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~ransa ile beraber Hatag'da eınniget 
mesuligetini deruhte etmiş olan 

HükUmetimiz 
ır .. ,H,;'Y'd"~'ii~ .. ~,;·~ ...... ;·; .. ~i~ .. ~~i~·k"i~;';"·"·y;·~i;;~~ ..... i 
l tamamen elim izde · .. · · _. ·i 

Türklerin maruz kalabilecekleri 
tecavüzleri önlemek için 

Tedbir almalıdır 
Hatay'daki tahrikatçıların 

maksadı nedir? 
Halayda Suriye Vatanilerinin 

~hrikatı bir türlü kesilmiyor. Su· 
tiye hududunda silahlı Arab çetele· 
ti hazırlanıyormuş. Bunlar ilk iıa· 
tet üzerine Hatay hududlanna gire· 

' Cağındaki Arab köylüleri silahlandı
fııı emrine yeniden para gönderil· 
ll\i§. Bu paralarla lakenderun San
Cağındaki Arab göylüleri silahlandı
~lacakmı§. Bir taraftan da bu tür 
lu haberler arasında Sancak türkle
tinden bazılarının tecavüzlere uğra
dığı bildiriliyor. Hatta suikastlar, 
katiller bile oluyor. Nasıl ki son 
~tnanlarda Kırıkhan kazasının Ha· 
tılar nahiyesinde T elce Ömer ispıin
de bir Türkün mahalli hükumet ta· 
~tndan silahları almmıf, on, on 
~~ün ,onra da mür:tteb .olduğ.un
.. asla ~i~e olmayan hır ıekıldc 
0ldu'· ··ı ·· ·· ru mu ur. 

F ranş ~ Türkiye arasında Ce
vreae ~lanan anlaşma esasla· 

fln-. fa~efı gerek Hayatın içerisindr. 
e\ '1~ud mmtnkalarında göze 
~.tiu sistematik tahrikat ve 
~~keları üzerinde ciddi ola-

:~ıtiiş~ir .. Fakat bunu.. ~Ü§Ü~ecek r>:° kımdır) Fransa hukumetı mi} 
~ hili siyaset ihtilafları yüzünden 
tiuhrandan buhrana sürüklenen Pa-
a hükumeti mi) 

Suriye Başvekili 
ve Hariciye nazırı 

Bu sabah Partsden 
,ehrlmlze gelecekler 

Bir nıiiddettcnhcri Pad~te bulu
nan Suriye Başvekili Cemil türdiim 
ile Haril·İye nazırı Saılu11alı Cahiri 
hu sahalıki trenle Pari ten gelip ak
~am Toro ek prc ile memleketlerine 
gideceklerdir. 

Başvekil geliyor 
\nkara, 21 (1't·lefon la) - Raşve

kil f met 1niinii Büyiik Önıler Atatür 
ke nıiilaki olmak '~ son ~ark scvahati 
hakkmcla maliiınat \'Crnı~k iizc;e, ya
rın Ankaraılan hareket eılı>r.ek Ye pa

- = 
( Seyit Riza bir mağaraya gizlendi, Büyük oğlu ağır yaralı o/afak ) 
! ele geçti, diğer oğlu da dehalet etmek istiyoı ! 

ŞARKTA 
ın,aat ve fenni tetkl.i(ler 

ba,ıadı 

Zengin su ve 
madenler 
bulunuyor 

Elf\ziz, 24 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) - Bu~ün kıtaları· 
mız haydudların sığındıkları bütün 
yerleri tamamen almışlardır .. 

Haydudlarm elebaşısı Seyid Rı
za ile birkaç avenesi bir iki mağara
ya gizlenmişlerdir. 

iNŞAAT VE FENNi TETKiKLER 
DEVAM EDiYOR 

llerliyen askerlerimizin yol ve 
köprü inşaatı faaliyeti süratle de
vam etmektedir. Dağlar, kayalar 
parçalanarak §oseler açılıyor, köp -
rüler, binalar kuruluyor. 

Merkezden gelen fen adamları, 
zirai, iktısadi, ve coğrafi tetkikler
de bulunuyorlar. Bu tetkikatta 

F ransanın meşhur sağlık verici Vişi 
suyu ayarında sular bulunmuştur. 

Maden aramaları da müsbet ne· . 
ticeler vermektedir. 

. HAYAT TABll ŞARTLAR 
lÇlNDE 

Her tarafta vaziyet ve hayat ta
biidir. Teslim olan muhalifler, ken· 
dilerine gösterilen her işte sevinçle 

. . 
çalışmaktadır. Muhalefet hareke· 
tine iştirak etmiyen Cidaran'ın Ta· 
cınoğlu, Hıdır: 'Demenan'nm Hoz, 
Merekli, Hasan; Yusufhan'm Vo· 
raniç·; Abbaslarıtı Rehber.; Bahtı~ 
yarın Rotan grupları, medeni bir 
insan huzuru ile, i§leri batında ç8-
lışıyor. 

{Sonu: Sn. 6 Sii. 3) 

'Asiler tnra/rntlan almması ii:.crinc Is pmıyn lıiidi.~f'fr.rini Anupa .~ullıunu 
korkutacak hale getiren Bilbrıodn lwll.- tiint!llf'l'r. sı~ındı~ı ... ırada 

Almanya lspanyoı sularına 
. 

torpil döktij · 
ltalga ile A /manganın lspalJ,yanın şark sahllleı ini 

abluka etmek tasavvur/eri var deniyor 
lngiltere torpil toplama gemireri gönderdi 
Fransa ile Ingiltere menfaatlerini korum.ak 

için tedbir almağa . nıecbur 

~ Vakıa Fransa ile Türkiye arasın· 
f Hatay işi üzerinde bir anla§ma 
~~ü]ü bulunmuştur. Milletler Ce
t\i1Yeti~in kon~r?~ii a~tmda Hatay 
~;klerıne. ~ahılı ışler!nde ~iistakil 
t husy•ı ıdare §eklı verılecektir. 
~~kat b~ .anla§~a esaslarına müste
~ d. Yenı ıdarcyı kurmak vazifesi 
d··ncağm Suriyeden ayrılmasına 
~l.ıttnan olan, buradaki Türk ekse
ıletini arablaştırmak istiyen mahal· 
1 J:' 1 • • 1\ .ranaız memur ~n ıle Sunye Va-

zart~ ... i giinii A nkaraya ,wnerektir. -T-
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RaşHkile. Dahiliye Vekili B. Şiik- ,.. 
Paris. '..? ı (A . .A.) - Echo de P.a

ri gazctc;;inclc Pertinax. diyor ki: 

. . 
ı;crı;ilcrinio l · panyan m Şark !alı ille· 
rini :ıhloka ct)nelc:ri ıuutaı.a' ,·erdir 'e 
lıu gl'flıilcrin tlalıa ~imdiden ' Cartlıa· 
gene 'e licant.c açıklaruıa torpil 
diikmiiş olılukları !\İİ lcnırıektf'flır. 

~ tıılerinin eline bırakılmı§tır. Ha· 
bJ~ yapılmakta olan tahrikatın 
tib~ı batlı saiki bu vaziyet olduğu 

rü Kayada rı>f akat eıleı·ektir. dl 
R. Şiikrii Kaya. e\\ clce de hilrlir- e yor 

1 tahrikiıtın hedefi de gene bura-

diğinıiz ,~ihi. 1ternknı~ız ipıidalarmda Bir günde 500 
;\loskoYaya gu eee tır. 

ASIM US iktısat vekirmiz vaka 
~ rsonu: sa. 6 sü. s> Hatay'a gidiyor 
~aslak yolunda A~k~ra. 21, <~·e1rr •• ı.ı -~klı.aa 
f\ • Vı>kılıııııı H. <.r.1.ıl Bayarnı Ragclattan 
.ıene bır kaza f diinii~iinılf" Hataya nğrryarağı ,·e ora· 
b • claki 'f"nİ kurıılıııakta lıulunan 1s han 
Gfr motosikletçi ka ı ~·uhesini tefti§ edeceği haher'alm-

mı~ıır. 

Ağaca çaı paı ak İ§ hankımnrn Hatayflan ı-onra Bağ· 
datta ~ e hrlki Tahranda da hirer ;;ube 

arçalandı! •çN:;:~·;;~:;ı mızın. 

Tifo lıa:-talığı son hir iki ~iin için
<lc şehrimizde pek salgın bir hal almı§ 
bulunmaktadır. Hemen her semtte 
giincle pek çok tifo 'ak 'alarma teııa· 
diif edilmckteılir. Yapılan İı-lalİ!<tiğe 
giire e" clki ~iin 800 ıl"n fazla tifo 
Yak 'a~ı lf'shit ~ılilıııi~tir. 

Halkın lıastalıktan korıınma .. ı için 
Sıhhat işleri ılirektiirlüğü tarafından 
if·aheılı•rı tetlhirlcr alınınıı:tır. lstaıı
hulun muhtelif seıntlerinılc a~ı jı;tas
Yonları kurıılnıuştıır. Burada halka 
tifoya kar§ı a~ ı ) apılınaktadır. 

\~ı i ta 'onlıtrı hu i-.le mf' ... &111 ol· 
~ • A -~ ' Dün l\Ja lak yolunda miitlıiş bir 

ı,~to iklet kazaııı olmu~, moto~ikletçi 
~. hir a~aca çarparr-J, parçalanmı:::-

Isveç seyahati 
Ankara, 2 ı (Trlefonla) _ ·Bir ılu~n gihi hirçok dairelerrlf"ki me-

l · 1 k ınurlara da ılılıul memurları Larafm-

~ .. ~ak İıJl(le rııotoı-iklctı_:ilikle i:;tigal 
~U 'e nıoto iklf't kirava Hrcn J ak. 
~~ 8~a~ rWrıte hir nıo.tMikletirı de
~ll le ını ,·aprııak iizerr. ;\la~lak ,·o· 
~ 1 

il hiitiin luzile giılerkf'n hir a~a
~l~llt'pnıı~tır. Çarpma o clerf'l'e ~icl
\111 Qlnmştur ki. Jakm heyni parça
~ıi1§ 'e moto~iklet parnınpar~a bir 
ı ~~ ht'ndcğe ) m arlanını~tır. Kaza
'lıııç ki~. e görcuıerni:.tir. ,\fa. la~ 
\;dakı Jandarma karakolunun ir 

l' en geçerken jandarmalar, Jakr. 
,l.'.k1etin ii~tünc yatıııı~ hir halde 
~ •ftratile ~cç<'rkf'n giirmii~lerdir. 
alıkikat deYam etmektedir. 

nıiicltlct "''el 'cçe g11 f're i:İtıwrul i· 
ılan a-.r 'aıu lnıaktaılır. 

fer \'agonları 'aparı lllİİf'~ı-f't-clerde ___ • -·------------
t<'tkikat ~ apaı·ağını hildinliğiıniz Na· 
fia Vekili B. li Çetinkayımın tenı
ıınızıuı 2~ ne ılo~rıı ~.-lı rim izden av-
rıJal'ağı lıalıı·r 'erilnıf'kteılir. · 

I ..-.-~ .JWV-

y arınki sayımız 
lıavemizle birlikte 

14 
Sayıfa 

Benzin 
VE 

.petrol 
Fiatlar yüzde 
elli ucuziuyor 

(Ya.:ısı 2 inci sayıfamı:.da) 1 

Vukuatın İngiltere. ile Fran nyr 
Akdenizılcki miinakalclcrini niiiılaf aa 
için <'İcldi tı>clhirler alına~a idıar eılc
cek hir ekle girme inden koı-kulrnak 
tadır. 

Jonrnalın Jlf'rlin nııılıahirincten: 
''Jstihharatmu.ı.a giirc, Alman harh 

İNG/l//'l(RB 1·ourıı .. ARAMA 
. Gf;!ıt/SI .GÖ/\'VER111 

, Loudrl\. 24 ( A. \.) - Time.;; ı:aze-
• • (So1111: Srı. 6 Sii. 1) , 

I 
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Fikir ve Edebiyat 

Sanat ve hürriyet 

Son ispanya bAdlsesl etrafında ecnebi matbuatı 

Bir ıtalyan g aze tesine göre 

! SanatkArı yetiştiren şartları t;ürr'lyet ve JI 

hUrrfyetslzllk gibi tabirlerle lzah etmek 

lngiltere vazıh bir cephe alamıyor 
Sovyetler Almanyanın teşebbUsU fçln azami hir kUstahhk diyorJıtJ 

J hiç bir şey iza~~"!.emektlr Roma, 24 (A.A.) - İtalyan yor.,, Lavaro Fascista gazetesi di· katler kat'i olarak Londra ve pa: 
matbuatı Almanya ve ltalyanın yor ki: riste anlaşılmalıdır. 

Sanatkar, sanat kudretini gös· 
terebilmek için hüriyete muhtaçtır. 
Bu sözün cazibesi o kadar kuvvetli· 
dir ki kimse buna hayır diyemez. 
Bunu, 'insan ya~mak için havaya 
muhtaçtır,, sözü kadar doğru saya· 
rız. 

Çok defa inandığnnız, üzerin· 
de dini bir tevekkülle mantık ve a· 
kıldan uzak olarak kabul ettiğimiz 
bazı fikirler vardır. Bunların ha· 
kikate ne kadar tetabuk ettiğini hiç_; 
bir zaman sormayız. Hiç bir zaman 
bunların kontrolü aklımızdan g~
mez. 

Bu. nevi fikirler zaman zaman 
salgın halinde insanlann başına mu· 
sallat olur. 

Sanatkarın hüriyet devrinde ye· 
tişec~ hakkındaki tetkiksiz, tahlil· 
siz kabul edilen hüküm de bunlar 
dan biridir. 

Sanatkar hangi dünyanın insanı
dır? Ondan neler bekliyebiliriz? 

Sanatkar dünya kuruldu kurula· 
lı mevcuddur. Hatta en değerlile
:ri de çok eski zamanlarda yaıamış· 
)ardır. 

Halb'uki gene biliyoruz ki; "Hü
riyet,. sözü sadece bir politika mef· 
llumu olarak insanların hayatına ka· 
nşalr çok kısa bir zaman olmuştur. 

Eğer hüriyet sözünden psikolo
jik mana'da ve yanud "determi· 
nizm,, dışında sonsuz bir hüriyet 
manası kastediliyorsa buna şu ya -
§ndığrmız dünyada: ayaklarımız top· 
roğm üstünde bir şakul gibi dolaş· 
trkça imkan yoktur. Politik mana· 
sile hüriyete imkan vardır. O da 
zaruretlerden hangi birini seçmek -
ten daha başka birşey değildir. 

Bence sanatkann teşekkülü ile 
hüriyet ve hiiriyetsizlik diye bir 
k"ayıd aramak, mevcud olmayan b!r 
şeyi scbeb diye göstermektir. 

Sanatkar varlığının sebebi eğer 
şu, bugün harcıalem şekilde ileri sü· 
rülen Politik hüriyet ise bütün diin
ya sanat hayatını, sanat tarihini 
inkar etmek lflzım gelecektir. 

Kafalarını, bir espri ve yahud 
bir fikir için feda eden sanat adam· 
ları, sanat için hüriyctin bir sebeb 
olmadığını göstermeğe kafidir. 

Nefi, Nesimi, ilk planda insa· 
nın aklına gelen isimlerdendir. 

En koyu istibdad devirlerinde, 
cemiyetlerin ferdlerine asla göz aç 
trrmadıklarr zamanlarda bile en bü
yük sanat adamlarının yetiştiğini 
görürüz. 
. Dahası var. iptidai cemiyetler 
Cle ferdler, modern cemiyetler ka • 
dar serbe~tçe hareket etmek hakkı
nı hiç bir zaman haiz olmamışlar · 
dır. Tabiatla jnsanın münasebetin
d.e bi!e.bir sürü kayıdlar, insan hü· 
nyctmı tahdid etmi§tir. 

. En güzel halk eserleri, Yunanın 
heykelleri, Mısınn mimari eserleri 
Hindin vedaları böylece insanlam; 
serbest hareket imkanından mah • 
ru~ bulundukları zamanın eseridir. 
Hala şaheser mevkiini muhafaza 
eden bu sanat hadiseleri, hüriyeti 
sanata sebeb sayanları tekzib ede
cek mahiyettedir. 

Sonra sanatkarın formasyonu 
bakımından da sanat adamının eser 
vermesi politik hüriyet1e alakadar 
değildir. Sanatkarı yapan, kuran, 
onu dile getiren hadise onun deruni 
hayatıdır. Deruni hayatın hamlesi
dir ki, ancak sanat eseri olabilir. 
Der~ni hamlenin matbu hale gel -
mesı, elden ele geçmesi belki bu 
şartlar içinde mümkün olamaz. Fa· 
kat insanların hayatı bir çene ve iki 
kula_k ~rasıQ~ geçtiğine göre sannt 
cserı bırkaç kılo matbaa mürekke· 
bine bürünmeden, birkaç ton ka
ğıdın koynuna girmeden de insan 
ruhuna sızabilir. 

Hiç bir istibdad, bir cene ile bir 
kulak armımdaki fısıltı d;nilen mlid· 
hiş kuvvetle mücadele edcmemistir. 

Yazan: Sadri Ertem 
Söze dair birçok şaheserler böylece 
bir insanın ruhundan başka insan
ların yuhuna nüfuz etmiştir. 

&ınatkfm yetiştiren şartları ara· 
malıyız. Bunu hüriyet, hüriyetsi.z
likt gibi tabirlerle izah etmek, hiçbit 
şey izah etmemektir. -

Giakomo 
Leopardi 

Olümünün yüzüncii 
gıldönümü 

tesid ediliyor 
Giakomo Leopardi meşhur bir 

l~_alyan. şairidir ki bugünlerde bü
t~n fat~st İtalya ölümünün yüzün
cu yıldönümünü tes'it etti. (Gia -
korno Leopardi) hilkatin nadir ya 
rattığı insanlardan biri idi. F ev -
ka~ide zeki ve çalışkan olmasına 
ragmen vücudü hastalıklı idi. 1837 
sen~si haziranının {14) ünde Na
poh_de arkadatı (Antonio Ranieri) 
ıimındeki meıhur muharririn ya· 
nında henüz otuz dokuz yaşında 
olduğu halde veremden ölmüf -
tür. 

