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aşvekil Londradan döndü1Sovyetler birliği 
Pariste bulunuyor Bir casus !ehdi~i karşısında bu-F lundugu dogru mudur ? 

ransız hükUmeti ile tekrar temasta mr ıugııız gazetesı, 

b 1 1 ı t 
.. .. her Sovyet yurdda-

1, u unacak o an smet nonu şının. düşman ca-
\lnan· t ı·ı h . ı k susıarına karşı koy-

1 S 8D yo ) e şe fJMJZe ge ece mak Uzere l(lzll va• 
ŞQ kA A , k ti• •k. d ı . zlfe başına çağrıldı-

r ı kdenizin en uvve ı ı ı evıetı: ğını yazıyor 
' Denizde Ingi/tere, Karada Türkiye 

\'1 ' 21 (Hu • 
"1c, r su") - lngiltere' vekilimi• !,.net lnönil bugUn Londra- mi.aliri bulunan General ismet lnön;l 

~eorg • '---'rUrkiy: '. un taç giyme me- dan aynlauıbr. hükümet ve sefaret erkin• taraf,ndan 
• ~ Y• temıil eden Baı- Dost lnıili• hUkÜmetinin değerli uğurlan..,ıur. Başvekil İnönü, lngiltereden Fran· 

(Yazısı 2 inci sayıfada) 

Troçkicllik s11çundan 

44 kişi idam 
edildi B. talin 

e 
alayda resm

-
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d ı• ısa buyluangacitamkteıkrt.edir. Pariıte bir müddet kalarak Fransız hlklımetile temasta 

•ele yeniden milletler cemiyeti BAŞVEKiL VE YUGOSLAV NAiBi 
• Londra radyosu bildiriyor: 

konseyine gidiyor 
ASIM US (Yamı ! nci sayfada> 

tramvay dönemeç

Yugoslavya Naibi kralisi Prens Pol, 
T:irkiye Baıvekili ismet 1nönünü ziya-
ret etmiı ve kendiaile görüımüıtür. 
ŞARKI AKDENIZIN EN KUVVET~ 

Ll Ud DEVLETi 

lngilu g~ıelerinden Daily 

Moıkova, 21 (A.A.) - Kabarovsk 
Sovyetlerinin merkezi icra komitesinin 
naşiri efkarı "Tiho Akeanskaya zvez • 
da., gazetesinin dün Moikovaya gelen 
9 mayıs tarihli nüshasında, Troçkicilik, 
bozgunculuk ve Japonya lehine casus· 
luk cürümleriyle, biri kadın olmak üze· 
re 44 kişinin idam edildiği bildirilmek • 

tedir. 
HUDUTTA BlR HJ.DlSE 

:Moskova, 21 (A.A.) - Kabarovsk'tan 
bildirildiğine göre, bir hudut muhafa • 
:za müfrezesi, 14 mayısta, huduttan iki 

buçuk kilometre mesafede kain Slavian
ka nııntakasında gizli bir sahra teldoll 
kablosu keıf edilmiştir. Bu telefon kab
losu, Sovyet hudut telefon hattına ba'l
tannıak iızere hazırlanmıt bulunuyor • 
du. Hudut muhafaza müfrezeıi, civar • 
da meçhul iki kiti ile karıılatmıt ve 
bunla• müfrezeye kartı atef açmıflar -
dır. Muhafızlann bu atete mukıbelnl 
üzerine. bu üç meçhul tahıstan birili öl
müt. diğeri de hududu geçmek suretil• 

Man~ll arazisine kaçmıştır. 

te yoldan çıktı Herakl gazetesi Başa;rllilimi: l~m('t 
lnöniiniin T..011drada /np,iltrrP Tlnri· 
ciye na:ırı Edenle yopıığı ikitıri gö· 
rü~mcden bahscdtJrek §Unl<ırı ya:r 

"Tilrkler, tn~le daha yakm bir 
1nıa1ma yapmalı iıtlyorlar. Zecri ted. 
birlerin tatbik editd: ği 11ralarda mu· 
vakkaten ıkdedilmit olan .. mütekabil 
yardım misakı,, nın daimi yapılmasını 
arzu ediyorlar. 

Şarkt Akdenizde ıulhun ve statüko
nun muhafazası itinde Türkiye ve 1n. 
giltcrenin hayati surette alakadar ol· 
duğunu ileri sürmektedirler. 

İngiltere o mıntakada en kuvvetli 
deniz devletidir. Türkiye ise en kuvvetli 

kara devletidir. 
(Sonıı sa. ~ sa. s) 
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DİKKAT 

Radyo müsabakamız 
nasıl olacak ? 

Bir müddettir kuponlannı koyduturnuı: radyo müsabakasının ı:aın&nı 
yıklat""I'"· Bunun için müubakan>n nwl yapdacatıru etrafile bUdiri • 

yoruı:. 
M:lsabakaya radyocular da ittirik edebilirler. 

RADYOCULARIN iŞTiRAK ŞARTLARI 
ı - MUaabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler olmak Uaere ild 

esaı üzerine tertip edilmittir. 
2 - MUaabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler ittirlk edebilir. 
3 - MUaabakaya iftirake çağırılan ve bunlardan ittiralri kabul edenle

rin adlan önceden ilin edilir. Radyo acentelerine me~upla~ ~ön
derilmittir isimleri unutulan müesseseler tafsilit alabilırler, ııtırik 
edenlerle ittirik etmek için müracaat edecek finnaJan peyderpey 

4 - M:Isabakaya ittirik edecek radyolar memleketin tanınnuı ~üta· bildireceğiz. 

hasaıılarının ittirik edeceği bir fen heyetinin muayene ve tecrübeli· 

ne ırzolunacaktır. s - '?tfüaabakıya ıirecek radyolardan Avrupa ve Amerika makinele-
rinden ayrı ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birinci ıeten ilin 

edilecektir. ti - Müsabakada birinci ıelen radyolardan bireri satın ılınacak ve oku 
yucular müsabakasında b!rinci celenlere hcdiyc edilecektir. 

OKUYUCULARIMIZIN iŞTiRAK ŞARTLARI 
ı - KURUN Gazetesile neıretmekte oldutuınuı kuponlar 120 olunca, 

en son on beş 
1

un içinde. aşağıda iıtcdifimiz mal(unatın yazılı ol· 
duğu bir kağıt ile birlikte biı:~ ıönderilmi• olacaktır on altıncı ıUn 
ıelecek mektuplar müsabakaya ittirik ~ttirilmeı:. 

2 - Okuyuculanmrı:rn birlktirdigi yU• yirmi adetten ibaret tını bir ta· 
kım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amenkı radyolan için 
yalnız birisine i•tirlk olunabilir ... Her iki radvo makinesine ait mil· 
sabıkaya girme~ için iki taknn kupon ıöndermek lizımdır. 

3 - Kuponlarla gönderilecek Uğıtta ıu malüm~t bulunmalıdır: 
A - Tercih etmekte oldufun~ markanın modeh. 
B - : Senesi . 

Lamba adedi 

c-
D - Kendi ıdreıiniı:. 
E - Markının ismi . 

ı. J-""lltr,ı lacaı. be e milel tenkili, meaine yardım ve "° a ele Salim par<:"'mdaki nı•mini kendi•i ıniidafan 
ltl~' •efat e.'~elmilet yar - rek gözçülük eıınekten k ikisi yollu, heyet• g&ıterirkrn... Soldnki, 
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4 _ Müddeti içinde ıelen cevaplar tasnif edilecdE hangi markalar fu· 
la rey alırsa 

0 
markayı intihap ed~n ~kuyucul~r arasın.da iki birind 

ayrılacaktır, birine bir Avrupa dığerıne de hır Amerıka radyo mı· 
kinesi hediye edilecektir. 
Ekelk kuponı•rınlZ• gazetemiz ldareelnden 

~~;:2~~;~~~p::. ı·srı."ma uhasarada mı? 
~ h•ric· ı lconıcyin' t...."' . tcı ıye nazın . ~n me • k • l d • ? 
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tedarik edeblllrelnlz 
Kuponlan biriJrtinneli ihmal etmeyiniz. 

VAKiT Propaianda Semai 
LE 
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Halayda resmi dil lngiltere - ltalya 
Mesele ge!'ide~ mill~t~er cemiyeti Münasebatında nisbi bir salah başl 

konseyzne gıdıgor 

A nadolu Ajansının Cenevre
den aldığı son bir haber bize 
hayret verdi. Hayretimizin 

sebebi şudur : Hatay meselesinde 
hala bir türlü halledilemiyen nokta 
dil meselesidir. Eksperler komitesi 
bu meseleyi halletmekten aciz kal
mış. Nihayet iş Milletler Cemiyeti 
Konseyine gidecekmiş. Konsey İs
kenderun Sancağında kullanılacak 
resmi dil hakkındaki eski kararını 
bu defa da tefsir edecekmiş. 

Konseyin kararı malumdur: ls
kenderun Sancağının resmi dili 
Türkçedir. ikinci bir dile ihtiyaç olup 
olmadığı, olduğu takdirde bu dilin 
mahiyeti ve ne şekilde kullanılaca
ğı aynca tetkik oh.tnacaktır. 

Mademki lskenderun Sancağı 
dahilde müstakil olacak, harici mü
nasebatı ile gümrük ve para işleri 
bakımından Suriyeye bağlı buluna
caktı. Suriyeliler Sancağın bu bağlı
lığından istifade ederek Arabcayı 
Türkçeye hakim bir mevkie getir-
eceklerdi. Böylelikle dil vasıtasile 
Hatay Türklerinin kültürlerini de 
kendi hakimiyetleri altına alacaklar
dı. Resmi dil olmak itibarile Türk
ç~;;in mevkii yalnız anayasaya ya- 1 

zılmış olmaktan ibaret kalacaktı . 1 
Fiili idare hayatında bugün oldu
ğu gibi yarm da gene Arabcanın 
hakim dil olarak kalması temin e
dilmiş olacaktı. 

Şimdi bu meselenin herhangi bir 
karara bağlanmaksızın yeniden Mil. 

IJay Eri/; Drumorıd 

Londradan bildirildiğine göre, t 
lngilterenin Roma elçisi Sir Erik 
Drumond, hükumetinden aldığı ta
limat üzerine İtalyan hariciye nazırı 
Kont Cianoyu ziyaret ederek bazı 
lngiliz gazeteleri tarafından 1 talya 
aleyhinde yapılan şiddetli neşriyatın 
hi.ikfımet tarafından yapılmış bir 
telkin eseri olmadığım, İngiliz ga
zetelerinin tamamen neşriyatlarında 
serbest bulunduklarını temin etmiş
tir. Diğer taraftan İngiliz elçisine 
ltalyaya girmesi menolunan İngiliz 
gazetelerinin ltalyadaki abonelerine 
~önderilmesine müsaade edileceği 
İtalyan hükumeti tarafından bildi· 
rilmiştir. İngiliz hükumeti, matbu
atın serbestisi hakkındaki prensibe 
sadık kalmak şartile geçici bir sui
tefehhümün devamlı bir dargınlık 
şeklini almaması için elinden geleni 
yapacağını temin etmiştir. 

o 
toıı 

~· 

Konseyin bu kararını iptida duy
duğumuz zaman bizim habrımıza 
gelen mülahaza şu oldu: İskende
run Sancağının dahili muamelatın
da Türkçeden başka resmi bir dile 
ihtiyaç yoktur. Nihayet Türkçe 
bilmiyen bazı Hatay yurddaşları 
mahkemeye veya muhtelif idare şu
belerine bir iş }çin müracaat etmek 

letler Cemiyeti Konseyine gönderil
mesi F rnnsızların haksız iddiaların
da ısrardan vazgeçerek Türk tezine 
doğru yaklaşmaları manasına alı
nabilir. Zira yukarıda işaret et
tiğimiz gibi Milletler Cemiyeti Kon
seyi ilk kıırarile Türkçeyi birinci 
derecede resmi dil olarak kabul et
miştir. Arabçayı ayni derecede ve 
kuvvette resmi dil saymak hakikat
te bu kıırarı kökünden bozacak bir 
hareket olur. Nihayet Hatay Türk
lerinin milli varlıklarını temin için 
alman bütün kararlar, bütün ted. 
birler sonunda bir tek cümle ile yı
kılır ve yok olur. 

Günlerin peşinden: . 't· 
fılulıtcri Markot'

1 ~tc 

isterlerse kendilerine kolaylık göste
rilebilir. Bu gibi kimselerin vere • 
cekleri Arabca, yahud Fransızca 
arzuhal kabul olunabilir. ifadeleri 
de gene tercümanlar vasıtasile alına. 
bilir. Bunun haricinde olarak müsta. 
kil Hatay devleti ile Suriye arasın. 
da harici münasebat, yahud müşte-
rek gümrük ve para işleri bakımın
dan birtakım muhabereler olacak
tır. Bunun için de gene Fransızca 
müşterek bir dil olarak kullanıla
bilir. 

Dil meselesinin en mantıki bir 
h"al şekli sadece bu idi. Bununla 
beraber Hatay anayasasını tanzim 
edecek olan eksperler komitesi top· 
lanmca Fransız delegelerinin hatır 
ve hayale gelmiyen bir irldiı:ı:yr orh~-
ya attıkları görüldü: Bu delegeler 
resmi dil olan Türkçe ile her husus
ta miisavi olarak Arabcanın da ikin-
ci Lir dil olmasını istiyorlardı! Bu 
sure tle Hatay Türklerinin kültür 
birliğini parçalamağa çalışıyorlardı. 

Türk delegesi F ransızlarm bu 
ısrarları karşısında mukavemet etti. 
Mukavemetinde yerden göke kadar 
haklı idi. Çünkü lskenderun San
cağında Arabç.ayı Türkçe ile müsa
vi derecede ikinci bir dil olarak ka
bul etmek hakikatte Sancakta Türk 
dilinin hakimiyetini sıfıra indirmek
ten başka bir netice vermezdi. 

lskenderuna vapur 
lfletmek için hazırhklar 

başladı 

Hatay statü ve anayasasının 
MiUetler Cemiyei tarafından ka-
bulünü ve iki tarafça muvafık 
görülmesini müteakip İskenderun li
manımızdan ilk vapur hareket edecek-. 
tir. 

Devlet Dcnizyolları idaresi, şimdidea 
İskenderun seferleri için hazırlıklara 
başlamıştır. İskenderunda Kadri Köksal 
Devlet Denizyolları Hatay acentalığına 
tayin edilmiştir. !skenderunda acenta· 

lık binası kurulmuş ve acentaya şeh
rimizden Tı:irkiye Cümhuriyeti Devlet 
Denizyolları İskenderun acentahğı Iev. 
hası ile Den;zyolları forsunu taşıyan 
bayrak ve bir Türk bayrağt gönderil· 
miştir. 

Ayrıca Hizım gelen evrak da basılıp 
gönderilmiştir. 

Devlet Denizyollan idaresi Hatayın 
iktısaden inkişafı için İskenderuna gi
decek olan vapurlardan aynen Mersin 
limanına kadar olan navlunun alınması 
kararındadır. 

- ilmi Felsefe -
~ r ·;., v~ Yarın }(jtapları11dandır 
~ Fiyatı 40 kuruştur ---

Unutmıyalım ki Milletler Cemi
yeti Konseyinde fskenderun Sanca
ğının kendi başına bir mevcudiyet 
olar{lk kabul edilmesinden maksad 
Hatay Türklerinin varlıklarını ve 
kültür istiklallerini temin etmektir. 
Bunun yegône şartı ise Türk dilinin 
rakibsiz bir resmi dil olmasile müm
kündür. 

ASJM US 

Deli elinde silah 
Bakırköy timarhanesindeki delilerden biri, diğer bir deliyi yedi 

kursunlu bir rövelverle öldürdü. Bir delinin diğer bir deliyi eline 
rast~gele geçirdiği bir sopa, yahud demir parçası ile vurarak öldür
mesi şaşılacak birşey değildir. Şaşılacak şey, timarhanede tedavi 
ve nezau:t altında bulunan bir delinin elinde yedi kurşunlu bir 
rövelver bulunması ve cinayeti bu silahla yapmış olmasıdır. Diğer 
bir şaşılacak şey de, vakadan sonra bu silahın, katil olan deli eline 
nasıl geçtiğinin bir türlü anlaşılamamasıdır. 

Yakadan sonra deliye sormuşlar, bu silahı nereden buldun, de
mişl~r; bahçede dola~ırken yerde beş kuruş buldum; alarak cebime 
koydum kabilinden basit bir cevab vermiş. Bir cevab ki kimseye 
kanaat vermiyor; hadisenin garabeti kar§ısında insan hayrette ka
lıyor. Onun için zihinler bu tiirlü delilerin akıllı olmasından şüp· 
heye dü~üyor, yahud timarhanedeki delilerin eline silah veren 
akıllılar mı var gibi ihtimaller hatıra geliyor. 

Herhalde timarhanedeki bir deli eline böyle bir silahın nasıl geç
miş olduğu bir meseledir. Dikkatli bir tahkikatla bu işin iç yüzünü 
aramağa mutlak bir lüzum vardır. Hasan Kumçayı 

Sovyetlerbirliği bircasus 
tehdidi karşısında mı ? 

Dünkü poıta ile gelen İngilizce '" 
Daily Expreu aıazeteıi Moıkova mu

j kanlrmş oluyor. 

~ Kmlordu, - ki bugünkü haliyle 
habirinin yazraından: 

"Bugün Moskovada çıkarılan emir
nameye göre, bütün Rusya askeri dik
tatörlük altına alınmıştır. 

Baltıktan, Büyük Okyanus d::nizi
ne kadar - dünya kara sathının altıda bi
ri olan - Sosyalist Sovyet Ci:m'ı u . iy t• 

leri Birliği arazisi, kısımlara ayrılmış
tır. Bunların her biri üzerinde bir 
askeri konsey kurulmuşur. Bu konsey
lere halkı seferber etmek, eşyaya, evle
re, nakliyata ve milli müdafaa mamul:ı
tmı organize etmek gibi seferi salahi
yetler verilmiştir. 

Konseyler, üç ki; iden müte§ekkil o
lacaktır. Biri, muayyen mahalHn garni
zon kumandanı, diğer ikisi doğrudan 

doğruya Stalin tarafından tayin edile
<:ek iki harb komiseridir. 

Hükumet bu tedbiri, Almanlarla Ja
ponların müştereken Sovyet Rusya a· 
leyhine kurmuş oldukları casus tertiba
tına karşı aldığını beyan ederek lüzum· 
lu göstermektedir. 

Söylediklerine göre, memleketin her 
yanında Troçki haini vatanlarile yaban
cı memleket casusları 'bulunmak· 
tadır. Sovyet gazetelerinin birinci sayı
falarında Rus zabitlerini ve sanayi li· 
derlerini iğva etmeğe çalışan birçok 
yeni "Matahari,. lerin şantajlarında:ı 
bahsedilmektedir. 

Sovyet harb müdafaa beyannamesi 
yüksek şura reisi Kalenin, komiserler 
konseyi reisi Molotof tarafından imza 
edilmiştir. 

Rus halkı dokuz senedenberi biribi· 
rini takib eden sanayi planları ile mu· 
azzam işler gönneğe teşvik edilerek, 
bir yabancı istilasına uğramak vehmi 
karşısında dişini tırnağına takıp çalış
tmltru}tı. 

Htikumetin matbuat, radyo, film ile 
yaptığı propagandalar halk kütleleri a-

., f Voroşr.o 

rasında öyle bir his uyandırmıştır ki; 
Avrupanın kapitalist mem'eketl"rile Ja 
ponyanın sosyalist sanayiinin zaferim 
kıskanarak yeni bir silahlı müdahaleye 
hazırlandığı sanılmaktadır. 

Şimdi bu endişe. daha müthiş bir 
mahiyet almaktadır. Sovyet hükumeti 
"düşmanın dahilde olduğunu,, ilan et· 
mektedir. 

Her yurttaş, iş arkadaşı, kardeşi. 
karısı hakkında ihtara maruz kalmak
tadır. Ve memleket aleyhine hazırlan-
mış olan ihanetkar bir suikast planının 
meydana çıkarılmasına yarıyacağmı 

zannettiği en hurda tcferrüata kadar 
zabıtaya veya m·ahalli Bolşevik partisi 
komitesine rapor etmeğe teşvik edil· 
mektedir. 

Sovyet hayattnın her safhasını kap
lamakta olan parti şebekesi, G. P. U. 
gizli polis teşkilatile tavzif edilmişti. 

Stalinin kendi tarafından vücuda geti· 
rilmiş olan "'Stalin kaııunuesasisi,, G. 
P. U. teşkilatı tedricen kaldırılacaktı .. 

Şimdi bü~:in bu kontrol, bütün mem 
leket üzerinde askeri hakimiyetin kuru· 
lup işlemeğe başlamasile üç misline çı-

1,600,000 kişi kuvvetin.dedir - askeri za
bıta vazifesini almııtır. Ordudaki bütün 
mühim mevkiler, Bol~evik partisi iza· 
ları elinde bulunmaktadır ... 

Moskova, her vatanda]ı. bir nevi 
mukabil casus olmağa teşvik etmekte· 
dir. Memleket aleyhine bir casusluktan 
fÜphe edip de haber verenler taltif c· 
dileceklerdir. Tenbellik veya göz yum· 
mak yüı.(inden vazifesini görmiyenler 
cezalandırılacaktır.,, · 

SOVYETLER BIRLlCINDE ALI· 
NAN YENi ASKERi TEDBiRLER 

Sovyetler Birliğinde konulan geniş sa 
lahiyetli askeri konseyler hakkında Fran 
sızca, Le Temps gazetesinin Moskova 
muhabiri şunları bHdiriyor: 

Bu komiteler doğrudan doğruya mü
dafaa komiserliğine tabi olacak ve dai
renin en mühim makamı sayılaccıktır. 

Gerek siyasi ve moral vaziyetten, ge· 
rekse, bulunduğu mıntakadaki askeri 

kuvvetlerin düşmana, casuslara ve sa
botajcılara karşı mücadele zi.hniyetile 
terbiyesinden ve bunların seferberliğin
den mesul tutulacaktır. 

Bu komiteler ayni zamanda bulun· 
duğu mıntakalarda bütün teknik teşki
latı da idaresi altına alacaktır. 

Hava hücumlarından korunma ve 
gençlerin terbiye işlerini de d~ruhte ı 

edecektir. 

Londranın sağ cenah gazetelerinden 
Daily Mail ve Daily Express, bugünkii 
tedbirler hakkında uzun tetkik yazıları 

neşrederek, bunların hakiki bir askeri 
diktatörlük ifade ettiğini yazmaktadır· 
lar. 

