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l-latay anlaşnıası Meclisin 
tasdiki ile kati şeklini aldı . 
Meclis hükUmete ı Başvekil d~ş ve iç siyasetimizi anlattı 

Şark viliyetlerinde hü
.. kiimet vazif ete hikim 

itimat beyan ett1 
'/Jeşvekilin izahatı müttefikan 
kabul edildi, Hatay anlaşması 

tasdik olundu · 
3 ayhk har~kat . esnasında 

13 şehit, .18 yarah var 
"Hatay anlaşmasının tatbik edile

ceğinden emin olacağız,, 

~kara, 14 (Hu mi) - Hiiyük 
~tt MecIH bugiin (dün) ruına
~ bulunan ıliğer rnaıldelerle he

t 
1

1 
liatay anlaşmaııınm taı;dikin~ 

~ 0bıtn kanun layihasını miizakere 
' ul · • ıı Q etrnı;;tır. 

~~: tuiina~ehetle Hari,·ıy~ \ .,.ekili 

1
, A:nJa~ması Jıakkınıla. Ba~' ekil 
~ İç ~nönii ıle memleketimizin dı~ 
''~·'Ya eti üzerinde hirer nutul.: 
t~\' 1 ~lerrlir (hu nutukları ayrıca 
~ 0ruı). 

~d-~~y anla:maı;ı müzakere5j esna· 
~t 't •rçok mehu !arımız l!Ö7. almış· 
~~ıru~anı·ağın mülki tamamiy~ini 

~~ ~t eden muahede ile arılaşma 
~ctı~~.lltatmın ta dikine aid kanun 

\. Un ittif akiyle ta dik olunmuş 
~Üt••ı_ 

ul( f illet ~f f':clİ•İ Ra:nkilin 

&tlr.Aras 
"illin şehrimizde 

&,l\J\tı~ara. 14 (Telefonla ) -
\t~~-:'tıJ 1nönii \C Hariı·i)e 
~t )

9
doktor Ara · lm ak~am 

huı11 1 
.40 elırinıi7.<le-n İF.tan-

1 1&teket ettiler. 
Vtı .1~et İnHnii ile IIaricİYe 
A_ "-l ı . . 
·ı.ıı~ tnız Pcr~embe ahaln 
~•tıı~;aya ıli>nmii~ hulu-
1ı:ıt A ar \•e ağlehi ihtimal dok
lıı~tı;a o ~ün Ra~<lacla, 1 nır.t 
"ntt de Si,•a;ı yolu n,.. Şark 
~lerind.ki "J a!ıatl.rine 

t edcı·ek!erif ir. 

İzalıatrnr .329 reyle 'C rıtC\ ı udfin itti
r akiyle tal!\ ib erlerek lıiikiıınetc itimaıl 
heyan t>tnıiştir. RiyuEet rnakaıııınııı 
hıı netice\ i hildirrnc~i iizerine ı;iin·kli 
alkrglar ;ra~ında kiir:-ih" rrell'n Ba~-

• .. ~ lı 

'ekil 1~nıcl fniinii ~unları l'!tl) lcmi-;tir: Ilariciye V f'ldlirni::. IJohtor Aras 

Arkadaşlar. yiih,./,· İtimmlımz bizi Hariciye Vekili-
yrni pir J.·11ı•t'f'tfn trçlıi:; • ctmf'lı·t<>ilir. 
Tiirl.-iwmin biitiin kııııı·"'lrrini !md· mizin nutku 
rrt/i elinde tnplıyan Rihiik Millrt 
Afr.r.foi f'mnnf'l r.ttiji İrrrı ktll'l'f!tini A 

1 biitiin kabifi,·ctimizle i•ti bir voldn n aşmayı 
trıl.-ih Ptmm·<': tnthil.· rtm"r" çnl;~nrrı-

t.;,~~~n omin olnbi/fr. (Şi<id"ı/i al· kazan dır an . 
Hu mii7.aker!'ler c;nnmırla T""kila· 

tıe-asiye kanununun 14 iindi tııaılıle- G t 
tiİ mu~ihince ~lecfü i~tinıaının h<'r ayre ve 
11ene rtR\'ct~iz toplanma tarihi olan ti 
ikinı·ite~rinin hirinci pazarıe~i giinii- müzahare er 
ne talik eclilmr: · i lıakkırula Dr. Cemal Meclisin dünkü toplantısında Ha-
Tunı·a tarafmılan Hrilen takrir oku- tay anlaşmasının müzakeresine bat· 
narak ıa.-\'İlı eclilrni~ 'e Rı kan Ah· l k H · · y r•1· · D 

anır en arıcıye eKı ımız r. 
düllıalik R<"nda azalara lır~inr.i ıle,- Rüıtü Aras şu nutku söylemittir: 
renin ikinci jçtima c.nc~injn ::.on top- ( 

0
,,11 : Sn. 8 Sii .. 5) 

lantısuıa niha_y~t , erildiğini hil<lir- -----....---;--:--------
rni~tir. · 

A·tatüı h'iin ismet 
lnönü'ne lelgrafıaı ı 

TASHiH 
Anadolu Ajansından: 

TUrkiyenln Sovyetler Blrllğl, lnglltere, ltalya, Fransa 
ve Balkan devletleri ile olan mUnasebab 

Büyük Millet Meclisinin dün - SOVYETL'ER BIRLtCI iLE 
kü toplantııında ruznameye da • MÜNASEBA TIMIZ 
hil maddelerin müzakere ve ka • Sovyet ittihadı ile münaseba • 
bulünden •onra Batvekil lımet J. tımız dostane ve ıam'imanedir. 
nönü ıu nutku •öylemİ§tir: Hatta son zamanlarda bu dostluk 

Muhterem arkadatlar, yeni bir samimiyetle canlanmı~ • 
Çok feyizli çalıtmanrza ara tır. (Bravo sesleri alkrılar) Sr.n 

vermek üzere bulunduğunuz bu · zamanlarda Sovyetlerle aramızdo. 
günde, hi..ikiimetin dahili ve hari- bilakis soğukluk bulunduğunu dü 
ci siyaseti hal<kında yüksek hu - şünenler ve farzedenler için bu 
zurunuzda ufak bir hulasa yap - kadar açık bir 'surette ıöylem~m 
mağr vazife sayarım. Bu hulasa - belki hayreti mucip olacaktır. Bu 
dan sonra eğer, yüksek tasvip ve sefer gerek M. Litvinofla yakın · 
tefvikinize bizi layık görürseniz, dan konu!utumda ve gerek yeni 
sizden itimat reyi istiyeceğim (Sü Sovyet büyük elçisinin Ankarava 
rekli alkıflar). · gelitinde temaslarımız iki mernt~-

Evveli harici siyaset üzerinde leket arasındaki dostluk rabıtBla
bütün münaıehetlerimizi mümkün rının her iki tarafça hakiki kry • 
olduğu kadar acık yürekle ve hiç- meti ile takdir edilmekte olduğu • 
bir noktasını saklamayarak oldu· nu na1arımrzda bir kat daha le • 
ğu gibi söylemeye çalışacağım. Ha celli ettirmi,tir. {Bravo sesleri, 
rici münasebetlerimiz üzerinde alkışlar). 
komşularnnızla münasebatrmrzr Arkadaşlar aramızda soiiuk1··'c 
birer birer saydıktan sonra, umu- gectiğini f arzedenler. simdiye ka
rni siyaset esaslarımızı izah ede - dar olan tecrübelere kafi derece • 
ceğim. " (Sonu Sa. 4 Sü. 1 ı 

Yarınki sayımız 
ltavemizle birlikte 

DJnkü bültenimizde mlindcriç Bü- • k b 11 t 
yük Önderin İsmet İnönüne çekmiş . 

8 
olduklan telg<afta "basiti,, kelime" • 1 ş a n u n u u g u n at 

ıs 
Sayıfa . 

transmisyon hatası olarak "başta,, şek- b • k 
li~~e intişar etmiş oldu~un~an özÜrler · ı 
dılıyerek büyük ehemmıyetı olan tel mevkii ne girdi 
grafı aynen tekrar ediyoruz: 

Batvekil ismet Inönü'ne 
Hatırlarsınız, Türk köylüsü Türkün 

efendisi olduğunu söylediğim zamanı, 

ben o efendinin arzu ve iradesi albnda 
(Sontt: Sa. 8 Sü. Z) 

Müfettişler bugünden itibaren bütün 
müesseseleri kontrole başlıyacaklar 

(l:'a...~ ! nci BUyjad<J) • 
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Başmakale: 

nkara civarında 
yeni haf riyal 

Daha kızıl bir Kızı ordu t 
ske' getirı 

met merkezine seçme 6 ,Morning Post diyor ki: 

Yeraltı araştırmalarında SOOOsene
lik bir ·şehir megcf.ana çıkarıldı 

Stalin yaşla Bolşev:klerl tasfiye ettikten sonra 
daha az politikacı olan askerlere teveccüh 
et.niş oluyor ki bu, Sovyet adaletlnlh bitaraf 
olduğunu göstermek içindir. 

Ankdradn ilim 
nrn;:tınııalnrı o
lu} or. ~ <'' iz, se· 
cla,ız ııra~tnnn
lnr nrn.,mda yn
rm lıc} ııclnıilcl 

Dün sabahki posta ile gelen İngi
liz gazeteleriden Morning Post, 
Rusyadaki son tevkifler ve binnetice 
idamlar hakkında malumat verirken 
bütün meselenin, Kızılorduyu "Da
ha kızıl,. olarak muhafaza etmek 
kaygusundan çıktığım yazıyor. • 

ilim at mini lıny ....... .,_,.._.. 

Bu gaz~enin Rigadan yazan mu
hibiı-i diyor ki: · 

rctlcrf1 ılii ,ürc
cck tnrihi haki
katler im lumı
yor. Bu dimle· 
den olarak \ııka- ~;!fj)lıl!!r~: 
rnnın Çııbuk ba
rajı yolu Üz<'rin· 
ele şchirılen lwş UM 
kilometre mc· ... 
uf ede yer :tltm- Eti, ohıı~u Rahırç<ığı l'r<>lıi.c;torilc İsl osyonu 

• 
ılım heş lıirı smc en ı·lki hnkırçn~ınal ı;nkıl tık:ırılan ) erdeki lıııfri) atin da 
aid hir ,elıir orta} a çıknrılım~tır~ ı;C'ne teıııellniıı lıir kı..r.ıı ortadan 
hundun oııra şehrin ctrnf ındn ara:;- knll.ını~. Htı • ıırctlc r•·h i felırin te
tınıııılar ) npılııııiı, bu e:.k• Anadrıhı ıııelleriııclen teı;ekkiil e<lı>n plan iiç 
şehrinin hirnz ileri inde ~t ne yerııl· )larçayıı ll) rılıı11~ lıııraj'l ı.:ıll'fkeıı )O

tmdn klii~ik deHe nid hir "nıii ınlı· lıın "11) tıırafııııl:ı k.ılan ı•ski iclıir lt'

keın ~ato,, lnılnıımu~tnr. Jfa§tıt nııt· ıııelleri ( \) 'f' (B), n~ tarafta kalan 
ropuloji profe.;;örii Şe,kel &~izle l\fa· Yerler i.c (C) orıı~ı tli)C iiç hir ye· "' 
arif Vekftleti nrkeoluğıı Remzi O~uz rirıclen avmledilirnr. Ycrııltmılaki 
oltlu~u halde kırk aıncler:in hir ay C\ lı'ıııelldriııi nı~):ılnna çık.ınnnk. c,
~ecı> ı;iinılüz çalı~arak orta) n çıkar IC'rin temel ılm nrlnn ilt> hirihirlerinc 
ılıkJr.-ı illi tarilıi e CJ·lcr sa,·c·inde Orta kar~ı olan 'aziyctlcriııi, kapı ,.e pen
\ıımlolıınım eki devirldriııi tetkik ('ere yerlerini \C bunlara henzer ak· 
etmek jmkfim lııı ıl olınu~tur. anımı J>oznınııınk ic;in bii) iik <likknt 

(19~:>) seneı::indc nkara eh .ırın- '<' itina ile çnlı .ılını§. 
ela! i Tiiıniilii leri açarak ilk ele fa ye- Hufrirat uıncli) e-ine hnşlnmııa· 
raltr arao;;tınnalnrı yapan '( Takridi) cl:ın C\\ el e ki ,.elırin temel <im arlnrı 
im Jıa,nliııin aııcak Tril Ynlılnr ılc,- hir metre kadar ·ük cklıkte ı.un'i 
riıııle insnıı ile nwskiin oldu~unu toprakla iirtiilmii~ olduğundan iptida 
iiylemi~ti. Bu clr,ir ise l'\filfıdclan ı:e· lııı knııı kaMırılıııı~. Onılmı sonra • 

kiz, dol.uz n ır evvele katlar gidiyor malnlarla jı,lcııcrck, dm·nrJarm, le" 
in. Hallıuki lın clef:ı yap1lnn nra,tır- mcllcriu. in~ııat tahaıılarmrn ilk ~ek

mnlar \nl,ara <'İ\ arnıın dalın çok c - Ji lıomlınnmnk ic,:in malalarla çnlrşıl
ki za·ıınnl:mlan, lıaıtfı lıe~~riyetiu ilk mı::. Bu eski in ant izlerinin ara
r <'erin )enberi ıncı::kıin olcluğmın g(i - ınndn f ırııı ) c.clorinc, buraıln tuğl:ı
lı>l'llı İ,t İ r. Zira l>Pş bin S<'ne evwlki Jn:ını::: kmnızı renkte kcrpic;:ler g()rü- de onları 
Bnkm::ı~ma aid eski ~f'hir hakaya ı- liiyor. lçcri ine çömlek, seramit par· mi~tir. 

gömdüklerine lıiikmedil-

ASIM US 

Yarın 

uıu tC'nıellf'ri nltmcla, kum ,.e çnkıl çaları ntılını§ kuyular bulunuyor. 
trlı.ıkaları iı:cric:inclt' in an eliyle yon- Hayrnn kcıııiklı•rine ra::tlnmyor. Fa
tulrıın 'e halta gilıi ikullanılmış çak- knt n lii inc:an kemiği lmlıınamarnı~
ııınk ta lan lııılunıııu~tur. Hu ise en tır. Onun için lıcş lıin .;ene e' ve! lıu 
n~n~r ) iiz hin en elik hir de~ irdir. ynler~e oturıın in anların va iiliilcri- ToJ>ralmltı "ra~twıcılormda dih/;aıa 

"Burada inanıldığına göre, mev
kiinden alınan generallerin suçları, 
vazifeden ziyade ihmaldir. Yani, or 
duyu talim ve terbiye ederken bun
lar siyaseti ihnıal ediyorlardı. Kızıl
orduyu büyük bir vatanperver ordu 
haline getinneğe çalışıyorlardı. Hal· 
buki Stalin, orduyu partinin çerçe
vesi cfohilinde vatanperver bir alet 
olarak yetiştirmek istemektedir .. 
SOVYET ADALETJN1N . BiT A-

RAFLICI GÖSTERlLlYOR 
Morning Post gazetesi diploma· 

tik muhabiri yazıyor: 
"Sovyet Rusyadaki hadiseler, ya

bancı miişahitleri hayret içinde bı
rakıyor. En tecrübelilerimiz bile, son 
hadiseleri tefs'ı :len aciziz. 

Kızılorduya vurmakla. Stalinin 
Rusyada askeri bir diktatörlük ihdas 
edileceği kanaatinin aksıni uyandır 
mak istediği söylenmektedir. Daha 
yaşlı bolşevikleri tasfiye ettikten 
sonra, Stalin şimdi, dalıa az politi
kacı askerlere teve~cüh etmiş olu
yor ve bu, Sovyet adaletinin bitarl'!.f 
olduğunu göstermek içindir. 

Bir şey belli göriinüyor ki, o da, 
Stnlinin, hangi istikametten gelirse 
gelsin, hiçbir muha1efete miisamaha 
e tm ediğidi r. 

Vaziyetin en manidar tarafı, belki 
de askeri konseylerin ihdas edilme· 
sidir. Bu teşekküller, ihtilalin ilk dev 
relerinde, askeri kumandanları teftiş 
için ihdas olunmuş işçi komiteleri ve 
ya kolejyumlann diğer bir kopyesi· 
dir. Aynı sistem, sanayide ve Sov
yet hayatının bütün aksamında tar 
bik olunmuştu. Sonrcı. lağvedilmiş 
ve onun yerine ferdi mesuliyet 
prensibi vazedilmişti. 

Konseylerin yeniden ihdası göze 
alınırsa, ,·aziyette bir (ev'kaladelilC 
uldugu gvı ülüı. Du kvu.,~;yM1u, o"': 

zifesi, hem ehliyetsizliğin önüne 
geçmek, hem yüksek mevkilerdeki 
memurları siyasi kontrol altında bu
lundurmaktır . ., 

KREMLİN GARNiZONU TAK
VlYE EDlLDl 

Moskovadan gelen haber, Krem
lin garnizonunu takviye için hüku-Y nnltı Y<'c:ikahınnm gii-tcrdiği ni yaktrklarına, ynlıuıl nzak(a hir yer- d<'ğı'r bir rıoT.:ta 

ikiıı<"i luıkiknt ~ııclıır: Ankc:cra C'ivarı· --------------------------------------------
ııın lııı:.;iiukii n~açc:ız çrplnklığı , ni 
\C urızidir. Vaktilc im yerler hiiyiik 
onııaıılıklor]a iirtülü idi. Bunun de
lili Ankara eh nrmda naılir lıii) ük-
1Uktc ı;öı·iilen geyik hoyınnlnrı, sonra 
lıii) iik domuz i kel etleri 1ıulumn:ı ı
clır; diğer tnraCtnn hu türlü liap an
lar leple ) n~aınnz. Orın:ın hap nnı-
1.lır. Fazla olarak \nkaraya yakın me· 
af ecle bnzı '}erler kazıld ıi!ı zaman 

hüyük nğaç köklerine l<.ıındiif c<lil
ııwktcıli r. 

Ankara ch·arımla ynpılnn yeni lıafri 
yat §Ü) le lıııJamı~tır: GeçPn ni:oanırı 

lw.,.İnl'İ glinii nntrcıpoloji prof esörii Şc,•· 
bı Aziz Çnhıık lıar:ıjınaao :.;dirken 
yJI ii tünde (Eti Yoku.u) denilen 
ıııe' kiıle tücc.ırdaıı (Cemal \tnıan) 
m Ankaracla in.,.aat i~leri jçin çnkıl 
ve kum ı·ıkarttı~mı görmii ,. Hnfri· 
) at ameli) c ini görünce ~itmiş, mek
tepteki tıılı~he ini nlnrak l•ura) a gel
mi~, kazılan ) crlcnl .. Bakırçnğına aid 
olduğu anla"ılan lıir takım kiremicl 
\ e çömlek parçaları lııılnıu~. Burada 
tlikkntc değer bir höyük, ynni e ki 
i k:in mıııtaka ı bulunduğu anlcNl
ımş. 0C'rlıal Tiirk Tnrilıi ~ra§tır;na 
Kunıınunu , azlyı'tten haberdar ı•t· 
ı il ı ~. 

Hmmıı iizerinc (Eti Yoku~u) tle
ııilen 1111 yerde istt>ımıtil aı a~tırıııa 
yapılmn ıııa karar 'ı•rilıııi~. İ~tc hu
giiıı )Craltındıın nıeydanıı çıkıırılmı,. 
olun heş hin eııdik c:ite planı lm a
rn;:tırmnlarııı neticeı:idir. 

Uirkaç giin C\\ el prof e.,r;ı Şe' k<'t 
\zizlc nrkcolo~ Rrııızi Oğuzu Eti Yo
ku~una ~iderlcrkC'n ra tg"ldim: onla
ra iltihak eılerek ) ernltm•lan çıknrıl· 
mı oltın cııki ,.elırin tcme11crini ~iir
mfie gittim. Bnrni ~oı::e~i l•u eski ~c
hir plilnmı ikiye lıölüyor; yani son
radan açılnrı Çuhuk barajı yolu hu 
eski c lırin temellerinde, hir kı -

ı; 

nuru tnlirih cunif; burada kum ve 

iş kanunu bugün tatbik 
· mevkiine girdi 

Müfettişler bugünden itibaren bütün 
müesseseleri ko trola başlıyacaklar 

• 
lş Kanunu bugünden itibaren 

memleketin her tarafında tatbike 
haşlanmış bulunmaktadır. lş da -
iresi lstanbul amirliği, bugün bü
tün kadrosu ile faaliyete geçmiş -
tir. 

İş dairesi şimdiden sonra yapı
lacak herhangi bir müracaat ve 
şikayeti derhal resmen dinliyerek 
tahkikata: girişecek ve lazım ge -
len muameleyi yapacaktır. Müfet
tişler de fabrika ve müessesele -
ri gezmeye başlayacaklardır. Her 
iş veren müfettişlerin teftiş neti -
cesini yazacağı bir defteri mah -
sus bulunduracaktır. Bu defteri 
bulundurmıyanlar 5 liradan 50 
liraya kadar para cezasına çarpı -
lacaklardır. İş verenler 18 ya§ına 
kadar olan işçileri muay~neye ta· 
bi tuttuktan sonra çalıştırabile • 
ceklerdir. Raporsuz, zayıf ve ço· 
cuk İşçi çalıştıranlar da 50 lira -
dan aşağı olmamak şartilc ceza -
landmlacaklardır. Ağır ve tehli -
keli işlerde bu işe muktedir olmı
yanları çalıştıranlar 50 liradan 
100 liraya kadar ceza verecek -
)erdir. 

Diğer taraftan 12 ile 16, 16 ile 

18 yaşı dolduranlarla daha yuka ·ı 
rı yaştaki kadınlar, 18 l'aşınt dol-
duranlarla, daha yukarı yaştaki 
erkek işçiler hakkında ayrı ayrı 
cetveller yapılacak ve bu cetvel -
lere her işçinin adı işe başlama ve 
işi bitirme, dinlenme zamanları 
yazılacaktır. Bu cetvelleri hazır -
lamıyanlar 5 liradan 50 liraya ka
dar cezalandırılacaklardır. 

18 yaşını "doldurmamış erkek -
lerle kadınlar yeraltında veya su 
altında çalıştırılmryacaktır. Ria -
yet etmiyenler 25 liradan aşağı ol 
mamak üzere cezalandırılacak -
tır. 

Gebe kadınlar altı hafta ica " 
hında l 2 hafta çalıştırılmayacak
lardır. Gebeliğini bilip çalıştıran
lar 25 liradan aşağı olmamak ü -
zere cezalandırılır. 

16 yaşını doldurmamış çocuk
lar kat'iyyen 8 saatten fa~la ça -
lrştırılamıyacaklardır. Diğer işçi -
ler haftada 48 saat çalışacaklar -
dır. 

lktısat Vekaleti çalışma saat -
leri hakkında ayrıca nizamname 
çıkaracaktır. Yaşını doldurma -
mıı çocukları çalıştıranlar 1 O li -
radan 100 liraya kadar ceza vere-

ceklerdir. İşçi ücretlerini ek5ilten 
ler de 10 liradan 75 liraya kadar 
ceza vereceklerdir. Tekerrür e -
derse c:;eza artırılacaktır. 

lı yerlerinde çalışma saatleri 
levhalarla ilan edilecektir. Bu ila
nı yapmayanlar 2 liradan 10 lira
ya kadar ceza vereceklerdir. 

Saat 20 de başlıyarak saat 6 da 
biten işler gece işi sayılmaktadır. 
Gece işi bir saat dinlenme müd -
deti ile beraber 11 saati geçmiye
cektir. 

Gece ve gündüz işleri müna -
vebe ile yaptırılacaktır. . 

Acele işlerde muayyen müd -
detten fazla çalıştırılan işçilere 
ilk bir saat için, almakta oldukla
rı maaş hesabile bir saatten fazla
sı için muayyen m ikdardan fazla 
ücret verilir. lb gibi isler yaptırı
lırken sebepleri mahalli hükume -
tin alakadar makamlarına bildiri· 
lir. İşin bitmesi de ayrıca . haber 
verilir. Bu gibi çalıştırmalarda üc· 
reti kanunun lakin ettiği şekilde 
vermiyenler 10 liradan 75 liraya 
kadar ceza verirler. Alakadar ma· 
kamlara haber vermiyenler de beş 
lira cezaya çarpılır. 

mektc olduğunu bildiriyor· silJ 
Merkezde C. P. ~· ~u:k oıtı! 

polis kuvvetleri harıç 0 ııı p'lllll~ 
hükumet emrinde bulunan 'f1'1did 
zam askerin miktarı şı 
100.000 dir. T çkı pr 

Casusluk, suikast ''~ rohi)-ı.!1 
sabma Stalin hükumetın~ .. ıe' 
etmek ithamile binlerce ·ışı 
edilmiştir. . E presl,.L 

(Daıly " ~v 
ELÇiLER ARASINDA D0~ V 

ŞlKLIK Y APILIY ro.JI 
Daily T elegraph Mosko\'a 

biri yazıyor: ·er~ 
Rusyadaki siyasi ve askrr ı 

arasında yapılan değiştirmeh.c ..,,ı 
'k ızw sında Sovyet diplomatı w' ·rılJl'I 

deki şahsiyetlerin de degıştı 
hayli enteresandır. d 

Berlin sefaretinde yapıl·~ııte 
şiklik ırk bakımından dı r3 \ 
yandır. Hayli teehhürden .y°11~ 
Stalin halis Rus olan 1 ıııır' 
Berlin sefiri olarak tayine l:aStıfl 
di. :Su zat, yahudi olan ~1. ~ 
yerine geliyor. M. Suriç ıse klildı 
Parise nakledilmiş bulunmA t~ . 

Bir Don kazağı olan f\11. 
5 
r cP 

ise, Berlin sefaretine müst~şıı 
rak tayin edilmiştir. Bir .z:r~Pııt11' 
Londradaki Sovyet sefareti J.ş# 
dan olan Astakoff son zaf1'11l

11

1 
dil' 

Moskovadaki yabancı matbUıt 
resi şefi idi. __/. 

Franko Fran'~ 
için ne diyor' 

..~ 

GNırral Frııııh0 J" 
cD (.,el 

General F ranko F ransrz. e , e 
urnal gazetesinin muhabirı~ştif· 
ği bir beyanatta şöyle def11ttidit . 

