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l>olonyanın tecavüzülıden . Dizdarı~;;;; bir ane ıacıası 
lcorkan Litvaiıya ültimato-Bır garson karısı-

mu kayıtsız kabul etti 81 ve.~ar.n~!asını 
Aksi takdirde Lehis.tanın kara, deniz, ve hava Oldurdu 
kııvvetleri dün 21 de Lilvangaga hücum edecekti -

Ustası Mehmedi de muhtelif 
öçmen işi 

Yede Osmanlı imparatorluğunun 
ıınıagl\ ba!'hulığı ı;Unlcrdonberl 

eden g~cn mcscle&l Cumhurl· 
~~ ti~ba t .. eJ.ıldilll lle .....,. 
_.;~ O manlı tarlhlnln tuflyeslno 
il l '9tt lttr u.ftıa olarak bu mcsclo mil-

~==~:=~~:~~:: ı!:'~~: 
~C,gqJ cdcccldlr. Onun itin Cumbu· 

""' )laJk Partisi mocJls grubu tarafın· 
~I hu defa hususi bir komisyon te~kll 
'1{''"k g<iı:men m~elet.I üzerinde tet· 
~. er Yapılmasını tabU görmek l&zmı· 

\• 
)\1( •hancı idareler altında §ilphcslz bU-

' Istıraplar çckmckto olan ırktaıtla· 
' bir gUn C\'\'Cl dllnya cehennemin· 
~ kurtulmak için feryat ediyorlar. 
~e feryat edenlerin bazıları mcmlo. 

'"' geldikten sonra hayatlarını muha· 
' \·e nıalsetlcrloJ temin için bllkfımet
~dona muh~ görünmlyorlar; 
~ her ,·akit memleketin kapılan 
~tutmuştur. Bundan sonra da 8';1k 

' 1l?ulacaktrr. Bu suretle mcmlc· 
~ Cclcn göçmenler bükümetten rar· 
Ce latenı~mck prtJylo diledikleri ycr

~l'acakla:rdır; l~Wdlklcrl sanat ve 
~ Vasıtasmı tntacaklardrr; beien
lıtt rı hayat tarzını sllrcceklcrdlr. Ta
tllf oı_l'ak hUkfuncU mC§gul eden muha· 

er b la I~~ un r değlldlr; asıl mesele mem· 
~ete gelmek ,.c borada yorJcpıck l· 
'~~~etin moa\'cnetlno thtı~ göstc-
f ""llllr. 

\>~o kadar yapılan tccriibclerbı 
~ fUU neticeye göre dört ldşlUk bir 

' lllcınJckctc naklcdlp ycrle§tlr· 
" ~ hazineden en ~ğı sekiz yüz 
~"rtı icap edlyı>r; diğer taraftan 
~it ıncınıckcte getirmezden eTI•el 
'-ta :;:ı Yapmak, hastalıktan korunma· 
~il birtakım tedbirler almak llzmı. 
d~1 • Bu itibar ile göçmen mesele&I 
~n her §eyden cn·eı bütçe im· 
~ bağlı bir mesele o1uyor. 
~ hükrtmctln mllletc ka~ı deruhte 
~ blr,:ok işler \'ardır; mllli mtida· 
~ '~ .. _ . 
q Ja-ı o0&&11Un1 emniyet işleri başta oldu· 
'- te. de ekonomi ,·o kUltUr uhalannm 

"'stır 'l"D.rına doğru glttlkt-o f&l,lıP ge
Ct,.Ci ()Q \•o hepsi de bütç.e lmklnlan ile 

'~~1etıcn bu nzlleler günden güne, 
'~ S(>oeye goğalmakta ve ebem· 
~ arttırmaktadır. Onun için mcm-

''- tımumt lflcrlnl bir sıraya koyan 
e& tııuhaclr meselesini de zaruri 

ASIM US 
(Sonu 8a 6 Sa 6) 

\"arşon, 19 (A.A.) - Litvanya., 
Polonyanın Ultimatomunu kabul et· 
mlştir. 

DılgUn Talindekl Lltvanya elçisi 
ile Polonya elçisi arasında, bu hu
susta notalar teati olunmuştur. lki 
hUkfimet, bugUnden ltlbaren, normal 
diplomatik mUnasebetler tesisine 
karar vermişlerdir. Polonyanm 
Kaunas ve Lttvanyanın Varşova el
çtlerl 31 marta kadar itlmatnamele· 
rlnl tevdi edeceklerdir. Her iki hll
k<ımet, elclllklertn normal surette 
~alışmalarını garanti altına almak
tadır. Gene ayni tarihten itibaren, 
iki memleket arasında doğrudan 

doğruya, P. T .. T. demtryolu vesalr 
her tnrın lrUbat '\'"e münasebetler 
başlıyacaktır. . 

Tallln, 19 {A.A.) - Sallhfyottar f 

Utnn;ra Jlapeldl 

muavbal par)Ameato-

•• Jdlnllye ~: 
''Kuvvet 6nUllıle lil· 
llyoral,. .... 

Leh hariciye na· 
Zirı da şöyle de· 
di: 
"Lehistan, Lit· 
vanya niillelinln 
isliklAlfne hOr· 
met edecektir,, 

Lttvanya mahfellert 17 mart tarihli 
Polonya notasına cevap veren bir 
notanın Talllndeki elçisine tevdi 
edilmiş olduğunu teyit etmektedir
ler. Bu mahfeller, Lltvanya tarafın
dan verllen cevabın Polonyayı tat
min edecek mahiyette olduğunu llA· 
ve eylemektedlrler. 

YEGANE GALİP? 