Daily Express'i Moskovadaki muha· 
l·:lyük mikyasta bir Japon • Alman 
komplosuna karşı aldığı şeklinde haklı I 
gösterdiğini bildirmektedir , 

Ölüm şuaı hakİ~ı ~ 
keşf edı idi ~!' ·~ 

bterıı 
Me§hur İtalyan rnu . Ji ı~ 

nin ölüm şuaı bulup da g~11\l\'et' 
vayet edilmekteydi. Bu~ ıııtf' 
narak İtalyanların bir duğ 

.ııoıı• 
suretile bir orduyu ~eya · i sol 
ribe muvaffak olabıleceg 

du. 
İngilizce Daily EJCPress 

Roma muhabiri bu me~v~ıııılf 
Markoninin kend!sile gor~·r f 
lüm şuaı diye hakikaten ı 
bulmadığım sormuştur: P 

d .•. ceva 
Markoninin ver ıgı 

111
1 

Laboratuvarımda bu 51 

k .. le bir J1 
maklığım anca §OY ~" 
lcat ettıgım orr '!<arışı~ ı;ıcl 
pir metre ötedeki fareyı 

bU Ve bundan sonra, . ··ıd 
b. aeyı 0 

vazgeçtim. Eğer ır ır 

onun bir metre arkasında .,,.,ı 
et h• 

azzam ve kurulması gay •I' 
kat istiyen bir alet ko~ fc) 

b"r tU -~ 
kalacaksak, tercihan ı al or 
rız. V c bu, daha ucuza ııı · 

. onun 
Ben şimdi, televııy l]ltt' 

hayati ehemmiyeti olan 
mikro - radyo dalgalar 
meşgulüm.,, 

Siyasi vatil 
c~ot' .. .. urıcı İsmet lnonu Al bıll 

taç giyme töreninde oadl~ 
tan ve İngiliz devlet at<tafl ~ 
birkaç gün konuştıı O'ilıı '-' 

ld 
. bı.ı,, ,,. _ 

Londradan ayn 1
' da d• ~ 

te bulunacaktır. ora stil b 
sız hükumeti ile te?1a ~~ 

A urııı . r . 
duktan sonra .J(tıf· ,ıı' 

d '"rıec~ J 
memleketimize 0 e1°' f' 
vekilin temaslarındıırı giltl 1 

ği neticeleri ~irl<aÇ . ~ 
öğrenmiş olacagıı. ·uere aıı,,I' 

Londra da tngı 111uı'~ 
torluk konferansı :eıı ttl ~ 
rine devam ediyor· · ,r•· A 

ıerı &il" 
reler dünya mesele ğıJ!'lıııı ~ 
f ngiltere imparatorllıl şıır•"ıı'I 
mi siyasetini karar 

8jjlıiıı1 '-
Bundan sonra .rıı içti~I 

Milletler Cemiyeti ]<İ P'~ 
~aktır: önümüzde seri t% 
günü cemiyetin k0~.11itı' ~ 
cak. beynelmilel mu ı&Jc.~ 
ler konuşulacaktır· .

8 
tıli ııi 1' 

meselesi ile Va)erıCI ecflt..-,ı,r 
·ne ıı""" .,/ nin İspanya işler1aJcİ ıı1 ,t".,ç 

dahalesi hakkınd i~er7, 
müzakere olunacak. oe ı1' 
dadır. ispanya i~l~~dt ftl~d' f. 
-da toplanan ve lÇ jllt"z 

.. rness 
Almanyanın mu ıe 

· ··dalı8 z lunan ademımu 11ı1 ~ 
w rıd•11 • meşgul oldugu ;yeti 

nin Milletler ceın·rt•~ 
. bı 

dan müzakeresı "'etit' 



lf. 
"!J,.u//ah Ef entlinin Paris 

segahdtnamesi 
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~~~~~~----------------------------------------~~~~.__~~~~--

Boşanmanın genişletilmesi e .... 
ine gelmiş sayılmaz 

!elıniyenler Parise ! 

- --· ~ ~~~ ,_, ,_, ,._.1-.-,ıwtı,_, _.. ~ _, ,_,, ,.-.. -... 

"Kanunun tadili hiç bir vakit doğru değildir ,, 

''Münferit hikim usulü 
teşmil edilmeli,, . 

116/o g1J1·· 
,.&lorıçe ö".nde Boğaziçi sandalı - Jmpe-

~llaJı '}eni - S oyca şair bir aile 
llıeai cfend' )ttlt ilde f> • 1

• 8eyahatna· 
-.,.tden d:r;: giderken gör· 

hııı hsederek Fon-

Hayrullah efendi, burada Paris 
hakkında bir beyit yazıyor: 

edi}'or: Ve OfrnanJarını §ÖY· Ciha.nın her nevJ &lıvallnl tAdat kabildir 

, ~Yı Fakat bu Parfııln meth ü ,acnum yAd 

l.' ~ n Otznanr mü§ktlldür 

"Bu olmadığı takdirde hakim ve mahkeme adedi ıi 
arttırarak sürat temin olunmalı ,, 

~ a· ı tc lakl'd seyre şa-
"o oUnakJ ı . ?lunmu§ ce- Esasen Abdülhak Hamid ailesi 

ıı.:. t. ı:-, a ıçınde sandal . . h · l 

Boıanmanm genitletilmesi etra
fında açtı}muz ankete devam ediyo· 
ruz. Dün bir okuyucumuzun fikri
ni yazm.ııtık. B ugün de genç hu
kukçulamnızdan B. Karni Nazmı 
Dilman'ın mütaleasmı neırediyoruz. 
B. Kimi Nazon, okunacağı veçhile 
bugürikü mevzuatımızın değiıtiril· 
memesini müdafaa etmekte, yalnız 
bazr kolaylıklar gösterilmesini iste
mektedir. 

ğatle bugıinkü kaidelerin tatbiki 
başlandığına ve medeni kanunun 
tatbikindc:-ı bugüne kadar gecen zn
man da az telakki edılecd: bir za
man olduğuna ve bilhassa memle
kette bütün anlayı şekilleri en akla 
gelmez si.irntle d ği tiğine ve evvel
ce ilk mekteblcrde bile kız ve erkek 
talebe tamamen ayrı iken bugtin en 
fazla hisle hareket eden yaşta bulu
nan çocuklarımrzın devam ettiği or· 
ta mektebler bile muhtelit hale ge· 
tirilmiştir. Bu gibi hfıclıscleriıı de 
intaç ettiği kadın ve erkek }akmlı
ğının aile teşekkiillerinc mti s ir o
lacağına göre heniiz bugtmkü ani • 
yışın icabcttirdiği tabii lıdlin geldi
ğini kabul etınek imkanı olamıy.ıc.t· 
ğı için medeni kanunun :stikbal! de 
diişünerck tedvin edile:• fıcrhı:ıngi 
bir maddesine itirnu mahal ol.:uız. 
Tarafların anla arak bo ann.ayı 
istemeleri halinde hakim!n "ele. ki 
vereceği bir mühletten sonra fahi 
otomatik bir şekilde boşanma ı:a • 
rarı vermesi kanaatime n:-ıwrnn .•ı> {· 

~ııc·· ~Yevrn F . ıçınde hemen emen ~aır o mıyan 
il.~ .!.! NaPo) ransa padı-ı k 'b'd' . H·midin kız kard,._oıj ~ ıın Yonu ·r 1 yo gı ı ır, a .,. 

• ,1_ Pcratri · . n aya ı 0 an Bayan Abdülhak Mihrünnisa meş-
"q)İ~ind s ıçın İstanbulda hu · 1 • • dendir· Hamidin ba· 

lıç · c g k r §aır erımız , 
~ftc kay kcıcn ~yıklar- bası Hayrullah efendi bu Paris bey-
~ kor göl ık takımı le celb tinde de görüldüğü üzere manzum 
'~ıtı k e onulup orad k d' d ' l·J" 'd' ol~· c tnü .. . a söz söylemeğe mu te ır ı: amı ın 

~011 "1lakla d Şarunıleyhanm b" "k b ba Abdülhak Molla da 
lttıb ef i . . . uyu a sı 

~. lo'da bu a~zu ~etm~~tır. manzum söz söylerdi; hekimbaşı 
hj ~atta irn kay~gı. s.or - olan Abdülhak Mollanın reçete ka· Genç hukukçunun dütüncelerini 

aynen yazıyoruz: ~ t ~ dah· peratrıs ıcınde ~ dl ba f d lıtlt ı sand ld .-: d .. gı arının § tara ın a 
tk • Ve O a a gor u· 
~ Clfirıaı krnanlr olduğumu· 

lfah fı etrniş idi. 
'b' c end· b " ~,/tı aı.ıtct) ıb undan sonra 
11...k11l'ı Par· e ahsediyor: 

ÇArcsAz Ola haklıı-· -;nutlak 
Bula her derde deva Abdülhak 

Beytinin yazılı olduğu söylenir. 
l't ıse .. d b erken vuru üm sabah· 
kl.ı}'ijk ~duğundan koca· 
i;f ka b~ aklan~.d~ amele· 

Abdülhak Hıimidin ağabcyisi Nasu
hi beyin de manzum söz söylemeğe 
merakı vardı. Nitekim babası Hay· 
rullah efendinin Par is hakkındaki 
yukarıki beytinden başka Nasuhi 
beyle Hamidin hocası Tahsin efendi 
de birlikte bir beyit söylemişlerdir. 
Nasuhi bey: 

~ ~ birço !ey gorunmeyip 
a~ 1ki ın·ı gu daha kapalı ol· 
~) Cıinıd/~n n~fusu müşte
t llı~lıa~tn ~ılyon iki yüz 

z:. teltı 'b. ~ır memleket 
~\>~dı~1 1 bir hal' ··k • Blldl'>Jm bQdur bcnlm yanlış dcfıldir var fsc lh~ ıatı d ı su unet· e 
.-~tif i . rn an iki oğlum 
il\ Parı~ın henden bir sene 

sc a · tı ik ~met etmiş 0 ). 

Mısraınr söylemiş, hoca Tahsin 
efendi ayni vezin ve ayni kafiye 
ile: ~~ğı R1et eyledikleri 

S O)d ... lie du Bac olup Aleme 1;elmJ11 aayılmar &clmeyeıılcr Pariııe 
dcıtı· ugunu biliyor idim 
. ıry0J • 

~ ırı v• l u menzilhanesi· 
L. t .. ı ası olu 
ıı.ııt ......... P <!§yamı re-

\>e b~ta'ba. )'Qla Luakıp ben 
~ lıyiik 8 arak bir takım 

q,,1°Ptiid sokaklardan gere· 
L -"ıcka en d h · , 
~~l ııiarın .~ 1 ?şıp birçok 
dıı 1 bir k onlerınden girip " tın apının .. .. d "•illa Ut id· onun e ara

ıl. ., tılı ı. Burada birkar 
~\ı Ve b' ::ı
~~L 8tıalitndc ır ıniralay var 

Mısramı söyliyerek beyti tamam· 
lamrştır. 

HavruUah efendi seyahatname· 
sinde f'aristen bahsederken şunları 
da yazıyor: 

"- Medeni kanun diğer bütiin 
kanunların esasını teşkil cdı-r. Bfr 
kanun tedvini demek memleketin 
bütün ihtiyaçları göz önünde tutula
rak ve bilhassa terakki tarzlarına ve 
ula§mak istenilen şekle göre kaide
lerin tesbiti demektir. 

Şu tarifin göstereceği netice kiil 
olan bir kanunun muhtelif aksamı· 
nın mütenazır bir tarzda tedvin edil
mesi demektir. 

Binaenaleyh kül teşkil eden mc· 
deni kanunun bir kısmının tadili, 
bu tenazuru bozacağı gibi henüz pek 
az Zdman evvel vaz'mda düşiinülen 
bazı huııusların değiştiğini de kabul 
etmek demek olur ki; aile sistemi· 

Meydanda müdevver bir havuz 1 
olup vasatında süğüd ağacı şeklinde 
cesim bir fiskiye vardır ki her giin 
öğleden sonraları feveran ettiriliyor. 
etrafında dahi dört sıra at kestanesi 
ağacı olmakla sayesinde tenezziih 
olunur. Velhasıl nrsfıllcyl vaktinde 
hanemize gelip ertesi günü Matig
non sokağında numara 14 birinci 
tabakada güzel bir hane istikra olu· 
nup üç mah kadar şehri mezktirdcı 
ikamet olundu . ., 

11. Kômi l\'ô:.mı Dilmcrı 

ni koruma kasdile ve bilhassa aile 
teşkilatının mürakabesi gayesine ve 
varılma istenen neticede değişikli}, 
demek olacağımı göre buuda da 
mantıksızlık pek aşikar olur. Bu 
sebeblerle medeni kanun diğer ka
nunlarm esası demek olduğuna gö
re tadilinde cidden çok fazla düşün
mek ve şahsi kanaatim~ nazaran 
kanun değiştirmekten tevakki etmek 
lazımdır. 

Kanunların kökleşmesi ancak tat· 
bıkinin devaınile kabildir. Mütema. 
di değişmelerin doğuracağı neticeler 
diişiinülen faydalann tamamen \'<: 

fazlasile zarara dönmesi için kafi • 
dir. kanun değiştirme, yani bazı 
maddelerinin değiştirilmesi prensi· 
bine tamamen muhalifim. 

ru değildir. Hakimin yüksek tel· 
kikinde taraflann herhangi bıı le· 
sire tabi olup olmadığım 'e arnlann· 
daki evlilik birliğinin boşanma)R in
kılab ettirecek ciddi bir eh bin 
mevcud bulunup bulunmadıgını tet-
kik etmesi aile nizamını de\ f,.ıin 
bizzat mürakabesi zaruretinr ımza· 
ran lazım olduğu gibi boşanma ev· 
lenmeye kıyas edilemi}cccğirıdf'n 
ve billıas~ her iki taraf muhırlıf 
tesirlerin ahında lıarekct cdrb.! ce
ğine göre hakimin otoma tık şek "ide 
ınücerrcd tarafların tule-bile bo~ .n • 
maya Jıiıkmetınesi doğru o1aıMya-

~ l\Cldq ""'. evet vardır 
v .. ,ısaf' d' l . tıllt crltlekJ ır ır er dıye· 

ı c::.!'1 bu) c Yukarıya çıkıp 

"Akşam hanemize avdet edip 
badettaam yine arabaya rakib ola· 
rak Pale Tuvayyal tarafına gidilmiş· 
ti. Ortasında bahçesi olup bir ta -
rafında kahve gibi bir mevkif ol -
makla lieclittenefflis aram olunduk
ta bir adet portakal dondurması is
ti'mal c.lundu. 

- 1'nrm Pnn".~ıc oteli r, 
1.-alıı·chnnclcr -

lolmnıalw, 

Boşanmayı kolaylaştırma keyfi· 
yeti pek az zaman evvel tamamen 
başka usullerin tatbikinden fera· 

cağı kanaatindeyim. Bu ı;..ahat.ml 
bııgünkti mcvıuatıınız hnkkrndaki 
dlişüncelerimi de iznlı etnri) bulunu
yorum. 

Bo a.nmaların çoğdldı~ı \ c ev • 
lcnmelerm azaldığı kcvfi}'<'tinc gc -
lince: 

l '"'l ·ı undukf llttı ı c h b arı dairenin 
~ ~~ladı~ er Verüp açtıkla
l 1) cıİVCtiıni<":ırna, onlar bana 
lıll,\11 nıu, id· V<ıtan haline 

9_!.tao~ul_!a':_tl'! ~al ehe n}f_in_ muvaffak_ ~lamp'!!!.. 

Ortaokul öğretmenlerini ilk kısımda 
olduğu gibi okul .hayatın·a karıştırmalı 

Evlenmelerin a7.al:nnc; nın sebe· 
bini boşannuı kc) fı) eıinır giır ol· 
duğunda aramak dogru degıldir. 
Oudaıı evvel yani b 'ııc.ıımad.ıki 
mü klilattan evvel cvlcıı"ıcdrn kn
<:an kimselerin bu kaçınrı hnrrJ,eı
lerinin sebcbleriııi iktmıdi lıallc-ıde 
ve bilhassa ahl~ki hadıı;,.'crflc cır11-
mak gerektir. 

bı;~, efctıd'l ı. Badehu Paris· 
ı~~ 1 erd h b l>ı;~I Q'c)ip en a er alan· 
&ktı~ ~tıi h Rurbetnüvazlık 

~lıtıı:ı r. B 0 nud ve mem· 
,, l'~kal'\Jpcb· dahi yol yor
~tıv .. lıtk aef ıtaz istirahat -

d.:;; ~tflı lıcud et are!~anesine gi
>., ll'j.l' crı bir tnegı vecibeden 
.""q .. • <tııof araba · ·· 

İlkokuldan orta okula geçen bir ta
lebe niçin ortaokulda iyi randıman ve· 
remi yor? . .Bu mesele lirerinde. açt~~ımız 
anket etrafında ilk, orta ve Iıse oğret
menleri fikirlerini söylemekte devam C· 

diyorlar. Birçok oku11arda öğretmenler 

~ "tı d Chı J getırtup 
h. 'cf<t cııilcn va • Yani Yıldız 
t ~~etı"ctharı ... ~ahalde devle· 

eril --oıne 'd ·· 
~ i · .. c tn"J• gı up sefir 

'tıktı• ~lede u akat eyledim b 1 .. en"nde konuşmalar ve mii u mese e ur n · tv n.s0 • 
~·~teke e ıüktın nr? olmakla 
~ ')<t~ Ve fatar etı ya~aş ya

~e.l'rı. · 1-:J 1 ete munkalib 
~- ~Ôtd~ı fnü~ c Ronpuvan 
·:~ ~ lılfiirrı evverin kenar· 

'lvt ~.l'r"u~ ile ~rtaları fiskiyeli 
~ ~Ve~ kaldı~\'varelerin le· 
li ~k ale ttJ · Gece olun· 
~-l'o '<>k " va"'' 1 · ~ ll tuv ~ının J J? e gıtmek 

:ıu~i~~ tıch.}>·.}>a]'dcn nıhayetinde 
~~ 1 oı tın ·· Sen nehri· 
~,i'il~ f lı~ kad lı~erindc "k· t -

~\i en ar k .. ı ı a 
~~ erlerin· 0 Ptünün üs

~~ı ~ . ın n" .•. 
ı' P iç ttlib umayı_şını 
'{~ o_~kord Ve hayretim 

j) ~tJ· l~ bı.ıtun b .. rneydanına 
~~4 'ileti ~tabaı 1 Utün §a§mııı ile Yet tıı ar a a.. "$ 

~~'Ilı· Ve tn l'lltıtJak urat üzere 
l)ı t' So crrıı.ı · a hunların 
~ 0iıı,ı ~kla tıyet!eri vardır 

\o &atı tın ı . 
~ ~l' c ah ll'ıcrnn .ntızamınr 
it c ~ek ~ araba b~1Yetle sey-

s~~~ı \o"eJı_. adlen b lıraz daha 
Ctj 'l;J D" lJ v 

~ tı c·· ~ordü.. .. arına va-

nakaialr lıasbıhaller y~pm~kta~.'r:. 
Bugo:in İstiklal lisesı dırektoru ~e 

Eminönü Halkevi bafkanı Ba~ Agah 

S Le d.. fı'kirlerini neıredıyoruz: 
ırrı ven ın . 

.. _ İlkokulu bitiren talebe~ın orta 

k 1 ]d •w• a-"n c'urakladıgr doğ-o u a ge ıgı z "- . • 
d B b. ha'disedir kı; ılk, orta ve ru ur. u ır . 

. b'rden ıdare eden 
lıse kısımlarını hep ı . d'kk 
benim gibi bir mürebbinin d.~~ 1 a-
• • 1 dan bırıdır ve fa. 

tını celbeden nokta ar . 
sebebı bazıları-

kat çok tabiidir. Bunun h 1 k 
. . ·11cokullann azır ı • 

nın zannettiği gıbı ı . . 
1 be yetııtırme

lı bir halde ortaokula ta e 

mesi değildir. . sistem· 
B·ı·k· b ·m kanaatımce en 

ı a ıs enı . 'raka· 
li ve en metodik çatıtın, dıım: mu 
be altında ilerliyen ilkokullar ır. ilk 

Hatti o kadar ki, ıenebaf'"r'" 
'lk sını a ge· 

günlerinde orta kısmının ı k 
Jen talebenin gerek sınıf içinde ~ere .. 

k b !erinde bır m:ı 
sınıf dışındaki müra a e b'J 

bb. . .. .. .. go··n1ünü okııya ı e-re ının gozunu ve d' . 1• d' ken ını · 
cek çok gı:.izel zeka ve ken 1 

• • 

dare tezahürlerine rastgelebilirıınırl.d 
. b un bozu u· 

Fakat gün geçtıkçe un lecti· 

Yoksa iyi bir mJrebbi iyi bir ögretmen el 
bette herhangi derecede bulunursa bu· 
Junıun kabiliyetınden bir şey kaybetmi· 
yerek ilerler ve inki~af eder. 

Bence; çocuğun orta okula gelince 
duraklamasının ilk sebebi tedris cüzü
tamlan arasında bir terbiyl" ve sistem 
metodu birliğ:nin bulunmamasıdır. llk 
okul batka türiJ çalışır. Bunu bebeme· 
hal birleıtirmek ve bir metod hirligi 
kurmak zaruridir. 

\ııı.. lıi~ ı.ı~lcainightn rnüzey-
tCltt tııec atırdan çı _ 

.,, §C"I 
" ere te8adüf 

~ 1 b nin avare :r gunu yavaş yavaş ta e e da ilave 
ğini görürsünüz:. Yalnır. şun~.t Jeadır. 

Diğer bir sebeb de ortaokul ögrct· 
menlerinin okula tamamilc baglanma
ması. kendilerini yalnız derslerinden 

mf bır nıu a 

mes'ul addctlcmclri ve okulun umumi 
ı1ayatına ilkokul ôğrctmenleri kauar su· 
rekli derecede faal bulunmamalarıdır. 

Ukokulda bulunduğu mUddet zarfın
da bahçede ve derste daima öğretmeni
ni kendisile beraber gormege alışmış 

bulunan talebe ortaokula gcldigi ıaman 
bu nczaretın ustiindcn kalktığını derhal 
hisseder. 