"M · k ,,,,e . 
ı anevıyatımız ·u ıJitl ı/ 

hadiseler gittikçe kuvvetlell r11ııfl bıl' 
ispanyayı kurtardığımız ı~ jçifl l 
aliyetli bir hayat elde etrne .. ·:z:. f 

.yük bir çalışmaya girişeceS' fı1'11 
saya karşı olan bir hareke~Jl'l e! 
ispanyası hiçbir zaman ya J;tıf~ı cf 
yecektir. Ben F ransaya ttill1', 
sevgimi daima muhafaza ~)e~ıı 
günkü halde Fransa SovY\11de ~ 
fozu altındaki adamların e btıfl 
lunuyor. Fakat, f ransatıfl ek·•' 
dan kurtulacağı gün ge ec '§1 

ıet1 

.Jki lfa/ya11 gaz.~ 
··ıd .. u··ıdıı . f o ur ço~ 

hrinde 
F ransada Caen şe ~ 

rip bir cina~et olmuşt~r:yoldıı) 
Bir gün, şehir dışı b~ boJtJıl p. 

yana, iki kişi ölü olara 1 .. rrfl• .. 
1 • buO ,. '"' yapı an tahkıkatta .. )8 )'tıj0ıı 

seli isminde biri 3 7. bırı cisİ 0 

iki kardeş halyan gazete t l 
lan anlaşrlmıştır. . rııiiddbc 

1
t 

B . . t bır 1 u garıp emaye . ,,e 
rnrmı ·muhafaza etnııŞ istif· ıı' 
f ransayı endişeye verm ~ cıl1 ~ 

deJl• ' Fakat: uzun sürme. uclıı'1 

üzerinde bazı miıhiJl'I •P · . dı~ıfl4 
edilmiş bulunmaktad~r: ııeh'' dt>', 

1ki ltalyan crnzr •~cıs•· b" ir rt'fl 1dı1 
t- ']eıı J o 

o gece, telefonla verı 0rııoıt 
ile davet edilmişler ,·e ~ 01Jlı' 
ri.ilmüşler. __...,ıı~111ff ~ 

d parı·. ı.:, • 
Bu cinayette ka 111• 0 1d11 

L·'' ı.:1' 
}(ıfl'l çı•" Jl' 

ğu da anlaşılmışt~r. 'ki 111~ li•"111 

.. b' d'I ı••en ı o nuz tes ıt e ı cm J ·niıl 11r· 
·1erı ı:ır0 dın ltalyan gazctecı aıı1J~ 'dır· 

de miihiın bir rol oY1l e"te 
Tahkikat devam etfl'l 
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ede niyete dair 
~ Yazan: 

i CELAL NlJlll JLERl ~ Benzin ihtikarı yok mu? 
. ~elirne icadında muk·J 
, lıtkin o kelimelere bi· 
"errn k 

;:::r.;~;, mi diyelim? .. De~sck çokiBelediyenin tekzibine rağben kumpanyaların ye-
(Medeniyet) arapçacla (Me ·ı n· b• 1 ·ı m yapm 1 1 da muhte el 

dine), yani (§ehirden) dengeli - 1 ır an aşma 1 e za a ar m • e le o derecede ik· 
"'tırı. ~td . ıyorlar. Meseli her 
1_'nıyet,, li.f zı var. La -

"' ~ll'" b' I\~· ı ır mana verilme· 
~ııı· 1 

bir şeye medeniyet 
~t 1 0na taban tabana zıt 1 

yor. Bunun frenkçeıi olan (civili-ı 
sation) da ayni eıaıtan gelmekte· 
clir. Demek ki insanlar bu hali ik· 
tisap edebilmek ıçm, mutlaka, 
toplu, ıehir halinde yaşayabilme· 
Ji. Bumın için de mutlak ıerbeıti· 
den bir dereceye kadar vazgeç -
mek, yani, kavga ve gürültüyü bir 
tarafa bırakmak lazımdır. 

Benzin kumpanyalarının şiıc} 
bafında benzine beş kuru' zam ı 
yaptıklarını, şoförlerin şikayeti ü· 
ıerine belediye iktı~at müdürlü -
ğüniin bu hususta tahkikata ba§la 
dığını yazmıştık. 

Şimdiki halde cevapsız sualler: - ,,_,, ~ ._., ,_,, - - - -
~ __ ... ______ _ 

eu!tYe. Me,hur Fransız 
el ızot hundan çok za • 

k"2.edeniyeti eline alm1f, 

2 genç kadının birden "AnnesJylz 1,. dedlklerl 

'tt lglemif. lakin içinden 
a111~~· Medeniyet yalnız 

1 terakkiyata mı de · 
~, ~ııl ınedeniyet ruha. 
h ' 1llir? Kim bilir? 

j:>'un, tabiatın incelme · 
~~. 1ise, ileri silahlardan. 
h·u liyen mahrum, fakat 

işte, insanlar, bu kavga ve gü· 
rültüyü bir tarafa bırakamamı, -
lardır. İmdi, insanların bugünkü 
haline bu "medeniyet,, vasfını li· 
yık görecek miyiz? Evet! Bir nok· 
tadan bakarsak her terakki, her 
ilerleme bir medeniyettir. Bu iti -
barla pek büyük, san•atlı bir tah
rip aleti de medeniyet alameti ol· 
mak iktiza eder. 

Bu mesele etraf mda yapılan tet 
kiklerden cihan piyasasında ben· 
zin navlununun yükselmesi üze -
rine 1stanbul piyasasında da fi -
...... ,n vm ...... ,d,~i. ı;,.... """~'"(\ bir 
kurut kadar olan bu zammın ih • 
tikar ır.ahiyetinde olmadığı anla · 
şılmı!ltr. 

Nermin; batan "lnebolu,, 
vapurunda mı dünyaya 
geldi, "Gülhane,, de mi? 

llıtd: t~kım Reri adamla -
ili nı .olır.aları lazım ge· 

~i? y'l ınsanları mes'ut e· 
~im 0 ksa mes'ut olmadan 

Bu hal kar,ısında benzin §ir -
ketleri hakkında takibat yapıla · 
mıyacağına karar verilmittir. 

Bu enteresan mevzulu davanın hayh hararetli 
duru,ma celselerinden biri de, dUn geçti ı 

' 1:1k mümkün müdür? 
I er. 

f~' bugünkü medeniyet 
c~la sinirli ediyor. Hay· 
d· ddi medeniyet) diye· 

tiıı' },·medeniyet sinirleri 
lilb ır hale getirdi. iki 
~llldrhaneleri, bugün, de· 
~t .ur. Eski zamanda, hu 
~.~kanın ke~finden ev -
~nde bu kadar deli var 
~~t pek daraldı. Avru· 

•kada amel~ sınıfının 
milyon iısiz, binaena· 

~llr? 

~hakeme edilecek o • 
• har, elektrik ve mad· 
·İ.lll devrinde insan çok, 
~en öte devirlerde, kü· 
ilde, olsa olsa 5 mil -

.......___,. ~!-.J! ı ....... -.lı&a 
• 2 milyarı geçti! Be -
•ki milyar halka ekmek 
e!b· 
ho'Yor. Bu hal, beşerin 

zdu, hem pek boz • b mes'ut de~ildirler. 
illete "medeniyet,, mi 

~"-da ( ·· .. · l· suç curum. cına • 
p ld~ artmıştır. Bu mem 

~ta ile kıyas kabul et -
,hecede mücrimdir. Bu· 
\de~ tnaddi medeniye -

e ıleri gittiği yer ora -

• Lakin, zannederim ki, üstat · 
!ardan birçoğu bu hususta fazla Halbuki benzin şirketlerinin 
bir cömertlik gösteremiyecekler · dünya piyasasına tabi olup ben · 
dir. Evet! Göklere çıkan bir uçak, zin fiyatını yükselttikleri zaman 
dünyanın öbür tarafında çalınan ellerinde binlerce ton benzin v_ar· 1 

bir havayı bir anda b•ıraya nak - dı. Şirketler evvelce ucuza gelir.· 
leden radyo, müthi, hastalıklara dikleri bu stok mallan da zam fr 
çare bulan bir tedbir... Bunlar vatla satmakla kasalarına hayli 
hep medeniyet ve terakki alime\· para istif etmi4 olacaklardır. Şi ·, 
leridir. Lakin bütün bu medeni e· şe başına beş kuruş zam yapıla: , 
serleri derhal mahvedecek olan bilirdi. Ancak ellerindeki stok hı · 1 
bir mekanizma da medeniyet ali · ter, ondan sonra getirilen malla · ı 
metlerinden sayılabilir mi? Bu ra bu fazlalık ilave edilebilir. 

hususta ne kadar tereddüt etsek Benzin şirketleri aralarında 1 
hakkımız var. yaptıkları anlaşma üzerine stok 

Asıl maksadımıza gelelim: malları bitmeden fiyatları yük · 
Medeniyet ilerliyor mu? Tari· seltmişlerdir. Bir haftaya • ~akı~ 

hin cereyanı medeniyetin ilerle • bir zamandanberi de benzının ş1· 
mesi manzaraıını mı arzediyor, şesi 125 kuruşa satılmaktadır. 
yoksa gerilemesi manzarasını mı? ·'ıYerminirı am1t·.~i lwııim '. ıll\ı•ıılır 

Hükumetin benzin fiyatlarını I "' Hakikatte. fu asırda. medeni • dcıı claı•flcı Fntma llınıı; · iirufo yii-
d · ı· · mdırmeye çalt,tığı bir sırada tir· yet ne erece ı er ıyorsa, aynı za· l' riiym • adliye daire i iiniitıdı• ... 

manda da, 0 derece geriliyor. He- ketlerin dünya piyasa,ını ileri sü· 

l ru"p f1yah arhrmaları ve hem stok f~tanlıul 6 llH'I lı~kuk lıaky,.riıı-le şu asırda terakki, a abildiğine 
gitti. Buna mukabil yeryüzü de malları sanki fazla navlun öde · dı!~ payla:;ılmnıyaıı ı:ocuk danı"ınııı 
rahatını kaybetti. Bu alış verişte mişler gibi fazla fiyat!a satmala · duru~ıııa-.ına diin (i~lcdt-ıı ::ıınra de· 
kim kazandı? Meçhul. rı benzinle işli yen motörlü vasıta· 'aın olunarak. uzıııwa e-iircn lıu t·cl-

1 larl kullanan Türk İ•çİ, köylü · :-ede iki taraf. lıirihirleriniıı ~iizlt·ri Dünya bir tezat ar mecmuası- T 

dır. En yüksek medeni müessese. ıü aleyhine bir harekettir. nirı a:-ıl::.ır. oltlıı~ııııılıın lıaJı,..etıııi~lcr. 
ler muvacehesinde srangster deni· Yarın kumpanyaların yine an· n-1:.-c lw) li lıararctli w·çıniı,.t;r, 
len haydutlar var. Mua,eret ilmi· laşıp benzinin fiyatına on, on beş Durııı;ııı:ı: da\a ı·tlilcııl• rııı Hkil· 
nin bu derece kemal bulmasına kuruş daha zam yapmıya_ca~l~rıl lerini geıirnu•lı·rine kalı.111~11. Diin .a· 
karşı hiçbir devlet mevcudiyetin· ne malum? Benzin fiyatı ınd1rı - 'ukat 1 la:-an ~c·ııı:::ı•tıiıı Üıııııaııla lıır
den emin değil. Bu kadar ıervet, lirken kumpanyaların da bu gibi liktı• ı,:ı•l<'ıı Fa~ıııa i\'n;alıl't. V:!;İI iıwk 
bu kadar mu.'ddehar mala kar•ı 1 ·ı tı•n hir c~' ah ,.,"'İnııi-.,lrnli ~ kıwa~• :\lı•lı "' hareket erine meydan verı meme-
son derece bir fakru ıaruret ... ln- si yüksek makamların gözönüne ııwıl ı\ li ıle i .. karpitılf'ı-İtı•' rnrmı·a~ a 

' b Ve tecavüz siyaseti, gilterede, huıusile Hindiıtanda alacağı meselelerden biridir! katlar lıı•\ a7.lr.r :.:iynıi. Jı11l11111ıyonlıı . 
'İl'h asırda ilerlemiştir. aklın ihata edemiyeccği bir mer. Da\'Ul'J Fatma 1lhanın ı;i~iııi.), hilii· 
~ il. larını tarihin han • tebede zenginliğe kar•'· kezalik I l l ki .. ki~ µ:a' el atlcydi. 
~~.Ördük? tahayyül ve tasavvur edilemiye - tün i er edi. çtimai far ~!' J0

z lfaheri. ı:,almrn, lııııı·:ılııw; ılol· 
1 

'. 

ır bı"r devr·ı. 'U dak'ı· cek ru"tbede bı'r ·u··gwu"rtlu"k go''ze ile görülüyor. Halbuki. es ı e - . ~ . ı· ıı.; l' T "' d' ıııu~tu. llı•nt: ~alalıattiııiıı rı) ı:ı·e ııı-:ıı 1>'& • ·k d b 1 virde, mesela hürriyetleri ken ı - · r'ı .hsı •• lı tısa i ve i - çarpıyor. d )erine iade edilen esirler. biz öyle ılc fıza Tahir ,.c llH c\'inlı• irnrıılııııış-
'tı" 1 h aflarla dolu de· Belki bu tezatlar eski evirlcr· l · · · tu. n,.j,. Salalıatıin: ;cc.·•·11 rı·lr-ı·ılc i· 

t "llp k d · l d k. b d şey bilmeyiz; biz efendi erımız1 " Qil ra!ı evır er e 1 de de mevcuttu. Fakat u erece l A faılrclı·ıı fıı·i:r. oldııklarıııı .. ;;vli) ı·ııl"· 
•·ı'·' hugu·· n, bı'ze çocuk toplu olmadıgw ından kı"msenı"n dı"k· isteriz! derlermiş. Şima i .me. - . 1 k .. 1 w '" t l rın ""lir< i~i a' ıı ııtı ~i_i~ .. 11,· t'l1 1 "1ıC ..._' ır O h ld d · k d K d. rikada devletler si vah esare ın ı · ,.. ·· "lld,. · a e, me enı - at na7.arım çekmiyor u. en ı - · l cfa,r.t ı>tıi ,e lfıNııı ~.ı·ııl"ıı'·ıin l ıı-

ı ."r? Ik gası taraftarı ve aleyhtarı o mak 
tt l sinden istifade edilen ha ın da ld ki ıııaııın ilk olarak ··~(·nııiıı ı.oruk. :rn 'i-· · . 1 w• M l" M üzere ikiye bölünmüş o u ar1 

't ·••ın sıyası mes egı !UUnı ilerlememi•ti. ese a ı - 11 • ıla ılo:!ııııı 5 tı ır. Jlııll"ıki . dın :wınııı 
ı1 ' "I' 1 • halde bir takım siyahiler e er1n • · · ~ı:·1 • tnutlakiyet) idi. 89 aır ehramını yapan esir er fımdi· d 1 1 ~İ\':ı ııiifıı ııırııııırlı•Eıııııl.m 'ı·ril "ıı 
ı.." •ı-· d ( k" • d de silah esaret taraftarı ev et e • "'tru ·••in en sonra meş· ı sosyalist amele dereces1n e an· niifıı ıı•:ı:J..•·rf"~:. krıııli-iııin J(ı ılıı "'. 
.1 -q, ld y l re hizmet ~tmi•ler ! f 
,"t'tltt 0 u. • av~ş ya ayı,Iı değildirler. · .. .. .. ı T , lrnıli~iııi ~;;.ı,.ri~ 111·. ~'"· ··~irn~ın 
~l rnefrutı bır şekle Şu aaırda (anlayıf) butun bu - Celal Nurı iLERi Toq;ııııııı ki;, iinılr·ıı lla~:ııı kın Fat· 
~. ~mele henüz sahneye . 
l)ı ~\'et! Amele vardı, r•1t111111ıı11ıı111111ıııııı111111ı1111ı111uıımıı11111ı•""'""'''"""""''1111 •ıı1111ıııııı,1111ııı•ııı11111ıllllll111111ııııı111111ııı• •ııııu1ıııııı111111ııııı1111111rııı11111111ııııı11ıılflllllllJ1111ı•l'lll111111ıııııu111ıı•H11111111ımıı111111ı", 

'b:i~~~;:di:m~thi, cı. · ı K ı· m oku r k ı· m d ı· n 1 er " ' ~Ilı 1\ (komunıst) ve su E: ı g 
~ ili\ .. .. (l 0 b 1) = J = I'~ .. Yuruten ı era g ~ 

t ı.~.ç rnuarız tabakaya % Oiin bir arakaua•mııı Florya pliijıııa ••iılcnleriıı lıalrk .• volcuları havli iizihor. O k:ııkr. ki ı•ii~ı .. rilı·ıı ~ ''lu :::: ... e .; . .., • c = 
~dele berdevam - ~ Sirkeci garında bilet almak İ!;İO usrndıkları mii .kii· tı·nziliıtı. hılct ahrkr.n kar:;ıla .. ııkları uılımf'lt' kat laıı- ~ 

r. . '§ lata da temas eden hir rn7.ı ,·aııııı§tr. m:ıınak itin f f"da l'<lcceklcnlir. ~ 
~ · ~JÇın gaye daima kav· ~ Şark Dl'miryollarr be,·l~t Drmiryollarlila gr~crck (;i~c trenin kalkıııaıoına oıı llt'ı. tl:ıkik,1 l.;.tİa ıu:ıl· ~ 
,.,~~ ,Unınak mıdır? Yok· § dokuzuncu İ§lctıne miifettişliği oMuktan '•: tarif<"ıfr ıııaktaılır. Hu rk ı·r yı·rlerd" 111<'~<".l:'i 'apıır i:-kel<',.,inıl"·ğ 
~ ~11Yet bu mücadelel~- ~ ırcıı ) olunıla oturanları değil hiitiin İ::t.ınhulluları ki giı;?l"nlc. d.f! hii~·I~· olı~yo~ '.c hal~ o:nlarılıı11 ılaiına ~ 
~~'t dırrnak, yahut, h1ç'E mrııınıın eden tenıilıit yapıldıktan sonra. trmmay )ol· \C ılaııııa :;ıkayetı;ulır. 'ı cııı K ıırl ıkoy ı·k<'lf ınılı• ılalıa~ 
~)' (l~!ti~ek "?idir? [ ı·ııları trr>ne intikal etıi~i ı;ibi, hafta tatilini gcçirmrk 11111ılı·r~1 lc~~ ila~ hu izdihamın iiniiı~ii alııııı;tır. F:ık:ıt~ 
~~il e.t ı hır harbın ol · E İıotiyenlPr de bu ~iiurgalıtaki ı;cznıc ycrlerint gitml'ğc trm ~l~(·lf"rı. bılhnsı;a pazar giinlerı 'apıır ~iı:dt>rııııng 
?11 ~lıı~yor. Demek ki. ~ ha~ladrlar. Ru ) üzdf'n de Sirkr<'İ • Kiiçiik ~:ekmt'('C on ıııLli fazla ınii~lcri topluyor. Tiu } iizlcn·ı• j 11 ":ııı lıir ~ 
\~\' thhke mevcuttur. ~ ara!ı trenleri her giin kat kat fazla yolcu ta~nnağa gisctl"n na ıl hilet alabilir. :;;irkcr.iclc iiı_;iindi ıııc' kig ı 
\.~~ \>ul r edilen harp ne ~ haşladı. hir g'şı\ ikinci 'c birinci ııı"' kii ikiıwi bir gişeden sal·~ 

, • o llca.kt c•• k"' "te1•• = 1-lı' " 1 k k' l Wb tl"' 'FJ•\.ad l "f ı kt d , • .nrı• •• J ' ı•Wo d 1 k 1 1 1 ~ o o =ı lj ı. ~ . un !'1' ~ ~ ç şup ıe yo ·. ı m rag e "'" .. / e arı eı e tat· ına a ır. • . n ı~ıusaar. e~ız ıgı c 111 a a •:ı ı:!a ııııı-~ 
' ' ~rım harbrndekı i hik edilen uruzluktan ileri j?elmektt>dir. Y :ıl:mz diin de maııı ederM! hır hıl.-t almanın rıe kadar ıııii-kiil bir j.._ ~ 

)h~ı Harpteki silah • ! arkada~rınızrn i~aret etıni111 olduğu gibi ''Gi-;t deki kala· olduğu kolnyra lalımin eclilehilir. • "~ 
-~ ed· • B h = s 

, ~ ınız. u usuı - s J<. • k k • d• l f = 
~~l)Jdkki var! Ya on - İ lm 0 Ur, lm ln er• ( 

~llh u?Yayarınneo· 1. = 
U lerakkiyata (me·t•11ıııııı111111ııı111ıı1111ııııı111111ıııııııu1111ııııı111111ıııııııı1111ııııııı11ınııııııı11111ıımıııı1111ııııı11u111ııııııı11111ııı11111111ıııııııu11ıııııııııu11ııııııı111111ıııııı11ıı1111ııı11 1111 ıııııııı 1111,ııııııı1, 111 ııııııı 11111 ıııııı 111111 ııııııı11 .. 

wı \'• ıııa, 16.1.36 tarihimle Hı:ı;;aıı og u 
fi) etle .... 

Un noktada, Fatıııa İllrnı1: lıirdı·n
Lirc do~rultlu 'c lıiingiir lıiiııhiir a~
l:mıağa koyularak: 

- Ben. dctli, ı,;ıwıı~ıımun Çorlw 
t..la a keri !'arnç 11::,ta"'J 1111bnynlı leh 
nı,.din ııllnırnlan p;ı•l<li~iııı, fakat n· 
rıııııızıla rc::,nıi nikah lmlt111ıııııdı~ıııı 
da 1>ıiiylı•ıni,tiın. ~inııli ne ıli)c i~i ka· 
rr,.trrı) orlıır? 

- Biz. İ:.İ karı:;tı•·mı)OJllZ. Bu gihi 
i~lcnlc hah:ı Hran ır. Balın ıwrrd•·? 

- Bf"ıı ne yapayıııı? lnkar ı·ıli· 
) 01' ! ... ' 

l\i, n et ıııakaıııı, iikiırıcl t.ı, "İ) e 
cılf'rl'k, iki tıırafı da yatı~Lırdıktan 
~onra, Fatıııa lllıaııa hazı cmıllrr n· 
rarnk, çoeuğıııı '

0 

ııf"sdıi sahih., olma· 
) ıp .. nc ... ehi t:::ıyri nlıilı .. oldu~11 ~ek· 
lindeki nokta) r zapt:ı ~cçirlLİ. Fntıııa 
11 lıanm 4 ene c" el Malal\'al ı Hifrt
le cvlcnıli~i. fakat huııuıı •;~ıtııklR hir 
alakaı:;ı hıılttnınadı~ı tl:ı tc hıt cılilıli. 

- ( >, ı,:ocıı&ııııııın ih C} hıılıawhr. 
tahii ! 

- ~ı·n. lııı ı;cıı·ıı~ıııı lıalıalı~ı iılıli· 
a~ilı· ~l1111:111yıılı i\lı•lııııcıl alı•ylıiııı· 
da\'a aı;tın ıııı'~ 

- \rıııadıııı: diııkii '·ıııuıınıımıı· . . 
:-ın ! .. ılı·ıliler! l'nkat. ~ıwuk onııııln 
hen iıııtl i r. Brn. 7 ~ıılıat :\(1 tnrilı irnlc 
Giillıaııı·tlı· ıliiıl\ ıı~ a ~rtirdiııı. Doğııııı 
kii~ıdıın 1) 11 , ar. ~alıiı lcriııı ılr. 

- Çm·ıık. rıa·ıl olılu tin lııııılnrın 
el İ ııc· ~ı·ı.;ı i ~ 

- Anlata) 1111 .... 

Fııtın<ı l llınn, 1 O ıuwıı ı iıııılıııriyrl 
"ılt.liiniiıııiirnlen lıir ti\· ii111 ı hir ıık
~ıuıı i~ (lföıii~ii C\ c gelim·c NC"rıniııin 
kaı·ırılıı11 .. olduf.111111 iii!r .. 111ıiğiııi, "' 

:il .,, "' ..__ .. 

~alıilıi Zı-kivc' r Pıııaıwteıı ıc:...,]İııı etti-
ği kiiı;iik k;z,;ı ··ü ... ıii, lın> tcıııiz.pak 
hir t>fcııdi., ıarufındaıı diml<'ll tıılıı
larnk . Fi'\ ilt> ok~:ıııa ~ütiiı iihlii~iinii 
kalı\'f'ı·i cır:ı~ı 1 rıınl ı \hh:ı~ın ~iirıııii~ 
oldn:;ııııı: hıı lııl\ ır <'' rr dikaıılı· ,., . . 
nııı , arılınıilı· kı7.ın 'c ~iıtiirt>ııin izi 

lııılıı111lı1:':11nıı. lrn m.ılınllelıwi i\ldı-r. 

nı<'ıl \ ı:niıı lıııııtııı iilf•riıır. \..ı•ıııli iııin 
'' ,.\ııtıılHa nırlııı . 11 •• old11~111111 ı-Ü)Iİ)r" 
rı•k ı;ıw~ı~ıı lıa\ııı:ı~ı teklif cıti~ini 'c 
krıııli-iııirı de ıııın nkkaırn razı nl<hı· 
ğıııııı. lıııllıııki ~nıırııılnıı Nı•rıııiıı" k:ı
rı ilı• lwralwr t-alıilı ı~ıktı~ını mılnttı 

- Bıı lrmılı ,\lılıa nrrı·rll·~ 
- :'uıı nulan ıııcııılekrt in " l nıııa 

gitti. Kt·nıfüi en anlı. T01lıtnl.nletle 
ııııılıtPlif kııln rcileriıı 'anıııJa ı;mık· 
lık f'lıııi~tir. :•u kail\ f";·ilı · ri ~:ılıid ol:ı 
rak ıliııJ .. tı·hiliriııı. 25-:W ,;ı._l:ırıı1 1 la 
hir ılı•likanl ,.,,,, im 1rıınlı \lılrn .... , 

Dm a cılileıılcrin m ıılrnıı. miil'kkil 
lı•riniıı .Ncrnıiniıı Fntııı:ı İ llı:ıııııı ) n· 
nıntln lıir mfülıll'l lıııhıı11l11~un11 in· 
kar t•tıııc<liklcrini, taraflnrııulan lıak 
m:ık iizcrc iicrcti muknhilindc 'eril
mi~ oltluğııııu. f ak:ıt eonr.\Jaıı beri) c 
:ılrndığını ı;l.iyliv,..rck, l'<'İ5in bir na: 
Jinc kar~ı ela '':\lii<"kkille,·iın . Türk 
tebaasıdır., dedi. l\lalıallebic.ı l\1ehmcd 
Ali ele. ilıh e etti: ' ' Ben Adanalıyım, 
k;ırrın İ:-tanbullnclur., 'e ı;ocui;mı ılo· 
ğııiıına clair -.i)ı Eiiylcıııcl, istcrk,..ıı, 

( ~orııı: Sa. 8 li. 3) 



; - KURUN lS 'H1\?%MN US! 

Saşvekil dış ve iç siyasetimizi anlattı 
{Ba.,ıarafı 1 incide) ı 

de dikkat etmemi, ve bizim ıiya -1 
setimizin hususiyetini iyice kavra· 
mamış olanlardır. Politikamızın 
istiklali, aiyasi ve coğrafi vaziye · 
timizin hususiyetleri bize kendi • 
mize mahsus bir takım faaliyet • 
ler göstermektedir ve daima gös
terecektir. Bu hususiyet bizim ta· 
ahhütlerimizle, müesses dostluk -
larımızla ve ilk gündenheri yakın 
bir dostlukla biri birimizi takdir 
ettiğimiz Sovyetlerle münaseba • 
tımızla asla taarruz etmemi~ ve 
taarruz etmiyecektir. (Bravo ses • 
Jeri ve alkı~lar). 

HARiCiYE VEKILlMIZ1N YA -
PACAGI SEYAHATLER 

Başvekil bundan sonra, Hari • 
ciye ı.:l!kilimİ%İn yakında Bağdat, 
Tahran ve M oskovaya yo.pacağı 
şeyahatten bahsederek Irak ve /
>"an devletlerile olan dostane mü • 
naıebatımızı iıaret etmif ve Rü,
tü Arasın bu sefer, bazı maddi im 
hiinsız.lıklar dolayısile, Algana gi· 
demediğini, Fakat ilk lırsalfa bu 
clost devleti Je ziyaret edeceğini 
ilave etmiştir. 

1NGILTERE VE ITALYA iLE 
OLAN MÜNASEBETLERiMiZ 

lngiltere ve ltalya ile olan mü
na•ebetlerimfae geçen Ba§vekil, 
Türk - /ngiliz dostluğunun kuv -
vctini Lonclrayı %iyaretinde bir ke
re daha gördüğünü, ita/ya ile 6i -
yasi mü~a:;ebetlerimizin çok iyi 
halde olduğunu, iktuadi münaıc
bctlerinıizin de inki1al halinde 
bulı:ndtıt't.lnu söylcmi§tir. 

