray kalesine ve hemen hemen ro mania, 3,000 metro, 1 ,000 metro (yu
biraz evvel~i goli.in §eklinde ahlm.~~h. riiyii§), 1 ,500 metro, 400 metro, 200 

Beraberhk sayJsJ, esasen c;ok guzel ve metro muhtelit tabmlar arasmda bayrak 
t~miz ~evam eden oy~nun .daha heyecanh yan§l, miikafat tevzii. 
b1r §ek1! almasm1 temm eth. Galatasaray- Miisabakalara herkes davetlidir. 
hlar eanl! ve seri oyunlarile hakimiyeti F b h G ·· 

ISTANBUL: 
12,30 plil.kla Tiirk mus!klsl - 12,50 hava• 

dis • 13,00 Beyoglu Halkevi gosterit kolu 
tarafmdan b!r terns!! - 14,00 son - 18,30 
plil.kla dans mus!k!s! • 19,30 konferans: or
du saylav1 Sel!m S1rn Tarcan tarafmdan 
<ingiliz terbiyesi) • 20,00 Miizeyyen ve ar
kada~lan tarafmdan TUrk muslk!sl ve balk 
§arkllan - 20,30 Orner R1za tarafmdan a• 
rabca siiylev - 20,45 Muzaffer ve arkada~
lan tarafmdan Tiirk musik!s! ve balk z,ar• 
kilan (Saat ayari) - 21,15 ORKESTRA • 
22,15 Ajans ve Borsa haberlerl ve ertes! gii· 
niin programt - 22,30 plakla sololar, opera 
ve operet parc;a1an - 23,00 son. 

ViYANA: 
19,05 MUSiKi - 19,35 kon~ma, gramo ... 

fon, spor, haftanm makalesi ve salre • 20,40 
KONSER: ~OPEN'iN ESERLERi - 21,15 
MUSOO • 22,05 MUSOOLi PiYES: BCW}oo 
BERT - 23,15 muhtelif haberler • 23,35 dans 
musikisl. 

BERLiN: 
17,05 iKiNDi KONSERI - 19,05 gramo "' 

fon • 19,20 MUSiKiLi PARQA- 20,05 KON• 
SER • 20,35 haberler • 21,05 EOLENCELi 
KONSER - 23,05 hava, haberler, spor-23,35 
DANS HAVALARI. 

PEI;!TE: 
18,10 QiNGENE ORKESTRASI • 19,15 

konferans - 19.45 NEFESLI SAZLAR KON
SERi - 20,45 spor - 20,55 piyes - 22,55 OR-
KESTRA KONSERi - 24.05 BULGAR MU~ 
SiKiSiNDEN ~AN KONSERI - 1,10 son 
haberler. 
BUKRE~: 
18,05 ORKESTRA KONSERI • 20,05 mll

letler!n zamam - 20,25 KORO KONSERt-
21 plyes - 22,05 o zaman kararl~tmlaca.k: 
yaym - 22.35 hava, haberler, spor ve sat .. 
re - 22,50 GECE KONSERi - 24 son haber
ler. 

BELGRAD: 
20,35 ulusal yaym, konferans - 21.05 

Panc;ova'dan nakil, haberler - 22,15 KON
SER - 23.05 haberler - 22 ,15 KONSER .. 
23.05 haberler - 23,25 Pan~ova'dan nakU. 

LONDRA: 
18.05 ORKESTRA KONSEtd • 18,25 p!yes-

19.55 ORKESTRA KONSERt - 21 d!n1 ya .. 
ym. haberler ve salre - 22,55 KONSER -
23 35 son. 

PARis rP.T.T.l: 
18,05 ORKESTRA iLE BARKILAR-18,35 

plyes - 19,05 komedl - 19.35 haberler, gra
mofon. hava ve sa!re - 21.35 ORKESTRA 
KONSERI - 22.05 SARKILAR - 23.35 ha. -
berler, gramofon, hava - 24,10 daru: musl
k!sl. 

ROMA:· 
18.35 haberler. spor • 20,55 radvo sall w 

neler! - 21 .35 konu~ma - 22.05 KARit;!IK 
MUSiKi • 22,20 BUvUK KONSER, en son
ra haberler ve DANS MUSiKist. 

ele almakta gecikmediler. Gene Giic ka· ener a ~e • unet 
lesi oniinde dola~maga ba~hyan ve kale- kar§tla§Iyor NOBET~i ECZANELER 
ei Ate§i hayli yoran top nihayet Ha§imin Bugiin Kad1koy stadyomunda Gi.ine•-

x Bu ak§am ~ehr!n muhteUf semtlerind~ 
ayagmdan kaleye girdi. le F enerbah<;e kar§Ila~acaklardir. Gi.ine§• no.betc;i alan eczaneler §unlardtr: 

Galatasaraym bu hakimiyeti birinci dev- Fenerbah~e rna<;! hem milli kUmede. hem Istan~Ul cihetindekUer: 
renin sonuna kadar devam etti. Sadece de 1stanbuldan buna i•tirak eden dart Eminiiniinde (Be§lr Kernan, Beyazldda. 

H d . • CHaydar), Kiigiikpazarda (Hlkmet Cemm 
37 nci dakikada Giic sola~1g1 am inm tak1mm aralarmda,ki tasnifte biiyiik rol Eyiibsultanda. (H!kmet Atlamaz), §ehreml~ 
tamamile ~ahsi gayretile Galatasaray a· oymyacak mahiyettedir. ninde (N!i.zim Sad1k), Karagiimrilkte (SU• 
leyhine ikinei gol oldu. DI"narli Mehmed bu sefer de adl, .f!!amatyada <Teofilosl, §ehzadebal,lm .. 

D · kl · k S'l da (Universitel, Aksarayda (Zlya NurD, 
evrenm sonu ya a§ml§ en Ii. eyman d d f Fenerde <Emilyadil, Alemdarda (AbdUl .. 

iie<uneii goli.i de atarak tak1mJm galib basta raporu gon er i. kadlrl, Bak1rkiiyde (Hilru), 
mevkie C<Ikardl. Serbest giire~ musabaka!anmn onu - Beyoglu c!het!ndekller: 

d k b k Id v h istlkldl caddes!nde (Kanzukl, AitmCida. .. 
lkl·nct' de••re muz e i pazar giiniine ua 1 1gm1 a- 1 .. 

d d k v rede (Gune~), Gala tad a Topc;ularda. (Spo-
lstanbul borsaam a iin ii lkinci devrenin ilk dakikalar.ndan ili· her vermi~ Dinarhmn da Bileeikteki gu- ridlsl, Taks!mde (Nizameddin), Tarlaba .. 

vaziyet baren ayni eanhhgv 1 gaster en Galatasa • re§lere gitmek mecburiyetinde bulundu • ~mda (Nih ad), ~i§Ude (Halk), Haskiiyde 
v k d' 'l .. .. k · t' v 5 <Barbut), Kas1mp~ada (Vasif>, Be~lkt* 

Diin !stanbula Trakya ve Anadolu • rayhlar muntazam ve giizel paslarla daha gunu, en lSI e goru§me 15 Jyen ar a ta (All R1zal, Sar1yerde (Asaf>. 
dan 1160 ton bugday, 45 ton c;avdar, 60 di.izgiin bir oyuna gee<mi§lerdi. Galata - gelmesini istedigini yazmi§Ilk. Uskiidar, Kadikoy ve Adalardaldler: 
ton arpa, 26 ton beyaz peynir, 5 tox:. tif- saraym ikinei devredeki ilk goli.i 20 nci Dinarh Mehmed birgun sonra Bursa- Uskiidarda (Ahmediye), Kadikoytinde 

- 4 1 · d h • h b' · · Modada (Moda), Biiyiikadada (Ha!k), Hey-tik, 1 3/4 ton ka§er, 3 1/2 ton yapag1, dakikada Danyalin 51k1 bir §Utile oldu. ya ge ml§ ve ora a usus1 mu a mmiZI bel!de (Tana~). 
ton nohud, 12 ton m!Slr, 59 ton un gel· Ankaragiicu takJmma gelince birinei dev- bularak 1s~anbulda bulunan pehlivanlan ---------------
mi§tir. redeki gayretlerinin dahi azaltm§ bir va- alenen Bursaya, giire~e davet etmi~ti. Davet 

istanbuldan hariee 400 ton r;avdar, ziyette oldugu sezilmekteydi. Daha dog- Dinarh bu davetleri yaparken kendi- Haydarpa§a Lisesini Bitirenler Ku • 
19 1/4 ton yapagt ve 2 ton da ir; fmdtgr rusu Giic kalesi toplu ve ahenkli bir e<a• sile muhakkak gure§mek istiyen Arne - rumunun senelik kongresi 23 mayts 937 
gitmi§tir. h§madan ziyade geli§igiizel mlidafaaya rika bogasmm Bileeik veya Bursaya ka- pazar giinii ekseriyet olmad1~1 ir;in ya • 

Diin istanbul borsasmda §U fiatlarla e<ah§Ihyor, slkl§lk vaziyetlerden s1ynlarak dar gitmiyeeegini, dolaYJsile davete iea- pllmamt§ ve kongre 30 mayts 937 pazar 
satl§lar olmu§tur: yap1labilen akmlar da netieesiz kahyor· bet etmemek ay1bmm kendisinden kalka- giiniine tehir edihni~ oldu~undan i.iye-
Yumw~ak bugday kilosu 6 kuru~tan du. Yalmz bu akmlarm birinde Abduliin cagm1 zan ve iimid etmi§tir. Amerikah lerin (bugiin) saat (10) da Emini:inii. 

k k d 4 32 ku ' Halkevinde bulunmalart rica olunur. 
6,17 uru~a a ar, san misir ' ru~- sJkl bir §utile Ankaragi.ieunun ii~iincu go- masrafma katlamp Bileeik veya Bursaya Haydarpa§a Lisesini Bitirenler 
tan 5 kuru~a kadar. Iii kaydedildi. gitmege karar verinee Dinarh Mehmed Kurumu 

Diin yabanc1 borsalarda ~u fiatlarla b k b' k k I b 1l••••••••••••••--s Devrenin bitmesine yedi sekiz dakika a§ a IT ae<ama yo una sapml§ u - •r 
alivre sab§lar olmu§tur: 1 k d D" y · h' d k'l · 

kalmi§ti. Giicluler beraberligi temin ic;in unma ta 1r. un em§e IT en e<e 1 m1~ 
Madelet Bugv day kilosu 5,40 kuru§ tan 6,61 ku- o· 1 M h d · 

Memurlar memnun .... ·e gayrete geldiler. Buna mukabil Galata • ve mar I e me 1mzasm1 ta~1yan §U 
v ru~a kadar, arpa 4,92 kuru~, m1s1r 3,97 1 f Id k y · h' h"kA 

" sarayhlann be§inci goli.i de yapmak i.izere te gra I a 1 : « em§e IT u umet ta • c;:: k E • miitettekkir kuru~, keten tohumu 8,16 kuru§, ir; fm· b b' . d d S hh ._,ap a v1 
~ Gi.ie kalesine seri ve tehlikeli ini~leri go- i min raporu sureh a§agl a 1r. 1 i 

Diinkii niishamizda, Akay ve ~irketi dtgi 94,15 kuru§~' ••- ruldu, fakat netice degi§medi ve Galata· ozi.ir beni on giin kadar giire§ten menet- ilkbahar modellerinde 
Hayriye idarelerinin yalmz resmi ba - t·~· · t · d · · d"I · T 1 tenzilit yap1yor 

Nurullah Esad Su··mer geli"yor saray tak1m1 4 • 3 galib vaziyette !aha • 1gmm gaze emze ercm1 1 erun.» e • reme dahil maa§l! devlet memurlarma f kl' d k .. d d 
dan ayTildi. gra a e 1 o tor raporu mun ereeat1 a G Uney P alas • Beyogwlu hasrettigi mslf tenzilath karnelerden Si.imer Bank Umumi miidiirii Nurul - d 

Belediye memur ve miistahdemlerile lah Esad Si.imerin yarm izmirden §eh _ Bugunkii kar§Ila§ma Ankara spor se· ~u ur: ls t iklal caddesi 
hiikumet biit"es1'nden u··cret alan me ~ yircilerine temiz, di.izgun ve gi.izel bit «Dinarh Mehmed pehlivan muayene· ••••••••••••••• .. -, rimize donmesi beklenilmektedir. Nu - · d 1 I' · b b 
mur ve miistahdemler ve sermayesi ta- rullah Esad buradan Karabiike giderek oyun seyretmek fmahm kazand1rd1. H~- sm e so e mm se a e ve mutavaSSit par- Dans dersleri 
mamen devlete aid idarelerin memur in§asma ba§lanan Demir ve c;elik fab- men her iki taraf da kendilerinden bek • maklarmda incik neticesi dahame ve ha- Husust ve miinferiden (asri dans 
ve miistahdemlerinin istifade etmeleri- rikasl hakkmda tetkiklerde buluna - lenen oyunu tam §ekilde gostermemi§ sa- rekatmda veca ve mi.i§kulat o!dugundan dersleri) Beyoglu Karlman kar§tsmda 
nin takarriir ettigini yazmi§bk. cakhr. y!labilirler. Galatasaraydan Needet, Si.i- on gun kadar giire§ yapam1yacagm1 nahk eski Polonya Nur Ziya sokak No. 3. 

Memurlar1 hakh olarak sevindiren bu •••••••••••••••••••••••!ii•lllil••••• rapordur. 28/5/937 Yeni§ehir hiikumet Miiracaat saatleri: (12-14), (17-20) ye 
havadisimiz iizerine dun memur kari-

1
• p E K ~LD•u•REN ZEHI•R tabibi Saib Giray, Belediye tabibi Zey· kadar profesor Panosyana. 

lerimizden mektublar ald1k. Hemen V nelabidin. 

hepsi muhtelif devlet idarelerinde me • MA DGE EVA NS ve CHESTER MO RRIS Dinarlmm telgrafile doktor raporunu f B u g U n 
mur olan bu karilerimiz, verdigimiz ha- d • I h" okuyunea gulmemek kabi'l deg~l'ldi'r. Dl'- SARAY Sl"nemaslnda berden dolayt memnuniyetlerini bildi- SiNEMASI taraf•n an gdrii. memit mnt ., ve 
rerek bu karan alan iktisad Vekilile ve hevel'anh bir film ve narlmm parmaklan ne zaman incinmi§tir ~ 
Deniz Mi.iste§an Sadullaha te§ekkiir et- 2 film birden L OREL ve H ARDY - <;OCUK HJrsJzlarl 0 vaziyette Bileeige gure§e gidiyor veya 
mektedirler. gosteriyor. Mevaimin kahkahas1. Buraya Amerikahyi c;agmyorken agnmi-

Bu miinasebetle ~unu da kaydedelim Bugiln sa at 11 de tenzilath matine. yor muydu ~ Dinarh Mehmed boyle muh 
ki, bu tenzilatm biitiin memurlara te§- telif hilelere ba§vuraeagma idmamm ye-
mili kararmda amil olanlar arasmda A- DUnyanan en bUyUk sirkl geldi rinde degildir, Bana on giin miisaade e-
kay ve ~irketi Hayriye tarifelerini tes- Etleoce haftas1 T U R K ainemas1nda ba~lad1 din, haz1rlanay1m dese daha sportmenee 
bit eden komisyonlara riyaset eden De- 1000 kahkaha • ems a lsiz varyeteler hareket etmi§ olurdu. 
niz Ticaret Mi.idiirii Mi.ifid Necdet te p A 0 Merhum futbolcunun babasi· 
vardir. Vaziyetleri itibarile bu gibi ko- A L y c; 
layhklara mazhar olmalan pek yerin- Komikler lcrah JOE BROWN ve PATRICIA ELLIS nm te§ekkiirii 
de olan memurlar hakkinda boyle hi • Bu kadar ne!/eli filim goriilmemilitir. Bugun saat 11 de tenzifath matine • Topkapl Spor Kuliibii B tak1mmda bulu-
mayekar bir karar almmas1 sebeble - nan oglum Taceddinin gene ya.,ta hayata 
rini haZirhyan Deniz Ticaret Miidiirii s ·u· M E R s.·nemaslnda gozlerini kapiyarak aramlzdan ebed!yyen 

aynlmasmdan miitevellid acllanmiza biz-
Miifid Necdete de te§ekkiir etmek bir zat cenaze meras!minde bulunmak ve '<e-
vazifedir. HARRY BAUR ve DANiELLE DARRiEUX' nUn Ienk gondermek suretile 1$tlrak etmi$ olan 

Emsalsiz muvaffakiyet kazand1klara en bUyUk temsill Topkapi Halkevl miimesslller!ne ve kuliibu --···-Miihim ilan 
istanbul Ankara caddesi Cumhuriyet 

kutiibhanesi hususi bir ticarethanedir. 
Bu kiitiibhanenin ve sahibi Alinin mat
baa ve gazetemizle hir;bir rab1tas1 olma
di~I ilan olunur. 

T A R A S B U L B A arkada~~larma ayn ayn $iikranlanmi sun-
maga teessiiriimiiz dolay1s!le yeti§emedi
g!mden merhumun hatualarma hiirmet ve 

ve ayrJCB : BUCK JONES' un gtirUimemifl yeni film l. kederli ailemlzin ac1Iarma biitiin kalblerile 
K I R M I Z I D E R i L i L E R ,.. E T E S i l§tirak eden gazetenizle aleni ~iikranlanm1 

Y sunanm • 
.. _____ Yaz flatlare 1 25, 30 ve 35 kuru!• -----~• Babas1: Sellm Ota~a. 

Gori.ilmemi¥ yeni ve ,aya n• 
hayre t bir filim 

6LDMEVi 
Heyecan • Dehf1el • TeeaaUr 

ve mevslmln harlkasa. 

Mavi Valsler 
Tamamen renkli gfizel fi lm. 
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30 Mayts 1937 

lspanyada mesele olan 
bir • yen I hadise 

Majork adastnda italyan harb gemileri bombardt
man edildi - Valansiyada bir ingiliz kargusu babrddt 

M. Litvinof Cemiyeti Akvamda ag1r sozler soyled 
Cenevre 29 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti konseyinin diinkii toplantiSI esna -
smda Delvayo'nun nutkundan sonra soz 
alan Yvon Delbos, lspanyaya ademi mii
dahale siyasetinin verdigi neticeler hak -
kmda izahat vermi§ ve bu siyaset saye· 
sinde ihtilafin buyiimesinin online ge~ildi
gini soylemi§tir. Nam, Milletler Cemiye
tinin Londra komitesinin gayretlerine mu· 
zahir oldugunu ve yalniz lspanyol mille
tinin kendi mukadderatma hakim bulun • 
dugu hakkmda ittifakla bir karar sureti 
kabul edilmesini meclise teklif etmi§tir. 

Litvinof, bundan sonra konseyin sarih 
bir tecavuz vak'asJ kar§Ismda bulundugu
nu c;iinkii miisellah ecnebi kuvvetlerinin 
Cemiyet azas1 bulunan bir devletin ara • 
zisini istila etmi§ oldugunu beyan etmi§ -
tir. 

Litvin of demi§tir ki: 
«- Ecnebi mustevliler lspanyol mil -

letine kendine hie; uym1yan siyasi bir reji
mi kabul ettirmege ugra§Iyorlar. Eger bu 
te§ebbi.is muvaffak olursa, diger memle • 
ketlerde isyan c;1karmaga matuf buna mii
masil vak' alar kar§ISlnda kalmakhglmlz 
da muhtemeldir. lspanya, memleket hal
kmm istedigi bir hiikumete sahib olmah -
d1r. T emsil ettigim hukumetin ken dine 
mahsus bir ideolojisi vard1r, fakat bunu 
ba~ka memleketlerde tatbik etmege hic;bir 
zaman te§ebbiis etmemi§tir. Milletler Ce
miyeti lspanyanm mukadderatile alaka • 
dar olmak istemezse, zannederim ki, su
reti kat'iyede mahvolmaga mahkum olur. 

Konseyin lspanyanm davetini nazan 
itibara alacagm1, bunun ic;in iimid etmek 
isterim.» 

Eden'in miidahalesinden sonra Y eni 
Zelanda v.e lsvec; murahhaslan, soz al -
rnl§lar ve !ngiliz murahhasi gibi onlar ~a 
ispanyaya her tiirlu ecnebi mudahalesm
den ic;tinab edilmesi laz1m geldigini, bii • 
tiin ecnebi goniilliilerinin geri ahnmasl 
ic;in bir mutareke yap!lmasl icab ettigini 
ve Milletler Cemiyeti konseyinin ademi 
mudahale komitesinin gayretlerine muza
hir olmas1 iktiza ettigini .Oylemi~lerdir. 

ltalyamn protestosu 
Londra 29 (A.A.) - Ademi mi.ida

hale komitesi, dun ogleden sonra ltalya 
hiikumetinin protesto notasile me§gul ol-
mu§tur. • 

Bu notaya gore, 26 may1sta lspanyol 
hiikumet tayyareleri halyan harb gemile
rini bombard1man etmi§lerdir. Bombard! • 
man neticesinde Palma de Majorca'da 
demirli duran Guarto kruvazorile muavin 
kruvazoriinde bulunan ltalyan bahriye 
zabitlerinden 6 ki§i olmii§ ve birkac; ki§i 
de yaralanmi§hr. 

Roma, gemilerinin mi.idafaast ic;in Ia -
zrm gelen tedbirleri almak bakkm1 muha
faza ettigini beyan etmekte, ayni zaman
da da meseleyi ademi miidahale komite -
sine bildirerek ademi miidahalenin kon • 
troliine memur alan bu gemilerin hiicuma 
ugramasm1 protesto etmektedir. 

ltalyan hiikumetinin protesto notas1 ln
giliz Harvey muhribile Alman Deutecb -
land ~Jrhbsmm o esnada Guarto ve Ba • 
letta'nm yanmda bulunduklarmJ ve ha • 
diseye §ahid olduklanm tasrih eylemekte
dir. 

Komite, tahkikat yap1larak neticeye 

gore icab eden tedbirlerin almacagma 
dair bir karar sureti kabul etmi§tir. 