Ortaokulda müteaddit dersler veren 
ayrı ayn öğretmenler terb'ye ve dııip· 
Jinle meşgul olan idareciler vardır Öğ· 
retmenlcrin nöbetçilik keyfiyeti henuz 
semereli bir netice vermekten çok uzak· 

Evlenecek kiınsdrrı 11 lrıır'lı ın
d:oıkin,. bihnkkın itiınarl c"rıck i!'ll• • 
me~i ıcıbıi olacağına \ c bu itiırdd 
keyfiyeti de cidden ırııiskııl bir ~ 1 
aldığına )ani ıtimad e-1 .. ~:l.~rck kim
se) i bulmnk epe) cc g•.çl. "lıg-iııe n'!· 
zaran, seuebi dalıd \ol: bı ., rla 
aramak lazımdır. Boşrımayı 1 ıç kn· 
bul ctmiven bazı din, k ıdeLre t.1-
bi mezh;blerde muk~ddemrı , v!"ıı· 
me mefkud lıale gelıned•ğıne l'ljj,,. 

boşanmanın biraz n•uskııl l''llnıa ı 
evlc>nnıenin 11;rnl.nnm mı İnt •ı c t· 

tır. mesi lazımgclirdi: P.ıı .. ,.ıı;ıfroı f. 1 u 
1şte ikinci sebeu de budur. Bunun/ diişüncelerin de yersiz olduğu mü. 

için de ortaokul ögretmenler:ni ilkokul· taleasmdayım. 
da olduğu gibi okulun hayatı içine ka- Btitün bu izahatıma ilet\ c etmek 
nştırmak ve onu buna bağlamak ~arele- i tiyeceğim bir nokta) ı ka) dede ım. 
rini bulmak lazımdır. Bence, ortaoku· Bumda medeni kanununun me-\ zu
lun bir sınıfının derslerini muayyen ubahsolan boşanmaya müteallik nfı. 
guruplara ayırarak bir öğretmene ver· kfimda değiştirilecek lıerhnngi bir 
mek dersleri mücerred olmaktan çıkar· cilıet olmadığına kaniım. ne k 
mak ve öğretmenler arasındaki mesai müctemi mahkemeler ahidleri ta • 
birliğini meydana getirmek, imtıhan sis· yin edilen aza diı !edikten onra ev. 
temlerini de bu neticeye göre hazırla· rak ıizerinde tetkikat yaparak taraf. 
mak icabeder. , "" larmda ·son iddia ve müdafoasını 

Niçin? .. Türkçe ,tarih, coğrafya. yıırd dinledikten sonra karar verme i , e 
bilgısi gibi dersleri bir öğretmen okut· bazan ~ahidleri d' nliycn hakim· 
masm? .. Bu derecedeki b'r okulda ihti· heyette dahi bulunmnması ş, hid;~ 
685 değil ogretmenlerde mürebbilik vas- şahsan şahadeti esna ında hasıl olan 
fı aranır. Meslekine bağlı. vazifesinin knn, at zabıtta tc!;bit edilcmi) eceği
mes'uliyetini müdrik kendıni okula ve· ~ı~ naz.aran 7.apta geçen kelimel r~ 
rebilcn her bir öğretmen bunu yapab:- ıtıbar zarureti hasıl olm ktadır ki 
lir. (Lut/ 11 yı/ayı çcı irinız) 
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Arnavutluk isyanı re
isi muhasarada mı? 
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J 19 Mayıs ( 
J Bayramı mUnasebetlle f 
\Büyüklerimize çe- I 
( hilen telgraf /ar J 
f ve karşıllkları ! 

ihtilali idare edenler kimlerdir ? 
Tirana, 21 (A.A.) - Bildirildiğine 

eöre, jandarma müfrezeleri AY'lonya 
civarında bir küçük asi çetesini muha
sara etmişlerdir. Asi reisi 'Ekrem Toto
nun da çetecilerin ara6ında bulunduğu 
~anfiediliyor. 

iHTiLALCiLER TAKIP OLU. 
NUYOR 

Sofya, (Hususi muhabirimizden) -

Arnavutluk ihtilali hakkında Belgrat, 
Tiran ve diğer kay:naklardan alının ha

berler gunlırldır: 

Argirokastro'dan kaçan ihtilalciler, 
Kurvelesi taraflarında saklanacak sarp 
ve dağlık arazi buluklan için, takibat 
çok zorlukla olmaktadır. İhtilalciler bir 
kaç grupa ayrılmışlardır. Bunlardan bi
risi ile Sevaster mevkiinde müthiş bir 
çarpışma olmuştur. Bir jandarma zabi -
ti almU§tür. Etem Totonun yakın arka
daşlartncfan 1smai1 Gilbegay esir edil -
mlştir. 

Etem Totonun Ariirokastro haplaa
nesinden serbest bıraktJğı mahkumlar -
ldan 150 kadarı Kurveleşi bc.lkanında 
hükamet kuvvetlerine kartı cephe al -
mışlardır. Vukubulan bir miludcmede 
bunlardan altısı öldürülmüttür. 

Drepta gazetesi, ihtililin komünist -
Jikle alakası olduğunu şiddetle reddet -
mekte ve hükumete muhalif, menfaati 
şahsiyeleri için çalı§atı ve hUkQmeti ele 
geçirmek istiyenlerin eseri olduğunu 
yazmaktaldır. 

Belgrattan gelen haberlere göre, ih
tilal, küçük mikyasta ve mevzii dene -
cek mahiyette olduğu halde, bütün Ar
navutlukta çok büyük heyecanı mucip 
-olmu tur. 'Hükumet, icap eden bütün 

'"'tedbftlei't derhal müracaat ederek ihti-
lilin önUne geçmiştir. "Tevkif olunanla
rın sayısı pek çoktur. Şimdiye kaldar 

bu kadar çok tevkifat Arnavutlukta hiç 
bir zaamn yapılnıamı§tır. Kaçanlar Yu-

meğe kafi gelmi§tir. 
ETEM TOTO 

Son Arnavutluk isyanını yapan E -
tem Toto kimdir? Buna dair Avrupa 
gazetelerinl:le şu malUmat va:-dır · Etem 
Toto esasen bir maliyeci, bir L~.ıkcr -
dir. 'Uzun uman kral Zogo ile beraber 
çalıımıftır. Hattl bundan eyvelki Ar
navutluk kabinesi tqekkül ettiği za -
man bu kabinenin mensup olduğu par
ti ile allkası olmadığı halde kral Zogo 
kendisine mevki vermittir. Etem Toto 
bu kabinede dahiliye nazırı olmuştur. 

Fakat gençlerden mürekkep obn ka -
bine lıtifa edip yerine muhafazaldrlar
dan mürekkep bir yeni kabine gelince 
Etem Toto açıkta bırakılmıttır. Etem 
Toto en kuvvetli bir maliyeci ve para 
adamı olmak itibarile Arnavutlukta öte
denbeti nUfuz sahibi ;:ıi. iktidar mev -
kiinden dUıer dUımez bu adam Ergiriye 
çekilmiıtir. Burada biraderi hmet To -
to vasıtasile mahalli zabitlerden bir kıs-

mını ele ıeçirmiıtir. thtil~t Ergiri ile 
Tirana arasındaki telgraf ve tdefon 
hatlarının kesilmesi ve tehirde örfi ida
re ilan olunması şeklinde vukua gelmiş
tir. Fakat isyan yalnız Ergiriye münha
sır kalmıg, diğer §ehirlerin müzahereti 
temin cidilememit ir. Bunun için kısa 
bir zamanda bastırılmıştır. 

ERGiRt SADAKATİNi BiL
DiRlYOR 

Tirana, 21 (A.A.) - Ba§vekil, Er -
giri belediye meclisinden bir sadakat 
ve tebrik telgrafı almıştır. Ergiri bele
diye meclisi, bu telgrafında, caniler ta-

rafından beklenilmiyen bir tar7da yapı
lan isyan hareketinin her zaman aley -
hinde bulunmuş olduğunu bildirmekte 
ve bugün tamamile rahata kavuımu§ o-

lan halkın, isyanı bastıran milli kuvvet
leri büyük bir heyecan ile karşıladığını 
ilave etmektedir. 

19 Mayıs gençlik ve spor bayra· 
nu münasebetile Dahiliye Vekili ve • 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
tarafından büyüklerimize çekilen 
telgraflarla karıılıklarını ynen neı· 
rediyoruz: ( A.A.) 

Atatürk; Cumhurreisi: Çankaya 
Bundan 18 yıl önce vatanın u

fuklarında ve milletin ruhunda bü
tün ümid ışıkları söndürüldüğü ve 
yesin, çaresiz.liğin kara kabusu bü· 
tün yürekleri sardığı zaman, ıçın
de taşıdığı inan, irade ve sevgi gü
neşini saltanat ve hilafet rejiminin 
bütün şenaatine rağmen ilk defa 
Samsunda milletin ezgin ve bitkin 
gözleri önünde parlatan ve milletin 
içinde ve milletle beraber bugünün 
Türkiyesini yaratan Atatürke son
suz minnet ve şükranlarımızı su
narken, daima arkasından bir 
tek nefer gibi gitmenin zevki, heye
can ve itminanı ile sağlıklar. uzun 
ömürler ve yeni başarılar dileriz. 

Dahiliye Vekili, C.H.P. 

Şükrü Kaya; 

Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya 

1ç işleri Bakam ve C.H.P. Genel 
Sekreteri: Ankara 

19 Mayıs gününün yıldönümün· 
de Ankara stadyomunda toplanan 
muhterem yurttaşların ve §Uurl:. ve 
gürbüz genrliğin yüksek ve kalbi 
hislerini bildiren telgrafınızı büyük 
sevinçle aldım. Teşekkür eder ve 
Tiirkün hucfudu nll',1:lıy.::;ın ~·ülcuhne 
ve ilerlemesinde aaima başarılar di
lerim. 

K. Atatürk 
B. Abdülhalik Renda; B. M. 

Meclisi reisi: 

nan hududuna yakınlaşmışlardır. Etem H • • k• ı • • 
Toto. hudut boyunda görülmüştür. Ti- afJCtye Ve 1 Jml• 

Milli hakimiyetin ve milli irade· 
nin ve milli kurtuluş ciclalinin baş
langıcı olan 19 Mayıs gününde in
kılabımızm en manalı eseri olan 
Millet Meclisinin sayın başkanına 
derin saygı ve sevgilerimizi sun· 
makla bahtiyarız. 

randan hareket eden siyasi mahkeme • B •• k h • 
heyeti Argirokastro'ya muvasalat ede - ZJD U reş Seya atı 
rck Guçlulan sorguya çekmeğe başla - B A t k b hak , n ones o unun -
rn·~tır. 

ihtilalcilerin ilk kazandıkları mu -
vaffakıyetler, ihtiHi.lcilerin başına ge -
çen belHbaşlı şahsiyetlerİQ nüfuzları sa
ycsin:ledir. Gilbegay da öldürülen İsma
il Cilbcr Argirokastro jandarma ku -
nıandanıdır. öldürülen ismet Toto ise, 
geçenlerde Santakaranta'da bir yüksek 
memuriyete tayin olunmuştu. Bunlar -
dan başka Delvino jandarma kumandan 
muavini Talerkodja'da ihtilalcilerle bir
likte bulunmaktadır. ihtil8.lcilcre ku -
manda edenlerden birisi de ihtiyat za -

bitle:-den Conleka·dır. 

Bürel'dcki jandarma mektebi tale -
beterinden 300 kişiye kumanda eden bin 
başı Bazi Adjan ile J{orça'dan gönde -
rHen 250 aııker ihtilalcileri perişan et-

bu mahzurun izalesi bihakkın la
zımdır. 

İkinci cihet de usulün ve kanu· 
nun değişmesinden evvel süratin 
temini lazımdır. Halbuki mahke· 
melerde mevcud olan iş mikdarı o 
kadar fazla Ye tahammül edilmez 
vaziyettedir ki cidden şahıslarını fe
ds ederek azamı çalışmalarına rağ· 
men hakimlerin davaları gene uzun 
müddetlerle taliki mecburiyeti hasıl 
olmaktadır. Binaenaleyh her iki 
mahzurun da kalkmasının temini 
için kanunda ve usulde tadilat değil 
Üskiidardaki münkrid hakimlik tC§
kilatının bugün fstanbula teşmilin· 
de herhangi bir mahzur görülüyor· 
sa hiç olmazsa ahkamı şahsiye mah
kemelerine teşmili surctile ve mün
ferid hakim usulüne tevfikan !)akim 
ve mahkeme adedini artırarak ve 
delilleri dinliyen hakimin hüküm 
vermesini de temin ederek sürat el· 
de edilebilir ki bu halde de mahzur
lar kaldınl~ı~ olur. 

kında bir ~eyanalta 
bulundu 

Bükreş, 21 (Hususi) - B. ~ntones
ko, Romanya vaziyeti hakkında mat
buata beyanatta bu!unarak demiştir ki: 

Haric.i siyasette, Romanya Fran
sa, Lehistan, Küsük Anlaşma ve .Bal
kan afılaşmasiy1e olan ittifaklara sa
dıktır. BB. Bek, Rüştü Arasın son ziya 
retleri Romanyayı Lerustana ve Türki
yeye bailıyan rabıtaları teyid etmiştir. 

Fd at bu ziyaretler dış siyasetimizin 
anahtarlarında veya tamamen tedafüi 
mahiyette olan ittifaklarımızda herhan
gi bic değişikliğe asla matuf değildir. 

~OMANYANIN A:KERI VAZIY~TI 

Antonesko beyanatta silahlanmanın 

Romanya siyasetinin en mühim nokta

latmdan birisini teşkil ettiğini söyle. 
miş ve dem!ştir ki: 

''- Romanya hudutlar.nı tek başına 
müdafaa edebilecek bir hale gelmiş bu
lunuyor. Romanya bütün <levlctlerle iyi 
münasebetler idame etmek arzusunda
dır.,, 

HARiCiYE VEKiLiMiZiN BOKREŞ 
TE KRALLA MÜ LAKA Ti 

- Bükreş, 21 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Dahiliye Vekili, C.H.P. 
Genel Sekreteri 

Şükrü Kaya 

B. Şükrü Kaya; Dahiliye Vekili 
ve C.1·1.P. Genel sekreteri 

19 Mayıs yıldönümünün kutlu
lanınası miinasebetile hakkımda iz
har olunan samimi duygulara tC§Ck· 
kür eder saygılarımı aunanm. 

B. M. Meclisi Reisi · 
M. A. Rende 

ismet fnönü; Batbakan 
Atatürk rejiminin en muvaffak 

ba§arıcısı Bqbakan ismet lnönü
ne yorulmak ve yılmak bilmez ça· 
lışma ve yaratma atkınm daima 
rnuvaffakiyetleri önünde tükran ve 
saygılarımızı bir daha tekrarlamak 
İçin, bu mutlu günü veaile addede
riz. 

Dahiliye Vekili, CH.P. 
Genel Sekreteri 

Şükrü Kaya 
Ekselans Şükrü Kaya; Ankara 
Ankara stadyomunda beni ha. 

urlayan vatandaşlarıma te .. ekkiir ve 
minnetlerimi suııarıın. 19 Mayıs 
ııc mutlu gün, ne aziz bayramdrr. 

fnönü Hariciye vekilimizin Bılkreşi ziyare
ti dolayısile buradan gelen bir telgraf- _B_U_t_ç_e_m_U_z_a_i<_e~r-e_a_i_P_a_z_a_r-
ta kral Karolun hariciye vekilim:zi baş-
vekil ve Romanya hariciye nazm ile be· (esiye ba,llyor 
raber öğle yemeğine davet ettikleri ve Ankara, 21 (Hususi) - Büyiık Mil-
yemekten sonra her iki memleketi ala- let Meclisi, riyaset makamının teklifi Ü· 

kadar eden meselelerin konuşulduğu zerine pazartesinden itibaren başlana • 
bildinlmiJtir. 

cak olan bütçe müzakeleri esnasında 
Saray mareşallığının bu akşam ga-

her gün toplanılmasını ve bütçe hari • 
zetelerc verdiği bir tebliğde Hariciye 
vekılimizin kabulü esnasında elçimizin cindeki maddelerin perşembe günü ya· 

de beraber bulundufu tasrih edlmckte· pılacak toplantılarda müzakere edilme-
dir. !!İne kaıar vermiştir. 

ispanyada mütar 
Gönüllülerin geri çekilmesi ~ 

mütareke yaprlmasını blrc;v· 
devletler kabul etti 

Asiler Bilbao 'ga çok gak 
Londra, 21 (A.A.) - "Daily 're- kan devlet adamlarıYJa ~ 

legraph,, gazetesinin diplomatik muha- meler hakkında matbuıtJ 
birinin bildirdiğine göre, adcmimlidaha- natta: • ~ 
le komitesinde temsil edilen hükumet- tspanya:ia müurtlıf~ 
lerin ekserisi, İspanyadaki bütün gönül- bilsek, muhasamata ~j}ıld 
lülerin geri çekilmesine kadar ispanya çok yaklaşmış olacıgıı '/ 
dahili harhinde bir mii.tareke yapılma- ASİLER BtLBAOYı\ ~ 
sı hakkındaki İngiliz teklifine muvafa- Vitoria, 21 (A.A·)" 
katlarını bildirmiştir. Bununla beraber sının muhabiri bildiriyor: 
planın tatbiki §anslan pek azdır. Munguia mıntakaıındı rıfl 

Morning Post gazetesi İngiltere hü- la kumandasındaki ktt'1~ 
kümetinin, Burgos nezdinde te;cbbüsat· re ilerlemesi üzerine :sil. 
ta bulunmak üzere hilen Sovyetler Bir- bir tehdit alana girnti!tlf· 
!iği ile Almanya ve İatlyanm cevapları- ları şimdi 13ilbaoya 15 Jlf 
nı beklemekte olduğunu tasr:h etmek· mes1fede bulunmaktadır 
tedir. Bu gazete de bu planın tatbiki· iKt LMAN toA:r.fA lıf' 
nin pek de kolay olmıyacağı fikrinde· Bilbıo. 21 ( A.A. l -_'il . u~ 
dır. mesi Alman uyyare~ • i~ 
DELBOS'UN BALKAN DEVLET- ile Gunther Schulue yı 

LERILE GÖRÜŞMESi etmiştir. 
Brüksel, 21 (A.A.) B. Delbos, B: l -

Başvekil Londrad 
döndü 

. 'l fet,ş 
(t1styam 1 iııcidc) vekilimiz deniz tankı e QilD 

Türldye, Irak İriln ve Afganistan la cektir. Denizyol!anıun .. bO r b·r aı 
bir "Orta - Asya,, misakı müzakere et. Aksu vapurlarından 1 1' 
mektedir. Binaenaleyh Akdenizle Hin- günil Baıvekilimizi alro' de" 
distan arasında bulunan bu devletlerle buldan Pireye .hareket c ıılcl' 
aostça münasebat üzere olmak Britan- vekilimiz dönü~te 1stanb raf' 

etmiyerek doğruca Ank• ya imparatorluğu için birinci derecede 
ehemmiyeti haizdir. 

BAŞVEKiL PARlSTE 
Paris, 21 (Hususi) - Londradan 

dönen Türkiye Başvekili İsmet İnönü 
bugün Parise &elmiş ve hükiımet er
kanı tarafından karşılanmıştır. 

İsmet İnönü'nün Pariste bir iki gJn 
k'"dtacagı 'V<: ou muaaet ıçınde ~aşvekil 
B. Leon Blum ile görüş:ceği tahmin e
dilmektedir. 

., • * 
Başvekilim':ı lsmet İnö:ıünü~ Yuna· 

nistan tarikıle şehrimize geleceği an

~~cu AVRUPASl1"0" 
RENiN HATTI fiJ\ tfl 

Londra, 21 (flııt\J 
konf eransıfU11 

para torluk :Edel1• 
toplantısında B. . ·ıt?ı 
vaziyeti hakktndak1

1 

1 
y. 

noktalannı te§rm etııı §t1 

leri hakkındaki çarıaı:rı~~ 
yanıtı dominyon del~g~ Jı11 
tatmın etmiş olduğu ıçi.11· Ş. 

• ~e 

tekrar temas edilmeı:rııŞ ıt11 
b ve ao·-

ta Avrupa ile cenu .. tıııl 
nnda İngiliz battı harek· 

olan Baş. fifa etmişti•. ~ 

Hindislanda in- Eski lspand~ıı 

laşılmaktadır. 

Yunan ricalile görüşecek 

gilizlere karşı ko- ralının ol 
A)/ •• ı •• l Havana 21 (A· · · ' yan mus uman ar İspanya kr~lı ı.~. ü~::~ 

Para va s:llhlar1n1 ltal ,an yeniden evlendıgı 5~ 
himayes~ndekl mUslU- Cavadonga Dukasının 'i ··; 

aylık tahsisatını kes~ce ~,p 
manlardan ahyormuf ki son beyanatı üzerıfle 

Hindistanm şimali garbi hudu- şunları söylemiştir: hJ~~ 
dundaki 33,000 lngiliz ve Hind as- ··Babamın hattı th' 
kerlcrine 17,000 asker daha ilave !ursa clsun Bayan H:ddet' 
etmek lüzumu hasıl olmuştur. Çün- ile evleneceğim. Mr- dedi' 
kü ltalyanm idaresinde olan Libya· neral F rankonun :;:kJ1lıll 
daki müslümanlar tarafından gön· beble izdivacını h ksZ eh 
derilmiş silah ve para ile Jngiltere· düşündüklerinin pe , 
ye karşı bir .. cihadı mukaddes., ild.n vardır.,. •..ı.I 
edilmif tir. D t · ettı1" 

Molla adı verilen dini Hind li- lŞ lCQf • if 
dcrleri, İngiltereoin yatı§tırma siya. büyük inkl~(J,~ 
fietine kar§t bazı mutaassıb kabile· /;. ı 
lerin mukavemetine çok defa dini Ankara, 21 (>\·~~ 
bir manzara vermek istemişlerdir. carctimiz hakkında 311":~~~ 

rakamlara göre, 19~ jtı~,; 
Bugüne kadar tehlikeli olmamıı· ]ık ihracatımız kıYfll"'~ 2qtı 

lardır. Çünkü paraları ezdı. Şim- nm aynı aylanna: 6,z,6~ 
di para ve modern makineli tüf ek- lirasına mukabil ~ ')'~ ı 1 
ler de dahil olduğu halde ailah azlığı 1937 deki ilk i.ıÇ ; 5,,;' 
yoktur... ise a 936 nm 20 •. ;Jıl· cı'~ 

Yapılan tetkikler neticesinde karşı 20,891,422 fır. 11ıı·~ 
1 lindiıstana ltalyan Libyaı1mdan si· 1934 ün ikinci~~~~~ 
lah ve para geldiği öğrenilmi~tir. mart aylarında ith~18 teh l,q 

l\1ussolini.. Libyaya son aeya· 
lıatindc kendisini İslamların hamisi 
olarak ilan etmişti. O zamandan· 
beri Libya mollaları (dini reisleri) 
Hindistamn şimali garbi hududun
daki clindagları için silah ve para 
toplamı§lardır. 

Bugüne kadar bu hududdaki \'a
kalar. yalnız Vaziristan havalisin -
deki gayri memnun T ori Hcl kabi
lesin~ münhasırdı. Şimdi deliller 
gösteriyor ki, hudud boyunca 500 
mil kadar karışıklık olC)caktır. 

met itibarile ihraeŞt ~-~-.il 
dilen 1,652,852 ye )elı~ 
ayni aylann jhradl~ zi' _v;, 
diği fark ise os,76 ;,.,r· .1 

8u'gar kab
11
,_ 

Uç I• ~ 
Sof ya, 21 (flusı.ı5i> ~,. / 

zın B. Valef, :ziraat ~:pıt'· J 
sılev ve adliye nazırı d.it 
istifalannı vermişlet f,JI, 

Kabinedeki bıJ ~ 
kral tarafından bir e 
lenilmc:ktedir • 
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Belediye ı,ıerl 

PERMANAT MAKiNELERi 
Yeşil Cehennem 

v•i•.,=CAl-tİDE OSMAN=' KONTROLE BAŞLANILOR -

Bir hazirandan itibaren permanat 

yaşında idim; ve Uç yaram makinelerinin muayene ve kontro· 

1 

'ıı '-iııd saat ü .. 
, ~ k\llakl çune kadar Viyana ka· 
t, C"'1c} :rım~. dolduran hatıra
.n >.farta .

1 
e ıoyl~iğim gibi ha· 

"·· ı e FT f :' ba k .' ınin sesi ve hare·. 