Giakomo Leopardi'nin ölümün· 
den sonra bıraktığı eserler çok ve 
mütenevvidir. Hepsi kıymetlidir. 
Birçok ecnebi lisanlara tercüme 
edilmitlir. Bilhassa lisaniyata, ta· 
rihe dair eserleri ve a§tkane şiir -
leri şöhret almıştır. Fakat şair 
Kont ünvanını haiz olmakla be -
raber her vakit olduğu bu türlü 
eserler sahiplerine maddi servet 
temin etmediği için fakrusefalet 
içinde ölmüştür. 

Giakomo Leopardi'nin manevi 
kıymetini ölçmek için henüz on 
dokuz yaşında iken Viterbe ilim 
akademisine intihap edilmiş ol • 
duğunu düşünmek kafidir. Şair 
1822 senesinde Berlin üniversite
sine filoloji kürsüsüne tayin edil -
miş ise de sıhhatinin müsait ol • 
maması yüzünden bu vazifeyi red 
detmeğe mecbur olmuştur. 

Giakomo Leopardi verem has
talığından uzun zaman muztarip 
olmuştur. Hastalık neticesi olarak 
genç yaşta beli bükülmüş, vücu -
dü kamburlaşmıştı. Bu hal vücu· 
dü ile beraber ruhundaki büyük 
ihtirası da kemiriliyordu. Bundan 
dolayı şair ruhunun ıztırabını a -
teşli şiirler söylemel<le teselli ede· 
biliyordu. 

Bu tarzda garip ve acıklı bir 
hayat geçiren Giakomo Leopardi 
nin baş1ndan şöyle bir fıkra geç -
miştir: 

Şair 1835 senesinde bir gece 
geceyarmndan iki saat ıonra Na
polide bir dondurmacı dükkanı -

deniz kontrolünden çekilmesi et· "Almanya çok uysal bir hattı "AZAMI B1R KÜST AHLll<
11 

rafında. hararet.li ma~aleler yazı- hareket ittihaz etmistir. Halbuki Moskova, 24 . (A.A.) - İz'le~: 
yor: Trıbuna dıyor kı: lngiltere ve Fransa ·hiçbir adım tiya gazetesi "Leipzia l·ru"aı0 

''F 1 ·1 · · ' bu • • ransamn ve ngı terenın ıs· atmamıştır. Bunun içindir ki ln - rü hadisesinin Almanlar tarafııı 
t~dikleri tahkik~t Alma,?ya için giliz ve Fransız gazetelerinin mes dan istenildiği tekilde halled~ı · 
hır hakaret te~kıl eder. Bmaena - uliyeti başkalarına atmak isteme· me:nesi yüzünden Yon Neurath 1~ 
leyh ~lm~nya ~unu k:ıbul _ede · leri gülünçtür. Hakikat sudur ki Londraya yapacağı ziyaretin te t 
mezdı. Boyle hır teklıf aynı za - 12 haziran tarihli 4 devl~t anlaş· hirini mevzuu bahsedere!i diYC 
manda kontr?l _kom~~esi.?in nı.hu- ması işlememiştir. iki büyük dev· ki: ''Cümhuriyetçi tahtelbah'~le; 
n~ da muhalıftır. Çu~~u ?.? ko - letin kendilerine ve!'İ)mis olan va· rin LeipziS? kruvazerünü torpıII . 
n:ıı~e a~asın~an her hırı d~ge~l~ - zifcnin ifasında emniyetlerinin meğe teşebbüs ettiğine dair u'/ 
r~nın so~lerıne karşı a~~arı bı~ ı - garanti edilmesi talebinin verine durulan yalan kadar tahrilc .. '~ 
tımat ~oster1?ekle mukellef_tır. getirilmesinde mükerrer clcfa lar şantajcılık usullerine daha kılf ' 

. İngılt~renın hattı har:~~tn~de aciz kalan bir komitede 11za ola · tahça bir misal tasavvur elf11e~ 
bır~en bıre hasıl olan degışık_l.ığe rak kalmalarım kim istiyebilir? çok güctür. Bu uydurmaların t:ı.h1 
gelınce, bu devlet dt\ha son gun - Almanva ve ltalya ademi miida - rik mahiyetinden şüpheye 111tıh' 
lere kadar müsbet bir anlaşma yo hale işinde samimiyetle tesrik; ""':e yoktur. 
lunda dehşetli .bi~ he~es gös.te~~ - sniye amade hul-:.tm'vorla::-dı. Fa · Almanlar Londra konuşn'1~1•;. 
yordu. Hal~ukı. ş_ım~ı ~de:mmu · kat ne Al:ranva ne de ltalva a!la rını Avrupamn kollektif emrıı\ 
dahale k?mıte~ının ınfısahına .y.ol kendi gemilerinin ve cocuklarınm tini baltalamak ve üçüncü Reich. 
a5ac~k bır vazıyc: '-· -~· .. ında ıh · taarruza uğramalarına ve taarru· tecavüz hedeflerinin tahakkuk~. 
lafgrız davranıyor. Bunun sebe - za uğradıktan sonra da notalar te- nu temin ede~ek yolları ac01sk 

1 

bi şudur: l?giltere tamam~le. Mos alisiyle iktifa olunmasına muva - çin ümit besledik!eri mÜdCe~ç~ 
kov:aya tabı olan Fransa ~ıbı bol- fakat edemezler, o noktalar ki hiç Neurath'rn Londraya davell

11 

şevık aleyhtarı taraf lehınde a - bir 'eye varamadıktan 1"aada bir memnunivetle karsılamışlard•· 
çıkça vaziyet almak istemiyor. çok defa olduğu gibi Valancia hü F k t t ·ı· h"'kA t' . vcrı 
ı ·1 h b' h 1 b'l k d a a npı ız u ume anın • ngı tere vazı ır cep e a a ı - umetin en ccvaosız bile kalma· N th'l t .. d h tele 
mek imkanını kaybetmic bulunu- "' hkA d B · 'd ,. h k" · e~rtahd"at t~po.lnya mul ~ ~ ,.ı;' 

"1: ' ga ma um ur. u ıptı aı a ı · rım a ı e mıe c rıese esır1111 "" .• 

--G~--:-.-=.----,:-----.--------------- rüşece<{ini ve f n giliz büvük e!c
1 

un erın peşinden : sinin de BerlindP bu anla~n-~ 11111• 
lngiltere tarafından umumi A~., 

Y k 
• ı rupa sulhunun srarııı.ntisinde . 

1
1 an esıci eri tutan merhale olarak telakki edildi~I~'\ 

beyan etmesi. Alman f?cist1--r1'° ,i 

b k ı 1 
Londra müzakerelerinden he't'e sa 1 a 1 ar kaçması için kafi gelmiştir. ·ı~ 

Alman f aŞistleri frrrilter · 
1 ı 

bir anlaşma yaparak kollarını }11
• 

lamak istemiyorlar. Alman .•; fstanbul Emniyet Müdürlüğü şehirde hırsızlık ve yankesicilik 
vukuatını kökünden kesmek için mahirane bir çare bulmuş. Hır
s:z1an ve yankesicileri yakalamak için eski sabıkalıbrın ynrdımm· 
can i~tifade ediyormuş. Bu cümleden olarak Piç Hasan ve Şakir 
İ;:ınıİudc il .. i ;:ıc:ılııkdlt ..runl ... ~.l)h . .:I, bu.all I ld.kh. ;.,, .. : •• .J w ı~ : . ~...ı ...... u 

şüpheli bir vaziyette tutmuşlar, ikinci şube memurlarına teslinı 
etmic:ler. Tahkikat neticesinde bu adamın jilet ile çeket keserek 
yankesicilik ettiği <lnlaşılmış. Böylece sabıkalıların meşru iş bu· 
lanık kendi yerlerini tutmak istiyen Rdamlan yakalamağa başla· 
dıkları hırsızlar ve yankesiciler arasında duyulunca zabıta vukun· 
tnım arkası birdenbire ke:;ilmistir. 

Dinsizin hakkından imansız ~gelir, derler; hırsızların ve yanke
sicilerin hakkından da sabıkalıların gelmesine hayret edilmez . .Su· 
nunla berober Şeyh &dinin: 

Alcrbet ğürkzade ğürk şeved 
Gerçi ba aderni büzürk ,eved 

Nasihntini de unutmamak, bu işte biraz ihtıyat payı ayırmak. 
gene sabıkalılar üzerindeki kontrolü elden bırakmamak lazımdır. 

Hasan Kumçayı 

na girmiştir. Biribiri arkasından - Efendiler, biliyor musunuz 
üç tabak dondurma istemiş, ye - ki güldü~ünüz bu adam Giakomo 
miştir. Böyle küçük vücntlü, kam Leopardi'dir!,. 
bur bir adamın büyük bir hara - D emi§tir. Bu h it ap karşısında 
ret ile dondurma tabaklarını bo - kalan mü,te:iler hayret içinde kal 
~alttığrnı gören müşteriler etraf • mışlar ,hepsi de uunarak sessiz, 
tan bakıp gülü,mcğe başlamışlar- sadasız dükk:in dan çıkıp gitmit -
dır. Bu sırada dükkana şairin ar- ]erdir. Bu fıkra şunu gösteriyor 
kadaşı Antonio Ranieri girip de ki zavallı şair o gece hastalık nöbe 
bu manzarayı görünce bu neza - t i geçiriyordu . Biribiri arkasına 
k«:tsiz hale fevkalade hiddetlen - J üç tabak d ondu rma yemesi bun · 
mış~ dandl. 

§istleri tecavüzde serbf"ıtliJdcrııt. 
muh?fa?a elmeği tercih rdİ'frrf,. 
lar. İngiliz siyasetcileri bir de,.,, 
Jul ... \'"°" l\.auı uıuıc:>ııuu '"' J· • 
f~~ist rnütearrızlara yapılaca~ .. }( 
taviz ve onları her memnun etl,, · 
teşebbusü onların tecavüz hır5 ti~ 
rını artırmakt -''l ve daha kii!te • 

b L b' C ve arsız kılmı:ı.ktan n" .... a ır · ~ ·r 
ye yaramaz. Faşist }~manY• ·ı · 
dörtler anla,ması seklinde 1ıı~1jt' 
tere ve Fransavı cür.ıh""ivetr' ' 
panyaya karşı bir müdahale f~"' 
liyetinc sürüklemek istemek! .:~ •, 
kikaten azami bir küstahlık go 
lermektedir.,, __ ____./ 

Benzin ve petrol bugün
den itibaren ucuzluyor 
JJenzin 'c petrolden alınmakta o

lan giiıııriik rP~mİ ile istilıliik VP-rgi i· 
ni indiren kıırıun hugünkü resmi ga· 
zele ile JU"·rcılilnıcktedir. 

Kaıııın .. ııc;;:ri tarihinden muteber 
olacıİğınılan lıeıızin fiyatları hugiin· 
~]en itilıareıı inecektir. · 

Riivük ~Hllet f edi inin kabul et· 
tiği kn~mna gijre 31 mayı 935 t:ırilıli 
'e 2250 numaralı kanuna hağh cet· 
'elde) azılr re imlerden 61J;; R pozi · 
)'Otıtma aid ] 3 .20 rakamı 6 liraya. 
695 C 11oı1i ) onuna aid J 2.65 rakamı 
,Jn G liraya indirilıııi~ı ir. 

Dahili i tihJak. vergi i kanununa 
ınüzil 2448 sayılı kanun dalıi tadil e· 
dilnıi , hu kanunun 69 uncu madde
sinin fl fıkra 1 2:)0 kuru~:t inıliril

lllİ§ tİr. 

Diin Basvekalcllcıı i tanbul Yilii· 

Yt•lİrıe Jıir tclı•raf rre]llli"• kanunun 25 , ~ M , 

hazirnn giinii rc!-mi gazele ile ne~re· 
ılilc<'t•~ini, lıenzin<'İlcrin ihLikara ~ap
nıaınıılıırı i~in irahetlenlere tehli~at 
yapılı mı ı 'ı: tedhir a l mnıa:o;ı hildiril· 
ıııiştir. • 

Viliı, et ke, fİ\'cllen ka' makamlar
la nalıi):C ıniiıliirİerini 'e ;ıi~er alaka· 
ılar ~ .-rlcri lıahcrclar l'tıni ~ tir . 

Bundan ""' d kilo:-n 21.91 kuru· 
~a satılan 1ıcnzin, varından itibaren 
l :i.:iO kunı,a. 10.40 kuru~a satılan 

'
ırtroliiıı kilo u ıln 7.:l:l kurıı"a inıııi ... . . 
olıl11~11 lınlılc atılaruktır. Bu ::-urctlı: 
gerek h~nzin, gcrehc petrol fİ) alla· 
rınd:ı 'iizıle elliye yakın bir fiyat dii~ 
kliıılii~ü olaraktır. 

Hu ':ıziwt: hazı hih iik lırnzin 
kuınpanyula.rmı z<ırara ~okacağı iddia 

ctlilıııckte j .. c ılc. lın u .. ıa Yariıl dc~il
ılir. Kanım ı,:ıkıııadan e'' el hü) iik 
lwnziıı ~ irkctlcri ıniiıliirlcri kalıarık 
ı:tokları lıulnnılu~u ı·ilıetle Ankarava 
giclert!k ı:;toklnrının yeni kanun iize
rinılen ~ alt ık ları takti inle zarar ı?;i)re· 

reklcrini ~İ)) lenıi ler. lıu lı1Nı .. ıa hir 
forıııiil lnılunııı:nmı i~tcıııi~\rrtlir. 

Bu ,irketlerin i~tckleri nazarı iti· 
hara alımırak -.toklarım o:atahilıııelı·· 
ri için kanunun ııc~ri on gün \elıir , .. 
clilıııi:;tir. E:,.a·cn lı:ıher 'ı•rilıJiğirıe 
giin·: hu irk et lcr p;itınriik t f' nı ini 
malları aıwak pİ) ıı·a' a -.aıı ~a ı.;ıkarıl
clı~ı znıııan 'erıııektec.lir. Şu lıaldP. hu
racla hir zarar ohltti;ıı iılılia .. ı flo~nı 

de~ildir. 
Di~ı·r taraftan lıC'ıızin 'r j,t ilı lrık 

recminin İfüiirilııırııi hiitiin ':ofiirlcri 
pek haklı olarak ~c,·iıı<lirıııck.tcdir. 

·f 
)ll~ I" 

Londraya di.invanın Jl'l~ ti<' .. 
yer!erindcn müsabnkaya ıŞf'l;ı( 
etmek üzere gelen k~dın r tl'f\, 
ler, beraberlerinde men'11e ;i'., 
rin şaoka modellerini ~e { ;111

1
, 

diler. işte yukarıda Al_ı~ ~: ~i)'..t 
simli Amerikan teni~çısın ıı' i . 
diği bir şaok:ı ki. saclarıJ'l !ı>~e. 
kıs'Tlmı acık bırak,-aktaclır·. ,.ıı 

• · d lr.Y' o• 
ta b:ı~"· sarılan bır krr. e fh'"f1'Jt 
dırıyor. Alt baıınd.a bır tıf1 ft • 
üst ya:ımda ise aynı kuı-a$ ıJ• b~"f 
b. . . b" k.l d r Sut1 Jıı ıc1nn ır ı:e ı var ı · 1.:;r.tı ır "f ·'1"" ~" ır 
radf'L da ır.marlam<' 1t Jll\l. fe ş 
sanrrız. Gl\yct pratik, serırı 
bir fapka. 



Şark vllAyetlerimlzden mektuplar -

Bor kasabasında neler 
hatırladım? 

Derin ve tatlı bir uykudan garib 1 
seslerle uyandım. Tren kapkaran· 
lık bir yerde duruyordu. Bu ka· 
ranlık ve garib aesler:.iı geldiği istaı· 
Yon neresiydi} Anlayamadım. Fa· 
kat tren kalkarken, ilk defa kulağı · 
ına garib gelen seslerin, lstanbuldr. 
duymadığım kuş ötüşleri olduğunu 
anladım. 

Tren tekrar durdu. Kompartr 
ınanımın altında ciyak ciyak bair 
ran bir sesle tekrar kalktım. Bu on 
iki, on üç yaşlarmd1t bir çocuktu: 

- Dolduralım.. Su dolduralım. 
Diye bağırıyordu. 
Kmkkalenin bunaltıcı sıcaimdan 

sonra saatlerce güncıle kavrulan 
atepler geçtik. Gece yalnız pence· 

...reyi değil kapıyı da açtıktan sonra 
uyuyabilmittim. Halbuki şimdi so· 
iuktan titriyordum. 

Su doldurmak için müşteri ara
yan çocuk ela ÜfÜyordu. Fakat yü
zünün rengini değittiren soğuğa hic 
ehemmiyet vermediği belli idi. 

- Ütümüyor mu•un) 
Diye sordum. 
- Soğuk mu var ki .. 
Dedi ve sonra ilave etti: 
- Az sonra güneı çıkacak .. 
- Burasının adı nedir} 
-Bor ... 
- Daha evvelki istasyon Niğde 

tniydiL 
- Niğde idi ya.. Orayı biliyor 

ıun da burayı niçin bilmiyorsun} 
Borlu cocuk bu suali sormakta 

haklı idi. Fakat bunu, bulunduğun• 
iataayonun Bor olduğunu öğrendik
ten sonra anladım ve zavallı Bor'P. 
bir daha içim sızladı. Çünkü ben 
Bor0 u gıyaben tanır ve gıyaben om~ 
acırdım. 

Niçin mi?. Anlatayım: 
Ve bunu aPhtmak için bundan 

Uallcı J;y & l.lıı •._.,ıh;. vıu........ 1 ı .... ı .... ı 
ete. bilirsiniz; §Öyle bir darbımesel 
"ar: 

Geçti Bolunun puan 
Siir eteiini Niic:leye ••• 

.. 

Evet ben birçok yerde sordum 
\re bana hepsi böyle söylediler. Fa
kat söyliyenler düşünmüyorlar, ".\ 
Bolu ile Niğde arasında dağlar var. 
Bolunun pazarı geçince etek Niğde· 
Ye sürülür mü hiç~. Tabii itin bu 
tarafını dü9ünenler yok. 

Bor pazarına geç kalan ve bu 
tirin pazarda C§yaa:m aatamayanlara 
biraz daha ileride bulunan Niğdeyi 
Söaterir ve: 

Geçti Bor'un puan 
Sür eşejini Niideye... ı- • 

Derler .. 
Fakat zavallı Bor"un (R) sı kim 

bilir hangi peltek konutan bir va -
tandqm ağzında (L) olmuı ve Bor 
kaynamıı gitmif·· 

lıte Bordan geçerken bunun için 
ona acıdım. Bu yazımı okuyacak· 
lar birer vclile ile bu yanhtlıjı tar 
lıih ederlerse belki bir gün darb1111e

I yerini bulur. 