Ademi miidabalenin kontroliine memur 
gemilerin emniyetini temin etmek maksa
dile Palma de Majorca'da bir emniyet 
mmtakasJ tesis edileceginin Valencia hii
kumeti tarafmdan lngiltere hiikumetine 
bildirildigi ogrenilmi§tir. 

lspanyadaki dahili harbin <<insanile§ti • 
rilmesi» ic;in iki muharib taraf nezdinde 
te§ebbiiste bulunulmasJ meselesi 31 mayJs
ta miizakere edilecektir. 

H arbiye N ezaretinin tebligi 
Valencia 29 (A.A.) - Milli Muda

faa Nezareti teblig ediyor: 
Ramadan gelen baz1 haberler, Palma 

de Majorc'un cumhuriyet tayyareleri ta
rafmdan bombard1mam esnasmda bir 
ftalyan gemisinin hasara ugradtgml ve 1 · 
talyan hiikumetinin Londra ademi miida
hale komitesi nezdinde bu hadiseyi pro -
testo ettigini bildirmektedirler. 

Milli miidafaa Nezareti, gec;en per • 
§embe giinii Alman deniz kuvvetleri ku -
mandammn ·ihtarma verdigi cevab1 tek -
rar eder: 

I - Alman ve ltalyan barb gemileri 
Majorc adasmm kontrolu ile miikellef de· 
gildirler. 

2 - Kontroliin lspanya kara sulan 
dabilinde yapi!mtyacagt evvelce karar • 
la§hnlml§hr. 

Binaenaleyh ltalyan ve Alman harb 
gemilerinin Majorc' da mevcudiyetleri hie; 
bir vec;hile hakh goriilemez. 

Alman lilo humandantnrn 
protestosu 

Berlin 29 (A.A.) -Alman istihba • 
rat biirosu teblig ediyor: 

Alman deniz kuvvetleri kumandam 
Valencia hiikumetine sarih bir nota gon
dererek ademi miidahale kontroliine me • 
mur olan ve Palma de Majorc'da bulu -
nan Alman harb gemilerinin i.izerinden 
miikerreren lspanyol hi.ikumet tayyarele· 
rinin gec;mesini protesto etmi§tir. 
Bir lngiliz hargosu Valan•iya'da 

batmldz 
Valansiya 29 {A.A.) - Royter A

jansl Cabin ismindeki ingiliz kargosunun 
Valansiya limanmda, bir bomba tesa -
di.ifile bathgmt teyid etmektedir. Miiret • 
tebattan yedi ki§i olmi.i§ ve sekiz ki§i ya • 
ralanml§tlr, 
ldama mahkii.m edilen Alman 

tayyarecileri de miibadele ediliyor 
Bilbao 29 (A.A.) - Bugi.in Bask

larla asiler arasmda harb esirleri miiba -
dele edilecektir. Bilbao halk mahkeme -
since idama mahkum edilmi§ alan Alman 
tayyarecilerile birkac; ecnebi daha, iki 
Rus tayyarecisi, birkac; lspanyol asiler ta
raftndan tevkif edilmi§ alan F rans1z ga· 
zetecilerinden Mallet - Dauban ile mi.i • 
badele edileceklerdir. 

Basklar tarafmdan serbest b1rakilacak 
olan esirler, bir Frans1z harb gemisile 
Bayonne' a nakledileceklerdir. 

Barselon gene bombardrman 
edildi 

Barcelona 29 (A.A.) - Bu sabab 
saat 3, 15 te asi tayyareleri §ehri bombar
dtman etmi§lerdir. C>len ve yaralananla • 
rm adedile basar miktan heniiz tesbit edi
lememi§tir. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 88 

BiZ iNSANLAR 
'============== Yazan: Peyami Safa ==-~' 

- Bu zikzagm kendisini batJracagmJ Orhan yolda gene dii§iinceliydi. 
hissederse di.izelir. Bilir misin ki bu, biraz - Vediaya amcam hakkmda fazla 
da tebligi resmilerin verecegi habere bag- izahat vermeli miyim ~ diye sordu, ic;imde 
h bir§eydir. Memleket sallandikr;:a kadm ona kar§t c;ok samimi olmak ihtiyac1 var. 
kalbi bu zikzaktan kurtulamaz. Belki sefaletten esash surette kurtulaca-

Eve gelmi§lerdi. Sofrada Orhan dii- g1m1 da ona hissettirmek istiyorum. 
~iinceliydi. Elazizde nekadar kalmaga - Ben senin yerinde olsayd1m yalmz 
mecbur olacagtm tahmine r;:alt§h. hleri amcamm vefatm1 ve Elazize gitmege 
aylarca siirebilirdi. Bu seyabatinin tefer- mecbur oldugumu soylerdim. 
riiattm dii§iiniirken Vedia goziiniin oni.in· Orban, sebebini iyice anlamadan, Ne
den gitmiyor, hep lstanbula erken don- catinin bu tavsiyesini dogru buldu. Hal· 
mek miimki.in olup olamJyacagtnl anlamak buki aksine, Necatinin tabiati daha ac;1k 
istiyordu. Ktza kar§l zafmm bu derece- ve samimi bo§ah~lara dab a meyyaldi; 
sini Necatiye bile itiraf edemedi ve uzun mahremiyetini arkada~tndan daha giic· 
muddet sustu. Y emekten sonra hem en liikle feda etmege alt~an Orban ic;in, k1za 
Yahya gitmek ihtiyac1 ic;indeydi. Necati- kar§t daha kapah durmak tabii iken, bir
nin de mektebi oldugu ic;in esasen aynl- denbire bu ac;Ilma ihtiyacJ nereden geli· 
mal an laz1m geliyordu. yordu ~ Belki de servet iimidinin verdigi 

Orban az yemek yedi ve sofradan kuvvetten. Orban buna da emin degildi. 
kalkh: Necatiden aynld1. 

- Ben sabahleyin Vediaya ugrama· Yahya gittigi zaman Vediay1 piyano 
hydtm, dedi, klZI hasta buakttm. Hie; ba~mda buldu. Gene ktz hemen ayaga 
olmazsa ogleden sonra tekrar kaye don- kalkm1stt. Orhan yalvard1: 
mek istiyorum. · - Devam ediniz, ne zamandanberi 

Kahvelerini ic;tiler ve c;tktLlar. size piyano c;almamz1 rica etmek istiyor-

CUMHURIYET 

ithalat serbestisi 
Temmuz ortalartnda 
tatbikata ba~Ianacak 
Y eni itbal rejimi hakkmda hazulan

makta olan kararnamenin heniiz ikmal e
dilemiyen iki noktas1 kalmi§hr. Bunlar 
da bugiinlerde tamamlanacak ve kararna
me aglebi ihtimal r;:ar§amba giini.i ne§re· 
dilecektir . .Su vaziyete gore ithalatm ta
mamen serbestisi ancak temmuz ortala
nnda ba§hyacakttr. 

Piyasada ithalatm serbestisine aid ha
berler bi.iyiik bir alaka ile takib edilmek
tedir. 

Yeni §ekille ithali memnu e§ya yalmz 
bugun gumriik tarifesinde esasen itbali 
menedilmi~ olanlar kalacakttr ki bunlar 
muayyen birkac; maddedir. Diger madde
ler kamilen giimriik resmini vererek mem
lekete girebilecektir. Bu §eklin tatbik1 
ic;in tabii baz1 maddelerin giimriik resim
leri yiikselmekte, baz1larmm da indiril
mektedir. 

---M......,O-T-EF-E.--RR/1( 

lkbsad ve Ticaret Mektebi 
Mezunlar cemiyeti 

miimessilleri 
Merkezi Ankarada bulunan Yliksek 

ikhsad ve Ticaret Mektebi Mezunlar 
cemiyetinin §ehrimizde bulunan azalan 
!stanbulda bir mlimessil idare heyeti 
bulundurmak iizere Beyoglu Halkevi 
binasmda bir toplanh yapml§lar ve bu
nun riyasetine istanbul Defterdarhg1 
Muamele vergisi komisyonu reisi Os -
man Nuri Bayman ve azahklardan ne§
riyat ve muhasebe i§lerini tedvire Zi • 
raat Bankas1 kontrol servisi §ef muavini 
Celal Chis, mekteble rabJtay1 temine 
Yiiksek ikhsad ve Ticaret me]ttebi mli
dlir muavini Enver Kokc;li, veznedarltga 
Slimer Bank memurlarmdan Nedime 
Agunsoy ve daimi temas ve baghhk ko
luna da inhisarlar merkez muhasebesi 
memurlarmdan Medeni Berk sec;ilmi§, 
murahhas azahga da Afyon inhisan ip
lik blirosu §efi Tahsin Hamdi Yazlcloglu 
ve muraktbhklara da I§ Bankas1 Galata 
§Ubesi memurlarmdan Nezihe !~levle Kl
zllay istanbul sat!§ deposu muhasibi Is
mail Otar intihab edilmi§tir. 

1§ Bankas1n1n Londrada 
a!racagi§ube 

I§ Bankasmm Londrada ac;aca/P §U 
beye aid i§leri tetkik etmek iizere Lon
draya gitmi§ ve Ba§vekil !smet inonli 
ile birlikte §ehrimize donmli§ olan I§ 
Bankas1 idare meclisi azasmda izmir 
saylaVI Hamdi Aksoyla Banka Umum 
miidlirii Muammer Eri§ bugiinkli tren· 
le Ankaraya di:inecekler ve Londradaki 
tetkikleri neticeleri hakkmda alakadar
larla gi:irii§eceklerdir. Bankanm Lon -
drada ac;acag1 §Ube hakkmda bu gi:irli§
melerden sonra icab eden kararlar ve -
rilecektir. 

Radyo makinelerinden 
ahnan gi.imriik 

Bliylik Millet Meclisi enclimenlerinde 
tetkik edilen telsiz telgraf ve radyo 
kanununa, radyo makinelerinden ahnan 
yiizde yirmi glimrlik resminil'l. kaldml -
mas1 hakkmda bir maddenin eklenerek 
Meclise sevkedildigi bildirilmektedir. 

DENIZ ISLER/ 
Sabhga !rikarilan vapurlar 
Denizyollan idaresi emektar Giilce -

mal vapurunu satthga c;Jkarml§hr. Giil
cemalden ba§ka Sakarya ve Giilnihal 
vapurlan da yakmda hurda olarak sah
lacakhr. -···--lplik tarife kontrolu 

kaldirildi 
iplik ithalatmm serbest b1rakllma -

smdan sonra Ticaret Odas1 iplik ihtika
rma mani olmak ic;in yaphgl tarife kon
trolunu kaldJrmJ§tlr. <;iinkii kararname
nin ne§ri iplik fiatlanm normal hadde 
getirmi§tir. 

dum. 
V edia bemen piyanodan uzakla§ti ve 

Orhanm 1srar temayiiliinii kmh. Oturdu
lar. KJZin gozlerinde siteme benzer bir§eY 
vardt. Orban hemen soylemege mecbur 
oldu: 

- Sabahleyin gelecektim, dedi, fakat 
Elazizden fena bir haber ald1m: Amcam 
vefat etmi§. 

K1z birdenbire omuzlarm1 yukan kal
dirdt ve gozlerini ac;ti. Bi.itiin dikkatilc 
Orbanm yiiziine bakarak teessiiriini.in de
recesini tabmine c;ah§Iyor gibiydi. Sonra 
oniine baktt ve hic;bir §ey soylemedi. 

Orhan devam etti: 
- Uzun zamandanberi kendisile dar· 

gmd1m. Zaten ben akrabamtn hepsile 
dargm1m. Bu baber, her olen insana kar§l 
derin merbametimizin ve miisamahamJZin 
sevkile, amcamla aramdaki ibtilafm bi.i
tiin mes' uliyetlerini ban a yiikler gibi ol
du. Oyle degi] midir~ Sevdigimiz biri 
oJiirse, ona yaptlglmiZ bi.itiin haksiZ!Jk}a
rm azab1 da matemimizin ir;:ine dolar; hat
ta oliimi.in kederi gec;tigi balde bu pi§· 
manhktan c;ok devam eder, sanmm. 

Vedia kederli ve hafif bir ba§ hareke
tile tasdik ederek susuyordu. Orhan aya· 
ga kalktt: 

- Baz~ i§ler ic;in Elazize kadar git· 
mege mecburum, dedi. 

Bunu soylerken ayaga kalkml§ olma-

Suriye heyeti diin ak§am 
§ehrimizden ge~ti 

Ba~vekil cok nikbin gorunuyor 
Cemil Milrdiim 
miizakerelerde 

raya 

Paris ve Cenevrede ii~ 

bulunacagtnt, donii,te 
ugrtyacagtnl soyledi 

tarafb 
Anka· 

[Ba~tarat& 1 tncl sahttecteJ I rek bu mi.ijdeyi Suriye Ba§vekili Cemil 
Suriye heyeti evvela Parise giderek, Mi.irdiime vermi§tir. Suriye B~§vekili 

Hatay meselesinin halli ic;in Fransa ile arkada§Jmlza §Unlarl soylemi§tir: 
hi.ikumetimiz arasmda son zamanlarda B ... d · d k 1 
cereyan eden mi.izakereler hakkmda iza- «- u mu] emz en r;:o. memnun ° · 
hat aldtktan sonra Cenevreye gidecekler- dum. Bu suretle aramtzdaki meseleler hal-
dir. ledilmi§ oluyor. Ti.irkiye ile Suriye ara • 

Heyet Ankaraya da geleceh smda esasen dostane ve samimi miinasebat 
Hatay meselesinin kat'i surette hallin- vard1. Bundan sonra bu mi.inasebat bir 

den sonra anla§mamn tatbikma aid tefer· kat daha samimile§ecek, daba ziyade te • 
riiat Cenevrede tesbit edilecektir. Bunu arkki ve inki§af edecektir. 
miiteak1b, Suriye heyeti memleketine do- Bu mes'ud neticeden sonra bir aya ka
nii§unde Ankaraya ugnyarak, hiikumeti- dar Ankaraya donebilecegimizi soyliye
mizle dogrudan dogruya temaslara giri§e· bilirim. 
cektir. Bilahare, Hariciye Vekilimiz Tev- -·- Tiirkiye, Suriye ve Fransa arasm
fik Rii§tii Aras Asya paktm1 imzalamak da akdedilecek olan iic; ta1afh anla§ma 
iizere Bagdad ve T ahrana giderken ;iam- nerede imzalanacak ~ 
dan gec;erek Suriye Ba§vekilinin ziyare
tini resmen iade edecektir. 

Hatay meselesinin halli neticesinde, Su
riye hi.ikumeti MISln takiben Milletler 
Cemiyetine gireceginden, bu bususta hi.i
kumetimizin de muzaheretini temin etmi§ 
bulunacakhr. 

Ba,vehilin b.eyanah 
F evkalade nikbin oldugu yiiziinden 

belli olan Suriye Ba§Vekili Cemil Miir
diim, diin gece Haydarpa§ada kendisile 
gorii§en bir muharririmize §UnJarl SoyJe
mi~tir: 

«- Sancak meselesinin son safhas1 
hakkmda malumat almak ve Frans1z rica· 
lile temaslarda bulunmak i.izere dogru 
Parise gidiyoruz. Oradan Cenevreye gi· 
derek Ti.irkiye, Suriye ve Fransa arasm
da akdedilecek anla§ma miizakerelerine 
i§tirak edecegiz. AldtgJmlz son haberlere 
gore, bugiin Cenevrede Ti.irk ve Frans1z 
murahbaslan arasmda bir anla§ma imza
lanacakhr. Meselenin esas1 bu suretle 
halledildikten sonra, artJk i§in teferruati
le i§tigal edecegiz demektir. 

- Elde edilen netice hakkmdaki mi.i
taleamzl sorabilir miyiz? 

- Bir diplomat daima nikbin olma· 
hd1r. Bu dakikada ben de her zamandan 
ziyade nikbinim. Esasen Suriyeliler bi.iyiik 
kom§ulan Ti.irkiyenin dostluguna daima 
biiyiik bir ebemmiyet atfetmektedirler. 
Bu itibarla istikbalden r;:ok nikbin bulu
nuyorum. Cenevrede elde edilen netice· 
nin teferruahm heni.iz bilmiyorum. Bunu 
ancak Pariste ve Cenevrede ogrenecegiz. 
Herhalde donii§te Ankaraya ugnyarak, 
Ti.irk ricalile §ahsi temaslarda bulunaca
glz. Tiirkiye Hariciye Vekilinin de Bag
dada giderken .Sarna ugnyacagm1 haber 
ald1k. Bu baberin tahakkuk etmesini can
dan temenni ederiz. 

Son zamanlarda Avrupaya gidip ge
lirken Turkiyede bize kar§I gosterilen fev
kalade hi.isnii kabulden son derece miite
hassis oldugumuzu bilhassa kaydetmek 
isteriz. Me§gu]iyetimiz dolaytsile §imdiye 
kadar r;:ok sevdigimiz Tiirkiyede fazla 
kalamadtgtmJzdan miiteessif bulunuyor
duk. fn§allah bu sefer doni.i§te birkac; gi.in 
Ankarada kalmz.» 

Ba,vekil, Cenevre itiUilandan 
fok memnun oldu 

Suriye heyetinin hareketinden evvei, 
Hatay meselesinin muvaffakiyetle bittigi
ne dair olan baber §ehrimize geldiginden, 
bir arkada§Jmiz gece Sirkeci ga~na gide-

·. 
51, hemen hareket etmek i.izere oldugu 
zanmm vermi§ti. Vedia ba§lni kaldud1 ve 
hayret ic;inde: 

- Bugiin mii? diye sordu. 
Hayretine endi§e de karl§IYOrdu. Onun 

bu alakas1 Orhamn gururunu ok§ad1. Ce
vab vermekte gee; kalarak bu endi§enin 
ne kadar devam edecegini gormek istiyor· 
du. Bir sigara yakmak ic;in elini paketine 
goti.iriirken doktorun tavsiyesini hattrhya
rak vazgec;ti ve si.ikunetle cevab verdi: 

- Hay1r, birkac; giine kadar. 
- Orada nekadar kalacakstn!Z ~ 
- Bilmiyorum. 
T ekrar kiZln yiiziine bakh. Y anaklari

m ve gozlerini, rubunun biitiin aydmhk
lanm orten bir bulut kaphyordu. 

Orhan, otomatik bir tekrarla: 
- Bilmiyorum, dedi. • 
T ekrar yerine oturdu. Bu de fa bir si-

gara yakmak arzusuna mukavemet ede
memi§ti. Necatinin evinden aynld1g1 da
kikadanberi be§inci sigarasm1 ic;mege 
mecbur oluyordu: 

- Sizden muvakkat bir zaman ic;in 
ayr1lmak bile bana ~ok giic; geliyor, dedi. 

- T ahmin~n nekadar kalacaksimz? 
Cok uzun mu~ 

Vedianm bu merakt da Orhamn guru· 
runa bir§eyler ilave etmi~ti. 

- Pek uzun olamaz, nihayet bir iki 
aym i~indedir. 

- Bu anla§mamn Pariste mi, Ankara
cia mt imzalanacag1 henliz takarriir etmi§ 
degildir.» 

Hariciye N azm Sadullab Cabiri de 
Cenevreden alman haberden son derece 
memnun oldugunu ve bundan sonra Ti.irk

Suriye miinasebahmn daha dostane bir 
§ekil alacagml iimid ettigini soylemi§tir. 

lskenderun Maliye Miidi.irii Hasan 
Cabiri de memnuniyetini izhar etmi§ ve 
dil meselesinin de balledildigine temas e· 
derek: 

«- Esasen Sancakta herkes tiirkc;e 
konu§uyor>> demi§tir. 

Suriye heyetini ugurlamak i.izere Sir • 
keci gannda bulunan Frans1z sefareti er· 
kanmdan M. Pons da Cenevrede verilen 
karan i§itince tiirk~e olarak: 

«- Hamdolsunl» demek suretile 
memnuniyetini izhar etmi§tir. 

T renin hareketinden evvel, Suriye 
Ba§vekilile Hariciye Nazm, Emniyet 
Direktori.i Salih K1hcm elini s1karak: 

«- !n§allah yakmda tekrar gorii§ii • 
riiz» diyerek te§ekkiirlerini beyan etmi§
lerdir. 

Y eni Sovyet el~isi 
dun geldi 

Karinskt 

Sovyetlerin yeni Ankara elc;isi Ka -
rinski diin sabah Moskovadan ~ehrimize 
gelmi§tir. Elc;i, bu ak§amki trenle An • 
karaya giderek itimadnamesini Cumhur 
Reisimize takdim edecektir. 

Hemen ilave etti: 
- ,Siipbesiz, bu da c;ok uzun: benim 

ic;in bir hafta bile c;ok uzun ... F akat, me
sela, bir sene filan degil. 

Gene ktz bulutlu yi.izi.inii oni.ine egerek 
sustu. 

Sonra agu agu ba§Jm kaldtrdJ: 
- Seyabat ne giizel §ey! dedi, yaln1z 

ba§Jma daglar, ta§lar a§mak isterdim. 
Sesinde keder vard1. Orban di.i§iindii: 

«Teessi.iriin bu derecesi benim yi.iziimden 
olamaz.» 

Sordu: 
- Hie; seyahat ettiniz mi~ 
- Hay1r. Bana oradan mektub yazar 

IDISIDIZ~ 
- Elbette. Fa kat miikafatm1 da iste-

rtm. 
- Hay hay, cevab yazar1m tabii. 
Vediamn sesi o kadar titriyor ve yi.izi.i

ne oyle agtr bir keder dalgasl gidip geli
yordu ki Orhan, bu derin hiizniin sebebini 
kendi seyabatinden c;ok ba§ka §eylerde 
anyacak kadar haddini bilmege mecbur 
oldugunu anlad1; tekrar ayaga kalktJ ve 
birkac; ad1m yiiriidukten sonra dondii: 

- V edia Hamm, dedi, sebebsiz me
lankolileriniz c;ok var mtdtr? 