HenOz yirmi vardı. Bunu slJyledlğlm zaman yOzOme 
hayretle baktığını gUrdOm •• 

lüne başlanacağı gibi bu makineleri 
kullananlar da imtihana tabi tutula· 
caklardır. Berberler cemiyeti imti· 
handa sorulacak sualler için bir ta· 
limatname hazırlamaktadır. Bu ta· 

lekelerini ne kadar iyi görüyordum. He- Marta böyle diyordu: ve her revü 1 li?'atnam~ bel~diye ~aimi encüme· 
le .arhoşluğu ... Zavalh doktor Cevad ... J hareketinde giydiği k•yalette doktor Ce· mnce tasd•k cd<lecekhr. 
Bütün vücudünü Martaya bi< oyuncak! vach yeni bir k•hğa sokmak için imkin Berberler cemiyeti imtihan he· 
gibi terketmiıti: bulabiliyordu. Hele bôr delasmda bir yetinde bulunacak murahhaslar'9eÇ· 

- Benim bebeğim... Hind mibracesini karikatürbe eden k•· miftir. Bunlar kadın berberi B. Ah· 

" Hacıbaba ,, nın ka
sasını soganlaı ••• 

lıoıı tttiğirni: a hır şey değildir. Te-' 
111~ıındt k~1cdirde ikimizin facia· °l'\ı a ı bü .. k --------------ırı. t yu teessürü dü· 

yalethıden sonra bapndaki i!legıeli ka- me~ Ferid. B. Şükrü Şaımaz. B. 
vuğu doktor Cevadın batına geçirdiği Velı, berber mektebi müessisi B. 

ihsandır. 
zaman, artık herşeyin çığırından çok· 
tan czıktığını görmüştüm. Doktor Ce· Belediyeden de bir cilt mütehas· 
vadın başına bu koca kavuğu geçirirken sıs ile bir fen memuru imtihan he· .~eıeyd~e:, Marta ile Fifiye te· ı 

llaacak. ·" Belki ikimiz de bas-
da ' Yah d • ı... lonu u Madam Şuvarts 

"lldtıd alınma b' •. \ı ir· z ır munaka!la· 
\t ıııne t 1 s iL e ll'if• . , a 1 acaktık. Halbuki 

''illa 1 ıkı . . ' rdaıı d mızı de birdenbire bu 
' da hareket ııarı çıkarmrştı. Nasıl? ... 

\ttt edj ve seslerile bizi eğlen
tı tıııdaıı Y;rlardr. İkisinin çıplak 

da uzu aha ziyade başka bir 
iN lkiıi d n pantalonlarınr hatırlı-
··•ııe e bot °Ilı tileri . paçalı pantalonların 

Çallk \ııların nı soktuktan zaman sa· 
~~ ııı rcvu a verdikleri hareketle 
' ilra1ı1r. F~~ınaralarını yapıyorlar-

"' • ıfı-. Qll • 
ı~. d &ece, d h \1 tdl a a ç-ok eğlence için-
e bıt 

Otd llıt bir , I \ı.: garson hakikaten teyid 

kııj d 
· orı.r ' •on b' dtııb· dı, l<' ır ay çok yorgun gö 

.... ite akat bu g .k. . . (!'jfi def . ece, ı ısını de 
: tekrar ~ınıı görüyoruz. 
' ulaklarrma doğru eğil· 

Siı ş 
arıc1ı1 

daLorıı.~ ar dedi; pek fazla ko· 
~~ ... ,Uz• f ı;) .. ~ ltuv..,,~1 . aka~ erkek hisleriniz 
~ b.. 1 gelıyor ı 

~ "n\l b ..... 
ıı:ı "~'11Utt ana söylüyordu H ··' 
"il)} • oıan . enuz 
,. Cdığirn bana ... Bunu kendi· 
~it zarnan· 

tr~ .. '- daha • . · 

MUddelumumlllk, 3 dell
kanhya ceza letlyor ı 
Şehzadebaşında Veznecilerde "Hacı

baba,, denilen tatlıcı ve mahallebici Ab· 
dülkadirin dükkanındaki kasayı, plan • 
lı bir tarzda hareketle soymaktan ya • 
kalanan Abdülcelil. Emin ve Müştak 
isimli üç delikanlının mevkufen duruş· 
malarına, birinci cezada dün akıam geç 
vakit <levam edilerek, müddeiumlmili . 

ğin mütaleası alındı. 
Bu meşhut suç davasında, müddei • 

umumi muavini ihsan Yarsuvat; üçü • 

ne de ceza istedi. 
Abdülkadir, gelmemiıti. Vekili. ça· 

lınan paradan geri alınamıyan 79 bu • 
çuk liranın da tahsilini, ayni zaman . 

da bu delikanlıların bir terziye ısmar . 
ladıkları iki kat elbise için, kısmen pe· 
şin verdikleri 30 tiranın da terziden tah· 
siline karar itasını istedi. 

Delikanlılara gelince, onlar, para • 
nın aşırılmadığından, Abdülkadir tara· 
fından kendilerine verildiğinden bahis 
açtılar: ne için verildiği hususunda da, 

bazı ıeyler söylediler! 
Reis t:rtugrul Saıt, karann muza -

keresi için -duruımanın bırakıldığını bil· 

dirdi. 

Marta katıla katıla gülüyor ve arasıra 
doktor Cevadın huysuzluğunda · ince 
parmaklarile dudaklarını sıktığı zaman 
etraftaki alkış. barın en m:ikemmel nu· 
marasını meydana getiriyordu. 

Bununla beraber ikimizde de hiçbir 
aksi hareket yoktu. Çünkü Marta ile 
Fifi vaziyeti o kadar iyi idare ediyorlar· 
dı ki etrafa bir eğlence vesilesi olmak 
tehlikesi gösterdiği dakikalarda birden· 
bire ikimizin arasına oturuyorlar: ve 
ayni saniyede eğlence dalgası kaybolu· 

veriyordu. 
Bununla beraber en şayanı dikkat 

taraf ikisinin de vücud hareketlerinde 
gösterdiği meharetti. Bar, her dakika 
çılgın alkış sesleri içindeydi: ve hiç kim 
se bu hareketlerin bırakılmasını istemi· 
yordu: Onun içindi ki Marta ile Fifi 

yanımızda oturduğu dakikalar, etraf
ta, sadece onu görebilmekten doğan 
neş'e büyüktü. Ve ikisi de böyle bir 
neş'eyi hakikaten yaratıyorlardı. 

Gecenin saat üçüne kadar Marta 
ile Fifinin yanında hiçbir şey konuşma· 
drğımızı hatırlıyorum. Hatta çok sonra· 
ları bu dakikaları doktor Cevada hatır· 
tattığım zaman: 

- Nasıl, diyordu, sen orada mıy· 
"ııt)' ıyı d' ı.. 1fin· ıye mukabele etti · 
'len ıze hen.. • ~O,ı.~"?~'··· uz baıhyorsunuz? "Ekzlbltor., gemisindeki 
ıııı.. gı1 mi? y· . vak'a 't "2• ırmı yaşındayım 

dın? .. 
Ne garib sual ... Şüphesiz ki doktor 

Cevadın dudaklannda bu cümle bir 
niibalağadan başka birşey değildi. Bir 
mübalağa... Ama bir mübalağanın da 
hududu yok mudur? .. Bunu dudakla· 
rımda bir sual gibi hisseder etmez: 

' \ttt U 'fakat·· 
'tı: .s Yar,. uç yaram var ... 
~li ~ .. 

ltıc h 
' U Ilı bıtııa}'retıe bakıyordu; sonra 

d.. '-'c ç }';ıra rtıda gezdirdi: 
.~~ok ... 
ı.,. tıı... ldar a~ 
"1t """ gır b. ~,t.,k Stltti k' ır hareketle du-

teıı dah ı ~deti koparıyor gibi 
l.t a zıy d ' ~~!'ta a e orada acı duy-

ı... C'ıtd •O<J 
"f ,,. il. \P a ayni . 

"" e dah şekılde hareket e 
ld a zi d • 

11\ tlb· ya c boyalıydı. Dok 
ııelerind k. .. e 1 yuz boyası 

'ilık . . . 
~~do servısımız \ °' ~ lctoıııın ' ~tukt uz Pazarteal atınıert 
~ 1i te e.ııeaızı8; Yirmiye ka:tar ıao 
~'' ıı ıa a e, Cumartesi günleri 
'C'ılııı~ llctııcı kadar U.lell Tayyare 

'-. ~ ~ ..... CUltrıını daire Uç numarada 
'~ b ~er. zı yedi kupon uıukao 

':"'Qı ~'-taıııttarı \ı..~ taııeeı 1 doktorumuz cıa bu 

~' 11 • tı cllın:te!;rtkUrtp kendlstne 
"~ ~ ' •alı, peroembe 

~ 
11 
tllata ea. kaarayda. Millet cad-

~ ~': ~~il karoıamdakl mu
~~ Cilt dok~rınıza bakacaktır 
~" do!( enurıerıııe rlanrnız da oku• 
~ ı>ı loruın\1% hazır bulunmak-
•"' ~ 1-tııtıo.ı cac:ı FahretUn Df§Dlen 
'~~u t11tıterı dealnde 127 numa· 
~~l'll gtbl •aat H tıe 20 ara. 

L..°" cı "1 l' '-•hın doktor NecaU Pak· 
~.~il~ 1 ve cu Udiye caddesi ı-2 

lıt <'lıı ına "U ı t\ a1ı •rılllı ., n eri ayni eaat. 
'~ı ~ ıa~da\'lıc::1 diıler!ne bakaca\..· 

'"l'lp &oda "" yapacaklardır. 
lt~"'ll ı.. 'ı>t <>e§lkt•. ~ "''Uı ttıınh - tramvay ca .,, ltt -ılDda 
~~h.~"~t OkuYUcuı •Unnetc;I Em! 
~ ~"';:\ 4.'- edecekti anınızın c;ocuk 
~~"il~ ll(.. "· 
~"il lluıı:ı.~ay Pert 
'~ ~urı ......_da au ev Eczane.si ya. 
''- ._. 'tlJtıc l!:t~ ı<u nnetçl ve sıhhat 
~;::bııı.. •IYonıarı ftUN doktorunun 
'~ ~tı, de ve •bcı be.berini yedi ku• 
~ ~Ulclarnı~elerlmıze en etı. 
'-.~"' )~ ktır, sUnnet ameli· 

~ 
1 

ttıu .... _ ltınıı do ~lı1ı~~t d ktor, aıoçı ve sun· 
. uııdan e erken KURUN'un 

Yedi tane götUrmek 

tstanbul limanına gelen "Ekzibitor,. 
vapuruna giren İsmail isminde bir işçi; 
bastığı tahtanın çökmesi üzerine, gemi
nin ambarına 10 metre yüksek1 ·•-~ .. n 
düşmü~ ve ölmüştü. Bu kazaya, ihma • 
lilc sebep olduğu noktasından, geminin 
üçüncü kaptanı Jan: karaya çıkarılmış. 
adliyeye getirilınif ve üçüncü sorgu ha· 
kimi Celil tarafından tevkif edilmitti. 

Gemide bir keşil yapılarak, "Ekzi • 

bitor .. un yoluna devam etmesine mü • 

saade oJunınuıtur. 
Burada alıkonulan üçüncü kaptan 1 

- Evet, dedi; birşeyler hatrrlıyo· 

rum. Hatta yanımızda birkaç kişi var. 
Fakat seni aradığım yerde bulamamış· 

tım. Yahud içerde bulduğum zaman 
birdenbire kaybettim: daha doğrusu ne 
kalabalık vardı, içerde .. : Bütün bu ka· 

la balık arasında hatırladığım insanlar 

var .. Kim bunlar? ... 
(Arkası var) 

J an hakkındaki tahkikat, yürüyor. 

cumhuriyet kız ortaokulunda 
güzel bir sergi 

• rtaa1cU1unda büyük bir takdir ka~an bir sergi 
Cumhurıyet -~-~ e! itleri teıfıir edilen bu serııde çok muvaf-

açıldı. Genç ~.--..n. ..,·terilrt~e1.tedir. 
fak olunmut ...-ı er_:•:_--__ ...:·--------------. 

~-

Radyo Müsabaka Kuponu 
-83-

ısım: ı 

Ader•: 

yetinde bulunacaktır. 
PLAKA PARALARI _ lstan· 

bulun muhtelif semtindeki taksiler· 
de çalışan şoförler aralarından birer 
murahhas seçerek şoförler cemiye· 
tine göndermişlerdir. 

Murahhaslar, birikmiş olan pla
ka paralannın ayda bet lira taksite 
bağlanmasını ve bu paralann her 
ay Ziraat Bankasına yatırılmasını 
tekl~f.~tmişle~dir. Şoförler bu şekil· 
dekı odemeyı kabul etmiyenlerin 
arabaları~.m s~tıln:ıa~mı bildirmi§ler
dir. Şoforlerın bu ısteklerini cemi
yet son defa olmak üzere belediye· 
ye bildirecektir. 

FLORY AYA TENZILA TLI 
T ARiFE - Sirkeci • Y etilköy ban
liyosunda tenzilatlı tarife bugünden 
itibaren tatbika başlanmıştır. Bu 
yüzden bu sene Florya plajlarına 
pek çok kimselerin gideceği muhak· 

kaktır. 
BELEDiYE REiS MUA VlNI 

RAHATSIZ - Belediye reis mu· 
avini B. Ekrem Sevencan üç gün
denberi hastadır. Belediye yazı iş· 
leri müdürü B. Necati kendisine ve· 

kalet etmektedir. 

Ecnebi mehefllde 

YANLIŞ BiR HABER - Dün 
pyi olan bir habere göre, Japon 
imparatonınun batyaveri bugün 

şehrimize gelecek, onu takiben 
Londradan Japon imparatorunun 
kardeşi Prens Şişibu ve refikası 
Prenses şehrimizi ziyaret edecekler· 

di. 
Dün Japon ordusu erkanıharb

lerinden General İJ'Ofi Osimo tehri
mize gelmiştir. Fakat kendisile gÖ· 
rüştüğümüz zaman öğrendik ki Ge-

neral lroşi Osimo, imparatorun baş 
yaveri olmadığı "ibi, batyavcrin 
şehrimizi ziyaret edeceğinden de ha
berdar değildir. Japonyanm Berlin 
sefareti askeri ataıcsi olan General 

Otimo. k.endisile görüşen gazeteci· 
)ere "Tamamen hühusi maksatla se· 
yahat ettiğini, Tiirkiyeyi çoktan • 
dır görmek istediğini. bu defa bu 
fırsatı elde edebildiğinden memnun 

olduğunu, yarın Bükre~e gideceğini. 
Ôradan Almanyaya vazifesi batına 
döneceğini söylemiştir. 

Japon kralının kardeşi Prens 
Şişibanun ıehrimizc geleceğini te· 
yid eder bir vaziyet yoktur. 

LEH ELÇiSi ANKARA YA GiT· 
Ti - Evvelki gün Vartovadan ıeh· 
rimize gelmiş olan Leh elçisi B. 
Sokolniçka diin Ankaraya gitmittir. 

Lehistanla Türkiye arasındaki 
ticaret muahedesi bitmİf olduğun • 
dan bir iki güne kadar Ankarada 
yeni bir muahede için müzakerelere 

başlanacaktır. 

iki otomobil kaza•• 
Şehremininde oturan dokuz yaJln· 

da Cevat "Çatalca 20 .. plika numaralı 
otobüsün altında kalarak bacakları kı· 
rılmış, Guraba hastanesine kalJırılmış · 

tır. 
• Tünelden istiklal caddeaine giden 

yolda tnıiliz sefarethanesine ait bir o
tomobil Kohori adında bir kadına çar • 
parak bacağını Jnrmıf, yaralı Beyoğlu 
baatanes1ne katd.ınlınlf tır. 

KUltur haber:erl -
HUSUSi LlSELERlN iMTiHAN 

YERLERi TE'SBIT EDiLDi 
Kültür Bakanlığı hususi liselerin 

imtihan olacağı resmi liseleri tesbit 
ederek programı bütün okullına 
göndermiştir. 

Bu programa göre Boğazi i, I şık 
ve Şişli Terakki liseleri Kabataş li
sesinde: Hayriye lisesi Klz lise· 
sinde: Yüce Vlkii lisesi lstanbul er· 
kek lisesinde; Darüşşefaka Vefa er· 
kek lisesinde; azlık okullan Pertev. 
niyalde ; Ecnebi okulları talebeleri 
de Galatasaray lisesinde imtihan e-

dilecektir. 
LiSELERDE DERSLER KE • 

SlLDl - Dünden itibaren liselerde 
derslere nihayet verilmiştir. Ayın 
28 inci cuma gününden itibaren im· 
tihanlara başlanacaktır. Ayın 26 
net günü de orta okullarla öğretmen 
okullarında derslere nihayet verile· 

cektir. 
YABANCI VE AZLIK BOT· 

ÇELERI - Yabancı ve azlık okul· 
ları her yıl varidat ve masraflarını 
gösteren birer umumi bütçe vücu· 
de getireceklerdir. Okul direktörü 
bu bütçeyi okulun mücsaişi ile gÖ· 
rüşerek tanzim edecektir. Bütçeye 
ginniyen masraflar kabul cdilmiye· 

cektir. Bütçeler her yıl mart ayın· 
da Bakanlığa gönderilmit olacaktır. 
Y alnrz bu yıl 2 7 hazirana kadar 
kendilerine mühlet verilmittir. 

ASKERi KAMPLAR - Lisele· 
rin askeri kamplarının bu yıl yirmi 
gün olması Kültür Bakanlığı tara· 

fından karar laf tırılmıf tır. Proşram• 
lar buna göre tesbit edilerek talebe· 
tere bildirilecek ve kampa gidilecek 
yerler kararlaıtırılacaktır. 

TEKAÜT VE YETiM MAAŞI 
ALANLAR - Eski ve yeni tekaüt 
kanunlarile hazineden tekaüt, dul 
ve yetim maatlan alanların mikdan 
tcabit edilmittir. Bu mikdar hazır· 
lanan cedvele göre eski tekaüt ka• 
nununa nazaran 54,736, yeni ka· 
nuna göre 19,925 kiti ve on sene· 
likleri birden verilerek hazine ile 
alakaları kesilenlerin adedi de 1,223 
kişidir. 

Yapılan heaabla, hükumetin ha· 
zine, tekaüd, dul ve yetim ma• 
aşı olarak ayda 1,373,808.53 lira 
verdiği anlaıılmıttır. 

lstanbulda 29,29.S kitiye her ay 
661, 148.15 lira verilmektedir. 

CENUB DEMIRYOLLARI -
Cenub demiryollarmm son muka • 
velcdeki kısmının satın alınması 
hakkmda Ankarada müzakerelere 

haf lanmıştır. 
Heyet Vekaletten aldığı direktif 

ile hattın tesellüm tekliflerini hazır· 
Jıyacakttr. Heyetin haziranın haf ta· 
sına kadar tnüukerelere devam et· 

mesi muhtemeldir. 
KOÇOK SANATKAR KONSE

Ri - Konservatuvar muallimlerin· 
den Bayan Rana Sadrinin yetiştirdi· 
ği küçük pnatkarlar pazartesi gü

nü saat on yedide Konservatuvarda 
ilk konserlerini vereceklerc:lir. Y",. 
lan beş ile dokuz arasında olan bu 
küçüklerin verecekleri konser <.ok 

enteressan olacaktır. 

Üçok takımı 
BugUn G•l•l• .. r•rl•, P•· 

zar gUnU glln••I• 
kar••••••ror 

lzmirin Oc;ok takımı Milli Kü

me maçları münaıebetile ikinci de: 
fa lstanbula gelmiştir. 

Bugün Taksim ıtadyomunda ga• 
latasarayla, yann da Günetle iki 
maç yapacaktır. 

Üçok idarecileri, lzmirden an· 
cak bugün gelecek olan Ali, Basri, 
ve Enver gibi üç kuvvetli oyuncu· 
nun da takımda yer aldıkları tak· 

dirde Galatasaray ve Güne§e kaJll 
kazanacakları neticeden ümidvar 
görünmektedirler. 
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Para çalarkenj ansızın üzerine gelen polisi, ı Ya~ım da.kika 
evinde vurmuştu! cınayetı ... 

ldamhk bir ·suçlu t ·Parıs.t11ne11ertndellk 
• defa ışlenen esraren-

(Vstyanı 1 inci.de) 

birden sorgu hakimliğine gönderil
mişler, ondan sonra da ağırcezaya 
verilmişlerdi. 

meğer.... Baktım, şurada karyola, 
şurada konsol, burada sandık ... 
Oda karanlıktı. Fakat, dışarıdan bir 
az ışık vuruyordu. Boşlukta elyor· 
damile bir kadın .çantası buldum. 
içinde kağıd liralar ve madeni para
lar vardı. Bunları alıp cebime in
dirdim ve pencereye döndüm. Hayli 
paraydı çünkü ... 

giz bir cinayet ikinci midemi 
Dün saat 15 de bu duruşma baş

ladı ve saat 18 e kadar sürdü. 
Reis Refik, aza Ahmed Muhlis 

Tümay ve Abdurra~man Şeref.~· 
zal; heyeti te-.şkil ediyorlardı. Mu?· 
deiumumiliği temsilen de mua~ın 
Sadun hazırdı. Şahsi davacı yerın
de hiç kimse bulunmadığı ~ibi .~Ü· 
dafaa avukatı sıfatile de hıç kımse 
yoktu! 

Mevkuflardan Ahmed Nazım; 
elmacık kemikleri sıkık, ki.içük ya
naklı ve uçkun benizli ... Dar, uzun 
boyunlu.... Göz kapalarını yarı ka
payarak, vesveseli bakışlarını sa • 
bitleştiriyor; bu sırada, dudakları da 
kısık ... Burun kanatları düz inişli ... 
Orta boylu, oldukça zayıf yapılı, 
bakışları vesveseli olmakla beraber, 
umumiyetle sakin bir duruşu var. 
Kumral, yandan ayrık taranmış 
saçlı başını dimdik tutuyor!. Koyu 
aiyah bir elbise içerisinde, sönük ifa
'deli bir tip!. 

Salime gelince; o, tıknaz yapılı, 
omuzlan kalınca kemikli ve ensesi 
de genişlek.. Derisi güneşten yan
mıı gibi tuncumsu esmer renkte ... 
Kara kaşları haylı kalınca ve haylı 
etlice dudaklı ağzı, hemen daima 
bir istihfaf ifadesile, geniğliyor; 
bilhassa şahidler aleyhinde söyler · 
ken, alay edici bir gülümseyişle!. 
O, k~yu kahverengi bir elbise giy
mişti; ötekinden daha canlı, daha 
hareketli duruyor!. 