FRANSA iLE OLAN MÜNASE· 
BETLERlMtZ VE HATAY 

A~LAŞMASI 

Başvekil lnönü, 'Akdeniz.ele ıulh 
mescleıinin bizim için çok kıy -
metli bir mcıJ:u olcluğunu iıaret 
ettikten sonra, Fransa ile olan mü· 
nasebetlerimize ve dolayııile Ha
tay meıele3ine geçmi§, fU sözleri 
ıöylcmi1tir: 

Fransa ile münasebetlerimizin 
hayırlı ve mes'ut inkişafı hakkın· 
da Hariciye vekili arkadnıımız ve 
hatip!er bundan evvelki mevzuda 
söz söylemek icin fırsat buldular. 
Fransa siyaseti~i idare etmekten 
birinci derecede mes'ul olan zat· 
)arla yakından Türkiye ve Fransa 
arasındaki esaslı emniyet ve bü -
yük politika mevzularını açık bir 
surette görü~tüm. Arkada,Iarım 
Fransamn mes'ul ricalinde v; 
Fransa büvük meclisinde ve F ran· 
sanın ef karıumumiyesinde !ah si • 
yet sahibi olan yüksek kıymeti 
haiz bütün ricalinde Türkiyeye kar 
şı dostluk beslemek ve Türkiyeye 
kartı iyi münasebet beslemek hu· 
suıunda ciddi bir arzu ve kanaat 
gördüiümü söylemekle bahtiya -
rım (Alkışlar). 

FransA. ile aramızda son za • 
~anda çıkan Hatav meselesi var· 
a~ ve huClı•t emniyeti üz,.rinde 
hır takım hadiseler çıktı. Hatay 
me~elesi ~iUetler Cemiyeti kon • 
seyı kararılc ve btıs:?ün ta~dik bu· 
yurdu~unuz muahedderle kat'i 
neticesini almıştır. Benim zan _ 
nımca Hatayda v;ırdığıı:nz neti • 
c~nin asıl kı~meti bu meselenin iyi 
hır ~ı•rette hıtarı 1'ttf d1•;;u lıak1<ın· 
da zihinl,.rimi.,..dr h"'.sıl olan ka . 
n.a"ttir. BevnelPlilel m'"selef~rin 
halli husur.nnclak1 muıı.hed~l~rde 
vapıfan tasfiw~l,.ri" yalm.,.. k~~ıt 
j;""c-rir..fe d•?HI. biJf, .... t~~ zihj .... J,.r -

dn J..,,.}ml olunm;\SJ''l,. krvm,.ti ha· 
st] ol•,r. Oııun icirı Tiirkiye Ha•av 
tııe"·'·~inde varılan neticeleri 
kc-.t'i bir tasf n~ addetmektedir. 

Mı 1!!..1-l"F'OF.NfN HA J(J<fLJ:: TAT 
Bl:K f.T)tJ .MJ:"SfNf fSTfYORUZ 

Hatipler. hüktımeti, muah~de
lerin şurasmdan burasından te'l -
kit etmek icin fırsat buldular. Fa· 
kat viiksek heyetiniz vibi bütün 1 
millet VP bütün alem dikkat etmitj' 
tir ki, nihayet bütün hatiplerin U· 

zerinde birlettikleri nokta, kağıt 
üzerine koyduğumuz esasların 
ııdk ile, hulus ile takip olunma111 
üzerindedir. Demek ki, şimdi bu 
hissi hulasa ederek ben de ıöyle· 
yeyim ki, biz Cemiyeti Akvamda 
varılmış olan neticelerin hakkiyle 
ve hulus ile tatbik olunmasından 
başka hiçbir fey İstemiyoruz. (Al
kıtlar ). 

Arkadaşlar, muahedelerin hulus 
ile tatbik olunması her şeyden evvel 
imza edenlerin hüsnü niyetlerine 
bağlıdır. Size biraz evvel Fransa ile 
Türkiye arasındaki sıcak havayı ve 
F ransamn mesul ricalindeki hulusu 
ifade ettim. 

Bu halde bu Hatay üzerinde var 
drğımrz anlaşmaların hulus ile tatbik 
olunması için ne kadar unsur tasav
vur olunabilirse bu anda o unsurla
rın hepsi elimizdedir. Bir takım, 
mümkün olduğu kadar hafif tabir 
kullanmaya ve aramaya çalışacağım 
vaziyetten haberdar olmayan ve ni
hayet vaziyeti bulandırmakta türlü 
saika kapılmış olan siyasetçilerin 
Cemiyeti Akvamda verilen karardan 
sonra sükunette olmadıklarını ve bu 
sükuneti bozmaya çalıştıklarını gö
rüyoruz. 

Hatiplerin bu husustaki endişele
ri yalnız Büyük Meclisten değil, 
memleket muhitinden de bize akset~ 
mektedir. 

MUAHEDELER iN T ATBIKlN • 
DEı'J EMiN OLACAClZ 

Burada müsterih olmak için bazı 
noktaları göz önünde bulundurmak 
faydalıdır zannederim. Kabul olu
nan muahedelerin tatbiki vazifesi 
bugün için F ransaya düşüyor. Bu· 
gün taahhüt ettiğimiz muahede ile 
Hatayın tamamiyetinin her vasıta 
ile mahfuziyeti Türkiye ve Fransa
ya düşüyor. Nihayet bu esaslar Ce
miyeti Akvamın müzaheret ve isti· 
gal sahasıdır. ~ 

Hatta eğer huku~ular tnbiri caiz 
görürlerse mcsuliyeti altındadır. De
mek ki biz alakadar olanların kuvvet 
ve hüsnü niyetlerile bu muahedele
rin t~tbik olunacağından emin olaca· 
ğız ve nihayet bütün vasıtalar çare
siz kalırsa ve hakikaten siyaset tah
ripçileri bütün bu beynelmilel akid
leri hiçe sayacak kadar tecaviiz fikir
leri gösterirlerse en nihayet Cemiye
ti Akvama iltica etmekten de geri 
kalmayacağız. Bugün oradaki vazi· 
yet Cemiyeti Akvamın kabul ettiği 
tesbit ettiği esaslar dahilinde emni. 
yetin hüsnü tatbiki, Cemiyeti Ak
vamı teşkil eden bu kadar milletin 
müşterek kefaleti ve taahhüdi.i altın· 
dadır. 

Sükunetle sölediğim bu sözlerin 
içinde Hatay için yapılan nnlnşına
nın behmehal ve hulus ile tatbik 
olunması için kafi müeyyideler mev
cuttur, ümidindeyim. Esasen hatip
ler gibi milletimiz de Suriye halkına 
karşı hakiki teveccüh ve muhabbet
le mahmuldür. Ben, bu vadide Su. 
riye halkına karşı Türklerin hassa· 
siyetini göstermek için kıymetli fır
satlardan istifade ettim. Şimdi o 
mevzuda tekrar hararetle söz söyle
mek için ahval ve .şeraitten kafi de· 
recede teşvik gördüğümü söyliye
rnem amma kanaatim odur ki Mil· 
Ietler hakiki menfaatlerini nihayet 
siyaset adamlarına ibram ve icbar 
edeceklerdir . • Bravo sesleriğ alkış
lar. -

HUDUD JHT1LAFI 

Hudut üzerinde, Türkiye - Suriye 
hududu üzerinde çıkan hadiseler 
bir takım muhabereleri intaç etti ve 
onlar dahi ilk temaslardan sonra iyi 
bir yola girdi. Ümidimiz zaten esasta 
iki dost memleketin hududu üzerin
de emniyetin mevcut olması prensi
bine hiçbir ihtilaf yoktur. Mesele bu
nun iyi tatbiki için Fransa ricali 
ile biz aynı kanaat ve ciddiyetle bu 
işi takip etmek kararındayız. 

BALKAN MEMLEKETLERi 
SULHA BAGLI 

Başvekil bundan sonra Bulkan 

memleketlerile olan siyasetimize ge· 
çerek "dört devletin aramızda açık 
muahede ve onun hükümlerile bir 
sulh davası için bağlı., olduğumuzu 
söylemiş ve Balkan memleketlerin
deki seyahatta gördüğü bu dosr 
luğun tezahüratından memnun ol
duğunu ilave etmiştir. 

ismet İnönü, sözlerine devamla 
şöyle demiştir. 

Dört Balkanlı devletin ayrı ayrı 
cephelerinden dolayı vakit, vakit 
görülen hususi politikaları onların 
Balkan antantı taahhüdleri üzerinde 
vaziyetlerinin hafif veya zayıf oldu
ğunu zannettirecek propagandalara 
sebebiyet vermektedir. Bunu görü
yoruz, amma buna inanmayın. En 
yakın temaslarımızla anlıyoruz ki, 
dört Balkan devleti kendilerini bir
leştiren sulh idealine samimi ve sa· 
bittirler. - Bravo sesleri, alkışlar. -

TiJUKIYE - Bll1..G 41\i '/'Aı\ 

Ra~ı·ekil Bulgaristanfo olrm mii
ncıscl>atınır::. lıalr/;ıncfo dn ~unları sü)
ll'm i ~I İr: 

Bulhari tan koınşuıınızun, en eke 
ılc lıir iki ıniina clıetle lııızurunuz<la 
arzcltiğim gihi. Balkınıda dlm mu
luıfoza clnwk 'c diğer !..oııı·ulariyle 
İ) i miin:ısclıetlcriııi :ırtırm.ık l!:İrı gös 
tenliği lıii ııiinh etleri lıi7. ) akmdan 
'e en salitlıi) etli ajııdm,lıııı i~ittik. 
Bufgari:ıtan hizimlf' lıu u,.,i bir mua· 
lıf'cle jlc hağlı olclu~u ı;ihi Yugo lnv
yıı ile ele hu ll!öİ hir ıntuılıc<lr ile lrnğ
lrdır. Bulgari tan. Yunımi tırn 'e Ito· 
ımın) a ile nıiina•elll'tlcrini dP lıu hale 
getirmek kararnula oldu~ıınr siiJ lc
ıııi ~ tir. Bu arzularını Tiirki} e yalnız 
tc~' ik eder 'c elinılcn r;cldiği kadar 
tc -lıil eder. 

Şiipl ı c yok ki Balknnlw cin Bnlı;a· 
ristuııla ıliğcr korıı~ııları "'"" ıııcla ı;ı 
c·nk doı::tluk ha\"a 111111 tı·c ii clıııt• i 
'ı· hütün Balkan de' lctlrriniıı ı;iidc· 
ılikl ri gibi ·ideli \c İ\İ rtn tli , bir 
Jo tlul.. volunn ~İrnıt'"İ lırpiıni:r. ic,:in 
C\İııçli bir emel H' A\lupa sııllıu i· 

<:in hir lllP~nettir. 

Bul;.;nriıılnnla nrnııııı.d.ı. inııli tc· 
fcrriiata ~inııck i tc.rrıİ} oruııı. mille· 
t iıııizin lın ::il olduğu mevzular nın· 
liıımlıır. Arnmızdaki ıııiiııa ... d>etlerdc 
~ <'kdi~criıııizin lıa~ .. as noktalarına 
ılikkrıı clııwk lr 'c İ) i ılo~Lluğıı iııki~uf 
ı·ltinıırkıc ıııcnfaatlcı·iıııil. olclıığııııu 
ıııii~ıılıcdc f'll ik. (;iirii} or~mllız ki, lıil
tiiıı r~ıııılar, ele' Jetler ura ıııd:ı Eİİ:t. o
larak kntf'ılilt•n hiiliiu ıııc af eler lıa· 
vırlı 'c ileridir. Bunun h i hir ıır<'l" 
; .. ınıhikikinin her iki ·ıııcııı lekctin 
uıcnf aati olchı~tırııı takdir ediyor 'c 
tvkih ccliyoru:r.. 

MiLLETLER CEMlYETl VE 
SULH SlY ASETI 

Başvekil Milletler Cemiyeti siya
setinden bahsederek bu miiesseseyc 
olan itimadımızı şu sözlerle ifade 
etmiştir: 

Biz, Cemiyeti Akvamın lehinde 
ve aleyhinde ileri si.iriilen bütün nok 
taları di.işiinerek onun fayd{llı bir 
müessese olduğuna, onun esasları 
dahilinde siyaset takip etınek iste
diğimizi hulus ile ve şuur ile kani 
olduğumu göstermiş oluyorum. 

ismet İnönii bundan sonra Da~i
liye siyasetimize geçerek sözlerine 
şöyle başlamıştır: 

Dahili siyasetrniz Üzerinde tek 
mesele olarak eskiden Dersim dedi
ğimiz Tunceli vilayeti hlldiselerinin 
esnsım ve bugünkü vaziyetini huzu
runuzda efkarıumumiyeye açıkça 
bildirmek isterim. Büyük Meclisin 
malumudur ki hükumet iki seneden 
beri T unçeli mm takasında hususi 
ıslahat programı takip etmektedir. 
Bu program, bu mıntakayı medeni
leştirmek için bi.itün vasıtlarla ve 
hususi hükiimler dahilinde orada 
geniş bir çalışma teferruatını ihtiva 
etmektedir. Bunu -şimdiye kadar 
orada kanuna muhalefetten kuvvet 
ve zevk almış olan bazı reisler iyi 
karşılamadılar. Islahat programına 
mukavemet ve muhalefet etmek is-

tediler. 

Başvekil bundan sonra o mmta· 
kada yapılan harekattan bahsetmİ§ 
ve şöyle demiştir: 

Vindsor ou 
ehrİJ11 

Yindsör Dukuııun § • lafl• .. cllyıa 
lip Adada oturacagı :r

1
.· •e 

k. .. 1 b l Va ı ' ,_;:d 
ı gun stan u Ü "ııdWı 
· · B M h·dd' stu reısı . u ı ın rııtıı 

yükadada bir ev bakı etti' 
dolayısile kuvvet peY 
görülüyordu. ··k dııtı .. 

Bu meyanda Bü~~ı:rile 
zara ve mimarisi ıtı jJdİ~ 
dikkat iki köşkünün geı 
lenmckteydi. f1I ıı 

Dün salahiyetli mak~ 
yaptığımız tahkikata fl0!: \ 
adada b-"kxlan köşkl~rı e' 
Dukune tahsis ediJme!l fil 
olmadığını öğrendik. 

')....,, 
Londra 14 (Husuıı · 

' fil 
bulunan Mısır kralı A~de 
sını ziyaret ederek ga1erı ıeri 
ve bir müddet müzakere 
miştir. dr~ 

Kendine Mısırm Lo~ el 
Hasan Sabri bey refaka 
di. 

Bugünkü vaziyet şudur: Ora · 
da jandarma ve hükumet kuvveti 
tamamiyle teessüs etmiştir. Tun -
celinde ıslahat programı olarak 
düşündüğümüz tedbirler fasıla 
görmeksizin devam etmektedir. 
Y o! yapıyoruz, mektep yapıyoruz, 
karakol yap!yoruz. Bir iki ay 
müddetle bu İflere fasıla gel:ni• 
olan yerlerde tekrar bu işlere baş
ladık. Simdiye kadar bu harekat 
ve faaliyet esnasında orada ciddi 
müsademeler olduğunu ve arada 
büyük zayiat rreçtiğini zannettik -
)erini işittim. Onun için size şim · 
diye kadarki yani üç avlık hare -
katı. üç ay zarfında u~radı"ımız 
hakiki zaviah olduğu gibi ıöyle • 
mek isterim. 14 haziranın. bu,rün 
aldığım rapora göre 'imdiye ka· 
dar olan zayiat jandarma. asker 
ve muhafız korucusu olmak üze -
re, 13 şehit. 18 yaralıdır. Bunla -
rın içerisinde bir tanesi subaydır. 
Teğmendir. Bu zayiatın bize elem 
verdiğini ve Büyük Meclisin his • 
siyatmda çok acı yaptı(hnı müşa
hede ediyoruz. Fakat hadisenin 
ehemmiyeti, bilhassa miibalağalı 
neşriyata kar~ı yapılan iş karsı · 
smda fedakarlığın fazla olmadığı --------
noktasına nazarı dikkatinizi cel -
betmek isterim. Bugiinkii vaziy~t· 
le arkadaşlar tekrar ettiğim gibi 
jandarma. hükumet vaziyet!: ta • 
mamen hakimdir. Kafi derecede 
askeri kuvvet orada hazırdır. Is · 
lahat programı takip olunmi\kla · 
c1ır. Huzurunuzda söyl1;:rken bü • 
tün memleketin ve mahallinde bu· 
lunan vatandaşların iıitmesini is · 
terim ki, cümhuriyet hükumeti o· 
raya ıslahat programını süs ola • 
rak, heves olarak götürmedi. (Bra 
vo sesleri). Ne kadar mütkülata 
uğrasa, ne kadar çok fena sürse 
yaL "e kı~ lıu t>• o~ı.cuau Li.ı. uı cı.do. 
tatbik edeceğiz. (Bravo, sürekli 
alkışlar). 

/K'J'I ·,1nı vı; JllALİ iNi\ 1Şı1fl\1/Z 

Ha~' ekil lıumlaıı onnı iınnr 'c 
'crı.;ile~i intlirmt- ı;İya .. ctlcriıııiı.ılı·rı 
lıalıı:ctıni~ 'e im i ·a·c lin ~ıııuliyc ka

Asiler 
Bi L BAO'Y1 
aldılar "11 

s.:ıl""' 
Pari~, 14 ( ,\.A.} - .Jı ~ 

,:;elen bir habere güre B• 
Saıılauder'e !:eki.l111i~ıir· ııcrıiJI 

Bu lıaher. Bıllıaodd 
ctlilıı1cmi:ı;tir. il# 

l ) ı.6~ 
naıı ...... , 1 1 ( l k ı• 

lmgün ısaat 11.45 de s•· ~ısıt~ 
nin Bilbaoda kalaca~ırı• 
lemi~tir. ·ır ~ 

Ba vekil AP'uirrr 1 ·ı..ltrl 
• '"' eıtı~ ~ 

Santanıler'e hareket J•fl 
a il.er taraf ınrlan çı~ıır~,_1eJıf· 
katı yet le tekzih cılılr 11 

clnr nıii bf't ııetit·e \erdiğini. 'er~ile· --------~ .. ~~ 
riıı inclirilnıc,irnlc ele, anı t•ılilct·e~ini, , 1 , • ,~ 
lıiitc,:c<lc vuriılatın tahıııinclc•ıı fmda R• & fi,,, •" 
olduğıınu, bıınun ela. menılf'kcueki ~ • 
iktı ııtli 'e mali inki,,nfın ~cıııerr. i ol· ~ Csld arabacılar kJH1>•flııııl'5'1 

clıı7ruıın ii~ l cıni~ 'c özlerini hitir- Eıtr.n adında bir kızı evtndC ıııl ııı 
" dl~tcr ,, 

mi~tir. kavga eonunda kızın ; tı\1<"' 

Petrol ve benzini 
ucuzlatma 

Kaııu11u dütl kabul 
edildi 

Ankara. 14 (Hususi) - Büylik Mil 
Jel Meclis.i bugünkü top!antısında pet 
rol ve benzini ucuzlatmak kanunu pro 
jesini müzakere ve kabul etmtştir. Bu 
kanun Hüsnü Kitapsınm teklifi üze 
rine 15 temmuz yerine neşri tarihin.den 
itibaren muteber olacaktır. 

oıımı,. adliyeye \~rnere •' • 

IJI rolialcrln l<Urek çeı.ın' 
rcnm<'leri kararl!L§mlltır. ~ıl' .. 

5111 " .. ~ Maarif \"ekAleU biri rt-o" 
kozda olmak Uzere iki yatı 
tıt'. ıl~ 

-" Polonez kö\1lnde ,.e rd
1111

• Jf 
• ıe " ı mmtakıılara yakın kÖ)' ıyel t 

oturabllmcıcrl için mezllll 
maları icap t-tmel<tcdlr. ıı• ~ 

lU ot 
~ Şişli - Mas!alc yo ta b'"J 

busııll '~ gcnl§letllecekUr. Btı teı:ııd' 
Je taıdlk edilmiftir. Bir ,,_şl"' 
bu yolun gr.nl§JeUlı1\eslne .pll 

pıaJO 
• Şikagooan aın:ıan 1 iıt-1

1 

pettO t 
çenl~e \•efRt eden dUuat 
gen.; hıuıtat;:ııucuı. b&Y 
çınlmı:ıtır. 

.......... ....... Ziraat Bankası r..................... ~ 

Umumi heyeti dUn toplandı A Ç L 1 
Ankara, 14 (Telefonla) - Büt 

çe, iktısat ve maliye encümenle • 
rinden mürekkep Ziraat Bankası 
umumi heyeti bugün (dün) Bü -
yük Millet Meclisinde toplanmış· 

ff 0"1 811 ı 
.ı ,att 

hr. 

:ı. Jıl" 

~Ji" ~v~ 
sf)1 

lctima devresi sonu olmak mü· ti 
nasebetile vakit olmadığından ıl< 
1936 bilançosunun tetkiki tetrini· veni ç ... _J 
saniye bırakılmıştır. 9'iltiil"" 

Yapılan intihapta, bankanın E- Dağıtma yeri '/ ~ ~ 
dirne tubesi müdürü B. Na?J eski f"ıab SO " 
ticaret nazırı B. Ahmet Neıimi ,,.•'" 

k . l'kl k .• d ı· . . ...... mura ıp ı ere, es ı ı are mec ısı ,,,,. • ••• azalarından B. Kemal idare mec- ........................... . 
Jiıi azalığına seçilmi§lerdir. 



_Dünyayı Dolaştım · 
,.. ....... ,...., ıaı• ı __ .. , n •-•ıwwı••w•• ... ııwtf'Sllc•"•weı•._.• 

Yazan: Tllayna - t9 - Çe.lren: V'P CIU1 

Amerikahların garip bir .kanunu : Panamada 
mahut mahalledeki kadınların, sokak kapıları
nın önüne çıkmaları 

mendedildi ... 
tl:~~ugün Belediye zabıtasının ver
'"'11 bir kararla Panamada, mahut 
~halledeki kadınların, 1 sokak kapı• 
~ın önüne çıkmaları menedildi. 
vaha bu akşamdan itibaren dinliyen 
~nlarm bircoğu kapıların önünde 
!~rülmüyor: Hemen hepsi kanunu 
-.ınliyorlar. 

,, Bununla beraber, evin önünde 
ı.~~ıtakil .. olmak 91fatile, ev sahibi 
~ mÜ§teri bekliyor. Bazısında 
'lll namuslu,. bir kadın. 

Sokaklarda polisler dolll§ıyor, ka· 
•una riayetsizlik görürlerse menedi· 
torlar. 

~ Dünyanın bu en garip fuhuı mer
;:3nin sokaklarında yavaı yavat 

l.tryorum. Bu Panama kanalında 
A\'tupadan gelen en kötü §eylerin 
lktığı gprülür gibi oluyor. Buraıı, 
~nubi Amerikanın ıehveti ile tima· 
1>i Aınerikanm sinsi kontrolünü~ 
rlqtiği yer. 

riy . orum.,. ........ _.._.--.1111ı.u 
I 

~Gecenin kar~nlığı ve s~s~izl~ği 111 bile fena delil. Fakat burada ay• 
1• ilde duyulan ınsan ıeslerını din· da bi ..ı_lar b' ·Lti· _L.:ı: 
qYoru a· b' 1 · l . n au ına: reuwyoruın. 

- Parllilm bir yere koy.sanız zen· 
gin olacakbnız demek .. 
-O ne yapım) m: ır ır erıne 1e1 enen m· N b L.:-!L&:. 

~la Or la d b' b' 1 . - e )'aplyonunuz u uum'"• le.; r. man r a ır ır erıne ses· diii . paralan? 
... 

1 
n hayvan sesleri kadar güzel de- nazF -~- ..ı __ tuma .. deri 

iyi yapmasmı da sever .• 
Biraz duruyor. Sonra: tı . - ran-. aU9 gon yo· 

rum. Diitünün bir kere: Yedi sene
dir aörmedim kendisini. Burada bu 
Amerikahlann anama gelemez ki o 
gör\ifelim. 

- Ne kadar ııcak 1 diyor. Bir vis· 
ki içer misiniz) d Birdenbire yarı karanlıkta bir ka· 

13:ın bana baktığını görüyorum. 
na Fransızca hitap ediyor: 
Ona doğru dönüyorum: 

l .J- Hele §Ükür! diyorum. Oç haf
dı. .. ır bu deniz yolculuğundayun, ilk 
efa olarak F ransrzca konu§ulduğu. 

nu duyuyorum. 

- "a ~ Siz Fransız mısınız~ De
l)ıek Yolcular arasında Fransız yok) 
Konu1mağa başlıyoruz. 

- Amerikalıların cıkardıkları ka· 
l\t l . 
ti •n ar pek apte.lc~ ... F?-atları ~ksel· 
l=':Yorlar.. Araya ıhtıkarcılar gıriyor. 
a~a~ ne de olsa. Burası dünyanm 

trı 1"' Y · B·· ·· c b. A )ı J • erı.. ~~u~ . en~. ı merika· 
dolaftım. Şılıyı bıle gordüm: Ora· 

~ 

.,..lttı111ıllfUll"""-"'~''''''''"''''"" 
Sağlık 
Ser visimiz 

8tıaua1 doktorumuz Puan..a SUDl•n 
... t 9D bq buçulrtan )'trmJ79 katar .... 
~ ldarebanalııde, Cumarte11 g1lı&Jen 
==-~ 1' teD 11 a kadar LAleU Ta1JaN 
~anlan Udad daire Uç Dllllıarada 
..,.'ına okuyucularımızı yedi kuP90 muk• 
""''nete kabul eder 

""'~.nıı •ekllde diş doktorlancuz da olwo 
t.';;lannıızrn emirlerine hazır huJunmalr. 
~- • Dit doktorumuz Fabrettta Dttmen 
;;:ı•kkapı lstiklAI caddesinde 127 num.. 

P&Zarteat günleri aaat 14 il• 20 .,... 
~ bulunduğu gibi doktor Necau PaJr. 
'1-.de Karaköy Mabmudlyı caddeaı ı-2 
~ uıı ve cuma gUnlert aynı ... ı. 
._,, okuyuculanmızm dltleriDe b&kacaJ.· 

"" ufak teda\•lleriDI yapacaklarda. 

.\.ynt zamanda Befikta• traııı•ay ca6 
~ Erip apartımanmda .Un.aetet Emle 
... ~ muh~ okuyuculanmızm c;ocuJr 
-.-ını aOnnet edecektJr. 

~.Ynca Akaaray Pert•• Eczaııeaı Y• 
-.._ 332 numarada ltlnnetçl •e 11bbat 'Uru Nuri Eplz KURUN doktorunun 
ıı._ tt enjekalyonlan beheriDI yedi ku
"- blUJrablllnde ve abonelerimize en eh. 
>.ı.......~tJe çocuklannın ttınnet ameıı
~<"llU yapacaktır. 