- Nic;in sordunuz ~ 
- Bugi.inki.i melankolinize bir sebeb 

aramaktan kurtulmak ic;in. 
V edia pencere tarafma ba§Inl ~evirdi 

!'j 

Ezop'u da nihayet 
Eziip yapbk 

M e§burdur: Eski $eybi.ilislam
lardan As1m !smail Efendi o 
mesnede erince §airier, caize 

i.imidile, heyecana kap1hrlar, kasideler 
sunmaga koyulurlar. Astm 1smail Efen
di de §air. Bu sebeble sunulan §iirleri goz· 
den gec;irir, birisinin tarih mtsramJ dikka
te deger bulur. Bu mma ebced besabile 
bir eksik c;1ktyordu ve §U §ekildeydi: 
lsmeil Asrm E!endi oldu miiftiyyiil' en am 

Seyhiilislam, §iirin sabibini arattJ, biraz 
sonra kar§ISlna dardagan sankh bir yobaz 
c;tkanhnca giiliimsedi: 

- Be heJjf, dedi, sangma benziyen 
akhm biraz dev§irip de: 

Asrm !~mail Etendi oldu miiftiyyiil'enam 
desen olmaz m1yd1 ~ 0 vakit tarih de tam 
olurdu. 

.$air Seyhiilislamm fahi§ bir bata te§kil 
eden mi.iftiyyiil' enam terkibini nic;in miif
til'enam diye diizeltmedigini ara§tlrmJya
rak ba§ka bir fikraya gec;elim: 

Zenginlerden biri zeki bir U§ak bulmak 
ister, dortyana haber sahp ara§tlrmaga 
koyulur. Bir ac;tk i§e bin istekli c;tkmak 
eskidenberi adet olacak ki diizinelerle 

adam mi.iracaat etmege ba§lar. Zengin, 
koridorlara malanan bu U§ak!tk talible
rini §oyle bir goz muayenesinden gec;irir, 

ic;lerinden ikisinde zeka ve feraset sezinsi· 
yerek onlan odasma a!tr, ilkin ya§c;a bu· 
yi.ik olamna sorar: 

- Adm ne~ 
- freceb. 
Obiiri.ine doner: 
- Senin adm? 
- SJmaill 
- S1mail diye ad olurmu ya evlad. 

Bu, Ismail olacak I 
- Oyleydi efendim amma i'yi §U ar

kada§ ald1, Recebin ba§ma gec;irdi. 
F aka t bu fikralardaki fsmeil ve lreceb, 

mazur goriilebilir. Ciinkii lsmaili lsmeil 
yapan yobaz §air, vezin zaruretine galebe 

edememi§. kelimeyi oyle kullanml§. Adl
m !receb diye telaffuz eden koylu, tiirk· 
c;ede R ile ba§hyan bir kelime bulunma
masJ basebile milli selikada tekevvi.in eden 
itiyada uymu§. Ondan bu itiyad1 yenecek 
kadar dil olgunlugu beklenemez. 

F akat Ezop'u bizim miirettib ve musah· 
hih arkada§larm Eziip yapmalan hie; de 

tevil gotiirmez. Ger~i onlar tiirkc;edeki be· 
ce ahengine uyduklanm ve hafif hece ile 
ba§hyan Ezop'u o ahenge tebaiyetle gene 
hafif hece ile bitirdiklerini soyliyebilirler. 
Lakin bu miidafaada isabet yoktur. <;iin
kii Ezop ti.irkc;e deg,ildir, o sebeble de 
ahenk kaidesine bagh tutulamaz. Nas1! ki 
franstzca maison kelimesini mezi.in ve 
avanture'i.i, avantor yazam1yorsak Ezo. 
pu da Ezi.ip yazamay1z. 
. Adm1 degi§tirdigimizden dolay1 buyiik 

fiiozofun rubundan af dilerim I 

M. TURHAN TAN 

0~ ayhk maa§lar 
fig ayhk maa§lanm Emlak ve Eytam 

Bankasmdan k1rdmnak suretile alan 
miitekaidin, eytam ve eramil, bu aym 
ikinci c;ar§amba giinlinden itibaren cliz
danlarmm vize muamelelerini yaphr -
mak lizere bagh olduklan Malmiidlir -
lliklerine mliracaat edeceklerdir. 

Bunlarm lie; ayhklanmn tediyesine 
de aym yedinci pazartesi gliniinden iti
baren Maliye §Ubelerince ba§lanacakhr. 

ve gozlerini yan kapad1; sonra dogruldu 
ve piyano tarafina bakt1. Orhan onun 
piyano c;almak istedigini zannederek: 

- Haydi, dedi, lutfen, biraz ... 
V edia piyanodan gozlerini ayJrmiya· 

rak: 

- Rica ederim, 1srar etmeyiniz ... di • 
yordu. 

Orhan, klZln piyano iisti.inde gozlerinin 

saplandJgl noktaya bakmca orada bir 

defter gordi.i. 0 tarafa dogru birkac; adtm 
yi.iriidii, geri dondii. 

Vedia yorgun bir tavula arkasma yas· 
!anarak: 

- Sababtanberi Bahrinin defterini o· 
kuyorum, dedi, onun ic;in bugiin biraz ke

derliyim. Defter orada, piyanonun i.istiin· 

de .. Bazt yerlerini size okumak isterdim. 

F akat bana, yalmz ban a tevdi edildigi 

l«;tn ... 
- T ahmin ettiginiz gibi mi yaZilmi§ ';I 

Siz bu defterde fevkalade bir§ey bulmJ
yacagimzdan emin oldugunuzu soylemi§• 
tiniz. 

- Hepsi bildigim §eyler ... Babrinin 
bana soyledigi ~yler... F akat bayatta 
bir adamla olmii~ bir adamm i.istiimi.izde
ki tesirleri <;ok ba§ka ba§ka oluyor. 

(Arka8J var) 



6 CUMHURiYET 

Bfit~e mUzakereleri dUn hitam buldu 
Meclis kahraman ordumuza 
selam ve takdirlerini bildirdi 

LBa§taraft 1 tncl sahtfedeJ 
man karm yikayacaktir diye kayid var 
midir? 250 lira vererek Almanyadan ~3.
ma§IrCI getirilmi§tir.» 

Ziraat V ekilinin cevabt 
Ziraat Vekili Muhlis; tahsisatm 29 

profesor i~in oldugunu, kendilerine veri . 
len paran1n net olarak 600 ile 800 lira 
arasmda bulundugunu, tevkifatm da ila
ve edildigi cihetle boyle bir yekun tuttu -
gunu, daha fazla para vererek daha fazla 
kabiliyetli adam tutmanm daha az para 
ile daha az kabiliyetli birini getirmekten 
elbette faydah olacagmi, mevcud muka
vele §artlan mucibince dahi bir~ok boca· 
lar bulunmadigmdan Hariciye kanalile ve 
sefaretler vasitasile iltimas mecburiyetin • 
de kalmdigmi, yeni bir esas ve ilim tesis 
edildiginden ilim namma herhangi bir Ia· 
sarrufun dogru olmiyacagmi, begenmedi
gimiz hocalann memleketlerine dondiigii 
zaman daha yiiksek mevki temin ettikleri
ni, bu bahiste hissiyata kap1lmanm dogru 
olmadJgim, miissesenin zedelenmekten ve 
hizmet edenlerin rencide olmaktan korun
masmi beyan etti. 

Mazhar Miifid tekrar soz aldi ve dedi 
ki: 

«- Evvela muhterem Vekile §unu ar· 
zedeyim ki her nekadar cahil isem tedbir· 
siz laf soyliyecek kadar da budala degi -
lim. Vekil, yaptJgi mukavelede tiirk~eyi 
unutmu§ oldugunu itiraf ediyor. T e§ekkiir 
ederim. Ka~ giindiir yaphg1m1z miinaka
§alar biit~enin bazi fas1llanndaki rakam
larla kar§ISindaki vazifelerin birbirine yan 
bakmasmdan ~1k1yor. ilimmi§, fenrni§. 
bunlara liizum yok. 1nsaf ediniz. lstanbul
da da bir ilim miiessesesi var. Rakam ve· 
riyorum. Ona 1,900,000 lira aymrken 
yalmz bir mliesseseye 1 ,500,000 lira ~ok 
degil midir? Vekil, ne soylerse soylesin, 
iki giindenberi arkada§lann bagrrmasi bir 
milli ISIJrabm neticesidir. Ben §Unun bu · 
nun maa§mdan bahsetmiyorum. Benim 
kanaatim bu "aranm ~ok oldugudur.» 

Ziya Gevher de soz alarak mevzuu iki 
kisma ay1rdr ve kanaatinin bu mliessesenin 
daha az masrafla i~liyebilecegi oldugunu 
soyledi. Sozleri arasmda 300 lirahk bir 
miirettib ve miicellid bulundugundan da 
bahisle kendinin bir~ok insan yeti§tirdigi 
ve faydalr oldugu ileri sliriildiigiinli, hal
buki Ziraat Vekaletinin matbaact yeti§ -
tirmekle degil, Ziraat iizerinde insan ye· 
ti~tirmekle mlikellef bulundugunu soyledi. 

Ziraat Vekili tekrar kiirsiiye gelerek 
yapilan itirazlara rakama mlistenid ce -
vablar verdi. 

Mazhar Miifid gene soz aldi ve kiirsii· 
ye gelirken Vekil nekadar soz alma alstn 
son soz benimdir, gene soyliyecegim, de
di. Noktai nazannr teyid ettikten sonra 
fazla buldugu masraflan tekrarladi. 

Biit~e kabul edildi 
Ziya Gevher, Vekilin bunu gelecek se

ne halletmesini soylemesini temenni etti. 
Muzak ere kafi goriildii. F asrllara gec;il
di ve biitc;e kabul olundu. 

Milli miidalaa biit~esi 
Bundan sonra Milli Miidafaa bi.it~esi

ne ge~ildi. Milli Miidafaa Vekili Kazim 
Ozalp soz alarak §U beyanatta bulundu: 

Milli Mudalaa Vekilinin 
miihim nutku 

«- Saym arkada§lar, biitiin milletle -
rin ordulanm kuvvetlendirmek ic;in hara -
retle ~ah§tiklan giinlerde bulunuyoruz. 

'r 

i HAC I 

Bu gidi~e gore eihanda biiyiik kan§Ikhkla
nn zuhur etmiyecegini kimse iddia ede
mez. l§te oyle buhranh bir zamanda ha
mbksJZ bulunacak olan milletlerin vay 
haline. Memnuniyetle soyliyebilirim ki, 
biz bu hususta basiretle davranmi§ ve ba§
kalarma tekaddiim etmi§ bulunuyoruz. 
(Bravo sesleri, alki§lar). 
Ordunun kuvvetlendirme i,lerile 

Atatiirk mefeuldur 
Biiyiik ~efimiz Atatiirk milletlerin bu

giinkii silahlanma yoluna gireceklerini da
ha evvelden sezerek, ordumuzun kuvvet
lendirilmesi i§lerile, bildiginiz gibi, bizzat 
me§gul olmu§lardir. (Bravo sesleri, alkit
lar). 

hte onun bu yiiksek gorii§ii sayesinde · 
dir ki, bugiin hi~ endi§emiz olmadigi hal
de cihan hadiselerinin inki§ahm siikunetle 
takib etmekteyiz (Alki§lar). Bir taraftan 
da hazrrhklanm1za devam ediyoruz. 

Arkada§lar, 936 - 937 normal biit~e
leri arasmda 3,5 milyon lira kadar bir 
fark vardrr. 935-36 seneleri biit~eleri a
rasmda da alt1 milyon lira kadar bir fark 
vardr. Bu ~ogalma, ordumuz te§kilatmm 
biiyiidiigiinii gosterir. Bunu a~rk~a soyli
yebiliriz. Bilhassa maa§ fas11lanndaki e -
hemmiyetli fark, Ankaraya nakledilmi§ o· 
Ian Harbiye okulunun son senelerinden 
ne§et eden gene subaylanmlZin miktarla -
nnm, gc;en senelere nisbetle fazla olma -
smdan ileri gelmektedir. Normal biitc;e -
Jerden ba§ka olarak hiikumetin teklifile ve 
yiiksek meclisin kabul buyurmu§ oldugu 
fevkalade tahsisat kanunlarile ordumuza 
en son sistem ve ihtiyaea kifayet edecek 
kadar esliha ve malzeme temin olunmu§· 
tur (Bravo sesleri, alki§lar). Bu meyanda 
harb sanayii tesisatnruz da tamamlanmt§, 
top, tiifek, barut, cepane, tayyare ve sa -
ireyi memleketimizde imal etmek imkan
lan elde edilmi§tir (Bravo sesleri, alki§ -
Jar). 
Milletimizin yiiksek kabiliyeti or

Jumuzun ustiinlugunii temin 
etmektedir 

Arkada§lar, ordumuzun manevi kiymet 
ve kabiliyeti hakkmga soz soylemeyi zaid 
goriiyorum. (Eminiz sesleri). Onun nasrl 
yeti§mekte oldugu hepimizin malumumuz
dur. Esasen milletimizin askerlige olan 
yiiksek kabiliyeti ve muhabbeti de ordu -
muzun iistiinliigiinii temin etmektedir. 
(Bravo sesleri, siirekli alkr~lar}. 

Tiirk milleti ordusunu her§eyden c;ok 
sever. Ona paras1m, malrm, canmr feda 
etmekten hic;bir zaman c;ekinmemi§tir (Al
kr§lar). 

1§te bOyle §erait ve fedakarhklarla ye
ti~mi§ olan Cumhuriyet ordusunun milleti
mizin biitiin haklanm ve yiiksek menfaat
lerini her an ve her suretle layikile koru -
yacagma emin olabilirsiniz (Aiki§lar). 
Bunu iftiharla soyler, biitc;enin kabuliinii 
rica ederim. (~iddetli alki~lar). 

Ordumuz giindengiine terakki 
ediyor 

General Kazim «Diyarbekir» soz aldi. 
Milli Miidafaa biitc;esi miinasebetile mu
talealanm soyledi ve ordumuzun giinden 
giine terakkisinin gozle goriiliir misallerini 
saydi. Bu arada siivari subaylanmrzm 
Avrupadaki muvaffakiyetlerinden bahset
ti ve havaci Tiirk klzi Sabiha Gok~enin 
eansiparane c;ah§malanm biiyiik kiirsiide 
takdirle anmagi da bir vazife olarak kay· 
detti. Bundan sonra havaci Tiirk subay
lanna u~u§ zammi olarak verilen 30 lira 

RA$iD- l 
«Cumhuriyet» in milli sergiize,t romanr : 10 =----=,--"~ 

- Kii~iikhamm nereye gitti? 
- Bilmiyorum ... 
Miiddeiumuminin yamndaki komiser 

Miinevvere yard1m etti: 

- Demin bize sabah karanhgr c;Ikh, 
gitti, diyordun. Nereye gittigini sormadm 
mi? 

- Hayrr, amma ogleye gelecekmi§ ... 
Kahvalti da etmedi. 

- Adilenin oldiigiinii nasi! haber al
dm? 

- Kiic;iikhamm gittikten sonra onun 
odasma girdim, kanlan goriince bagu -
dim, seslendim, cevab alamaymea agla -
maga ba§ladJm. 

- Odasmm kapisr a~Ik miydi? 
- Her zaman kilidlerdi, amma bu 

gece kilidlememi§. itince ac;IIdi. 
Miiddeiumumi Ve komiser, oliiniin ya

nma girmekten korkan Miinevveri ta§ • 
hkta bekc;i ve polisle brrakarak yandaki 
odaya girdiler. 

Bu Adilenin odasiydi. Tavam hasik, 

fakat geni§c;e, basik pencereleri kafesli 
oldugu ic;in lo§ bir oda. Dipte bir kere -
vet iistiinde bir yatak ve i~inde oli.i gorii
liiyordu. Bu krrk, krrk be§ ya§mdaki ka
dmm deh§etle frrhyan gozleri kaprya mih
lanmi§ kalmi§ll. Agzmdan akan kan ya
tak c;ar§ahm kirmiZiya boyami§, entari -
sinin altmdan uzanan c;Iplak kolu, ya -
taktan a§agrya sarkmr§h. 

Mtiddeiumumi, pencerelere dogru iki 
adrm attr. Ostu yirhk bir ortii ile yanm
yamalak ortiilii mindere yaslandi. Pen
cerelerin dJ§mda demir parmakhklar var
di. Mindere ve parc;alanmt§ mu§amba -
lari zemin tahtasrm tamamen ortemiyen 
yere goz gezdirdi; kapiya bakh; tekrar 
cesedin yanma geldi. 

Egildi, cesedin boynunda, derin ~ii • 
riikler vardi. Y orgam kaldirdi. Adile ge
celik entarisile yatmakta oldugu halde 
ayaklannda c;orablan duruyordu. 

Komiser de bir kere daha cesedi ve 
bilhassa boynundaki ~iiriikleri iyiden iyi-

ile denizalh gemilerindekilere verilen 20 
§er liramn azhgmdan bahsetti. 

Berc Tiirker Keresteciyan, donanma -
mn takviyesine dair sozler soyledi Cerna! 
<<Afyon» Afyondaki bir camiin tahliyesi 
§er liranm azlrgmdan bahsetti. 

Mazhar Miifid, her i§te ve her hususta 
oldugu gibi ordunun modern bir te§ekkiil 
almasma ami! olan Biiyiik Atatiirkiin bu 
yoldaki ~ah§malanm hiirmetle and1ktan 
sonra ve onun direktifi altmda yiiriiyen 
mare§alinden en kiic;lik zabitine kadar 
saygilanm sunduktan sonra vaktile yapi
lan otomobil kanunile bazr tahdidat ko -
nuldugunu ve bu arada asker) fuka ku • 
mandanlanmn otomobillerinin de kaldml
drgmi soyledi ve soziine §Oyle devam etti: 

«- Kanun zamanla tadilata ugradr 
ve ac;rkc;a soyliyeyim ki, §imdi askerlerden 
ba§ka hi~bir tarafa tatbik edilmez hale 
geldi. Ordunun motorle§mesine mukabil 
fuka kumandanlan arabala§maktadrr. A
raba ile otomobil arasmda masraf farkr 
bulunmadJgr da hesab edilmi§tir.» 

Mazhar Miifid, f1rka kumandanlan -
nm daha seri bir vas1taya malik olmalan 
liizumunu ileri siirerek modern ordunun 
generallerine kurunuvusta vasJtalanm Ia • 
yik bulmad1. Askeri malullerden de bah
sederek temennilerde bulundu. 

1stemat Ozdamar, bu konu§malar ve • 
silesile mec;hul askerin ruhunu hiirmetle 
yadetti. Emin Sazak, haricden top muba
yaasmdan vazge~ilmesini faydah buldu.» 
Milli Miidalaa Vekilinin muhim 

bir muidesi 
Milli Miidafaa Vekili tekrar kiirsiiye 

gelerek suallere ayn ayn cevablar ver
di ve beyanah masmda ordumuzun liizu
mu halinde ~ok kisa bir zamanda seferber 
olabilecek vaziyette oldugunu, §imdiden 
biitiin tedbirlerin almmi§ ve hazrrlanmi§ 
bulundugunu temin etti. 

Bundan sonra Milli Miidafaa Vekaleti 
kara krsmi, hava k1smi, deniz kismi, As -
keri F abrikalar Umum Mi.idiirliigii ve 
Harita Umum Mi.idiirlligii bi.itc;eleri ko
nu§ularak kabul edildi. 

Kahraman orduya Meclisin 
selcim ve takdirleri 

Biitc;elerin kabulii miinasebetile Mu -
hiddin «Urfa>>, Aziz «Coruh», Mehmed 
Some: «Kutahya» bir takrir vererek tat· 
bikatta muvaffakiyetler dilenmesi ve kah
raman orduya selam ve takdirlerin gon
derilmesi teklifinde bulundular. Meclis, 
bu takriri alki§larla kabul etti. 

Bundan sonra masraf biitc;esinin konu
§ulmasr bitmi§ oldugundan varidat biitc;e· 
sine ge~ildi. Muvazenei Umumiye kanu· 
nunun diger maddeleri konu§uldu. Hasan 
Ali Yiicel 200 liradan fazla iicret alan 
bir tek leyli miiessesenin Galatasaray Li
sesi oldugunu kaydederek ley]) ve mec
cani talebe alrnmiyacagi hakkmdaki fik
ramn maddeden c;1kanlmasmr istedi. Biit
~e Enciimeni de buna i§tirak ettiginden 
madde c;IkanldJ. 

Bundan sonra mtivazenei umumiye k-a
nunu da kabul edilmi§ oldu ve Meclis pa· 
zartesi giinii toplanmak tizere celseye ni
hayet verdi. 

Ba§vekilimiz miihim hir 
nutuk irad edecek 

Ankara 29 (A.A.) - Ba§vekil lsmet 
lnoniiniin umumi siyaset hakkmda bir nu· 
tuk irad edecegini istihbar ediyoruz. Bu 
nutkun bir hafta sonunda soylenmesi ih
timal dahilindedir. 

ye muayene ederek: 
- Bogazlandrgr muhakkak. Fakat 

parmak izi yok. Anla§Ilan ba§ka bir a -
letle sikilmr§ !.. 

Dedi. Miiddediumumi: 
- Bu i§i yapan ya tecriibeli ve sabi

kah birisi, yahud zeki ve kurnaz bir ka
tildir. 

Diye fikrini soyledi. Komiser de tas
dik ederek: 

- Evet, her§ey yerliyerinde ... Hie; • 
bir iz yok. Maamafih bakahm, hele evin 
kiic;iikhammi gelsin de. 

- Ha onu soracaktrm. Bu kiz ka~ 
ya§mda vardrr? 

- On sekiz, on dokuz. 
- Babasi oldiikten sonra bu evde bir 

hizmet~i. bir besleme krzla ya§Iyormu§. 
Hie; geleni, gideni olmaz miymi§?.. 