Ahmed Nnzıı;rı, l 3 l 8 doğumlu; 
Salim de 1 3 21... Ahmed Nazımın 
hırsızlıktan 4 sabıkası var; Salimin 
de biri hırsızhktan, biri yaralamak
tan 2 sabıkası ..• 

Sorl"Yu hakimliği kararnamesin · 
de, ::ub:ıtın 7 inci günü akşamı sa· 
at 21 burukta olan hırsızlık, öldür
mek, yn;alama uzun boylu anlatıl
dıktan sonra, "Ahmed Nazım, ma
hareti mahsusa ile sirkat suçunu ir
tikab etlikten sonra, ~le geçirdiği 
para geriye alınmamak ve suç delil· 
]erini ortadan kaldırmak maksadile, 
polis Hasan Basriyi kendi evinde 
uzvu mühimminden yaralayıp öl -
dürmüştür. Salimin de hırsızlığa 
teşvik, eve girmesine yardım ve 
bu işte gözcülük ettiği sabittir.,, de
nilerek, her ikisinin hareketlerine 
uygun görülen maddeler sayılıyor· 
du. Ahmed Nazım için ceza kanu
nunun 4.50 inci maddesinin 8 ve 9 
numaralı bendleri, Salim için de 
gene ayni kanunun 64 üncü mad
desi delaletile 493 üncü maddesinin 
birinci bendi ve sabıkadan dolayı 
da 82 inci madde .... 

Sorgu hakimliği, Ahmed Nazım 
hakkındaki diğer hırsızlık ve yara
lamak cihetlerinden açılan davala • 
rın, hırsızlık sırasında öldürmekten 
verilecek cev.ya tesiri olamıyaca -
ğından, muvakkaten di.işme.sine ka. 
rar verilmiştir., cümlesini, karar
nameye katmıştı. Ahmed Nazımın 
duruşmasının yapıldığı maddede, 
ipe çekilmek cezası yazılıdır! 

Reis Refik, sorguya başladı: 
- Anlat, vaka nasıl oldu? 
"Y olal,, soyadım almış bulunan 

Ahmed Nazım, vekil tutacağından, 
onun cevab vereceğinden bahsedin
ce, riyaset: 

- Sen, dedi, kendin analt bir 
kere olan bitenleri de, sonra avu
katın da söyler! 

- Peki, .. ben o akşam bu Salim 
ile beraber dolaşıyordum. Ben göz
cülük ettim, Salim Akbıyıkta bir e
ve girdi. 7 5 kuru,Ştan fazla para 
bulamamış. O akşam karlı bir iş 
yapamayınca, başka bir eve daha 
~irmek lazım geldi. O sırada bu 
nolisin evinin önüne varmıştık. 
Salim, "Nöbet sende!,, dedi, "Ha· 
ii, bu sefer de ben gözcülük ede
yim, sen gir!,, 

O bana omuz verdi, üst kat 
pencerelerden birini alttan perger 
sokup k,f\ldırdım, içeriye bacak u
zattım. Burası yatak odasıymı§ 

Fakat, tam o sırada kapı hızla 
ve ardına kadar açıldı, içeriye giren 
biri üzerime atıldı. Onun arkasın· 
dan da başka biri girdi ve beni kıs
kıvrak yakaladılar. llk giren, polis 
Hasan Basri imiş; öteki de oğlu 
Rıdvan ... Sorıradan öğrendim. Ara
mızda bir mücadeledir sürüp gidi · 
yordu. Ben, bir an evvel kaçıp ca
nımı kurtarmağa bakarken, Ha -
san Basri oğluna "Yak şu elektriği 
çabuk!,, diye bağırdı ve düğme çev· 
rilip de oda aydınlanınca, Hasan 
Basrinin karyola üzerindeki iki yas
tık arasından tabancasını çıkararak, 
namluyu bana çevirdiğini gördüm. 

Korkuya kapılarak silkindim, 
şöyle başımı iğcrek el ve kol hare
ketlerile onların el ve kollarından 
sıyrılmağa çalıştım. Oda kapısına 
doğru sürüklenmiştim, ki silah pat
ladı ve ben de canhevlile bıçağımı 
çekerek, kendime yol açtım. Bı
çağımı rastgele etrafıma sallayarak 
kurtuldum. Aşağıdan bir kadın se
si "Bırak gitsin; başımıza bu yiiz. 
den bela gelmesin; hem yazıktır, 
vurma 1,, diye aksetti. Ben, kapan
da bir delik bulup da kaçan fare gi
bi acele dışarıya fırladım, sokakta 
soluğu aldım 1 

- Fakat, daha evvel Hasan 
Basriyi boğazından bıçaklamışsın 
ve oğlunu da yaralayıp, sonra da 
sokakta rastladığın bir polisle üç 
bekçiye .... 

(Sonu: 8 inci sayı/ada) 

ıl1 adam tocıti tin 

Pariıte son derece esrarengiz bir 
cinayet olmu~tur: 

Loetitia isminde bir kadın, tünelde, 
vagonun içinde "meçhul bir §ahıs ta
rafından,, öldürülmüştür. 

Yapılan tahkikata göre, kadın tüne· 
le tek başına binmi§tir. Cinayet, bir bı· 
çakla işlenmiş ve bıçak, kadının arka
sından ve yukardan a§ağrya saplanmış· 
tır. 

Binaenaleyh, vagonda Loetitia ile 
1 

beraber, başka bir yolcu daha vardı.: 

Bu ya bir erkekti, yahud da, kadın. Lo
etitia vagonda otururken katil bıçağr· 

nı arkasından ve yukardan aşağı sapla
mış ... Kapılar açılıp yolcular çıkarken 

(Sonu: 8 inci şayı/nda) 

Y oksuzluğun, insan ruhu üzerin
deki tesirinden konuşuluyordu. A· 
ramızd~ "ihtiyaç,, ı, iç dünyamı
zın en kuvvetli motörü, diye tarif 
eden iktısadcılar; açlığı ahlak 
bakımından inceliyen terbiyeciler 
vardı. Ahlakçılardan biri: 

- İhtiyaç, dedi; dümdüz, girin
tisiz, çıkıntısız birşeydir. Onu bir 
çıkrık, küçük bir tezgah verimi ile 
sarmak zor olmaz. Ama bir nokta· 
da e1nlaşmalıy1z. Ben, ihtiyacın 
gövde ve ruh için ayrı ayrı araştı· 
rılmam lazım geldiğine inanırım. 

Bir başkası: 
- Elbette dedi; insanla hayva· 

nm ihtiyaçları bir değildir. Kamı 
tok, sırtı P,ek olmak, dört ayaklıla
rı doyurur. Adam böyle mi yai .. 
Biz, yaratılışın en talihsiz mahluku· 
yuz. Tabiat, bizi iki mideli bir 
hayvan yapmakla adeta zulmetmiş
tir. 

Ötekiler: 
- Hem hayvan, hem iki mideli! 
Diye gülüştüler. 
- Evet öyle; iki mide-li: heın 

birinin beslenmesi çok zor ve pa· 
hah. 

Birisi sordu: 
- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak. Karın bir 

lokma ile doyar. Sırt bir çulla da 
ısınır. Gerek zeytinle, gerek hav
yarla tokluğa varılabilir. Fakat ka· 
fayı, ruh dediğimiz şu çetrefil, bin 
bir köşeli, karmakarışık, her zaman 
başka varlığı. doyurmak ne kadar 
güç!... Uzağa gitmeğe ne haceti 
işte burada toplananlar ~öylesir.ler. 
Ba§larında küçücük bir bilgi ışığı 
uyandırabilmek için nelere katlan -
madılarl Aramızda iyi giyinenler, 

Okyanus hava yarışı 
Amerikanın bu .. lJarışa niçin mani 

o/düğü anlaşildı ... 
ilk hava yolcu posta
l arını, deniz tayyaresi 
ile, kendisi yapmak 

istiyormuş 
Amerika ile Avrupa arasında hava 

seferlerinin açılması, üzerinde uzun 
müddettenberi bahsolunan ve halledile· 
meden sürüp giden bir mesele idi: 

Son zamanla~da, bunun yapılması 

için fennin artık kafi derecede ilerle -
miş olduğu, hiçbir mani kalmadığı ileri 
sürüldü ve misal olarak, Amerikadan 
Avrupaya tayyarecilerin tek ba~larına 

yaptıkları seferler gösterildi. 

Nihayet, bu iki kıta arasında ilk ha
va seefrini yapan tayyareci Lind -
bergh'in bu zaferi kazandığının onun • 
cu yıl dönümü olan 1 O mayısta Ameri -
kadan Avrupaya bir tayyare yarışr ya • 
pılması fikri ortaya atıldı. 

Bu fikri ileri süren Fransız hüku -
meti idi ve hava nazırı B. Cot bizzat bu 
iJle meşgul oluyor, Amerika hükume -
tinin de önayak olması için teşebbüs -
te bulunuyordu. 

Fakat Amerika hükumeti iki kıta a· 
Tasında böyle bir hava yarışı açılmasına 
razı olmadığını ve bunun için, birçok 
fenni ve mali sebeplerin bulunduğunu 

bildi~di. Lakin, bu sebeplerin neler ol -
duğu açıkça söylenmiyordu. 

Fennin son terakkilerinde en başta 
gelen Amerikanın, böyle bir teşebbüse 
niçin mani olmak istediği, onun i<jin, 
anlaşılamıyordu . 

İki kıta arasında, esasen tayyaciler, 
adeta biribirlerile yarış edercesine se -
ferler yapıyorlar ve rekor kırmağa ça -
lışıyorlardı. Bunlann hepsi bir arada 
yarışa çıkmalarında ne mahzur vardı? 

SEBEP NEYMtŞ? 
Amerikanın böyle bir yarış yapılma-

L A 5 -

sını istememesinin asıl sebebi bugün 
anlaşılmış bulunuyor: 

Amerika, böyle bir yarıırn yapılma -
masını isterken, diğer taraftan kendisi, 
Avrupa ile Amerika arasında hava se -
ferleri kurulmasına çalışıyordu : 

Fransanın yapılmasını istediği bu 
yarıştan alınacak iyi netice, artık iki 
kıta arasındaki hava seferlerinin tehli -
kesizce ve rahatça temin olunabileceği
ne dair herkese kanaat verecekti. Şim -
diye kadar Avrupa ile Ameri~a arasın -
da muntazam posta seferleri yapan Al· 
manların sevki kabil balonları vardı: 
Bunlaı\:ian "Hindenburg" un o müthiş 
kazaya uğra:nası, diğerinin de böyle bir 
kazadan korkarak sefere çıkmaması tay 
yare seferlerine tamamile yol açmış ve 
bu seferleri kolaylaştırmış elacaktı. 

Öyle; fakat, bu yarışta alınacak fe -
na neticenin sonu acaba ne olacaktı? 

Hakikaten, tayyarecilerin tek başı -
na yaptıkları Amerika - Avrupa sefer· 
lerinde uğrayacakları bir kaza halk üze
rinde bir tesir bırakmakla beraber, her
halde, büyük bir yarışta uğranılacak ka
za daha büyük bir tesir uyandıracak -
tı. Bilhassa, Amerika - Avrupa hava 
postalarının tehlikesiz olacağını isbat 
için yapılan bu yarışın böyle bir muvaf· 
fakıyetsizlikle neticelenmesi bu seferle· 
rin yapılmasına büyük ve kat'i bir en -
gel olacaktı. 

İşte, Amerika, iki kıta arasında tay
yare ile yolcu nakliyatı işine kendisi baş 
lamak istediği bir sıraıda, böyle fena bir 
net icesi olabilecek bir ite girişilmesini 
doğru bulmamı§ ve Fransanın teklifini 
reddetmişti. 

Şimdi, Amerika ile Avrupa arasında 
seferler kurmak için bir Amerikan ve 
İngiliz tayyare şirketi uyutmuştur. Bu 
seferler deniz tayyareleri ile yapılacak
tır. tık aefere çıkacak olan Amerikalı • 
ların Caledonia (Kaledonya) deniz tay· 
yaresidir ve ilk seferini bu ayın sonun· 
da yapacaktır... . 

Şi~:li, bu tayyare ile Avrupaya gele· 
cek olan seyyahlar son hazırlıklarını ya· 
pıyorlar, bütün Avrupa da, iki kıta ara· 
s•ndaki bu muntazam hava seferlerinin 
ilkini merakla bekliyer. 

Amerika - Avrupa hava seferleri 
dii§Ünülürken takip edilecek yol üze -
rinde de birçok ihtilaf vardı ve biri şi· 1 
maiden, ötekisi cenuptan olan iki yol 
üzerinde tereddüt ediliyordu. 

Amerika bunu lda halletmiş bulunu
yor: 

Tayyareler Avrupaya Bermud ada -
lan - Asor adaları - Lizbon ve İn • 
giltere Southampton yolu ile gelecek -
~er ve ingiltereden ayrılışta İrlanda -
'.\erre-Neuve (Ternöv) - Montreal 
(Kanada) - Nevyork yolunu takip ede· 

cekler. 

Ya z a n: 

~ 
GEZGjJ 

. f~ 
iyi beslenenler belkı var· te~ 
nevi açlıktan kurtulrnU~ 1Jt'! 
dünyada yoktur. insan (j 
yaşaması da bu yüzden·~ 
sanılmıştı, ki tırnağımız ıı ~ 
şimiz keskin, duygul~rJll cW 
olmadığı için biribirirnı:e t 

teklerin güçsüzlüğünU ltJlıf 
karşılamak zorundR ka . 
içinde belki bunlar da va[.' 
sebeb, gene şu iki mide 1 JI 
dır. Bugünkü sınıf ka"gŞe,i 
az eşiniz, karşınıza nıaJl~i 
çıkacak. Gerçi bu açlık: .• 1ııt 
az hınç rengine büründı.ı~cl' 
kat bu ince duvağı kal ırı 
gımı görürsünüz. yelıl 

Dinliyenlerden biri ~~11 ~ 
- Manevi açlık ~e IsJI' 
- Bütün ruh ihtıyaÇ··r 

dii istekler... Musiki. ş~8
1

bi' 
seyahatler ne bileyim da 
lü bunlara benzer şeyler·ıY0 

- Yok canım ... At, 
mır·· - Atıyorsunu var 

kü müreffeh lngiltere : 11 
~~fa .tutmas.ı ~~d~nu SeKö~~ 
ıyı yıyor, ıyı ıçıyo~'. b"ıil" 
güzel ve sevimli evınde 1 

mediğimiz bir rahat var. 
rına mekteb, hastalarına. 
yapılmıştır. Canları 8•

18 

Fabrika arsalarında tenıs 
1ııu1.:uk lıcslı'.r"'ı~.ı, 6 ..... :.d 
yor. Bütün bunlarla . 0 tJll 
dama nicin nankör dıye / 

Çünkü ikinci midemiz var· •e 
lık onu tırmalıyor, serıtl9~ 
lıyor, patron kudurtuyor· 

Bir "Marks,. cı: ··ııl .. tı.ı 

- Sermaye insan us 
sebebi değildir. 

Diye bağırdı. Jcs 
- Sermaye babadan ı~ 

'le evet; ya alınırım terı ' 
ışığı ile kazanılmış ise?·ı· 

- O da dala\•eredır. b 
- Ya "Marks,, ın kıta 

kazandığı? . 
}lİÇ 1 

- Siz Marksçıl.a~· ,ıf~ 
bir adamlar değilsinız. ııı Jı: 
tezgahında kendi kurnAşı~~ 
çorapınızı örersiniz. ~~ 
zun öncüsü, ihtilal .ar joiı 
ülkeye kundak gibi gırersııı 
!eşmeniz için fabrikalar ,;e ~ 
ması, işçinin gerçekten ı blJ ~ 
desile birlikte aç kalrrı99 ~le· 
yağmacılığa başlaması ge Jcıl~ 
şunlu kırbadar nltın~ iıfİ~ 
.. d" .. k . . birtırr .il': sur urur, e ·tırır. ., f11Y_] 

hum parasından bat~j rı ,it'..., 
yoktur. Buğday dag 8 hl?, 
mal olur. Bunları yok P' ~ ~ 
türür, başka limanlar'~~~ 
··Damping,, in bir kun eti ır.'(/: 
yeri var mı? Filizlefl~af' !J. 
faletle çürümüş top=31da)I' ı-' 
bir mezheb değil, bı_r ıı' J1 

- En insani bir ıJ113 ~e 
mi diyorsun? rıt'' 

- Nazariye hapla fıt''' lı" 
yut dostum; kitab saY

1 JJ!'' 
rabası gibi herşeyi alır· 
öyle değil. JJel' 

- Yani? hl,,,.-
- Yani hayat, h~or· ~il., 

tünden tank gibi geçz ~er 1 , 

Odadakiler arasrrı bıl ~~ l 
fı tutanlar vardı. söı ıl~f 
gelince, ileri geri k00t,-

I . t8 
tışmalar başladı. şıfl ~ıtıı 
ru gittiğini gören ev Jed• 

- Durun duru o! .• ~ 
' . ı111'' .ıl güzel bir mevzua gı . e f" 

işlemek varken, ne dı10ş 
kile, boş ambar daV851 

• 8 ·~rİ fl'11 (Sonu: z,.., 
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Şehinşah Pehlevinin memleketi 
• 
ıran 

.... 
' orrn ve ı, okulu 

lıt..!. ~ nlarda t 1. ~~ "'d e ıf ve tercüme su-
" en k' 

• 
Bir dilencinin gün-

, 

• • bc1ıiha lı ıtaplar arasında ba-
tı:. llıern ş davalarımıza temas 
'lll'dc nuniy tl .... 
h... rcror e c, goruyoruz. 
-.q d ırı ve i• ok 1 }'jjk e bun1 ,,. u u,. adın -
t· •ek Ülk .. ;rdan biridir. Kitapta, 

· 1\), (i! u ' {pedagojik faaliyet 
llıoııc okulunu ı 'dU tn Pcda .. n metodları) .. v. s. 

Bu.günkü 
Tahran yeni mimarinin ya"rdımı ile güzel ve zevk ok
şayıcı bir şehir oldu. inşaat her taraf ta devam ediyor 

Birçok JÜxel v• TUrk ve tran dostluk muahedesi her i ki Kültür sahasmda 

ed~i. t ercümelerin devleti daha yakından birbiri ne bağlamıQtırbirço~ mekteplerde, 

lük notları 
Paris polisi dilenciliği san'at edinen 

birisil'l'i tevkif etmHir. 
Elisey ovasında dilenen lpalit Vitaa 

isimli dilencinin üzerinde bulunan not 
defterinde şu yazılar okunmu§tur: 

l l?ıckte goJı meselelerine te _ 
G}'ıı k ve bu 
L· a lard meseler, en yeni 
11ıt an ilh 'Urctt am alınarak çok 

ti t:ttjllıiz:ıee tahlil edilml'ktedir. 
lıJtı. Kemal B d' · · ıa. "t nı e ızcının ele 
• da eselel . h ~· 'Yazıınu t erı akkında başka 

, ) lıldc d § ır. Nafi AtuCun ma-
t t • oktor H 1'1 F' 

t ~·t tdris t . a ı ıkretin ter-
<ıit arıh· d Jr Ctj adı ın e ve muasır ter -

t,,a;kının 1 ı ~serinde. profeE-Ör ts
lt:~~ Ctind• Çtımai Terbiye .. ve di _ 

""<ki ' tııod ı \'ardı !eri hakkı:rn terbiye ve ted -
t"

41 
r. 'Ke da mufassal mallı . 

&ı mat B d' . ~, h llırJarı . . e :zcı esereinde 
'def· ıçınde k''l .... ı) k u turun tarihçe-
.,., ısrnınd b 

l \' Pek ih a u telSlckileri 
• t e en son atalı bir ekilde hulasa 
t. •tak bir terbiye hedeflerini kar-
'l net' , tııu~ . ıcc çıkarmıştır. 
it ısr ltıad· ıkrar b 1Yen .,, yolunu tutamamış 
1, .. ata· · 

ı. ·U tere.,, gınr yaratmaya çalı _ 
c:I .ranı 'b' · d c.,.arn gı ı etrafını zorla . 
C edeg 1 . ~ "'e kUlt" e mış maarif siste _ 

dıt gibi c ur ldavanuzın istikrarı 
· Cıı- tıcrlere k 'h . 

lj b· ""llhur· ço ı tıytcımız 
ıt §a ,_ ıyct devrinde k''lt'' 

}ııu rıt zihni . . u ur me-
tıJ~, lhellı yetı cıdali olmaktan 
, .. n h Olduğ td er Sah umuz garp mcde -

d~.tke:-ı nı· • adaki yeniliklerini e _ 
ıı, h illı k k . . l as b' ara terımıze göre 

ı hiı~lışıyor~:.maarif sistemi .ya~at-
" il&sa b Kemal Bedızcınin 
.. \' u b k ~ c, Ço\{ dit .. ım?.an d~ zevkle 
k U e ı 

1 
. şunduren bır kitap _ 

ı, ı r k' t !lt Ilı ı n d ıtabının ikin-
l~ illerin· a modern ter -

'ic h ın na . tcı . arıg· sıl tatbık edilebile _ 
d··· 1 voıı d ttı ·gıni i -h ar an yürümek Ja-
tıı başlıza etmiş, alınması la _ 

lı-ı.' U ltı ca tedbirleri de göster -
11<11 sıın h 
tttb\iyiik b· assatan muallimler i -

Cd' lr d ' kı; ır. ıcuı.. ı Aatle okunacak 
lllıza b utr sahasında çalı -
• ~·· u kıy . tt •lıellif' metlı eseri tavsiye e-
< • ı teb 'k Yız, rı etmeyi bir borç 

t~nz: .... '•••l:••••ueu ~il ......... :::n: ............ n. 

b gel kit~b ........ i~ 

aaluh• balunan ..., • >' mualhm mekteple · 
honir a.-kadapm lb- nnde vo ~niv.,site • 
rahün Hoyi üç ay de. aynca edeM lo-

•Ü"'n 1.-an aeyaha -' kallc<de he< hafta 
tinden fehrimixe dönl muntnam ve muhte· müı bulunuyo« B- lil mevzular Uwin -
lbnhim Hoyi ı«en de konfmn&l8' ve -
•ene de lrona ıi..,;I '•Hmektedir. Tah • 

bôr müddet kalm•ı"· ! 'anda gündeUk dö<t 
Kendi.He bu• ünkü ' gmte ç•km•ktad.r. 
f,..n mevzuu etrafm· Bunlardan •n mü • 
da konuıtum; intiba· himi btanbulun d• 
lann• h• n• ıöyle an· pek iyi t•n.d•I:• HU· 

Pazartesi - 34 frank 2'5 santim. iyi 
değil: Salı - 4 7 frank: orta. Çar§am
bl - 21 frank 70 santim. çok fena per
şembe 52 frank 1 Osantim çok miıkem • 
mel. Cuma - istırahat: CumRrtrsi 23 
frank 36 santim, fena. Pazar - 48 frank 

80 santim iyi. 
Yapılan tahkikattan bu dill'ncinin 

bankalarda 25,000 frank birikmiş para • 
sı olduğu anlaşılmıştır. Dilenci Paris • 

ten ncfyedilecektir. 