Bu veaile ile •1._IÜ •nele = Lta kurban lıitinit lü iti ...-ı 
.. terelim. 

' H.ıeb_.ilt. 
kpnlları ........ 
Derler. Fakk Haleb ile uwinbt 

al&kan ne). Bunu lr.inite clÜfÜn • 
bıez. Eğer Halcbi diye bil ölçünün 

vcud olduiu hatirlamna, Hale-
• nin de Bor gı'bi kurban tıittiiini 

~ımız. 
Bir de: 

Baidad aibi diyar ohnu 
Ana gibi yir olmaz. 

T 

Ne kadar dü.tünseniz, kafanrz1 
~rsanız "Bağdad., ile "ana., arasın
.._ en küçük bir münasebet bula -
~mız. O halde j). O halde ta· 
~ bu da yanlııtır. Çünkü bu gibi 
~ler.~ima ?i~ münasebet arkasın· 
ier ft aoylenmıftir. Bu münuebet -

ortadan ~alkınca da mana kal· 
:!1az. Yukardaki darbımeselin as-
11 da ıudur: 

Baidad ıibi di,... olmaz 
Ene ıibi yer olmu. 

\j E:ne'nin Bağdad yolu üzerinde 
r 11eale kabak çekirdeği aatanlara, 

ki bu sözün niçin söylendiğinin ma· 
nası anlaıılmı§ olur. 

Bor ovasını hafif bir sarsıntı ilt> 
geçiyoruz. Uzak dağları saran sir 
yavat ya.vq dağılıyor ve güneıin 
kızıllık.lan bu dailarm ardından yük· 
ıclmek üzere .. 

İstanbul - Ankara yolundaki 
mebzul meyvt: Ankaradan aonra 
yok .. 

Bozöyükte: 
- Eilenceliiiik .. 
Dive lstanbul aatıcılannı bastıran 

bir ~le kabak çekirdeği tasanlara, 
Kınklualeden sonra Mamadlarda: 

- Dut, dut.. iyi dut .• 
Diyen Yath köylülerin meyve -

lerinden bqka meyve göremedim. 
Yalnız geçtiğimiz her yerde tre

nimiz büyük bir zevkle aelamlanı • 
yor. Dikkat ettim: evinin önünde 
oynayan bet altı yaşında bir çocuk
tan tarlaımda çalıpn seksen ya,m
da ihtiyara kadar her Anadolulu. 
ya şapkası, ya mendili veya eli ile 
bize uğurlu seyahatler temenni e"' 
diyor. 

N(yazl Ahmet 

Yenllı~ğıt paıalarımız 
Cilmhurh•et Mt"rkez Bankal!ı yeni 

ı. 5, 10. 50. 100, 500, 1000 n~ 
5000 liralık kiğıd paralarımızın en 
kısa hir zamanda tabedilmesini ka· 
rnla~tmnıştır. Yeni paralarımızın §C

ki11t-n f<"l!bit olunmu~tur. 

Paraların basdmaımda huır hu· 
lunnıak üzere .Merkez bankasından 
hir lıeycl bugünlerde Londraya gide
cektir. 

Bunların aKuıtoıı nihayetinde te· 
duüle çıkar&lmau ,.e me,·cud Jr.ipd 
paraların hu tarihten itibaren teda
' illdrn kaldrrılm••ı m•••·•-·1.fi• 

ROM f ELÇiMiZ Rl!GON GIDll'Of? 

B~r .aydanheri ,eJırimizde ,.e hil
lu1mct merlr.t"Zinde bulunan Roma bü
yük ~içimiz B. Hü eyin Ha~ıh bugün 
ııaat oatla Loid Triyeatinonun ''Rodi,. 
'apurile Romayı ,:idecektir. 

Eski bir basımeol 
YUzUncu yıldlnUmUnU 

kutluluyor 
Dünyanın kıdemli baarm evle

rinden biri yüzüncü yıldönümünii 
lalthlh11or. 

la;tliz edebiyatını, yabancı 
memleWlerde yaymaia yaramıt 
ota. ••Tıpc:Naita,, iıimli baııın 
9'i A1ıt1anJannı Leipzic ıehrinde 
tam yüz aenedenberi faaliyetine 
hiç ara Yerm.Uizin deftlD etmit· 
tir. 

is edebi,a· 
gl!ll .. ta buladı 
..... ,.b kitap· 

••Nl~=uıdo ...... L~::::,~. pek 

a».ı-....a.m ilk ldta l.._i -
lhr ed atlen Bal•er L,.tton'un 
"Bir ceatiJmearia terlriizeıtleri,, 
iıiınli eaari o1muttur · Müteakiben 
DicJıen'in; "Pickwicb., hikiyele -
ripi baımıılar ve onun ardından 
Bnon ve Bumt cibi Jiikaek t•ir
lerin eıerleri gelmiıtir. 

Bartın bu neıriyatın in9(ilizce 
,.lmak üzere 5300 cilt kitabı var· 
dır. 

Buıilnlril Alm"" neıli, inan -
liz edelrinhnın Sbaw •e Wellı, 
Galıworthy ıil»i sahıiyetleri hak· 
kmd• bilaı1erini Tauchnitz net · 
riyatına med)'Undurlar. 

Bu netriyattan Avrupa '8hir -
lerinin bUtüa kütüphaMlerinde 
en &f&it birkaç cildi bulunuyor. 
(T ite Obteruer). · 

Yeni gelecek 
göçmenler için 

Hl•aı oapaı u KIJ•ten
cege hı e~ et et il 
Geçen yıl .Wuiu gilti bu yıJ da 

Romanyadm memleketimize ~n 
getirilecektir. B1a itle meyul bulunan 
Sılıı.t ve lçaimal lılaaveaet V eületi 
«etirilecek '6çlıaenlerin iyi bir tekil
de itkin edilerek iyi Jlrer mftstahıil 
olmalal'Dll teb.ua mablfdile bliltln ~ i
Üyet1erde yapmalr.ta oldu~u tetkikatı 
ikmal etmiı, esatir bir proje hazırla
mı,tır. 

Vekalet, di~er taraftan ela husmi 
'apur Jr.umpanya1arile temasa gt"c;erek 
memleketimize ~elmek iııtiyen gijç· 
menlere tenzilatlı tarife yaprlmHmı 
,.e isami ~kilde sühulet ır;öıterilme· 
sini tf'mİn etmittir. 

Göçmen nakline. hu hafta.lan iti
baren başlanacaktır. Hisar Yapuru 
Kö!\lt'ntt\ e hareket elnıi~tir. Bu ,·a· 
purla hirka~ ır;ün f.onra memleketimi· 
ze ilk parti olaral. 1500 göçmen gele
cektir. 

. Gazi ltlJprDsil 
Gazi köprüsünün çimentodan te

mel oyularmın dökülmesine hatlan
mıştır. Ayaklar tamam olduktan son· 
ra denizde tutturulacakJarı yerlere 
çaklmıa~a ha,lanacalr.tır. Köprünün 
demir aksamı da AJmanyıtda yapılma 
ğa ba~lanmıştır. 

Bunlann bir kumı ilk parti ola
rak bir aya kadar ,;elecek. belediye· 
nin Balat atelyeaİn•le monte edilecek
tir. 

Odun ihtlkllrı tahkik 
ediliyor 

Odun ,.e kömür ihtikan etraf mda 
belediye mürakip1f'rİ dün de meşgul 
olınu§lardır. l\lürakipler dün mahal· 
le aralarımlaki kömürcilleri dolaşa· 
rak fiyat almıılardır. 

T,.tkikat birkaç gün 7.arf'mda ta· 
maınlanauktır. 

Yeni motor/er 
Görülen ihtiyaç üzerine Liman i· 

daret1İ taraf rodan Almam·ava ısınar 
lanmıt olan mot(>rler. a;·ı~ 27 ııinde 
İstanbul limanına :;elmi~ bulunacak· 
tır. 

1\foförler, modem te!;lıizatı ihti\'a 
t"ttiği gibi tok zarif \'e süratleri de 
pek {asladır. 

Liman idaresi, hunlart kı~a bir 
zamanda e kilerin araııma karııma· 
smdan kurtarmak itin ~nlük mesai 
arasına koymayıp, acil ihtiyaçlar kar
tmnda kutlanacaktır. 

Amerika gUmrUklerlnde 
tetkik yapmak için 
Gilmrüklerin modern bir hale ~

tirilmesi huıumnda her yıl A\TUpa· 
nm muhtelif limanlarmda tetkikler 
yaptırmakta olan ~rükler idareıi, 
bu yıl da ayni maksatla bazı müdür
leri A' rupaya ır;öndemıqe karar ,·er
nıiıtir. 

Aınerilr.adaki bütün Kiimrük ınu
aınclitını tetkik etmek üzrre tavin e
dilen ,ehrimiz ~mrük mümeyyisle
rinden Sabahattin yarın Amerikaya 
lıarf'ket edecektir. 

Müme}viz Sabahattin Amerikada 
4 ay kalarak çok esaslı bir şekilde A
mf'rikan p;üm1üklerini tetkik edecek. 
a\ detinde hu tetkikatını bir rapor ha 
lindt" hazırlryarak Ktimrük ,.e inhisar
lar ,·ckilet:ne ,·ererektir. 

DAVET 
1'npkap1 Yok.•ullnm yardım (Fıı

karaperver hayır rnüesstosesi) K11rıı
mundpn: 

ff f"r fiç Y'lda kun1lma!\1 ı;t'reken 
kon~rt'. 26.6,937 runıartesi günü 11a
at 17 de Topkapıda tramvav cadde
ıindeki kurumun kendi e\"İnde topla
nacaktır. • iıamnameye ~"' kon~e
ve •elehilmek tartlarmı vapmı~ olan 
btitün tiyeler yuı ile ç~nlmqlardır. 
Bu farllarda olan üyeler ••yet ve her 
nurlıa çağınlmamış iseler hu vazımr 
zı hir ça~ınk saymararmı ,.e çağırdın 
ıünde gelmelerini dileriz. 

Şehrin çöpleri 
Bazı semtleıdekl 
çllpleı gene şehir 
d11;ına dökülecek 
Beşikıa, 'e Beyoğlu semt1f"rinin 

çöpleri haziran bqmdanberi dt-nize 
dökülmekte idi. Di~er !\emtlerin ı;i;p
leri haklr.mda henüz bir karar \'eril· 
mei ti. 

Ö~rendiilmize göre, E~-üb. Fatih. 
Bakırk(i\'. ('gkiidar, Kadıköv çiipl<"ri· 
nin hu ~ene clt-nizP. dökül~esimlen 
nzgeçilmiştir. Buraların ~öpleri şeh
rin dışındaki yerlere dökülmekte de· 
,·am efle<'ektir. 

İl'tanhul ti;pleri Zeyrekte yapılan 
ietas,·onda toplanma\ta. huratlan kam 
yonl~ ,elıir harİ<'İne ~t>tiirülmt"ktedir . 
Çi;p .rnkülen yerlerde çöplt-r kimye
'i maddelerle imha edildiğinden ııi· 
nt-k tehlikesi ,·arid giirülmt'mektedir. 

iş Kanuna eıra/ında 

işçi şikayetleri 
devam ediyor 

KlmUr 1,çuerı ıecalerı 
munavebe ne çah,.caklar 

lı kanununun ıner'iyete girdiği 
günden beri iıçiler taraf mdan yapdan 
tikiyetlerin arkası henüs kcMlmemiı
tir. 

Memlekette oldukta milhim bir 
ekseriyet teıkil eden İKİ ımılmm 
mukadderatile oynıyan müeueaekr 
hakkında kanunun verdiği haklara İı
tinaden alikadar it dairesi, esaslı tah
kikat ,.e takibat yapmakta olduğu 
halde bu şikayetlerin önüne bir türlü 
geçilememiş olmuı, hayretle kartılan 
maktadır. 

11 dairesi üçüncü mmtaka baımü
f ettiti H.alfik bu şikayetlerin f azlalr 
ğmr göz önünde tutarak müf ettiılere 
yeniden icabeden talimatı vermiştir. 

Diğer taraftan dün iş dairesi mer
kezinden şehrimiz iş dairesine yeni 
bir tebligat yapılmııtır. Bu tebligat· 
ta; Er~li. Zonguldak kömfir ha,·za-
11mda -;alı,an İ§~lerin oradaki hnıu
tıi vaıiyf'tleri nısan itibara almarak 
gece çalışma nöbetlerinin münavebe 
usulüne tabi tutolrnasmm is kanunu
nun 43 üncü maddesinin 4 Üncü ben
dinin ikinci f ıkrasma tevfikan izin 
Yerilmiş olduğu bildirilrncktedir. 

Bundan e,·nl. bu bölgede çalııan 
i~çilerin. mühim bir kısntt 1R~li; i
ki ay \'eya daha (azla faedasız ~ece 
çalıştığı halde. dijer işçiler de müte· 
madiyen ~ndüz çalı.makta ve bu ııu
l'f"t1e işçiler ar&1mda hir mfü·nenetıiz
lik hn11\Jle ~lme'kteydi. Dün keyfiyet 
ten haberdar edilen Ere~1i W! Zon· 
~ıldak kömür itçileri münaYcbe uııu· 
1ü denilen \"e iki haftada bir dcği,en 
hu nöbetleşme şeklindeki çalı,madan 
r:olc 'e\ inmi•l~rdir. 

Yeni tahlisiye 
istasyonları 

Karadeniz ıalaillerinde } eniden 
yapılar.ak olan tahlisiye istnyonlan 
için Karadeni•de tetkikler yapmak ü
zere ~itmiş olan tabii iye umum mü
dürü ecanettin dün Ahu vapurilc 
ıehrimi&e dönmüttlir. 

Umum müdür, Karadenisde de· 
,·aın eden bir haftalık ıevahatinde 
&OD defa yapılan Samsun tahlisive is· 
tasyonunn tetkik etm~, Rize ve Trah· 
zona kadar ~iderek buralarda tahlisi
ye istasyonu için mü11aid yer olup ol
mad•iını ara;tınnı,nr. 

Ö~rendiğimize ,:iire; Karadeniz 
ı:ahilinde. Trabzon, Rize , .e Giresun· 
da olanak üzere avrtlan istasyon mır 
halleri münasih l'Üriilmüı:tür. 

Umum miklür. dün ;etkiklet"inin 
netirf'ııi hakkmda fehrimizde bulu
nan •lf!nİs müsttıarı Sadullaha izahat 
'"ermiştir. 

SOJIYET ELÇ/ İ BUGÜNGCLlYOR 
B._Wı Sovyet büyük elçi6İ B. 

Karski Ankaradao tehr"mize gelerek. 
temınmr. ha~lanpcında Moekovaya gi· 
decelr.tir. 
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f Kavgadan sonra 
ölen kadın 

Dava sun sa/haya 
geldi 

Şileıfe hir tarla yüzünJPn Ali lr 
u Emine. ~iikrii kn:ı Emine 'e Rifllt. 
Şükrü. Hanife armnnda ~en .ene 
bir ka' ~a ol mu~. bu arada Hanife ha· 
,mdan varalanm~. hir miiddct sonra 
iHmü~tü. 

A~rcezada bakılan bu dö' ü~ da· 
,·ası "on safbaema ,;elnıiıtir. 

Dün müddeiumumi iddiasnu llCI"' 

detmi,. Rifatin Hanifeye katil katile 
''unnadıPuı, Hanifenin başına \'Urul· 
masile nezfi dimaiiden öld~ü eöy 
liyerek Rifatin ve dij,erlerinin cesa 
kanununun muhtelif maddelerine gü
re ceaılandmlmalarmı İltemiftir. 

Duruşma mçlnlann mtidaf aası i-
çin ha~ka güne kalmııtır. 1 

a..ı1ct•• eulh mahkeme
sini •oyan RNahkGm oldu 

Beşiktaı eullı rnahkemesi \ 'e dis· 
paneerini ıovan Cemalin muhakeme
si asliye dördfincG cezada dün eona 
enni~tir. 

Cemal ıutunu itiraf etınİf, aç kal· 
dığr için hu hınızhğı yaptığmı tıöyle· 
miıür. 

Hınız b~ ıene üç ay ha.,.e mah· 
kUm olmuıtur. 

Eekl pul kullenmekten 
beraet 

T e İsalı elelr.trikiye fİrketi memur
larından l\larsel, TristoheJlo, :\Iüiz 
müıteriJerle yaptıkları konturatlarda 
eski pul kullanmak su~ile litüncü ce· 
zaya \'erilmişlerdi. Diinkü l'elsede 11nç 
ıabit ~rü)nıiyerek her ütünün bera· 
etine karar ,·crilmiştir. 

Bir kuzu budunu 
çalan •dam 

Aksarayda oturan 78 yaımda Ko· 
dir isminde bir ihtiyar Aksaraydaki 
kasap dükkinlanndan birinde büyük 
bir knıu budunu çalarken yakalan
m1', Sultanahmed mlh ceu mahke-
meaine ,·erilmiıtir. . _ 

Kadirin ıuçu sabit olmuı, yirmi 
bet 'giln hapse mahkum olmu~tur. 
Fakat çok Yatlı olduğundan cezaın tea 
cil edilmiıtif. 

lstanbul mebusları 
halkın lhllgaçlaı ını 

dlnllgorlaı 
İstanbul mcbuslan üç gündenbe

ri telırin muhtelif semtlerini dolaı· 
makta, Halke,·Jeri 'e Parti merkezle
rinde halkın ihtiya~ları etrafında not
lar almaktadırlar. 

Mebuslar e\""Velki gün Bqiktat 'e 
Beyoğ1u. dün de Üsküdar semtlerine 
gitmi§lerdir. 

Bugün Kartala gideceklenlir. 

Sogadı almayanlar 
DUn ak~amki ~telerden biri 

şimdiye kadar 10yadı almamıı olan
larm ccza1armm affedileceğini yazı
yordu. 

Y aptığımrz tahkikata ~cir«" viJi, e
te hüyle bir emir ır;elmit d~ildir. An
<'ak mazeretli olup ela şirndive katlar 
sova•lı almamı• olanlar hakkmda ne 
gihi hir muamele yapılacaKJ Dahiliye 
V ckiletindt>n sorulmuştur. 

BeJollu HalkevJnde 
eteno ralJ kureu 

BeyoRlu Hal keı:inden: 

1- E,·imizde 1 Temmwı 937 ta· 
rihindcn itiharen stenografi kunu r 
tılmıttır. 