ıı.._ .. •1'1111 yazdıtmuz doktor. dltçj n .u .. '9,. mUracaat ederken KURUN'un 
~ t kuponundan ~·edl tane s:ötOrmelr 

~· 
-----~~~---~---~~----
KU R UN--ı 

-.. Hlzme · kuponu 
1 lluııonu ı:1&Zt't~ ıd1&re&lne ıı:etlrelöler 
a ' l<Uc:tık lltııhannı par11au b&ltınrlaı 
1111-:, ICurur.un tıektmlerlnP nıırıuı11 tııtkt 

... tt 
'-tııt "kul& ve mali mUpvlrlerUae Deı 

lranun ynllannı paruız ıınrup ~rflllr 

ft lorgada bil' adam 

Kristobal'den ayrılıyoruz. Herke· 
sin elinde bir dürbin. itte yine bir 
ayrılık saati: 

Gözlerimiz yine birçok çehrelerle 
dolu. Bilmiyoruz: Bu çehreleri bir 
daha görebilecek miyiz! bolaldu 

~l'lOIJfta blf aö'im bolW- Kallc.talc.. Yavat yavq ııidiyoruz. 
mUfbar. HüTiyeti teıbit eclilemi _ Kaptan köprüaünde Amerikalı bir 
1• bu aY&llınm cesedi, Büyük _ kaptan. Biraz ilerde kanal aörülü-
çek-ece inlerinde denizden çı - yor. 
kanhwqtır. Ellerde fotoğraf makinleri. Rek· 

Yüme bilmecliii halde denize liyoruz. Dütüncedeyiz. Hararet. Bat 
ıircllai anneclilmekteclir. Tahki - larda ~az ppltalar. Gemi mancv-
bta d••am olunmaktadır. ra yapıyor . 

Allahaıımarladık Kolon Kriıtobal 
YalNlncl dll okulu için Kriatobal • Kolon. 

reni korelar Biraz tonra vapurumuz kanalın, 
0aiYerlİh'9 laaib ya~ı dil· birbirin~n kapı~rla aYJılm~ su 

ler ofnilbnua ımtihanlannda mu _ bendlennden ıreçayor: Sular hır göz
vaffak olamıyan, talimatname. den bir ıöze doluyor. Gemimiz bu 
bükümleriae ıire deyam müdde- suretle yükediyor .. 
t ini dolduran Ye yahut imtihanla
ra ıinniyen taleheler için yaz ta -
tilinde kunlar açılacaktır. Kun -
lar, tedrisata ?nüınüzdeki pel'fem 
be ıününden ıtibaren baflayacak· 
lardrr. 

Dersler hafı.ada altı saat üze
rinden pertem be, cumarteai ve 
pazarteıi ıünleri öi)eye kadar 
yapılacakttr. 

Ecnebi diller okulu tedriı he -
yeti toplanarak d..,ılerin bat lama 
saatlerini ve ıünlerini teabit ede
ceklerdir. 

Kuralara kayıt kabul muame -
leıi pertembe rünii bqlayacak ve 
21 hazitanda bitecektir. Derslere 
haUc da devam edebftec~ktir. 

Suriye cumur relel 
P•rl•• 1111 gldlror? 

Dün, Sunye Cümhurreiıi Ha -
timületqın tehrimizden ıeçe -
rek Pariae ıidip Fra~aa hülribiaetı 
ile temuta bulunacafı hakkında 
bir ıaJia çılpiıqaa da bunun dot
ru olmachiı ye buıünlerde aeh -
rimizden bi,5uriye devlet adamı
nın ıeçmesi beklenmedifi anla -
tılmıfbr. 

Kanalda mühendis hcaap karşı· 
sındadır, maliyeci rakamlar kaf§ısm. 
da, sanatkar da insan eserinin zev
ki kartısınC:la. 

Kanaldan çıkıyoruz. iki tarafımız 
yüksek kayalık. Buraları hep insan 
eli ile kazılınrt . . 

Aynı bencilerden geçiyoruz. Kar· 
şımrzda Balbo8 ltoyu. Dnha ilerde, 
Bi~yük Okyanus. Saat yedi buçuk. 
Okyanustan Obur Okyanusa geçtik. 

Amerikalı· kaptan bana diyor ki: 
"'Bu kanal bq yüz 'lni'lynn dolara 

çıkmqtır. Bunun paraaıftı huradan 
geçen vapurlardan aldrimırz ücretle 
çrkarmağa ~ryoruz. Meseli 11izin 
vapur, içinde çok yoku ohnamaema 
rağmen, kanaldan geçmek için, yüz 
altmıf bin frank kJclar v~ri)'Or .... 

O aöyf ~r ~ ben Ciirdemiyo
rum. Kayaları k•,.adan evvel bu· 
ıada çalıpnlann ıa.r..ma çıkan düt 
mahı diifüniiyorum: Sıtma. 

Kanalı kazmadan evvel evveli 
11tmayı ortadan kUtarinaıc, etrafı 
kurutmak liznn rhniıti. 

( Ar1caaı .,.,. ) 

1. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
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ıalm: 

Adreeı 

• 

·Türkiyemizde nekadar 
orman var ? 
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Sıcaklar bastırdı Gazı Terbly~ Enst:tusUnde 
lmt.hen;ar 

iki fündenberi lıtanbul aıcak
lan yanıp kanuluyor. Hararet ev· 
velki ıün yirmi dokuzu bulmuf -
tu. Dün otuz üç dereceye çıkmıt · 
hr. 

Dün ıterbetçi dond.urmacdar ve 
sucular hay!i alıt ver•• yapmışlar
dyr. Birçok kimseler bilhaaaa ka · 
dınlar plajlara tatınmıtlardır. 

Elektrik şlı keti 
müdüriJ geldi 

Pariı ve Brüksele ıitmit ve e -
lektrik ıirketinin idare merkezile 
temas etmit olan Elektrik tirketi 
direktörü B. Dölakruva dün teh -
rimize ıelmiftİr. 

KUHUr dlr ektör U [eldi 

Kültür Bakanbiı Gazi T erbi•·c 
Enıtitüıü için yeni bir talimalr"'l
me vücude ıetirmİ!lİr. Enıtitünün 
resim ve eliti tubelerinden baş • 
ka diler tubelerde tedrisat iki ııe 
ne ve reıim elit ind'3 3 yıl olacak· 
br. 

Yeni enstitüye öğretmen okulu 
mezunlarile liıe olgunluk imtiha • 
nmı kazanmıt olanlar kabul edi • 
leceklerdir. Leyli k11ım imtihanlı 
nehari k11rm da imtihanıız olacak 
lir. 

Kayıt kabul için 6 ağustosa ka 
dar müracaat etmek lazımdır. lm· 
tihanlara 9 ağuıtoıta başlanacak 
ilk imtihan türkçe edebiyat, 1 O 
haziranda tabiiye ve riyaziye, 11 
ajuıtoıta pedagoji ve beden ter • 
biyesinden yapılacaktır. 

lstanbulun 1937 - 1938 ders 
yılı jhtiyacı etrafında Kütlür Ba - tür direktörü Bay Tevfik Kut dün 
kanlılı ile ıörütmeie ıiden kül - Ankaradan tehrimize ıelmi,tir • , 

işaretler: 

Polisi kal lteleştirnıek 
Yazan: Sadri Ertem 

Polisi kalitele§tirmek Cumhuri· ı 
yet hükumetinin ileri sürdüğü en 
cesur iddialardan biridir. Kalitenin 
temellerinden biri liugünkü ileri ve 
mudil hayat prtlan içinde nizamı 
koruyacak, dirayet ve zekayi besle· 
mektir. Tahsil seviyesini yükselt
mek, teknik ve umumi bilgiyi artır 
mak vazifesini enttitü üzerine al
mrstır . 

Fakat bunun kafi geleceğini san
mak basit bir aafdillik olur. Enstitü 
kadar, bir meslek nizamı içine giren 
insanların hayatlarından, yaşama 
prtları da bu it•f' müessirdir. 

Kaliteye göre hayat şartı, yaşama 
imkanını da hazırlamak bir zarure~ 
tir. Kaliteyi kıymetsizliğe mahkum 

' edenler nihayet kalitenin bir günü 
havaya karıttığı va 1·-:ıybolduğunu 
görmekte gecikmezler. 

Binaenaleyh ciddi bir bahis üze· 
rinde yalnız nazariye değil insan· 
larm bunlarla temas eden hayat 
~rtlannı da tanzim etmek icap 
eder. Polis lctkilit kanunu esbabı 
mucibesi hayat $artlanna ehemmi· 
yet verilmesini bir manzarayı fÖyle 
tarif ediyor: 

"Memlekette ve bilhaua Cum
huriyet de~ it ...... aittikçe 
ıenitlediiinden ve bir taraftan polis 
kademelerinin mı .. len o derece az 
oldujunclan batta ... :-.mıflı ille 
mektep ve orta mektep mezunlan 
bile cL~cla veya zahmeti polise 1 
nisbetle fevkalade az diier memuri
yet SJDıflannda iş bulabilmekte ve 
Polise raibet sröatermemektedirler. 
Bu polisin keyfiyet b:ılmnmdan su
kutunu tacil eden ve her gün biraz 
daha acılqtıran bqlıca sebeplerden 
biridir. Bu vazi1et c!evam ettikce 
polis amrfmm keyfiveten çok dütük 
ve memle1f:ete favdııcLuı ziyade za
rar verecek meslek haline ,..elecejin 
den hiç tereddüt etmemelidir.,, 

Filhakika bugünkü hayat iatan· 
dardına göre poliıi kaliteli olmaktan 
meneden sebepleri bu kanun esbabı 
mucibesiden başka hangi vesika i$
bat edebillr. 

Dürüst, ciddi bir meslek olması 
her rejimin ideali olan inzibat kuv
vetlerinin arzu edilen ideale erişme
si bizim için yiizde yüz zaruridir. 

Bunun tahakkuku için, yani hiç 
olmazsa polisin lise seviyesinde tah
sile dayanması işi on senelik bir me· 
aaiye muhtaçtır. Bu ihtiyftcm yanın· 
da hayat aeviyeıi de göz önüne alın· 
mıştır. Filhakika polisin bugünk Ü 
hayat seviyesini Türkiyede altın h~
sabı ı:,amanına mukayese ederseniz 
aradaki farkı acı, acı hissedersiniz. 
Altın par~ zamanında bir polis nefe· 
ri 4 altın komiser muavini 6 altın, 
ikinci komiser 8 altın, birinci kemi· 
aer 1 O altın, merkez memuru 15 al· 
tın maaf alırdı. 

Buna mukabil, bu~ün bir po)is 
nefer.ini~. eline geçen, 28 lira 80 ku· 
ruttur. Ust derecelere de iki veya
hut bq lira farkla terfih etmekte· 
dir. Evvelce 1 ) altm alan mer 
kez memuruna mukabil bugün 
aynı memur 61 lir· --!maktadır. Hal· 
buki 20 sene evvel 1) altın maaş 
alan bir memura yine normal olarak 
16) lira maaş verilmektedir. 

• • * 
• Poliı teşkilat kanunu maa~lt\r 
arasındaki manasızlığı kaldmvn. 
Ve fiipheıiz bundan sonrası icin 
kötü örneklere tesadüf etmiyecemz. 
Fakat timdiye kadar si.irüp giden 
vaziyetin kısaca muhasebesini yap. 
mak mümkündür. 

Poliı maaşları üstün bir seviye-'e 
iken Türkiyenin yükaek tahsil gÖr· 
m üş birçok elemanlan bu kadronun 
içinr-Je veralmıslardı. Nitekim builün 
Nıyılr ~evlet adamlarının mühim bir 
k'~mı bu kadronun içinden gelmi~· 
tir . 
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Kiiğıt fabrikasına girerken Meksikanın milli kahranıa
lstasyonun tam. göbeğin- nını bu kadın mı öldürdü? 
de pırıl pırıl hır çeşme b. d. .. I 
Adı da gUzeı:=::çene suyu,,. Bundan içenler, Meşhur ır ansoz o an 
galiba "Demosten,, oluyorlar; Ustellk bedava. 1 k..... d • 

• Halbuki biz zavalhlar ta Çamhca tepelerinde kadın in ar e ıyor: 
bir kaynak suyun bardajjını kırk paraya lçml· il 
yor muyuz? 

il 
Dün. yazımı bitirirken, lzmitte 

ilk iş, lokantayı sormak oldu, de
miştim. Evet, açtık, ama, sudan baş· 
1adık. 

İstasyonun tam göbeğinde fayans 
döşeli pırıl pml bir çeşme, serin şı
rıltılarla bizi kendine çekti. Parlak 
nikel musluklardan sular akıyor. 
Temiz bardaklar var. Ve şaşılacak 
tarafı §U, ki para vermek istediğimiz 
zaman gülümsediler: 

- Bedava! 
Dediler. 
Biz, fstanbulda, Çamlıca tepele

rinde, Allahın kendi cömertliğile 
fışkırttığı, bir kaynak suyunun bar 
dağını kırk para ile içen zavallılar, 
hayretler içinde kaldık. Meğer çeş
me, halka açık ve devlet sebili imiş. 
Adı da güzel "Çene suyu.,. Niçin 
acaba~ Bütün içenler "Demosten,, 
mi ol uyarlar? 

lzmit §İpşirin bir şehir. Dur
gun körfezi, yemyeşil dağlarla çev
rilmiş. Bu dağların hiçbir keskin ve 
sivri çizgisi yok. Yamaçlarda ipek 
bir etin kıvnlışımn yumuşaklığı se· 
2:iliyor. 

Yallar, düzgün, parke döşeli; fa. 
kat temiz değil. Ana caddelerden 
daha içerilere giremedik. Vaktimiz 
dar ve yapılacak çok işimiz var. E
ğer zamanla işi iyi istif etmezsek, 
açık vereceğiz. Öğle tatilinde olduğu 
için, bundan kendi payımıza istifade 
etrr.ek gerekti. 

Sora aora lokantanın yolunu bul
(fok. Tozlu ve pek güneşli bir yol. 
Hava da inadına sıcak. Deniz kıyı
sında olduğu söylenen otel, belki se· 
rindir, diye avunuyoruz. 

Nihayet Yardık. Fakat bahçe göl
gesiz, ağaçlar cılız. Yaprakların ger
ginliği kalmamış. Her şeyin yeşil 
olduğu bir yerde yaprakları toza bo
ğulmu§ görmek, bana acı geldi. 

Lokantada sözüm ona, büfelik 
e'den bir camekan iistünde kızıl is ta
kozlar sıralanmış. Bana yasak edil
dikleri gündenberi güzellikleri ve 
lezzetleri artan bu mahluklar karşr 
smda, aklımla damağım çarpıştı. 
Garsona tadsız şeyler ısmarladım. 
Dostlarım bira içtiler, ben sadece 
yutkundum. Bereket bizim "Lok
man., arada sırada: 

-Bravo! 
larilc benim perhizkarlığrmı alkışlı· 
yor. Onlar yiyip içerlerken, bol ke· 
seden harcadıkları bu alkışlar, bana: 

"Y arab, §U af erin ne tükenmez 
L " • d' t nazıne ır .,, 

Mısramı hatırlattı durdu. 
• ~ * 

fzmite kağıt fabrikasını gezmek 
İçin gelmi§tik. Garsondan bir taksi 
istedik. Hesap görüp çıktık. Kapıda 
bir otomobil bekliyordu. llk icat edil
diği günden kalma bir araba. Bunu 
bir Amerikalı görse, hemen polise 
koşar: 

- Gelin, gelin, şurada müzeden 
çalınmış bir otomobil var hemen ya
kalayın! 

Diye çığlığı basardı. 
Minderleri, deri hastalığına tu· 

tulmu§ gibiydi. Yayları çöktüğü için 
oturacak yerleri folluklara dönmüş
tü. 

Keşki benim de bir kara göz1ü
ğüm olsaydı!... Daha doğrusu, çöp· 
lüğü cennet yapan bir menşurdan 
etrafıma bakabilseydim ı.. 

Bindik. Motör homurdandı. T e
kerlekler gıcırdadı. Tenteler ve biz 
sıtmaya tutulmuş gibi titredik. Ara
ba, saralı bir hasta çırpınmasile 
kalktı. Mededallah 1 Döşeme fırlatr 
yor, tavan yumrukluyor, yanlar muş 
talryor. Sağ varırsak hiçbir boksör
den korkmayız. Vücudumuz en sert 
"kroşe., Jere "~uving., lere mükem
mel idman ettı. 

Üç dakika sonra güneşin tam al· 
tında motör durdu. Şoför ve yar· 
dımcıs1 yere atladılar. Saç kapak 
açıldı. Aletler kurcalandı. 

"Hayır. Villa 
. "' . 

beni kaçırmıştı. Bana tılsım dedıgı 
ertesi günü öldiirüldü,, . u· 

. h. ._ . ker ınce 
zümrütü verd~~inin 

Pancho Villa'y: bu kadın öldür· 1 

- Ne oluyor? 
Dedik. 
- Benzin musluğu tıkandı l 
Dediler. 
Biri, arkaya geçmiş bir boruya ağ

zını yapıştırmıştı. Öndeki: 
- Üfle! 

dedikçe, beriki. bütün soluğunu olu· 
ğa boşaltıyordu. Çekiçler, tomavi· 
dalar, anahtarlar şıkırdadı, inleyen 
bir teneke feryadı içinde bozukluk 
onarıldı. Yola koyulduk. 

Caddelerde beyazlı denizcilerimi· 
ze sık sık rastlıyoruz. Fabrikanın da 
iş başı düdüğü ötüyor. Birbirimize: 

- Ne ise taın zamanmda geldik! 
Diyoruz. 
Birkaç sarsıntı, birkaç titreme da· 

ha .. Nihayet işte geldik. Yayvan, 
sağlam yapılı fabrika, geniş göğsü
nii denize vermiş uzanryor. Temiz
liği göz kamaştıran basamaklardan 
çrktık. 1çine beton ve mermer serin· 
liği sinmiş uzun bir koridorda bize 
yol gösteriyorlar .. 

Belediye ı,ıerl 

Seneli« muayeneler 
bugUn ba,hyor 

Otomobillerin ıenelik muaye -
nelerine bugünden itibaren batla
nacaktır. Otomobillerin muayene 
yeri Sultanahmet meydanıdır. Mu 
ayene temmuza kadar sürecek -
tir. 

Şoförler birikmit plaka para -
larınm taksite bağlanması için be· 
lediye rP.İsliğine yeniden bir mü -
racaatta bulunmutlardır. 

Ancak bir kısım otomobiller 
hakkında haciz kararı alındığın -
dan bunlar hakkında yapacak hir 
karar yoktur. Haciz konmamışlar 
hakkında da henüz kat'i bir karar 
verilmemiştir. 

YOL PARALARI 
937 senesi yol paralarının ta -

hakkuku bitirilmiş olduğundan 
bir haftaya kadar mükel!eflerden 
birinci taksitin alınmasına baıla · 
nacaktır. 

Memurların yol paraları ağus· 
tos maa§larından kesilecektir. 

müıl 
Bütün Meksika bu cümlenin pe-

şinde koşuyor. Bütün Meksika hal· 
kı btı kadına diş biliyor: 

Katil kadın 1 
Pancho Villa'yı öldüren kadın! 
Bundan yirmi. yirmi iki sene ev-

vel bütün Meksika aynı §ekilde bir 
heyecan içinde idi: 

"Yaşasın Villa l Yaşasın Villa!,. 
Başkumandan Pancho Villa, 

1915 senesinde, 150,000 kişilik bir 
ordu ile Meksikoya girmiş ve hüku
meti eline almı§tı. 

Bu milli kahraman o tarihten da
ha on sene evvel, llasit bir köylü idi. 
O zaman memlekette bir hükümdar 
olan Porfino Diaz onu haksız yere 
mahkum etrnİ§ti. Bu haksızlığa ve 
adaletsizlize kızan Villa, şerefini 
kurtarmAk için, içinde büyük bir İs· 
yan duymuş ve kaçarak, memleke
tin her tarafında kendine adarn top
lamıştı. 

Pancho Villanın etrafında topla
nanlar giinden güne çoğalıyor, esa
sen· zalim hükümdarın zulmünden 
bıkmış olan halk, Villa ile beraber 
birleşiyordu. 

Villa, bu suretle, evvela büyük ve 
kuvvetli bir çete teşkilatı vücuda ge· 
tirdi. Bu çete, köylerle, ka~abaları 
basıyor, zalim hükumetle elbirliği 
eden adamları iktidar mevkiinden 
indiriyor, mukabele eden şehirleri 

YABANCI PLAKALAR 
Bazı kimselerin tafra belediye

lerine ait plakaları otomobilleri -
ne takıp aylarca İstanbulda dolaş· 
tıkları görülmüş, iki otomobilin 
böyle plakaları İstanbul plakasile 
de~i,tirilmiştir. 

BELEDiYE MUHA 5EBEC1Sl 
ANKARA YA GiTTi 

Belediye muhasebecisi 8Ay 
Kemal evvelki gün Ankaraya ~it · 
miştir. Belediye bütçesinin Anka· 
rada Vekaletçe tasdiki esnasın · 
da alakadarlara izahat verecek · 
tir. 

Muhasebeci birkaç gün sonra 
dönecektir. 

Ne var, ne yok? 
,,_,, ,_, ,_,,swwwıs,...,ıwwwı .-. --

llr/;silımwı milli Jwlırm11omrıı i>ltliir 
· diiğii iddia <'dilcrı tları(ii::. kadın 

yakıp yıkıyordu. 
Hiçbir tahsili olmayan Villanın 

Yıldızlar şimdi de cüzam 
mikrobile tehdit ediliyor 

' Milyoner kadınla evlenen Lilby Holmann isminde ve Aml!· 
boksör rikanın hakikaten büyük zengin -

Meşhur lngiliz leri ara.sında sayılan bir kadındır. 
boksörü Jack Kendisine kocasından kalmı§ o -
Doyle (Cek Doyl) lan serveti 20 milyon kadar var · 
bir milyoner ka - dır. 
dınla evlenmek Viyanada, Pau 
üzeredir. la Vessely ismin· 

Bir müddet - de bir artist ga • 
tenberi, parmağı- rip bir şekilde 
nın incinmesi yü· tehdit edilmittir: 
zünden, maç ya - Amerikadaki 
pamıyan boksör, gibi bazı meçhul 
londradan uzak - haydutlar bu gü· 

laşmıf, Amerika ya gitmişti. Fakat zel artiste bir teh 
Amerikaya gitmesindeki asıl mak dit mektubu gön· 
sadın orada milyoner bir kadınla deriyor. Bu mek· 
evlenmek için olduğu anlaşılmıı· lupta Paula'dan 
tır. Paula bir yerd.e 50.~0 

Jack Doyle'un evlen,.ceği ka· şilin gönderilme i söylenıy~r, gon 
dının ismi söylenmiyor. Fakat, A- dermezae .• cüzam mikrobu ıle aşı
merikada büyük bir sinema mü - lanacağı tehdidinde bulunuluyor. 
esseaesinin sahibi bulunduğu, dul Polis tahkikata giritmit ve e • 
ve esmer bir kadın olduğu, bir vinde bazı tüpler bulunan bir a • 
müddet evvel Londrada ya,adığı damı tevkif etmistir. 
itaret olunuyor. Bunlara bakılır M Uh!m bir keflf 
ıa boksörün evleneceği kadın Mis Viyanalı bir alim ıon derece 

mühim bir ketifte bulunmuştur: 
Bu alet aydınlık bir salonu bir 

iki dakika içinde kapkaranlık 
yapmaktadır ... Bu suretle, isteni • 
len fey insanın gözünden gizlene· 
bilmektedir .. 

İstenilen şeyi görünmez hale 
sokan bir keşiften daha evvel de 
bahsolunmuştu. Bu keşfin bir de· 
vamı olAn hu alet, bir odaya ışık 
veren lamba üzerine tutulduğu za· 
man ışığı gizlemekte, bu suretle 
her taraf kararmaktadır. 

Bu ke,fin büyük faydası kadar 
fenalıiiı da olacağı düşünülebilir. 
Mesela, bir banki'\vt sovmak iıte -
yenler, gecevi bekle:nek ihtiya • 
cmda değildirler: Bu aletle İçeri· 
deki bütün ısıkları karartmak ve 
etrafı karanlığa hof-chıktan sonra 
kasaları soymak imkanım kaza -
nacaklar. 

Fakat, keşfi yapan alim, he -
nüz bu korkunun olmadığım söy
lüyor. Çiinkii alet hem pahalıya 
malolmaktadır; hem de kullanıl -
maaı pek o kadar pratik değildir. 

r:eteyı gayet ma ır oır as. kll''• 
ğile idare etmesi ve hükumet fer" 
''ellerine karşı birçok büyük ~f de· 
ler k"zanması yalnız memleke 
ği l. Porfino Diazr bile şaşırtıY0\eıt 

Nihayet 191 j de Meksikoya S\,ti' 
Pancho Villa. bir mi;1det sonr~ 1 

pSe 
darı elinden kaybediyor ve : 58• 
atılıyo r. Fakat, memleket on\J uıl• 
yesinde milli istiklal hava;1~1kah' 
mıştır. Halk ve millet bu nııllı 
ramanla beraberdir. pr& 

Pancho Villa birkaç sene ~o çe-
1\leksikodan kaçıyor, tekrar b1ır .111

e 
. k .. de es tenın başına geçere muca 

devnm ediyor. 8yı 
Fakat, 19 22 senesinin ~aY'\riıt 

içinde bir sabah Villayı bır şe 
caddesinde, ölü buluyorlar. daıt' 

Villa,,ı Amerikanın meşhur ·· ı· 
.l •• o 

sözlerinden Katherine Ocks ın 
diirdiiğii söyleniyor. h~İ· 

Fakat, hükumetçe yapılan r dııt 
kat bunu isbat edemiyor ve 8 

tevkif olunamıyor. . . ol· 
Lakin, Villa çetesi, reislerın• ğa 

di.iren bu kadından intikam alın3 

ahdediyorlar. ~ 
o gi.inden bugüne kadar on od' 

. . K h . Lu r11 sene geçmıştır. at erıne µ d )'a• 

det zarfında daima tehdit altın h'tt• 
§amış ve hayatını şehirden fe. 

1
bit 

çetelerin takibinden kaçarak, bırı 
tehlike içinde geçirmiştir. , ht' 

Pancho Villayı hakikaten ~atı', 
rine mi öldürmüşütr? Yoksa ~ ...... 
vallı ka..L •• -.u,. ..... 1.4 .... ..... ~ • ..ı .... ··- 31-s.• 
bir şüpheye kurban olmanın mı 
bmı çekiyor? . h&f11 

k d . .. ıt 
Bu satırların, en ısını . c:IJl1 

eden bütün Meksikalılar bile .,,ıc 
azabı vermekedir. . rflll' 

Katherine Ocks kendisinııı fil' 
sum olduğunu iddia ediyor v~ !.\ eıt 
dan on beş sene geçmesine ra.~dt 
kendisini bir cehennem azabı 1~1

11ıJş 
yaşatan bu haksız şüphe hıtk 1 

şö>:.le diyor: . . .. ar§'~· 
Pancho Vıllayı bır gun k I r gı· 

cin. efsanelerdeki atlı şehzade ~ plll' 

bi gördi.im ve biz onunla bir perı 
salı yaşadrk: O tft' 

"Vi~la bir gece beni .. ka~ırdr. oY\J~ 
ınan bır barda şarkı soyluy~r, i gıJ 
oynuyordum .. Kaçırma hadısrı1ğrfl1 
yet ani oldu: Gece bardan .. ~1 

•• r11 8 t• 
zaman, bir gün evvel gördugtl 
lıyı karşımda buldum. .. erirfl' 

"Anide, iki kuvvetli ~ol u~dırd•· 
den aşağı eğildi ve benı ·ı~e!i il.e 
Ayaklarımın yerden kesı1 r11 bır 
kendimi atın terkesinde bu nıa 
oldu. itrııeYe 

"Bı~11dan sonra dört nala g 
başladık. Adeta ucuyordu~: ku]iibt' 

"Villa beni dağ başında 1 ğa bllr 
!!İne götürdü. Orada yaşama 

d ı~· la rk. b·re ka 
"Fakat bir sabah, birden.;.ni sô>" 

tı, atma bindi, nereye gittı~derkerı 
lemeden uzaklaştı . Yal?.~ :Xrakrl1ır 
bana kıymetli bir zlinıru . 