- Konudan kom§udan bilen yok. 
0 mada doktor geldi. Miiddeiumumi 

ve komiser ~ekilerek ona muayene i~in 
yer verdiler. Hiikumet doktoru krsa bir 
muayeneden sonra: 

- Be§ altr saatlik mesele, dedi, girt
lagr eldivenli veya bir bez sanlmr§ par
maklarla SlkiJarak oJdiirulmii§. 

Miiddeiumumi: 
- Evet, anla§I]Jyor! dedi. Yalmz 

Za valh Rockfeller 
pek fakirle,mi' mi'! 
Varislerine ancak yirmi 

milyon dolar kalacak 
Washington' dan veri! en bir habere 

gore mi.iteveffa John D. Rockefeller'in 
terekesi tesbit edilmi§ ve her tarafta biiyiik 
bir hayret uyandirmi§tlr. Meger, diinya
mn en zengin adami zannedilen Rocke
feller'in serveti ~oktanberi, tahmin edildi
gi kadar muazzam bir§ey degilmi§. 

Petrol Krab, bundan yirmi be§ sene 
evvel i§ten c;ekildigi zaman, ahllara dur
gunluk verecek bir servete sahib bulunu
yordu. Bir milyar dolara balig olan bu 
muazzam servet, bugi.in pek azalmr§, ri
vayete gore, varislere ancak 20 milyon 
dolardan ibaret bir para kalmr§trr. 

Milyarderin o biiyiik servetinin azalma· 
sma ba§hca sebeb, tesis ettigi hay1r miies
seselerine verdigi tahsisathr. John Rocke· 
feller ve oglu, 60 sene zarfmda, Ameri
ka ve Avrupadaki hay1r miiesseselerine 
tam 600 milyon dolar sarfetmi§lerdir. 

Atatiirk kiZI Sabiha 
Gok~en 
[Ba§makaled~:n devam] 

yalnrz erkek kart a! de gil; di§isi de biitiin 
kudret ve §iddetile miidafaa eder. Sabiha 
Gok~en, Tiirk kadmrmn bir di§i kartal 
gibi goklerde yuvasmi miidafaa edecegini 
gosteren guzel bir ornek olmu§!Ur ve 
yann Tiirkiyenin semalan erkekli di§ili 
kartallarla dolacakhr. 

Atatiirk KIZI Sabiha Gokc;en! 
«Atatiirk KIZI» gibi §erefli bir ad ta§I· 

yan, ismet lnoniiniin ugurlu elile ic;inde 
kahraman yiireginin c;arptrgr gogsiine ma
dalya tak1lan mutlu Tiirk kiZI, kazandr
gm sonsuz ve e§siz §ere£, sana kutlu ol
sun! 

ABIDIN DA V ER -···· 
Miihim bir karar 

[Ba§tarafz 1 tncl saht/edeJ 

raat V ekaleti de bu mesele ile me§gul ol
maktada. 

Diger taraftan donanmam1za iktiza 
edecek vesaitin memleket dahilinde in§a
sr yolunda da miihim bir te§ebbiise giri
§ilmi§tir. Sipari§ edilecek harb gemilerimiz
den bir kismimn memleket dahilinde yapil
masi karar altma ahnm11 bulunuyor. Mil· 
li Miidafaa Velcili Kaztm Ozalp, !stan· 
bulda bu imalata bu ay nihayetinde ba§· 
lanabileeegini bugiinkii beyanatJ masmda 
Meclise teb§ir etti. --

Picard'1n balonu 
nasd yand1? 

Balonun yam~mdan iki int1ba daha 

§i.ipheli bir nokta var. Kadm yatakta ol
diiriilmii§ olabilir mi) Girtlagr srkiian bir 
kadmm yatagmda bu kadar tabii vazi -
yette bulunmasi §ayam dikkat degil mi) 

Doktor yorgam kald1rdi, kadmm c;o
rablarla yathgmi goriinee: 

- Meydanda, dedi, kadm oldiiriil -
diikten sonra yataga yatmlmr§. 

Kapi vuruldu. Komiser arahk edinee 
bekc;i: 

- Komiser bey, kom§ulardan biri si
zi gormek istiyor! 

Dedi. Komiser di§an ~Ikarak kendisi
ni bekliyen gene bir bahriye talebesile 
kar§Ila§ti. Gene talebe hemen maksadmi 
izah etti: 

- Ben burada, evin arkasma bakan 
evde oturuyorum. Bu sabah evden gizli
ce ~Ikan bir gene gordiigiimli haber ver
mege geldim. 

- Bir gene mi) Nereden gordiiniiz) 
- Bu evin arka bahc;esinin yanmda 

mutfak kaprsr vard1r. 0 kapr ancak ah§
veri§ i~in kullamhrdr. Halbuki bu sabah 
daha ortahk yeni aydmlamrken kapidan 
uzunca boylu, temizpak bir gencin etra
fmi kolhyarak c;rktigmi gordiim. Belki 
evin erkamndan biridir. (:iinkii o c;Iktrk
tan sonra kapry1 ic;eriden birisi kapadi. 

30 Mayts 1937 

Baldwin'in sars1lmaz mevkii 
« 0, tecessiim etmi§ 

bir lngilteredir » 
Onun muvaffakiyetindeki sir «Muhaliflerile 

beraber icrayi hiikumeb> etmektir 

Yazan : Avgur 

Baldwin bir toplantula nutuk soyliiyor 

Baldwin Ba§vekillik mahmmdan ~e
kiliyor. Fa kat bizi terketmiyor. <;unkii 
Krabn verecegi paye ile Baldwin Lord
lar kamarasma ge~eeek, orada hiikume
tin siyasetinde niifuzunu istimal edecek -
tir. «Eskilerden>> birisi olacak, yalmz 
pek az konu§acak, fakat sozleri dinlene
cek ve hiikumetin ittihaz edecegi karar -
larda terazinin goziine ag1r basacakhr. 

Baldwin iki sene evvel bir giin A. 
merikah gazeteciler grupu tarafmdan 
§erefine verilen bir ziyafete davet edi!
mi§ti. Ba§vekil yalmz ziyafeti kabul et
mekle kalmadi. Soyledikleri ne§redilme -
mek §artile pek a~Ik konu§acagmi da va
detti. Ben de bu ziyafette bulundum. 
Hakikaten Baldwin'in wzleri apac;Ik ol
mu§tu. T abii siikut vadi sadakatle icra 
edildi. 0 vakit gazetelere hi~bir §ey ya
zilmadi. F akat §imdi iki sene evvel soy· 
ledi8i bu fevkalade. ehemmiyetli nutlrun 
esranm a~rga vurabiliriz. 0 nutuk Ba§

vekllih son zamanlarda Avam kamarl!· 
smda si:)yledigi nutkun harfiyen ayni 
idi. 1~timai tabakalar arasmda hiikmiinii 
siirmesini gormek istedigi i~timai sulh ve 
ruh ban§Jm ~ok giizel bir belagatle an
latmi§h. Bu, Baldwin'in dii§iincelerinin 
gee; olmakla beraber en saglam bir §e • 
kilde inki§afmr gostermektedir. Bundan 
ba§ka iki sene evvel soyledigi nutukta 
bu fikirlerinin dimagmda harbden evvel
ki senelerde filizlenmege ba§ladigmi soy
lemegi de unutmami§h. Binaenaleyh o -
niimiizde ayni zamanda tam ve sabit bir 
ruhi haleti tavsif eden fngiliz tipinin, 
agu idrak kuvvetinin inki§ah bulunmak
tadrr. Soyledigimiz gibi. Baldwin teces
siim etmi§ lngilteredir. 

Sulhun imzasmdan sonra Avrupaya 
~rlgmca bir i~timai firtmamn dalgah.n 
tehaciim etmi§ti . . Tabii olarak bu dalgalar 
fngiliz hududlanm da a§acakl!. Haricde 
sabmrzhkla bekliyenlere ragmen fevka
lade hi~bir §ey zuhur etmedi. lngiltere -
nin bu saglamhgmm esran nedir acaba? 
Bunun ortaya ~rkanlmasmi Baldwin'den 
istiyelim. Soyledikleri ve bunlardan daba 
fazla soylemekten c;ekindigi §eyleri izah 
etmesini istiyerek Avrupa krt' asmm hi~ 

bir tarafmda ornegine tesadiif edilmesine 

Fa kat daha ortalrk karanrken. boyle ar
ka kapidan birinin bir hirSIZ gibi c;rki§l 
nazan dikkatimi celbettigi i~in §U hadise
de belki bir ipucu verir diye haber veri
yorum. 

Komiser, gene bahriye talebesinin yii
ziine baktr, bir lahza dii§iindii: 

- f~eriden kapiyi kapayan kimdi? 
Gorebildiniz mi? 

Diye sordu. Gene biraz miitereddid 
gortini.iyordu: 

- Hayrr, gormedim, amma kaprmn 
aralrgmdan beyaz ceketli, gomlekli, ya
hud bluzlu birisi gibi hahrhyorum ... Er
kek mi. kadm mr? F arkmda degilim. 

- Sa at kac; vard1? 
- Yedi, yedi buc;uk ... 
- Boyle temizee giyinmi§ bir erkegin 

arka kap1dan c;Ikl§I, §iipheli hareketlerin
den dolayi mi nazan dikkatinizi celbet
ti? 

- Evet ... Sonra anneme de soyle -
dim. 0 da hayret etti. <;iinkti bu evin 
tek erkegi oleli heniiz on be§ gi.in olmu§. 
Ba§ka erkek yokmu§ ve bir gene k1z hiz
met~isile burada yalmz oturuyormu§. 

- Evet... C::1kan gene, nasrldi, nasi! 
giyiniyordu? 

<Arkasl var> 

Fahri protesorii oldugu Kembri~'e gidiyor 

imkan olmryan bu garib lngiliz zihniye• 
tinin esranm ogrenelim. 

Baldwin ecdaddan kalma muhafaza• 
k~r parti siyasetinin canh miimessilidtr. 
Bu siyaset olgun du§iineelerden sonra 1k· 
tisab edilen tecriibeleri nazan dikkate al· 
mak §artile Islahat yapilmasmi ister ve bu 
terakkiyi programmm bir tekevviin ni§a• 
nesi olarak kabul eder. 

Baldwin milli denilen bir hiikumetin 
insanlan muhafazakar prensipleri ink~r 

etmege sevketmiyecegini ve sollann muf
ritlerine teslim olam1yacagrm biitiin Av· 
rupaya isbat etti. Baldwin bir kere daha 
ingilterede muhafazakarhgm kat'iyyen 
irtica demek olmadrgr ve Biiyiik Britan• 
yada balk hi.ikumeti prensiplerinm daima 
ve kat'iyyen tatbik edilmekte bulundu • 
gunu gosterdi. 

Bu neticeyi elde etmege nasi! muvaf· 
fak olur) Pek sade: «Muhaliflerl~ bir .. 
likte icrayi hiikumet» ederek.. 

Avrupanm umumi durumu ekalliyet· 
te bulunan siyasi muhaliflprin ortadan 
kaldmlmasi niyetlerini gostermektedir. 
Baldwin Avam kamarasmda miithi§ bir 
ekseriyete sahibdi. Bunun i~in muhalif • 
lerinin fikirlerini bo.gmaktan daha kolay 
hi~bir §ey yoktu. Fa kat bun dan sakmd1. 
Baldwin hic;bir zaman biiylik ekseriye • 
tine istinad ederek muhaliflerini ezmege 
te§ebbiis etmemi§tir. Muhahfler ·Istekleri· 
nin, niyetlerinin miimkiin oldugu derece
de tatmin ve tatbik edilmekte oldugunu 
gordiiler. 

Baldwin Ba§vekil bulundugu esnada 
~ok karakteristik ba§ka bir §ey daha yap· 
ml§hr: Hie; bir vakit yap1lan kusurlan 
itiraf etmekten c;ekinmedi. 

Bir siyasi i~in aldandrgrm itiraf etmek 
kadar biiyiik bir musibet tasavvur oluna· 
maz. Aldandribm i§aa etmesi kendisini 
manen oldiiriir. Her yerde bu bOyledir 
ve boyle olur. Fakat ingilterede degil. 

Baldwin'i ~ok defalar parlamentoda 
oturdugu nam sandalyasmdan kalkarak 
ieraat veyahud ademi icraat kusurlanm 
itiraf ederken gordiik. Ba§ka memleket• 
Jerde buna benzer itiraflar siyasi bir ha· 
yatm sonunu ilan ederdi. Fa !tat lngi]te· 
rede kat'iyyen boyle olrPuyor. Bu itiraf· 
lardan Baldwin, mevkii daha ziyade 
saglamla§ml§ olarak ~Ik iyordu. 

Baldwin siyasi kuvvetinin en olgun 
bulundugu bir mada nzasile ~ekiliyor. 

«Eski» oluyor. Bu memlekette fill siya· 
setten ~ekilen rica! mli§avir olarak muha
faza edilmektedir. 

AVGUR 
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Hatay1n istiklili Cenevrede 
[Ba1taratt 1 tncl aaht!ede] 

olmu~tur. Milletimizi tebrik ederken Bii
Yiik Seflerimize de sonsuz §iikranlanmlZI 
sunanz. 

ltilalname nasll imzalandt? 
Cenevre 29 {A.A.) - Anadolu A

iansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Hataym tamami miilkiyetini temin e

den Tiirkiye - F ransa muahedesi ve Tiir
kiye - Suriye hududlanm kefalet altma 
alan Tiirkiye - F ransa itilaf1 bu sabah 
Milletler Cemiyeti ba§kitabet dairesinde 
imzalanml§tlr. 

Muahede ve itilafi, Tiirkiye namma 
Hariciy Vekili Dr. T evfik Rii§tii Aras, 
Hariciye Siyasi Miiste§an Menemenciog
lu Numan Rifat ve Riyaseticumhur U
mumi Katibi Hasan Soyakla Fransa na
mma Hariciye Nazm Delbos, Vienot ve 
Ponsot imzalami§lardu. 

Tiirk diline televvuk uerildi 
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jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Dil meselesi, resmi lisan olarak tiirk

~eye bir tefevviik verilmek suretile ve her 
iki lisamn kabulile neticelenmi§tir. Bu su
retle umumi itilafm akdine hic;bir mani 
kalmami§hr. 

Cenevre 29 (A.A.)- Bu sabah saat 
I 0 da 1skenderun ve Antakya sancagmm 
miilki tamamiyetini temin eden F ransa -
Tiirkiye muahedesi ve Turkiye - Suriye 
hududlanm tekeffiil altma alan Fransa -
Tiirkiye itilaf1 imzalanmi§hr. 

Bu imzay1 miiteak1b konsey derhal top
lanmi§ ve Sancak meselesi hakkmda ra· 
portor lsvec; Hariciye Nazm Sandler'in 
raporunu aynen kabul etmi§tir. Konsey 
esnasmda F ransa Hariciye N azm Del -
bos, ingiltere Hariciye Nazm Eden, Sov
yet Rusya Hariciye Komiseri Litvinof ve 
diger murahhaslar Sancak meselesinin iyi 
bir surette halledilmi§ oldugundan dolayi 
memnuniyetlerini soylemi§lerdir. 

lmzalanan bef metin 
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jansmm husus; muhabiri bildiriyor: 
Milletler Cemiyeti konseyinin 27 ka

nunuevvel 193 7 tarihli kararmda, Sanca
gin statu ve anayasas1 projesinin bir eks -
perler komitesi tarafmdan tanziminden 
ba§kaca biri Sancagm miilki tamamiyeti
nin garantisi ve digeri de Tiirkiye • Suriye 
hududunun garantisi hakkmda olmak iize
re F rans1z ve Turk hiikiimetleri arasm -
da miizakereler yapilmasJ derpi§ edili -
yordu. 

Bu miizakereler hiisni.i suretle neticelen
mi§ ve bugiin imzalanan be§ metnin tan -
zimine miincer olmu§tur. 

!lk ikisi, 27 kanunusani kararmrn dog· 
rudan dogruya istihdaf ettigi muahede ve 
anla§madir. 

Sancagm miilki tamamiyeti bir franSIZ· 
Turk muahedesine mevzuu bahs olmak -
tad1r. Bu muahede, melhuz mii§terek bir 
hareketin tarzlanm tayin ic;in erkamhar
biyeler arasmda temaslar YC!-Pilmasml der
pi§ etmektedir. 

Muahede keza, Sancagm statiisii ihlal 
edildi~i takdirde yiiksek iki akid tarafm 
hangi §artlar altJnda isti§arede bulunaca
gml tesbit eylemektedir. 

Tiirk • Suriye hududu hakkmdaki an • 
la§ma, bu hududun kat'i mahiyetini tan!· 
makta ve ihlal edilemezliginin garantisini 
ihtiva eylemektedir. 

Bunndan maada yiiksek iki akid taraf. 
Turk ve Suriye topraklarmda diger tara· 
fm rejimi ve emniyeti aleyhine miiteveccih 
her tiirlii faaliyeti menetmeyi taahhiid ey
lemektedir. 

Nihayet hususi bir madde, hudud hak
kmdaki F rans1z taahhudiiniin mandanm 
inkizasmdan som•a da idame edilecegini 
tasrih etmektedir. Fransamn imzas1 bu an· 
la§ma hususunda hem F ransay1, hem de 
Suriyeyi taahhiid altma koymaktad1r. 

Bu iki metne bir mii§terek deklarasiyon, 
bir protokol teati olunan mektublar ilave 
edilmi§tir. 

Deklarasiyon, Lausanne muahedesince 
tesbit edilen Azi statiikosunun muhafaza
SI z1mnmda Frans1z ve Tiirk siyasetlerinin 
birligini, sulhun takviyesini, bu hususta 
Milletler Cemiyetinde te§riki mesaiyi ve 
§arki Akdenizde emniyetin tarsimini mii
~hede eylemektedir. 

Bu hiikiimetlere miilhem olan iki pren
siple Suriye • Liibnan topraklannm tama
miyetine riayeti kar§Ihkh olarak taahhiid 
etmekte ve Suriye ile Liibnamn kurtulu~u
nu, Milletler Cemiyeti usuliine tevfikan 
F ransa • Suriye ve F ransa - Liib • 
nan anla~malan ahkam1 dairesinde, tervic 
etrnek hususunda mutab1k bulunduklanm 
kaydeylemektedir. 

Miilhak protokol, mandater devlet ta
rafmdan Suriye namma veya hesabma 
aktedilen anla§malardan miitevellid muh
telif taahhiitlerin, Suriye Milletler Cemi
yetine girerken ona devredilmesi ve keza 
bu anla§malann Suriyenin yeni vaziyeti
ne uydurulmas1 ve liizum goriilecek mli
te~mim anla~malarm aktolunmasl ic;in a .. i 
ak1d tarafm fikir ve niyetlerini tasrih ey
lemektedir. 

Taati olunan mektublar ise, Frans1z 

Cemiyeti Akvam Meclisinin son toplanhsrndan bir goriinuf 

mandas1 altmda bulunan devletler ile Tiir- rii§lerimize de tamamile tevafuk etmekte
kiye arasmda uzun zamandanberi ha!li dir. 
muallakta bulunan hakk1hiyar sahibleri Dostum Sandler'e, eksperler komite • 
meselesini halletmektedir. sine ve onun reisine ba§anlan faydah i§" 

Bu miizakerelerin boyle hiisnii suretle ten dolayi yapt1g1 te§ekkiirlere hararetle 
neticelenmi§ olmas1 F ransa ile olan dost· i§tirak ederim. 
luk miinasebetlerini takviye ve Turk • Su. Bu j~j kolayla§llran Konsey azalarma 
riye miinasebetlerine dokunacak mahiyet- ve bilhassa herkes ic;in memnuniyet verici 
teki biitiin meseleleri halletmek gibi bir bir sureti tesviyeye eri§ilmesi i~:in tavassut 
tesir yapmi§ ve bu suretle Suriyenin, kur- etmek Jiitfunda bulunan Fransa ile Tiir
tulu§U arifesinde, beynelrnilel vaziyeti kiyenin mii§terek dostlan olanlara da ke-
tarsin eylemi§tir. za minnettanm. 