365 günde 548 
merasım latb' liat't", han edebi -

TAHRAN VE yab daha ziyade m-

IKTISADI VA· cüme "hasmda yü • ZIYET rümektedic. Birçok Dünyanm en "ki P"ln Almanya • 

- Değe<li şef Şe· genç Ü•tatlar var _ da bulunuyor. Spaper'deki mll•ed• mu-

hinıah• pehl<vinin do« Bu gençle<in .a- hafau altmd• tutulan bu tarih• ıarap, 
ileriyi gö"n idaresi yesinde tam man• _ Alman mgilerinde teıhir ohnaktador, •ltm~• günden güne sile edebi inkdiba 1Jçüncil asmla ölen bir Alman askeri • 

d d 1 

·1 ·1 T T r r pek yak d nin mezarında ele geçen u~p Romalı· 
ev • om aro • e • er- a ıran so"a"lmwıI.m bir mnw:ara '" a ı•hit o- r lcycn lran, bilhassa Tahran. diyebili • tacağ•m" muhakkakbr. lara mahsus bir kap içinde durmakta • 

rim, ki feerik bir manzara ""tmektc • HER TARAFTA iNŞAAT dm dir. Bir sene evvol orad• bulunmuı bir Jranm her köıcsindc bilhassa Tah • lngili• g"ctelerinin yud.ğma gö • 
insan .,fat ilc 

1

u noktayı bilhassa tcba- randa inıaat ka.,rgah bir su,.ttc de • re, ı.ondrada belediye reisi, geçen yıbn 
rüz ctfücbilidm. ki 1ran her 5'hada ra- vam etmektedir. A"•k yük"k duvar- 365 günil zarfmda 548 yerde yapdan 
dikal hamleler yapmaktadu. lkbsadi tar aras•ndan s.ynlarak caddeye ç•kon merasime iştirak ctmiıtir. Bunlardan 
cephesinde daha ziyade devletleşme •i- lran mimarisi modem mimariyi de eser- 1'2 si ziy•fet, 124 il mmi top!anh, 48 1 
Y'"""' gütmekle beraber husus; mü _ terin"~• trullanarak dddcn güzel ve sc • istikbal merasimi, 43 il dini Syin, 30 u 
cmsclm de mühim bir yer vermekte- tim zevki okş•yacak binalar yaratmak • resmi ziyafet, 21 i mükôfat tcv<ii günü, 

dir. Döviz kontrolü hükümetin elinde • tador. Bunlardan polis müdüriyeti, opc. ıos i de, rcsmiküşat ve saircdir. 

dir. Tütün, pamuk. şeker ve hirt•k•m ,.., mü,., yetimler yurdu binalarm, .,. Sovyetlerde hurma 
iptida; maddeler hükfomet inhisarmda • yabilirim. Bundan iki sene evvel, Taık<nt S•• 
d". Hah bir sene müddetle devlet inhi- Eski eserlerin lasmcn muhafaza" cak Sübtropikal mmtakalar Enstitüsü, 
mmdan ç•k•p, hususi ıirket halinde ve daimi surette temin edilmektedir. lrana • Amerikadan, Cczairdcn ve !randan hur-
kcndi kendine ticaret yapan bi• müessc- ,.yyah celbi için uami kolaybklar gös- ma tohumlan ile filizleri getinniı ve 
sc olmk baoliycte baılam•şbr. Bu ıir- termcğe çahşan alakadar makamlar 1 • bunlan, özbckistan:la Şirabad ve Tür-
kctin vash mümeyyizi serbest olon ha- rantur seyahat mücsm"i va5'tasilc bu kistand•ki Kml Atrek civannda vücu• 
h ihr,.abm kontrol. bu aurctlc d•pn • hedclc doğru yürüyorlar. de getirilen tecrübe tarla!arma diktir • 

ya scvkcdilcceK mallann yününü. r<n- Eski Iran mimarisinde ise. yükack miıti. 
gini bir kelime ile umumi kalitesinin duvarlar ara5'na &"lenmlı binalar inıa Hurma ağaçlanmn orta Asyanm tu• 
nefasetini muhafaza etmektir. ediliCdi. lu aruisindc mükemmel yctiıtiği ve 

Son zaamnlarda memleket d•hilir.dc Cümle kap..,ndan girilince munta • ril,g&rl"la kuru "calrdan pek fada mü 
bir aya yakm bir totkik g"isinde bu • zam tarhh ve ortasmda geniı havuzlu ıcessir olmad•ğ•, bugün aruk tebeyyün 

lun•n Ala Hamt p•muk zeriyabr.a zi- bir bahçeden geçer ve Enderun • Bi • etmi1tir. 
yadcsilc ehemmiyet vcrilmeoini işaret ,un (Sel5mhk • haremlik) k,.nntanna Halon Atrck'teki tecrübe tarlalann· etmiş. hattR ordu d• bil• aokerlerin mü- ayni•• yük"k basamakh mcrdivrnlcr· da 4.000. Şirabad'da ise t.800 genç hur-
navcbc il< Iaılalan clvmnda bulunan den ç•kar. goniş mcthalli avluya veya ma ağı« büyümektedir. Bu ağ•çlar, or-ar.ıid• muhtelif mahsul ekme u•ullc • dehli" girer ve cinsiyetinize göre ya u Asya mmtoka9'run k•!'"' çok iyi da· 
rini tatbik etmelerini emroylcmiştir. enderun veyahut da birun• vrnrd••"· yanm•ıı.r. Mütehasa,.ıar, bu ağaçlann, 

~~d ~ 
cl i11!.ard Kipling'de H 

1. "" •• , z ~ r - == ı 'llı>ı, ., .. r ,evıren: :: ,.. ~ ett· ~ 
'~ tı ~ . ın Artam :: 

KaY"" badem mahsullerine de xiya- Bu .,de "I binalann içinde h•kikatcn t•hminen 1940 scncl.,inc doğru ilk ye-
dosilc ohcmmiyet verilmektedir. ne huinclcr sakh id• En mutcn•, en m;ş!erini verecckini blldirmoktcdir. 

OKUlllA VE YAZMA Bll.'llE- güzel • .,ki, kadif<lcımi• Buhara. Kepn. Lenlngreld• çocuklar 
YENLER AZALIYOR l rnnı Y"" i/iif r d<>if m giiı ifrn• Şrh in şah ı.f aban hahlann• odalara serilmi1 gö • il l'ch fıoı•i m/wıi bir ,,., Iİ.dc rü,, bin bir türlü nak•ılarla işlonmiı ... için men 'ğ vanlarından sarkan billur avizelerin ü - Sovyet hükumeti, bu sene içinde, Le· ~ ltıd ebıyat :: 

~'lı aa Olan b~nın şaheserleri g 
lh.... raıııtıda eser Ulus neş. if 
·~a:ı: çıkarılmıştır. g 

•:t:t:::····· : : .... ········· .. ~·-······=:r.:::m:rr.:: 

Maarif sahasında tamamile modern 
ihtiyaçları karşılamağa çalışan İran bir 
yandan da okuma yazma bilmeye.derin 
gece mekteplerine devamlarını temın ey-

lemiş ve tahmin cdildı ine göre gelecek 1 h 
1 d 

Zerl
·nde parlıyan resimler. duvar!arın - ningratta, çocuk ara. m. a suı bir liman 

da 
asılı minyatürler gözlerinizi okşar... inşasına karar vermış ır. yıl yüz bin kişi bura ar '" mezun ola t caktır. d k' BiR p EMIRYOLU SiYASETi T A- Bu tim••'" inıa"n ' ta •p edilen 

K IP EDiLiYOR maksat, çocukları denizciliğe, deniz 
sporuna, deniz teknigine, v~ denizler. -
deki seyrüsefere alııtırıp öğretmektm 
Çok güzel manzaralı Kirof adaları:ıa na• 
zır olacak olan bu küçük limanın ağ • 
zında bir deniz feneri yapılacaktır. Hu· 
suıi bir pavyonun mükellef salorıunda 
küçük yolculara bekleme yerleri ayrı • 
Jacaktır. pavyonun üstü açık olacak, o• 
kuma yeri. radyo telgraf istasyonu. de-

Nafia işlerini ve hummalı bir surette 
demiryolu siyasetini ileriye doğru gö • 
türen devlet son günlerde demiryolu
nun tirnal kısmını Tahrana ulaştırmış-

ur. Birkaç aya kadar inşası bitecekolan 
Tahran istasyonu cidden asrın bütün 
fenni usulleri nazarı itibara alınarak ve 
kısmı azamı dahili malzeme ile yapı
lan bir san'at harikası olacaktır. 

CEMAL H USNO HEYETi NASIL 
KARŞILANDI 

Son imzalanan muahedeler !randa 
ciddi bir sevinç uyandırmıştır. :Bilhassa 
Cemal Hüsnünün ve Kemal KöprülÜ • 
nün şahsiyeti ve sempati uyandıran ha
reketleri iran matbuatında günlerce 
mevzuubahsedilmiştir. Her iki dost ve 
kardeş memleketin arasında esasen 
rnevcut dostluk ve kal"deşlik baglannın 
bu vesile ile bir kere daha muhktmleş· 
tirilmiş olması her iki memleketi~ ul~ 
şeflerinin biribirlerine karşı be~led~kJcrı 
sempati ve inancın tabii bir nctıcl'sı ola· 

rak telakki edilebilir. N. A. 

- it dalrelerl te,kllltı 
Ankara. 21 (T elcfonla) - Pa· 

zartcsi günündenberi iş dairesi reisi 
B. Enis Behicin riyasetinde topla~· 
makta olan iş mıntaknları amirler• 
müzakerelerine devam etmektedir-

ler. 
Komisyon, 15 haziranda mcrİ· 

nizcilik müzesi burada tcıis t'dilccek -
tir. Çocuk vapurları inşası için b!r ha
vuz bir de tamir hane kurulacak ve ç~ 
cuk tahlisivesi organize edilecektir. Li
mandaki ktlçük vapurları çocuklar ida· 

re edecek: kaptan, tayfa, kontrolör, 
veznedar. muhas:p vazifelerini de ço • 
cuklar gorecektcr:Jir. :Mektep tatillerin
de Leningrat ço::uk Umanı. çocukların 
denizciliğe karşı aşkını fazlahştıracak, 
ayni zamanda güzel bir spor ve rğlenti 
yeri de olacaktır. 

yet mevkiine girecl"k olan yeni te~· 
kilatm muhtelif yerlerdeki işçi kesa
fetlerine göre kunılncak iş müdtir· 
lüklerinin snlahiyetleri ve vazif cJ,.ri· 
nin muamele tarzları hakkında umu 
mi nizamnnmeyi hazırlamota ve 
kadrolar ÜZC"rinde uğraşmaktadır. 

Bazı gazetelerde şurada burada 
teşkiliıt yapılacağı, ve hazı zevatın 
tnyin olunacaklan }mkkmdaki ha • 
herler, komisyonun çalışmaları bit

mediği için, henüz mevsimsiz aa• 
yılmak tadır. 
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~~~EiiCE!l I! idamlık . bir suçld 

~-KA51RCASI Festival eğlence
leri yaklaşıyor 

Kadircan KAFLI Tefrika: 51 

"Kıyıdakilere bağır, tepeye çekilsinler. Bizim 
kürekçileri yakalamasınlar!. Yoksa bu kızların 

üçüne de kıy~rız ha! .. ,, 

Komite dünkü toplan
tısında mühim 
kaı arlar verdi 

Festival programım hazırlıyan ko
mite dün belediyede toplanmıştır. Dün
kü toplantıda Şehir tiyatrosu rejisörü 
Bay Ertuğrul Muhsin de bulunmuş, ti-Selahattin bey araya girdi: 

- Vah vah, biz de sizi prenses filan 
sandık. Geri veririz de para ahnz diyor
duk. Sinyor Kataneo hizmetçileri için 
yorulacak ve para verecek kadar aptal 
ve cömert değildir. 

- Ne?... Sahi mi söylüyorsunuz? 
Para verirlerse bizi bırakır mısınız? 

- Elbet ... Biz niçin geziyoruz deniz
de? 

Verin atı18ı. lbrahim beye gözlerini 
dikerek tela_şh telaşlı: 

- Teofano'ya bakmayın! Mahsus 
söyledi öyle... Biz Bizans prensesleri
yiz. Şimdi !haber yollayalım. Ne ister
seniz gönderirler. Bizans Generali Ya
ni Asan Midillidedir. Benim babamdır 
o ... Midilli buraya yakındır. İki saat 
kadar ... Atla daha çabuk gelinir. Prens 
Kataneo da oradadır. Biz buraya yalnız 
beş on gün için gelmiştik. 

İbrahim beyin ellerini tutmuş, diz -
çökmüş, yalvanyordu. 

Delikanlı ancak on altı yaşlarındaki 
bu sevimli kızın yaşlr gözlerine dalgın 
dalgın bakıyor: Onu hatta hiçbirşey al
madan bırakmak arzusunu duyuyordu. 

Genç kız: 

- Size ne isterseniz verirler.. Ne 
isterseniz yaparız f... 

Diyordu. 
İbrahim bey bakışlarını ona dikerek 

sordu: 
- İstersem yapar mısın? Söz veri

yor musun? 

Gemiciler ve askerler gözleri dört a
çılmış olduğu halde bakıyorlardı. Ge -
mide hiç ~formadan bir kıpırdanış ve 
fısıltılar vardı. 

Mehmet reis hem bunun için hem 
de vakit kaybettiğinden sinirleniyordu. 

Atlılar bu kara haberi Midilliye gö -
türüyor, kıyıda biriken askerlerin sa -1 
yısı elliyi buluyor, ayrıca köylülerle ba
lıkçılar da birer ikişer toplanıyorlardı. 

Mehmet reis İbrahim beyi sıkıştı • 

nyordu: 

-Artık gitmeliyiz. Körfezin ağzını 
tutarlarsa burada kapana tutulmu~ 
kurd gibi oluruz. Götüreceksek gö -
türetim.Fakat bu işten sanmam kine U
mur bey, ne de baban sevinsin! Kuv
vetli bir donanma yapıncaya kadar Bi
zanslılarla hoş geçinmek istiyordu. 

Mehmet Reisin sözleri doğruydu. 
Fakat İbrahim bey bırakamıyordu. 

Bursa Necatibey kız 
san'at enstitüsünde 

Güzel bir müsamere ve 
muvaf f akıgetli !bir temsil 

'' <•cntibey K ı:. Sanat c11sı;tÜ!iİİ talcbl'.~inin mii.mnıl!rcsindl'n 

Bursadaki Necatibey kız sanat bir müsamere verilmiştir. Müsame
enstitüsii bu güzel şehrimizin mü - re i.ist üste iki gece tekrarlanmış ve 
him bir ihtiyacına cevab veren pek Bursalıları pek zevkli ve samimi 
faydalı bir miiessesedir. Hem orta bir sanat havası içinde yaşatmıştır. 
tahsil veren, hem de elinin emeğile istiklal marşı sahnenin önünde 
geçinebilecek ve ev işlerini de ken- iki sıra teşkil eden talebe tarafından 
disi yapacak genç kızlar yetiştiren muntazam ve pek ahenkli bir şekil
cnstitü 1929 senesinde acılmıştır; de söylenmiş, bir piyes temsil o
şimdiki müdür Bayan Bakiye Ko- !unmuş, musiki parçaları çalınmış
ray, Jstanbulda Selcuk kız. sanat tır. Bahriye dansı, üçayak oyunu 

k b d ~ . ve diğer numaralar aa büyük bir me ·te in e uzun zaman resım mu-
allimi olarak çalışmış, sonra lstan· takdirle seyredilmiş. alkışlanmıştır. 
bol akşam kız sanat mektebi mü- Ziya paşa için 
dürlüğünde bulunmuş, oradan bu- Tanzimat edebiyatının mühim 
raya tayin edilmiş değerli bir mek- simalarından şair Ziya paşa Adana
tcbcidir; yeni mi.idürün idaresi al- da vali bulunduğu sırada orada öl
tında günden güne tekemmüle doğ- mü , oraya gömiilmüştü; Adana 
ru ilerliyen Necatibey kız sanat ens- Halkevi, şairin ölümünün yıldönü
titüsünün talebe sayısı dört yüze mü münasebetile bir toplantı tertib 
yakındır. Ders yılının sona yaklnş- etmiş, sanatkarın hayatından, eser· 1 

maııı münasebctile son günlerde ]erinden bahsedilmiş, adı soygı ile J 
mektcbte talebe tarafından güzel ! anılmıştır. 

- Haydi, gidelim. 

Gemi yola çıkıyordu. Verin şimdi yatro programı etrafında görüşülmüş-
İbrahim beyin ellerine sarılmış, öpüyor: tür. Tiyatro programı gelecek hafta 

- Ne İstersen yaparım. Bırak bizi. kat'ı ·şeklini alacaktır. 
Babam çok kızacak! Ablam da öyle... • Konservatuvar müdürJ Bay Yu
Size çok para verirler. auf Ziyanın haziran başında Balkan 

İbrahim bey Selahattinin kulağına memleketlerine hareket etmesine karar 
eğildi ve birşey söyledi. verilmiştir. Bay Yusuf Ziya Sofyaya 

Selahattin bey de bunu genç kızın oradan Peşteye ı:idecek, dönüşte Bel· 
kulağına fısladı. grada uğnyacaktır. 

Verin bir dakika baka kaldı ve kızar- Bu üç şehirden gelecek milli dans 
dı. heyetleri ile temas edecek, alacağı ne-

Kurtulmak için çırpınan Teofano - ticeleri muntazaman İstanbula bildire
nun gözleri parladı ve arkadaşına sor
du: 

- Ne diyorlar? 

Verin ona kızararak fısladı. 
Teofano yı:.iksek sesle cevap verdi: 
- Kabul et 1 Baban da razı olur. 
Verin'in yüzo:.i pembe bir tüle bürün-

müş gibiydi. 
İbrahim beyle göz göze gelmekten, 

ondan böyle tatlı sözler işitmekten o da 
hoşlanmıştı. 

İbrahim bey merakla Selahattin be -
ye <Jöndü: 

- Ona söyle, babası razı olmazsa 
kaçıp gelir mi? 

Genç kız tereddüt etti. 
Teofano atıldı: 
- Gelir .... 

Selahattin bey onun yanına sokuldu: 
- Ben de seni seviyorum Teofano.: 

Onunla beraber gelmez misin? 
- Size güvenilir mi? 
- Biz sevdiklerimizi candan seve -

cek, buna göre dans kısımlan programı 
kat'i olarak tesbit olunacaktır. 

·Bay Yusuf Ziyanın hareketinden, 
Sofya, Belgrad, Peşte ~efirlerimize de 
malumat verilecektir. 

Sivasın "Halay,, oyunlarının da fes
tivalde gösterilmesi için Sivas vilayetin
den yapılan teklif kabul edilmiştir. 

Festival müddeti esnasında açılacak 
urgilerin yerleri de teıbit olunmuştur. 
Karikatür sergisi Sultanahmette, resim 
ve yazı sergisi Güzel Sanatlar akademi
sinde, esnaf sergisi Ayasofya m:izesi Ö· 

nündeki ağaçlar altında açılmasına ka
rar verilmiştir. 

Yunan ve Bulgar Devlet demiryolla· 
rı festivale memleketlerinden iştirak e
decek heyet ve seyyahlara tenzilat ya
pacaklarını bildirmişlerdir. Yugoslav de 
miryollanndan da cevab beklenmeke
dir. Tenzitapı tarifelerin çok büyük 
faydası dokunacağı şimdiden yapılan 

müracaatlardan anlaşılmaktadır. 

rizt --::~:o-=~:::'."""-:-'.'.:~-=--=--=~=--:::-:--_,.,.--ı 

neıikanlıyrbaştan yağa Kıidar- uz- Yarım -~dakika 
a:.i ve gülümseyerek cevap verdi: 

- O halde gelirim .. Fakat biz de bir cinayeti 
gün aldanırsak sizi hiçbir zaman affet-
meyiz. ( Ba.~tara/ı 6 ıncı sayı/ada) 

- Ne vakit cevap alalım. cinayetin farkına varılmıştır. Fakat, i-
- Yarından sonra ... Sabaha k çerde kadın son nefesini vermek üzere arşı ... 
- Nerede? 
- Periler koyunda ...• 
- Neresidir bu? 
- Yıkandığımız yer ... Razı olurlarsa 

haberini yollanz. Olmazlarsa kendimiz 
geliriz. 

Sandal indirilirken Mehmet reis Se
lahattin beye: 

- Kıyıdakilere bağır, tepeye çekil • 
sinler. Bizim kürekçileri yakalamasın -
lar ! Yoksa bu kızların üçüne de kıya
rız ha!.. .. 

Selahattin beyin son sözlere canı sı· 
kıldı. İbrahim bey de ayni hislerle dol· 
muştu. Fakat Mehmet reisin haklı ol
duğunu da inkar edemiyorlardı. 

Selahattin bey bağırınca karadaki . 
ler tepeye d-oğru çekildiler. 

Genç kızlar sandaldan çıktılar ve 
sandal gemiye döndü. 

Verin dönüp dönüp bakıyor, el sal -
lıyordu. 

Teofano önce aldırmıyordu. Fakat 
sonradan o da elini sallamağa başla -
dı. Türk denizcilerini uğurluyorlar 
dı. 

Marsiyan'ın yüzü asıktı. 
İbrahim Bey o geceyi ve ertesi giinü 

körfezde geçirmek istiyordu. Fakat 
Mehmet Reis bunu kabul etmiyordu. Bir 
an geldi ki: 

- Bu gemi sana değil, bena ema -

olduğu halde, vagonda başka kimseyi 
görememişlerdir. O halde katil, kapılar 
açılır açılmaz dışarı fırlamış olacak ... 

Öldürülen kadın bir işç'dir ve he• 
gün bu tO:inelle gidip gelmektC>dir. Ka
tilin, kim olduğu henüz anlaşılamamı -
tır. 

Paris tünellerinde ilk defa olarak i§· 
lenen bu esrarengiz cinayet bütiin Fran 
sa halkını heyecana vermiş~ir ... Bilhas· 
sa cinayetin bir istasyondan öbür is
tasyon arasındaki yarım dakika gibi kı· 
sa bir zamanda işlenmesi ve katılin bu 
müddet içinde, cinayetini işledikten son 
ra, kaçabilmesi çok garib görünmekte· 
<lir. 

"KATIL KlM, BiLiYORUM,, 
Tahkikat bir taraftan cinayet mahal

linde devam ederken, diğeı taraftan da 
öldürülen kadının tanıdıkları arasında 

tahkikat yapılıyor. 
Bunlardan ölü:.irülen kadının kayin

biraderi: 
- Ben katili tanıyorum, diyor. 
Fakat, ismini söylem:yor; yalnız şun 

lan ilave ediyor: , 
"Kendim bir iz biliyorum. Şimdiki 

nalde, kim olduğunu söyliyemem... Fa
kat, yengemin katilini bil'yorum. Bu
nu, kendim ele geçirmek istiyorum. 
Yanıma polis verilsin.... Tahkikatı be· 
raber yapalım ... Ailemin namusuııu kur 
tarmak için ,kendim uğraşacağım ... 

nettir. Bir adamın keyfi için bu kadar --------------
can tehlikeye atılamaz. Bu kafir kızla -
rı ömürlerinde erkek mi görmediler de 
sana gönülden bağlanacaklar? Tuzak 
kurmıyacaklarmı ve hepimizi kapana 
kıstırmıyacaklarmı kim söyliyebilir? •. 

İbrahim Bey söyliyecek bir şey bu
lamıyordu. 

Fakat gitmeye de hiç bir suretle razı 
olmuyordu. 