. rı 

tı : . . aunll 1) 
"Bu tılsımdır, denııştbı. ulur·" I 

, b 1 . . oz e • sakla. Kay o ursa ışını.. onra S 
"Sakladım. Bir iki gun 8 

d'rfl• di: d d. Ver ıb.t .. Ti e ı. ı - ı srmı ver... . . . ozl.IIl "İ 
"Ondan sonra kendısını getecel1 .. 

müddet kaybettim. Bak~~~ gibİ. Y' 
yok: Şehre indim ve es ısı le• 
şamağa başladım. ıfll& 'i1 •• 

"B. .. v ·11 t krar karş .. ...,fll' 
ır gun ı a e d·;;.t ı,IJw . l _.de le· 

tı. Bana yıne o tı sı. .. 
~: ...., 

d. cJI" 
•• Al bunu de 1• 'htiY' - • ' 1 nıa ı 
Benim artık bu tI sı •tti· 

d. olsun·•' gı yok. Sana he ıyeın çıkıl' bet 
"Bun-:la.n sonra .. t~~~r--üııti ~ıt 

Ertesi gün de, öldurul us 
aldık .. ., 
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' lf a.,.p silô.hlarının tecrübe meydanı Karikatürler Mektuplar içinde kalan bir aşk 

iSPANYA JAN HARLOV 
&ı,. Leh askeri mecmuası lspanya harbinin 1 rJ. 

teknik cephesi etrafında şayanı dikkat } ·~ 
malumat veriyor -----=~ 

d,kl.tükemmel bir avcı pilotu, ye-) 
~lleı~\t~yı, tayyare intaatında 
ıa36 •Yalıat mühendia olan ve 
~' •iustosundanberi İspanya 
~~eti emrinde çalııarak, Fran 
•~ııı '"a kuvvetlerile sayısız çar • 
~dlara İf tirak et mit olan bir 
•'-ıt lf ınuz her iki tarafın harp 
~f a.ları ve metodları hakkında 
~ lı tetkikler yapmak imkanını 

den ıonra oldukça büyük farkla 
diğer makineler gelmektedir. 

Bu en büyük ve masum aşkını 
ölümünden iki ay kadar 

evvel yaşamıştı 

"1uıtur. 
~b~uhtelif materiyellerin harp 
~k 1Ye.tlerini tecrübe yapmak 
d, ~dıyle hükumetçilerin elin • 
~i ~ lunan bütün tayyare tipleri
~k e hatta dütmandan esir alına
~IJ t&nıir edilmit olanları bile 

;rırruıtır. 
~lih~lot, azlığı, ona, pilote etmek 
~İiıt•ne mazhar olmadığı üç tip 
~il tına olmak üzere, bu arzu -
~~ nıuvaffak olmak imkanını 
'~İttir. Ayni zamanda kullanıl
),11 ta. olan bütün Alman ve hal -
d, ~.'YYare tiplerini harp halin -
d~~0~ek fırsatını da bulmuş ol
~~· ,ıçın mÜ8ahedelerinin kıy -

1 •nkar edilemez. 

'1' AYy ARE KIYMETLERi 

~, lia.rp esnaaında bir tayyarede 
~~-~ak en enteresan vasıflar 
~~I •ur' at ve ,akuli sürat, dar bir 
>tt~lon halinde yükseliş kabili -
~i~ Yükselit. görü~. kullanı, ve 
~ ta.r olduğuna göre muhtelif 
l~~a.relerin mukayeseli kıymet • 
d~~d~n bir tablo vücude getir • 

~t n~ tablo tetkik edilince görü -
~'ttı kı en fazla vasıfları kendinde 
~ tden tayyare 1. 16 Rus avcı 
J\f~tesidir, ve 4000 metreden a • 
rı'fı1 ırtif ada harp kabiliyeti itiba
~~ ~'1nutiteHf tayyarelerin kıy -
~leri §Öyle sıralanabilir: 1. 16 
~~'Fransızlar, 1. 15 Rl~s, Alman 
'l~do ve Heinkel'Jeri; İtalyan fr 
bo11.l'J; Boieng ve Fury•ler, Nieu • 
~il ~ 52 ler, bu sonuncular dört 
~ tden daha ~ski bir modelde • . 

Harp metotları hakkında da 
bazı mütahedeleri kaydedeceğiz. 
Avcı tayyareler üç tayyarelik ka
rakollar ve umumiyetle bir çok 
karakollardan mürekkep olarak 
uçmaktadırlar. Bombardımanlar -
da, um11miyetle bombardıman tay 
yarelerine ayni miktarda avcı tay
yareleri refakat etmektedir. Al • 
manlar ferden çalı,maktadtrlar. 
İtalyanlar yalnız karakol halinde 
vazife görmektedirler. Ruslar 
iki motörlü bombardıman tayya -
relerine avcı tayyareleri refakat 
ettirmemektedirler. Avcı tayya • 
releri arasındaki harpler.de ·Al -
manlar, İtalyanlar 've ~usla; yak
laşma ve kaçma uçu§larmda gü -
neşten ve toprağın renginden is · 
tifade etmektedirler. Almanlarda, 
muharebe ferden yapılmaktadır. 
Sarih kaideler yoktur. İtalyanlar 
ve Ruslar harp akrobasisi yap:na· 
maktadırlar. Almanlar ferdi harp 
lerden sonra ekseriya tekrar top
lanmaya muvaffak olmamakta -

Kmlın (ılolı'lorn) - /fr:.onrrhm ok
.~İJ0Pn .,erine \'anlı~ .., bir ~el' ı·erdilcr 

J " 'S ""' .. 

~nl ilm ! 

• 

dırlar. İtalyanlar da, filo halinde Gf'ı;nılrrıle iilı•rı nı<'~hur ~arı~m ı 
bir hücumdan sonra toplanama - ~İrıt>ıııa ) ıldızı Jan Harlonun ~imdi)t' 
maktadırlar. Ruslar çok iyi id - kaclar kiın<:e taruf ınclan hilinınİ) en hir 
manlıdırlar ve derhal toplanmak- drrı nıe~ ılaııa çıkmı~tır. 
tadırlar, devamlı harplerde hu Ru ır inc'ma , ılchzlarına ınek-
kabiliyet, onlara sarih bir üstün - tupla a~ık '0tarılarda~ , nilıa et hir ki-
lük temin ediyor. Fransızlar da ~inin ımırnffaki~etini gii-t"ri)or. Rir 
çok iyi toplanıyorlar. cldikanlr. Cin l larloya ~elen ) üzlcr-

Ruslar bütün Üzerlerine aldık- cc · ıııektup ara mıla kendi nıektuhn· 
ları vazifelerde muvaffak olmak - nu ona okutına~a , e kcnclini ~ryahcn 
tadırlar; çünkü zaman hususunda ·-"' ctirmeğt> ııım aff ak olıııuş , e onun-
son derece dakiktirler, tam 7ama- la lmlıısınıı~clur ela. 
nında hazır olmakta ve kararla.· ~ · S l" b ·· d'' l)ı"'ın'·u··. Jlo~ta 1·1 .. ''"J"'n l)aı'l)· E.k-5cr.~crı - ., 11 mn ayı son ur, u)- "' ·' .. ""' ' · -
tan dakikada toplanma mahal • pre~l' ıı:azel<'sİ lfolh ıul ır.uhahiri. ı<on 
1. d b' I k d. l lwmıt lmçınynr! ~ 
ın e ır eıme te ır er. altı «ene iı·inılf' Cin Harlonun. hir i· 

Bütün bu müıahedeler muha • Jan ~niir: ı-~ cı;inılc katih olarak çalı· 
reb4' esna3mda yapılmıttır. ~.:.....--1 an ~tanlı,. Hra' n jajınli hir dt>likan-

Alman pilotları ferdi harpler j/ 7! lı ile ını•ktııpln,ını§ olcluğıınu yazmak 
ve umumiyetle akrobasi hususun-1 tadır. 
da idmanlıdırlar. Filo halinde ça-

Rımunla hrrahrr, hiri j!Plişigiizrl lı,malarda pek muvaffak değil -
dirler. hir katih. il!rki. rliin~ aı·a meşhur hir 

ı nlılız olan 'f' iki njık. hiitiin mua-;a· t alyan avcı pilotları grup ha· · 
1 d 1 k · ka havatları miidcletinre hir kere hır 
İn e ça ıfma ıçin çok iyi idman- ]uı;ını;slarclır. O da, hundan birka!; 

"'l~OOo metreden yüksekte sarih lıdırlar. fakat yalnız kaldıkları ·· 
·•,ı.ı 1 h k h'I av "''Pi 'aki olmıı~t11r. 

ÇJuıu, Aitapleta 8.ic B.aluş : 
-. ~- ,_, -- ._.,-;;ı._a=-ı-2.-._.-.._;ı 

l· n ük Rus ce Fransız tayyare- zaman arp a ı iyetleri azalmak · r 
'rltıd 1 Ru nclan "" d Cin 1 arlov. ona 
1 • e«fir. Fakat Fransız tayya - tadır. 
~r V ·1 1 F iki ılcfa clııha rancfc, ii 'nnıi~ oldu~u ı.ı. 1 

1• iken silihlariyle techiz Rus pı ot arı, ransızlarla ayni 
~ı h. • h"k d lıalılf'. c:oı·ıık f ""la ııtan~aı;l ı~nHlan 'e ~ t ·••it oldukları için atış istikra- kaide len tat ı e en ve pek sarih ~ 
ııa.kk l k d 1 "b' 1 · lıııyr<'linılf'n hıı ranıfe, iilı!rC ~ideıııc-~ ında tam kıyas ama yap - ai e ere ta ı o an miikemmel pı· . 
hıürnkün olmamıştır. !otlardır. Kaide harici hallerde nıi~tir. 

t~ı·llonıbardıman tayyarelerine teşebbüs kabiliyetleri azdır. Haftııcla on trrlin mııa~ almakta 
L" 11lce R "K t' k " b , _ __:_______________ olan lın k<1tihe. Cin Harim· ) ii7lerce 
'l\t , us a ıouı a om - EKMEK FiYATLARI ı. dırtı J • d'- l · mt>ktuh )azmı~tır. Onların a~k ınii· 
."'\h.t an tayyare erı ıger erıne Beledı'ye nark komı"•yonu du··n . 1 •• l 
l;~w.qatl d 420 ·1 50 .. --.. ıı:ı~"hrti, Holm ııttıı ~iirıı 11111~ o ıın 
ıqlo e üstün ür. 1 i 4 toplanmı•, ekmek ve francala fı' - ı ·ı.k· ı · ı tı~:~etr ·· ' ld d · · > en ,.arih haıli.-c olarak le aı. · ı cc ı i· 
. ~hl e sur at e e e en ve ıyı yatlarını ipka etmiştir. !"! 

~~ 1 1 olan bu tayyareler Alman _ /ci brr.rrrfıi/r.cr!.- mİMni=? ~or. 
lı ~~IYan avcı tayyarelerine kar- EMIRGANA ON Ol OBÜS ~ Rrcl\ n. Cin llarlO\ 'ıı ilk ılcf a 9~) 

)"f~!•ylıkla harp etmektedirler. Emirgan ile Eminönü arasında - 1§ mi? Siz İ~ mi ynrıtırncııh·w '""ll"'inıle yamıı&tr. Onun hir filıııini 
tt h l.ıkcurnda, avcı tayyareleri sür- altı otobüs i!liyordu. Belediye bu rıı=? Rm i~ lm~ı tırmlığmı:ı s<mmı~-ı ıziirıliiktrn . nıırn he) rı·ana ~rlf'rek 
cı.)~~ ırnından değil, harp kabi • hatta on otobüs iılemesine müsa - tını! ı <"ok tatlı .-:ıtırlarla 'İnf'nı't Yıldızını 
~İtleı bakımından üıtünlüğü haiz- ade vermi,tir. i.ltif atlara lın~ınııştıı. Fakat , ~ı>clenı;e. 

~ ----------------~--~~~·~----------------~--~--------------------~---\~t1rtıa n Yunkera üç motörlü 
tıtd &rdıman tayyareleri çok a -
~~il~ \'e avcılara kartı müdafaa 
~'Yeti azdır, öylesine ki, pi • 
~~Jd~u tayyareyi kullanmakta 
I ~Ut etmektedirler. 

ı~ " kProni ve Sa voia - Marchetti-

EdebiYatımızın bugünkü meseleleri 
~~a D.. l k' 1 d' F k t l,.t~. <'tlelıivcıtııııızın hıı~tinkii ınc-

1
- eUze ma ıne er ır. a a .. 

' ade zamanlara mahsus ni - ~efelerine anı.iıııi)etle "~ilmi~ hir ki
lıı,ı:ıjletıeri yoktur. Bombardı - tah (1 ) .. Birc;oklarınırw'., İdlı_ıini ı;:ii
~~,, •r, her hava ve her zemin a- riir ~iirnır7. ılii~iinıliikl.-r~ gıhı. hu e
"dır'llda ayni ,ekilde yapılmak - dehi ınest>leleri hir .. dm muaclrlf"~ İ 

' ne' in elen lıulletmrk zafc·rf unı~lu~u 
f t,;:sru, kabiliyeti bakımı.ndan '~~~· .. Ri.~aki~. ~·k. er r~ı~inı>l~kitle~.d~ r~'.r 
~iı:ı 1~ t~yyareleri bütün dığer • dugunmz :r.a)lflık hılafın.ı ulaı .ık dıı-
~~ ~ Uıtündür. Mü,ahedelerin u- ~iinc·t>IP.rini 'azilı, :,;aılc· '·~ . ne kaıla.r 
't ~.h~yetinden çıkan netice ,u- ıniiınkiin c o kaclar tııplıı ıfoclc ecir 
~İle 1

1 Rua hava kuvvetleri bütün yor. 

Bıı ııır,clcler nazari mc ı>!ı ler 'c tat·ı 
lıiki tııC"l'lelPr olıııak iizcıe iki C'anlı 
"llrııpa avrılılı;;ı ıı:ihi a)rıı a roman 
~ • r: ı , 

'c lıa,·at nwı-ı·lelı·rilc rclelıi, atımızm 
lıiının-""i ccl,.Jıi tı•,.aniicl 't• • te,kil:it· . ~ , ' 
lanılırıııa ıııc:-c·leleri ele l.•ınu~ıılmuş-
t ur. 

K itahııı , itriııincle. lıiitiin hu ıııe
~del<'rİn ~"' ı·ız lıir tak mı nıe~Pleln 
nlılu;;ııııu ,:iirih ıırıız ... \1c ~rı c. ede· 

~ ,., . 
lıi) alııım:, nıı•,·zıııılıalı """re~i ,.~ylc
rin ~iıııılİ) t• kııılar lıic :hirini konıı~ına· 
mı~ ... Bu knılıır mı lııı~luk 'e ı;aflrt 
i .. iıult•) iz? .. 

pııııı7. ı:ıı,mı) a mulıkiını ohıı clıık. Sa
ılf'l'f~ .,ıı 'ar ki. hu ıneı.<'lt>lcı in knnıı:;· 
ma ııı"' irııirıılc ılr u 11111~ huhınıı) u

ruz ... 
:\lulııırrir kitalııııın (i ıı .. iiziinılc• 

~ih le <liyıır: Ciinılı11rİ\f!t ,., . fıl lıir n•-. . . 
jinıi a' uçları ic.;incle hulılıı~u zaman 
ilk !'<'nclniııclc aıwak nıaılcle ile ıı~
ra;:tı. \ e lıııııcla lıak lı iıti. \ rtık ınaıl
ılt>) e tanııuııilc lınkiıniz... Şimdi i-..
nırmleketin nıane' i nıf" clelerini ko
nu~rıııık sıra..;ı ~rlrııi::tir. 

Biraz en"' clf' jj, lf'ıli~im "'ihi, 
lııı kitah hu ııııme' i nıe: .. ıclf!r iizcrİnf! 
tııkılire clf'~f'r lıir çalı .. ınn 'c hii) iik 
hir ,;anıiıni) <'llc eğilmi~ lmhınnıak· 
tadır. 

/\. il. 

omırı . iizlı•rirıde. Cin Harim 'un hoşu· 
nıt giden hir ccla 'anlı. Cin Harlov 
hir ııı<'kt11pla c'f!' ah 'ereli. 

' 'Sımı. ~en mii/;rmmrl biı 3rı ·gili· 
<ıİrı luıyatımdıı. trlgrrı/ırıdahi 5Ö:.ler 
Jaulor. barın tesir etmi! oları lıu;hir 
~ey lıntırlıwwııynrımı .. , 

Hu mektuhun altınrla ' Hen .. im· 
za,;,ı im lıın uvorıl 11. 

)liiteakiİlcn )31.rlı~t mr.kt11plarıla 
Cin Harim. lıu tanııııaılı~ı <.lrlikaw 
h)a kar;;ı lıi~ i)atrnı açık~n ıliikmr~g 
ha~lamı;;lı. 

Şikaı:otla hıılıınnn ılr·iikanlı.ııın 

yanına gell'<'l'ğini Yaı!P<liyıır 'r ıına 
oraıla kı!rııfi ... ini J.?:Cı.tlirnıf'k fıri'ntını 

'crf't'f'~ini ii) lii) ımlıı. 
Cin HarlO\ 'un ikiııri koca-ı ii liiw 

cf', Stanley Bra\Jt onn ) nzd :~ı telı:raf • 
ta : 

''Kiiçii~· S<' l '~İli. giinrş ~r'IW prırlı
·ncal.·! •• ıfomi~ti. 

Cin Harlo\' lııına ~ii~ le c.e,·ah 'eı
mi:ti: 

''Ev I . ' / I v • • ,gt•r nr 1ı·ız. r osı 11,r::a ıntmınm ı~-
tr. bil 1.-i f,,.n İnmın nrıufl. Hen sNıirı 

dmtl11ğı11111 inrıruynnrnı. •waı ıfolw:: 
oldıı. ~nn~ırı sa!:ları top/ıırmıh 
rn im n>r;,11n riinıdu dinlf'ndirmclı· 
znmn11; J(f'ltli. Hir hızın lımalla drlr 
rdrhilecı•ği en lıİİ) iih dostn en hii · iil~ 

.<>cr 1J{İ ••• ,. 
Cin Harlıı.hn meı;lıııl ılclıkanlnım 

hulunıluğıı Şika;:n ~chrine hllıakika 
gitmi~tir. Fakat ılclikanlı, rande, ih c 
.. f'lcmh erı>k kaclnr ınnlıçtıphı . 
~ H1;1111n iizf'riııe Cin Harlo' u 

mektıılııı ımlı: 

'' S ı mıl ,, , ·: seni rı f ı• /;01111 ~arn~ınn 
iimid rtlİ\tffd11111. Fnlwı (Pllİll rırımr· 

ııt1 l:awlr·dilmi~ bir trlr/ııtı yol.·111 ... 
Dı,likaıılı ~f'r~f'kten Conıı:rc~~ Ho-

td hiııa~ırııla Cin Harim· ilr 
hıılıı:tıığu 'aki Cin Har!m 'ı:n 
nnııc~i ',., ih "' hnhn-ı da ııraıln hulu
rım orılıı. Dt>liknnlının dilı tııtıılıııu ~ 

~ihi\llİ. Bir <'' kcınıı;:nıım •ınlıı . ~,.ıı
ra , Cin Hnrlıı\ 'u trı• ııe k,ul.u giitiiriip 
uğurladı. 

Poli.fl nıektehinde 
inılihanlar 

PoliEi ııwktı•lıiııiıı uııııııııi i l ıt 'lııın· 
!arına ha~luıııııı§lır. Bıı a' ın rıilıa' r· 
tiııılı• iıııtilıaıılar hitı'ı ·t•k "' ıı ı r),ırır 
ten nkan talclıe ;;tai iı • İıı iıı:ı. ılıat ıııırı· 
takaİarıııa 'cr1J .. rı·~ti;. 'lrkıc• lıiıı ' ... 
ni talı il ılı•\ rr·i evliilii 11 oıı l·r~imlr 
lıa~lı) ;waktır. 

Rü, iik i\lillct Mı·<'liı-iııılcn ··ıl· nn 
F.nıni' ~t te1:kiliit kanıııııı ırııwihinrr 
puli leriıı maaslıırı arttırılclı~•ııı 1an 
polİ· mrktehint• ~irınek İ;; i İHnlrr hıı

hındııkları 'ilil\ t-tlere nıiiraı•nat1a ıııu 

arıwlelcı·iııi ikııınl cttirrıw~r ha,laıııı-.· 
Jarılır. Halla orta H' li-ı• tafı .. ili ı: iir· 

~. ;.~rine üstündür. Bu tayyare· . Kitalıın nııılıtr\İ)ııtmı ·:nlatı~k..n. 
\t~ •terlerine nazaran gerek sür~ · hillıas a ıın'i olmadığına ı:;aretıııtdc 
~._: terekse in,a pakımından bir haklı) ıın ! Çiinkii nıcılıarrir. ecle~i~ a· 
I Q daha ileridedirler. trnıl7.ln hııgiinki.i <'erı•y:ının~ ı.ıa~ıı~ı 
~İ l.ı1tdan sonra Fransız tayyare- olmak i tiyen hir iki nıiinckkıt ~ıhı kı
~!'ı:ıa~ıhıektedir- Yakında çıkacak taptaki mcı'f'il'lı>r ılıılan•ile keneli lıu 
~1tı(f (~hıiot, Heuriot, Bloch) ti - ~mi ıliişiiıwelı·rini dc~il. :ıcJl "iiyl,.· 
~~, ~ Yeni Fransız tayyareleri mck i..;teıli~i ırıt"·<'lclcri rh· al~~~~ıı_r. 
ti~ 'Yl'a~elerinin harp kıymet • Ya~ar ~ahinin son ıw~rctıı;;ı ~ıta-l 

1\ ~alık olacaklardır. hında, lıakıkaten konıı~ıılınası lazım 
\lı Ve Franıız tayyarelerin edebi meseleler bize teşhir ediliyor ... 

Şiiplıf'~İz kitalıııı içinde hirçok 
ıııiic·ll iflniıııizin anMra ~;;~ iP lıir te
ııın· ı•tı ik lcri rıw-ı•lelı•r clr 'ok ıle~il... 
c;crı.;i. rılı·hi Jnl't<t,lı•lnin :ı~··ii· ~ ııkarı 
lıqı~i. lıir , akit lıallı·clill'ı ek ':C) ler 
ıle~ilılir. Bih lr. olılıı~ıı tak.ı'iir<le iitıııe 
mevsimi ı;<'~ıııiş lıir l>ülbiil kadar he-

(J) Hdrlıiratımı:ın lnr.~ıinl.·ii "'"" ınii;: kiııı:-ı•lrriıı ılı' İ•tikhali lf'•nin r· 

s,·felrri. l'a~nr Nabi. Kun<1al kütiip- <lil~n mc .... lı·~" fııı.ltı talil, ohlukhın 
lıancsi. haber alınıııaktadır. 

• 
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Kadircan KAFLI Tefrika: 7 4 

Uıııur beyle prenses yanlarında ihi tarafın 
generalleri olduğu halde ... . 

Umur Beyi de tanıttı. ihtiyar\ 
kadının yüzünde de hayranlık 
vardı. Birkaç saniye bakakaldı. 
Elini öpen Umur Beyin sırtını ok· 
şadı ve: 

- Hoş geldiniz oğlum! 
Dedi. 
Genç kızla delikanlıyı yanya -

na görmekten hoşlandığı belliydi. 
Yorgun, fakat hararetli bir ses· 

le Umur Beye şunları söyledi: 

- Çok harpler gördüm. Çok 
kumandanlar, prensler, hüküm -
darlarla karşılaştım. Falmt itiraf 
etmeliyim ki bunların içinde ko -
cam da dahil olduğu halde sizin 
kadar büyüklük gösteren bulun -
madı. Binlerce insan sayenizde 
bugün bedbaht değildir. 

Umur Bey teşekkür ediyordu. 
Sarayda bal şerbetleri içildi. 

Bütün kale gezildi. 
Sarayın önündeki büyük mey -

danda halk toplanmıştı. Orta yer 
de cambazlar, hokkabazlar bir ta· 
kım oyunlar gösteriyor; çalgılar 
çalmıyor; Livadya dansları yapı
lıyordu. 

Umur Beyle Prenses. yanmdn
iki tarafın generalleri olduğu hal· 
de bunları seyrettiler. 

Bir aralık Prenses Liçya Umur' 
Beye: 

- Sizin de güzel danslarınız 
olduğunu işitiriz! 

Dedi. 
- Görmek ister misiniz? 
- Liitfederseniz ! .. 

Hemen ordudaki askerlerden 
çalgı çalmasını ve dansetmesini 
bilenler çağmldı. Coşkun ve kıv· 
rak Tiirkmen havaları ile Anado· 
lu dansları yapıldı. 

Prenses Licya bunları da bü -
yiik 'bir t:il·dirle seyrediyordu. 

Umur Bey ona doğru başını 
yaklastırdı: 

- Yarın askerlerime bir ziya -
fet vereceğim. Siz de bulunursa -
nız bu ziyafetin neş'esi eşsiz ola -
caktır. 

Güneş ufka inerken sarayın bü· 
yük salonundaki hazırlık bitmiş 
ve mcş'aleler yanmıştı. Meydan -
da da büyük atesler yakılmıştı ve 
eğlence devam ediyordu. 

Ziyafet pek muhteşemdi. Pren· 
ses Liçya bu uğurda bütün varlı • 
ğmı, bütün zeka ve anlayışını har
camaktan çekinmemişti. 

Kızarmıs kuzuların kokusu ha· 
vaya sinmisti ve bütün salonu kap· 
layan mas~nın üstünü Kalamata -
nm iri zeytinlerinden Volo'nun 
havyarma ve Livadyamn her çe • 
şitten en güzel meyvalarına ka • 
dar her şey doldurmuştu. Türk ve 
yerli kumnndanlar karışık otur • 
muşlardı. Bunların aralarında ih -
tiyar Prenses Mariya ve general -
Ierin birkaçının karı, kardeş ve 
anneleri göze carpıyordu. 

hakkında malumat veriyor; bazı -
larmdan: 

- Ülkemde gözü var. Fırsat 
bulsa bana karşı harp açar! 

Diye bahsedince Umur Bey o· 
nu temin ediyordu: 

- Bundan sonra hiç kimse sizi 
rahatsız edemiyecektir. Kim buna 
cesaret ederse bir şey kazanmak 
isterken kendi elindekileri de kay 
beder. 

-- Bundan şüphe etmiyorum. 
Prenses ona bir memleket ida -

resinin bir genç kız için güç ol · 
duğunu anlattı. 

Umur Bey bir aralık: 
- Niçin kendiniz gibi a~il ve 

iyi bir insanla hayatınızı birle~tir· 
medini:z. O kadar güzel, zeki ve 
iyisiniz ki sizinle mes'ut olmıya • 
cak bir adam tasavvur edemiyo -
rum. 

Dedi. 
- T esekkür ederim. Şimdiye 

kadar kendisine RÜvenilecek ve 
~evilebilccck bir adam ::?Öreme • 
dim. Görmüş olsaydım elbet te -
reddiit etmezdim. 

- Pek ince elemek doğru o) -
maz samrım· İyi tarafları ağır ba· 
sınca, kusurları da sizin güzel yü· 
zünüz ve iyi kalbinizin arkadaş · 
lığile herhalde düzelir. 

- Şimdiye. kadar böylesini de 
bulamadım. 

Genç kız, Umur Beyin: 
- Simdi buldunuz mu? 
Demesini, hiç olmazsa onun 

kalbinden geçenleri anlamasını 
istiyordu. 