Varşova, 19 (A.A.) - B. Bek, bu 
akşam, Polonya gazetecllertnl hari
ciye nezaretinde kabul eylemi' ve &• 

şaiıdakl beyanatta bulunmuetur. 
Polonya htıknmetl namına teyit 

ediyorum ki, hUkfımet, Lltvanya mll· 
let!nln talep ettiği istıklAle hllrmet 
edecektir. Polonya ve Lltvan:ra a
rasında doğrudan do~ruya mnnase-

(8onu. &J. 6 Bil. 1) 

yerlerinden yaraladı · 
Bir kıskançlığa kurban giden Zebranın 

vOcudunda 15 bıçak yarası var ! 

Kata ile clna yetin if'letıdiği ıv 

,(Ya.mı 7 inci MYfamtzila) 

Barselona ateş 
w 

Güreşçilerin seçimine 
dün gece başlandı 

yagıyor 
Şehir 24 saat içinde 12 defa 

bombardıman edildi 
Fransız lkoınsoıosu öldü. 

Brezııya sefırn aOıır yaıraaandı 
Barselon, 19 {A.A.) - Yirmi dört } 

saat i~de tehir on iki kere bombardı
man odilmi§tir. 650 kişi ölmU3 ve 1100 
kiti yaralanm111tır. Enkazın kaldınlma -
m i§inc bilhaaaa Katalonya meydanı ci
varmda durmadan devam edilmektedir. 

Cumhuriyet avcı tayyarelerinin dlln 
tekrar görUnmeııl halka emniyet ver -
ml~r. 

Brezilyanın eaki eefiri diln bir bom -
ba parçulyle yaralanmqtır. 

1 
Baneloa, 19 (A.A.) - Dtln bir havai 

' bombardıman esnasında lokantada bulu· 

l nan Fransa dıe koneolosuna bir bomba 
Dan ak§anı1d mfl.aolxı klıya girmt g&refç{ler parçası isabet ederek öltlmtıne .tebebt • 

(l"a.ı'fm 5 i ın savf oila) ,;\-et '\'Pnnjştir. 

Barselon, 19 (A.A.) - I.spanyol latllı
barat ajo.mmm verdiği malfımata ~re. 
gece yarama kadar enkaz araıımdan çı
kanlan bombardmwı turbanlarmm ade
di 1300 dür. Bundan bqka 2000 de ya
ralı vardır. 

MADRITl'E BEYEOAN 
l\ladricl, J9 (A.A.) - Madrldin ., • 

kaklan, sonteşrln 1936 da dflfman htı -
~met merkezinin Jı:apılarma yaJı:lqtıfı 

zaman gösterdiği feci mamarayı arzet
mektedlr. OparU5rlerle mncehhe.z bir .. 
çok kamyonlar sokaklarda dolqarak 
halkı ~t gijırtermefe davet etmek .. 

- (So'Nı !:. • ~N ;; ).' 



2-KURUN !O HART 1931 

B~r Fransız Generah oiyor ki: 
Çek Almanları neş'e ne söylüyorlar 

"Serbesti kazanmak sırası 
Avusturya ölmedi, is· 
tikıalini kazanacak! 

geldi !,, - . 
Çek ve Leh hükumetleri akalliyet m!seıesı 

bize 
"Fransa Av:.ısturga için harbe gi
rerse galıız onun ıçin çaıpişmış 

olmı!JCJCaklı,, 

dolayısiyle Alman)'aya karşı müşterek bir 
cephe kurmak istiyorlar 

Deyll Ekspres gaıeteal yazıyor: lık arazi Almanıarm herhangi bir la- BugUne kadar pyrl remi~ 
Çekoslovakya bWtfımetl HiUeriD Çe- tlıisma mani teşkil etmekte lae de, ce- olarak Ç~koelovakya ile J.,elıl8taD "; 

7ransız generali PoZ Amn "Jurnal,, 
gazeteafnde Avrupa vaziyeti 1ı4kkında 
fU mtıkaleıJi ne~etmi§tir: 

ğırmazsa whayet bir gün muhakkak 
harp etmeye mecbur dacak. Fakat 
hangi merhalede? Galip gelmek ihti-

koslovakyadakl üç buçuk milyon Almanı nup tarafı açıktır. anıda lronnpnalar ba0Jam11tır• l:let 
Alınan devleti içerisine sokmak busu • Çekler, Şimal hudutlanıu tahldm et- memleketin de - turulduklatı tarlhı: 

Bütün dünyada yalnız Fransa ile 
ispanya, Moskovanm mahlrane bir 
§ekilde "Hnlk ccpbcsl,. ismi verilen 

malinin geçtiği bir sırt.da : 
&undaki plAnına m:ıni olmak için muka· mektedirler. Şimdi bu tahklmaUn su • beri - ekserisi aruiye müteallik• b 
bil püuılar hazırlamakla meşgulken, Çe- ratle bitmesi için emir verilmiştir. Şim- psikolojik mahiyette iht.UAflarl v~ 

manevraları altına dUştU. Bu manev
ra. Sta!inin pHinına göre dünya ibtl· 
lalini tahakkuk ettirmek gayesini güt 
mcktedir. 
Fransız milleti, sunt bir şekllde, 

birbirine karşı nefrete sevkedilen sı

nıflara ayrıldı. Zavallı İspanya hali
ne dü§mekten bünyesinin sağ~am ol· 

ması sayesinde kurt Jlmuştur. Fakat 
aon günlerde yine •'H:ı.lk cephesi gi

bi,, bUkfımetten bahsedildi. 