Raporun kabuliinden sonra irad Bu meselenin halli, iki memleketi bir • 
edilen nutuklar le§tiren dostluk baglarmm takviyesidir ve 

Cenevre 29 (A.A.) - Anadolu A - Tiirkiyenin bir toprak parc;as1 iizerinde 
jansmm hususi muhabiri bildiriyor: bu mmtakada statiikoyu ve sulhu miida-

Milletler Cemiyeti konseyinde Sand- faa i<;in F ransa ile ittifak etmi§ oldugu
leJ raporunun kabulii miinasebetile Fran- nu tebariiz ettirmekle bahtiyanm. 
sa, Tiirkiye, !ngiltere, Sovyet Rusya ve Fransa ile Suriyeye samimi dostluk his
Isvec; Hariciye Namlan Delbos, Rii§tii lerile bagh bulunan Tiirkiye, elde edilen 
Aras, Eden, Litvinof ve Sandler hirer neticeden gerc;ek memnun olacaktiT. 
nutuk soylemi§lerdir. T e§ekkiiriM'imi bizimle en k1ymetli 

Deibos, konseyin Sancak· meselesini mesailerde bulunan Milletler Cemiyeti ge
kat'i surette halledecegi bu mada, yorul • nel selueterile arkada§larma da arzetmez
mak hilmez bir fedak.ar~J,k gosteren Japof'l sem. iptidai bir vazifede kusur etmi§ olu~ 
tore, eksperler komitesine ve onun reisi rum.» 
Bourquin'e ve nihayet mii§ahidlere §iik • Eden, gec;en kanunusanide elde edilen 
ranlanm arzetmek ve Milletler Cemiyeti- prensip anla§masmdan dolay1 memnuni • 
nin ve onun usullerindeki miiessiriyeti e· yet beyan etmi§ ve fakat daha bir tak1m 
hemmiyetle kaydetmek istedigini soylemi§ mii§kiilatm mevcud bulundugunu kaydey-
ve demi§tir ki: lemi§ oldugunu hahr!atmJ§ ve demi§tir 

t 1 ki: «Mesele nazikti. ki dost dev et ara • 
smda bir ihtilaf mevzuu bahs idi. Oyle bir «Bugiin bu mii§kiilat c;ok §iikiir iktiham 
ihtilal ki bu iki devletten biri Milletler olunmu§tur. Bu neticeyi eksperler komi
Cemiyetinin kendisine verdigi mandamn tesinin yorulmak bilmez gayretlerine ve 
ifasile miiteahhid bulunuyordu. bilhassa onun ingiliz azasma, iki alaka-

f dar tarafm gosterdigi uzla•ma zihniyetine Milletler Cemiyetinin usulleri, bitara a- • 
ne bir taTZI hallin garantilerini temin eyle- ve raportoriin meharetine borcluyuz.» 
mi§hr. Milletler Cemiyeti kendisinden Mumaileyh, biitiin unsurlarm mahalli 
bekledigimizi yapmi§hr. menfaatlerinin korunmu§ olmasmdan do

lay! bahtiyarhgm! beyan etmi• ve yeni 
Bir kanunusanide Fransa, siyasi bir su- Y 

rejimin muvaffak olmas1 temennisinde bu
reti tesviyeye muvafakat etmi§ti. {:iinkii lunmu§tur. 
bunda F rans1z • Tiirk dostluk miinaseba· L 

itvinof da memnuniyetini izhar etmi§ 
tmm bir inki§af buhramm goriiyordu. Bu ve demi§tir ki: 
sureti tesviye, statiiniin ve anayasanm tan· R 

h « usyamn kendilerile bilhassa kuvvet-
ziminden ba§ka Sancak ve Suriyenin u~ j' d 1 k b 

1 ost u aglan bulunan iki hiikiimet ta-
dudunun garantisi hakkmda bir FransiZ • rafmdan biiyiik bir muvaffakiyet kaza • 
Turk anla§masmm akdini de derpi§ edi • 1 B 

m mil!hr. u ayni zamanda Milletler Ce-
yordu. . miyeti ve bizzat sulh davas1 i~in de bir 

Diger metinler hususunda, bunlann tan- muvaffakiyettir.» 
Zimi Fransa ile Tiirkiyenin Suriye ve Liib- S t H · · K · · b f ovye anc1ye om1sen u muva • 
nan istiklaline taraftar olan noktai na • fakiyetten dolayJ Delbos, Rii§tii Aras ve 
zarlanndaki birligi gostermi§tir. Binaena· onlarm mesai arkada§lan Vienot ve Me
leyh bu taTZI tesviye Fransa ve Turki • nemencioglunu tebrik eylemi§tir. 
yeye aralarmdaki dostluk baglanm sikla§- Sandler, vazifesinin eksperler komite
tJrmak ve Milletler Cem~yetinin idaresi a!- sini~ mesaisile kolayla§mi§ oldugunu soy-
linda halisane te§riki mesailerini teyid et- I F T k emi§, ransa ve iir iyenin gosterdikleri 
mek firsahm vermi§ oluyor. uzla§ma zi~.niye~inden takdirle bahsetmi§, 

MISlr'I kabul ederken Rii§tii Aras hakkmda soylemlen sozlerden dolay1 ~:ok 
memleketinin Akdeniz statiikosuna bagh- miitehassis oldugunu beyan etmi§ ve «ra· 
hgm1 hatJTlatmi§hr. Sancak meselesinin porun kabulu Sancak meselesinin nihai 
halli F ransa ile Tiirkiyeyi yakm §arkta sureti tesviyesini te§kil edecektir.» de • 
sulhun idamesi hususunda birle§tirmekte rni§tir. 

ve bu sure tie F ransamn Suriye ve Liib~ Konsey reisi de Turk ve F ransiz hii-
nanla l'mzaladig~ 1 anla•malarla giri•tigv i e· kA tl · · k 1 k , , ume enm ve e sper er omitesi azas1m 
seri tamamlamaktadir. tebrik eylemi§tir. 

Ayni zamanda Tiirkiye ve Suriyeye Delbos, Fransamn raporda gosterilen 
bagh olan Fransa, meseleyi konseyin ha- sureti tesviyeyi ve bu sureti tesviyenin 
kemligine b1rakmak suretile, Suriyenin kendisi i~in tazammun eyledigi hususi ta
menfaatlarml miiessir bir tarzda korumu§ a_hhiidleri kabul eyledigini beyan etmi§· 
ve Milletler Cemiyetinin sulh eserine yar· hr. 

d1mda bulunmu§tur. Rii§tii Aras ayni beyanatta bulunmu§-
Doktor Rii§tii Aras soz alarak demi§- tu. 

tir ki: Reis raporun kabul edildigini bildir-
«Gerek memleketim gerekse ~ahs1m mi~tir. 

hakkmda soyledigi giizel sozlerden ve ih- Hariciye Vekilimiz Parise gitti 
de ettigi dostluk duygulanndan -ki bunlar Numan Menemencioglu geliyor 
bizzat kendi hislerimizin tam bir makesi· Cenevre 29 (A.A.) - Anadolu A • 
dir- dolay1 dostum Delbos'a te§ekkiir e • jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
derim.» Dr. T evfik Rii~tii Aras bugiin Konse-

Soyledigi nutukla bu hususta beni de yin toplantiSIDI miiteakib saat 14,30 da 
Konseyde izahatta bulunmaktan vareste Frans1z Hariciye Nazm Delbos'la be
ki!digi ic;in de kendisine minnettanm, ~:tin- raber bir askeri tayyareye binerek Pari
kii ifade ettigi noktai nazarlar bizim go • se hareket etmi§tir. 

Hariciye Siyasi Miiste§an Menemenci
oglu geceyansmdan sonra Lozana ge
~ecek ve oradan Semplon eksprese binerek 
Belgrada hareket edecektir. Per§embe 
sabah1 lstanbulda bulunmas1 muhtemel • 
dir. 

Sandler'in raporu 
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jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Milletler Cemiyeti Konseyi tarafm • 

dan kabul edilen Sandler'in raporu: 
lskenderun ve Antakya nam1 verilen 

meselenin Milletler Cemiyeti Konseyinin 
25 may Is 193 7 tarihli hususi celsesinde 
taraf1mdan izah edilen ve mezkiir toplan-
11 zab1tlannda bulunan inki§afma burada 
avdet etmiyecegim. 

Maahaza, Sancagm statu ve ana yasa 
projesini, raporile birlikte, Konseye tak
dim eden eksperler komitesinin miinaka§a 
gotiirmez bir salahiyet ve gayretle ba§ar
diklan ~ayam dikkat mesai hakkmdaki 
!;akd~lerimi alepi celsede de tekrar etmek 
isterim. 

~· , Keza. Millet)er Cemiyeti mii§ahidleri
nin gerek Sancaktaki vazifeleri, gerekse 
avdetlerinden sonra eksperler komitesini 
te§riki mesailerinden istifade ettirmek su
retile yaphklan hizmetlerin luymetini de 
arzetmek isterim. 25 may1s tarihli izaha
tJmda Konsey tarafmdan tetkiki icab e· 
den bir tak1m hususi meseleleri ve bilhas
sa haklannda eksperler komitesinde mu
halif miitalealar serdedilmi§ olan mesele
leri tadad etmi§tim. 

Sonra icab eden mii§ahedelere tevessul 
ettim. Haklannda Konseyin karar ver
mesi laz1m gelen biitiin noktalar hususun
da miisbet teklifler arzetmek zamammn 
gelmi§ oldugu miitaleasmdayim. 

Bence, bittabi Konsey eksperler komi
tesi tarafmdan kendisine tevdi olunan sta
tu ve ana yasa projelerini tasvib etmekle 
i§e ba§IIyacakhr. 

Bundan ba§ka Konsey, komite rapo
runda miinderic tavsiye ve telkinleri de, 
i§bu raporu kabul etmek suretile hilafmda 
kat'i bir miitaleada bulunmadigl derecede, 
tasvib eyliyecektir. 

Kararlartn tatbiki tarihi 
Konsey miiteakiben, Sancagm statii ve 

ana yasasmm hangi tarihte mer'iyete gi
recegini de tesbit eyliyecektir. 

Bunlardan her ikisinin de en k1sa bir 
miiddet zarfmda mer'iyete ginnesi muva
fik olacaktJr ve bu hususta 29 te§rinisani 
193 7 tarihini teklif ediyorum. Ancak §U· 
ras1 var ki, 27 kanunusani 1937 tarihli 
Konsey karannm ana prensiplerinin ye • 
dinci f1krasmda derpi~ edilen muahedeler 
mezkur tarihte mer'iyete girmi§ olmasl 
§arthr. 

27 kanunusani 1937 tarihli Konsey 
k .. ranna tevfikan yeni rejirnin tatbik1, 
manda nihayet bulunCiya kadar ve man
danm ifasile kabili telif oldugu nisbette, 
F ransaya aid olacakt1r. 

Bittabi Milletler Cemiyeti delegesinin 
tayini de mandamn inkiZasmdan sonra 
vuku bulacakllr. 

0~ nahiyenin vaziyeti 
h nahiye meslesine gelince, ~urasm1 

hallrlatmak isterim ki eksperlerden dor
dii, ii~ nahiyenin tamamen veya k1smen 
Sancak arazisine ithalinden tevellrd ede
cek gayritabii ve bozuk hududu muhik 
gosterecek Hfi bir sebeb gonnediklerini 
beyan etrni§lerdir. Benim de ayr.lm1ya • 
cag1m bu miitaleaya binaen dermryan 
olunan muhalif reye esas olan m~§ru en· 
di§eleri nazan dikkate almak c;aresini bul
miya ugra§hm. Filhakika tic; nahiye mm· 
takasmda dil ve kiiltiir himayesin:n ih!:ll 
edilmemesi icab eden bir Tiirk cnsuru 
vard1r. Bu halk bugiin Suriyede m:.iesses 

tasdik 
manda rejiminin garantilerinden ;st:fade 
etmektedir. Bu rejim munkazi olacagm· 
dan ve mevzuu bahis mesele de ekalli
yetlerin himayesine taalliik ett:ginden 
konseye, garantiler meselesine hususi bit 
ehemmiyet atfedilmesi laz1m ge!diginin 
miisaadesini ve bilhassa ekalliy etlerin 
mahkemeler oniinde kendi dillerin: kul -
lanmak, ilk resmi tahsillerini de g'.'ne ay
ni dilde yapmak haklanna mual!ak olan 
hususatta bu garantileri Suriyeden taleb 
etmesini teklif ederim. 

Konsey statiitiin dordiincii maddesine, 
komite raporu zeylinde gosterilen sanca -
gm ~imdiki hududlanm oldugu gibi teyid 
eden bir hiikiim ilavesine karar verebilir. 

Dil meselesi 
Konsey, 27 kanunusani 937 tarihli ka

rarile, tiirkc;enin resmi bir dil oldugunu 
tespit eylemi§ti. ~imdi konseye ayni ka
rann hiikiimlerine ve eksperler komitesine 
tevdi olunan vazife de gozoniinde tutula
rak diger bir dilin kullamlmasi mahiyeti • 
ni ve §artlanm tespit etmek kahyor Eks • 
perler komitesinin telkinlerine tevfikan 
konseyin arabcamn da Sancagm resmi bir 
clili olacagma karar vermesini teklif ede
rim. Bunun kullant§ §artlan a§ag1daki §e
kilde tanzim olunacakbr: 

1 - Resmi mekteblerde, bir mektebin 
bulundugu koy veya mahallede hakim o
lan dil hangisi ise ilk t.eclrisat o dilde ya
pilacakhr Diger resmj dilin tedrisi ya ih
tiyari yahud da mecburi olacak. ~u ka
dar ki bu bak1mdan her iki dil de tama· 
men ayni §ekilde muamele gorecektir. 

2 - Sancagm biitiin mahkemelerinde 
de, yiiksek mahkeme de dahil oldugu hal
de, her iki dil kullamlabilecek ve ekalli -
yet unsurlan kendi ana dillerinde konu§a· 
bileceklerdir. 

3 - Asamblede her iki resmi lisan da 
kullamlabilecektir. Asamble mazbatalan 
iki dilde yaz1lacak ve biitiin kanunlar da 
iki dilde ne§rolunacakhr. 

4 - fdareye miiteallik nizamnameler 
ve talimat iki dilde ne§rolunacaktu. 

5 - Halk idare ile olan miinaseba
tmda laalettayin iki dilden herhangi bi
rini kullanabilecektir. Ve kendisine de 
ayni dilde cevab verilecektir. 

Konsey statiiniin birinci maddesine 
§Oy!e bir hiikiim koyabilir: «Diller me· 
selesi Konseyin merbut 27 kanunusani 
193 7 ve 29 may1s 193 7 tarihli kararla· 
nna tevfikan halledilmi§br.» 

Sancakta ilk intihabat haklnnda 
noktai nazar 

Simdi Sancak asamblesinin ilk sec;im
leri meselesinden bahsedecegim. Asamble
nin aza sayiSI esas itibarile k1rkllr. F akat 
ana yasada derpi§ edilen intihabat usulii
niin tatbiki neticelerinde say1 artabilir. 

Sancakta yap1lacak ilk intihabat i~in 
Ana yasanm 15 inci maddesi mucibince, 
muamelatm heyeti umumiyesini tertib ve 
kontrol ile muvazzaf te§kilat azasmm sa
Y! ve sureti tayinini tesbit etmek Konseye 
aiddir. 

Bu hususta §Unu teklif ediyorum: Kon
sey, evvela icab eden hazuhk tetkikatm1 
ve i§lerini yapacak olan be§ ki§ilik bir ko
misyonun tayinine reisini memur etsin ve 
bu komisyon da, ana yasanm 9 ila 14 iin

cii maddelerind~ gosterilen muamelatm 
heyeti umumiyesini eksperler komitesi ra
porunun 47 nci f1krasmda miinderic §art
Jar altmda tertib ve kontrol etmek ic;in 

icab eden ajan ve personelin tayini hak
kmda reise, kendi tarafmdan bir karar 
verilmek iizere, teklifler yapsm. 

Sancakta ilk intihabatm yap1lma tari
hinin tesbitine gelince, bunu mevzuubahis 
komisyon tarafmdan meselenin biitiin sa
fahatim yerinde tetkik ettikten sonra ya
pilacak tekliflere Jttiia has1l ettigi vakit 
reisin verecegi karara b1rakmak laz1m ge
lecegi miitaleasmdaylm. Biitiin intihabat 
nihayet 15 nisan 1938 tarihinden evvel 

'I 

edildi 
yapi!mi§ olmahd1r. 

Mezkiir komisyonun i§leme ve alelu -
mum kullamlacak ajanlann masarifi Mil
letler Cemiyeti tarafmdan avans olarak 
temin edilmelidir. Buna mukabil Mil!etler 
Cemiyetinin Sancaktaki delegesinin para-
51 Milletler Cerniyetine terettiib etmelidir. 
Sancak yalmz delegenin biiro masarifi • 
ni d hde etmelidir. 

Jandarma ve polis te,kilcitt 
Eksperler komitesi raporunda, Sancak 

polis ve iandarma kuvvetleri te§kilatma 
m~t7dair miihim bir meseleye i~aret eyle
mJ~hr. 

Konseyin bu sahada, manda munkazi 
oldugu vakit, tavsiyelerde bulunmas1 la
Zimdir. 

.. Statii?~n ellinci maddesi, gene statii
n~n 33 Ila 9 uncu maddelerinde tesbit e
d,len 1skenderun limam rejiminin tatbiki 
tefe.rruatim tanzim etmek iizere, Tiirki
ye 1le Sancak hi.ikiimeti arasmda b h .. ~ 
kumetin harici i§leri hususunda ~uk:rr~r 
usul dairesinde, hususi bir mukavele 
akdedilecegini derpi§ etmektedir. 
Ko~sey mezkiir mukavelenin siir'atle 

akdedilerek metnin kendisine bildirilmesi 
arzusunu herhalde ihzar etmek istiye • 
cektir. 

Kapitiilcisyonlar 
Eksperler komitesi, raporunun 43 iincii 

fikrasnJda kapitiilasyonlar meselesine tel· 
mih ~tmi§tir. Komite bu meselenin kendi 
salahiyeti haricine «;lkmakta oldugunu mii· 
§ahede eylemi§tir. 

K~.nseyin mec;hulii degildir ki, Suriye 
ve ~ubnan mandasma miiteallik mukave
lemn maddei mahsusast ahkammca, ala
kadar devletler arasmda hilafmda uzla§~ 
malar yapilmazsa, manda rejiminin inki
zasmda kapitiilasyonlar tekrar tesis olu • 
nacakhr. Konseyin bu meseleyi, Sancak 
hususunda, FransJz mandasJ altma konu
lan .§~rk topraklanmn kurtulu§ §artlannm 
tetkikl sirasmda halletmek iizere tehir et -
mek istiyecegini zannediyorum. 

Binaenaleyh konseye a§ag1daki karan 
teklif etmekle miibahiyim: 

«Konsey mazbata muharririnin rapo
rundan miisteban oldugu §ekilde mesele
nin hallini ve bilhassa eksperler komitesi 
~~rafmdan tesbit edilen ilaveler de nazan 
Ihbara ahnmak §artile, kabul eder.» 

Dortyolda aevinc 
Dortyol 29 (Hususi)-Cenevrede Tiirk 

h~ye~inin Ratay davasmdaki muvaffa
ki!eh dolaYisile Dortyoldaki Hatayhlar 
~ortyollular~n ~Icak agu~lannda ne~· eli 
bir gece ger;l.l'mi~ler ve biiyiiklere ~iik • 
ran telgraflar1 r;ekmi~lerdir. 

Sultaniiletra§ hudud levha
amJ par~alad1 

Beyrut 29 (Hususi) - Cebelidiiriize 
avdet eden Sultaniiletra~ merasimle kar 
~Ilanm1~sa da Ba~kad1 ile biiyiik bir kt
Sim halk, $am hiikfunetini protesto ma
kammda merasim yerini terketmi§ler -
dir. 

Sultaniiletra§, Cebelidiiriize giderken 
yolda Suriye - Cebelidiiriiz hududunu 
gosteren levhay1 parr;alamt§, bu suretle 
arada hir;bir aynhk olmadigmi tebariiz 
ettirmek istemi§tir. 

Hudud komisyonu 2 haziran
da toplantyor 

Adana 29 (Hususi muhabirimizden)-
2 haziranda toplanacak olan hudud ko
misyonunda haZ!r bulunmak iizere Fran 
sanm Ratay delegesi Doryo, Adanaya 
geldi. Komisyona Seyhan Valisi riyaset 
edecektir. 

Beyrutta ya§asm Atatiirk 
sesleri 

Beyrut 29 (Hususi) - Beyrutta Mev
lidi Nebevi miinasebetile yap1lan mera
sim esnasmda Turk konsolosu ge~erken 
kendisine bir buket verilmi§ ve alki§ • 
lanm1~hr. Bu arada cYa§asm Tiirkiye, 
ya§asm Atatiirb diye co§kun tezahii· 
rat yapilmt§hr. 

~imal kutbuna giden Rus heyeti 

Bir Rus heyeti seferiyesinin §imal kut buna gittigi malumdur. Resimlerden yu
kandaki profesor Shmit'le arkada§lanm, a§agJdaki heyete aid tayyarelerden biri· 
sini gosteriyor. 
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Soldan saga.: 
1 - Madalya. alan kahraman kadm tay

yarecimiz, blr emir. 2 - Vas!l olan, sema. 
3 - Bir millet, izmir civarmda blr kasaba. 
4 • As!Ilar, haklr. 5 - Yuva, c;ok degil, al
!abede blr harfin okunu§u. 6 - Blr hayva.n, 
sac;tnt diizeltmek. 7 - Bir nehlr nakliye va
sttast, diinyanm dortte iic;ii. 8 - Vapur oda
Sl, giizel san'at. 9 - Hile, futbolda blr vazl
fe sahib!, blr l!iaret slfatl. 10 - Miikemmel, 
bir hayvan, bir nota. 

Yukandan a§agtya: 
1- Gokler, blr edat 2 - Ahlrette bir yer, 

sacstz. 3 - Canstz, kurum. 4 - A!Mn.et. 5 -
Bir edat, s!nlrl!. 6 - Zaman, stcakllk. 7 - Ba
Zl agaclarm verd!kler! ma.hsul §ekl!. 8 -
§eametln a.ks1. 9 - Sahra, kilc;iik §ehlr. 10 -
Fazla esmer ve zaYJ!. 
Evvelld buJmacanm ballt!dilmi§ §ekll 

r 
ist. Borsas1 29/5/937 

PARALAR 

SterUn 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 

Ah!l 
627.-
123.50 
110.-
120.-
80.-
18.-

565.-
20.-
63.-
70.-

Silin Avustul'Va 
Mark 

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

Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron fsvec 
Altm 
Banknot 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 

I Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prat? 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaueste 
Biikres 
Bel~rrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

1050.-
254.

CEKLER 
Acths 

625.50 
0.79 

17.6750 
15.0125 

4.68 
78.37 
3.4575 

63.9488 
1.4368 

22.6618 
4.2158 

13.7490 
1.9675 
U662 
3.9888 

107.5940 
34.3725 

2.73 
24.-

3.10 
ESHAM 

Sab!l 
627.-
126.-
114.-
125.-
84.-
22.50 

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
20.-
24.-
14.-
52.-
32.-

1052.-
255.-

Kapams 
626.-

0.7879 
17.6825 
15.-
4.6760 

78.30 
3.4544 

63.8975 
1.4357 

22.6477 
4.2125 
13.7380 
1.9656 
U630 
3.9856 

107.5070 
34.345 

2.7275 
24.025 

3.0982 

AciliS Kapams 
t!l Bankas1 hamiline 9.90 9.90 
Asian Cimento 13.65 13.65 

tSTfKRAZLAR 
Acths Kauants 

Ttirk borcu I Pe$in 18.50 18.50 
• • IVadeli 18.50 18.45 

Er'(ani 96.50 96.50 
TAHViLAT 

Acths KapanJ$ 
• Miimessil Pe!lin 

• ,. Vadeli 43.80 43.90 
J 

( __ AS--:KE=-=-RL~iK_i..;,.$L_ER_i _) 
Yoklama 

Kadtkoy Askerlik eubeslnden: 
1 - 937 Yilt hazlran 1 den nihayetlne 

ka.dar yedek subay ve askeri memurlarm 
mutad olan yoklamalart ya.ptlacakttr. 