Fakat Umur Bey bu bahsi de· 
rinleştiriyordu. 

O her kadının karşısında. sev • 
diği bir tek kadını, Prenses İl-eni -
yi hatırlryor; karşısındaki kadına 
gü1erken sevgilisine gülüyormu§ 
gibi bir kuruntu içinde avunuyor • 
du. 

Ziyafet geç vakit bitti. 
Prenses burada Umur Beyle 

anlaşmak ve evlenmek istemişti. 
Fakat bunu bir türlü anlatamaclr 
ğını sanıyordu. Açıktan açığa: 

- Ben sizinle evlenmek istiyo· 
rum. Beni alınız! 

Dip•ıııeıcli ~a ... 
K cnıli ılai rP .. irıı· çekil irkrn lıcın 

ii'l.iiııtii lıeııı ıl(' 't'' İnr iı·indı•\'clİ. 
f" zİİIİİ) on hı, l;iinkii • IH'tİ;•cye \ n· 

ranııııı11~tı. 

Sc' iniyorıltı. c,:iinkii Umur Ilf'~ 
ona: 

- O kaılnr giize1. zeki 'c İ) İ i· 
niı ki ı;izinlı~ mc-. 'ucl olını) ttl'ak lıir 
ndaın tn a\' ur f'clemiyorunı. 

Dcmi~ti. 

D<'mck ki l ıııur Bey (le onu he· 
ğeniyorıl11. 

Dernek ki prcn-.cı- Liç) a, Uıııur 
Beyi <le nwı:'ud cllchilirıli. 

Ynlnız kaldığı zaman anne uıın 
kul'a~nıa olurt!11 \C kollarını onun 
lıo\nuna atarak lıc•,az ,·iiziiuılcn 11· . . . 
zun zun i.iptii: 

(Arkası var) 
Umur Beyle Prenses Liçyanın 

koltukları. yanvana konmuştu. 
Prenses Lıçya Türk prensini sa - --------------
i?ma almak istemiş, fakat Umur 
Bey orayı '1İ.İzel ve genç kıza ver -
mişti. 

Prenses Liçva bu akşam için 
saçlarım iki kalın örgü hali11de o· 
muzlarından göğsüne doğru sar -
kıtmış; başına pırıl pır.ti bir taç 
koymuş ve sırtına alev rengi bir 
elbise givmişti. Mes 'alelerin tit -
rek ve solgun. ışıkları altında göz· 
leri kamaştırıyordu. 

Salonun ucundn bırakılan boş -
lukta cüceler, maskaralar ve cam
bazlar oyunlarına devam ediyor· 
du. Kenardaki çalgı oynak hava -
lar <:alıyordu. 

Prenses Liçya canlı bir neş'e 
halindeydi. 

Umur Beye büyük bir hi.irmet 
r:ö~t~riy~r. v.e ona bakarken göz -
lerının ta ıçınden gülümsüyordu. 

Uınur B~v .de her zamanki gibi 
nsil ve nazıktı. 

Prenses ona ko:Ql~U sinyorlar 

Taslıih 
(Üstyanı 1 inci sayı/atla) 

senelerdenbcri çalıımış olan bir hadi
mim. Şimdi beni çok heyecana getiren 
hadise, Türk köylüsüne naçizane olsa 
da ufak bir vazife yapnuş olduğumdur. 
Milletin yÜ~sck mümeuiller heyeti bu· 
nu iyi görmüş ve kabul etmi~ler ise be· 
nim için ne unutulmaz bir saadet ha· 
lirasını bana vermi,lerdir. Bundan dola· 
yı çok yüksek zevkle millet, memleket 
ve cümhuriyet hükumetine yapmağa 

rr.ecbur olduğum vazifelerden en basiti 
karşısında gösterilmiş olan teveccüh· 
ten, takdirden ne kadar mütehassis ol
duğum:.ı ifadeye muktedir değilim. 

Me\•zuubahsolan hediye yüksek Türk 
milletine benim asıl vermeği düşündü

ğüm hediye kar§ısmda h;çbir kıymeti 

haiz değildir. Ben icabettiği zaman en 
büyük hediyem olmak üzere Türk mil· 

Jetine canımı vereceğim. 

Şimdiki halde ... 
{Baı;tarafı 3 iincii ·ayı/ada) 

reis Salfıhattin; ijyle dedi: 
- Çocuğu doğurcluğurııı lcldia e

ılcıı kim e, o söyle in! Fatıııa llhan 
anlattı: şiıııdi de sen anlaı haknlrm, 
Fatma :\Tczahat! 

- Mclıırn:ıl Ali ile ber:ıher, Meı
·iııclen • ~oıırnılan Akden:,.de hir ka· 
za netirc inıle hatan • ''tnchcılu .. 'a· 
purmrn hinmiş. 1:-tarıhula ;.;cliyorılıık. 
Vapur izrııire uğradı, ıır:ıdan kalktı 
"~geceleyin .:nhalıa kar~1 hen im ağrını 
tuttu. Vnpurda lıannmn lıirrsi '' Ben 
ebelikten anlarım!.. dh e, },aşka ka· 
dnıların <ln yardmıile. ;ıo~nrttu. 

- Kim o karlın. §İnuli nerede? 
- Uilmeın ki! Raşnııa ı;;onradan 

lıö) le bir eyin gclecc~irıi lıilnıiş ol
ı;nyılıın, i mini, ndreı-ini sorarclını. 

- Kaptana ınalfınıat wııhli mi't 
- E,et, ama onun i:.nıiııi de lıil· 

rnem ! 
- Hangi sNıc. lıaııgi nıc' sirıı? 
- 7-8 ı::ene oldu. Şiıııtli Nermin 

8 ine ha. ıvıır. i\1ı·,·sirnc I!:< ıincı', ne 
ynzclr. ne kı~tı. Üyl~ soğuk yoktu. n· 
mn gene ıle o~uklsr ha Jarııak iizw 

l"f'} "i. 
- İlklıalıar mı. :-onhahar nıı? 
- onl1aluır olarak. lıcrlıahlc! 
Hci,.. Salalıattin: :\lclınıeıl Ali)e 

'•Şimdi de en anlat, hakahm !.. ıle· 
,·ince, o <la, çocuk <loğclu~u ıarnan 
:~o on<'ı:;İ vazı g('~ti~ini. ka1,tanm ılo· 
ğu:.tan nuıliimatı olcluğunıı, lı:ıtti gc· 
ıııi ılııkıorıınıııı ıla nıuayen1.• ~uiğini, 

fakat lııınlnnn kimler olılu~ıınıı hile· 
ıııcıliğini :-iiyli, erek. dcnunla: 

- Bı•ıı va lan .. (i~ !Pmrın ! clc<li, 
lıiivle olıuu,tur! 

Ua~ka lıazı ımaller karsı"ıncla ıla, 
o yaz ılnııava valc1r::ini ıiynretı• ~it
tikleri, diinii~te k:ırı,,mm hilıneıliği, 
dalıa 40-45 gün 'ar talınıiıı ettik le· 
ri. kl'ııdi inin ehclik eden kadının iz· 
mirde Knr~ıyakatl:ı ::\liincn er 'i.:ıııin
dc olıhı~unu lıntırladı~ı. lftkin aılre· 
ı;;İml<'n malimıalı olnıadı~ı CC\ aplnrr 
Jll \t'ttli. 

- Gemi ılı·fteriııe hu hatli~c ) a
zıltlı rııı? 

- Bilmem! 
- Sonradan hıı Fatma l !lıann çocu 

~il hnlunak iiure 'crılin mi? 
- fü el. Fatma Neznlıatle o za· 

maıı lıcniiz ediyclik. Henim i;lcrirn 
) olumla ~İtmiyonlıı. Km·ı:;a ettik. ay· 
rı O) rı oturuyorduk. Derken, lıaktıın 
ki hen çocıığn hakaııuyacnğnn. Darii· 
1iicezeyc giitiirıliim. ''Hahalı<lır .• ıliyc 
almnılılnr. Oradn hu Fatır.a lllıana 
raı:tgeldim. kl'nıli-.i hakına~t talih ol· 
tlu, hen ılr. '·peki., ıledinı 'c ... 

Hıı nokatacla Fa tına İ llıaıı: nyağn 
kalktı 'c ~icldctle protesto etti: 

- Jlf'n ılo~ruyn ~öylerinı. lli!,;lıir 
zaınan I>ıiriiliirrzctlc lıulıınmadını. 

lc·lınıccl \li. <·oı·u~ım Fatnıa il· 
hana lıak1l111nk iiıı·;·c ,·eril<liğine tı•rzi 
Hulüısinin alıiıl cıldu~ıınu, '-ocuğn ge
ri) e nhp keneli ine .. iit hakkı olarıık 
Be, nııt ııcıtcrli~iııılc 300 1i:-a Hrcli-• M 

ğini, cliııılcn imzalı .. eııcıl :ılılığmı 'c 
e,,a en ,\ılli tılııla \apılan kan tnlılili· 
ııirı de N'crıninin °kc'ndilcriııin sul· 
hundan ı;e 1 d iğini lıcl 1 i ell i~i ıı i orta) ıı 
attı! 

- Siz. ne i; yaQ:ırsııın? 
- :\Ialıallclıicilik ! 
- Diikkiinınız nereıll·? 
- Diikkfınıım knpallııı~: ~C)) nr 

ııınlınl lı•lıiı•i, im! 
Hei Sa.lfılı:ıttin: Fatma lllııına. 

hu Bıler~ ne dh Cl'e~ini ~oruııca, Fat 
ma 111ıan: · 

- lln\Jr, ılccli, ]ıcrı hu i~iıı lıii) le 
olrlu~muı ~l:ıir scncıl filan 'rrnıeılinı. 

- Hapımla lıaıı~i kan gurupları. 
lıan~i kan gıınıplnrınn u~ l!lln gihte· 
rilıli? 

- Ü~reııcııwdiııı. Kanııııı alılılnr. 
oııclan İİl<':.iııi hilnıh orurn. Ben. ~o-
1·11~11ınu i ıc•riııı. Bunlar. kt•rıılilt·riniıı 
c·cıc•u,,:-:u ohııııılı:-:mdaıı. lıa:r.ır l'<>t'n:-:a 

~ . ~ 

koııııı~ğı 11111' af ık hulılnluı, kıımrn 
ıılıih ı;ıktılur ! 

llei Snlülınttiıı: aza Tahir , e illi· 
ı;cyiıı: kı~a lıir rniizakerr) i ıniitc~ıkilı. 
cczaılnki da, a <lo .nı,,mda oltlu~u iiy
l<'rıı'n "Cnı•ıl urctile <:ullı <'czaılaki ılw 
) acln olduğu SÜ) lcncıı rapoı ~urr.tinin 
gl'tirtilrnc ini 'e <lııru,nınnın ele' am:ı
nrn 5 tf'rmnuz .:nat 14 e hırakılrnnc:ıııı 
knrnrl~tır<lılar. 

Ayselin alhn kordon 
davasında karar 

Ni)anta~ınıla . .\} ı>clin nltmkorclo· 

Hariciye Vekilimizin nutkıı ,,. 
~ .ıırıtl 

. (Üstyanı 1 inci :;ayı/ada) tu miikfıfutr tf j, clıifı>L·ı·~ııı• ' lı. ,ı~ 
"A k , . • k' 1 l:ı' .ırııtı' rkadaşlarım, medeniyet dün- nrutıııı· ı terım ı. nı < tli ııııl 

b d b ı~ 'b' 1 k G 1 · 1 t ki' ıııl' · yasmm aşın a e a gı ı pat ayan ., .ır 'e ar ıın mat nııı 1 eııııt 

Umumi Harbm son safhasında Mc.r zalıt>rctlı~riııcirıı h'zi ı.ıalırı:ııı 
kezi Avrupa gurupu ittifakına da- ıııi~lerıf ir. ,, 

r ~ıı•· hil devletlerin harp sahalarından 
harbın talihi neticesi birer oirer ce· 
kilmesile açılnn devrede Büyiik Ön
der Atatürkün ilk büyük eseri olan 
ve bu yeni Türkiyeyi kuran Büyük 
Millet Meclisi hi.iklımetinin kar ıla . 
tığı milli davalarımız içinden bir 
hal yoluna girmesi bugünlere kadar 
teahhür eden Sancak işini hep iyi 
bilirsiniz. 

Cumhuriyet hükumeti ilk gürr 
denberi halli arda kalan milli işleri 
milletimizin kalkınma meselesilc 
mi..ivazi olarak ve münasebet, imkan 
ve muvaffakiyet şartlarını göz önün 
de tutarak behemehal birer birer 
hallini ve muslihane usullerin terci
hini kendine vazife edinmiştir. Bu 
hesaplı ve ameli tasnifte sona kalan 
fakat milli mahiyet ve ehemmiyeti 
itibarile öbürlerinden asla derece 
farkı olmayan Sancak ışının son 
safhası da yine malumunuzdur. 

Milletler Meclisi konseyinin bu 
işimiz hakkında ittihaz ettiği müte· 
kaddim ve sonuncu kararları gi.ini.i 
güniine neşredilmiş ve şimdi yüksek 
tetkik ve tasvibine arzolunan kanun 
ların Hariciye encümeninizde mü
zakeresi esnasında enciimenınıze 
tafsilat ile arzedilmiştir. Bu mühim 
işin idrak edilen muslihane bir hal 
neticesine isalinden Türkiye ve 
F ransanın biribirile dost kalma 
azim ve niyeti müşterek dostlarımı· 
zın dostane gayreti ve l\1illetler Mec
lisi konseyinin ve onun bu işte kıy
metli raportörü fsvec Hariciye Na
zırı dostum M. Sandlerin itina ve 
dirayeti ve bilhassa Büyük Başve
kilimizin Londra seyahati esnasında 
Parisi ziyaretile Fransa devlet adam 
lan 'ile karşılıklı iyi niyetler üzerin· 
deki konuşmaları başlıca amil ol
muştur. 

Hataym ehemmiyeti derkar olan 
• riayasasının hazırlanmasındaki J'\ıtrl 
letler Cemiyeti eksperler komısyomı 
nun kıymetli mesaisini ve bu komis 
yonda derin bir vukuf ve büyük bir 
gayretle çalı~mış olan kıymetli arka
daşım Menemencioğlunun mühim 
hizmetini ve bu komiı::yona riyaset 
etmiş olan Bel<.:ikalı profesör Bur 
kenin büyiik kabiliyetini ayrıca tc
bari.iz ettirmeliyim. lngilterenin kıy
metli Hariciye Nazırı azi7. dostum 
l\l Edenin bu i~te alakadarlar dere
cesinde gösterdiği faaliyet ve Sov
yet Rusyanın muktedir Hariciye ko· 
miseri kıymetli dostum M. Litvino
fun ibraz ettiği alakayı huzurunuzda 
şiikranla yadetmeliyim. -Alkışlar -
Bu milli Sancak işinin son safhası 
da yine malumunuzdur. Her isi va
kit ve zamanile \'e en küçiik teferru· 
atile büyük heyetinize yalnız vazife 
ve düri.ist değil. başlıca ınuvnffaki
yet amili bilerek çalışan Hariciyeniz 
Sancak isinin dahil olduğu son saf
hayı da daha başında takdim ettiği 
Beyaz Kitoplarile ve §İfahi maruza· 
tile Biiyiik Meclisin yi.iksek ittılaına 
arLetmiş bulunuyordu. 

Ru milli i-:inıizin <>rlarn kın clu~ıı 
ilk giintl<'nlıcri Balkan ıııiittcfiklcri
ıııizin \'t• ılo .. tlarrrııızuı kcııılilerinılcıı 
heklcıli~iıııiz 'cı;lıile Tiirk da\ a:sı lıak 
kında <le' arıı cde;?elen lı:ıJi,,arw ıııii
zalıeret 'r lıi=~i,·atı 'c kıicnizdt> ıli
ğr.r kom~ıııımz ita!) anm izhar f'ttiği 
cmputi) i rnarıızatıına iJ;I\ ı• f'lııırz,rııı 
lınzunınıızıla hakikati oldıı~ıı gihi nr
utıııek 'azi f cındc kn ur <tıııi olu-

1' 

runı. 

TJ er giin artan km' r.I İni rnllı lı i1.· 
rııctiııc lı:ısrı•ıfon 'e çalı~ııııtlarmr k{'rı
di:-iıw olduğu kadar ha ,kal .. n i~in ılc 
<•::irgmıiy<'ıı Türki ·~ t' kaı ~ı lı 11 a· 
ıninıi iilrnı~ıııııiil nrnlıahhetı• j,tinaıl 
ccleıı sipı~eıiııin lıe\ nenıilrl nail nla
sclmckle lııılıınılu~u kar~ılı~ı \(1 nele· 

mınu çarptığı ıclıf ia,ilc ıne .. lıııd ııç 
rniidıleiumurnil i~inc ~etir_ilrn Şlikrii. 
4 iincii cn:l\'n 'ı~riltnİ§. 4lurn ıııa ı , n 
lın,.lamı). lıitrııi-:tir. · ' 

Şiikriiniiıı :~ a' lrnp. iıw karar '~
rilı·rı·k, lınkkuıd:ı le' kif miit.ckkcrc"i 
kc i)ıııi~tir. 

~urkıa hanın. \f ~aıııı•· 1 
" r,.ırf 

ı;ırııı lwlli lın~lı ıııatbıı,ılıııııı 't' ' 8kı-
le lıı•ıııcıı hiiliiıı \Hll1'•

11
·'

11

1 ·ı ·rı '' " k • 1 . .. . ' ('il il l ' ., ar ı" t>rmr dı· -uturı "' pot • 1 1111'\ 
zctelnirıirı ıtt'~rİ\ alını ' 11 rılt 
zikrt•lıııelh im. Derlıal ,ı--ıl ':

11 lı' 
1 k ktr"" ııızırruıııızıla nıiıırwtlt• ·ıı\< . 'h:ır' 
k. 1 ı ıl• 

ı, ınarıızulıırıııı lı,ı.;Jllc !U Uii\ 
1 1... ~ ·ıı · .. tiiııck Hı • a\ ı 1~1111 ıınıı crın u• .. tııı 

O•. 1 , . J • - ,, .,., 3\ ( 
111 errn ıer ı~tı• oldıı)!U ,..ı tiı 

tm hii) iik clircktif 'c ir-.ıtlı '~ı.ııtl 
oldukı·a ırircktifleriniıı 1 ı•lıı .. 1~ • ,. rııt 

liıtufl,:ir 111iidahaleleri kal 1 I'' ı 
'1 ıhil tir olınıı tur. ( \lkı~lar) 1 

111 

'

. 1 ·ı · · k' ,, ·ı ıır:ı .ı: ı 1) ı' ıı ırım ·ı. • ransa ı c Jrff" 
iiteclı•ıılwri için için dı,,aın ",Ja 
','ı "<'ll<'<ll' lı;ııl hir ~ıırctlt' ııır rıı•' 

c•ık:ın Snıwuk j,,j ilıtilafı hu 11111 ,ıııl . ' ·-· .\ 
lınııln iikranla ka\'lll'ttı~ırn. 'fııP-
'ı' lıj,,,h at san· inde Franca Jit~ 

- ıJeıııı 
~·· ılo,.,tlıı~unıı ılalın ı;ok km'< (llr'' 

hir inıtihan zemini olıııu~tur. 
c !eri alkışlar). 

~ rkaıla .. ] arım. 

Eli . . 1 1 1 ,. Jırtle 
crınıu r ıu uııaıı nll ;ı l "tlt 

tiıılcri kar~rlıkh alman ınuıı 1~)r ,fı 
ınaııa '" ,.u111iiliiııii k:ifi .nrııhıı ııı-' 
ıle c·trıı<'ktrılir. Bıınlnrı 1ıiı'e11 

( tV. 
lım urm:ın ızı i .. İirham cdcı JIJl 

8 

laı\ / 

1 

~.~ 
GUmrUk tar:fe l:'anun"" 

de~işiklikle .. .. ,,,, 
Hanqi eşl}adan qll? 
rük alınmıyacok / 

Ankara, 14 (Telefon1')bJ'1 

Gümrük tarife kanun~nu.n ,~,r' 
maddelerini bugünkü ıhtı~i Sil' 
göre değiştiren kanun pro~. edil 
yük MiJJet Meclisine te" 

1 ,ıi ~~ 
mi§tİr. Bu proje yolcuların '1,~Jı, 
ev eşyalarını bir müddetlejlJSlel~fl 
ederek memlekete ıokab {~fi 
hakkmcla miihim h';kürnfei'f 
va etmektedir. . e· 

1 riııı11 .• 
Şimdiye kadar sahip de 1,1151 

• 

linde olmıyan sebepler. ~et'~, 
le, muayyen müddetlerı ııı1ot, 
eden eşya resme tabi tutılğı ,ııt' 
du. Bunun doğru olmıyac:• ı;dd~,. 
laşılmı~, bu gibi ahvalde ;lıııiftı 
lerin uzatılması derpiş e 

1 
•
1 

dt 
d,bı t. 

Zat eşyası da kanuna ıe~e , 
ğildi. Halbuki ecnebi ıne~1' gt, 
}erden bir Türkle evlener tıd'f, 
len ve bu suretle Türk "atıı lı''( 
lığını kazanan bir kadınınd~ ff' 
ta yeni olan, zat cşyası~ı~iit• 
af tutulması diişünülmuş pıl~ 

1 de Y' ~ Ecnebi memleket e~ ıc,ıı 1 

müsabakalara girenlerın ed'fl • 
dıkları madalya, kupa(ff:re1' ti 
li eşya zati eşya adde 1 

1 
simsiz girebilecektir. 1<i~'* 

.1 ; tel ,,,i 
Memleketimizde ~ 1!1 hii1'ıv~, 

ve hafriyat yapmak ıçı~heYeılt1,ı 
tin müsaadesi ile ge.len ıderİ ~~ 
beraberlerinde getırece. bitli 
ve edevat ve. le~~~ı~ı, :~ ~ı 
ten sonra gerı goturulın elctıf· 
muafiyetten istifade. edeC •• l · ;le ,,. (t 

Hüklımetin müsaade~1

011 greeı1 
leketimizde yapılac~~ re ıel 1,~ 
merasimlere iştira~ uı~bi etYf, 
lerin bayrak ve saır~ gı ıctif· ,.f 
keza resimsiz girebıleeeıe"''~ ef 

b . h k. 1 . batı 'bl• ne ı ü umet erın l Zl gı 

dikleri nişan ve madl ~şl<ur· ( 
ya da zat eşyası saY1 a ete 'r 

T .. k' d ··1"leri ı;iyar ete" i ur ıye e o u . ·teJ1 (( Al ur• j ır 
lenler tarafından ge yier pe 
ler ve buna be~zer şektıf· • 
hükümlere tabı olaca c;ıeııle. 

1 rde uııe 
Ecnebi memleket eıarın lı t~r 

rin kemikleri gibi h011d0ğu beJe o~ 
rini ve küllerin bulun Jeketlef t11". 
lü kapların da o meJ1l ıni ,ıııı ,. 
d v 'b' .. "k ret 5pot d' ugu gı ı ~umnı ~ur· ,~ı ş 
ması kararlaştrrılın1~ t et1 
Jetleri ve ede\·atı da ı;a pİ 
d d ·ı . . ,ııe e ı mıştır. e ıe • r etlef eı1' 1 

Bütün bu mua •'/ 1. ı1' ,,,1''1 
. d'JereP J .. 

mevzuat tetkık e. 1 1'il"e 
ketimize uygun bır fe 
edilmi§tİr. 
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IIava hücumlarından korunmak 
~av 

cJ a - Kimya taArruzlarına 
·. •nacak tedbirler hakkında için ne yapmalı? ~e V ckô.leti şeferberlik mü· 
~ ttcc neıreclikn broıürJen 

1 
k c~crek ha;ırladığımu; ya
~ ctrılerimi~ctakclim etmekte 
SJ edil'Or~: 
u CıNAKJ.AR: 
'it !bum: sıa.ıar: Mevcut bod 
l\t~ta..1 &1~.ılak yapıyouak. ba· 
t 11 ~~. d~~~t lazımdır. Sı~r t, dyullugu eşhasın adedi · 
~ e ır-

Sığınaklar - Tavan takviyesi - Parça emniyeti -
Gaz emniyeti - Gaz setleri 

radan sığınağa girilir ve tıpkı :ır 
ğınak gibi gaza karşı mahfuz lu .. 
tulur. Husu!Iİ sığınaklMda böyle 
tek bir nraltk kafidir. Fakat bü -
yük evlerde veya haber bekleme 
merkP.:zleri olan yerlerde en az 
2 aralık olur. Bnyle aralık olmı -
yan yer1crdc ısrihna~a inen mer • 
diven \'cya orava giden yol bir 
bölme duvarla böli.!ru•rek bu tarz· 
da hazır)a:ın-alıdır. Fazla dcğisik 
liğe ve masrBfa lü7·•m olmadan bu 
temin olunabilir. Mesela bodrum 
yolunda srV,rnak k:\prsma yaptığr 
mrz mail perdelerle bölmek ka • 
bildir. Gazlanmı, sahada bulu • 
nan birisi bilahare sıi!ınağa 1Zİr • 
mek islerse ilk girdiği ön aralık .. 
ı~ iisl elbisesini cıkarır ve zehir• 

•rit'I! 1 • 

~\l ,: n >tr müddet yeni ha· 
,'lll•11:ta "h • • n ı ~ırnz ıcap edece -
tı~ lltunca süren bom bardı • 
\ b\ıj~ 1nda bile sığınakla ki.fi 

ul\acak genişlik lazım -

~t ad • • 
~hlik j~ ıçın 4 m. mikabı ve 
"l 1; 

1 yerlerde 6 m. mika -
İçj 11 a~n~dır. Bu mikdar 4 6 
bi kaf ıdir. Ağırlaımış ha -

ı tce ..... J. .. k" 
ıt la ·. ·:·~ ~un pus urlmf" \'e· 
ki) clıh ıyı olur. Eğrr ahval 

bir h~o~sa o zaman 4 rn. mi
oı.. ~cımd,..n dahl\ Rzla ik -
ı "-llab·ı· ııir ı ır. Fakat hiçb;r za • 

mak ıuretile olabilir. Yeni bina · 
larda bodrumlarda bu cihetin gö· 
zetilmeai lazımdır. Herhalde bu 
takviye İf !erinde m ütehauısdarın 
fikri alınmalıdır. 

PARÇA EMNİYETi: 

gaz geçmez kumatla yahut birkaç 
kat kağıtla, tahta aralıklarını ve 
birleten yerlerini de gene kağıtla 
kapanmıf ve aralık kalmamış ol
pah kapı her tar<\ftan tam ve sıkı 
kapanmıf ve arlık kalmamı, ol • 
sun. Eğer eşik yoksa, bir eşik ila
ve etmeli ve nihayet gaz perde3i 
denilen bir emnivet vasıtası da -
hR ili.ve etmeli. Bir sığınağın içini 
gösteren resimde bu perde de gö
rünüyor.) 