2 - Kurs haftada iki drn olmak 
ilzere iit ay ıtirecektir. 

3 - D~r~ler pazartel!İ 'e ~r~rm· 
he ~nlrri ~aat 19 da hqhyaraktır. 

4 - Kunun hitamında imtibu 
yapılarak kazuanlara ehliyetname 
, ·erilerek tir. 

5 - Kursa iştirak için orta tahıi· 
lini bitinuiı olmak lazımdır. 
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Kadlrcan KAFLI 
imparator nihayet Umur Beyef 

müracaata mecbur kaldı. 

Tefrika: &3 

madığını bildirdi: 
O zaman Umur Bey bağırdı: 

Ankar3.da hayat 
pahalılığı kalkıyor 

Ev ve dükan kiraları 
ucuzlamak üzere Kantaküzenin mektubı~, Umur 

Beye derin bir sevgiden ve Pren -
ses treninin selamlarından bahse
diyor, Bizanslılarla Aydın oğul -
ları arasındaki dostluğun sarsıl -
masmdan dolayı müteessir olduk· 
larını, bunun kendilerinin ellerin
de olmayan sebeplerden ileri gel
diğini yazarak yüzyüze görüşmek 
arzusunu bildiriyordu. 

Umur Bey askerle dolu otuz 
gemi yolladı. 

- Ne dostluğunuz dostluk ne 
dütmanlığmız dütmanlıktır. Ne 
kancık heriflersiniz! Bu donan -
ma ve bu askerlerin buraya nasıl 
geldiğini biliyor musunuz? Git, 
sinyoruna söyle, yann sabaha ka
dar yirmi bin altın göndermezse 
hem ona hem de Gifrilos serseri -
sine karşı harp açıyorum. 

Elçi birkaç defa gitti, geldi. 
Hediyeler getirdi. Fakat Umur 

Ankara, (Hususi Muhabirimiz
den) - Dahiliye Vekaletinin mem· 
leketiınizin birçok yerlerinde, bil -
hassa Ankarada, yapılan arsa spe· 
külasyonunu önlemek için yeni ted· 
birler aldığını ve bir kanun projesi 
hazırlamakta bulunduğunu telefon 
haberi olarak bildirmiştim. 

Bi.itün bu masraflar belediye 
bütçe.-,inden çıkacaktır. Dağınık bir 
halde viicude getirilen ve gittikçe 
şehir hududları dışında yapılmakta 
olan evler yüzünden belediye bu 
hizmetleri yapabilmek için yeni va· 
ridat elde etmeğe çalışmaktadır. 

Bu anlattıklarımız hep arsa sa· 
hiblerinin meydana getirdikleri spe
külasyondan ileri geldiğine göre, 
Dahiliye Vekaletimizin almakta ol· 
duö-u tedbirin ehemmiyeti ve hazır
la~~akta olan kanun projesinin İsa· 
beti tezahür eder. 

İmparator donanma ile Midil -
liye giderek Midilli sinyoruna 
yardıma gelen yirmi düşman ge -
misini karıılamak istedi. Fakat 
Cinevizliler görünmediler. 

Bu sırada Urla kıyılarındaki 
Klazamen'de iki gemi yanyana 
demir atıyordu. Bunlardan birin
de Kantaküzenle karısı, diğerin -
de Umur Bey vardı. İki eski dost 
kardeı gibi kucakla~lılar. Pren -
ses lreni: 

- Benim kardeşim! 
Diyerek Umur Beyin boynuna 

sarıldığı zaman genç hükümda~ın 
kalbi hayatın en büyük hazzıle 
çarpıyordu. O da buna karşılık 
vermek, hatta bu gittikçe güzel ve 
olgun olan sarışın kadının boynu
na doladığı kollarını hiç açmamak 
istiyordu.~Fakat birkaç adım öte· 
de, gülümseyerelc onlara bSlkan 
Kantaküzen vardı ve bu adama 
hayatını borçlu bulunuyordu. 

O gün ve o geceyi ziyafetler ve 
eğlencelerle geçirdiler. 

Kantakilzenle karısı gene za -
ferle döndüler. 

Umur Bey bu sarııın kadının 
arkasından bakarken içini çeki -
yor; kalbinde rahatlık v~ ıztı~abm 
vanyana kıvrandığını hıssedıyor -
du: 

Ona yakın olursa çı.1~ınlı~ ~~: 
p cağmdan korktuğu ıçın gıttıgı-
nc seviniyordu. 

F aki\t ona ner zaman yakın o
ltı madı ğı için de derin bir keder 
c' ·•yı1yordu. • . 

Umur Beyin kuvvetlerı Fuça • 
yı adamakıllı sıkıştırınca Cine : 
vi:der nrtık inadı bıraktılar. Esır 
Tü .. kleri teslim ettiler ve Saruhan 
Be~ile dost kaldıkları gibi Rum 
imparatonınun hükü~~anlığını dR 
tanıdılar. Zaten Domınık artı~ ~a: 
yanamıyacağu~ı anla~ıştı. ~ıdılh
nin de Bizans ıdaresıne tabı oldu
ğunu kabul etti. Ancak o zam~n 
imparator İstanbula d.öndü ve gı -
derken Türk askerlerıne bol P..,ara 
verdiği gibi Umur Beye de deger 
li hediyeler gönderdi. . 

Ertesi sene Arnavutlukta bır 
isyan çıktı ve Bizans i~p.aratoru 
bu isyanın bastırılması ıçın ~ene 
Umur Beyden imdat aldı. Umur 
Beyin gönderdiği kuvvetler kısa 
bir zamanda zaferler kazanaTak 
Tesalya ve Bcotyadan geçtiler, 
memleketlerine döndüler. 

Bey kanmadı. 
Hatta Atina sinyorunun Umur 

Beye karşı koymak üzere Gi&ilos 
la birle§tiğini öğrendi. 

Ertesi sabah Türk ordu ve do· 
nanmas1 her iki sinyorun memle -
ketini yağma elmeğe baıladı. 

Sinyorlar ordularile birlikte 
kalelere sığınmı§lar; hiçbir şey 
yapamıyorlardı. 

Umur Bey oradan Valo körfe· 
zine, Tesalyaya, hatta Epir'e geç
ti. Arnavut ve sırp ordularmı da 
darmadağın etmisti. Siklad ada • 
larını altüst etti. Tep §ehrinde ye· 
niden Kata }anlara bir dayak attık
tan sonra lzmire döndü. 

Ertesi sene Umur Bey donan -
ması yeniden Yunan sularında gö· 
ründü. Ahaya Prensesi Katrin dö 
Valva kendi arazisinin Adalar de· 
nizinden uzak ve Patras körfezi 
sahillerinde olmasından cesaret 
alarak Umur Beyin elçisini kov · 
muş, vergi vermemişti. Umur Bey 
bu hükümdara da bir ders vermek 
lazım geldiğini görünce Korint 
berzahı boyunca gemilerini kara
da ve kızaklar üzerinde yürüterek 
Eğine körfezin den Korint körfe -
zine indirdi. 

SOVYET 
tayyarecileri 

En uzun mesafe katetme 
rekorunu kıramadılar 

~Io ko\'a<lnn kalkıp Şimal kutbun· 
<lan ~eçerek San Franciscoya gi_tınek 
üzere ) ola !;Ikan So\'yet tanaresı, he· 
define Yarmadan. fakat oraya yakın 
bir noktada \'ere inme~e merbur o]-• D 

du. Bununla heraher, lm ~efcr yapıl· 
mı~ sanlahi1ir. Ru ımret1e ' 'S. S. C. 
B. No · 025 .. hm indeki tayyarenin pi
lotu Çkalov , e iki arkada:;ı Bci~ dukov 
la Belakov tc~ehbü te bulundukları. 
yere inmeden uzun bir me~af e katet
;nek rekorunu kıramamr~larılır. Hu 
rekor. 1933 ıı:ene. inde. ta' ayrE>ci Ro~:<İ 
ile Co<lo tarafından kurulmuştur. 
Bu tan·areci1cr Amerika i]e Suriye 
arasrnia 910 ı kilometrevi hiç yere 
inmeden katctıni~lerıli. 

Son·et tan:arcr.ilerinin katettik
leri rne:ar e 8600 kiloını>lrt!ılir ! 

Ahaya ülkesine Umur Beyin 
donanmasının gelebilmesi için bü Faydalı 
tün Mora yarımadasını cenuptan ... - - -

bilgiler - .-...... ____ ,,. 

dolanmaları ve garptaki Patras 
körfezinden girmeleri lazımdı. 
1-Tlhııki bir sabah bu donanmanın 
Korint tarafından geldiği görül -
dü. 

Ahaya ülkesi dehşet içindey -
di. Umur Beyin insan kuvvetinin 
üstünde ilahi bir kuvvet !ahibi ol
duğuna dair ıayialar devam edip 
gidiyordu. 

1340 da üç yüz elli Türk ~emi· 
si Umur Beyin kumandasında o · 
larak Bosfordan geçiyor, Kara -
denize çıkıyordu. 

Bizans imparatorluğuna, Tu -
nayı aşarak yahut donanma ile bo 
ğaza İnerek taarruz eden Eflaklı· 
lara karıı ~idiyordu. 

Umur Bey Eflakta Kili kalesi -
le bircok şehir ve kasabaları zap· 
tederek yağma etti; karşısına çı
kan orduları dağıttı. Gemilerini 
ağzına kadar esir ve mal doldura
rak geri döndü. Bu muhte~em ve 
muzaffer donanma Bizans önün -
de demirlediği zaman impa.rator 
hasta oldui{u halde Kantaki.izen 
ve Prenses lreni muhte~em b ir su· 
rette kar,ıladılar. 

Prenses lrcni'nin yanında ge -
çen birkaç saatlik zaman Umur 
Beye bütün yorgunluğunu unut -
turuvordu. 

Hayvan 
besliyenlere 

y oksek Ziraat enstitüsünde pa
toloji enstitüsü, neticesi memleke
te pek faydalı tetkiklerde bulun~ak· 
ta ve bunları sık sık hem nazarı ba
kımdan ilim alemine bildirecek, hem 
ameli noktadan halkın faydalanma
sına arzedecek vasıtalara tevdi et -
mektedir. Bu cümleden olmak ü
zere son zamanda Enstitünün kıy
metli neşriyatını gördük. Bun~_ar
dan biri de Enstitüde beygirler uze
rinde yapılan otopsilerde elde edilen 
neticelere aiddir. Bu neticelere gö· 
re (Çiftçiye öğütler) adlı neşr~:~t 
serisinin 8 incisi Enstitü direkten~ 
Prof. Dr. Rudolf Stetter'in ecnebı 
cisimler almakla beygirlere arız olan 
ağır bağırsnk hastalıkları ve korun· 
ma çarelerine tahsis olunmuştur. 

Bu küçük eserin koyduğu büyiik 
neticeleri, hayvan besliyen karileri
mize bildirmeyi vazife sayıyoruz: 

1 - Ankara ve havalisinde kum 
taş ve diğer ecnebi cisimler almak
la beygirlerde çok olarak hastalı~· 
lar ve ölüm vakaları görülmektedır. 

Bu aralık Pietro Zeno Vene · 
dikten getirttiği yirmi kadar .bü -
yük geminin kumandasını alarak 
korsanlık eden ufak te!ek Türk 
gemilerine karşı harp edıyor; fa -
kat Umur Beyin denize acıldığını 
duyar duymaz uzaklnşıyordu. . 

Gifrilos yeniden kuvvetl~n~u'! 
civar sinyorları itaate aldıgr m.bı 
1311 denberi Fransızlardan Atı • 
nayı zaptetmiş olan Katalanlara 

ZAmanın en büvük deniz dev -
leti olan Venedik Cümhuriyeti b ile 
Umur Beyle karşılaıımaya cesa -
ret edemiyor; Girit, Rados ve hat
ta Kıbrıs adaları Türk donanma -
sının akınlarına uğruvordu. 

2 - 1935 yılında otopsisi yapı
lan 59 beygirden 3 7 sinin - ki a~a
ğı yukarı yüzde 63 ünü teşkil etmek 
tedir - bağırsaklarında kum. taş ve 
diğer ecnebi cisimler görülmüştür. 

3 - 1 O beygirin bağırsaklarında 
bulunan ecnebi cisimler kurutulmuş 
\'e tartılmıştır. Bunlar 180-6900 
gram arasında bulunmuştur. Bu 
ecnebi cisimleri muayene sırasında 
hafif olan kum ve Çamur kütlesi su 
ile birlikte akıp gittiğine ve e1de an
cak ağır olan kısımlar kaldığına gö· 
re bağırsaklardaki asıl hakiki kunı 
"e saire miktarı bu gösterilen rakam 
lardan 2 - 3 kat ziyadedir. 

karşı harp açmıştı. .. 
Artık düşmana karşı zayıf d.u

şenlerin Umur Beyden yardım ıı
temeleri adet olmu~tu . 

Atinadaki Katalan sinyoru da 
Umur Beye bir çok hediyeler. v_e 
elçi gönderdi. Düşmımmdan şıka-
yet etti. 

Umur Bey yalnız Ege denizin
de değil, civar denizlerde de en 
kuvvetli donanmaya sahip "e kar
§ısına çıkanları perisan eden b ir 
devlet reisi ve amiral olmuştu. 

Bu sırada Bizans imparatoru 
Andronik öldü. 

Projenin henüz taslak halinde 
olan hükümleri şöyle hulasa edile -
bilir: 

1 - imar planı hududu içinde 
boş bulunan arsa, arazi vesaire be· 
lediyece tetkik edilip imar planına 
uygun ekilde ifraz muamelesi yap· 
tırılmadıkça tapu daireleri tescil ci· 

Proje, Büyük Millet Meclisinin 
önümüzdeki toplantısına kadar son 
şeklini alacak ve en kısa bir zaman· 
da meriyet mevkiine konulmasına 
çalışılacaktır. Bu suretle Ankaranın 
hayat pahalılığını doğuran arsa spe· 
külasyonu ort<ıdan kalkmakla bera· 
ber ev ve dükkan kirnları da ucu.z:
layacak ve şehrimizin kiradan doğan 
pahalrlığmm önüne geçilmiş olacak· 
tır. Çünkü bugi.in Ankara içindP. 
arsaların metre murabbaı 1 O - 30 
liraya kadar satılmakta ve bu vazi
yet zincirleme ~urette hayat pahalı· 
lığmt doğurmaktatlır. 

Yeni prejenin tatbik mevkii ne 
knnulma~t area arzmı fazlalaştıra -
cak, buna mukabil taleb az ola· 
ca<!ı için tabiatile arsa Hatları ine 
cektir. 

' heline giclemiyeceklerdir. 

Şehir içindeki c:.rsa fiatlarmın çok 
nahalı olması, orta halli halkın da· 
ha ucuz arsa alabilmek için şehir 
dışına ve kenarldrına rağbet göster
mesine, bu da şehrin mütemadiyen 
genişlemesine sebeb olmaktadır. Ar
:.:a pahalılığı bir kısım halkımızı da 
toplu ev yapmağa sevketmiş ve bu 
suretle müteaddid kooperatifler mey 
dana gelmiştir. Bu kooperatifler de 
şehrin arsası ucuz olan taraflarını 
tercih etmekte ve imar planı dışın..: 
da kalan arazide ve ayrı ayrı yerler· 
de mahalleler teşkil etmeğe teşeb -
büs etmektedirler. 

R11 uoC7:~,,.t hnaiin ,.t,.~loa \..:1-, 
en yakın bir zamanda belediye hiz
metlerinin artmasına ve bu suretle 
belediye resimlerinin çoğalmasına 
sebeb olacaktır. En nihayet halkm 
umumi hizmetlerini yapmakla mü
kellef olan belediye, yeni yapılan ve 
ya yapılacak olan yerlere yol yap· 
mak, tenviratmı meydana getir -
mek,. otobüs seferleri tesis etmek 
temizlik amelesi 'tÖndermek ~ibi 
birçok yeni hizmetler karşısında ka· 
lacaktır. 

2 - lmat dışında, fakat bele
diye hududu içinde kalan yerlerd~ 
mahalle teskil edilmesi veya münfe· 
rid ev yapılmasına ruhsat verilmiye· 
cektir. 

3 - Bağlarda, mesire yerlerin• 
de yapılacak inşaat için, ev ve köşk
lerin ne mikdar arazi üzerine ve ne 
kadar aralıkla yapılacağı belediye 
meclislerince tayin olunacaktır. 

4 - imar hududu icinde şüyu· 
ların izalesi ayrı bir usule ve temi· 
nallı bir mekanizmaya bağlanacak 
ve arsa speki:İasyonuna meydan 
vermiy~cek hükümler tesis oluna -
c:.ı.k tır. 

5 - imar planının tatbikatı için 
belediyelerin yapacakları istimlak ~ 
ler dolayısile fazla kalacak arsalar 
istimlakten evvel ayni arsala;r ü~e.J 
-!- .. 1 .. 1 ... -ı. --1.:Lı vluuh.uu. ıul!rau 1 

artırma suretile satılacaktır:"',. Bu 
kabil arsalar üzerinde beş sene için· 
de inş~at yapılmazsa belediyeler bu 
arsaları istimlake salahiyetli olacak· 
lar ve bu arsaları talih olanlar:ı in" 
şaat yaptırmak kayıd ve şartile sata• 
bileceklerdir. 

6 - Ebniye kanununun 50 se· 
ne evvelki ihtiyaçlara göre hazırla~~ 
mış olan 16 ıncı maddesi bugünkll 
ihtiyaçlarn ve yapı yollar kanunu e· 
sasları dairesinde değiştirilecektir. 

~-:-----T--------~__,.--~~------------~~~~--~--...... 
Gaziantepte açılan ilk 

okullar sergisi 
.... ~ ~~ıt-J . ı ·~ 

.. 1 . n l . rli(lt',.. 
Gıı:iarıtrb il/wlwlları rıda olwynn tfllt•l>cnin t •11r.w rı g<•lı~< ı • r~ı ~çıl' 
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8 - Beygirlerin bu ~ı. 1 _e db'e daimıı kulun ve kör bağırsakta gö- ı 
riilmüştür. . . 

6 _ Bağırsaklarında ecnebı cı-Birkaç gün sonra Umur Bey 
11 O gemi ile lzmirden açılıyordu. 
Bunların ellisi Ehat Beyin, altmı· 
şı da kendisinin kumandasında 
bulunuyordu. 