2 - §ubemlzde kayldll olan yedek subay
lar ve asker! memurlar gellrlerken beraber
lerlnde niifus ciizdanlanm, askerl hlzmet 
veslkalarmx ve sthhl subaylar l!;ln diploma 
ve lhtlSas ves!kalarm1 ve sthhl raporu ola.n
lar da raporlanm alarak gelmelerl. 

3 - Mektubla yoklamalanm yapttraca.k
larm da yukarida yaztll bllgllerinl mektub
larmda tafsllo!ttlt yazarak gtindermeler! ri
ca olunur. 

MUhim blr. mUessese 
Usulu muhasebe ve franslZca li

samna olduk~a vaklf, askerligini 
yapmt§, otuz ya~1n1 gec;mi§ bulun
miyan oz Turk, ciddi bir memur 
aramaktadtr. Ta!iblerin cMiihim. 
riimuzile istanbul 176 numarah 
posta kutusu adresine mektubla 

muracaatleri. 

Dr. Suphi !7enses 
idrar yollan hastallklart mUtehass1s1 
Beyo~lu Ylld1z sinemas1 kar~tst 

Lekler~o Apt. Muayene 4 ten sonra 
Cumartesi fakirlerc1 :uas1z 

Tel: 43924 

Ba~, di§ agrdar1, nezle, ktrgmhk ve ii§iitmekten miitevellid biitiin 

Izttrablann ba,Iamasile beraber akhmtza gelen ilk isim olmahd1r. 

Bayan, doktorundan bir 

"GUzellik re~etesi, istemitti. 

Doktor, ona §U ktsa re~eteyi yazd1: 

- KREM VENUS •• I. KASE 
!stanbul asliye birinci hukuk daire -

.. .............. 1 ........................ ~ .................. , smden: 

I E . t . . kat' A• net••ce I Kumkaptda <;iftegelin sokak 26 nu -n S8rl 8Sirl en marada mukim Madam Gusma vekili 

Mldeyl bozmadan, kalb ve biSbreklere dokunmadan 

NEVROZi I.-----------------------------· avukat Rifat Ahmed tarafmdan mud -
lcab1nda gUnde 3 kate ahnabillr. 

PANORAMA Bahcesi 
Ge~en sene gibl fevkallde bir programla 

A~ILDI 
Saz heyetl: Keman Cevdet - Kemen4ie Sotiri - Piyano Feyzi • Udi 

ll·lllfh Ibrahim - Kanun Ahmed - Klarnet Ramazan • Ney Emin. 

Artlstler : Radife, Faide, $ilkran, Bilsen, K. Safiye, Muazzez. 

istanbul 

Okuyucular 1 Hamid, Artaki, Solist Mustafa. 

Pek yakmda hakiki siirprizler. Tel. 41065 

SATI~ 
• A 

ILANI 
Dordiincii icra Memurlugundan: 

24003 ikraz numarasile Mehmed Mazhar ve Fatma Zehra taraflarmdan 
bore alman (600) lira mukabilinde Vaktf Paralar idaresine birinci dere -
cede ipotekli olup paraya ~evrilmesine karar verilen ve tamamma yeminli uc; 
ehli vukuf tarafmdan (2040) lira ktymet takdir edilmi~ olan <;ar~tytkebirde 
Sandalbedesteni sokagmda eski ve yeni 14 numarah sag1 Ebru H. diikkam, 
solu Halil Kani vesaire diikkam. arkast <;ar§l duvan onii Sandalbedesteni so
kagile mahdud diikkamn evsa£1 a§ag1da yazthd1r. 

Mezkur gayrimenkul iki kemer altmdadtr. Sag tarafa isa et ede eme-
rin yola cephesi mevcud degildir. Yalmz burada bir methal vardtr. Sol taraf
taki k1smm ise yola cephesi vardtr. Her iki kemer arasmda demir sutunlar 
mevcud ve bu cephe camekanh olup her iki kemere aid do~eme muhtac1 ta
mir ve ~h§abdtr. Bina emsali gibl kargir ve karikadim tonozdur. 

Mesahas1: Beden duvarlan haric olmak uzere 34 metre murabbaldtr. 
Yukartda hudud, evsaf ve mesahas1 yazth gayrimenkulun tamamt a~tk 

arttlrm1ya konmu§ olup §artnamesinin 4/6/937 tarihinden itibaren dairemiz
de herkes tarafmdan goriilebilecegi gibi 5/7/937 tarihine musadif pazartesi 
giinii saat 14 (on dort) ten 16 (on alh) ya kadar dairemizde a~tk arttlrma ile 
sahlacakttr. Arttlrma bedeli muhammen ktymetinin yiizde yetmi~ be~ini bul
madtgt takdir.de en son arttlranm taahhudu baki kalmak iizere 20/7/937 tari
hine musadif salt ~nu saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yap1lacak olan 
ikinci arthrmasmda gayrimenkul gene muhammen ktymetinin yuzde yetmi§ 
be~ini buldugu takdirde en son artttrana ihale edilecek ve bulmadtgt takdir
de 2280 rmmarab kanun hukiimlerine tevfikan satt~1 geri btraktlacakbr. Ta
liblerin muhammen ktymetinin yuzde yedi bu~ugu nisbetinde pey ak~esini 
veya mill! bir bankanm teminat mektubunu hamil bulunmalan laz1md1r. 

Muterakim ver~ilerle vak1f icaresi ve belediyeye aid tenvirat ve tanzifat 
rusumu sati~ bedelinden tenzil olunacakbr. Tavjz bedeli mii~teriye aiddir. 
2004 numarah icra ve iflas kanununun (126) nc1 maddesinin dorduncii ftk • 
rasma tevfikan bu gayrimenkul uzerinde ipotekli alacakblarla diger alaka
daranm ve irtifak hakkt sahiblerinin bu haklarm1 ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarmt ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gun i~inde ev
rak1 musbitelerile bildirmeleri aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olma· 
dtkt;a sat!§ bedelinin payla~masmdan baric kalacaklan cihetle alakadaram.n 
i~bu maddenin mezkur ftkrasma gore hareket etmeleri ve daha fazla malu
mat almak istiyenlerin 934/4873 dosya numarasile muracaatleri ilan olunur. 

(3054) 

Y eni getirttigimiz son model HANSA ·LLOYD 

TAM DiZEL KAMYONlARI 
Karakoy Palas kar§tsmda 84 numarah magazada te§hir 

edilmektedir. 
~~~~aa,ka kamyon almaden blr defa tecrUbe ediniz. 

iktJsad Vekaleti Dairesi 3 

Bolge 

iincii 
Amirliginden: 

ikhsad Vekaleti i~ Dairesi U~uncii Bol~~ .~~~rligi hazir~mn ?iriD;ci ~ii
nunden itibaren Sirkecide Liman hanmm uc;uncu katmdakt yem datresm
d.e faaliyetine devam edecektir. (3070) 

SUA DiVE PLAJI--

deaaleyhlerden Yedikulede !mrahor 
mahallesinde Halidefendi sokak 10 nu
marada Bodosla gene miiddeaaleyhler -
den Gedikpa~ada Musellim sokak 9 nu
marada mukim Anaryos aleyhine a~1 -
Ian davanm yaptlan muhakemesinde 
muddeaaleyhlerden Anaryosun mukad
dema yaptlan ilam tebligatma ragmen 
mahkeme gunu olan 26/5/937 giiniinde 
mahkemede haztr bulunmadtgmdan ge
ne mahkemece miiddeaaleyhin celsei 
atiyeye kadar muddeiye yemin teklif 
etmesme, etmedigi takdirde yeminden 
tekevviin etmi§ addine ve istanbul ii
c;uncii icra dairesinin 932/1685 numa -
rah dosyasmm c~lb ve tetkikine ve bun
dan bahisle Harren gtyab karan tebligi
ne karar verilmi~ oldugundan yevmi 
muhakeme giinii olan 2/7/937 tarihine 
musadif cuma gunii saat 14 te mahke -
mede haztr bulunmas1 nahk olup teb -~ 
lig makamma kaim olmak iizere ilanen 
teblig olunur. 

SUADIYE PlAJINDA 
Izmit, Etaziz, E•kitehir hastaneleri 

Sab1k 01, Heklml 

iSMAiL ETEM 
Hersrun 1 0· 21 ka .. ar haata kabul ed e• 

Yenikoy icra dairesinden : 
Bir borcdan dolay1 rehmlerin paraya 

~evrilmesi yolile sahlarak paraya ~ev -
rilmesi kararla§hrtlan bir aded bahc;e 
su motOrii ve be§ aded fidan camekam 
ac;t karttirma ile 9/6/937 c;ar§amba gil -
nii saat 10 dan 12 ye kadar Emirganda 
Balta limanmda 106 No. h bostanda sa
hlacagmdan yiizde iki buc;uk tel!aliye 
resmi mu§terisine aid olmak uzere ta
liblerin mahallmde bulunacak memura 
miiracaat eylemeleri ilan olunur. 

PARiSE SEYAHAT 
cPROviDENS:. vapuru istanbula 

gelm!yece~lnden seyahat!m!z LOYD 
EXPRES'LE icra ve 18 haz!ran saat 
10 da istanbuldan hareketle ve Bren
dlzl ROMA - MiLAN tarlklle 22 ha
ziran a~amt PARiESE muvasalat o
lunacaktJI. 

Donii11: Marsllya - Nls - Montekar
lo - Roma - Napoli - Brendlz! - Pire 
tar!k!le olacakttr. 

Fazla malumat i<;in: 
N A K seyahat acental!~ma mii
racaat. 
Galata Rthttm caddesi 7. Telefon 4312G 

Edirne sulh hukuk mahkemesinden: 

Edirne Kur§unlu fmm civarmda 

Derdli Mustafamn konagmda vefat e

den gelmi Hac1 Hasnarun terekesi Edir

ne sulh mahkemesi tarafmdan yaztl -

makta oldugundan alacakh ve borclu -

larm tarihten bir ay i~mde ve kanunt 

miras!;llarmm lie; ay ir;inde Edirne sulh 

mahkemesine muracaatleri ve bu mud
detm miirurundan sonra alacakhlarm 
terekeye ve ne de vereseye izafeten ta
kibatta bulunamtyacaklan ilan olunur. 

(33007) 

ror. HORHORNi., 
Eminonii eczanesi yamnda hergiin 

kabul ak$ama kadar hastalanm 

~~~-- eder. Tel. 24131 __ _. 

Satihk ve kirahk ev 
Sultanahmedde Firuzagada Ticaret -

hane sokagmda 29 numarah ev hem sa
tthk, hem kirahkttr. Be~ odast, terkosu, 
elektrigi vard1r. Almak ve kiralamak is
tiyenler matbaamtzda M. Turhan Tan 
adresme muracaat edebilirler. 

Fevkalade program ve yeniliklerle r Gene evlilere uygun " 
B U G ·u· N A c; I L I Y 0 R Dort odahk guzel aparhman, 

deniz manzaras1, banyo, komple, 

·sTERNAD asri mobilya ile beraber ucuz sa-
Maruf san'atkar Profesor 1 idaresinde tthr. Adres: Firuzaga, Batarya so-

c A Z kagt No. 8, Panorama apartlmam 

---~------- •••••••••• .... __ 3 numarah daire. 

Sizi giinlerce 1St1rab ~ekmekten kurtar1r 
En §iddetli ba§, di§, adele agnlariDI, ii§iitmekten miitevellid 

biitiin sanct ve smlan keser. Nezleye, romatizmaya, 

kmkhga kar§I ~ok miiessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve bobrekleri yormaz ! 

K1zday Cemiyeti izmir Merkezinden: 
Kiiltiirparkta KlZllay Kurumu tarafmdan yaptmlacak k1rk bin lira be -

deli ke~ifli saghk muzesinin ihalesi 3 haziran 1937 per§embe giinii saat on 
yedide KlZ!lay izmir merkezinde kapalt zarfh eksiltme ile ihale edilecektir. 

Taliblerin ~artname, ke:jifname, proje ve planlan gormek uzere izmir 
Belediyesi Ba~muhendisligine muracaatleri ve i~tirak i~in tekliflerini soy -
lenen gun ve saatte ii~ bin lirahk teminat ak~esile birlikte izmir KIZllay Ku. 
rumu Ba~kanhgma vermeleri. (2864) 

•• 
Harbiyede BELVU Bah~esi 

Biiyiik yeniliklerle a~Jlmt§hr. 

Her ak~am Bayan M u a II a' n1n i~tirakile 
F evkal.ide saz heyeti icrayi ahenk etmektedir. 

Aynca : S. A T i L L. A Reviisii 

SA TI~ iLANI 
istanbul icra Memurlugundan: 

• 
Dordiincii 

22104 ikraz numarasile Zeyneb Zineti tarafmdan bore; ahnan (366) llra 
mukabilmde Vaklf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup paraya 
~evrllmeslne karar verilen ve tamamma yeminli iig ehli vukuf tarafmdan 
(3046) lira ktymet takdir edilmi~ olan Bogazic;inde Yenikoyde Giizelce Ali. 
pa§a mahallesinde Arpac1 sokagmda eski 10 yeni 6 ve 8 numarah sag taraft 
Hayrabet A~a arsas1, sol taraf1 Zineti hanesi, on taraf1 Arpact sokag1 ve arka 
tarafL Kaptan Ali Vf?reseleri hane ve bah~esile mahdud maabahc;e mstf hisse 
hanenin evsaft a~ag1da yazthdtr: 

Gayrimf-nkul bir <;ah altmda iki methalli ah§ab evdir. Her iki ktstmdan 
ve katlanndan birbirine ge~ilir. 

6 NUMARALI EV: Zemin kat: Zemini karosimen iki ktstm ta§hk iizerine 
biri kiic;uk iki oda, ktrmtzl ~ini do~eli bir kiler, merdiven altmda bir hala, 
bahgeye <;1k1lan bir kap1. 

Birinci 1\st: Bir sofa iizerinde iki oda, bir arahk, bir hala. 
ikinci kat: Birinci kahn aynidir. 
8 NUMARALI EV: Zemin kat: Zemmi karosiman do:jeli iki ta§llk, mer

div8n alh, zemini ah$ab mutfaga methali olan sabit camh bir dolab, bir kiler. 
Birinci kat: Bir sofa uzerinde kar§thkh iki oda, odalarda sabit camh do

lab ve alaturka ta~h bir hala. 
ikinci kat: Bir sofa iizerinde kar§thkh iki oda, bir kiler, bu evin yan du

vart kargirdir. 
Bah~esinde diger mii~temilat: Bah~enin etraf1 duvarla muhat 1 kuyu, 10 

kadar aga~ vardtr. 8 numarah evin arkasmda aynca c;ahh ktrm1z1 ~ini arahk 
dolabt olan mutfak, iki komurliik olup mutfak bir kath kargirdir. Binanm 
her iki !nsmmda elektrik tesisah vardtr. Cephe ve yan cephede birinci kat
tan itibaren ii~ ~tkma - ~ahnili - vardtr. 

Mesahas1: Umum sahast 522 metre murabbat olup bundan 114 metre mu
rabbat i.i~ kath ah~ab ev geri kalam bahc;e ve mutfakttr. 

Yukanda hudud, evsaf ve mesahast yaztb gayrimenkuliin mstf hisses! 
ac;xk arthrmtya konmu§ olup ~artnamesinin 4/6/937 tarihinden itibarel\ dai
remizde herkes tarafmdan goriilebilecegi gibi 5/7/937 tarihine musadif pa
zartesi giinii saat 14 (on dort) den 16 (on alti) ya kadar dairemizde ac;tk art
hrma ile satllacakhr. Artbrma bedeli muhammen ktymetinin yiizde yetmi§ 
be~ini bulmadtgt takdirde en son arthranm taahhiidii baki kalmak uzere 20/ 
7/937 tarihine musadif salt gi.inu saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yaptlacak 
olan ikinci arttirmasmda gayrimenkul gene muhammen k1ymetinin yuzde 
yetmi~ be~im buldugu takdirde en son arthrana ihale edilecek ve bulmadtgt 
takdirde 2280 numarah kanun hukiimlerine tevfikan sah~I geri btraktlacak
hr. Taliblerin muhammen ktymetinin yiizde yedi bu~ugu nisbetinde pey ak
c;esini veya milli bir bankanm teminat mektubunu hamil bulunmalan la -
ztmdrr. 

Mi.iterakim vergilerle vakif icaresi ve belediyeye aid tenvirat ve tanzifat 
rusumu sati~ bedelinden tenzil olunacakhr. Taviz bedeli mu~teriye aiddir. 
2004 numarah icra ve iflas kanununun (126) net maddesinin dorduncu flkra
sma tevfikan bu gayrimenkul uzerinde ipotekli alacakhlarla diger alakada
ramn ve 1rtifak hakkt sahiblerinin bu haklanm ve ht..susile faiz ve masarife 
dair olan iddialarmt ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gun i~inde evrak1 
musbitelerile bildirmeleri aksi halde ha~lan tapu sicillerile sabit olmadtk~a 
sah& bedelinin payla~masmdan haric kalacaklan cihetle alakadaranm i§bu 
maddenin mezkur f1krasma gore hareket etmeleri ve daha fazla malfunat al
mak istiyenlerin 934/3211 dosya numarasile muracaatleri ilan olunur. (3055) 

Ankara Ytiksek Ziraat 
Rektorliigiinden: Enstitiisii 

1 - Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisuniin 585 talebesile 140 mustahde
minin haziran 937 iptidasmdan mayts 938 sonuna kadar bir senelik sabah, 
ogle ve ak~am yemekleri kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - 5 haziran 937 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 11 de ihalesi 
yaptlacakttr. 

3 - Talebenin beheri i~in 50 ve miistahdeminin beher! ic;in 30 kuru::~ 
gunluk ia~P. bedeli tahmin edilmi~tir. 

4 - Muvakkat teminat tutan olan 6666 lirahk banka mektubu veya 
vezne makbuzlarile tekliflerini muhtevi zarflarmm ihaleden bir saat evve
line kadar Komisyon Reisligine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda ha
zir bulunmalan. 

5 - Fazla izahat ve parastz ~artnamesini almak istiycnlerin Yukse} 
Enstitii Daire Miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. cl280» (2896) 

b 
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BASURA ctARE SiNiR, ~ARPINTI ve BAYGINLIGA ADEMi iKTiDARA 

HEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTiN 
Ameliyatstz basur memelerinl mahve
der, kam, agr1y1 derhal keser, biitiin 
diinyada ~ohret bulmu~. yiizlerce pro
fesoriin takdirnamelerini kazanm1~tlr. 

Hiddet, merak ve korkudan bayllanlar, siniri, hafakant, r;arpmtlSl 
tutanlar 20 damla cNevrol Cemah almca hemen ar;Ihrlar. Evi
nizde bulundurunuz, onsuz yolculuga r;Ikmaym1z. Bu me~hur 

Pek muessir bir m.cd1r. Bel gev~ekligini ge<;i· 
rir. Vakitsiz ihtiyarhyanlarl gencle~tirir, Sui
istimal edilmi~ yorgun viicudlan dincle~tirir. 

• N -c -c 
ca --:I 

.M: -c -en ca 
t:2. 
E 
0 
t:2. ... -... 
II. 

Bak1rkoy 

cNevrol Cemah i ahrken cCemah ismine dikkat edfnlz . Yalmz ismine dikkat ediniz. 

Malmiidiirliigiinden: 
\ 

Slvri slnek.lerr, $0phell ve / / 
tesirsiz.mayilerle alay·ederter • 
FLIT, bOUln hasaraf 61dOrOcO"lnayilerfn;fevkindedir~ 
90 muhtellf miilet, onu tercihen kullanmaktadi'r ... Bu' 
sa bit olmustur, Flit'in formula hicbir:vakit taklit edil· FI""~Y 
meml~tir. FUT, kendisinden b~klenen lki ~artl f!10ke~.; 
melen lfa eder •. lnsana zarar. vermez, fa kat lia!?at·att 
kat'iyyen,JSidOrOr. ~ilpheli 'niayilerl reddediniz. Haklki 
ve yegane Flit ald•9•n•za'emln olmak icin: slyah ku· 
~akh, ve asker. resimll saritenekeye' dikkat edinlz • 

Yare~lara ve ~6selert • birazlFLIT TOZU 
s;rpjniz:,IJ.afar~t derhal telef,otu"',.,, -

Babkesir Belediye Reisliginden: 
!sim 

Eyiib Sabri 

San'at Adres 

Yol muteahhidi Eridnekap1 Dag 
Yenice yolu 

ihbarname Vergisi 
L. K. 

1/27 2638 80 

Senesi 

933 

Belediyemizin Fen memurlugu milnhaldir. 84 lira tahsisatla bir fen me
muru almacaktrr. Naf1a Fen mektebinden mezun veya Nafta Vek!letinin fen 
memuru ehliyetini ve kanuni memurluk evsafm1 haiz olan isteklilerin Be
lediyemize miiracaat etmeleri ve ehliyet vesaikinin gi:lnderilmesi ilan olunur, 

Yukanda isim ve san'atile vergisi yaz1b miikellefin ikametgah1 me~hul 
bulundugundan hukuk muhakemeleri usulu ka~mnunun 1~.1 ve ~~teaktb mad
deled ahkamma tevfikan teblig makamma ka1m olmak uzere Ilan olunur. 

(3079) 

A LETUAL L. HOVAGiMYAN 
437 Beyoglu Istikl!l caddesi Tel. 43752 

PARISTE A. K L A V E R i • nin lastikli 
Dantel'den Liiks hakiki SKANDAL GENLER ve 
SUTYENGORJLAR gelmi~tir. 
Miitehass1s korsetyer Bayan tarafmdan Jsmarlama 
LASTEKS ve kumqtan son moda korseler, sutyen-

gorjlar ve 11hhi kemerler yap1hr. 
Blr tecrUbe klfldir. 