Perde ~öyle yapılır: 
, __ 

-r\ ... "' temizlenmesine gavrel e·;~r. 
(Zira elbiae zehirli maddeleri em· 
miştir) sonra ikinci aralığın ka • 
pısını açar, girr.r ve şra2 maskesi • 
ni oraya asıu. icap ediyorsa bura· 
d?. kmiz elbise ve avakkabı v.i -
ver. Ve sonra sığınağa Rİrer. Sı .. 
ğınağa hu ya.va$ ve tedrici giriş • 
le, caddeııin zehir!i hnvasının ora· 
ya girxcsine mani olur· 

o~n adam için en aıaağı mik· 
ha. 2 m. mikabmdan daha 

hıı ~a kafi değildir. A~rı ar • 
~1 b011ündc ayrıca bir de gaz 
~ıı ~lunmahdır. Keıa ınama-

Bomba parçalarının ıığınakla· 
ra ginneaini men tedbirleri ayrı 
ca ittil1az olunmalrdır. Bunu eve' 
oturanlar. daha doğrusu buluııa 
yardımcılar lemin etmelidir. f 
iyi tedbir, en az yarım metre ka 
lrnlr~ında kum torbalarını duv? 
cıeklinde pencere önlerine yığm~' 
lır. Ke7a ayni kalınlıkta topr<" 1 

vığınr yahut kum ~a,.,dıi'f da o 
lur. 20 sm. kalrnlı<?ınd,. ah~ao ya 
hut 10 m!T'· kalmlı~mda çelik de 
parçalara kar•• kafidir. Cadde 
pencerelerine çelik mani. avlu ta
rafında müsait yer varsa kum tor
baları muvafıktır. Bu yardımcı 
maniler (muvakkat kum torbala· 
rı) dRima nazara alınmakla bera· 
ber daimi demir kaoak ve kapı · 
lar tedarik etmelidir. Bodruma 
sevkeden kaptlu da. avni vechile 
temin edilmelidir. Beklenen hava 
tazyikine karşı kapılar takvive ve
ya arkadan kuvvetli dayaklarla 
tahkim olun-:r.alıdır. 

Bundan ha,ka diğer bir takvi
ye daha lazımdır: Pencerenin çer· 
çeve evinden biraz daha büyük 

Evvela knoınm iki taraf pen -
ceresine bitişik iki müselles tahta 
vapılır. bunun ü:r.erine Slaz geç -
m~z bir nerde. yahut biribirine di
kilnıi~ iki üç ballaniye gerilir ve 
vukndan üat cerçeveye tuttunı • 
lur. Perdenin üst ve yan kenarla-
t' ivice çerceveve oturmak ve mü
selles sandı~ı diizgün ve aralıksız 
olarak k~oatmak kin perde ü~tü
ııe ince latalar teshil olunur. Per
den\n alt kenarı uzunca olup 1 O 
santim kl\darı yere serili kalır ve 
iizerine de miinasip bir "ey konu
lur ki arnlık kalmasın. Perdeden 
içeri ve dısarı geçmek zarureti 

SIGINAKT A TERTJP: 
Sı~ınaklarda rahat ve sakin 

kalabilmek lazımdır. Oturma yer· 
lcri, va!11rlar ve çocuklar iç\n yat • 
ma yerle·~i olmalıdır. Sığmakta 
kücük bir ecza dolabı da olmalı. 
Bu~dan başka kapılar içinde te • 