- Ben tek başıma giderim! A~ıkta 
yahut körfez civarında kalırsınız. Yarın
dan sonra öğleye kadar gelmezsem gi
dersiniz. 

Dedi. 
(Arkası var) 

Hergün bir hikaye 
(Ba~tarrı/ı 6 ırn.·ı SCl)ı/adll) 

Hadi bırakın da ikinci mide üstüne 
konuşalım. 

Sapılan dikenli yol, zaten birço· 
ğunun hoşuna gitmemişti. Kırıcı 
sözler, sinirli iddialar bu dostluk ha
vasını yıldırımlı bulutlarla doldur -
muştu. 

Yeniden mide davasını tazeledi
ler. Fakat artık bir kere işin tadı 
kaçmıştı. Sözler cansız cansız sü
rükleniyor, göğüslere ağır bir iştah-

( Ba§taraf ı 6 ıracı ,o) 

- Ben, başka bi~Alll 
mıyorum; telaş ve her 
dıml 

- Hem. mücadele.~ 
nefsini müdafaa zarure~a 
sallamış olsaydın, haf · 
den de yaralanmış o~~~ .... 
di, polis Hasan Basrıaer , 

- Bilmiyorum. . 
sa, isabet bir defa vak• 

olabilir! ·ur~~ 
Salim, sorguya çek.1 de 

d .. ırı 
med Nazımın ken ısın. e 
her olduğunu söylernes~rıl .; 

" ı e. 
bu eski hırsızlık ortagt 

0 
manlarda aralarının ~çıkd~ • 
bebile olduğunu iddıa e 0 

- Ben, dedi, o g4~t 
~nkapa?mda baldı~ırn eJİfr , 
vındeydım: bunu ısbat k~jf 

Muayene raporları, ~ 
ru okundu. Muayene dıı 
dan biri Ahmed Nazırn~n gO 
ve kaşı üstünde bir ıı 11dı 
şeklindeydi. Keşif rapof\l 

111
e 

oda kapısının önünün ~~I 
basamaklarının kanla nıu 
rüldiiğü anlatılıyordu. ·rıd 

Şahidler çağmldı. fkı 
ser Hulusi; polis HasB~.,-t( 

• • il 
kansı Nadire; Basrının . , 
Melahat; çilingir Rern~ ~ 
1 O senedir beraber yaşa 
rem, sırasile dinlendile~ 

Hulusi; tahkikat saf ·fi 
tırken, Ahmed Nazımın JO
memek maksadile karak0 el~ 
dan bayıldığını, tahk.ik~fetİ~ 
müddeiumumi muavını i 
ganamn sonradan gelerek~ 
dığını söyledi. Nadire; A 

k .. ·ne ç 
zımı ocasmın uzerı 

vaziyette gördüğünii, ~~ ~ 
vaziyette kendisini rnud ~ 
kocasının, oğlu Rıdva~nc' 
suçluyu sa:larından çekı k 
rahat nefes alarak, yastı 
dan tabancasını çıkardığıfll 
rek devamlil~ ~ 

- Bu vaziyette, dedi. tıJ 
Nazım, ikisi tarafından J.• 

··no" 
Sureta teslim olmuş gör~. 
kat, merdiven başında ~ ~ 
ceketinin yeninden bıÇS . 
Hasan Basrinin gırtlaf!ı'd ' 
Kocam, bu aralık imd~.h eri" 
üzere havaya bir el sıla 

' btP 
Melahat de, vakaY~ 

anlatarak, "Ben, dedı,ko 
koşup sokak kapısından btll 
yetişin. diye haykırırken• bt1 ~ 

beni iterek hrzla yanıtfld ~e" 
1• e 

O sırada sokakta Sa ıril 
bekliyordu.,. .. ,3ı1' 

.. go• 
Nadire de, Salırn 1 j 

söylemekteydi. Salimse• /.ı 
Musirdi !. . 

911
,,1, 

Ahmed Nazım. bır r,ıeri'1LJ 
da, tahkikat yapan Po 1 ~ 
disini hırpaladıklarından bİ' r_, 
koynundan katlanrrıı~ berıiıı1 
parçası çıkardı, "işte. 138~11 
rada çekilmiş resmirll 1 rrıı dt~ 
haldeydim!,, dedi. Sac1!sirıe ;~ 
· "k' d k n 

1 
' sın tazyı ın en, e ılığıfl. 

bulamadıkları 20 hırs~,e~· p 
dan yükletildiğinden rerııtl~ 

Ç·ı· . R . ence .1 el~ 
ı ıngır emzı; P hıo • • 

a~ı~~hğm~. ehlivt~kuf k~fl· 6~ 
tarıf ve Jzah ettı. Der ıere~·1 ıı 
kerremin şahidliğine ~ ege' 

S . vkııfl 
alona, şahıd me be' } 11 

Salimin 1 O senedir .be~8 ıa~f kadın: önceki tahkı~8: bıJ 1~l 
desini tamamile inkar 

3 rı~;i 
ısrarla durdu. Bunu~·ıdiiİf11.b'I 
ifadesini de~iştirerek 1 

i ~· ~ 
maktan hakkında kaf111~1tif'~) 
rası için, müddeiu01

11 ,W if.'.ı 
zekkere "tastir,. i ka~rı1eıf' iJ 

Bazı şahidler, f ~;ıJ'· 
Bunlar da dinlenilrrıe ~ 
rusmnnın devamı, hatl il . f'' 

~~~k~~~! .... s:!f; 
bgün konulamadı. ()lı1' 
dan özür d:Jeriz:. 

~· 
sızhk çöküyordu. k ~ 1' 

Bereket bu erah bit "1 
da yetişti de, kı~~ 1119 
geri, bütün dedık tJ 

pürdü. 



...._ ................. -------

tll?ıe h. 
! ur ve tnahallui 

~ollarcnari. 
ray " 

>ıııa ' bcftcrda r 
~ Y. . 

tıı ı 
~~ brahinı , k, y Pata. 

tı'ııdc. i\'uzcrainan. 
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'°~I Otah ,, ~ tıaıa aınza. 
tbi, Cddin. 

'• 
~tlııaı. 

aadd' ın. 
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~d~~·. 
_,,,, ı tta 
·oıııı.· r • t 1 h • cgr . vzun ımı tarihinden 938 
'f Uddcti Yusuf. 

lılta icar . T . ~ }ı_ tıda · eslımi tarihir.<lcn 
'thg Yazılı . ':l 937 mahaller kıraya 

Pazarte · .... sı gunu saat 15 

Cedde veya sokağı 

Mahmudiye. 
Boyacı. 

Akarçeşme. 

Fevzipa§a· 
Cami. 
Arabameydaıır. 

Val-;iehanı içinde. 

Nr. sı 

7 
3-5 
ı-ı 

1 

17-18 .. Pastırmacıhanı içinde. 20, 21, 33, 34 
iskele. 7-9 

Cami. 
katında. 
Y cnipostanahe. 

.. 
Şekerci. 
Yenicami avlusunda. 
Nevfidan camii altında. 

So~ancılar. 

Sipahiler' de 
Çadrrcılar'da. 

Kesecilcr'd~. 
Ycnicımi avlusunda. 

Gölsazla~ı. 

1-1 
4 

64 
62-44 
3. s. 7 

102-44 
69-25 

71 
11 
22 

32-30 
.5 

senesi nihayetine kadar. 

Yenişeçme. 36 

Cinsi 

Hane. 

Muhammen 
Kirası 

Lira K. 
25 
15 

" Balçık tekkesinin selamlık kısmı 2 

Cami yeri ve bahçe. 10 
ibrahimpaşa cami yeri. 10 
Papaszade cami mahalli. 9 

iki oda. · 50 
20 .. " 

4 od3. 
15 

Cami altında 2 oda. 7 

Cami içinde iki oda. 
2 

tç kısımda mağaza, 
50 
90 

dükkan. 
Methal dükkan ve üıtünde oda 30 
Odaları mü§temil ;,:;i <lakkan. 45 

Dükkan. ıs 
16 
16 
16 

.. .. 

.. 5 

75 

" .. 
.. 

Erzak ambarı yanında arsa. 

5 
3,50 
2 

Bostan. 

Seneliği 

150 

55 

939 senesi ağustos nihayetine kadar: 
verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler pey 
e kadar Çemberlitafta İstanbul Vakıflar B.aşmüdürlüğünde 

paraları ile bera • 
Akarat kalemine 

Muhammen bodelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 gurup malıcme 
ve eıya her gurup ayn ayn ihale edilmek ü"rc 7.6.1937 pazartesi günü saat 10 
da Haydarpaıada Gar bina5' dahilindeki komisyon tara[mdan aç•k eksiltme ile 
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Istanbul 5 inci icra memurluğundan: 
Emine Naciye, Fatma Nuriyc tasarrufunda olup Emniyet sandığına birinci de

recede ipotekli bulunan ve tamamına yeminli ı.iç ehlivukuf tarafından (8640) lira 

kıymet takdir olunan Alacahamamda Çelebi oğlu Ataattin mahalle inde AsmaaltJ 

s-okağında eski 63, 65 yeni 69, 67 No. ıu bir tarafı Bostancı hanı, bir tarah 
63

• 

buncu Nuri mağazası ve tarafeyn! tarikiam ile çevrilmiştir, 
Evsafı: 67 No. lu magaza zemini çimento şap döşeli olup ahşap merdivenle bi

rinci kata çıkrlrr. Birinci kat: Ah§ap döşemeli ve tonoz tavanlıdır. Bunun üst il 

67 No. lu han kısmıdır. 
69 No. Han: Ta§ merdivenle çıkılır merd:ven ortasında bir hela vardır. 
Birinci kat: Dört oda vardır. İkinci kat: Ahşap merdivele çıkrlır zemini kırık malta döşeli ocağı bulunan 

bir sofa üzerinde bir odadan ibarettir.Bina tonoz kapılar demir pencereler de· 

mir parmaklık ve üst kısrmlar haraptır. Umum mesahası 108 m' drr. Yukarda 

evsafı yazılı gayrimenkulün kırk hissede yirmi üç buçuk hissesi tapudaki kaydın· 
da olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan tapudaki kaydında olduğu 
gibi açık arttırmaya konmuş olduğundan ı.7.937 tarihine müsadif perşembe gü· 

n:i saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin 'd,75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bı· 
rakrlacaktır. Aksi takdirde en ıon arttıunın taahhüdil baki kalmak üzere arttırma 
15 gün müddetle temdit edilerek-16.7.937 tarihine milsadif (cuma) günü saat 14 ten 

16 ya kadar km dairemi<de yapdacak ikinci aç•k artıımıasmda arttuma bedeli 

k•ymeti muhammen<nin %75 ni bulmad•ğ• takdirde sat'} 2280 No. lu kanun ahki· 

mına tevfikan geıi bırakılır. Satı~ peşindit. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin 

kıymeti muhammenenin <;-'r. 7 ,5 niııb::tinde pey akçası veya milli bir bankanın te· 

minat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicili ile sabit olmı· 
yan alacaklılarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 

hususile fa!z ve masarife dair olan iddia tannı evrakı müsbitclerilc birlikte ilan 

tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bıldirmeleri la· 

zımdır. Aksi takdirde hakları tapusicili ile sabit olınıyanlar satış bedelinin payla§· 

masından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriyc, tanıifiyc ve deUaliye resmin· 

den mütevellit belediye rusumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olu· 

nur. 20 senelik vakıf icarcsi tavizi müşteriye aittir. Daha fazla malCımat almak 

isti yenler ı. 6. 93 7 tarihinden iti barcn her kesin g6rebilmesi ;çin dairede aç• k bu· 

lundurulacak aı ttırma şartnamesi ile 931/7260 No. lu dosyaya müracaatla mez· 

kür dosyada mevcut vesaiki görebilccekl eri jlan olunur. (2895) --
190 lira 34 kuruştur. 2 - :Muhtelif cb'atta 1135 Kğ. 248 metre bakır boru muhammen bedeli 1671 

lira 85 kuruş ve muvakkat teminatı 125 lira .39 kuru§ tur. 
3 - 108 adet ambuvatmanlı dökme boru 80 X 3,5, 5 adet 60 ve 10 adet 4!> 

satın alınacaktır. Bu i~e girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve kanunun ta· 

yin ettiği vesaiki• birlikte ek»ltme g:inü saatine kadar komisyona mUracaatlan 

lazımdrr. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da[;ıtılmaktadırı 

m m tik Vana. 3 adet 60 m/ m lik fılançlı dökme boru dirsc~i 7 adet 70 111 rn 
fılançlı .dökme T. muhammen bedeli 1429 lira ıo kuru ve muvakkat ıe· 
ıninatı 107 lira 19 kuruştur. 

4 - 50.000 kilo huı da dökme muhammen bcdelı 2500 lira ve muvakkat tc· (2870) 

minatı ıs 71 2 lıradır. 1 - N.K.B.A. kablosu, kofre stohlpanezer boru ve saircdcn ibaret 26 kalem 
elektrik malzemesi: Muhammen bedeli 2537 lira 84 kuruş ve muvakkat teminatı 

KURUN kitablefril<aaı {049 num~;.da~beri KUsük Loı·d - lnsilizceden çevrilrnit aile rornaıu 
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Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. inci keşide 11 Haziran 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 

12.000, 1.000, Jiralık Bundan başka: 
ikramiyelerle 

iki 

15.000, 
( 20.000 

adet 
ve 

mükafat 
100 000) lirahk 
vardır. 

Aynca: (3.000} liradan ha§lıyarak (20) liraya kadar büyük ve kü. 
sük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan istifa· 
de etmek için bir bilet almaktan sekinmeyiniz ... 

Şirketi Hayriyeden 
Fevkalade tenzilatlı aylık ve 2 aylık 
aboneman kartlarının sayın yolcu
larımıza bir kolaylık olmak üzere 
bundan böyle enspektörlük da-
iresinde satılacağı ilan olunur. . , 

1 Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN llEKtM 

Dahiliye Mütehcu.uı 
Pazardan b&§ka gUnlerde öğleden IOtlra 

aut (2,ıl tan 6 ya) kadar htanbulda. Divatı 
yolunda (104) numaralı busust kablnesind' 
bastalannı kabul eder. Sah, cumarteai gUıı 
lerl sabah "9~12'' aaaUerl baklk1 fukaraya 
mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: 
2U&S. Kı~hk telefon: 2100. 

KURUN doktoru 
Necaettln Ata sagu rt 
Her gün 16,SO dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar 
muayene parasızdır. 

------:-_.,/ı 
.. Fatih fcrnsınqan: '' -ı E 8 ER L ~ 

İbrahim Dussukinin tahtı tuarru· Ahş .veriş sı....tasal bllgller c"' 
funda bulunan ve Ziraat bankasına bi· , , 7 4 

rinci derecede ipotekli olup Hasana bor- Dün piyasaya 760 ton buğday, 90 Siyasal Bilgiler mec!1)~ 
cundan dolayı tahtl hacze alınan ve ta· ton çavdar, 15 ton bulgur, 113 ton mı • cü sayısı çıktı. fçtirrıat. ~ıt~ 
mamına (1200) lira kıymet takdir edİ· sır, 45 ton yulaf, 109 ton un, 15 ton tif- di ilimler saahsında rnerıı•t f-' 
len Eyüpte Topçular mahalle ve eadde- tik, 4 ton yapak, 30 ton beyaz: peynir. mecmuası olan "Siyasal 
sinde eski 96 ve yeni l No. lı sağ tarafı 8 ton kaşar peyniri gelmiş. 518 tı;ın raz· nüshasile yedinci yılın• '• 
Ferhat PaJa tarlası ve arka&ı Ferhat mot, 15 ton un. 18 ton tiftik, )6 ton 'Y~ - sene hiç aksamadan en sJ 

1 Paşa tarlası sol tarafı iki harita numa- pak, 3,5 ton iç fmdık, 11 ton )cufyemi. lemlerin yardımını ve rııı.ı 
ralı Hüseyin Hüsnli ve Galibe ait mahal 3,5 ton afyon ihraç edilmiştir • kuyucu kütlesinin atHkasrPI 
ve cephesi Fehmi tarla t ile mahdut 6 Yumuşak buğday 6,5-'6,125, sert lan bu mecmuanın 73 uııt0 
dönüm üç evlek ve 172 zira miktarında buğday 6,10. çuvallı arpa, 4,20, çavdar başlıca "Karabük demir~: 
müfrez tarla ile yine ayni yerde eski 101 4,14-11.15, mısır sarı 4,39. iç fmdık 46, tarı., "Bugilnkü devletle~ı 1 
ve yeni 1 No. 1ı sağ tarafı Fehmi ve Al· pimuk Maydos 47, yapak An;ıdolu 52- temleri". "Siyasi partiler ~a 
tünizade tarlaları arkası Cimcoz çift· 57 • yapak Trakya 6 7 · beyaz peynir 24• 15 takar paraya doğru. J?a3· ~e 
ligi tarlası sol tarafı iki harita nu- -27,20. kaşar peyniri 40- 52 kuru tan dikal fikrin menşei. Bir sh~, 
maralı Hüseyin Hü&nüye ve Galibe ait satılmıştır. Buğday Livcrpol 6•63· Şi • cut olabilir mi?, Yuk~e~ ıtı' 
tarla ve cephesi KJçtik köy tarikile bir· kago 6.13. Vinipek 5,ı2. arpa Anvers ~ençliğin işsizliği, isiınlı _..ı'ı 
le~en Edirnekapı tarikile mahdud 20 4,90, mısır Londra 3•71• keten tohumu kunmalıdır. Mecmuada ar f 

k 2 • ' Londra 8,07, fındık G. Hamburg 94,01 • kta "' dönüm 3 evle 11 zira tarlaların Htı~- yasi kroniki yapılma 
· fındık K. Hamburg 94,01 kuruştan liB • masına karar verılmiştir. fiya bulunmaktadır. fi~ 

Mesahası heyeti umumiyesi yukarı- tılmıştır. DavH koper f. 
da yazılı olan gayri menkuller açık art· ---------------- İbrahim Hilmi kütüph811f 
tırma ile satılacaktır. ~-------------... -.! milli kütüphanesine diirtY~ '' 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak Dr. /b1ahim Erdeniz den tercümeler vermektekıbi' 
edecek müşterilerin kıymeti muhamme· terd:g~i meşk(ır iştirakten, .c 

b Birinci sınıf Çocuk Hastalıkları uz· P' 
nen:n yüzde 7 uçuk nisbetinde pey ak-İ mütehassısı ha kazanmış bulunuyor P~ 
çesi veya milli bir bankanın teminat · giliz romancısı CharieS . J 

ı H asf>ki t•e Çnr.u h luı.\tan<>leri \fllH h bır 
mektubunu hamil olmaları icab eder. kendisi kadar meşhur , J 

ıısistımı 111111 

Müterakim vergi ve vakıf ve belediye! (David Kuperfild) in .~eter 
borçlan borçluya aittir. Arttırma şart· Aksaray Millet Caddesi No. 59 da bizde bazı mecmua sahif ~ 
nameGi tarihine müsadif günü Her gün saat 9 dan 18 e kadır kalmı~ tercümcs.inden ~§bkıl• (' 
d · d h ıı· h d J'k d. hast""'arını kabul eder. .1 aıre e ma a ı ma susun a ta ı e ı · '" mamıştı. İbrahim Hı 011• ~ 

lec.cl<tir. - · - rin eksikliğinden duyul•"ıııf. 
Birinci arttırma 22 haziran tarihine derecek bir himmette! bul~ 

müsadif salı günü Fatih icra dairesinde ları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotek· serin türkçeye Saracettinıll if 
saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek· li alacaklılarla diğer alakadaranın ve çevrilmi olması :tercüıtı8 eti 
tir. irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını kazanç olduğunu kaydetJS' il• 

Birinci arttırmada bedel kıymeti mu· ve hususile faiz ve mesarife dair olan run başına Charles'ın bJ~ 
hammenenin yüzde 75 ini buluduğu ve iddialannı ilAn tarihinden itibaren ıo ve bu eserin mahiyeti ha\ 
ipotek bedelini tecavüz ettiği takdirde ~ün zarfında evrakı milsbitelerf ile bir- gin membalardan edinil11'1' 
üstünde bırakdır. Aksi takdirde son art· Jikte dairemize bildirmeleri lazımdır, ilavesi suretile faydasını~ d~ 
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere art- Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sa- dug·unu memnuniyetle ,or 

b 1 ~ t.ırma 15 gün daha temdit edilerek 8 bit olmıyanlar satış edelinin pay aştı· canlandıran birçok .a~0 1 zS 
temmuz 937 tarihine müsadif perşemb~ nlmasmdan hariç kalırlar. yer yer serpiştirilmııtır• 1'~ 
günü saat 14 den 16 ya kadar daired~ Dellaliye ve 20 senelik vakıf icaresi iyi kağıtlı ve üç renk kap• ı 
yapılacaktır. İkinci arttırma neticesinde tefvizi müşteriye aittir. Daha fazla ma· hın bu kağıt pahalılığında 11~ 
yine ipotek bedelini tecav:iz etmek şar· lümat almak istiyenlerin 936 / 898 No. 1ı satılmasını da bir feda)if iJI 
tile en çok arttıranm üstünde bırakıla·I dosyada mevcut evrak ve mahallen ha- mümkündiir. Bu güzel e~r 
caktır. ciz ve takdiri kıymet raporunu görür okuyucularımıza scvinere 

{2004) No. lı icra ve iflh kanunu- anlıyacakları ilin olunur. riz. 
nun 126 ıncl maddesine tevfikan hak· fV~ No. 22106) 

KURUN kitab tefrikası 1049 numaradanberi Kü~ük Lord - lngil izceden çevrilmiş aile romanı • 
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AllllK, KiRALIK EV, ARSA, 
ıı Müteferrik ve saire 
tı1e 

SATILIK KAGiR KONAK 't11ı Al\SA 
q &ıınc:ukt ıı ctrar a Gazhane adile anı-
'h~lar 1 duvarlı ve müteaddi• 
th 1 Ve • •en r suyu bulunan bir arsa 

lıtı1e •atı~ satılıktır. 
'Q%ğ~ClR HANE 
~ unda t . . 
9 

il lick• stıklal caddesine ya-

B< RSA 
21. 5 - 937 

fllulanodll yılda !.prt!UI cı&ıuılıU. DM 
ttade muarude ıonııaJercllı. Kn"•mW 
uaı l:t de upaıuı ııaUŞ rışanan"' 

PARALAR 
G27-
lı!6. 

llJ-
12;; -
84-
!?:? -

Cıiö 

23 -
66. -
75.-
23-

PezetA 
•Mark 
• z1ou 
• Pengo 
• Ley • 
•Dinar 

Yen 

ı'S -

23 -
24 -
1-l-

52 -

• Kroıı t.veç S2 -
• A.ltm ı().)(i -

•Banknot 
b Odalı :r sokağında 1 O numaralı 
~ı "c ahçeli ve ayrıca çamaşır

~ 'fi ltirirÇ~rnaşırlığında iki odayı ha
llıt }( ane satılıktır. 

16 - Nipntaşında birinci sokakta on 
beı odalı Marmara, Boğata, Ih· 
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkaladesi ve a· 
partıman tarzında taksimatlı, ha· 
vagazı terkos, elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
olanlann servisimize müracaatları. 

SATILIK AHŞAP HANE ı----Ç-E_K_:_L_t:._R ___ _ 

17 - Maçkada aktar sokağında altı oda· • ı...ondnı G2G - • Viyana 4 ro:ı;; 

'tcllıb .\GIR HANE 
de CrJita§t kagir 

1 
a Peykhane caddesin-

~lh ap S-ıo odalı iki kapılı dört 
"c ı... ilrtınıa t .b . . ~i h n ertı ıne elveriJli 

~ti ~"i ~ı~da dahi müfrez dairele- 18 - Bir müessesenin muhasebesini i· 

1
: agır hane çok ucuz satı • dare etmekte olan bir bay vakti 

O 1lll( S nin müsait zamanları için muhasip· 

~ ECCADELER ARANI • lik aramaktadır. Arzu edenlerın 

1ı ve bahçeyi havi ahşap han: • Nevyorll O,i893 • Madrid LS 7380 
2500 liraya acele satılıktır. Talip • PaN 17 6975 • &rltn ı 0041 

olanların servisimize müracaatları . • uııa.no l5 • V&rfOTll 41630 
MUHASiP • BrtıkMI 4 6810 • Bud•~tt 3 9675 

• Attna 87 80 • Bllkr8' lOi 507:> 
• CeneYn 8 4:>1G • Bel~ 8" Mi> 
• Sotya G:l 897:> • fokotıam• 2 7.i13 
• Amsterdam 1 -is:>S • MoskoYA 2-l 75;; 
• PTaf ~2.6230 • f:tokbolm S O!l82 

ESHAM 'lıı \> servisimize müracaatları .• 
2 i c temi 1 
1
· ~ '4 b z kullanılmış Isparta LiSAN DERSLER 1P<ırtil oyunda halı ile Acem ve 19 - İngilizce, Fransızça dersler tec • lş BankRSI 

l tıtı~ .. :•ctadesi olanlar bizm. riibeli prolesör tara im dan mektep· ""'""'" '1~ud""C:IR iKi EV !er, kollejler için talebe hambyor. :;'!.' RaY'1• :-

rr~vaJ 

• Çlmen':O 
Otıyoo Del 
şark Del 

Balya 

ıs oo 

~i e Şif • Fiyatlar müsait. Kadıköy Hale si· Uerkez RHnkS!:I _ 
th be a yurdu cıvarında 3 neması civarında Hacı Şükrü so· u. Sigorta şark ıa. 1e7.a • 

tlckttig~~cr odalı bahçe terkos ve BomonU tıhlt ı vah· .k. kak No: 10 diğer semtler için ı------.....---r:-eı_tr_rıa _____ 1 

.-

ıatlkrazlar Tahviller a~t br alil'! 1 •1 ~ ev çok acele sa- talip olanların servisimize müra • 

•l illi( ~ ak ıstıyenlerin. caatlarr. v. ı 1.5 'lı.ıı ÜFREZ ARSALAR SATILIK EV ARANIYR ., ... T ..... 

1 eoıı; "''"'' "'ilç epe ·ı • • • a 19 75 rram .. J 
" ,. 1 e B 20 F 1 d B t k lilcYal • ostancı arasındaki - ener yo un an os ancıya adaı • • .. • m Rıbttm ~ -~· ıstasyonu ;ıı;salinde 

17 
ofan sabada 3 - 4 odab bahçefi ı.tık.D .. l'I 1072 • ......,.. ı <O -

'"'"'' ... Ufre 1 k b" • Ergeııl 1 Uk 9:i - • Anad,olu D 40,-Sıl't :ıtQ (i~u z arsa tamamı 20.000 mazbut satı ı ır ev aranıyor. Sat· s " l ... ilr .t 1 • 19211 A w oo """.ıoıu m 

1
\ ı~ .a. Uygundur. mak isteyen erın son fiyat ve eve ._.

0 
.... ' " " • S. Erzurul'll 00 "' me ..... ı A 44 2:> 

'~rn l>ARTIMAN dair izahatlarile servisimize müra. ---------------= 
\> avurkö .. • caatları. 
b·~ir kö .!u ile Bebek arasında ACELE SATILIK KAGiR Kö L~ ij,. iku. sokağında iki daireli ŞK ~ :r ve dığ . d.. 21 - Erenköyünde eski istasyon civa- ~-----..,.----,...---·I 
it Oı 

1 
eu ort oda!• bahçe rmda 6 odah kagir iki buçuk dö • """"'""' PAZAR h leh UYunu havi apart Takvı·m 2

3 Ma,rıs c:ı_3 "•ayıs '~ ~bt k •man •· nüm bahçe içerisinde birçok meyva • ' -
13 l\'oa ı tır. Talip olanlann. ağaçları ve üç yüzü mütecaviz seç- ======111 R. evve 12R. evvel 
'4110ı me asmayı havidir. Fiyat< çok ucuz GDo •oıt''fO 437 430 
~" 

11 
Yil•ında d. b. dur Arzu edenler·n S • · · GUn batı§> 19,26 19.27 'ıcıııtt b~k . . ınç ır ihtiyar • ı ervısımıze Babalı ııamu 'ıı .. '>iıi . çılık anyor isteyenle· müracaatlar<. ot•• 0....... ı~·:i ri·:i 

ltl( ltO "''" müracaattan. CiHANGiRDE SATILIK ARSA ııwıdl aauıao t6,08 l6.08 
'4"1 ÇOK APARTIMAN 22 - Beyoğluna yakın bir Yerde 4 met· Akpm oamaz> ı Q,26 19.27 
1oq •••tk.. · re yüz 12 met>e derinlik maktuan '°'" ......, '1 f9 21.21 
b le f,.· oylc Bebek arasında 1000 liraya satılık arsa talip olan- tmaaJı ~ 28 ~.~7 lllıı :r•nde v · . d Yılm geçeıı ıunıen 14~ 1 :ı ı 
'l ı._ d l Yılm k.alAn J:ilnlrr 223 22 ~ ı. ll~n ı'kı" .e ıç.ın e dağ suyu Jarın Servisimize mür:4Uatları. 
•. 'li.ıtıa aıre ı 3 ve dört oda • Bunları almak veya satmak iıtiyen· :.. _____ _.. ___ _. ___ -! 
"t mı ha • -ı~ · Son f' vı apartıman satılık· Jerin Ankara caddesinde VA KIT Yur • 

Ctirı 
11 

ıyat 5000 liradır. lstek . dunda YAKIT Propag-anda seTvisine 
crvis· • ~mıze müracaatları. 