Umur Bey Falcr önünde görün
düğü zaman orada kendisini kar· 
şılarnak üzere yalnız bir elçi bul • 
du. Bu elçi Atina sinyonınuı1 Gif
rilosla bnrrştığmı, bu itibarla U -
mur Beyin yardımına lüzum kal-

Oğlu Yani Paleoloğ henüz on 
yaslarındaydı. İmparator ölürken 
oğlu büyüyünceye kadar Kanta : 
küzenin vasi olmasını ve devletı 
idare eltr.esini istemişti. 

Bizans karışıyordu. Çiinkü ö -
len İmparatorun amca zadesile bir 
kısım büyük memurlar ve gene -
raller, hatta İmparatoriçe Anna di 
Sava, Kantaküzenin vasi oluşunu 
hot görmüyorlardı. 

4 - Bağırsaklarında ecnebi ci
!'!imler toplanan 11 beygirden 5 in· 
de ölüm sebebi bu ecnebi cisimler
dir. 2 sinde ecnebi cisimler hay
vanın ölümüne tesir etmiştir. Ya
ni kısmen ölüm sebebidir. Birinde 
ecnebi cisimler vasıtasile ölüm ihti· 
mal halindedir. 

sim görülen bütün beygirler.d: ba
ğırsak nezlesi veya bağırsak ıltıhahı 
görülmüştür. Ayni zamanda bu 
hastalıklar dolayısile de hayvanlar 
da daima gıdai bozukluklar tesbit 
edilmiştir. 

7 - Bir kilodan az kum ve taş 
mikdarı beygirleri öldürmeğe kafi 
gelmiyor. 

cisimleri almalarının sebebı şı';J0ğı.J 
kadar malum olan sebebler. ~ jçifl 
gibi bir de Ankara havalıs.1• ~ iirı1\j 
döğevle yapılan harm8n ~.~~erile' 
tarzı da esas sebeb olarak go 

bilir. 'bi ecıı' 
9 - Hayvanların bu gı vei' 

bi cisimleri almalarının t~rn n'"1' 
kısmen önüne geçilebilmcsı. İclJJ1l· 
mevc:ud sebeblerin ortadan ka 
masile mümkündür. 

(Arkası oo.r) 5 - Beygirlerde ecnebi cisimler 
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Yazan: Tltayna - 20 - Çeviren: Vlr GUI 

"Yerliler orada onu. yanında tüfeği, uyuyor 
~6rUoce öldürmek istedller. Fakat yerliler 
ttııek kullanmasını bilmez: Aldılar tüfeği, 
81lpladılar karnına, oracığa kaktılar adamı.,, 

• Yan taraftaki kom~ulardan be
~~ &YJran şey yalnız pandanus' dan 
ır haarr. Saygon'dan gelmişler. f a.dının çok tatlı bir kokusu var, 

1.a.sırdan bile geçip bu tarafa ge-
1!<>r. Sesi de çok ahenkli. Gecele
l'ın nefes aldıklarım bile iıitiyo -
tunı. Ekseriya vakitlerini seviş -
ltıekle geçiriyorlar. 

Odamın kapıları hiç kapan • 
lrıa.ı. Sanki burası balkonun bir 
~Ö!esi. İlk günler sokakta uyuyor 
lrıuıum 1ıibi geliyordu. Şimdi ge
~leyin duyulan Tahitililerin gü • 
lı§rneleri beni uyandırmıyor ar • 
lık. Geceleyin geçen bu yerliler 
~ilenceye gidiyorlar. Yanlarında 
lnuhtelif içkiler vardır. Yolda bul 
~\tklan kadınları ve çalgıcıları da 
eraber alıp giderler. 
Dağdan rüzgar esti mi, bir gir

da.p halinde, bütün kağıtlarımı u· 
Ç\ıtuyor, pencereye perde gibi tak
bğını pareoyu söküyor, sonra, ka· 
l>tyı kapayınca, birdenbire kesili
~or. 

Ak9am olunca, Jezlongtan kal
kıyorum ve yatağıma yatıyoru~. 
Ora.da uzun bir "tif eyfey,, çekıp 
lı>'uyorum .. "Tifeyfey,, dedikleri 
b\t §ey beyaz hasır bezinden bir 
~organ. Üzerine renk renk hasır 
b.~ıinden çiçekler işlenmiı. Pa -
l'tgte böyle bir yorgana gülerler 
ltrıa. 1 bu sıcak memlekette o ka • 
dar güzel gidiyor ki! 

Her gün güne§ kartımda Moo· 
l'ee.'nın arkasında batıyor. Kayık· 
lar pembe ve ye!il sular üzerinde 
'İ»ah siyah ve gidip gelen gölge
ler halini al.yor. 

~ "' . 
Ev i lerinden hM alabildikçe ev 

8ani'biJn1z yanıma çıkıyor. Güçlü 
ku\l'Vetli bir kadın bu. Çok zeki de. 
~ransızca, İngilizce, tahitilice, 
~~ngarevalıca, İspanyolca biliyor 
0utün bu civarı tanıyor, bu mem· 
le.ketler hakkında bilmediği hikaye 
~e. rnasal yok. 

E.v sahibimiz ticaretle de uğraşı
~or. işini ve gelirini iyi idare et· 
~esini biliyor. Bir gün iflas etse 
te.ndiııile beraber birçok ailelerin de 
~ağı söner. 

Rapa Nuy adasında doğmuş. Bu 
'daya biz "Pak adası,, diyoruz. 

E.v sahibi kadın anlatıyor: 
~ - Buadaya Rapa Nu}l adası di· 
Cldar. Çünkü burasını ilk keşfeden 
!Ctrıicilerin yanında tahitililer de 
lttnı.ış. Onlar buraya, öteki Rapa 
~sından farketrnek için, Rapa 
~Uy (Büyük Rapa) adını vermişler. 
f ıtkat, asıl ismi, eski ismi Pito T e· 
d'tıua. Bu da: "Kainatın göbeği,. 
Ctrıek. 

'-ınmırnı11uı11ırtfll1'"''"'111nırıtııııınH1111ııtflttııı11111111ıım 
Sağlık 
Servisimiz 

~ 13'.uausı doktorumuz Pazartesı ıünJert 
~ on beş buçuktan y1rmlye kadar ga• 
o_~ idarehanesinde, Cumartesi günlen 
~~t U ten 19 a kadar IAlell Tayyare 
~anlan Udnd daire De: numarada 
b1J a okuyuculanmızı yedi kupon muka. 
~lrıde kabul eder. 

>ıı )°!ı( eekllde diş doktorlanmız da oku
~llrlma:m emirlerine hazır bulunmak. 
il,.~· I>lg doktorumuz FahretUn Dlşmen 
~kkapı İstlkltı caddesinde 127 numa
ıı..~- Pazarte11l gUnlert saat H De 20 •~ 
-~ bulunduğu gibi doktor NecaU Pak• 
~ Karaköy Mahmudiye caddesi 1-2 
"" rada aalı Vf cuma günleri ayn\ aaat. 
'f:t.t de Okuyuculamnızm di§lerine bakacalı.• 

"e Ufak tedavllerint yapacaklardır. 
~ "-:mı zamanda Be§lktaı tramvay cad
t'ı~ ll:rlp apartımanmda aünnetc;t Einln 
~~ muhtaç okuyuculo.mnrzın çocuk • 
"lllı •Unııet cdccckUr. 
"'Yrıca Aksaray Pertev Eczanem ya. 

- Hayatını anlatşana ... 
- Annem Polinezyalı idi. Ba -

bam Danimarkalı. Babam dülgerdi. 
Tahta ev yapmak için buraya bir 
f ransızla beraber gelmiş. 

"Babamla beraber bulunan F ran
sızı yerliler sevmezlermiş. F akaı 
babam, Polinezyalı bir kadınla e\•· 
lendiği için, yerlilerin gözüne gir· 
mış. 

"Annem öli.iyor. Memleket!f 
bir isyan çıkıyor. isyana sebeb, 
babamla beraber bulunan F ransti' 
Dutronbornier ile misyoner Russ~l 
arasında bir ihtilaf çıkması imiş. 

"Bunun üzerine babam kendi 
kendine yaptığı bir kotraya çocu'k· 
larım koyarak, adadan ayrılıyor. 

"Babam adadan gittikten sonra 
F ransızt öldiirüyorlar. Sonradan 
onu öldüren iiç kişiden birini gör
düm. Kulübesinde, tüfeği yanıba • 
şmda, elleri göğsünde, arka üstü 
yatmış uyuyordu. 

"Yerliler onun orada uyuyor 
görünce öldürmek istediler. Fakat 
yerliler tiifek kullanmasını bilmez
ler: Aldılar tüfeğini, sapladılar 
adamın karnına, oracığa kaktılar 
adamı. 

"Babam. kotrası ve çocuklarile 
beraber, Mangareva Bambier ada· 
sına gidiyor, orada yerleşiyor. 

' . Adanın Rikitea köyünde oturu
yorduk. Orada hala hısım akraba
mız ve malımız mülkümüz vardır. 

"Senelerce inci avcılarile beraber 
adadan adaya gezdim. Büyük ka
yıklarla giderdik." Avcılar denize 
dalarlar ve inci istiridyeleri, sedef, 
mercan toplarlardı. 

Bu suretle .uzun bir deniz hayatı 
süraüm. Bütün adaları gördüm. 
Bu dolaşrnalarımız esnasında Tahi· 
tiye uğrar, bir iki ay kalırdık. O
nun için orada da htıyatımın büyük 
bir kısmı geçmiştir. 

"Gambierde bir fsveçli ile evlen
miştim. 1 <)20 de kocamla beraber 

. T ahi tiye geldik ve orada yerleştik. 
- Simdi nerede kocan? 

- Öldü. 
Ev sahibimizin adı Sofya Carl

son. Evi Papeete koyuna bakıyor. 
biiyük bir ahşap konak. Beş odası
nı kira) a veriyor. 

Evin adı Casa - Mare ( 0 ) 

- Neye senin evin adı ltalyanca 
Sofya? 

- Burada Amerikalı bir kadın
la beraber bir Rus oturmuş. Onlar 
koymuşlar bu ismi. 

İyi değilim. On beş gündenberi 
sıtma nöbeti s.eliyor. Çok ıztırab 
çekiyorum. 

Sofya bana bol bol teselli ver -
mekte: 

- Ameliyat yaparlarsa daha 
iyi olur. On beş gün yatarsın, son
ra birşeyciğin kalmaz. Hastalık 
kendi kendine geçerse ııonra tekrar 
gelir ... 

Ameliyat dii -ünce~i de, hasta· 
lığın tekrar geleceğini dü§ünmek de 

"beni korkutuyor. 
Sof ya anlatıyor: 

- Bir gün Papeeteye ihtiyar bir 
lngiliz geliyor. Seksen iki yaşındu 
olan bu adam o kadar bitkin bir 
haldedir ki yağmurlu günlerde mu· 
hakkak hasta olacak diye herkes en
dişe ediyor. 

(Arkası var) 

( (' ) İtalyanca "Deniz - ev,, ma
nasına gelir (Tercüme edenin notu) 
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Çanakkalede bu yıl ilk !Kamyon devrilince 

okulları b•t• } Beş kişi ötaü, //İl nıl 
ı ıren er biı hişi yaıalano.ı 

Çwıa/d,,,f,. ilholw/lnnrıı hitirf'n 
(X i:;art•Lli Çaııakkalenin df'~erli 

Çanakkale. ( lfıı ... u ... i) - MC'rkez 
f ... tikliil okulu hc ... inc·i sınıfları talehc· 
~inin ma' 1arı hitmi..;. c•o('ıtkların ~a
lı~ma , e Jıa ... arıları .. ;n;I olttrak 'c· .. . "' 

'"'Ti/ far l'l' ;;ğrf'/ t11t•11 l ni 
İ.:iiltiir tlirf'ktiirii Ha' Latif Üktı·ınclir) 
rimli 'e i) i giiriilınii:;tiir. Çoc-uklarm 
kiiltiir direktiirii \C :-ınıf iiğretırn•11le
rile hirliktc ~urup halinde fotoğrafi
leri al mıııı~tır. 

Adapazarında bir gün 
Sakarya .köprüsünün açı
lış töreni münasebetile ... 

İzınit. (Jlıı .. u,,i) - Adapazarı 
her~eyclen c'' f'I canlı Ye hareketli 
hir ..,elıir ... Diir. hir o' annı tatlr ıne· 
villi. cııkııruna azametle ç;i>rniilmUş 
~lan kaza, haziran gi.in('~İ altında tu· 
tu-.ımıs hir ,.i)niil ırihi vaıu,·or... Sır 

~ "\ " r"" • • 

~uzluktan çatlak çatlak. olınu~ <ludak 
!arımı, adım ha~ında ı;a-.ak hir su ile. 
J!'latırkf'n. hi7.İrn iinii iilkelerde des· 
lan ''Çcne~n) n,. mm hasretine giiniil 
iizdiinı, durdum ... 

Ya. o toz bulutu 'e lcı7: dal~a~ı .. 
Ali Çetinkayanın gPlercğini du)an 
halk. Ada okaklarınrla karınca gibi 
kavnasıYordu. Arabalar, otomobiller, 
ka;ny~o"tar, kapı ıkaçtılar. ) aylı Ye hat 
ta at Ye C"rklPr katmer katmer olınu~, 
!;f'<;erek ~;lıa hulanıaınaktan 'kızgın 
hir homurtu iı.;imleler ... Ye dalga dal
ga toz ... 

• 

ni giirmdinııek i temi) or. Şen bir 
ceHalivetle alaz alaz, hakan giizleri
ni tfı k~r;ıcla taze hahar ha' alı ağaç
ların ko) u giilı;cliğinde oturmuş bir 
çift nazlı H e\<lalı ha~r gö .. teriyor: 

- Çark alemi ... 

llıı alem Sapancnnm Kuınhoyuncla 
clalıa ihti~amla lıa~lıyor ... 

1'.. ıımhoy p;azino~u giiniil açıcı 'e 
fl'ral,ı.latı!'ı ... Riitiin hunların üı:tüncle 
pek trm i;-; 'c ~ok lH'Uz ... 

Vali Hamid Q,.kay Sapancaya, ha· 
yat 'e hareket 'ermekle ~eni~ bir ,;e\· 
gi lıale-.i toplamı~ oldu. 

''- Rii) le hir ~azino Türki) enin 
her yerinde lıulunıııaz .. , 

Di) enlere, giHiin fii ... ununa kapıl· 
dıktan ~oııra dalın çok •'Jıak., \crniın. 

Fakat lf'nez:ziilı trenleri o kaclar 
çalıuk ortadan ır oln) or 'e en tatlı 
akşanımda Sapanca o kaclar i)ksfü; ka
lıyor ki ... 

''Rr.i,..ir.iimhnr. ı\tatürk' Ye lmıet 
f niinıi hiiktımeli namına ac:•) orum !,, 

f:rrdet RAY KAT,, 
diyetf'k. Sakarya kiipribiiniin kmmn ----------------
hevaz knrclele ... ini k<'.H':n \e '•)fiiharek 
ol~un,. tlİ)Crf'k yiirii)cn Nafia '\'f'kili. 
hıfanla~ını~ hir alkıı: yağmuru içinde, 
Adapa73rına cliirıerkı>n. '"Sakarya akı
yor ha) at gihi ..... diye iizlii ve heye· 
ran ,JoJu hir . iir oku) an do tıım. Zi· 
ya Vehpi lrnn'a \ela) ı ~nılirdi. Ka)
makam lfı,.an Kılıçlo. hdediye reisi 
Ahmed hal!ı) anık ıııi ... afirlerini a~ır
lamakla me ... rrnl... Her ikisini IPiiriip .. e ~ 

gaZf't<'r.il ik etmek lazım ama, , ·iliiyet 
mecfoi aza-.ınclan hilmcrn kaç kilo 
gelen Bav \ u-.ufn Çark Sil) unun di>· 
nen c:arkları ara»ın(l a, hiiyHk Zİ)afot
tc ~aı"'onluk cclerken, giircliikten ı;;on
ra, Adapaznrının 'ilfı) el ınerkezi ol
mak, e •'Sakar) a,. i-.mini ta-:ınıak için 
.. crefl<'ncliklf'riııe lıak Yermek ya· 
;ih olein. Ve lıiz. ı.;azell'C'il i~iınizi o 
glin için hir t:ırafa alarak halka hal
ka. toplandık. Canclnn konn;:tuk. 

Gf'nİ'; hir )olclan dar bir yola ı;ir
clik. Pek hozuk hir ) ol elan '·Çark .. ın 
ha~ına ~elclik... Çarkın çemherl~rine 
lıf'p delikanlılar tnkıhııı~ ... O. i=-ta.;
Yonch tat 1 r, tatlı, ı.iizgiin '-İİ1.~iin. ha
kNırı , o-.ınalarclan eser yok ... 

'Zha Vrlıpiyc: 
- · Hoı·aııı. hu ne alern. hö) le? eli· 

yonun. 
'·yeni ,\dapazan .. ıı:autıı:,..inin ) a· 

zı i-.lcri miiıliirii. hrlli ki hcm~ı>rilcri-
~ ~ 

Bir köpek 
yüzünd~n . 

Bir adam 
öldürüldü 

flah mırrı Yen ika' ak kih iinde hir 
kiiııek ~ iiziindcn fc'('İ lıir c:inavet j .. -. . .. 
ll'ıımi5:tir. 

Rıı kih ılı ıı \\ldııııed o;-;lıı \li ili' • o 
Yıınıı~ kiiprğc• :-alıih olın.tk iddhı ... ııı-
cla olclııklıırınılıtıı hu kiiıw~i hir tiir
li.i payla~ııııınıııışlar. her iki:.i ele hak· 
kıııclan 'aı:f;cçmt')İıwr. e', ela ) a' a~
taıı ha,.lı) an ka, ga gittikçı· hii~ üıııiiş
tiir. ~ilıa)el \li a' tiife~i ile•.) umı ... -
ta halta ile hirilıirinc hiicuııı etnıjş
lerclir. 

Hu ıııii t lıi, ka' gap giircıı :t) nı 
kii"lt•n EtlıC'ın o~lu Hızır iki ı•ı•nci • r> o 

B) rrııııık ic;in ko~nııış. aralarına gır
mi~tir. 