I Emlak ve E vtam Bankas1 iianlari 
Nev.i Depozito 

Esas No. Y E R t No. s1 T.L. 
C. 22 Erenkoy Sahrayicedid Eskl 81, 82, 83, Bah<;eli ko§k 640 

Kay1~da41 ~de!i yeni 111/1, 111/1 ve mi.i§te • 
(taj 118) milah 

Tafsilah yukanda YJlZll ko~ ve mii§temilatl pe§in para ile sahlmak i.ize· 
re a~1k artt1rm1ya konulmu~tur. !hale 1/6/937 sah giin!i saat ondadtr. tstek· 
lilerin ve saatte 

Di' macunlar1n1n incisi 

KOHiNOR 
Di, Macunudur. 

Bunu bir kere kullananlar arbk ayr1lamazlar. 
kullanmam1~ olanlar bir denesinler. 

Imir sab~ $Ubesi : Bay Ahmed Buldan1oglu 

Daktilo arantyor 
Ankarada bir mUessesede iyi maa§la ~ah~hrllacak daktilolara 

ihtiyac vard1r. Taliblerin P zardan maada giinlerde saat 10 ila 
' 12 ye kadar Sirkeci Sanasar Han 34 numaraya miiracaatleri. 

(2956) 

KARYOLALAR 
Fabrika fiatlna satlhyor. 

ASRi MOBiLYA Magazas1 1:~~~p 
Istanbul: R1zapa§a yoku§U No. 66 Tel. 23407 

Beyo§lundai ................ _ 

Cemal Tekin Lokantas1 
Bina sahibi Bi:lrek~i Bay Hiiseyin tarafmdan y1k1laca~1 cihetle lokanta

mlz bir~ok fedakarhklara katlanarak ve bir~ok yen!likler gostererek yakm
da Taksim meydam kar~1smda 3 No. h diikkana nakledilece~i saym mii~te
rilemize arzolunur. 

Cemal Tekin Lokantaa1 sahlbl : Cemal Tekln 

ETi BANKTAN 
MOHENDiS ARANIYOR 

Asgari be~ sene betonarme vesair in§aat proje ve statik hesabatile me§ -
gul olmm~ eir diplom muhendisle asgart be§ sene muhtelif in§aatm tatbikatm
da §antiyelerde ~ah§!mi§ diger bir diplom miihendis almacakhr. Gosterecek · 
leri vesaikle tevasik edecekleri tecriibelerine gore 250 - 350 lira ucret veri -
lecektir. 

Ecnebi lisam bilenler tercih olunur. 
Ankarada Eti Bank Genel Direktorlugiine miiracaat edilmesl. 

KARDOL 
siikiin ve istirahat veriyor. 
Asabi buhranlar1 ge~iriyor. 

Her ec:zaneden re~etesiz 

tedariki miimkiin 

Sinir Damlas1 

cl318· (2959) 

Istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

1098 Ortakoy 

2515 Hahc1oglu Abdiisselam 

3823 <;engel kay 

4349 

4684 Oskiidar Y enimahalle 

4925 F erikoy Birincik1sim 

4947 Bostane1 

5240 Burgazada 

5325 Boyac1koy 

5972 Ye~ilkoy Umraniye 

6622 Kadtkoy Osmanaga 

8612 Kurtulu~ 

Sokagt 

E: T a§merdiven 

Y: T a§basamak 
Malhz 

Yukarthasanpa§a

seddi 
E: Ennenikilisesi 
Y: incic;ic;egi 

E: Mecidiye 
Y: Mecidreis 

Y: Bozkurt 

eaddesi 
Catalc;e~me 

E: Manasttr 

Y: Goni.illi.i 

Kanaki 

E: Cekmece 
Y: Halkah caddesi 

E: Ahmedbey 

Y: Celtikc;i 

E: Arabameydant ve 

Ce~memeydam 

Y: Ermeydam ve 

Safameydam 

Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

muhammen K. 

E: 16-16 Mii. 

Y: 10-12 
26-28 

E: ve 

Y: 16 
17-17/1 

E: 7 
Mahallen: 8 

E: 65 

Birisi yanm1~ kargir iki 

bane ve bahc;enin 1/16 his. 
171 metro arsamn 

2/3 his. 
205,20 metro arsa 

88 metro arsa 

183,50 metro arsa 

156,24 metro arsa 

E: 16 240,50 metro arsa 

Y: 16 MU. 
harita: 6 

E: 4 

E: 18 

E: 19 
Y: 39 

E: 5 Y: 7 

459 metro arsanm 

I 0/11 his. 

64,50 metro arsanm 

2/3 his. 

155,20 metro arsamn 

Yz his. 

Kargir hanenin Yz his 

E: I 4-25 l 48 metro hane arsast 
Y: 23 

210 Ac;tk 

arttmna 
I 00 » 

210 » 

100 » 

100 » 

1000 Kapah 

zarf 
360 Ac;Ik 

arthnna 

1050 Kapah 

zarf 
100 Ac;tk 

arttlnna 

240 » 

500 » 

330 » 

Yukar1da evsaf1 yazth gayrimenkuller on gi.in mi.iddetle satt~a c;tkanlml§tlr. 1haleleri 11 /6/93 7 tarihine dii§en cuma 

giini.i saat 14 tedir. Satt§ mi.inhaman gayrimi.ibadil bonosiledir. 

~ . I 

'Juaafet fabupfarz 

Erzurum C. Halk Partisi 
Ba,kanbgindan: 

1 - 10/6/937 per~embe giinii saat on be§te Erzurum Cumhuriyet Halk 
Partisi binas1 dahilinde miite:;;ekkil Eksiltme Komisyonunda 65,000 altm1~ be~ 
bin lira in~?aat bedeli olan Halkevi binas1 in~aah kapah zarf usulile eksiltmi
ye <;1kanlm1~tir, 

2 - Evrakl fenniyesini goriip okuyarak istiyen istekliler Trabzon ve ts
tanbul Naf1a Mudurliiklerile U~iincii Umumi Miifetti~Uk Naf1a Mii§avirligin
de okuyabilirler. 

3 - Muvakkat teminah 4500 dlirt bin be§ yiiz liradrr. 
4 - !stekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 say1h niishasmda 

~1kan talimatnameye gore 937 senei maliyesine aid olup Naf1a VekAletinden 
almm1~ ve f'lli bin lirahk yap1 i~leri yaphgma dair vesikasm1 ihtiva etmek 
~artile 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 muhilrlii ol -
dugu halde vermeleri lAz1md1r. 

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (2814) 

RIZAYI TARAFEYN iLE SATI~ 
Ampir salon, giizel yemek odas1, tngiliz fotoy ve kanapeleri, diger muht.elif 
e~ya: (Fotoyler, sofralar, komodinolar, dolablar vesaire) Avizeler, ayna
lar, perdeler. kristaller, bronzlar, Viyana ve Saks porselen takrmlan. 

Adres: Ma~ka Gozem aparhmam birinci kat No. 4 

IHTIVARLIK 
Pe$inizden Gelivon 

ONA KAR$1 

Haz•rhkll oavran1n1ziJ 
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Modada MODA PALAS Fenerbah~ede BELVU OTELi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
'76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

Ayni Miidiiriyet tarafmdan idare olunan her iki otel deniz kenarmdad1rlar. Her tiirlii MODERN KONFoRti vard1r. Fiatlar elveri,lidir. 

• • istanbul Defterdari1Q1ndan 
Mlikellefin Ve f g 

Bagli bulundugu ~ubesinin 
Eski isrni Y eni isrni 
Divanyolu Alemdar 
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Adt ve sam 

Ahmed 
Ibrahim Cevdet 
Osman 
Siikrii 
Ibrahim 
Kerim 
Ziilfikar 
Zakir 
S1ddtk 
Larnbo 
Sevket 
Murad oglu Miimin 
Fah Yorgi 
Dirtat 
Dimitri 
Ali 
Hasan 
Mustafa 
Zatiye H. 
Abbas 
Ali R1za 
Orner 
Fatrna 
Hasan 
H. Tahsin 
Fahredd.in 
Ahmed Hilmi 
Hakkt 
Ahmed 
Halid Mehmed 
Halid 
Yakub 
Ahmed Cavuus 
Haric;;un 
MI~rdtc;: 
Asaf 
Karabet 
Mihal 
Mtgtrdtt; 
Mtgtrdtc;: 
H. Agob 
Mehrned 
Ragtb 
ibrahim 
Mehmed 
Mustafa 
Onnik 
Dimitri oglu Manol 
Sahnik 
Suphi ve Rasid 
Tahsin 
Akif oglu Tevfik 
ibrahim 
Servet Adnan 
Arakel 
Ararn Zediikyan 
Ibrahim 
Siikrii 
Emrullah 
Mary am 
Ali Rtza 
Mayer Mayerka 
Yusuf 
Kerim 
Mehmea Cmer 
Ragtb ve Hiisnii 
Suad H . 
Behiye H. 
Behiye H. 
Abbas ve Yusuf 
Kerim oglu Kadir 
Ziihtii Tevfik 
Ibrahim Mirza 
Osman 
Nizameddin 
Tevfik 
Yervand. 
Dursun 
Necib oitlu Kamil 
Mahir 
Mecid ve Ziya 
Meeid ve Ziya 
Mecid ve Ziy:;; 
Agob 
Canan 
Mehmea 
Mehmed 
Hiiseyin 
Siileyman 
Hasan 
Mehrned Sadeddin 
Nasrullah 
Hasan 
Sabri Necib 
Arakilyan Herac;:ig 
Orner oglu Miikerrern 
Eleni 
Ibrahim ve Hayri 
Keork 
Firdevs 
Firdevs 
Mehmed 
Neeib oglu Selami 
Hatiee 
Esad 
Hamza 
Mustafa 
Tatyos 
Sadullah 
Hiisnii Akif 
Anastas 
!srnail Hakkl 
Adem oglu Hasan 
Orner oglu Fevzi 
Beytullah ve ~eriki 

Boyac1 
!n~aat rniiteahhidi 
Ekrnekc;:i 
Cigerci 
Bakkal 
Kahveci 
Kahveci 
Kofteci 
Kahveci 
~Gl 
Marangoz 
Kahveci 
Dernirci 
Dernirci 
Bakkal 
Ekrnek ve peynirci 
Yernisc;:i 
Kahveci 
Asc;:t 
Kahveci 
Yorganc1 
Kundurac1 
Asc;:t 
Kofteci 
Marangoz 
Marangoz 
Terzi 
Saat tamircisi 
Kundurael 
Kunduract 
Kahveci 
Asc;:t 
Bakkal 
Kund.urae1 
Asc;:t deposu 
Kund.uraet 
Kunduract 
Makineci 
Kunduraet 
Kundurac1 
Kunduract 
Kunduract 
Tamirei 
Terlikc;:i 
Terlikc;:i 
Kunduraet 
Kunduraet 
FtrtnCl 
Kahveci 
Kofteei 
Maran,&!oz 
Kunduract 
Kahveci 
Garaj 
<;a yet 
Kunduract 
Depo 
Kahveci 
Berber 
Hanel 
<;algi imaleisi 
Matbaa 
Bakkal 
Kofteei 
Kunduract 
Kunduraet 
Kabile 
Hanet 
Hanel 
Hanel 
A$Gl 
Doktor 
Hanel 
Hanel 
Hanel 
Lastik tamircisi 
Kavaf 
Sueu 
Ba$c;:I 
Garaj 
Doktor 
Doktor 
Doktor 
Kundurae1 
Kabile 
Biife ve Iokanta 
Ekmekc;:i 
Asc;:t 
Asc;:t 
~<;I 
Tornaet 
Mukriz 
Korniireii 
Ekmek bayii 
Berber 
Sebzeci 
Terzi 
Komiircii 
Aktar 
Ebe 
Ebe 
Komiireii 
Manav 
Komiireii 
Kahveci 
Bakkal 
Dokumaet 
Kahveci 
Tiitiineii 
Eskici 
Kasab 
Korniireii 
Manav 
Kahveci 
Kahveci 

Ticaretgah adresi 

Firuzaga Babthiimayun No. 107 
Kalc;;ac;;thattat sokak No. 5 
Atikali Tavukpazan No. 67 
Atikali Tavukp<Jzan No. 81 
Atikali Nuruosmaniye No. 35 
Atikali Nuruosmaniye No. 41/1 
Atikali Nuruosrnaniye No. 41/1 
Atikali Beyaztd No. 18 
Atikali Medrese No. 5 
Atikali Mehmedpa$a No. 6 
Atikali Mehmeqpasa No. 24 
Atikali Esirpazan No. 3 
Huseyinaga Cilingirler No~ 7 
Huseyinaga Gilingirler No. 9 
Huseyinaga Cilingirler No. 57 
Huseyinaga Cilingirler No. 20 
Cemberlitas Nuruosmaniye No. 16 
Cemberlitas Nuruosmaniye No. 70, 72 
Cemberlitas Peykhane No. 5 
Cezrikastm Mahrnudiye No. 43 
Cezrikasrm Mahmudiye No. 43 
Cezrikastrn Mahrnudiye No. 47 
Cezrikastrn Mahrnudiye No. 51 
Cezrikasrm Cagaloglu No. 17 
Cezrikas1rn Valdernektebi No.5 
Atikali Esirpazan No. 57 
Hoeariistern Babthiimayun No. 159 
Hocarustern Babthiimayun No. 159 
Hoeariistem Babthiimayun No. 165 
Nakilbend, Nakilbend. C. No. 16 
Seyidhasan Ahtrkapl No. 9, 11 
Sur dahili 
Kabasakal Saneaktarbaba No.2 
iskilip han No. 8 
Sofucu han No. 2 
B. Yolge~;en han No. 18 
Arnavud han alt kat No.3 
Arnavud han alt kat No. 6/1 
Arnavud han alt kat No. 9 
Arnavud han alt kat No. 11 
Arnavud han alt kat No. 11/2 
Gatal~;e~rne Zeynebsultan No. 8 
Lalabayreddin Fatmasultan No. 1 
40 ve 42 No. medrese No. 10 
97 No.h medrese No.7 
Kiic;:iikyolgec;:en han No. 8 
Sepetc;:i han No. 8 
Atikali Esirpazan No. 14 
Atikali Esirpazan No. 16 
Ayasofya Sogukc;:e~me No. 20, 22 
Cezrikastrn Valdemektebi No. 5/1 
Cezrikas1m Nuruosmaniye No. 12 
Akbtytk Ahtrkapt No.6 
Firuzaga Babthurnayun No. 158 
Sepet~;i han No. 1 
KalcaGtihsaniye No. 2 
Cezrikasilll Nuruosmaniye No. 33 
Kabasakal Kerner No. bila 
Ayasofya Kabasakal No. 13 
Atikali Nuruosrnaniye <;ar~tkapi No. 1 
Firuzaga Babthiirnayun No. 113 
Yerebatan, Yerebatan C. No. 3/1 
Atikali imaret S. No. 2 
Huseyinaga Gilingirler No. 78 
Sepetc;:i han No. 1 
Cezrikastm Mahmudiye No. ~5 
Yerebatan Sengiil S. No. 9 
Atikali i~ret S. No.7 
Atikali imaret S. No. 7 
Atikali imaret S. No~ 10 
Yerebatan, Yerebatan C. No. 3/2 
Yerebatan Yerebatan C. No. 50, 52 
Atikali Mehmedpasa No. 44 
Atikali Mehmedpa~a No. 13 
Atikali Mehmedpa~a No. 15 
Hoeaferhad Fazhpa~a No.7 
Kalc;:ac;;t Car~tkapl No. 38 
Firuzaga Babthiimayun No. 95 
Atikali Esirpazan No. 63 
Fi!'uzaga Babthiirnayun No. 158 
Firuzaga Babthiimayun No. 160 
Firuzaga Babthiimayun No. 160 
Firuzaga Bablhiimayun No. 160 
Hiiseyinaga Cilingirler No. 44 
Babthiirnayun No. 44 
Ayasofya Adliye ic;:i 
Kalc;;ac;:t Beyazrd No. 58/1 
Mollafenari iskilip H. No. 2 
Hoeaferhad Fazhpa~a No. 5 
Hoeaferhad Fazhpa~a No. 17 
Kalc;:ac;:t Mollafenari No. 19 
Firuzaga Ticarethane No. 4 
Eminsinan Serefiye No. 64 
Divamali Gedikpa~a No. 37/1 
Cadtrct Balipasa No. 51 
Divamali Yahyapasa No. l/1 
Divamali Neviye sok. No. 8 
N~anea No. 55 
Gadtrct Korniircii No. 23 
Bostanali Mehmedpa~a Tahsin B. No. 5 
Bostanali Mehmedpa~a Tahsin B. No. 5 
Muhsinehatun ibrahimpa~a No. 3 
Bostaniali Kadirga !imam No. 29 - 31 
Bostaniali K. Ayasofya No. 80 
Kiirkc;:ii iskele sokak No. 61/1 
Esirkemal Tiyatro No. 33/1 
Cadtret Gedikpasa No. 88 
Cadtret Balipa~a No. 51 
Cad1re1 Arabzade No. 59 
Bostanali Kadirgalimam No. 29/1 
Muhsine H. Han sok. No. 2 
Fmdtkkuran No. 28 
Muhsinehatun ibrahimpa$a No. 2 
Kurkc;;ii iskele No. 8 - H). 
Kuc;:ukayasofya No. 4 

• 
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Tarh No. 

137 
219 
276 
277 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
81 
82 
85 
86 
50 
51 
53 
65 
66 
67 
68 
69 
53 

287 
22 
23 
24 

8 
16 
6 

32 
31 

3 
11 
20 
21 
22 
23 
25 
13 
27 
33 
20 
16 
49 

236 
237 

10 
53/1 
55/1 

8 
76 

1/1 
166 
20 
12 
34 
31 

139 
12 

301 
90 
50 
23 

169 
9 
9 

10 
35 

170 
37 
34 
38 
13 

38/1 
21 

232 
97 

258 
258 
258 

91 
73 

256 
191 

2 
23 
25 

180 
82 

5 
43 

166 
106 
124 

67 
145 

26 
36 
7/1 

50 
55/1 
61 
4/1 

147 
29/1 
94 
90 
24 
46 
13 

128 
51 

• • 
I n I 
Matra

hm 
Yilzde 
nisbeti 

96 
268.58 
48 

120 
132 
156 
156 
96 

216 
72 

120 
120 
60 
72 
48 
48 

192 
240 

60 
72 
72 
96 
96 
60 

120 
96 
72 
72 

144 
36 
48.45 

130 
300 
120 

48 
36 

120 
36 
48 

120 
120 
36 
60 
36 
48 
72 

120 
480 
180 
240 
120 
48 
60 

183.32 
84 

240 
48 

% 45 
% 45 
% 45 

120 % 45 
200 
112.14 
120.50 
161.20 
144 % 55 
108 
120 
72 % 45 

400 
300 
300 
400 
120 
600 
400 
200 
150 
120 
270 
204 % 55 
36 %55 

480 % 35 
92.99 

650 
650 

84 
200 
500 

60 
36 %55 

108 
98 
82 

1625 
96 
84 

120 
180 
66 
60 

120 
7.65 

15.06 
72 
24 
84 
54 
19.80 

240 
120 
48 

48 
96 

120 
204 

60 
a 

n 
MIKTARI 
Ash 

28.59 
18.80 
17.59 
27.50 
27.11 
2.54 

26:72 
5.88 

16.20 
20.25 
33.45 
17.80 
18 
21.60 
11.73 
21.34 
78.10 
35.20 

8.18 
10.71 

6.93 
27.84 

8.64 
23.18 
25.20 
25.32 
21.60 
21.60 
28.98 
10.80 
14.40 
31.04 
51.49 
25 .35 
17.59 
10.80 
36 
10.80 
14.40 
36 
36 
10.80 
10.20 
4.05 

14.40 
20.70 
14.45 

130.80 
6.75 

108 
25.20 
9.72 

27 
22 
20.37 
36 
26.40 
36 
57.50 
6.73 

29.25 
12.29 
79.20 
18.36 
36 
32.40 
48 
12.30 
36 
48 
13.50 
72 
48 
24 
18 
33 
58.16 
112.:W 
19.80 
42 
11.16 

3.25 
78 
37.80 
24 
33.50 

9.80 
19.80 
36.52 
20.83 
21.93 

113.75 
52.80 
46.20 
23.75 
34.37 
16.97 

5.28 
42.66 
- .92 
1.80 
1.10 
3.06 
1.07 

40.54 

59.40 
3.60 
4.98 
1.65 
5.71 
2.63 

28.54 
19.80 
3 

Zam cezas1 

4.05 

3.96 

51.30 

48 
12.30 
36 
48 

72 
48 
24 
18 

3.25 
78 

24 
33.50 

113.75 

6.93 

-.72 
2.16 

2.97 

Mustafa 
i~~ Div;nyolu "' S

8
eiami Manav Bostaniali Kadtrgalimam 29/31 ,. ,. 96 24 3.17 

118 
" ervet Adnan Garaj Firuzaga Babthurnayun No. 58 ,. ,. 76 150 18 18 

119 
,. " Nusrah Kabile Akbtytk Keresteciler No. 5 ,. ,. 84 500 60 60 

120 
" " Kadriye Kabile Tahtaminare No. 36 • ,. ,. 259 400 48 48 

121 
" ,. Cevdet Hanct Atikali Mehmedpasa No. 19 ,. ,. 35 400 48 48 

122 
" " Fehmi Avukat Firuzaga Uc;ler No. 287 ,. ,. 500 60 60 
" " Veli ve Rasim Marangoz Atikali Tavukpazan No. 55 ,. ,. 2 600 72 72 

123 " " !brahim Haydar Dis tabibi Atikali Beyaztd cad. No. 23 ,. ,. 26 1000 120 120 
124 ,. " Ismail Siileyman Doktor Nuruosmaniye No. 17 ,. ,. 130 300 36 36 
125 ,. "' Necib Nadir Avukat Cezrikastm Yerebatan Cad. No. 2/1 " • 161 200 24 24 

a'd rukar~d.a a~I, ~$i ve esk~l a~rlesleri Ive rnensup oldugu $Ubesi yaztlt ef?hasm yeni adreslerini bildirmemis ve yap llan arashrmada da bulunamamts olduklarmdan hizalarmda gosterilen ylllara 
1 aza.J? ve u .ran _v:rgt en e zam armt havi ihbarnameleri tebligi miim kiin olamamtsttr. Hukuk usulii muhak emeleri kanununun 141 - 142 nc1 · maddesi hiikmiinq tevfikan teblig verine 

gec;:mek uzere keyftyet tlan olunur. (3077) 

I Siz de bu kremden 
fBfmay•n•zl 

Biitiin cihanda elli senedir daima us· 
tiin ve e~siz kalmt~ttr. 
KREM BALSAMiN 

Biiyi.ik bir bilgi ve uzun bir tecriibe 
mahsulu olarak viieude getirilmi~ ye· 
gane sthhi krernlerdir. 