Hııfouki bir kere tecrübe edildi: 
Bo~vik formüıU memleketimizi uçu
rumun kenarına sUrükleml§ bulunu
yor. Bu formill yalnız iç siya.setre, 
memle:Cetin maleiyesinde fena netice 
vermekle kalmadı, dış siyasete de, 
Fra.nsanın nüfuzu Uzerine de fena te
sir etti. Ecnebi devletler ~aklarında 

la.ti bir hüküm verilerek, ''Demo!tra.t,. 
ve ''Tutallter .. diye ikiye ayrıldı. On· 
1ara karşı tutu!an hareket tarzJ da 
eu Uç kelime lle Wıbit edildi: "1'"'aşiz. 
me karşı harp!,. 

- Marksistler her gUn ttalyan bUkfı
metine küfür ettiler ve Alman ihtiras 
larımı karşı ltalyann. bizim için teş-

kil ettiği istinada mani oldular. Ade
mi mtidd:ale prensibine rağmen, her 
keşin karşısında, lspanyado.ld Bolge. 
vil:~ere olan sevgilerini g5aterdiler. 
Halbuki memleketlerlnt Moskovaya 
lınrşı müdafaa eden Franko askerle. 
rine b5y1e bir sevgiyi eslrgemed!ler. ' 
Bu suretle, Frans:ıda.n iki !Atin kar-

deşi uzaklaştırıldılar. 

Bu mUddet zarfında HUler yayıl- , 
ma pro~ammın merhalelerini, hl~bir 1 
§eY dinlemeden, birer birer tahakkuk 1 

0

ettlriyordu. 1 
· A vusturynnın ilhakı hntta a.~ağı yu. 1 
karı tari~.i ile beraber, evvelden ma
lumdu; yalnız daha az kati · eekilde. 
Buna karşı nasıl mukabele edileceği
ni daha evve:den düşünmek 18.zmıdı. 
Ancak, o zaman, Ret.in işgall karşı
r;ında duyduğumuz hayretin bir lkin
ciolni duymnğa duçar olmayacaktık. 

Fakat partiler arasındaki Bizans 
Jtavgalar:ndan bat kaldıramayan 

Fransa, yalnız •'şiddetli protestolar,, 
dan başka bir şey yapamadı. Bu pro
testolar da lo adamlarımn lM adam
larına karşı gösterdikleri umursama
yışla reddedildi. 

' Mntbuat kadere razı olmuş gibi gö
rUnUyor. "Elveda ey Avusturya,, kur
ban giden bir memlekte mersiye kn.bi
linden te~-"r o!unuyor. Yarın Avus
turya yeni idare ve namuskfu-ane bir 
rey!ll.mle uyutulacak. 

: Hayır! Avusturya ölmemiı;tir. Al
us Loren nasıl hUrriyetinden vaz.. 
geçmedi ise, Avusturya da hilrriye
tfnden vazge::emcz! Fnuısız milleti 
A vusturyaya: 

•'O:?saret! diye bağırmalıdrr. Dost
ların senin'e beraberdir! Yaşasın mUs
tal:il Avusturya! Avusturya hilr ola
ca!ttır!., 

Fransızlar Avusturya için harbe 
girmez ,deniyor. Fakat ha.rbe girerse 
Avusturyıı için mi çarpı§acak? Hitler 
pro~amının her mcrha!esi tahnkkuk 
ettikçe Almanya daha fazla kuV\et-

ieniyor. Başa gelmesi muhtemel h:ıdi 
selere karşı Fransayı protestolar, ağ
layıp l!lızlamalar koruyamaz.. Çekoslo
vn 1cyan ın istillı.sı, Ortn Avruuadaki 
.Atm1nlıır mese'estnc silflh1a mUclnhıı
le. e!kl mt:stemlekelerin rreri frten
mes;, 2cl .. llc::ıdnn n .-:ı.zt alma. A ,.,., .. 
Lorenl isteme he.,., Almanvadan gele
eek muhtemel hadiee'erdir. 
Eğer Fransa buglln dur! diye ha-

Harbe giren ve hn.i·bfn fec:ı.a.tlnl bi
len herkes hararetle sulh istiyor. Fa-

koslovakyadakl Alman taraftarı, ekal - dl cenup hududu da tahkim edilecektir. Fakat Çek ve Leh bOkfUDetlerl etnıd1 ,. 
llyetin lideri Karı Frank Prağ parlA • Hemen plfuılnr hnzırlarup tatbikine girl- kalliyet m'?Beleat dolayısiyle A1Jn81lr:, 

kat sulh aşkı harp korkusu demek 
ı mcntosun'.Ia meydan okumu"tur. §ilecektlr. karıµ mtıvterek bir cephe ırunnak la 

değildır. Fransanm kuvvetli, çok iyi 
kumanda edilen bir ordusu vardır Bu 
ordu bugUn, iç siyasetimizin görülme 
miş hatalar neticesinde duçar oldu
ğu bir bozgunluğun tesirini g5rmek 
tehlikesinC:cdir. 

Alman taraftarı lider açıktan açlğa §O OğrendJğtmlze g'3re, Çekoslovakya yorlar. ... 
C\ı ı 

kelimeleri hay\urm111tır: Hitlerln emelleriyle mUcadele etmek l· Dk konuıpnalar muvaffaldyctle ıı 1 

_ Biz, Çckoslovakyadakl Almanlar çln diğer diplomatik mllzaharet ara • celenlrse ı emnt müzakereler ba,şlaY' 
yenl Alman devletindeki Alınanlara en mnktndır. caktır. 

Fransızların birleşmesi, baş eğe'.l

lerin ,tereddUt edenlerin, korkanların 
ve canilerin ntlf uzundan son bir defo. 
olarak ':urtulm:ıs~ Jhmıdır. Parl!men 
to bataklığındaki f1ırpınmalara bir nl
hnyet verip, geçmiş adetlerle al~kayı 
kesip, parti kavgalarından uzak, er
kekçe karar verebil.?cek vaziyetin cid 
diyelne göre tedbir alabilecek adnm
ları tş başına getirmek icap ediyor. 