F.tkat hu smula \linin clind.-ki 
a\" tiif rği hirdeııhire atı•': alarak naın
luclan çıkan sn!:ıııalar k:l\ ga) ı ayır
mnk j,.th ı>n on he" a ... ınılaki 11 ızırın • • > 

~a ğıııeıııc•:-inin altına clolınu~tur. Hı-

Silifkc•nin ) a) la.-ının 
lıir~ız İİ i C'•İncl ,• lıir l .. n•ıı~ onun de' ril· 
ıııc.ile tii ) lc-r iirwrtic·i lıir f.·r'a ıııry

ılann r:clıııi ii~ 'ata•ıcla~ iilnıii~. lu.·; 
':ı<aıuia~ cl:ı .ı~ıı· ~ıırcttı~ 'ara!anını; 
tır. 

\lc·r~inclı> ~ofi)r Krıııa!r nid olan 
hıı l..a111\ on \lrr ... inclı>n ) iik 't' ) olcu 
al.ırak Erııımw~r doğru hare! .. ıct etıııi~ 
'f' arınNz olarak ~ il ifkeyi ~eçerek 

Giiklıclcıw nırını:tır. 
Giikhf'lf'n ) ayla~mda hiraz i tim· 

lıat ı•clilcliktc~n ~onru kamyon 3;; yol· 
c·n 'ı> lw~ tor) )'iikiinii alarak salıalıa 
kar :ı;• tekrar lıarf'ket eını i~. 

Bıı kadar a~rr lıamuleli kalll)OD 
) <l) laclan biraz İ)teılt> derenin kenarın· 
dan :;ı·c;erkeıı lıirclenhire ym arlanıııış 
'e iiç takla atarak paramparça ol· 
mu~tur. 

Ru ani de, rilif kar~ı·ıntla iiliim 
telılike'İ) le ) iizyiize gelen 35 ) olC'U 
ne yapara~ını ~a ınnr§ Ye iiçiincii tak· 
ladan ~onra kamyon hir ankaz: yığını 
haline f!;<'lincc ağ1r e~yalarm altıntlan 
nr.ı iniltiler )·iikselmeğe ha~lamı~lır. 

Yara~ı hafif olanlar derhal di~erJrri
nin inulaclma ko;:muşlar 'e ııgır ) iik· 
ler ahııula kalanları kurıarmr~l:mlır. 
1-'ııkat hunlarclan İİ!; za' ali ının iilclii~ii 
ı;i>riilınii~tiir. 21 ki;:i dr: ) aralanıııı~
tır. Rilha~sa yaralılardan he~inin ha· 
) ııtın ın telı likede oldıı~u hildirilmek· 
teılir. 

Facianın elı~hi hakkmda tam ına· 
]fünal yoktur. Dola~an ri' 3) etler ara· 
'ında. sofiiriin uyuklamakta olduğu, 
frenin tutıııaclığı, \'irnjı niinen kam· 
yonun ) iikii fazla oldu~undan ınanev 
ra ya_nılanıaılıµı da 'arclır. 

Öliilerin ofiir muu ini .Alınıetle 
Ernıenrk tiirc•arlarm,lan iki ki~i olılu· 
gn hilclirilıııektedir. 

Toprak çöktü 
iki kız feci surette öldil 

Silifkenin Giikhel~n nalıi) e·inde 
feı·i hir toprak çiiklintii U olnıu~. hi· 
ri 13 diğeri ] 5 ya lannda iki kız ço· 
cuğıı (ilınii~tür . 

E, lerinrle oc•ak ) erini ım anıak ii
ure kii) liilf'rİn hadanalık toprak o• 
cağına gidC'n iki koın~u çocıığu tehli· 
ke) i hiç . nıneclen ma~ara f!;İhi açılan 
toprak 0<·11i;ınm için~ ~irıni~lcr '!': top 
rağı kazarak torhalarını doldurmıya 

ha~I an11~larclır. 
'l'rıııı i::lerini hitircc•eklf'ri ırada 

oc-:ık hirclcnhirc c.;iikıııii~ Ye hu iki za

' allı ya' rıı c;i>kiintii altmrla kalarak 
lıo~ıı lınu~ 1 arcl ı r. 

Bir miiclclet r.oııra çonıklarınm 
j?clmecli!;ini ı;iircn anaları toprak nen· 
~ıııa ı:ı,itmi~ler '~ ln~ feci manzara ile 
kar~ılaşını .. lanlır. J 

lznıit huı tuluş gü
niine hazu lanıyor 

İııııit, ( llııı.ıı ... i) - lzınitin kur
tıılu~ ~iinii olan 28 lıa:r.İran iı.;in haş· 
lıyan lıazrrlıklar lıarnretle de' anı et· 
ıııekteclir. 

İzıııit kurtııJn;;ıınun ) ıldimli111ii 
co~kıııı 'c !askın lıir ıııera:-iıııi~ kııt· 
lulanııtk için lınzırlanıııaktaclır. 

"elıre. şiındidr.ıı lın ha) ramm :.c· 
'inC'i . inıniş ~: lıiılir. 

Hereke çocuk kampı 
lil'reke. (Hu~u~i) - Hereke ~o

ı·uk kampı l Tı•ıııııınzıla açıla"aktır. 
Kaııır Kızıla) ;.;r.nı.;lik tt>:;:kili'ıtmırı ınii 
rakalıe'i ait ındn obcnk 'r. ııınal l im· 
lerclen ıniitc·:;:ekkil lıir iclarc he)C'li i
c1 art' t'<lerek tir. 

11 ~rekı• ı.;ıwuk kampı hu ene ela
ha ı;rni hir teı:kiliıtln i~e ha .. Jı) arak
tır. Ve lıillın. :-ıı fakir. )(lkml ~ıclnEI~ 
kiiy ~ol'uklarııır kaınpa ~rçec·d:.tir. 

~ a~2 numarada etınııctçt vo ınbbat 
~rıı Nurl ~siz KURUN doktorunun 
' g-ı e.njekslyonlan beherlnl yedi ku-

t:nuıtabllindo ve abonelerlmlzc en eb. 
~l!&.. ~eraıuo çocuklarının ıUnnet o.meli• 
""'l'llıl Yapacaktır. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-113-

zır nlllığı ) ııralarm ııı: .. irile k.ın İ!;İn

tlc, ha, "'lll halele vere YU\ nrlıınrnı...tır. 
" -C" " • > 

Zm allı ı:;ı'llÇ lıir miiddet ,.ıınra iırı-
claclına ) eti~ilrrt'k ha talımıe) e gt•ti
rilnıi.ıir. Fnkat kıırtulaımyarak iil
mii~tiir. 

iz mit f dm an yurdunda 
iı:nıit, (1111 .. uıo.i) - lzmit ldmnn 

) ıırdıı i ti fa ı'cleıı iılnre he) f'tinirı ) c· 
rİıll' ) eni . eçiııı ) apılıııı~, lıirinr.i re· 
j,liğe ;\'°uri Doğan. ikiıwi rei,.Jiğf' Sa
ılrtıirı Yalım. unııııni knptanlı~a -afi, 
iizalıklara Ba, arı :;;;ıaclrı. Şacli. :\lrJı· 
merl Yiirf'. Muı<taf a intihnlı edilmiş
lerdir. )lm aff akiyetler dileriz. 

lıt~eı-t111 yazdığımız doktor, dl§c;l ve sün• 
~ere ınnracaat ederken KURUN'un 
~~uponunda.n ycdJ tane ıötUrmek 

ısım: 

Adres: Kciprk ) iiziirıclc•ıı lıir ;:;c·nrin iilii· 
ıniinf' ehC'h olan iki kın ~acı <la ) akn
lanarak adliyeye 'erilmi~lerdir. ~. 
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Alınanga ispanya 
sularını torpilledi 

• 
( Ba§ tarafı ı i ncide) 

Tür - ;rak dostluğunda 

Aynı siyaset 
te inin 'erdiği hir habere göre, nılcmi 
ıniidalınlı'yİ koıılrola nıı•ıınır lıarh ge· 
ıuilcrine ) nrdıın etmek iizcrc iiç tor· 
pil arama geıni,i De' om orltmı Cehe
lillnrıka hareket erlcrı>ktir. 

Bağdatta ueı ilen ziyafette iki memleket Hari
ciye Velıilleri çok samimi nutuklar söylediler 

'A u11A l' "' 1 r ni u ıı u 11 u 
lJ llTA ... 

Berlin, 24 (A.A.) - Admiral Graf 
Spce zırhlısı, Alman menafiini müdafaa 
etmek üzere dün akşam İspanyol su • 
larma hareket etmiştir. 

10.000 İTAT .. l'A i\' DAllA 
cü;YDTrni /.,HİŞ 

Ccbelüttarrık, 24 (A.A.) - Malag:ı

dan bildirildiğine göre gesen bafta 3 
gün isinde geceleyin Malagada 10.000 
İtalyan karaya çikanlmıştır. Yeniden 
"İtalyan gönü1lüleri,, nin gelmesi bek • 
lenilmektedir • 

Birkaç zamandanberi Malaga yakı • 
nında bulunmakta olan Alman harp gc 
mileri ortadan kaybolmuştur. 

UJr\'TJRAD f M tT.ÜUA'/' YOK 

T..onclra. 2:! ( . \ .) - I.omlradn 
!\lnlaı;nya ltalyan kıtaatınm ihraı: ~
ılihliğini l1ildirm lıahcrleri le)İıl c· 
den hiçhir malihnat nlnıınnnıı~tır. 

Al .. H t 1 K!U VAZÖUtJ 
G/lJ/YOU? 

Cchr.Hittıırık, 24 ( •\..A.) - :\lnıarı 
krll\ aziirii Kiiln. hu ahalı lnırnya gel 
nıi .. tir. Öğ~nildiğine giirc. km, azür, 
lın gece meçhul lıir emle iıarckct c· 
,lcrP,ktir. 

İ1'AT~Y A IAŞT~ GBMllERİNI 
ARA .. 'f/UACAK 

Roma, 24 (A. A.) - Hnvas ajansı 
muhabirinden: 

ÖğreniJdiğine göre Roma hüku. 
meli, halihazırda Valanciaya iaşe 
maddeleri götürmekte oJan gemile· 
rin arnştııması imkanını derpİf eden 
müstakbel hattı hareketi tetkik et. 
meldedir. 

U)i\'DR t JI AZIYf;T] iVA. n 
GORÜl'OR? 

Lonflrıı, 24 ·r J\. \.) - 1 T .. , a~ ııjıın· 
sı mıilınhirindcn: 

\lnı:ıny:ınm hundan lıi:iyle Roınn 
,.e Hcrlinin kcııcli gemilerini ValPııria 
Ilol~c' iklrrinc kıır;:r iralıt>ılen lıiitiin 
~arekrc miiracnat ederek. hiınııyel et· 
JllC'~e karar 'cnni~ Qldnklarım iVin 
cılen IH~) mıatı, ~\ 1 ııııııı ve ltalyan filo· 
lannm gıırhi ,\kcleııizılc lmlunınıı ·1. 

1\lalnrı:aya yeniılcn 1talyan a ... kcrleri 
çıkanlnu .. olılıı~mııı ılair olan lı:ıhcr· 
]er 'e \ lıııan) anın Çc·ko Jonkynp 
knrı;ı h('ıııcn tahakkuk ettirecek hir 
t:ıkıın tasa" urları Jrnlıındn~una dair 

"" ol an ,.a) iıılnr, İ n~iliz mathuatmr 
eneli:<')~ cHic:iinııektcılir. 

'\Jnnche tt'r Guardiaıı gıızcte:,i. eı· 
ciiml" ıli~or ki: 

''.\lınanynnın harh g<'ıııilcriui 
' kdcn izclcki kontrol i teminden ç<'k 
ınckle iktifa cdf'ct'ğine dair B. Voıı 
·cııraılı tnrafmılan '"rilıni olan te· :o 

minnt, Alınanyanın 1 panrnl lıiikfı-
metine knr~r takilı eclile<'~k kun etli 
lıir icr:ınt plfinr lıulunduğuna deliilct 

B:ığılada gidC'n Harici) c ,.c 1ktrJ 
a1l Yekillcriın\z ılo~t lrak lıükfıme

tiııiıı ıııerk"zirıdı• lıarurı•tle k:ır;:ılan· 
ını~ , e kral Gnzi Hazretleri tarafın· 
dan kah111 eclilerek lle, let ricali ile 
~ anıiıni görii§ıııelerıle hulunıııuşlar
ılır. 

Vekillerimiz §ercfine geçt>n ak am 
resmi hir zİ)nfot \erilmiş 'e hu ziya· 
!ette iki ılo t memleket harir.iye \•c· 
killeri aıııinıi uutuklar iiylcıni,.ler 
<lir. 

Irak Harici ·c Veziri, Haricivc Ve· 
kilimizi selnınlnmış ve '·Ho,.ı;eİlliniz., 
tleıliktcn oııra iki memleket ara~ında 
ki c1o tluktnn ıalıserlercl- şunları SÖ)

lemi,.tir: 

Tarilıi ı·c C(lğrafi amillcrİTL pc/; ıw 
bii oforııl• ı ·iic.wla grtirdiği 'J'iirh • 
lrcJ.· ılo tluğıı lıi~~irntıru tnşıynn. rn 
anıi ;nmmula nf'<·ib 1/'iirf,· millrtinin 
,·ii.hw'I• mr:::.iwtl<'rİrıi tn/;dir ctmi~ o· 
!mı 1 ra: ... lın =nmmı Tiir/,·fr,.,thı r<•/olı 
t 'C' rnmfoıini ıcmC'rtllİ <'imi.~ ve Tiirl.-i· 
wrıirı f<'fl/İ.\İflİ g(;rmf'fdf! ~,..ı·irımi~tir. 
811 tiirlii miit,./mbil $amimi tlnyg11faı 
dmı r,ıdwmıı cılmı.~ oltlıı~u içindir hi. 
1/'iid• • lrnh ,/mılujiu lıe111c11 bi::;at 
ı e hrrıı/i /,·endim• m•sı ii11ii111a l111Trrm~ 
ı·c lı<'r zammı /,i;yfo İ;alnr.flğı 1.-mwati: 
11i t'<'ımi~tir. Kc11tli Tın)"lr t 'f! <taadf'ti· 
tıi. 111nrımİY<•tf,. in.wmir<'İlrı, ı •p, lıu.~ır 
siyfr.. etrafmdnhi lwm.;u t'f' lmrdf>.~ 
milf,.ı/,..rirı lrnrır l 'C' wwtlrıivl<' reı ·<'m I 
olcl11ğu hmwatini ta~ı ·mı ı·c imhfimn 

geçilmesi nrn,.mtla me' c11d hulumm 
zahiri ralııtaya i tinacl etmektedir. 

Atideki f araziyı·lcri dcrpi~ etmek 
imkan tlalıil inclcdir: 

1 - .Almanya, itidal siyasetının 
her tarafta tcreilı eclilmekt~ olılu~u
mı anlaıııı~tır. Kcııdi,;j de hu iy:M'" 
tin İ} i hir iya et olılıığuna kail hu· 
lıınnıaktadır. 

2 - • \lıııanya, grneral Frankoııun 
nmzııff eri} el iııi taeil için J .. panyada 
~iıldeıli hir hareket ir.ra ... mn ll·:;clılıii .. 
cdt•cı·ktir. 

3 - \lınnnyn. lıazı lnulutları a~
mamak ı;uretile ~iclıletli lıir harl'htte 
hııluıı:ıc·aktır Ye im suretle aılc·ıııi ıııii
ılahalc i~tı·ıniııi t:ııııaıııil<' zaafu tlii
şiirecPğini iiıııiıl ctıııektcılir. 

4. - J\ iman a_ ha~ka yrrlcrtle iti· 
Hlfgrız ılnvranalıilııwk için 1 ... panyaya 
kcırşı itiılnl ~ii~tt>rnıl'ktrılir. Rıı hap
taki iiplıeler, \lmımyıının ,\\ u~tur
) a 'e Cekoslm·ak\ a\ :ı kar~ı o hın ta· 
:l\\ urJ~rıııa nıiitı:allik hı;lunıııakta· 
dır. · 

\lıııan ılı>niz kır" etlt•rinin irra 
etınPktc olılu~n lııırekatııı ııınııa~ı iz:ılı 
{~dihneFi mukll'zi lıır noktadır. 

ALMANY ANIN LONDRA SEFl· 
Rl BERLtNE NiÇiN GlTfl? 

Londra, 24 (A.A.) - Londra· 
da B. Yon Ribbentrop'un Berline 
Almanyanın ademi müdahale ko · 
mitesine karsı istikbalde takip e· 
deccği hattı h~reket hakkında ve 
bilhassa gönüllülerin geri çağı -
rılması meselesine dair talimat al· 
mak üzere gitmiş olduğu tahmin 
edilmektedir. 

1TAL YAN VE INGtLIZ GE· 
MtLERl ARASINDA 

cclcr giiriiunwktcılir. 
Fakat hir \iman zırhlı ile iiı· \I· Paris, 24 (A.A.) - Barselon -

k S k · .. da general Pozas'rn gazetecilere man · rm a7.Örii. •. nr • l tikaınetine 
ılo~rn Celıeliittarık hoğazımlnn niçin yaptığı beyanata nazaran Detillo· 

f 1 1 bergat açıklarında bir İngiliz ge· j:;<'!:nti~tir? ,;p:ırıyol m ıramnm Jıac;· 
~ misini tevkif ederek icinde mua· Jnııgl('ındnnfıeri hu hulıranr ltnnımi · 

Yene yapmak İ!teyen bir İtalyan "ruı>n me ... ele inden nyırdctrnek 
gemisine hücum için hükcmetçi ıniiınkiin olımınıı~tır. Eğer H. Von 
İspanyol ta,,.yarelcrine emir veril· .. eur.ıtlı tnrafmdaıı 'eril mi~ olaıı t('· ~ 

minat. iman kalıint' ... inde 1 pan) a· mişlir. 
yn knrlir itidal fikrinin Jı!ikiııı ol mu, ..__--. - - .-. .-. .- .-. .-. -. .,ııa 

11 - , k'k 11·1 k ... ~~ o ı nµuna na · ı nten ' e a et etnw tr A •t b • 
i,c \lınanynnın hn,.kn taraflnrcla ıla· Sl er zr sovgef 
lın az ntutcdil ,fa, rnııma ı rok ktı\ -. . . . . d. 
Htli hir ihtimaldir. Bn lıu, ıı a dair gemzSllll çevzr l 
ağır ,;iipheler ıııey<lan alını~tır. Ilıı 
~iiphcler. Lcipzig Midi e· ilc. Alman 
~İ) nıı:i mnlınfmnılen ıııiillıcm olan 
\lı111m ~aıctelerinin Çeko.,lornkvn n· 
Jeylıimleki nrı;riyalı 'e B. Yon Neu

~atlıın Londravı zirareL etmesinden 'az 

Saint de Luz, z'4 (A.A.) - A
silerin Almirante Cervere zırhlısı 
Kuban İsmindeki Sovyet gemısını 
yakalamış ve yedeğinde Malagay:\ 
götürmüştür. Asi İspanyol makam· 

yettiği haılar mesaisini bu hmwaı uğ· 
rwıda sarfctmiye clainw lıalti.~l•er llal
m1ş oları memlchetimi:; muhterem 
1'iirkiye ciimlıuriyctinin bcyrıclmilcl 
lıayattahi miimta:: cs<'rlcriylc bu lıu
su~ta umumi salıalar<la rn billıa .... m 
Y"lmı .)arlı Mhalaıınduld mc.misini 
tlcrin bir tahdir ı·c mcmnunİ\'ctle Twr 
§damı~. ı:c har~ılı ·acaf;tır. 

llARİCll'E JIEKIT.iMiZlıV 
SÖll .. EUI 

Hariciye Vekilimiz doktor Ara" 
vcrdi~i ınııknhif mıtukta. do. t mcm· 
lckl·U~ görıliiğii iyi kal111l \ ' C lıct-leni· 
len sc,·~ive tc:;t>kkiir ctnıi:ı: ,-e ~iiyle 
c1eıni~tir: 

}'alan Şarlan scı~/,,m csasforn da· 
ymuuı m11lıadP11ct ôl1<•n1;i içinde sc
lubctli bir sulh t'f' m11lwbl1ct ""'snr·· 
di ,,..~/dl etnıchtedir. Biiıiirı. bu .~nlıi· 
di nld11µ,ı111wz .<ınmimi lıi.~.\iyaıın 'I'iir/,· 
milletinin İ rul~a liar~ı clu ·~11ltırın111 
tam bir mal:esi olduğ111111 sihJP.T'..wmı 
m<'mf,..h,•timirı, miit<?lwbil lıislerini 
nrıl'fıl: i /wfo et mi.~ ol-'mmı. 