KREM BALSAM iN 
$6hretini soz ve ~arlatanhkla degil, 
s1hhi evsafmm Londra, Paris, Berlin, 
Nev - York giizeUik enstitiilerinden 
yiizlerce krem arasmda birineilik mii
kafattm kazanmt~ olmakla ispat et
rni§tir . 

KREM BALSAMiN 
Giindiiz i<;in yagstz, geee i<;in yagh 
ve halis actbadern kremleri. Tanmrnt§ 
eeza, 1triyat ve tuhafiye magazalarmda 
bulunur. 

tNGiLiZ KANZUK ECZANES1 
BEYOGLU - iSTANBUL 

SEFALiN 
Bir tecriibe 

BA.S ve Di,S agrl
larJ, grip, nezle ve 

bobrek agr1lanm der
hal keser. 

1 lik ve 12 lik am
balajlarJDJ her ecza
neden isteyiniz. 

istanbul asliye birinci hukuk mahke

mesinden: 

Keresteei Ali Rtzamn, Htristo Ninidis 

ile Mehmed Sadtk aleyhle'rine 933/406 

No. h dosya ile, mahkememizde ikame 

edip yanan ve usulii dairesinde yenilen

dikten sonra 935/675 numarasmt alan 

dosya ile takib ettigi itirazm ref'ile be

raber rniiddeabihin depo edilmesi ha ~ 

Iinde faiz ve masarif ve avukathk iicre
tile birlikte tahsiline ve depo olunama
dtgt takdirde iflaslarma hiikmedilme • 
sine rniitedair davadan dolayi, rnuddea
aleyhlerden istanbulda Eminoniinde 
Mes'udbey hanmda 6 numarada muk!m 
Htristo Ninidise berayi teblig tanzim 

kthnan davetiye, rnurnaileyhin bu rna. 
halli terkederek bir semti rne~hule git
mi§ oldugu cihetle, teblig olunamadtgt, 
miiba~iri tarafmdan verilen rne§ruhat
tan anla~alrnt§ ve adresi mes;hul olan mu
maileyh H1risto Ninidise 15 giin miid
detle ilanen tebligat ifasma ve bu se .. 
beble tahkikatm 1/7/937 tarihine ras .. 
ltyan per§embe giinii saat on dorde ta • 
likma tahkikat hakimliginee karar ve • 
rilmi§ olrnakla, berrnucibi karar ayni gun 
ve saatte rnahkemede haztr bulunul
mast i<:;in, teblig makarnma kaim olmak 
iizere, H. U. M. kanununun maddei rnah. 
susast hiikrniine tevfikan keyfiyet ilan 
olunur. (32005) 

r • Kopek sahiblerine 
Son sistem Amerikan elektrik 

rnakinesile, 
Kopeklerin ktllan kesilir 

Arzu edilen rnahalle de gidilir. 
Adres: Galata Olirnpiya oteli 

Bay Alber 
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OFLYO !JAYANIHAYRET 

YENi PUDRA 

0 1937 senesinin harikas1 0 
F ·Hem apart1manlara f 
L Gu·· ZEL KOKlJ VERiR L ig~~~in 

miknahs 

Y k Y iizerinde 
Hem sine ve tekmil ha~arah yapl§b&"J 

o Bir and a mahvederek Slhhatinizi korur o c~~~DEVAPI$1R 
En son Amerikan ihtira1 Pudranm icadmdanberi en ta· 

yam hayret pudradtr. Cilde son de· 
rece tevafuku hasebile i.limlerin 

1t 

Markaya dikkat <eLectro- Statique» tabir ettikleri Deposu: A. E M i R z E 
bu pudra bpk1 bir ignenin mikna· 
tis iizerinde yap1~tag1 gibi cildde ~~~~~~l~s~ta~n~b~u~J,~S~u~lt~an~h~a~m~a~m~,~D~J~·kr~an~y~a~n~H~an~.~~~~~~ 

En nazik 

kat'iyyen 
kuma~larda bile 

leke yapmaz. 

tamamen ve bugiine kadar tanJdt
gtmJZ herhangi bir pudradan daha 
kuvvetli yaptfir ve daha uzun za
man sabit kahr. Bu pudranm tene 
verdigi «fini mal» giizellik ne 
riizgardan, ne yagmurdan, balta SI• 

cak bir salonda saatlerce dans edil
digi halde tel"den kat'iyyen miitees
sir olmaz. Hi!tbir vakil burunda ve 
yiizde parlakhk izleri buakmaz. 
Hemen bugiinden bu yeni T okalon 
pudrasmt tecriibe ediniz. Diger 
pudralardan tamamen farkh ola
rak miikemmelen yaptfhgtnt gore· 
cek ve ~ok memnun kalacakatmz. 

Kocaeli Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Vilayet dahilindeki batakl1klan kurutmak ic;in iki aded Ekskavator ma

kinesi satm ahnacakhr. 
Jhale haziramn onuncu per$embe giinil saat on be§te kapall zarf usulile 

Vilayet makammda yap1lacakt1r. 

OFLYO OFLY0.-1 
Babaeski sulh hukuk hakimliginden: 
1 - istanbulda mukim K1hk1§ miiba

dillerinden Hiiseyin oglu olii Rasimin 
mutasarnf oldugu Babaeskinin Kara -
mes'udlu koyii hududu dahilinde tncir
lik mevkiinde Ayazma <;atag1 ve Dere 
ve ~erif Aga tarlas1 ve <;atakla c;evrili 
on iki doniim arazi iizerinde kain ve 
5000 lira k1ymeti muhammeneli su ile 
miiteharrik iic; ta§h olup bir ahm ve 
ittisalinde altl ambar fevkani iki oday1 

havi su degirmeninin taksimi kabil ol -
mad1gmdan §iiyuunun izalesi ic;in sa -
blmasma karar verilmi§tir. 

Sthhat noktai nazanndan 

(;OK GOZEL 

bir tarzda yapalmt~ ~lk ~ocuk araba· 
Ian, her yerden ucuz fiatlarla yalntz 

BAKER 
magaxalanoda ~ablmaktadu. 

Muvakkat teminat makinelerin muhammen bedeli olan (35000) llranm 
riizde yedi bu~ugu (2625) lirachr. 

!steklilerin bu miktar teminat mektubu veya banka makbuzile tek
lif mektublanm 2490 numarah kanunun 32 nci maddesindeki tarifat dairesin
je ihale giinii saat on be~e kadar Vilayet makamma vermeleri IAz1md1r. 

Postada vaki olacak teaahhiir nazan dikkate almmaz. ~artnamesi Vilayet 
Enciimen kaleminden paras1z almabilir. (2308) 

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

;adar beheri 480 ~ifti 960 gram itibarile bir senelik 122640 kilo Amasya Bele
liyesinin kabul ettigi ikinci nevi bugday ekmegi bugiinkii Belediye rayicine 
"{ore 10424 lira 40 santim muhammen bedelile 25/5/937 giiniinden itibaren 15 
"{iin miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - isteklilerin muhammen bedelin yiizde yedi buc;ugu olan 781 lira 80 
\'UrU§ nisbetinde para veya tahvilat veya banka mektublarmm mahsus kanun
iaki sarahati ve~hile teklifnameye ekliyerek ihale giinii olan 8/6/937 sah gii • 
'lii saat 15 e kadar Amasya C. Miiddei.•mumiliginde toplanan Komisyona ver
meleri laz1md1r. 

3 - !hale giinii Miiddeiumumilik dairesinde toplanan Komisyona saat 
1.5 ten sonra verilecek teklifle teminat mektublan kabul edilmiyecektir. 

4 - ihale 8/6/937 sal! giinii saat onalbda Amasya C. Miiddeiumumilik da· 
iresinde toplanan Komisyon huzurunda yapllacaktrr. 

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

KAL • I 

2 - Artbrma 2,6/6/937 tarihine mu -
sadif cumartesi giinii saat 14 te Babaes· 
ki sulh hakimliginde sahr;; memurlugu 
huzurunda icra edilecektir. Tayin edi -
len giinde ve zamanda artbrma bedeli 

k1ymeti muhammenenin %75 ini bul -
mad1g1 takdirde en c;ok arttlranm taah
hiidii baki kalmak §artile artbrma 15 
giin daha temdid edilerek 15 inci yani 
1/7/937 per~embe giinii saat 14 te gay
rimenkuliin en c;ok arthrana kat'i iha
lesi yap!lacakbr. 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Ba~ ve Di~ agrdari, Artritizm 
3 - Arthrma satl§namer;i 26/5/937 ta

rihinden itibaren herkesin gorebilece -
gi mahkeme divanhanesine asllmi§tlr. 

inhisarlar Umum Miidiirliil!iinden·· 

4 - Tellaliye, ferag ve teslim gibi ma

sarifler mii§teriye aiddir. ihaleye ka -
dar birikmi§ maliye ve saire vergiler · 
ve 20 senelik evkaf taviz bedeli hisse -
darlara aid olup bedeli miizayededen 

5 - Arttlrm1ya i§tirak edeceklerin I g1kanlacaktlr. 

•••••••••••••••••••••••••••• gayrimenkuliin klymeti muhammellesi-
I - 1000 aded kar gozliigii ve 300 ~ift tahta ayakkab1 pazarhkla satm 

almacakbr. 
II - Pazarllk 31/V /937 tarihine rashyan pazartesi giinii sa at 16 da Ka

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapJlacakhr. 
III - Taliblerin verecekleri rr.allarm bir niimunesini Tuz Fen ~ubesi 

Miidiirliigune gostermeleri ve begenildigine dair vesika almalan laz1mdrr. 
IV - !steklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi bu

~uk giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(2930) -I - Yav~an tuzlas1 dekovil hath ve vagonetleri i~in ~artnamesi muci -

bince (1500) lira muhammen bedelli (10) kalem yedek ·malzeme pazarhkla 
satm almacaktrr. 

II - Pazarhk 4/VI/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kaba -
talita Levaz1m ve mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakhr. 

III - ~artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden almabilir. 
Pazarhga girebilmek i~in taliblerin biitiin malzemenin mufassal resim • 

lerini pazarhk giiniinden ii~ gun evvel Tuz Fen S~besine vermeleri ve tek
liflerinin kabul olunduguna dair vesika almalan laz1rnd1r. 

IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve Sf.\atte % 7,5 giiven-
me parasile birlikte ad1 ger;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2839) -I - 100 kilo komprime halinde k1londrat do kinin 

1250 kilo bergamot esans1 pazarhkla satm ahnacakhr. 
n - Pazarhk 9/VI/1937 tarihine rashyan c;ar~amba giinii Kabata§ta Le

vazlm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakbr. 
III - ~artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden ~.lmabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guvenme pa-

ralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3064) 

nin %7 buc;ugu nisbetinde teminat ak -
c;esi veya ulusal bir bankamn teminat 
mektubunu getirmeleri §arthr. 

6 - Arthrma bedeli ihaleden itibaren 
yedi giin ic;inde mahkeme kasasma ya
tmlacakbr. Aksi tak<jirde ihale bozula
rak yeniden miizayede icra edilecegi ve 
iki miizayede arasmdaki fark1 fiatm za
rar ve ziyan, faiz bilahiikiim evvelen 
ihalesi icra edilmir;; olandan tazmin edi
lecektir. 

7 - 2004 numarah icra ve iflas ka -
nununun 126 nc1 maddesine tevfikan 
gayrimenkuliin iizerinde Ipotek ve irti
fak hakki sahibi alacakhlarla diger ala
kadarlar gayrimenkul iizerindeki hak -
Iarm1 ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialanm ispat ic;in Han giiniin -
den itibaren 20 giin ic;inde evrak1 miis -
bitelerile birlikte sab~ memuruna mii
racaat etmelidirler. Aksi takdirde hak -
Ian tapu kiitiigile sabit olm1yanlarm sa
t1~ parasmm payla§masmdan haric ka
hrlar. 

8 - Daha fazla malfunat almak isti -
yenlerin 937/29 numarasile sah§ memu
runa miiracaatleri ilan olunur. (32977) 

Istanbul i 
Kasablar Cemiyetlnden : 
Esoaf yatnndaki muayene eiizdan
lannm bu y1l en ge~ haziran souu
na kadar de~i,tiri'mesi gerektigin
den biitiin kasab, sakat~I ve ta
vuk~u esnahmaXID ~imd!de~ . Ce
miyete ba~vurarak yem.enna al· 

malar! onemle bildirilir. 

Saii.IO ve na,mu/l.arnr1: Yunua Nadr 
Umumt nem11att U!are eden fczzs lflen 

Mattar1l: H;kmet Miini# 

KUMBARA 
0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

• 
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Beyo91unda E l·o~· ( Pasaj Karlman ) 

Bcyoglunun en biiyiik ve en asri magazas1d1r. Biitiin mallar fiatlarile sergi, halinde te§hir edilmi§tir. Fiatlar son derece ucuzdur. 

Y AZLIK SON MODA MALLARIN UMUMi SERGiSi 

YAZLIK 
KADIN ~APKALARI 

Viyana ve Paristen en son 
gelen modeller 

En son moda yazhk 
ROP ve MANTOLARIN 

Milanez Jerseyinden 
SPOR BLUZLARI 

Beyaz, pembe, ac;1k ye§il ve saire renklerde 
240 kuru§ 

Rumen bic;imi KREP BLUZLARI 
el i§lemelerile miizeyyen 

425 kuru~tan itibaren 

iPEKLiLER 
EMPRiME, son gelen gi.izel desenler 

metrosu 275 kuru§tan 

DENiZ BANYOSU LEVAZIMATI Zengin ve mUntehap ~e,idleri 
itinah ve kusursuz bi~im 

FANTEZi iPEKLi JERSEY 
metrosu 190 kuru§tan itibaren 

1PEKLi GANDi kostiim ve mantolar ic;in 
325 kuru§tan itibaren 

Bayanlar i~in: 
MA YOLAR 1937 modeli 390 kuru§tan itibaren 

PLAJ PANT ALONLARI 
Laciverd yiinlii ve uzun 850 kuru§tan itibaren 

KISA PLAJ PANTALONLARI (SHORT) 
5 75 kuru~ tan itibaren 

PLAJ KOST0MLER1 
Son moda ve asorti jaket ve pantalon 1250 kuru~ 

Bayanlar ic;in 193 7 mod eli 
BANYO A Y AKKAPLARI 

150 kuru§tan itibaren 
BANYO BONELER1 

(Kask bic;imi) 50 muhtelif modelde 
75 kuru§tan itibaren 

BA YLAR tc;iN BANYO A Y AKKAPLARI 
(Sandal bic;imi) 200 kuru§tan itibaren 

YOZME OGRENMEK tc;iN StMlDLER 
150 kuru§tan itibaren 

KAU<;UK <;ANTALAR 
390 kuru§ 

Banyo ic;in <;ANT ALAR 
88 kuru§ 

Zengin ~e,itlerde 
PLAJ iQin OYUNLAR 

Erkek ve kad1nlar i~in 
BURNUZLAR 

650 kuru~tan itibaren 

EL <;ANT ALAR I 
Marokenden gayet ~1k 390 Kr. 

ERKEK LEVAZIMATI 

Spor Gomlekler : 
Y ekrenk (Mirella) dan 185 kuru~ 

SPOR GOMLEKLER poplinden 
§ayam tavsiye cins 190 Kr. 

tKt YAKALI GOMLEKLER 
ekstra poplinden 250 kuru~ 

Pt]AMALAR miitenevvi c;izgili 
poplinden 375 Kr. 

F ANTEZ1 YON KAZAKLAR 
Beyaz, ~1 i§lemeli 275 Kr. 

BUKLE YON KAZAKLAR son moda fantezi 
ve muhtelif renklerde 290 Kr. 

PANT ALON ASKILARI yekrenk. fantezi 
ve son derece saglam 88 kuru§ 

NtM YUMU;iAK Y AKALAR 
Son §ekiller 25 kuru§tan it~aren 

BEL KEMERLERt deriden, iyi cins, kahn 
75 kuru§ 

\ 

PAMUKLULAR 
LENET rob ve penyuar i~in 

metrosu 40 kP. 

MUSOLiNET rob ve penyuar ic;in 
metrosu 45 kr. 

KREP JAPONEZ kimono ve pijama 
i!;in metrosu 45 kr. 

DiRNDL plaj ve sayfiye roblan i!;in 
metrosu 50 kr. 

PiKE FANTEz:t kadm roblan i~in 
metrosu 60 kr. 

JORJET KARiNA 1937 yazmm en bii
yiik modasr, metrosu 110 kr. 

KLOKE son moda roblar ic;in 
metrosu 50 kr. 

JORJET PARiS yeni emprimeler 
metrosu 95 kr. 

. DUEL JORJET ekstra cins 

§lk roblar ic;in met~su 125 kr. 

TUAL PANAMA erkek \:e !;Ocuk elbi
seleri i!;in 140 santim eninde 

metrosu 250 kr. 

Mt-LEN giizel renklerde 
metrosu 110 kr. 

Mi-LEN BUKLE son moda pastel renk
lerde, metrosu 180 kuru§ 

Hakiki Japonez 
KiMONOLAR 

300 kuru§ 

SEY AHA T LEVAZIMA TI 
T enezziihler ic;in keten c;antalar 

gayet saglam I 85 kuru§ 

SEZLONGLAR 175 Kr. 
HAMAKLAR 260 Kr. 
A~1hp kapamr sandalyeler 

88 Kr. 

BOYOK SAPKA KUTULARI 
150 Kr. 

Seyahat ic;in bi.iyiik bayda 
FIBERDEN VALiZLER 340 Kr. 

<;ocuklan gezdirmek ic;in kayJ§lar 
340 Kr. 

Kadmlar i~in ~aprast atk1h 
KAU<;UK ONLOKLER 125 Kr. 

Kadm ve c;ocuklar ic;in 
TENtS A Y AKKAPLARI 

Gislaved marka, muhtelif bic;imde 

VUAL E$ARPLAR 
F antezi 200 kuru§ 

Her nevi ve her renkte mi.intehab deriden 
son moda EL <;ANT ALARI 
GOFRE EL <;ANTALARI 

Modem renklerde gayet §lk 500 Kr. 

Muskoter 

Beyaz ve laciverd bukle 
YONDEN BOLEROLAR 

1937 modeli, 675 Kr. 

1PEKL1 <;ORABLAR 
Garanti cins 100 kuru~ 

KASYER MARKA modern renk. 
gayet iyi cins I 25 kuru§ 

T ABtl iPEK <;ORABLAR 
(Prenses marka) 

Sahibinin Sesi marka 
GRAMOFON PLAKLARI 88 kuru~ 

ayanl ra ma 
Haz1r Elbise Dairesinde 
TRUAKAR MANTOLAR 
SPOR MANTOLAR 
LEN ROPLAR 
JERSEY ROPLAR 
IPEKLi EMPRiMEDEN 
G0ND0Z ROPLARI 

Hakiki 
LASTEKS 
de" 1937 

Modeli 

Viyana 
korseleri 

( Gaine ) 

Biitiin korselerimiz 
her noktai nazardan 
dayamkhd1r. 

Viicudii s1kmaks1 • 
zm kahb gibi tutar ve 
endam1 giizell e§tirir. 
350 kuru§tan itibaren 

yalmz magazalan • 
m1zda satJhr. 

Cam ve Porselen 
KAD IN SPOR BL0ZLAR gayet iyi cins 

yiinden 375 kuru§ 

Gayet iyi cins 140 kuru§ 

SA~LARI 
TOPLAMAK 

t:;'~~~ ICIN ALET 

(,;OCUK LEVAZIMATI 

Ku~iik krzlar i!;in koylii ===ta=k=Im=l=a=r=In=I=n==z=e=n=g=i=n=~=e=§=it=l=e=ri==. 
elbiseleri 150 kuru§tan 

Eldivenleri 
Bcvaz, gri, bej . 
mavi, ve maron 
renklerde Sued I 
veya glase 180 
kuru,tan itibaren 

JERSEY KOLOTLAR 
fpekli. yazhk bic;im 85 kuru§tan itibaren 

JERSEY KOMBINEZONLAR 
reklam fiall 350 kuru§ 

JOP KOLOTLAR 
Nim yiinlii, gayet pratik 490 Kr. 

AGIR <;AMA;iiRLAR 
<;eyizlik, el i§lemeli son moda §ekiller, 

zengin c;e§idler 

Kemikten, son 
moda ve pra
tik 60 kuruf KROME SAATLER 

125 kuru~ 

itibaren 
$APKALAR 65 kr. 

FANELALAR 40 kr. 
PiJ A MALAR 175 kr. 

PANTALONLAR Tu
alden erkek c;ocuklar 

i.c;in 125 kuru§ 

KARLMAN GECiDi 
Beyoglunda lstiklal ve Tepeba~1 gibi iki biiyiik ve miihim 
caddesmi biribirine rapteder, herkes Ge~itten serbest~e ge
~er sergileri gezip dota,abilir. E§ya almak mecburiyeti yoktur 

66 ve 88 kurufiluk 

10,000 ~ef;it 
faydah e~ya dai~i surette 

ve me~her halinde 
satdmaktad1r. 