Milli birUği vUcuda getirmeli. Fa- · 
kat bu birliği kendi menfaatine göre 
kullar.ına~ bir parti veya bir adam 

etrafmdıı değil, kcrıdinl vat3.Dm se
lii.metine hasretmiş, fedakfu- bir grup 

etrafmdn. Bu grupun bir tek düştln-
cesf olacak: 
Banşa kavuşmuş ve Alman tehdi

dinden kurtıı'muş bir Avrupada sul
hun muhafazasına müessir bir suret
te yardım edebilecek kuvvetli ve bir
leşik bir Fransa • 

ÖGRETMENLERlN DANSLI ÇAYI ,..,,. 
lstanbul öğretmenleri )-ard.-ın cemi

yeti' Uyeleri arasında ta~ışıklık temini 
maksadile Vali ve Be~ediye Reisi 
Muhittin UsWndağ'ın himayesinde 
Toko.tlıynn salonl:ı..'"'L."'l~la 25/Mart/1938 
tarihine rnstlıyan Cuma gUnU eaat 
(16) da bir tedansen vermeyi karar!* 
tırmıştır. 

-"'-
l8tanbul Barosu IJaşT:anlığuıdan: 

Dahi!! nizamna.mcmizin 12 inci 
maddesine göre baromuz heyeti umu
miyesl 26 Mart 938 cumartesi gUnU 
sııat 14,30 da JstanbuJ nğırceza mah· 
kemesi salonunda toplanacaktır. 
Arkadaşların gelmeleri rica olu

nur. 
RUZNAME: 
1 - Mali rapor ve hesap mUfettlş

leri raporunun okunması. 
2 - .MUddctlerl b!ten beş azanın 

yerine yenilerinin seçl1mesi. 

harn~ )Ui tE:brlklerlmizl göndc.ıir bugUn-
den sonı- blz, siyaMI, ekonomik ve kül· 
tilrel haklarımız lçm her ıamanklnden 
daha fnzla &zimle c:clışncağn ... 

Alman ve Avusturya hududundaki 
milyonlarca Çek Almanla.n, nee'eyle 
ı;ıunu eöylilyorlar: 

- Serbesti kazanmak sırası ı;ılmdl bl

ılın. 

Çek Almıı.nlan. Uderlcrlerlnln son 
m\idnfaasını, bugünkünden daha bUyUk 
bir Almanyaya avdet etmek ve siyasi 
serbestlik lçln atılmış yeni bir adım to
l!ikl.d etmektedirler. 

Fakat habeı aldığımza g5re, Çekos -
lovak hUkünıeti bu talepleri göze al -
mnğı doğrudıın doğruya reddetmekte -
dlr. Ultlerin önünde bir lahza bile ge
rUemlyccek olan Çekoslovakya, Fransa
nm da kenöilerlnl müdafaaya hazır ol -
duğu havadisini işitince bUytik bir ee • 
vinç duydu. 

lngilterenln Çekoslovakyayı ayni su
retle müdafaa edeceğine dair haberler 
çıkm.rŞBa da, bu tey;ı edllem.Jyor. 

Fmnsa müdafaa etmeğe hazır olsa 
dahi, Çekoııtovakya her §erden evv,,eJ 
kendi mUdafa&llmı kendi yapmak azmin· 
dedir azmindedir. HiUerln Avusturyada· 
ki zaferi. Çekoslovakynn.ın askeri vazl -
yetini tamamen değlşt.irmlv ve zayıf 

dilşUrmüatllr. 
Almanya ve Italyadan mürekkep fa

şist milletler, §imal denizinden Akdeni· 
zo kadar tutuyorlar. Bu kuvvetli blok, 
\.ekoslavakya ile onun garpteki mütte
fiki Fransa nrasında bulunuyor. 

Bugtlnkll glinde Çekoslovakya 180.000 
erraddan milrekkej bir hazar orduııu 

bulundurmaktadır. Hitlerln ordusu lse, 

1,000,000 dUr. 
Harp esnasında Çekoslovak ordusu 

1,000,000 klei.>·e çıkablllr. Almanya ise 
§lmdl 13.000.000 kişi seferber edeblllr. 

HiUerln Avusturyndakl zaferinden 
sonra Alınan B.Bkerlerl ı;ılmdi Çekoslo • 
vakyanm Uç hududunda bulunuyor. 

Çekoslovakya, elmalden. garpten Ye 

cenuptan Almanya tarafmdan 5Ikıştınl
mış bulunuyor. Şimal tarafmdakJ dağ -

</ünlerin peşinden : 

Garip bir kanun 
Frnnsr.ı Cumhurrclst ayda blr defa. lkJ, yahut U.ç saat devlet reisi 

mfatiyle UzerlndckJ hUkfimct işlerini bir tarafa bırakır, bazı Fransız 

ailelerinin en mnhrcm sırlnrınn taallQk eden hususi, ferdi işler llo 
meşgul olur. Bu hnsusf ve fcrdf işler kamın ile ynsak olnn o\•lcnnıclcre 

mflsande \'ermektir. Bu mU!'lan:lcyi icap eden zannet ise hemen 
dntmn. şudur: FcvltnU\de bir ,-aztyct içinde bir çocutı;un dünyaya gel· 
m~~e hazırlnnmakta olmn..o.ıı! ••• ~feseld 13. !4 yaşınrlıı iki ÇO<'ıtı:"lan. bir 
knyrnblrn{for ne tlu1 kalmr';l hlryen~<mln, hlr hala ile hlr yeıtenln, bir 
teyze lfo bir nmc·a, yahut dayının evlenmeleri mllsandcsl gibi. 