tı b• t"' 
~i . ır mahreci daha olma-
~~~abmda oradan çıkılsm. 

~ta Unasip bir pencere de bu 
~ıQıYabiJir. Bunlar da müm • 
~b~j•a. o zaman kolayca de· 

tahta kapaklar kullanılır. Bu ka· 
;:>aklar, gaz geçmez bir madde ile 
(ti.atik. mu,amba. çatı kağıdı) gi
bi feylerle kaplanır, kenarlarına 

miz su biraz yiyecek ve icabında 
kt.•llanmak i.izere elektrik cep lam· 
haları bulunmalıdır. Zira petrol 
ve emsali şeyler havanın çabuk 
bozulmasına yardım ederler. Ni -

~t 1,lllek lazımdır. Bu mak -
il'. Ck~~ bazı aletler bulun -

~~\1 urek, kazma küskü). 

~ A.~ T AKVIYESI: GAZ EMNiYETi: 

da keçe kenarları ilave olunur. E
~er bu malzeme yok, yahut paha
lı ise o zaman tahta kap1'klar biz
zat yapılır ve kapandıktan sonra 
camla arada kalan boşluğa mese· 
la ince talaş, cürük otlar ve mü -
masili seylcr doldurulur, ve taba -

var~:\ o ha1dP. iyice çörr.elerek ve 
perdenin alt kennrım aralık ede -
rek gecmelidir. B~ttaniye perde -
lP.r tuzlu su He ıslatılmı§ olmalı -
dır. 

hayet ihtivat tıkama va-:ıt<>.ları ve 
tahliye isleri için kürek kazma 
v. s, şeyler hazır bulunur. Sı~ına· 
ğın önündeki aralıkta bir hela 
buhınur. Mesela ic:inde hafif ki .. 
reç kayrna~r mahJulii olan bir fıçı 
veya kova bulunur. Dıtarıdan bi· 
rinci aralıkta kirec kaymağı pa • 
muk ve ağaç sopalar bulundunt • 
lur ki bununla dışarıdan içeriye 

~J> hlıle anladık ki kendimi· 
ı._ ?ombalannın parça ve 
~ ı?•kine ve kimyevi mad -

ka, ciddi ahvalde. tuzlu su yahut 
(potas) mahlulü ile bolca ı~lanır GAZ SEDLERI: 

·~arşı konın1ak mecburiye
•tj · liavanın tazyikinden do· 
~i)er Yıkılabilir, ve enkazın 
~hiJ~ığınağın çökmesini mu· 
1~ ır. Bu sebeole s1ğrnağın 
~· kuvvetlendirmek lazım 
~<ı.h da tavanı clireklerlf' tak

Ut ikinci bir tav;,n "an · 

Zehirli harp maddelerinin içe· 
riye nüfuzunu men için uğırakta· 
ki menfezlerin iyice kapatılması 
lazımdır. Pencereler şöyle olur: 
Pencer~ çerçeveleri lastik veya 
keçe kenarları ile öyle beslenme -
lidir ki kapanınca aralık kalma · 
nn ve sımsıkı kapansın. (Camlar 
va har.\'ari, yahut tamamen kaeıt
lanır ki camın mukavemeti art -

"'"·' 

ve çok sıkılaştr· Kapılara çok dik
kat lôzımclır. Bunlar ne kadar cok 
açılırsa o nisbette büyük tehlike 
vardır. Kapı çercevesini pencere· 
)erde oldu~u S?ibi lastik veya keçe 
ile hedr.meliclir ki örtülünce ara • 
h1< kalıt'?sm. k?rnnrn kendi!İni 

Gaz emniyetini daha. ziyade 
arttırmak ve taarruz esnasında 
zehirlenmit havanın sonradan sı
ğınağa ı:irmesine mani olmak için 
S?az set1eri denen maniler tesis o· 
lunur· Bunlar sığı_na~ın kapısı ö
nündeki bitisik aralıklar olup bu-
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Ytizü kan içinde idi; Düz dağın en 
~ü,fseğinde iki gi.in kalmak üzere 
•ntihap ettiğim bu konak yeri, vol· 
kan silsilesinin i.istünde sekiz yüz 
ttı~tre yukarıd:ı bulunuyordu. Bu· 
tadan şarka garbe yayılan yliz kilo· 
l"tıetrelik sahayı dürbi.inimle vazıh 
~Örüyordum. 

. Biribiri arkasından ateş fı,kıran 
8•Yah duman buludu kaynağı, aza
l'lletli, Ct!sim, mahruti yanar dağ 
l'llenfezi yirmi kilometre uzakta bu· 
lı.ınuyordu. Hali faaliyette tazyikm 
tcsirile, direk şeklinde semaya yük
~elcn korkunç duman bulutları için· 
e gürültüli.i seslerle durmaksızın 

r~karıya atılan şimşekler, dört yüz, 
~ yüz metreye kadar yükseliyor. 
v'Şanya ve cenuba sürükleniyordu. 
k·~lkamn şimalindeyim. ince kü-
lırt ve dumanlardan mahfuz yük

~ek mevkiden, sekiz yüz metre ka· 
d <lt aşağımda, altı kilometre vüsatin. t çökıni.iş, birbirinden ayrı hali fa. 
' 1Yctte bulunan mahruti dag~ların 
~ . 
ttitane manzamsını temaşa ediyo· 
tuın . 

Şüphe yok ki daha evvel buna te
~di.if edeceğimi 8üşünerek haz.ırlr 
~•mı Yapmış olsaydım, hadisesiz ve 
k~hatsrzlığa maruz kalmayarak tet· 
~katımı yapabilirdim. Bitmez tüken 
d·~~. kesici <Soğukların. üzerimize 
d Uşen ince kül yağmurlarının tesirin 
irıe~h bir parça korunmak maksadile 
tı 1 ap etmiş olduğum yerden mem 
t~lınunı. ince hava tabakası içinde 
~ neffns etmek zordu, çalı§mak ise 
) Ydasız kuvvet s3rfına sebep olu-

OtcJu. 

Böyle yiikeek bir arz dairesinde, 

ATEŞ ULKESINDE 

fevkalad-: temiz: müvellidülhumuza 
ya ihtiyaç vardır. Rütube•siz rüzgar, 
t'.ğır ve sert ha,·a çehrenin ve ellerin 
derisini parçalıyor. 

iki gün cvvelisi bu hava hastnlı:· 
ğına yakalanmıştım. Başlangıçta şid 
detli burun kanaması, baş dönmesi, 
ve kesiklik hissediliyor. Alınan sinir 
ilaçlan hep beyhudedir. 

Rahatsızlığın aynı şiddetle birb:. 
rine olan bağlılığı teneffüsü gi.içleş
tiriyordu. Bu hal hpkı deniz tutma· 
sına benziyordu. Bu vaziyette sun 'i 
miivellidülhumuzanın da faydası 
dokunmuyordu. 

Yerliler kendilerini rahat ve iyi 
buluyorlardı. 

Ardar hiç rahatsız değildi. Zah. 
met çekmiyordu. Fakat Milordun 
burnundan çok knn geliyordu. Hay
vanlarımız suya karşı şiddetli istek 
gösteriyorlardı. 

Maymunum Poti hayrete değer 
tahammül ve sebatla memnun gö· 
rünmek için yalçın kayalardan aşa
ğıya doğru taş parçalarını yuvarla
makla meşguldü. Buna mukabil kö-
peğim, dili bir knrış dışarıda soluya 
soluya hareketsiz, yanımda yalıyor
du. 

Vahanın §İmaline evvelce adam
larm1la birlikte gclmİ§tİm. Fakat 
burada böyle kuvvetli, müthi~. hali 
faaliyette bir yanar dağın mevcudi· 
yetini asla tahmin etmemiştim. Sa
dece şimali cenubi istikametinde 
Namaz Rumbaya gitmeği tasavvur 
etmi~tim. 

ATEŞ ULKF.SINDE 

Birkaç gün sonra kırlangıçlar ve 
diğer kuşlar yolculuklarına başladı
lar. 

Bahar gelince dağ gölünde, sah· 
ra vahalarında, papağanların çıkar 
drğı sert ve gıcırtılı sesten başka bir 
kuş sesi duyulmaz. 

Y nz aylarının yakıcı gi.ine§i altın· 
da kalan her şey hayattan ml\hrum· 
dur: burada son bahara kadnr her 
şeyin fevkinde derin bir sükünet 
i?inde hakim olan şey yalnız giine~
tır. 

Uzun zaman Afrikada yaşayan, 
mfüehammil, babayiğit her vesilede 
diğer kuşlardan daha memnun gö
rünen ve timsahlardan korkmayan 
yegane kuş leylektir. Timsahlar da 
leyleklere karşı galiba müsamahakar 
davranıyorlar: pek fazla aç ve ca
resizlik içinde kalmazlarsa tims~h
ların leylekleri yakaladıklarını gör
nıı-di.ıı. 

Bir yaşlı erkek leyleğin ayağında 
bnkır bir halka gördüm. Üzerine bir 
Yazı hc"ıkkolunmuştu; ben de di~er 
ayağına alcminyumdan bir halka 
~eçirdim, ve şu sözleri yazdım: 
Sahrada büyük I·labi göliindcn,.. 

Adresimi de ilave ettim. 
__ Seyahat bitip de Almanyaya dön· 

d~ıkten bir zaman sonra Holandalı 
bır köylüden bir mektup aldım; şun
huı Yazıyordu: "Evimin damında bir 
yuva kurmu§ yaşayan bir çift ley· 
lek vardır, erkeği ihtiyar ve mcyiis 
olmakla beraber havluda insanlar 
\'e hayvanlar arasında mağrur, kor 
kusuz dolaşır; ayağının birinde bir 
lıalka vardır. Bu defa gelişinde di
ğer ayağında da bir halka olduğunu 
gi.>rdüm. 

Bu ~ayanı hayrel leylek postasr 
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uzak Afrikadan biiyük bir sevinç 
haberi getiriyordu. Leyleğim taktı. 
ğmız halkayı ayağında mağrurane 
daima taşıyacak,, . 

Leylekler sürii halinde bulunur' 
larsa konak kurduğumuz yere misa· 
fir olmuyorlardı; hazan turnalardan 
birkaçı yem bulmnk ürnidile geli· 
yorlardı. • 

Bu civarda bir;ok l\1arabus (Bir 
nevi balıkçıl) kuşları da vardır: bun 
lardan bir tanesi önce yem bulmak 
maksadı ile yanrmıza geldiği halde 
az vakitte bize alışmış, biraz sonm 
da yanımdan ayrılmaz. olmuştu. 

Çağırdığım zaman derhal yanıma 
gelirdi. Hayret ve takdirini celbeden 
marifetlerini gösterirdi. Öğle iizcri 
çadırımın öni.inde oturmuş kendisi· 
ne bakıyordum. 

Üzun zaman, bir gargara sesile 
~e$lcnerek karşımda kabardı . Hava· 
ya yükseldi: helezoni dar bir kavis 
içinde, çıplak boynunu ileriye uza
tnrak hemen hemen kanat çırp•.1uık· 
sızın muhteşem uçuşuna devamla 
yükseklere doğru çıkıyordu . Biran 
geldi ki onu ancak dürbinimle göre· 
biliyordum. Güneşin parlak ziynst 
arasında uzun dakikalar, döndi.ikten 
sonra birdenbire kendini başaşağıya 
bırakıverdi; şayanı hayret bir şekil
de ayaklarımın önüne yanaştJ. Yere 
konduğu zaman evvelce yaptığı gi· 
bi sesler çıkardı. Acaba hareketinin 
hoşuma gidip gitmediği anlama!: mı 
istiyordu! 

"Çok iyi, giiıcl yoptın sevimli 
kuş!,. dedim. 

Ertesi sabah konak yerini bırakıp 
göçctm,.ğe başladığmm~ zaman dc
\'cmin yanında yiiri.iycrck geldi. Kn· 



Bügilk adada kanlı bir tesadllf 
Kıskanç kadın 

Sevdiğini bıçakla haınından yaıaladı 
Büyükadada Çamlı sokağında 

yedi numaralı evde oturan kundu· 
racı Torna oğlu Niko çarşıda ge· 
zerken evvelden tanıdığı Hriıtola 
admda bir kadınla karşıla§mış, 
kıskançlık yüzünden kavgaya baş 
lamı§lardır. Bu esnada Hristola 
eline geçirdiği kunduracı bıçağı 
ile Nikoyu karnından ağır suret· 1 
te yaralamıştır. Hristola yakalan· 
mış, yaralı hastaneye kaldırılmış· 
tır. 

/(uduz alaimi göstermİ.§ - Pa· 
ıabahçe tuğla fabrikasında calıtan 
ve ayni yerde yatan Bursalı Hasan 
oğlu Rasim kudu:z: alaimi göster • 
diğinden tedavi için Kuduz has • 
taneıine gönderilmiştir. 

Tramvaya çarptı - Fndıklıda 
Meb'usan caddesi önünde 273 sa· ı 
yılı posla telgraf idaresine ait •ö· 
för Fazılın idaresindeki otomobil, 
Beşiktaş - Fatih hattında işliyen 
vatman izzetin idaresindeki tram· 
vay arabasına çarpmı,br. 

Yangın - 1500 liraya sigorta· 
lı bulunan Kurtuluş caddesinde 
256 numaralı aktar dükkanının 

camekanında asılı bulunan kap -
ıüller güneşin teairile alet alarak 
patlamış ve yangın çıkmıtlır. Yan 
gın itfaiye gelmeden etraftan 
yetitenler tarafından söndürül • 
müıtür. 

Çarparak yaraladı - Galata 
Mumhane caddesinde 168 numa • 
rada oturan Hasan oğlu Ali, Ne • 
ce.tibey caddesinden geçerken ıo· 
för Leonun idaresinde 1059 nu -
maralı otomobil çarparak yarala· 
mıştır. Şoför yakalanmııtır. 

Düserek ölJii - Beyoğlunda 
Hamalhatında Zafer apartıma -
mnda 3 numarada oturan maran· 
goz lstapan oğlu Yani dün gece 
oturduğu aparturanın birinci ka· 
tından dü,erek ölmüf, tahkikata 
başlanmıştır. 

Sustalı çakı ile - Galatada 
Şerbethane sokağı 45 numarada 
oturan Hayriye polise müracaat e· 
derck evvelce dostu olan Kasım -
patalı Fazlının sustalı çakı ile sağ 
bacağından yaraladığını şikayet 
etmif, ıuçlu yakalanmıştır. 

Jandarma Genel Komutanlığı Aokara 
Satıoalma Komisyonundan: 

ı . - Tanesine (12 50) lira kıymet bi;ilen vasıflarına uygun beş senar E • 
tüv 21-6-1937 pazartesi günü saat onda kapalı zarf usulü il~ ve tamamına bin 
beş yüz lira kıymet biçilen şartnamede çeJitleri ve her çeşidin mikdarı yazılı o· 
tuz kalem cerrahi alet 22-6-193 7 salı günü ıaat onda açık eksiltme usulü ile 

satın alınacaktır. 

2. - Her iki alıma ait şartname komisyondan parasız alınabilir. Etüv ilk te
minatı (468) lira (75) kuruş aleti cerrahiye teminatı da yüz on iki buçuk lira • 

dır. 
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3. - Eksiltmeye girmek isteyenlerin teklif mektup ve ıartnamede yazılı ve· 
sikalanm eksiltmeden evvel komisyona vermi~ olmaları. (1432) (3176) 

~ 
girenler kendilerini zehirli gaz - şarkı söylemek suretile kıymetli --;============::::;-1 ---"""7-----------:D~A::V::E::T:-------;---K~ı;-;R;;;U7JV;:--:dOJllf'O 1 
dan temizleyebilsinler. Gazlı elbi· havayı vaktinden evvel bozmak Yeni Nefrlyat 

H . 1 k · · l.~lnrıbrıl Uiiddeiunmmiliğindcrt: Atıt•' 
seler için ayni aralıkta içinde ki· yasaktır. avayı temız eme lÇlD Rıı mızı-Beyaz K 1 1'"'' Necaettln • 

k b 1 b• f su veya c,n 2 sabun mahlulü her - a. miitl< eiumumi mud' in ıı:;ıne ,., ı 
reç aymağı u unan ır ıçı veya l ,. . k 1 1 ı tııyin kılınan ,.e İ:otanhul:ı geldiği nn· ıO a•e 
bir kap lazımdır ki elbiseler içine hangibir püıkürtüç i e sığınağa ... azctecı ar aı a~ arıınw.Jun 'c • c· Her gün 16,30 darı .. ıarıl'I 

1 
k k b k Pu··ıku"'rtu··ıür. i!r.rli J>Orcularıııııztlaıı Bnv'faliit Mit" 1axılan Tefenni hakim mnn .. ini Sa· riiS'' .ı 

P.tılun. Sığma ta orunma ev e ~ kıb'ın acele ıııeıımri etiıni1e nılira· l..alelidc Tayyare aparu ••bl>' ~ 
çisi, yahut onun vekili ev halkı - Ev halkı sığınağı ancak korun· lınt Hemşehri •'Kırnıızı · Beraz,, i im· ııJ , 
nm doğru dürüst hareketine ne • ma ev imirinin kat'i müsaadesi J i ) eni hir por mecmua ı çıknrınn~a t·aat eııııesi. 2 

numara 
3 de hu taları za f' 

zaret eder. Bilhasıa öteye beriye üzerine terkedcbilirler. hn,_l~ımıştır. tulık zengin ınünılerc<'atlı mecmuayı Cumartesi günleri 14 
del1 

ko§mak, lüzumsuz bağırmak ve 1 lk a\ ı ı ılün inti ar eılen hıı haf· hiitün ı:;pon·ıılara tav-iye ederiz. muayene parasızdır. 
eo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ATEŞ ULKESINDE - Büyük seyııhnt kitabı 1049 uncu nwnnradanberi devam ediyor. Almancadan çeviren: Damar Arıkoğlu. 

ranlık basıncaya kadar arkada§lığa 
devam etti; birkaç kek parçası ikram 
ettim; kanat açarak gölüne döndü. 

Bir haf ta Sabır dağının eteklerin
de, sıcak bir memba ha§mda konak· 
ladığım günlerde, bu akıllı Marabo 
(kuş) her sabah saat sekizde daki· 
kası dakikasına gelir, aktama kadar 
yanımda kalıı'dı. 

Gölde bulunan hayvanlardan kır 
mızı tilki rengindeki turnalar kebap 
olmak korkusundan yanımıza yak
laşamıyorlardı. Yırtıcı bir Panterle 
kar§ılaşmayı da hesap ediyordum; 
fakat onlar konak yerlerinde kendi· 
lerini gösteremiyorlardı; burada 
maymunlar da yoktu. 

Bulunan hayvanları şimdiye ka
dar sahra vahalarının hiçbirinde 
görmedim. 

Gölün etrafındaki palmiyelerin 
hemen hepsi kurumuıtu. Bu güzel 
ağaçları bu hale sokan "F eldemıav· 
sar,. şeklinde boz kırmızı renkli bö· 
c.ekler dallarda gizlenmiş bulunuyor· 
lardı. Bu böcekleri ilk defa Mada~as 
karda görmüş, tetkik etmiştim. Oç 
santimetre boyu vardı, kanadilc be
raber genişliği sekiz santimetre ka· 
dardı. Buradakiler Madagaskardaki
J:r gibi büzi.ilmüş çıplak ağadar üze· 
rınde değildi. Bütün temiz fidanları 
tomurcukları, taze filizleri, ağaçlar 
~a hasıl olan meyveleri, çalıları, hu· 
l~~? bütün böcekleri, solucanı, iğne· 
lıgı. zehirli örümceği, akrebi, ağus
tos böceğini yerde ve havada ne bu· 
lursa hepsini yiyor ve öğütüyordu. 

Bunlar maamafih daima av pe§in 
rle dt-ğildirler; Bazan da dallı budak
lr a~ar;lar içinde görülen yaban may 
ımın sürüleri gibi yaygara yapıp kar 

'ATEŞ OLKESlNDE 

§ılıklı gevezelik ediyorlar. 
Ürkütüp kaçırmak maskadile 

Üzerlerine bir iki el silah attım. Bir 
çoklarının ölü olarak yere düşmelc· 
rine rağmen sağ kalanlar aldırmadı. 

Araplar bir kuş büyüklüğiinde 
olan bu hayvanlardan vurup yere 
düşenleri güzelce ateşte kızartıp kc· 
bap yaparak ve iştahalr İştahalı ye· 
diler. Gölde sıcak ve nemli havada, 
nebatat pek ziyade ve çabuk bi.iyü
yor ve çoğalıyor.; saha ··pappruss,. 
fidanları, zeytin fundalıkları ve r.t
rafa insanı sersemleştiren bir koku 
yayan kırmızı çiçekli kökten ağaç 
larile dolmuştu. 

Bir nevi yiiksek boylu, uzun yap
raklı tütün fidanı buldum. Yaprak· 
larmm içimi tatlı, hoş kokusu var. 
Birçok çuvallar doldurduk. Zerk· 
hum darısı, yahut zenci buğdayı kü
çiik domates şeklinde nebat, hay
vanlarımıza yemoluyordu. 

Gölün civarında ekmek ağacın· 
dan başka Üzerleri meyve ile dolu 
··Argannuss,, nar, ananas, zeytin ve 
mimoza ağaçları da vardı. Buradaki 
suları, meyveleri, knbili istimal her 
şeyi bırakarak yüksek yanar dağ 
içerisinde aşağıdan yukarıya yiik· 
seklerde yüriiyü~ümi.ize de\'am edi
yoruz. Uzunluğu yetmiş kilometre, 
genİ§liği yirmi metre olan, dil· &arp 
kaya duvarlarından müteşekkil yol· 
da ilerliyoruz. 

Dağın oyuk taş mağaralarından 
çıkan, yığıntı katları zemini sert bir 
halde kapamıştı. Anladım ki burası 
kurulmuş bir dere yatağıdır. Yağ
mur mevsiminde yukarıdan gelen 
sulann kolayca akıp gitmesine yar· 
dım ediyordu. Kanunusani, mart 
aylarında sahra dağlarında yağmur 

'ATEŞ ÜLKESiNDE 

ve fırtınanın uzun gi.inler pek tid~ 
detli olarak devam ettiği tahmin edi
lebilir. O zaman 11ular bu dereden 
çağlayarak göle döküliirler. 

Kayalar üzerinde dolaşan, yabani 
küçiik eşek i.irüleri görünüyordu. 
Bunlar T uatm dağlık kısmında ev
lerde kullanılıyordu. Fakat burada 
s~rp ytiksek yerlerde bulunuyorlar 
dı. 

Bu hayvanlar kuvvetlidir, etrafın. 
da kileri öfke ile ısırır ve çif telcr. Fa
kat yakalandıktan sonra insana alı
~ır, kırbaca miitehammil, alışkan, 
hamal olur. 

Emin, tehlikesiz kuru su deresİn· 
de, dışarısını görmemek şartile gidi
yoruz. lssız gayri miimbit kaya çu· 
kurunda bizi rahatsız ederek ıslık ça
lan keskin soğuk riizgar ötüyor. Bu 
riizgar imdiye kadar alçak dereceli 
yerlerde ya amamış arapların ve 
zencilerin sıhhat lan üze.rinde fena 
tesi:ler ynpıyordu. 

Yokuşlu yolda ağır yi.iklii hayv;m 
1arla gidi~imi~ çok yavaş oluyordu. 
Dört giin bu rahatsız yolculukta ge· 
ce konakladığımız yerlerde vücut· 
lnrımızı biraz ısıtmak için ate:ş yak
ınağa mecbur oluyorduk. 

R üzgfırın şimalden esmesine rağ
men sarı ince bir kükürt 'yağmuru 
görüni.ir bir halde elbise ve çadırla~ 
rımızı kapamıştı, yu\'arlak güneş 
tıpkı bir örtiiyc bi.irünmüş gibi gÖ· 
ri.iniiyordu; hava kararmıştı. T ah
telarz, güriiltü ve sarsıntılar durmak 
sızın devnm ediyor \'e gittikçe kuv
vetleniyordu. 

Yanar dağın kendine mahsus fa. 
nliyetinden, etrafımızı yüksek kaya· 
lar kapamıştı. 

. . ı;ti' 
Gölden yürü~üınüzün beşıncı 'bİ 

nü, öğle zamanı sürüden çıkar gıa· 
methalden ayrıldık. Ônümüzde

1 
~)'' 

nan tahminen on kilometre 53 dol• 
tek, tük meşe ağacile alfa oto ,

8
1· 

durmu§tu. Karşımıza çıkan son ff8 J; 
çın kayayı da yenmcğe mu,·a 
oldıık. k 11ç 

Çıkan şiddetli fırtına ve kor 
0 
at• 

yer d~brenmesi arasında kayalar 
5 ğ<' 

sılmağa ve mi.ithi§ !esler ç1karn10
0

( 

başladr. Cehennemi biran yaŞ?tdıJ 
duk ; bulunduğumuz yerde zor 0 

tulunabiliyorduk. 

. 'barct1 
Sabahın saat sekizinden ıtı ııı'I' 

tekrar yolumuza devamla dik. 5 
gat 

kayaları aşarak öğleden son~a ~1rıı 
beşte dağın sırtına geniş bır 
geldik. . d'Jlf\ 

Buradan görünen mnnza~a 0~ bii· 
hayret verici bir şekilde idı. ~tibD· 
yiik cenah içinde temelinden 

1 
z;aJl1 

ren ve her tarafı oynayan fll~a~ bil' 
volkan dağları önümde mut f 11clo• 
vahşet içinde yatıyordu. B8~ ~1cttC 
ğum yer sathı bahirden 33 
yi.ik~ekti. 130 
Mabadıma nail olmuşl~~·kat•'• 

konak mahalline ancak ond 1 ~hı sc· 
on deve ve yirmi dokuz a a 

0 
fır 

lebildim. Mütebakisini kasır~ ' Jc8• 
tına, müthis zelzele kayala{~uııi~tİ· 
ranlık uçurumları alınış yo bı.Jrı'dıı. 

Sabah oluncaya kadar ıJ'I ,,,I· 
gökleri yaran ateşli yıldırı.01.11~fsiıtde~ 
velesinden, cehennemi 1111 0.nııl'~ 

d uY r f'.ı'' dağların taraknlann an çti· d 
dım, ertesi gün de bö~le g~ir b'll : 
§ama doğru Ardar perıfan yııoııl' 
ve bütün vücudu titriyerel; ~li 
geldi. ıft\J· 

Elbiseşi parça parça oln'lı 



lstanbul Belediyesi ilanları 
1.-----------....... ~ı b(JRSA ı 

Mevki No. Cinsi 
Muhammen 
ıenelik 

liaı dahilinde büyük 
Kira müddeti: kirası İlk teminat 

lllcydana nazır 3 
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.. 
,. . , 
.. 
,. 

4 
6 
7 

8 

9 

10 

12 

15 
18 

Ardiyeııiz yazıhane 

tt ,, 

" ,, 
" ,, 
it IJ 

" ,. 
" ., 
u " 
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3 sene 

3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 

., .. 
.. 
" 
" .. 
•• .. 

300 

360 
300 
300 

300 
300 

360 

300 
300 
300 

lira 

., 
ti 

., 

.. 
" ,, 

" 
" 

67,S 

81 
67,50 
67,50 

67,50 
67,50 
81 

67,SO 
67,SO 

67,50 

b , 'Yukarda mevkileri ve numaraları yazılı olan İstanbul meyva ve sebze 
tlindeki yazıhaneler üçer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayn ayrı açık 

•ttırınaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım ve Hal müdürlüklerinde goru-

lcbilir. lstekli olanlar yukarda yazılı ilk teminat mektup veya makbuzile yaş 
llıcyva ve sebze ticaretile istigal etmekt c olduklarına dair Belediye iktısat işleri 
llıiid:irlüğünden ihaleden bi; gün evvele kadar alacakları vesika ile birlikte 28. 
6
·937 Pazartesi ~ünü saat 14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. 

17 
18 
19 

Haziran 93 7 Per~cmbe 

.. .. Cuma 

.. ,, Cumartesi 

1 1la 180 
181 400 
401 450 

21 ,. .. Pazartesi 451 650 
22 ,, ,. Salı 651 ,. 876 

la Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerin Haziran 937 ü~ aylık maa~
~ rı Yukarıda yazılı günlerde aylık eüzd anlarındaki te.diye sayılarına göre Ziraat 
ankasından verilecektir. 

1 Aylık sahiplerinin maaı ve nüfus cüzdanlariyle beraber yukarıda gösteri-
cn gı:inlerde müracaatlan ilan olunur. ''B.,, "3398,. 

14 . a. 937 
. 

W&alaruıu 111• ııearew el&ıılar, ıa.e 
tl8de ma.ameıe sörmJerd.11. &akaml&ı 
..., U ete kaPllAlf .. tıt rı.yatıanıur. 

• l:)terllu 
• Doty 
• Frank 
• Liret 
• Belçika Fl 
• Drahm.J 

PARALAR 
G2i - Pezeta 
1213, - • Mark 
ll4- • ZlotJ 
1.2.> - • Pellıo 
M- •Ley 
:?J - • Dlnar 

.;ı.;, Yen 

:.!8,-
23 -
2, -
U-
52 -

• tmcre Fr 
•Leya 
• norlD 
•Kron Çek. 
~Şilin Avıa 

23 - • Kron lsv~ 
66.- • Altıa 
i:>.- •Banknot 
23-

32-
1051 -
2;x; 

ÇEKLER 

• uoocın 623. • Vl)"Ua ~ !.'02:> 
• Nnyor• O,i87i; • lıladrfo 13 SO;.; 
• Parll li7li:-ı • S.rtin l 00i6 
• Wlloc ı i OC>SO • V&l'fOY& t 162:> 
• Bnlluıeı 4 Gi13 • Budape,~ S 08:>0 
• A tt.ııa ~ 7 SO • Bllkr., lOilSM 
• Ceıı•"" ' 3 &ID • Bdlff&O 8-i ;>o;, 
• Sotya fı3 S9i5 • TolmPııuruo 2 i·U3 
• A.m11terl'lıurı l 453:! • lıl~sJı:o.-. 23 \)8:, 

• Praf ~2.6230 • ~tnkbnlm 3,0:)82 

ESHAM 

• lş Bankası 9 80 
A.aadı>IU 2-i 30 
Hejt -
Ştr Havrty -

Uerkez AJUılc 13 1:> 
U. Sl~orta -

. Bomunu !I. _ 

•tlkra•lar 
• 1933 T.Jior. ı 18 ,ı:; 

• • • • a ıs 20 
• .. • .. m ıs ı-0 

l.ttk.Dllhll1 9:; -

ıı:rcenı Jı.• lk t1:> -
19211 " u 00 
8. !!rrunım 97 -

rr.tmva) 
Çimento 
t;ı.yoo Del 
S•k Del 
Balya 

13 , 3'.:ı 

Şarlı nı. ec:Fa -
Telefon 

Tahviller 
ı!:lektrtlı 

rra.m •• , 
>tıbtnn 

A.nadohı J 

A.ııadolu D 
4010 
40,10 

'n•,jokı m .. 
t.rUmeaall A 4,ı _ 

~ Senelik muhammen kirası 12 lira ol an Merdivenköyünde Merdivenköy cad
~ tsinde 9 dönüm .derihan~ arazisi 938 veya 939 ve 940 seneleri Mayıs sonuna 
'dar kiraya verilmek üzere açık artırma gününde isteklisi bulunmadığından 
~azarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım müdüd:iğünde görülebilir. İstekli 
Olanlar 90 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21.6.93 7 Pa· 
~•rteııi günü saat de Daimi Encümende , (B. 3414) , ... _____________ _. 

"""---=~~----~~~~~·~~~~~~~~~~~~-:-~ ~~~~~~~~~~~~-

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piy~ngosu 

3. üncü keşide 111 emmuz 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
12.00Cl, 10.000, liralık 

10 000) liralık 

Devlet demiryolları ve limanları 
işletme genel direktörlüğünden 

Fidan ve fide nakllyatınd mahsus 
tarifede tadilat 

, b Fidan ve fide nakliyatına aid tarife dcğiştirilmi~tir. Şimdiye kadar yalnız 
c ~e, çiçek ağaç fidan ve fidelerine mün lıasır olan tarife 1 Temmuz 937 tarihin-

ı·crı itibaren, tütün fideleri gibi, yukarıda ki tasnif haricinde kalan diğer bil' umum 

~:an ve fidelere de tatbik edilecektir. Tarifede diğer bazı tadilat da yapılmış-
~silat için istasyonlara müracaat ('dilmclidir. "1558,, (3397) 

~. T. 1". Levazım müdürlüğünden 
Takı mm 

Cinsi Ade<li 
Muhammen 

Bedeli 
Muvakkat 

Teıninat 

Münakasanın şekli 

T • SALI Çarşamba akvam 15 Hazirarı 16 Haziran 

=======l 6 R. Ahır 7 R. Ahır 
UUn doğufu 
::; l1ıı ba tıfı 

Sabab oa~ 
Otle oamuı 
Ddndt O&lıl&ZI 
Akp.m nama» 
fat.m ııa.ması 
l?UU 

fıtm ge~o 11lnler1 
Tılm kalan günlen 

, 

-

428 
!9.42 
:rno 

1214 
16,15 
19,42 
2144 
~08 
16') 
199 , 

OCil.E NEŞRlVATl: 

4~8 
194.J 
3,0v 

121* 
16.16 
1943 
2?.44 
~.08 
lt>7 
198 

Saat 12,30 PIAkla TOrk nıuılklsl. 12 ~O 
Havadis. 11,05 Muhtelit pllık nc§rlyau. H,00 
Son. 

AKŞAM :-;EŞRlYATl: 

Saat ı '!,30 Konferans Beyoğlu Halkevlc
den ~aklen Bay Semih ).fUmtaz: Eski ve yl
nl .Muaşeret tcl!kkllcri). 19,30 Kon!crans 
Eminönü Halkevl sosyal yardım ,ubesl nll • 

mma doktor K!zım Esat (Çocuklarda df' 
bakunıı. 20,00 Belma \'e arkaC!aşlan tara
fından Türk musikisi \'e halk Şarkıları. 20,20 
Ömer Rıza tarafından arapı;:a aoylev. 20,4 ~ 
Cemnl Klmll ve arkadaşları taralından 
Türk mualklsl ve halk şarkıları (Saat aya
rı). 21,115 Rıı.dyo !oolk dram. 

sııııt 22,l:S A,ians \'e borsa haberleri ve 
reteııi gUnUn programı. !?2,30 ;f'll'tkla ııololar, 
op:!ra ve operet parçaları. 23,00 Son. 

l>o1· 
ıs Grisi 875 15750 1181,25 Kapalı zarf ı.---
' ı 90 3420 256,50 Asık ekı:Jtme j 

KURUN 
~cr:i " 15 s 2790 209.25 ,, j 
'qk 1) - İdare ihtiyacı için yukarıda ıriifredatı yazılı 1220 takım elbise ve 

tt satın alınacaktır. 

bt 2 ~. - Eksiltmeler her kısım ayrı ayrı olmak üzere 1 Temmuz 193 7 Per~em
~lı tı.ınu saat ıs de Ankara.da P. T. T. Umumi Müdürlük satınalma komisyo

llda Yapılacaktır. 
ttt 

3
) - lıtekliler kapalı zarfta. teminat makbuz veya banka mektubunu, Tica

tt <>dası vesikasından başka 3297 !ayılı resmi gazete.de yazılı müteahh:tlik ehli
c "eaikasını ve teklif mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını o gün aaat 14 

~:adar mezkur komisyona tevdi eyliy eceklerdir. Açık eksiltmelerde, teminat 
~t but veya banka mektubu ve sair ka :ıuni vesaikle beraber saat 16 da müra

Cdeceklerdir. 

A~lık 

3 a~ ltk 

6 a~ lıl• 
\'ıllık 

ABONE TARiFESi 

1\1 t' nılf' kt>t 
l(lnde 

100 
2ij 

1100 
9:.o 

"1rnıkkc1 

f'lı,ında 

180 Kr,. 
·li5 Kro. 
900 Kr'J. 

1750 Kl"J. 

'l'ıı.rlf~lnden Balkan birliği için Byda otuz 
kuru, ilU§UIUr. Posta blrllğlnc glrmiy~D 

yerlere ayda yetmiş beşer kuruş 
zammcdlllr. 

fUrklvenln her JIO'IİB OH'fkl•zindf' 

°K f 'RUSa ahont' vtıııhr. 

' 
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SATILIK, KiRALIK 
Müteferrik ve 

EV, ARSA, 
• , 

saıre 
SATILIK KAGiR HANE l 
4 - Beyoğlunda !stikla1 caddesine ya

kın Bekar aokağında 1 O numaralı 
9 odalı bahçeli ve ayrıca çamaşır
lığı ve çamaşırhğmda iki odayı ha· 
vi kagir hane satılıktn . 

SATILIK KAGiR HANE 
'5 - Çemberlitaşta Peykhane caddesin

de kagir 18-20 odalı iki kapılı dört 
katlı apartıman tertibine elverişli 

ve hali hazırda dahi müfrez dairele
ri havi kagir hane çok ucuz satı • 

lıktır. 

SATILIK MOFREZ ARSALAR 
11 - Maltepe ile Bostancı arasındaki 

Küçükyah istasyonu ittisalinde 17 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 
arşın fiatlar uygundur. 

SATILIK APARTIMAN 
14 - Arnavutköyle Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda • 
h hamamı havi apartıman satılık · 
tır. $.'.>n fiyat 5000 liradır. İstek · 
li\erin servisimize müracaatları. 

SATILIK KAGiR KONAK 
ı 6 - Nipntaşında birinci sokakta on 

beı odalı Marmara, Boğaza, Ih· 
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkaladesi ve !l· 

partıman tarzında taksimatlı, ha
vacazı terkos. elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan 1 iOOO liraya satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları. 

SATILIK EV ARANIYR 
20 - Fener yolundan Bo1tancrya kadaı 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat
mak isteyenlerin son fiyat ve eve 
dair izahatlarile servisimize müra • 
caatlan. 

SATILIK YALI ARSASI 
24 - Üsküdarda Şemsipaşa nam ma

halde Direkli yalı arsası namilc 
maruf iki bin beş y:iz metre mu
rabbaını mütecaviz ve kırk met

reden fazla sahili bulunan bir ar
sa derunundaki köşkle veyahud 
ayrı ayn satılıktır. Görmek için 
VAKIT Propaganda servisine 
müracaat. 

SATILIK OTOMOBiL 200 LiRA 
29 - Takside çalışır, hususi için çok l 

elverişli az benzin scrfE!der. His-

tikleri iyi bir halde. 

Karaköyde Şal benzin deposuna 
müracaat. "V. P. 1458,, 

BULUNMAZ FIRSAT 
31 - Şişli ile Bomonti a~mda çok 

itinalı yapılmış sekiz odalı mo
dern ve kübik kargir ev satılık • 

. lır ve bahçesi çok muntazn:mdır. 
Arzu edenlerin Sen·isimiıe mü· 
racaatları. 

YÜZÜK TAŞI GiBi KIYMETLi 
ARSA 

32 - Pangaltı civarında ıki yil% kil· 
sur arşın arsa maktuan 1200 li
raya satılıktır. Tafsilat almak 
istiyenlerin Servisimize müra
caatları. 

33 - Arı kovanı bulundu başka mü
racaat edilmemesi. 

Vakıt Propaganda servis.i 

GENÇ BiR BAY AN iŞ ARIYOR 
34 - Ortaokuldan mezun genç bir ba· 

yan iş arıyor muhasebe, riyaziye 
ve daktilo işleri yapabilir. Arzu 
edenlerin Servisimir.e müracaat
ları. 

B[R BAY AN iŞ ARIYOR 
35 - 20 yaşınJa bir bayan yazı ve he· 

sab işleri arıyor. Arzu edenlerin 
Sen:isimize müracaatları. 

SATILIK APARTIMAN ARANIYOR 
36 -Taksim, Cihangir, Maçka taraf

larında deniz nezareti olmak şar
tile on on beş bin lira arasında 

yeni yapı ve konforlu apartıman 
aranıyor satmak istiycnlerin 

37 -Arnavutköy civannd~l denize alt
mış adım mesafede 9 ilıl on bin 
metre murabbaı arsa satılıktır. 

Depo, apartıman. otel inşasına 
çok müsaittir ve fiyatı çok elve. 
rişlidir. isteklilerin Servisimize. 

MÜFREZ ARSALAR 
38 - Çcngelköyünde sahilde satılık 

müfrez arsalar mevcuttur. 
Taliplerin Servisimize müracaat.. 
ları. 

lŞ ARIYOR 
39 - Ortamektcpten mezun bir Türk 

genci 20-30 lira UcreUe bir ti
cari müesscseôe çalışmak isti
yor. İtibari kefalet vercbiiır. ts
tiycnlerin Sen·isimize nıUracaat
Jan. 

Bunları almak veya satmak istiyenkrin ve bu işlerle alakadar olanların 

Ankara caddesinde VAKIT Yurdunda V AKIT Propaganda servisine müracaat· 
!arı. 

Mühim kolayh~lar 
Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • 

lan olanlar. 
Bir Telefon 

Bir mektup 

Bir Kart 
Bir arlam göndererek 

veya bizzat gelerek servisimizle 
temas etmelidirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza hizmet olmak Ü· 

zere aşağıdaki hususlarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
düşı:inüp halledecek, işlerini görecek -

tir: 

1 - Mobilya, eşya vesaire satmak ve

ya almak istiyenler, 

2 - Katip, muhasip, hizmetçi, aşçı, i~çi 

istiyenler ve bu hizmetlere talip olan· 
!ar. 

3 - Kiralık, satılık ev, apartıman. dük
kan. mağaza arayanlar. Kiralamak, ki
raya vermek. Almak veya satmak is • 

l tiyenler. 

1 

4 - Ders vermek veya almak i~tiyen

ler, 

5 - Otomobil almak satmak veya iş • 
!etmek istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme· 
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre· 
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN • 
DA SERViSi) nde bu i~lerle me~gul 
olmak üzere ayrıca bir büro vücuda ge· 
tirmiştir, 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.· 

maz. 
Vakit Propağanda Serviıi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. latanbul 
Poıta l<utuıu 46 Telefon 24370 
Telgıraf: Propaıancl. Vakıt 

. . .. .. . 
ı • ., ••• 

İl:i11ci Ticnn·ı eden Agopyan hanında No. 2 de Oflu 
• Adrcıı değiştirme UcreU 25 lturuıtur. İstanbul Asliye 

ılfa/ıl.-Pmesinclc11: ~. l'.) - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım Mü~.JrHfğünden İstanbulda '---------------.-~ _. 
'1'. Ayniyat şube müdürlüğünden parasız verilecektir. (1543) "3342,, 1.---------------""'I İtalyanın Cenuva limanından Loit 

Hacı Dursun zade biraderler tarafından 

istida ile talep edilmiı olmasına binaen 
ilan tarihinden itibaren ( 4 5) gün zar· 
fmda mahkemeye ibraz edilmediği tak

dirde iptaHne karar verileceği Ticaret 
kanununun 638 nci maddesine tevfikan 

İLAN 

~'kiidnr lr.rn ~f ,•n•ıırluğundan: 
lcrı ahcuz ve satılmasına karar veri· 
Da, l:>o~ markalı binek otomobili 18.6. 

tarı.hine müsadif cuma günü saat 

1 S den 17 ye kadar Usküdarda İskele 1 

meydanında bilmüzayede aatılacağın- 1 

dan talip olanların mahallinde hazır 

bulunmaları ilan olunur. • 

ilk baharselleri 
Türıenyef • Samizade S. 

Bu güzel romanı mutlaka okuyun:Jı 
VAKlT Kitabevi • 75 kuru3 

ı ' Tiryestino kumpanyasının Praga vapu· ! runa yüklenen ve namına 18.1.933 ta· 

rihinde vurud eden N. A. S. marka v~ 
520 / 522 ve 720 kilo sıkletinde üç san· 
dık pamuk mensucatına ait gümrük tes
lim ordinosunun hamili olduğunu iddia 

ilan olunur. 
(V. No. 22238) 
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Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal-

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

t~iri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
' . b t . t' · ıs a etmış ır. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

kasına dikkat ediniz. 
mar· 

komutanlığı 

1- Birinci sınıf Operatör -
lor.CAFER TAYYAR 

Umu.mi cerrahi v~ sinir, dimağ 
cerrahisi mütehassısı 

Paris Tıp F akülteai S. Aıistaru 
Erkek .kadm ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, karın bu
r11iu.kluk.ları., Nisaiye ve doğum 

müt.ehassısı f 

Muayene: Sabahlan M e c c !I nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han ı 

No. 1 Telefon: 44.086 

Dr. Ihsan Sami --
BAKTERİYOLO JI 

LABORATUVARI 

Umuınt kan tahlilitı. Frengi noktai 
naza.rmdan (Wasserman ve Kahn 
teamUlleri) Kan küreyvatı sayılm&
sı, tüo ve sıtma. hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilatı tiltarmikroskopi, kan. 
da üre, şeker, Klorür kollesterin 
miktarlarının tayin!. Dh·anyolu 

No. 113 Tel.: 20981 

• 
Sahibi: ASIM US 

Neeriyat Direktörü: Refik AbJnet Se•enrtı 

Ankara satınalma Jandarma genel 
komisyonundan : 
l - Aşağıda yazılı ilci çe§İt eşya hizalarında gösterilen günlerde kapalı zarf usulile satm alınacaktır. .-- ~-

2 - Karyola şartnamesi parasız ve fanila şartnamesi altı lira kar§ılığında. komisyondan alınabilecek bu eksilt. 
melere girmek istiycnlerin bizalatında yazıiı ilk teminat sandık makbuzu veya banka mektubunu ve şartnamede ya
zılı vesikalar içinde buluntı.cak te!<lif m€ktuplarını eksiltme vaktinden en az bir saat eve! komisyona. vedmiş olmala 
rı. ,(1374) (3J36) 

Cinsi Miktarı 

YUn fanila 60,000 tane 
Altlı Ustlü demir K'aryola 500 tane 

• 

i 

..rahmin bedeli 
Lira 

120,000 
11,000 

Şartname 

bedeli 
6 lira 
o 

tık teminat 
Lira 

7250 
825 

İhalesi 

16/ 6; 937 
16/ 6/ 937 

Gün Saat 

Çarşamba 10 
Çarı;ıamba 15 

-~TÔRK\YE IJ BANKA~\____. 
4" 

. 
Uirayacaklan Limanlar Vapurlann himleri Hareket günlfıı1 

~e~ 
Pire, Brindisi, Venedik, Trieste RODI 11-6-937 s s o 

~ ... 
Bütün Avrupa için Ekspres Trenle-

7 .-J ı.. 
CELIO 18-6-93 .s &/ 'tiİ 

ı,. .ı: 

rile telaki ederler. RODI 25-6-937 td ı:: ~ 
.-J et 

CELIO 2-7-937.; ~ 
o 

P ire. Napoli , Marsilya, Genova. Fenicia 
Meran o 

17-6-937 Sa•;I! 
1-7-9~ 

Kavala, Sel.inik, Golos, Pire. Patras, 
Diana 10-6-937 saa~ 

Ayaaranda, Brindiai, Ankona, Venedik, 
Abbazia 24-6-937 17 e 

Trieste. --t' 
Selanik, Midilli, hmir, Pire, Kala - Albano 19-6-937 saa 

mata, Patras, Brindisi, Venedik, Trieste Vesta 
ıs de 

3-7-932...:..---

Burgaz, Varna, Köstence Merano 
saat 

16-6-937 d 
Vesta 17-6-937 17 e 

Quirinale 23-6-937 

Campidoglio 30-6-937 

Iseo 1-7-93~ 

Sulina, Kalas, ibrail Merano 16 6 937 saat - - dt 
Quirina]e 23-6-937 17 

Campidoglio 30-6-93~ 

Batum. Vesta 17-6-937 sa•~ 
Iseo 1-7-937 17 

Telefon abonelerimizin 
nazarı dikkatine 

lstanbul 1 ele/on Direktörlüğünden: 
,ı 

1937 - 1938 telefon rehberi tabettiri1mek üzere olduğundan haleıt r 
de bulunan rehberde büyük harfle, meslek urasında küçük ilam bulunan abO~ i 
!erimiz 3-7-937 tarihine kadar yeni rehberde devam edip etmiyeceklet~, 
bildirmedikleri takdirde buna ait kararname mucibince ilanları yeni rehberde r 
aynen neşredilerek tarifesi mucibince ücretleri tahsil edilecektir. Bu kabil::;. 
yette olanlarla yeni rehbere bu §ekildekayıt arzusunda bulunan aboneler 
Abonman dairesine müracaat buyurmaları. (3313) 

• 
iŞ adamlarına ve 

Mühim 
müesseselere 
fırsat 

Jslanbul 1 ele/on Direktörlüğünden: 
0 

1937 - 1938 telefon rehberi bastınlmak üzeredir. Telefon rehberi 160~" 
"tll"' 

adet basılacak, abonelerimize dağıtılıcak, memleketimizin büyük ıehirlerile b~ eli 
ecnebi memleketlerine gönderilecektir. Buna binaen bu rehberler en kuvvet1

1
• ti 

pratik ve en verimli bir propaganda vasıtası olacaktır. Bu 16000 telefon rebbt 

günün her saatinde binlerce zat tarafından elde bulundurulacak, münderec•~ 
dan şehirler içinde ve ecnebi memleketlerde bulunanlar haberdar olacaklar• et' 

yüzden ilan veren zevat kendi ihtiyacına. mesleğine ve arzusuna göre istifade 
miş olacaktır. 

1 

işini, mesleğini, mamulat ve mahsulatını velhasıl her türlü varlığını bet° 

kese, her muhite tanıtmak için iyi bir fırsat olan telefon rehberine ilan verinİ''6ı 
Pek yakında tab'ına başlanacak rehbere ilan vermek ve ilan §artlarırtı 

renmek üzere Abonman Dairemize müracaat buyuqınuz. ( 3314) 

~-------------------'-~~-;--~~-----------------------------------___..,/ ' 

Kültür Bakanhğından: 
1. - O rta okullarda Türkçe, Tarih-Coğrafya, Riyaziye, Tabiiye, Frans~ 

Almanca ve İngilizce öğretmenı olmak istiyenler için bu yıl sınav yapılaca ti' 
2. - Sınavlar 1 eyllıl çarşamba günü 1st'anbul Universitesind..: başbyacalı 
3. - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) - Türk olmaları, 

B) - 20 den aşağı ve 45 den yukarı yaşta olmamaları, Jıt1 • 
C) - Hüsnühal erbabından olduk'arı, cinayet ve cünha nevinden ınab ,1 

miyetleri olmadığı hakkında Mahalli vilayet veya kaza idare heyetintlen bir fl1 f1 

bata ibraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu kayıttan müstesıt• 
lup mensup oldukları daire amirinin vereceği \resika kafidir. tıf' 

D) - Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeye mani vücut arııal• 
dan salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. tJ' 

"' E) - En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bunlarırt 
adili tahsil görmü~ olmaları. · '1' et' 

Öğretmen okullarından mezun olanların en az iki des senesi öğretnıenlt 
miş bulunmalan gerektir. ı;t 

4. - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav sorulan üniversite ve Yük~e:rıd•ıı 
retmen >kulu talebesinin takip ettiği ders müfredatından seçilecektir. 
ba~ka sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktır. j!l' 

rt 1· 
5. - Namzetler sınavda kazandıktan takdirde 1702 numaralı kanıınu ıııılıl 

ci ·ddesinde gösterilen dereceler dahilinde herhangibir orta öğretnıen °' 
yaröğrc•menliğine atanacaklardır. utt' 

6. - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Bakanlığa fl1 

caat edeceklerdir. Bu istidaya ~u vesikalaı bağlanacaktır. 

A) - Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, ııııt 
B) - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vcaikalannın asıl .,ey• 

suretleri, 
C) - Hüsnühal mazbatası. pO ~ 
D) - Mahalli 'kültür idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli sıhhat r• 

ru, 
E) - Mahalli Kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş. 

F) - Altı adet 4X 6.5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafları, ·1r11if 
Bu vesikaların en son 1- 8- 1937 tarihine kadar Bakanlığa gön~.~jresİ 

olması lazımdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya evrakı ıt11J 
noksan 1:öndcrilmi1 bulunan isüdalar hakkında muamele yapılmıyacaktır·191) (1455) (S 