Rt'li!i 11urlum11::.da i~ar<'t <'flİ°Kirıi::. 
ildrıci bir no!.taya 1<'11111.ı; rtmr>dı•rı si)· 

:iimii bitirmiW!<'<'°ğİm. <> da lınrici .<ıİ" 
\'rı~<'tl<'rimi:;dchi lum:<'rli/,· cihetidir. 
llal:i!mt<'n Twr il.-i m<'mlr•lwt Tı<>p ... 11111 

ir;in t •n lıcp mill<'il<'rimizirı ,.,./nTıı i
e,:İ11 rıılrn ·or. lfrrnlii lmm.~ıtlrınmı::. 
baı:t~ olmaf.· §flrti le hiitiiıı ıliinya i/f! 
s11111imi bir t'İfa/,· iı)ntl<' ya~nm,,/,· c· 
11u•l ı•r> ~nrretirıdc\·i::.. 

Asilerin sığındık
ları yerler 

(i"sty"nı 1 irıciıf<.) 
Seyid Rızanın yeğeni Rehber 

Elazize serbestçe gelip gitmektedir. 

HA YDUDLARIN MUHAKEME· 
LERI YAKINDA 

Kaçan ve henüz ele geçmiyen 
sergerdelerin mikdan çok azdır. 
Bunların takibi devam etmektedir. 

Suçlu görülenler tevkif edi· 
lerek adliyeye sevkolunmakta, ka· 
za ve ~ilayet müddeiumumileri ta· 
rafından tahkikatlarına girişilmekte· 
dir. 

Haydudların adli takibatları hak· 
kındaki hazırlıkları bitmiş gibidir. 
Muhakemeye pek yakında ba~lanı· 
lacaktır. 

SEY1D RIZA VE A VENESl 
Seyid Rızanın ki.içük oğlu Hü

seyin ağır surette yaralı olarak ele 
geçirilmiştir. Büyük oğlu Ha~a~ı 
da babasından ayrılıp hükumete d~
halet etmek temayülünü göstermi'.?· 
tir. 

Seyid Rrza, muhalefete başlar· 
ken bu işi yalnız başına ba~aramı· 
yacağını düşünerek muhitinden 
ıniittefikl;r aramış, fakat, hiikume· 
tin adil ve müşfik siyasetine kar~ı 
gelmek istemiyen halk, sergerde · 
nin düşüncesine alet olmaktan çe -
k'inmiştir. 

Dün bildirdiğimiz o muhalif aşi· 
retlerden küçük bir ~rup bu hareke· 
te iştirak edip Seyid Rıza ile bera· 
bcr çalışmağa yeltenmiş ise de ara· 
larındaki ittifak üzun sürmemiş, bu· 
gl.in onlar da hiikumetimize dehalet 
etmişlerdir. 

Bu suretle, T uncelinin her yerin· 
de hiikumet nüfuzu tesis edilmis 
bulunmaktadır. Muhnlefet hareke: 
tinin başlangıcında sergerdelerin el· 
!erinde bulunan kövlerde evvelce 
havdudlar tarafından k~ndırıla!l 
halk, bu anda, askerlerimizle be· 
raber, T uncelinin kalkınmasına e· 
mek vermektedir. 

Seyid Rıza, yukarda da bildir 
diğimiz gibi, bir mağaraya gizlen· 
miştir ve yakalanması bir ~ün me· 
selesidir. - Niyazi Ahmed. 

-]arı, bu gemi hamulesinin Valencia 
ordusuna götiirülmekte olan harh 
levazımı ve silahtan terekküb etmek 
te olduğunu bildirmektedir. 

An karadan 

ihracatın kontrolü 
Yeni memur ahnacak 
Ankara. 2 t (Telefonla ) - iç Ti· 

caret unnuu mfü.lürl ü~ü l tmıunuzıl;yı 
itibaruı İzınirde palamut ilıra<'atı 
kontrol i~lerinıle çalı:;arak meıııurlnr 
i~in 2 aylık bir kur açaı•aktıı. 

Kur. ha10koutr0Wr B. Hakkı l\ı·· 
zilıi 'e mütelıa,..,..ıı- doktor Baacle ta· 
ı-af nıılan i<lare eılileaktir. 

Vekiller Heyetinin lıazırladı~ı 
kadroya giire ihracatın konlrolii i le· 
rinde çalı~nrnk üzere 50 nıeırtur dalıa 
alınal'aktır. 

Hunun yarısı Jıeınen ,iıııdi. diğer
leri de ilkt~.._rinde alınaraktır. 

Yalnız Yekillcr Hcyctiniıı oıı 
verdiği karara giire, \ 'azifdere ilk in· 
thah cılcl'rklere harem kanunu lıii
kiimlni daire-imle nrı<'ak n ... ı] mııtı~ J 
tutarı miktarında iiaet 'rrilı•l'cktir. ı 

Ru va7.ifder«ı \C anıi hiiknıe talıi 
hulunnn 'fiirkofL teiilatma yenitlı•ıı 
memur mü~külatı ha-gij ... tcrıııi~tir. 

Vekillı>r heyetinin kararına g4irc. 
iirretli memurların da harmrn tahi 
olanlar ~ihi nıan~ alahilınel~ri 'e ter· 
fi etnwleri için hır lıiikiiııı ılcrlıal tat· 
hik edilel·e~inden <lola) ı vüksek mrk
trlı nıerııurlarma Jj an hilılikle_ri tnk· 
dirtlı> ~5 lira a,;li maa.;m tutarı 90 kii· 

~ 

:.iir Jira 'eriler.ektir. 

Sporcular arasında 
i~tifalar 

1nkara, 24 (Telrfonla) - Tiirk 
Spor Kurumu. İ lanhul mıntnk:M re· 
i i R. Fctlıi Talı in lfa~aran'ırı İı-tifıı.01 
m kahııl etıni .. tir. R. Ra aran'ıu veri· . . . 
ne lıcnÜ7. hiç kiın::cnin ta} ini ılü~U-
n iilıııenıf'ktc<l i r. 

Di~er taraftarı. ~lire~ f cdera:,yoııu 
uınuıııi katihi B. Seyfi Cennhm ic;tir 
fa:.ı lıakkıntla lıeniiz hir knrar 'eril· 
ıııeııı i~tir. 

Uıııuıııi merkezin miikcrrer 'ıla' rt 
lerine rağmen 'azifel!i ha~ma gelıni· 
yen giirc~ f eclerasyonu rri"i B .ı\lınıeıl 
Fetgeri ile ~on hir konu)nıa ) npıln· 
c·ak, p;('lın('mekte ısrar t'cler c j .. tif a 
ctıııi~ ayılaı·aktır. 

H. Alııneı.J Fdgeri yazclı~ı hir mek· 
ltıpta aıwak a~u .. to .. ta Ankara) fi ge
Jchih·r.e~in i hildirıni~ıir. 

D.•niz fedcru,-yonn rciı-i Celal i::;c 
ı\nkara cfa, etini i ... ti, en ıniitcaılıliıl 

nırktıırlarr ""' af>'tZ hı rakım tır. 
Ollmplyat masrafı nekadar 

ı\ı,kara. 24 (Tt•lcf uııla) - Rirkııı; 
ay C\\ el İ-tanhul gazetderin<lı•ıı hiri 
ile hir nu•rıııııanın oliınpiyaıl ma.-raf
lıırı iiıcriııe yaptıkları ne-:riyat ma· 
lfımdur. 

Parti ~enrl ~ekretcrli~i hn lıl' ap· 
!ar iizeriıul!' Tiirk . por Kurımın rnii
rakiplrrinin 'aptıkl:ın tı·tkikleri hil· 
dirnwkteılir. 

Fraızsa ile 
baraber 
(0.~lpmı 1 inci "'1fnrla1 . . 

da kurulacak yeni idare makinesıfl' 
şimdiden alfamete ve mefluciyete 
uğratacak tertibat almaktan ba§kıt 
birşey değildir. • 

İskenderun Sancağı milli hudull. 
!arımız dışında kaldığı gündcnbefl 
burad.'\ hfıkim olan kuvvetler Hatsi 
türkleri ;nasında göze görünen J\.c 
kadar münevver adam varsa hepsı· 
ni de hirer suretle Sancaktan uzak· 
laştırmak yolunu tutmuşlardır. Şiı;r 
di müstakil Hatay idaresinin için e 
en kıymetli birer unsur teşkil ede· 
bilecek kabiliyette olan bu insanla~ 
hakkında umumi af ilan edilect 
yerde köşede bucakta kalm~ş bulııf 
nanlann da birer suretle bcrtnr~ 
edilmesine care aranmaktadır. işte . . ~ t 
Hatay muhitinde yapılan tahrıka 
bu carelerden biridir. 

Hatay türkleri tahkir ediliyor· 
Hatay türklerine tecavüzler oluyor· 
Hatay tiirklerinin silahları almnıasr 
na mukabil buradaki arablara silah· 
hır dağıtılıyor. Nihayet Hatay türk' 
leri ya izzetinefislerini muhafaza e~ 
mek, yahud hayatlarını korunı~. 
endişesile mukabeleye mecbur edıl 
mek isteniliyor. Böylece Hataydıl 
cıkanlacak hadise üzerine Sancaklil 
ğöze görünen türkleri tevkif ve haP· 
sctmek, yarınki müstakil Hatay id~: 
resinin tesisi esnasında buradaki bu 
yuk Ti.irk ekseriyetini tamamen haf 
sız bırakmak planı takib ediliyor. 

Bu vaziyette Hatay türklerİJle 
düşen vRzife son derecede soğuı.· 
kanlılıklannı muhafa7..a ederek Slı· 
riye Vatanilerinin suikasd planları" 

k'Jl nın tahakkukuna fırsat ve inı a 
vermemektir. Fakat Fransa ile br 
raber Hatayda bir emniyet mesıı \ 
yetini deruhte etmis olan hükfıll'lt' 
de İgtihale devrinde .türklcrin nı{J.rıı1: 
kalabilecekleri tecavüzleri önlcyece • 
tedbirlere bir gün evı:cl tevessül et~ 
melidir. 

Asım US 

Ticaret odasının bUİçe•1 

j kırıı'' Ankara. 21 (Telefonla ) - ıır 
Vekfdeti 3 aydan fazla lJir z:ııı1ıırı; 

11
1 

Ankaraya rreınis hulıınaıı 1Etll11 ;· ı· • • o .. 1 ıı 
Tic-nret otla ... mın l<>:n rnnli ,,lı 'i· 
çe i iizcrinıleki tctkik!cri11i • }ıitirı11 ' 

\'e lıiit!,;cyi La;:<l ik ctnı i:;ı ir. 
1
:, 

Biitçede csa-lı de~iı:iklik olnı11111 ~ 
ııtl> 

maa. zam lnrı ti} nen kahu l ohtJ11 

lır. • 

• CÜ~1 HURİ YET ~Terkez \ııı11 ~:ı, 
;:ı mııha~ehc uınuın nıfüliirlii~iiıı~;f 
arıH'lfıl umum ınüdiirii Alıidiıı J, 
tayin eılilnıi~ 'e İxe baı;Jnnu~tır· 

Buna nazaran. hazırlık kuınp nuı!t· 
rafı 1·112t liradır. Bu kaıııp 40 giin 
ıfo, anı ct111i~ 'c J 20 :,porcıı i,.t irak et· 
nıi:tir. 

' Kesirler nakden ödeneCi'w 
ııkara. ~ ; (Trlt>fonla) - '\~ti' 

)C Vf'kfılcti 1937 yılı'<' ondan ~\er' 
ki milli hiikfınwl horı,;larma ,1aı~ıe ~
ıli~i ıııiilıi111 hir karanla lıuno 1 .oıı· 
{lcnıııckte olan ke-irlP.r hunclıı 11• JrrC 

·18 ki::ilik kafilf'nin Brrlin~ ~iılii 
diinii !· 'ol ıııa,,raflarile \ lıııanyadaki 
2 t ~iin lilk ~ i, f'r.ck. yr ll'<'ak H nıalzc· 
nıclerilf' pornılara ,·ı•rilrıı tazminat· 
tan lıa~ıl olan Hkıin ~7(151 liraclır. 
Uıııuın ma-raf :l I iiB lira tutmakta· 
dır. 

Sellnlk serolslne iştirak 
ediyoruz 

ı\nkara. 21 (Tclrfoııl.1) - fktı
saıl Vekaleti C) liilı]ı· aı,;ılaı ·ak olan 
. elanik ~ergi .. ine i-:tirak f'lme~" karnr 
\!'rmi~ 'e lnıımn ic,:in ilk hazırlıklara 
ha-:lmııı-:tır. 
Yanda iş:eyecek gemlfer 

ı\ııkara. 21 (Telefonla) - Van 
göliinclf' i~letilmck iizerc vaptırılınnk· 
ta olan iki 'nınırdan hiriııin lıu a~ 
içi nele montajı lıit"cek 't' a~nstoc: ha· 
smıl:ı i-.lc-t ilttıe~c' lıasl arı :ıra1.:ı ır. 
~ İkir;<'İ ~ı·nıinin i;ı~a-ı ı1 .. , aın ('t· 
mcktı·ılir. Giil Hzcriııılı·ki J!;t'lllİ i~let· 

lllf' i~lcrini tetkik '" t('fti~ iı~in ılcııiz 
nıii:-te~arı B .. aılu llalı G iin"r yarın 
~ehriınizclc hcklennıcktedir. 

100 10111nlu hir 
ilıtiyar öldü 

füıenu-ı \irc,., ~1 ( .\ . \. ) -Gau·j 
tel er, Tcofilo İ:'m;mlı• J ::4 yn .. uHla ! 
lıir ilıti\·nnn iilılii~iinii lıahrr 'l'riyoı
lar. llıti) arın } iizdı.:n fazla loı uıı11 I 
'anlı. 

1 k .. 1 k . J{e-ıf , ra prıra o ara oc eııcrc tır. 
1
_1111 

aicl teıli) e eınirleri Vekalcı~c uııı l•'' 
ılıklarma göndrrilecck. mal .. and1~ııl'' 
hunlara giire i tihkak alıiı>leriJlC 
rnklarını ı;'akdcn '\C'rcccklerdir. 

~ıı 
AFGANlST ANA İHRACA fi 'f 11r 

Ankara, 2 • (Telefonla) -
5
jlt• 

kofis, Bombay şubesi vası.~a 11ır 
Bombay ve Afgan için 800 ~1 0~,, 
sipar9 temin etmiştir. Bu sıP~ıı~ 
mallarımızın tecrübesi mahiyeti~ ı' 
olacaktır. Alınacak iyi neticeYf0ıJ.l 
re, memleketimizden daha 
mal istenecektir. 

~ 
POLONYA iLE ANLAŞMı\~ •• 

Ankara, 2'.! (T elefonln) d f~ 
lonya ile hilkfıınetimi,z nrasııı ~51 
ni bir ticaret ve klering ~nlaŞe,.eı~< 
yapılması için başlayan muzak 1 ·fl 

heniiz bitınemistir. Bun°0
11 h~' 

müddeti bitc:ı eski anlsşma ··dJeılC 
zirandan itibaren bir ay :nıtı 
uzatılmıştır. rı11 

Yeni Har~clye vel<I 
umumi kAtibS .111,.ici' 

l) - p gll 
ı\ııkara. :!4 ('l't·lefon n ... • 13h1" 

'

T , _ ·ı . . k•t' li .. 1111 ,ı"' 'e rı..a etı nıııumı ·:ı ıp ro jrı , 
·ı .... k 1 • • 1" . ~ı )\ (1('11 l!ıt 
111\ ıı · ,, •·11111.-: ııı-. ,, • .., et ,., . " . ; ['1 Ul 0

riııc• ılı~ iıl:ıııi .. n ıııı~lnı:>ll l 1 
• 

) ur la) in cdilmi:;lcnlir. 
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Dr. lhaan Sami --1, a o R s A 
BAKTERİYOLOJi 24 • 5 .,e37 

LABORATUVARI 
.......,. .. ,..... ........ ......,, .... , 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Komisyonundan 

1 - hUrtUL't 26 HAZARAN 1937 

Ankara Sabnalma 
Umum! kan tahlilitı. Frengi noktal 
nazarından (Wasaerman ve Kahn 
teamülleri) Kan küreyvatı sayılm&.· 
m, tifo ve sıtma hastalıkları teşhi!i, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su !.ahlilalı ültarmikroskopi, kan. 