nnnnn1r.. beraber şfmdl)'O ka ·1ar Cuınhurrcbı!nln izni ile de olsa 
hlr kaylm·nf.lc 11*' dama~hnrn evlc-nmcıııl kabilinden blrtncl derecede 
al(rnbn olnnlnr ara<;ıncla nJkAh kıyılması gene mntnt deıtllcU. Bu de· 
fa Frnnsız Ac111yo Nazırının tclcllft Dzcı1no eşlerinin i\IUmUnden sonrn 
olnrnk ve clo~nrak çocurrun <'Cı~tyet itinde hayftt ,.e haysiyctlnt kon1· 
mak lc:ln hlr knylnnna ite rlaml\·hn. yahut hlr kaylnhnha ile gcllnln 
evlcnm" l"rlnc lm?dln ''<'rt>n hlr l>nnnn ltnhul cclllmfştlr. 

mr Frnn ız ga:ıctcsi hn hıt<ınst.n'cl fcanunıın rcsm' gıızctod«> ncş
rlnt hnher VCMliktcn ..;onra kaylnnna Ue damadın, yahut knylnbaha 11c 
gelinin e\·lcmmclerlmlen olnrnl~ çocuklar ile eV\·cl'd lzclh'nçlardan ol· 
mnş çoM1ktarm gerrk tılrlhlrlcrlnc. ı:orek dll!erlerlne nlsbctle kara· 
h~'lcrlnl. yani hnnl rtlnn hnn~ll<'rl hnn,,.tlerlntn knmeş1. yahnt am· 
<'ncı1, hn1ncı1 o'n"n~m tn",lle rn't-,n•nr. Fn'·nt htrlm ff'·rlmb:t'I kRl~R 

ft qıJ morn•c cc1 1•--cc!t no~:!a. '!'Wlnr: Prar<ıızlıır hn tn'!'7."" (r'tn~rt·lnn 

hlr '·1nunu, lcrnsı '<:in nl'n!Jn <le'!:-· tcş~;;llfttı lc;hd"' h'«: hlr mn'·nm hn
Jr.-ınmı-;:'"r da onun için mi bu ı;aı·l1> vazlk.Yl Cumhnrrclslcrlne bı· 

ralmuşltırdır? 

HASAN KUMÇAYI 

Vali ve 
kaymakam 

sınıf:arı 
Yt>nl bir IAy:ha 

hazırlandı 

l Adliyede: 
EL ARABASINI ÇALAll 

MAHKOM OLDU ., 
Emln6nilnde bir nakliyat eırıtet~ 

Ankara, :..ıs (Tele!onla) - Dahiliye 
VekMeti, vali, kaymakam ve nUfus mü· 
c•:ırleri hakkında yeni bir kanun llyi· 
hası hazırlamıştır. Uyihaya göre, dört 
ınır üzerinde bulunan vaJ'lerin derece· 

Itri Uç aınıfa indirilmektedir. -Bucrün 62 vi!Avetimh:deki vaHler 
8000, l 0.000, ı 2.500 ve ı S 000 kuruı 
a 11 maas almaktadırlar. fl'!~rlanın tl
yihava göre, maaıııhr 10000. 12.SOO ve 
J .r.ooo olarak tesbit edilmektedir. 

Ancak, mev~ut dördUncO ım.f v,.tl· 
lerden heosf birden bu ıenc 1 O 000 ku· 
;uş maaşa ~eı-Mtcmeveee~fnt!cn ı!8r

t!Unı:ü smrf va 'ler adedi 16 va tn!'lfrl· 
ler-ek ve gel,..~·~ tı~nc tamamen katdı· 
n1arak hensl 10.000 kuru§ maa~ geç
m1ş olacakttT. 

Bu sene birinci sTn•fa 2. lkinct ,,,,,fa 
3. Orilncn ımıfa da 8 vali ilave edile· 
cekttr. 

U}·i~ı ile. otuz lira astt m,.aştan 
b~~lam!kta olan mektunçu maaştan da 
nvnen kavmakamhr dereee1ine get'ri· 
ltrek 40. 45 ve 55 lira olmak Ozere 3 
ler~•;eye taksim dilmektedir. 

Niifttc; mncf{ir1~ri ~e bu~i1n 20 lir&· 
dan ba9}:.ır.ak üzere 7 ıımf \11.en 20 vt 
2?.,5 liralık d~rcceti smıftar 'katdml· 
mıııkta ve 25 tira~an ba~l.,mak Uzere f\ 

~ereeeve nvn1M~\ta.-trr. Bu ımrttle nü 
tu rnlldürleri,..in son ~ere<:,.,.; kııvma· 

kaml~nn son derecesi olan 55 liraya 
r-Jkan!mrş olacaktı. 'I 

Di,;er taraftan. "'l."'"e VekAlerindf' 
de bir levazım mllö:irlUğll ihdas olun· 
ır.a1<tadrr. 

Bun.tan bıt•kıl. mev~nt tec\.tt!h ve
nt"'•n Uç vali muavinliği de mı.ve edile· 
c.ekt~r. 

Kanun nrojesl Bıışvekat~tten R'Cr:tik· 
· ten !lıonra bu yakınlarda md;lise verile· 

cc:ktir. · _.,_ 

0Rmonh bnflk 0 s• tm 
tryaz mUddPllnlo 

temdidi 
Ankara. 1 • (telefonh) - Osmanlı 

hnkasrna imtiyaz mllddetin"ıı temdidi 
hakkın .::ıki kanuna ek llyıha encümen· 
1trden geçerek meclis ruznameıine •· 
hnmı,tır. 

BUö;e encümeni, mazbatasrnda l!yt· 
t.ayı tasvip etmekte ve ıu malumatı ver
mektedir:. 