~~~ .. ~him kolayh:Cla.r 
İt l'c~l•r. et erden ?irine ihtiyaç • Bir Kart 
~ır cfon Bir adam göndererek 

\, ~'~tup veya bizzat gelerek servisimizi• 

V temas etmelidirler. 

4K iT 

müracaatları. 

PROPAGANDA 
SERVİSİ 

öGLE NEŞR1YATl: 
Saat 12,30 PJAkla Türk mwıiklsl. 12.50 

Havadis. 13,05 !ı!uhtellf plAk neşriyatı. H.00 

Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 PIAlda dans musikisi. 19 30 

KonfeTanıı doktor Ali ŞUkrU (Çocuklara bas 
talık nasıl geçer, korunma çarelere!). 20.00 
I<"a.ıııl saz hoyeU. 20,30 Ömer Rıza taratmdan 
arapça ııöyJev. 20,<f5 Fasıl Saz heyeti (saat 

ayarı). 21,15 orkestra. 
Saat 22,15 .Ajans ,.e borsa haberleri ve 

erte.tıl günUn programı. 22,30 PIAlda sololar, 
opeTa \'e opcTCt parçaları. 23,00 son. 

11 - KURUN 22 

lstanbul ~elediyesi ilanları 
Sucuk ve pastırmalar talimatnamesine; (satıp çıkarılacak ve iç ve drt pi

y~~a~~ra ihraç edilecek sucuk ve pastırmaların kangal ve tahtalanrun kurıun 
muhurlerle tcmhiri ve üzerlerinde bunları yapanların açık surette isim veadrcs· 
leri. ~~zılı, bozulmıyacak surette birer etiket bulundurulması mecburidir.) mad· 
desı ılave edilmi~tir. tıgili olanlarca bilinmek üzere ilan olunur. (1.) (2905) 

lstanbulun en son va:ıiyetini, belediye hudutlarını, belli başlı abidatını biltün 
tcferrüatilc göstermek üzere bastrnlan ve nefis bir ciltle ciltlettirilen şehir reh

berinin tanesi perakende olarak 2,50 liraya satılmaktadır. 
Fazla talip çıkmadıfı için toptan mübayaa edecek kütüphane sahiplerine ta· 

nesi ikişer liradan satılması bu defa encümence kararlartırrlmıı olduğundan ia
tiyen küt•:iphane sahiplerinin muhasebeye müracaatları lüzumu ilin olunur. 

(B.) (2848) 

Hepsine 70 lira kıymet tahmin olunan tlsküdarda Selmanağa mahalluinin 
cami sokağında yeni ı N. Jı iki kıt dört odalı ahşap evin enkazı satılmak Uzere 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İl -
tekliler 525 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7-6-937 
paazrtesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2907) 

Keşif bedelli 835 lira 37 kuru olan Camcı Ali maahllesinin Vezneciler cad· 

desinde yeni 81 / 71 eski 79 N. 1ı binanın tamiri paazrlığı konulmu~tur. Şartname· 
si levazım müdürlüğünde görüleb:Jir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika

dan başka Belediye fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet veıikaaile 62 

lira 65 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 25-5-937 salı 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2906) 

Muhammen bedeli 

Çubuklu gaz depolarında yapılacak 
tamirat ve tadilat (Fen işleri müdürlü
ğünden vesika almak). 2285,98 

ıtk teminatı 

171,45 

Mezarlık müdürlüğüne ait 3 N. 1ı 
519 model Fiat marka otomobil karo -
seri yapılması. 600 45 

Yukarıda cinsi mikdan ve muhammen bedelleri' yazılı olan itler ayrı ayn 
açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından eksilt
me 31-5-1937 pazartesi gününe uzatılmıştır. şartnameleri levazım müdürlüğünde 
görülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı günde saat 14 de daimi En-

cümende bulunmalıdırlar. (B.) (2904) 

Arnavutköyünde LQtfiye mahallesin
de orta sokakta 7 / 9 numaralı ev. 

Beşiktaıta Sinan paşa maahllcsinin 
Hasfmn sokağında üstünde ufak oda • 

Jı 7 No. lu dükkan. 
Fatih Çarşambada Defterdar jbra .. 

him ef. medresesi. 

.. " 
Cedit Abdurra 

Senelik muhammen 
kirası 

60 

48 

216 

300 

ilk teminatı 

4,50 

S,60 

16,20 

22,50 
him,. 

Yukarıda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatlan yazılı olan ma
haller teslim tarihinde.ı1 ifiıniren "938, 939 940 yılı mayısı sonuna kadar ayrı 2yn 
kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuı iıe de belli ihale gününde giren 
bulunmadığından artırma 27-S-937 perıembe gUnUne uzatılmıgtır. Şartname
leri levazım müdürlüğünde görülebilir. hteklller hi:ıalarında gösterilen ilk temi· 
nat makbuz veya mektubile beraber yukanda yazılı a:Unde saat 14 de daimi En • 

cümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2908) 

.. 

----Saçları dafmt kıvırmağa mahsus Aletler 

Madde: 1 - Saçları daimi surette kıvırmağa mahıus olan aletler elektrikle 

teshin esası üzerine yapılmış olacak ve umumi tertıbat itibarile gerek kullanan· 
Jar ve gerekse saçları kıvılanlar için bir kaza yapmıyacak ıekikle tertip ve imal 
edilmiş bulunacaktır. Bunun için en iyi tecrid levazımı kullanılacaktır. 

Madde: 2 - Buhar veya havagazı ile ısıtılan aletlerin kullanılmaıı yasaktır. 
:Madde: 3 - Bu talimatnamenin tatbıkinde berberlerin kutlanmakta oldukları 

bütün aletler belediye fen heyetince muayene edilecek ve muayenede muvafık gö· 

hakkında talimatname: 

rülenler bu heyet tarafından damğalanacaktır. 
Haziran 937 den itibaren berber dükkinlarında ve güzdlik müesıeıelerile bu· 

na mümasil yerlerde ıaç kıvırmağa mahsuı damğasız alet bulundurulması ve bun· 

lann kullanılması yasaktır. 30 ha:ıiran ?37 den sonra berber dükkinları cüzdlik 

müesseseleri ve buna mümaı;il yerlerM saç kıvırmağa mahıus damğasız alrt bu· 

ıundurulduğu ve kullanıldığı takdirde bunlar bc1ediyece men edilecek ve bir da-

ha kullandırılmıyacaktır. 
/.<tanbul Asliye Alımcı Tlufw/.- · k · • 1 ö :Madde: 4 - Yeni alet satanlar veya yapanlar veya getırme ııtıyen er nce 

ömer k"' l{addye ta<afından Ra· bdediye ı.p muayenesi yapı.np miloaade atacaklar<br. Bunun için cihuın mufa•· 

~tr ()ltıı>' ı 
~~ t 'k ~llCtıJilrınıı ~ 1~ tıdilk" za hizmet olmak Ü· 5 _ Otomobil atmak satmak veya iş . 

~.::. oıac: ı hus 1 l.t ·'<llu ilk k 
1 

us arda kendilerine !etmek isti yenler· 
t : il hilllccto aylıkları kendileri gibi 6 _ Radyo almak satmak veya tamir 

>ıJ ccek, işlerini görecek . ettirmek istiyenler. . 
lı ~~lıiı,.., , 7 _ Te>CÜtt•• etti'mek veya tercüme· 

(' b ( iati §Yil vesaire satmak ve- ter yapmak istiyenler bu hizmetlninı 
ılti>' C\ltip Yenler, kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre· 

~t. tıııct • ıtıuhasi . . bilmeleri için (VAKiT P_ROPAGAN . 
a "c bu h~· hızmetçı. aşçı, işçi DA SERVISIJ nde bu ışlerle meşgul 

~. 'ıı.. ıznıetlere talip olan- b" b" ro ·· d "\l"'I 
1 

k .. ayrıca ır u vucu a ge· 
1\ ·" ıJt o ma uzere 

t~ • b.. • ' Batılık . . . ~ ""4til e tırmıştır. . ~,, "·r ~ ara v, apartıman, dük- M 1 d hir.bır kayıt ücreti alır.· 
ıt ~ il:! Ya la üracaat ar a ~ 

• iller tk. Al n r. Kiralamak, ki· 
ı 'b ' rnak veya satmak is • 

maz. d S .• 
Vakit Propağan • ervm • 

tr tr, 
' "crıı:ı 

ek veya almak istiyen-
V 

. y d !\nkar• Cad. lstanbul 
akıt ur u · Telefon 24370 
Posta kutuıu 46 da V k t 
Telgıraf: propagan 

8 1 

M 0lrf;emcsiııdcrı: 
mide Yeni mahalle Hmr Bey caddesin· sal resimlerini ve kabil ise aledn bfr nümun<1ini belediyeye ibraz edmklerdir. 

de ıs numarada iken halen lkam<tgih• Yap.tan tetkikatta muvaf<k otd..ı:u anlaı•hrsa ayni tip olan ve kusuru bulunm.yan 

meçhul olan kocas• Yusuf Sabd oğlu d!ğer cihazlann istimaline müıaade verilecek ve al•tler ibrazmda damtalanacak· 

Canbaz Necmi aleyhine açılan ihtar da· ur. 
va.,nda : Tcbllğata rağmen mah kemer• Madde: s _ Ondille ameliycoinde kullandan cihazlann oenelik muayen'9i ve 

gelmediğinden hakkında gıyab kararı damğa işi belediyenin göstereceği yerlerde yapılır. 
ittihaziyle beş gün içinde ve on beş gün Madde: 6 - Cihazlar iıter kullanılmıt olsun ister yeni olsun her ı~ne dam· 

müddetle ilanen tebliğine ve tahkikatın 1 .. 1 l -.:ı g~alannın yenilenmesi icabeder. Oam~o yenilenmesi ağuıto• ve ey u ay arııKıa 
26 Haziran 937 tarihine müsadif cumar-

1 ı yaptırılır. 
tesi aiinü saat re tallkine karar ve- 1 ,,- :Madde: 7 - Muayene vakti gc1diği halde berber dükkinlannda. damxalar se-

rilmiş ve gıyab kararının bir nüshası da mahkeme divanhanesino asdm« bu· nelerinde damğalanmam•ı aletler bulunduranlar dokuzuncu nıaddenın aon lıkrasuı-
:ı; daki damğasız alet kullananlar hakkındJki hükme tabidir. 

ıunduğundan beş gün içinde itiraz et· mediği ve muayyen gün " saatte Is- Madde: 8 - Bu aletleri kullanacak berber dilkkinlar< ve gU,.lfik mümmleri 
tanbul asliye ltıne< hukuk daires'nde ve buna mümasil yerlerde çahpntann bu clh.,lan lullanm•lia kifayet edecek de· bulunmad•ğ• takdirde g•yabmd• yap,.! recede bilgisi olup olmadığ> olhh•t ve iç\imaf muavenet mUdUrlilliünden g6nderile· 

h. lan muamdelerin muteber tutulacağ> cek cilt miltehaSS<S> doktor ile belediye makine ıubeslnce bir fen memuru ve 

r\ Ue..,J td h tt tebliğ yerinde olmak üme nan olunur. berber m•ktebi talim heyeti ,,.,.ndan bld olmak Um• Uç kitilik bir kom'.ıyon 
J h h" y e. em ı· r y o 11ar1 Avr u p a a 1 ( V. N o. 22102) huzurunda ve berber me ktebind• imtihan edilecekler ve imtihanda muvaffak olan· '4 •ı ._ tara bu iıc mah'"' olmak il«" lotoğrafh ehliyetname verilecektf r. Ehliyetn•· 

~ı. ~~ u 1 şl et .. d .. ı ·· ., .. den . 1 b ı' meler bu aleti kullanan müessesede müıteriler tarafından kolayca görünecek bir 

~,.:ı... ~·~,. 193 me mu ur ugun . ,Aile çen eri mahalle talik olunacaktır. ıı, tı ,,: terek ı: tarihinden itibaren gerek Avrupa sürat ı..ıadadle 'J'raky~ 1 A. Moruva. • 1. H. Aliıan. 1 Madde: 9 - Bu talimatname hiıkümlerine aykırı hareket edenler umuru be· ti~ \'tlin tan bul _ Küç'·k Ç k B r ·· katarları yenı vaktı :i65 sayıfalık bır roman. Sayfıyeye 1 tediyeye müteallik cezai hükUmleri tadilcden l 608 sayılı kanun hUkümlerine göre 

ll cltj e gör . u e mece arası an ıyo k e varış . ta . . de . 
lttd '''ili . dcğişikJ'e ışlemeğe başlıya caklardır Bu katarların kal ış v !Liliıdenlere vsı) c e rız. cezaJandınlır. c ., Yo kat ıkler hakkmd . t 

1 

d ·k. f' 

1 

de tafsilat vardır. VAKiT Kitabevi - 100 kuruş j Sureti yukarda yazılı talimatname mevadını ilgili olanlar tatbikatına ba~lanıl· ~tılır. arıarmın .. a "a•yon ar a ı a •ı" "ıdantan gi • ' sevru hareket saatlerini R:österen cep cu YET, d•ğ• ilin olunur. (2903) 
MODORI • 
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• 

senelerden beri 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

ASPİRİN ın tesirinden emin olmak için 

lütfen El? markasına d'.kkat ediniz. 

f stanlml Y f?clinci icra Me.murlu· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz bulunup 
paraya çevrilmesine karar verilen bir 
adet büyük bıçkı makinesinin 25 .5.937 

salı günü saat 16 dan 17 ye kadar Tah
takale Kuiucularda Kadı oğlu sokak 12 
No. lu bıçkıcı dJkkanı önünde hazır bu· 

lunacak' memur tarafından açık arttırma 
suretiyle satılacağı ilan olunur. 

(V. P.) (1443) 

lstanlml Yedinci icra Dairesinden: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olupta 
açık artırma suretiyle paraya çevirlme
sinc karar verilen masa, sandalya, ve l 
sair gazino eşyasının mayıs 25 937 

tarihine müsadif salı günü saat 12 den 
13 e kadar Ycnikapı Langasında Ka
rakol caddesin.de Karakol sokağınd::ı 

15 No. lu gazinoda satılacağından tal:p 
olanların muayyen saatte ma!lalli mcz
kureyc müracaat edilmesi ilan olunur. 

(V. No. 22105) 

;:::::r Birinci sınıf Operatör =-J 
nOr.CAFER TAYVARI 
~S Umumi cerrahi vtı sinir, dimağ 
g cerrahisi mütehassısı ı: 
il Parla Tıp F akülteıi S. Asistanı § 
g Erkek kadın ameliyatları, dimağ ı=ı 
U estetik - "Yüz, meme, karın bu- • n nİ§uklukları,, Nisaiye ve doğum 
Ü mütehassısı , 

: i! Muayene: Sabahları M e c & ~ nen h 
ıh 8 den 10 a kadar U ii 
il öğleden sonra ücretlidir fi 
ii Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han U .. :• 
:! •....... No. l Telefon: 44086 ...... _ :! .. ........ ........ .. 
w aDr. lHSAN SAJ.Il ___ 'I 

GONOKOK AŞISI 
Belsoğuklt.ğu \'e ihtilatlarına karşı 1 

rek tesirli ve taze a§ıdır. Divanyo-
lu Sultan Mahmut tiirb?si. No. 113. 

-------------,,-----
Gorro a - a 

H. Balzak • H. Rifat 

Snyfiyeye gitmezden evvel mutla
ka bir tane tedarik edin.. Büyük 

roman 
V AKIT Kitabevi . 100 kuruş 

r-KURUN 
iLAN UCRETLERI 

Ticaret llAnlarmm llM aayıtaıarmda 
ıaoUmf 30 jturuştan başlar. tık ıayıfadıı 
250 kuru~a kadar çıkar. 

BllyUk, çok devamlı kıllşell , renkli ııtn 
\'erenlere ayn e.yrı indirmeleri yapılır. 

Resmi lltınların bir satırı 10 !luruştur. 
Küçük lltınl:ır: 

Bir defa 30, iki defası 50, llç defası e~. 
dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 
üç aylık lllın \'ercnlerln bir defaaı beda· 
,·adır. Dört satın geçl'o llMlarm !azl>l 
satırları beş kunıııtan hesap edilir. 

KURUN hem doğrudan doğruya, ken· 
dl fdaro yerinde, hem Orhanbey banınd!.t 
VA l"1T Propaı;anda Servisi eliyle llı\n ka· 
bul eder. 

BEYKOZ KUNCURAL~,ıl 

ISMARLAMAOAN FARKsız"'~ 

4.95 
KURUŞTAN İTiBAREN ı-tf:: 
FIATDA ZENGİN CEŞiTL.e: 

YERLi MALL~fl 

PAZARLARI 

/ f'r'9 

Juaafet jahurıfarı 

Sahibi: ASIM US 