,... __ ..,,. ---... ........ ...,.... k K · a a ıı 

•--- Şartnameleri parasız olara omısyon an alınabilecek olan aşağıda müf re atı yazı altı çeıit malzeme eksiJtmeliııe ... , U de ka~ •bl ıtyaU&nm. 
ı-------·-...:_------111girmek istiyenlerin belli günlerinde teminat ve teminatlı ımcktuplarıru Komisyona\·ermiş olmaları. (3508) 

• PARALAR 

da üre, §eker, Klorür kollesterin 
miktarlarının tayini. DiYanyıılu 

N o. 113 Tel.: 20981 

Birinci sınıf Operatör 
Or.CAFER TAYYAR 

Umumi cerrahi Vt! sinir, dimağ 
cerrahisi mUteha.ssısı 

Paria Tıp F akülteıi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - ''Yüz, meme, kano bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 1 

Muayene: Sabahlan M e C' 11 e· n 
8 den 10 a kadar il 

öğleden sonra Ucretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

- No. 1 Telefon: 44086 -

... ·---------·----·-

Ademi iktidar 
Bel gevşekliği 

0

ııt en tesirli bir ilaç SERVOIN 
dir. İhtiy.ulara gcnciik yorgun· 
l.ıra cl111clik verir. Taşraya posta 

ılc 185 kuruşft gönderilir. 

Sirkl'ci Ml'rkez Ecıancsi Ali Rıza 

l LAN 

•Sterlin G27,- Pezeta 
•Dolu ~i.fıO •Mark 31.-
l'ralık u .. - •zıou 25-

•J..lnt ııs- •Penp 25 -
BelefkaFr 8'- •Lq Hı-
Drabml 1?3 - •Dinar !'.>2 -

• hviçreFr 5iU, - Yen 
Left ts- •Kronfneo n-
l'1oria 68.- •Altm 10'7 -

•Kron Çele. 8-'.- •Banknot 200 . 
• Şlllll 4w. ~350 

ÇEKLER 
• LoDdl'a GiT. • Viyana t 2007 
•Ne~ O,';S6i • lladrtd 13 87o:> 
•Puu li &a;; •BırrUD l9660 
• KlliAc 1i9700 •Yarwon t 1610 
• BrtlUtıl tG660 •Budapettl 8.9815 

•AU- (:)71610 •Blıkrlll 1070175 
• CebeYn 34J82 • BeJgnd SH5 
• aor,a 6S itrıs • Tcıllotıaaa 2 i' 
• Aınstetdıt.m l.'835 • llmlto9'9 ~' 0.?'Jj 
•Pnt 22.6:?75 •stokbotm 3,0033 

ESHAM 
tş Bankft.sı 9 l'nUDftJ 
Anadolu ~u •Çimen.., IS.,30 
.Reji o.,. Da 

"'' Hayrty .- e-ır o.l. 
Uerkez RıuılcS7.·- Bal79 -
O. 81gort.. eartı ~ ... 

Somonu tı. - Telefon 

ı atlkrazıar rahwtller 
• 1933 T .Ht>r 1 1812S 1Clelttı1k 

• • • • a li ai:> Tram•aJ " -
..... m li47a Rıhtım , 

ı.tfk.Da.b.llf 95 - •An&dalo ' 4ı02:ı 
•

0

Er1enl İIUk. tJ:> - ".A:Dadohı D tO,r.;; 
1128 A M 00 4ııadDhı m 
8. Erstınım 00 2:i llOmellıdl A <14 -

kvi CUMA Cumarteai Ta m 25 Haziran ~6 Hazira 
======ıı==tl6 R. Ahır 17 R. Ahır 

UUD dolUfa 
GQn hatifi 
Sab&b nama& 

Otıe D&DIUI 

Odndl namuı 
ÜfUl DAIDUI 
tatıa namam 
ım.Jı 

tılm~,enım 

Tılırı kalan rtınler1 

420 430 
19,45 !945 
3,00 3,00 

1216 121? 
t 6,T 7 r 6.17 
19,45 1945 
21.49 21.48 
2.09 ~.09 
176 177 
199 188 

Günlük -

RADYQ 
Programı = = ::.= 

öGLE NEŞRİYATI: 

saat 12,30 PIAkla TUrk muNldıl. 12 60 

Havadis. 13,0:S Muhtelit pllk neıriyatı. H,OC 
Son. 

AKŞA.ll NEŞRİYAT!: 

Saat 18,30 PIA.kla dana mu8ikial. 11,00 

Radyo :Conlk komedi (Kuyumcuda \"e unut • 
kuı). 20,00 Ttlrlı ınuandat keyeU. 20,30 ö • 
mer Rıza tarafından arapça ıöylev. :?0,45 Ve 

dl& Rıza ve halk l&l'kıları. (Saat ayrı). 21.uı 
Orkeatr. 

Saat 22.ırs .Ajana ve borsa haberleri Te 

ertesi güııUrı pro~ranıı. 23,30 PllkJa sololar 
opera ,·e operet parçaları. 23,00 Son. 

Geyvenin Doğançay nahiyesinde 
mukim Hüseyin kızı Behiye tarafından 
o yerden Mehmed yanında Cemal oğlu 
:Efral aleyhine açmış olduğu evlenme
nin tescili davasının icra kılınan .mu
hakemesinde: Müddeialeyh Efralin 
mahalli ikameti meç'ıul bulunduğundan 
ilanen tebligat yapılmasına ve ilanın ls
tanbulda m:inteşir Cümhuriyet gazcte
sile ilan edilmiş yine mahkemeye gcl
rnemi~ olduğundan H. U. M. K.nunun 
141. ve 398 ve 400 üncü maddeleri mu
cibince gıyap kararı verilmiş ve gıyap 

kararının İstanbulda münteşir Kurun --------------
gazetesile ilanen tebliğine karar veril
nıiş olduğundan bcrmucibi karar mu-1-- KURUN 
hakeme 2.7.937 gününe bırakdınış ol
duğundan ilan tarihinden itibaren be§ 
gün zarfında mahkemeye müracaat ede
rek müracaat etmediği takdirde evlen 
nıenin tesciline karar verileceği ilan o
lunur. 

(V. No. 22365) 

KıRON doktoru 
Necaetln Atasagu 1 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

t&telide Tayyare apartımanlannda daire 

~ numara 3 de hastalarını kabul eder 

Aylık 

S aylık 
1 aylık 
l'dhk 

ABONE TARIFESJ 

Memleket Hf!mleket 
itinde dlfmda . 

US Irı. 
m Irı. 
8%0 )[ .... 

1M8K.l'f 

Tarl!cılnden Balkan blrJltf lc;;tn ayda otuz 
kuruı dUıWUr. Po.ııta birliğine gfmrl)'1'!D 

yerlere ayda yetmiş beter klll'Uf 
zammedilir. 

Türklyenın ber posta IDf'rkeozlnde 
KUR~• abone yuıhr. 

Adres değl~Urme UcretJ 25 kuruıtur. Cıırnartesi günleri 14 den 20 ye kzclaı L.,.. ____ iııım _______ _. 

~uayene parasızdır. 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Çapada Saraçdoğan mahallesinde Yeni
Çt§nıc sokağında 8-12 ev 938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs sonuna kadar ki
taYa verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür
lııgiinde görülebilir. İstekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya 
ll-ıakbuzu ile 5- 7- 937 pazartesi günü saat H de !daimi encümende bulunma ·ı 
~ttlar. (B.) (354ji) 

Cinai Miktarı Birinin Fi. tik teminatı Alım şekli Ebiltme tarihi 
Keçeli belleme 811 adet 200 Xr. 121 L. ISS Kr. Açık eksiltme 
Kundurayağı 1500liralık 65 ,. ııı 50 ,, ,. 

.fJ/7 /937 salı uat 10 
6/ 7 /937 salı aaat 15 

Timar iır~ası 4226 adet 75 ., 237 72 ,, ,, 7/7/937 çupmba 10 
7 / 7 /937 çarpmba ıs Bez: su kovası 4337 adet 165 ,, 536 71 Kapalı zarf 

Kaşağı 4 :5000 adet 35 ,, 131 25) 
Açık eksiltme 8/ 7/ 937 perşembe 10 Gebre • 4566 adet 15 ,, 51 37) 

182 62) Toptan veya ayn ayn en u fiyat ve 
rene ihale edilecektir • 

Jandarma genel komutanhğı Ankara satınalma 
komisyonundan: 

1. - Aşağıda çeşit ve mikdarları yazılı mıı1 zeme hizalarında gösterilen tarihlerde satın alınmak için e1csiltmeyc ko
nulmuıtur. 

2, - Bunlara ait şartnameler paralı ve parasız olarak yalnız komisyondan alınabilir, 
3. - E!<$Jltmeye girmek isteyenler in ıartnamcde yazılı vesika ve teminatlı mektup1armı vaktinde komisyona tes • 

!im etmiı bulunma1an. 
A. - Eşya Cinsi 

Kundura köselesi 
Mi~darı 

76,000 Kilo 
Tahmin Bedeli 
121,600 Lira 

ilk Teminat 
7330 Lira 

Şartname bedeli 
00 

ihale tarıhi 
12-7 -9 3 7 Pazartesi 

Saat 10 
Vaketa 5,000 Kilo 10,000 Lira 750 Lira 00 ,, 

" il 

Sarı Vaketa 50,000 Kilo 100,000 Lirıı 6250 Lira 00 ,, 
" " Yekün 231,600 12830 1159 Kr. 

Bu üç çeşit şartnamesi bir malzeme toptan veya çeşitler ayrı ayrı en az fiyat teklif edene verilecektir. 
B. - Başlıklı Nöbetci 

muşaınbau. 3,000 Tane 

ı · 

tLAN 

Yedinci icra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı haciz altına alı

nan bir adet halı ve bir adet mind:r 

halısı ve bir adet büfe ve sair ev eşyası

nın açık arttırma ıuretile paraya çev

rilmesine karar verilmiı ve satış 26 ha
ziran 937 tarihine müsadif cumart:-si 

goJnü saat 12 den 13 kadar Galatlda 
Emekyemez mahallesinin Albukek 3 -

oartımanırun ll y'9 No. lı dairesi önün-

25.500 Lira 1912,50 Lira 128 Kr. 13-7-937 Salı 

(1690) (3584) 

biti' -- - -

Saat 10 

1 
1 

Jandarma Genel KonutanhğıAankara 
Satınalma Komisyonundan 

1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun ve metresine yirmi be kuruı değer ve. 
riien 322,000 metre çamaşırlık bez 9/ 7/ ':J37 cuma günü saat onda kapalı zarf 
cksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname 425 kuruş karşılığında komisyondan alına. 
bilir. 

3 - Eksiltmesine girmek iıtiycnl rfo 527 S liralık teminat mek -
tup veya makbuzunu muhtevi teklif mektuplarını ekıiltme vaktinden en u bir 
saat evvel komisyona vermiş olmaları (1663) (3509) 

de satılacağından talip olanların mu·ı racaat etmesi ilan olunur. 
ayyen saatte mahallinde memuruna nıü - (V. No. 22377) 



a - KURUN 25 HAZiRAN 1937 

ECi LiKiT 
YAGLI 

YAGSIZ 

Saçlara parlaklık ve yuµıuşaklık verir, şapkasız gezen Bayanlara ve Baylara 
yağsız NECiB BEY Briyantini tavsiye edilir, mutlaka bu br~yantini alınız. 

DEPOSU: E ın na N 4 E 

~~---·~~~~~----~--------..... -------------
~ D~vte~-._ D~mıryoll~rı ve Limonları işlt-t.~e 

. · ._. · .. Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 14.920 lira olan elektrik kaynak telleri ile muhammen be· 
deli 13550 lira olan oksijen kaynağı için tel ve çubuklar 6. 8. 1937 cuma günü 
saat 15,30 da ayn ayn kapalı zarf usulü ile Ankara idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin elektrik kaynak telleri için 1119 lira ve oksijen 
kaynak telleri için de 1016, 25 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. lu nüshasında inti§ar 
etmi§ olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
T esellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3535) 

Muhammen bedeli 190 lira olan (2 000) adet adi ateş tuğlası 12-7-937 
pazartesi günü saat 1 O da Haydarpaşa da gar binası dahilindeki komisyon ta • 
rafından müteahhidi nam ve hesabına açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 14 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve ka· 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü
racaatları lazımdır. 

Bu i§e ait şartnameler komisyonlda n parasız olarak dağıtılmaktadır. (3666) 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı ( 4) grup malze
me ve eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 12. 7. 1937 pazartesi günü 
saat 10 da Haydarpaşada gar binası klahilindeki komisyon tarafından açık eksilt -
me ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak ldağıtılmaktadır. 
1 - 50 adet muhtelif eb'atta vagon camı, 120 adet adi bina camı, 260 adet 

duble bina camı ve 20 adet duble buzlu cam muhammen bedeli 1039 lira 5 ku
r u§ ve muvakkat teminatı 77 lira 93 kuruştur. 

2 - 34 adet muhtelif şekil ve eb'atta kofre muhammen beldeli 850 lira ve 
muvakkat tc:ninatı 63 lira 7 5 kuruştur. 

3 - Muhtelif şekil ve eb'atta 19500 adet llmba şişesi muhammen bedeli 
2 437 lira 50 kuru' ve muvakkat teminatı 182 lira 82 kuruştur. 

4 - 4000 kilo 4 m/m lik galvanize demir telgraf teli muhammen bedeli 
~20 lirıı ve muvakkat teminatı 46 lira 50 kuruştur. (3582) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 711 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 
ikramiyelerle ( 20.000 

12.000, 10.000, 

ve 10.000) 
liralık 

liralık 

iki adet mükafat vardır. 
DiKK A T : 

Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü akf&lllma kadar biletini de
gİ§tİmıit bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt otur ••• 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Yiyeceğin cinsi Miktarı Beherinin ilk teminat Eksiltme gün ve saat 

kilo Tahmin Fi. L Kr. 
Karaman eti 6890 48 248 04 2-7.937 cuma günU uat 

10 da. 
Ekmek 27690 11 228 44 2. 7. 937 cuma günü saat 

l Q,30 da 
Sade yağ 1515 80 90 90 2.7.937 cuma günü saat 

11 de 

Gündilzlü okulların 937 yılı kamplannda ihtiyaçları olan yukarıda miktar, 

muhammen bedeli, eksiltme giln ve saatleri hizalarında yazılr yiyecekleri açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme İstanbul Kültilr Direktörlüğü binası içinde toplanan komisyonda 
yapılacaktır. 

istekllilerin şartnameler.de yazılı kanuni vesikalardan başka Ticaret Odasının 

yeni yıl vesika ve teminat makbuzları ile birlikte belli saatte komisyona gelme. 
leri. 

tık teminatların belli gün ve saatlerden evvel Liseler Muhasebeciliği vezne. 
sine yatırmaları. 

Şartnameler komisyondan görülüp öğrenilir. (3415) 

ZAYi 

İstanbul liimanından aldığım kapt;ın 1- .. ~--~~ .. ---.......... --
alacağımdan eskısının hükmü yoktu~. s· 

fatih: Haydar mahallesi Ham:ır:: meınasında , 

Sl::JMER ~BAN k'/ 

BEZ FABQi~Asının ille: MAMULATI 6ELDi 

VERLi 

YATAK 

YÜZLERi 

SATENLER 

ÇAY 

ORTOLERI 

MALLAR PAZARLARI 

lstanbulVakıfliırDirektö1iüğü ilanlar~ 

Semtimeıhur Te mahalJeıi Cadde ve ıokağı Nr. aı Cinsi Muhammen aylıl' 

Sultanahmct. 

Babıali, Lalahayrettiin. 
V.ezneciler, Camc ı ali. 

Aksaray, Gurabahüaeyinağa. 
Bahçekapı, Hobyar. 
Çelebioğlu Alaeddin. 
Gedikpaşa, Divanıali 

Çarşıda. 

Kadirga, Bostanıali, 

Çarşıda. 

" 
Bahçekapıda 4 - cü Vakı f 1 - ci katında. .. 

'" Kadirga, bostanıali. 
Tahtakale, Rüstempa~a. 
Sirkeci. 
Mahmutpaşa. 

Bahçekapı, Hobyar, 
Çarşamba. 

Kum kapı. 

4 ·CÜ ., 

Su terazisi. 

Beşirağa. 

Taramvay C. 
Nalıncı. 

Yeni postahane. 
Yenicami avlusu. 
Cami. 
Yağlıkçılarrla 

Cami yanmda. 
Ha etmemiş. 

Keseciler. 

Cami yanında. 
Nalburlar, 
Yalıköskü caddesinde. 
Kürkçühanı cami altın:la, 
Yenipostahane. 
Koğa:ıdede. 

Pat rikhane. 

3- 5 
95 
14 

46-66 
105-43 

61 
105-73 

31 
19 

150 
14 
26 
29 

328 
8 
2 

24 
143. 141 

ı s 

Müddeti icar : Teslimi t arihinden 938 senesi mayıs nihayetine kadar, 

Küçükhalkalı köyijnde 204 ve 205 Nr: lı 51) rlönüm tarla ve müştemilatı, 

Tekkenin selamhk kısmı ve 
samahane. 
Tekkenin harem dairesi. -... 
Mektep mahalli. 
Hane 
Dükkan. 

.. 

.. 
,, 
.. .. 

Peyke mah alli. 
Oda. 

" .. 
niikkiinrn 1/4 hissesi. 
Ardiye. 
Kıı--ı mahalli 
Arsa. 
Ra~aka ve ar~a. 
Arsa. 

Lira t'· 
45 o O 

24 o O 

14 oo 
12 oo 
90 o O 

22 oo 
o O 30 
o O 12 

5 o O 

2 oo 
3 o O 

15 o O 
o O 19 
50 2 o O 3 o O 22 o O 5 
o O 10 o O 3 oo 2 

seneliği 
300 oO 

Müddet i icar: Teslimi tarihinı::Jen 939 senesi ağustos nihaycti~e kı:ıdar. W 
aıa' 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarıl ;nıştır. İstekliler 28 H aılran 93q ~ e ,eı· 
si günü saat 15 e kadar pey paralarile beraber Çemberlitaşta Jstanbul Vakıflar BaşmüdürlU~Unde Akarat kalernın 
meleri. (3478) ' 

sicil cüzdanımı .z~y! c~~· Yenisini 1 ıye 8JJ 
tokak No. 2 Mustafa Osman - Montekarlo Geceler~ j 

(V. No. 22376) J ~~--------------~~-Sa-~--~-;-A_S_'IJıt---U-S-----------N-eş_n_y_a_t~D-lre--k~~rU~:-Ke~t~lk __ A.h __ m-et __ Se_v_e-ng-1-1------------~ 