1200000 liralık kredi hakkmda ahi
nn Osmanlı bankasiyle yaptığı anlaş
mö mucöince hükQmet bu parayı 31 
mayıs 1942 de iadeye baglay.ıcak ve ta· 
mamnu 3 ı mayıs 1946 da iaJe etmit o
lncaktır. HilkOmetçt Osmanlı bankası· 
r.ın tedavülde bulunan banknotlannm 
tedavü~:lne nihayet vermek h.ıkkr banka 
kh!ne olarık 31 birincik!nun 1946 da 

taşhyacaktır. 

Halen' bankanın 203122 liralık bank· 

ııotlan tedavülde bulunmaktadlr. 

ait bir el arabasuu yüriltilp ça.ı.rıı~ 
yeltenen Abdülmüttalip isminde de 
hırs.z birinci sulh ceza mahkeJJleŞin ııl 
1,5 ay hapia ceza.sına mahkiun olJll 
tur. , 

AVUKAT VAHRAMI Dôl'Et
EFT ALYA MAHKEMEDE tı1 ~ 

Vahra.m adında. bir avukat,~. Jı;. 
adlı bir kadın aleyhine kendis~ bit 
vUp başından yaraladığı iddia.sile cU 
dava açrnıgtır. Davaya asliye ~ç~.o 
ceza mahkemesinde dün sabah ~ 
dı. Avukat Vahram mahkemede , .... 
lan söyledi: 

- Şubat ayı idi galiba, yazılı~ 
min elektriği bozulmuştu. Ahhılb ~ 
olan elektrikçiyi aradım dilkAnl 1tsı? 
lı ldL ..4t; 

Fakııt e•rfnf btldfl?im fçin oraY' tt' r 
trm. Kapıfı -çaldım, koridora çııctıı1'~ 
elektrikçi evde yokmuş, bir pusulB-::, 
za.caktırn, ki birden Eftalya kllr~ 
c;ıktı ve sebepsiz yere bana bSf;" · 
çn~.rmağa kUfretmeğe ba..slo.dJ • ...ttııı' 

Kendisini teskin etmeğe çalı;· ıv 
Fakat, bUsbütUn ku.dı ve kızgıll 111 e 
§a.YJ mangaldan kaptığı gibi usını;. 
hUcum etti. Bu BI!'ada dostu LeOıı ııeıı 
geldi. Ben vaziyeti Leona anlıı.tll' ,ııP 
Eftaıya, içi kili dolu bir teneke~.f s.ıı 
başıma geçirdi. YüzUmde kOCS11'1 
bir ynra &!;ıt. ıto 

Eftıı.lya avukatın lddiasmı enerl ıı~ 
kottan ile hareketler yaparak §idde 
inkar etU ve: l"' 

- Ne dövmll3, ne de bir şeY Y'e~ 
mışım bu adama. Evden içeri ~ıo 
istedi. Ben göm!ek ile gcr.diğlnl ıc& 
ic;crl sokmak istemedim. Henı tı6t 
tUk sarhoştu da. ,J' 

Ben ne bileyim kt. ev sahlb!nfıt tı11" 
kada.§J imf ş. ha az kaldı unutuyord 
bana tekme de V\!rmak lstedL tı'IS 

Mahkeme. Eftalyanm dostu ~,,,., 
ça~ dfn'emelt :c;in d~ayı 
ka bir P.i1ne bmıktt. / 

KURUN 
ADOl\'B TAAfFES1 Jrtl 

Memtekd llttrıltJa 
trlnde d•f1~ 
95 Hı5 l\'1' Aylık 

3 8)'1ık 
6 a~· lık 
Yıllık 

260 •25 ,, 
475 820 -
900 1600 -

rtı• 
Tarlresfnden nnllcan Rlrll!ıf tc:ltı 11 ıtfl" 

otuı kuru$ dOşOIDr. Posla blrllftl11~11tdf 
meyen yerlere a>·dı yetmiş 1>eşer 
ıammeıtlllr. ~ ıel' 

Abone kaydını bildiren mektup .,e>., 
ıırar Qcrcllnl, abone parasının poslfl tı61 
bankı ile yollama licretlnl fctare kt 
llıerlne nlır. ,tıOıı' 

Veniılen 5 ahone yazan •tfa 6 od'' 
birden yımlnnlnra. mekteplerle k6Y 
lnrınn nvrı<'a ten7.illıl yapıhr. de 

Türkl••t'nln ht'r rıostn mtrk"'" 
KITRITN'a nhom~ un::ılır. ıtıf• 

Adres değiştirme nereli 25 kurtlş 
__,._ 

15 Yıl ErJvel Bul(ün: rrı1Pe! 
Ankamda buotfrı ctmluell rıtrıD b4f 

btltdlrıt tein 6:a inil hap edllmtıfrrt ""'" 
lnnnrnktır. RDtDn Ankara ga:tltfırl rtıl~I" 
,, glirert1..• n:a lnfihnbını lnrısiut '~ııı# 
t7Dnlnd,.nhtrl •oknklnrdn ot ıelır~ttlflıe 
knrım l$nDnıf« asılan cdvenerln 
oa:rerct hnllr torılanmaktadır.. ti• ~ 

TRrklutnln ikinci ıelıremanetl ,,, 
ıaretle Aııl«uadtı kıınıbnaı oıa-1 
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Umrük idaresi hayır cemiyet· 

Mezarlıklarımız 
düzeltiliyor 

lerlne eşya ve yiyecek dağıt.yor .. . 
~-=-=: =.-,_-..... Asrt mezarlığın duvarla-
~z:tecavb sabiplb 8f)'UUD meı.a. A1J1Ca ,.... denler a&aderlldfitnden 

~~~:.=- =da---01okb1--1a- rı, içyolları, su te_sisatı 
~~:--=:-:.ı~ =:=.::;_~ bitirildi 
~ ,. te.bit ettlll bir Uate \lsertnden muhtelif balkevlertne verUmJoUr. 

Be'W'ytl ...,.._. 
lar maclilrl &-.. 
B~ 

...._ baYtr cemtyetlae yiyecek ve ilYe • 
~ daCıtrnap baı••mrp.Jr. Dk olaralı Aynca muhtelif hayriye cemlyeUerl-

~ llhhat merkulne ve .Topkapı ıu- ne ve butahanelere yatak ~ 
~er cemiyetine Bomba)' ptrladn- plrtnc karyolalar, bot kolonya altelerl, 
..... F4 ıer cuvaı •erllmlftir. Bundan tuvalet t•knn••n ve malsemell bot va-

Merkezef endi, Sahrayıcedit, Karacaahmet, Ba
kırköyü ve Adalar mezarlıklarında yapılan işler 

.. nıuhtelif belediye hutalwıelerl- rDler vesaire pderlJmlttlr. Glbnrtlk l-
tlt de 100 çuvaldan fazla pirinç verllmlt- darelinfn ,&lterdttt ba hamiyete her 

' lllıbasaa fakir ~Jdar için gOnde - taraftan ıaten t~ mektuplan ile 
~-~-ı:l.er ~ukJan IOll derece ıe- Cf"vap verUmelrtedlr. OOmrtık ldarell 
:""1IUltlr seride kalan diğer bUttın gtyecek ve 
~ bafb 23 allan cumhuriyet yiyecek 8fY&IUll bepllnl de hayır cemı -
~da oocutıara elbile yapdmak J yettertne nrecekttr. 

B:r şirketi dolandmp kaçan 
Mordehay yakalandı 

... bıt &1 kadar evvel alraat lletlerl sa- J vel olrketla ora ıu~ Yugo&lav abıta-
'l'urk - Avrupa limited firlretJ tah· ımı keyfiyetten haberdar ettWncten 

~•nndan Mordahay Merkea Ban· dolandıncı Yuaoslav zabrtasmca yaka -
ı.eo_ Y&tırmak IUere ıtrketla verdlji Janm11tır. 
._. PGat&dan ald.Jlı 263 ve çekmece -
h..._ de Çaldıp 200 kUaClr Ura ile Avua-
~'lh bçmJttı. taballdar blrlnd IOl'IU battmHğtne tea -

RUMELi YAKASINDAKi 

Rumeli yatnmnda Maçkadald 8eybler 
mezartıpıa lSlU gömWmeef yasak edil
diği için ZfnclrUkuyuda halk için yeni 
mezarlık yapılmağa bqlandıjı gibi ba .. 

sOnktl mUatacel DıtJyacı temin lclD de 
J'ertkny mearblmm tan•tne bqlaa

mqtır. Barltuı y&J:ılmlf, iç Yollan te
barlb ettlrllmloUr. Dımırlarmm mlhlm 
bir Dm! bltlrllmlttir; diler banm da 
lnpama devam olunmaktadır. Bu me. 
sarlıla terkoe IQ1U da getlrllmelrtedlr. 
Mearhğın bir kl8lnı aWanmlflır. 

~ t.ahaildar puaportuııu dalu: Um edllmJtUr. 
~ Çtkartmll olduğundan y.kalanma- Mordohay: 

'll&tbtıkun olamaınJ§tı. Fakat, Belgra- - Ben yanımdaki paralan firketla 

kadar giden llordohay orada pua - , Vlyanadak1 merkeıdne teallm edecek -

lı~ Memrwacsr..... Mrf" den Bo~tıdçine bakaf ı 

ıtemrlıklar ıe~ mülkiyet, ıerekse f burada faaliyete geçileli ancak bir sene 

Bofazlçlnde Emlrgl.n maarbtnım ka
pılan yapılmqtır: lg yollan yeniden •· 
cıJmıttır; içine bekçi konulm1Jlbar. Ye. 
niköy mezarbğmm etran telle ce91'11-
ınJıtfr, kapım tamir edllmJatlr. Sarıyer 

meaarbğınm duvarlan tamir ecfl1mlt. içi 
temtzıettlrilmletlr. 

.EcUrnekaptda &ehltllkte - lblde etn • 
tına • bordllrler koydurulmqtur. Balar
klSy mezarltğının duvarlan ikmal edil • 
mte. yollannm çofu plbı' muclblnce ,.. 
pdmıftır. 

~lllu Türk koneololhaneatne vbe et- tim, dolandırmak nJyeUnde değildim, de-
-.et için mllracaat et.mittir. Daha ev· mi§tir. 

~türde: I 'ktıaat lıleri: 
lLolUJL ÇOC1JDAlll iÇIN D~IZM.N& lltJDUBU 

~ Bakanhfl ilkokul · çoculdan' l· l'ALOVADA 
telif 111&.plu ..... ~ ...... 

~· bu hususta tetkiklere bqlan -

.:~t Çt\C!Uk kltaplan bir kontrol -
19geeektfr. 

TAYiNLER 

1t..~buı beıfncl okul ~fretmenl 
~ Prevantorionı dahtllye eefliiine, 
.;-raPaıu oteli BfÇtbqw Nlkola Bey
~.~ Km Sanat okulu qçı ötret
~e, Haydarpqa Yata.lrb Vagon· 
9'ı ltelye.ı maran("zlarmdan Hayret • 
-... ~Ya eanat okulu marangos atel -

lfretmenllğbıe tayin edllmlelerdir. -IDM.\N ŞF.NLIKLDINE 

..:.. ...... :.~ .... - .... 
~ hazırlıtdarma batlanmıttn'. Bu 
' t... beUe aym 2& tncl sini 1a&t 19 
....:"~bili Dbaylılmda bir toplantı ya. 

..;::.::· Toplantıda ba yılki teallk 
" kararlqtın)m• olacaktır. 
~ h lırbrıbde geçen yıl oldulu gibi ba 

·~ errı. Takaim atadyomunda hem de 
t ltad)'OIDunda ıenllk yapılacaktır. 

~SANAT OKULLABI 

AÇll.ACAK 

l>en•atıenlr UllUllD. müdürtı Yuauf 8-
ya Onlt dOn beraberinde Dealabank 11-
ta.nbul ıubeal mUdilrtl Tahir Kel'kep ol
duğu halde Yalovava gltmlltlr. 

Umum mUdUr orada beraberindeki 
heyet De bJrlikte ııeç vakte kadar kal
mJt, Denlsbanka devredilen Yalova k&p
lıcalarmm bugünkü vazlyetJnl inceden 
laceye tetkik etmıe. Kaplıcalar ınUdllrll 
Nihat Repttan bal".at almıftır. 

Denbbank en luaa bir zamanda Yalo
vayı modern bir au ıehri haline lfraj 
etmek kararındadır. Kapbcalar, bir ma
l'lltan itibaren faaJiyete ıeçecegt cihet
le ıerek otel gerek lokanta ıerekae 

banyo dairelerinin yeniden tandmlne 

baolaruntttır. 

Yalovada su ile tedavisi kabil olan 
bUWıa hutabklara mahaua telllaat vO· 
cude ıetirllecejt ııbl aynca halkın &Jl. 
kaamı celbedccek bOytlk ej'lence yerle
ri yapılacaktrr. 

-0-

GUHRUK HCSTEŞABI 

Şehrlmbıde bulunan gt1m.rtlk ve lnhl· 
arlar mtletepn AılU Okuldaf dOn gtlm
rilk BaıPDtldtırtı Mustafa Nuri ile cOrUt
mOettır. MUateear, puartolll ve 18.lJ 
ıtınlerl de tetklklerlne devam ederek 
halta sonunda Ankaraya dönecektir. 1 

idare noktumdan belAdiyeye devredil- olmuştur; dört aene sonra meı.arlıj'm 

dikten sonra Istanbul Beledlyeal evvelce her geyi tamamen bitirilm13 olacald.a'. 
meıarlık iken aonralan ıunun bunun eli- Bununla beraber flmdlden hartta be -
ne seçen muhtelif arsalann meydana rtnde taksim ve traa edUmlt olu ~ 
orJranJmuı ve beJtıdlyeye kuaııdınl - Jer nmnaralanmaktadı; ba ltlbarll Jaa 
muı yolunda muvaffaklyetll meaal ear- btr saman eonra burada p.hal ve alle 
f ettffl gibi bir taraftan y~ ve em bir makbereıd teala etmek lstlyenlerfn lete-
mflzarlTlt \illcude ıettrmet, difct taraf- dikleri yerine ıetirilebllecektir. 
tan da meftat medHtiıarm pertean MEBKEZEFdmt llEZABUGIND& 
manzarasmı dtbeltmek için çahlmakta
dır. Bu arada lıtanbul Belediyeal me -
zarlıklar mUdUrll Bay Süleyman Hararb

nm deferll mesailinJ de bilhassa kay -
detmek lcap eder. Bir muharrlrlmb, Ja
tanbul meıarlıklannm ıaWıı ve tanzimi 

Yolundaki ça.beınalan tetkik etmlftlr. 
Bu tetkiklerin neticesini okuyuculan • 
ama blldlriyoruı: 

ASIU MEZARLIK 

Mecldlyeköyll llertalnde Zfndrllkuyu -
da vnnıde ;etlrllecok otan aarl mezarlı
im duvarlan yawmıetır: dört ytıa elll 
d&atım olan ba eabanm tlmdllik ihtiyacı 
k&flllayaca.ll olan ytlz dönllmtı hazırlan
maktadır.. Burada imar bilroeunca ve 
mlltelwısıalarca hun'lanmıt otan pllna 
söre teıvtyel tUrablyell yapılmaktadır; 

hemen hemen bitaıf\k tberedlr. Mezar -

irim uayollan açıtmıebr; ayni zamanda 
bu l!ahada binden fazla muhtelif 8'aç 
ve bet yOa de servi dtkWnJftlr. Mezarb
lm au tesisatı ikmal edllmlgtir; bOyUk 
bir su depoeu yapdmJt, borular dlSfen
mı. ve su lfl bltlrilml§t.lr. Şimdi mezar -
lıim iç yoltarmın ~ut ihale edilmek 0-
seredlr. BetJ eenelilc proğram mucibince 
1enede otuzar bin lira sarfedllecektir; 

Mezarlıklar mlldilrlllğtl bir taraftan 
Zincirllkuyuda aarl mezarııtm teıdal Ur 
meegul olwken a.ynl samanda eeh:..ıı 
muhtellt aemUerlnde mevcut ciJler 8lld 
mezarlıkların da tanalml itiyle utrae • 
maktadır: bu ctlmleden olaralı Mevlevi-
hane kapısındaki Merkeıe!endi mezar -
lığının duvarlarmı yaptırmaktadır; Bu 
mezarlığın etrafı zamanm tahribatına en 
tcık mukavemet ed~n k\lfeki tqlann -
darı yapılnuıı ve UatUndekl parmalWJüa 

beraber ild metreyi bulacak otan beı 
yüz met.roluk bir duvarla cevrUmekte -
dir. Bir ay sonra bu duvum yapılmuı 

tamamen bltmtı olacaktJr. imar bllro • 
nnca mesarlığm içinin pllm mevcut va
ziyeti nuan dlkkate alarak yapılmıf -
tır bu pJAna ıısre mesarııtm iç yollan
nın tanzimine b-.lamlm•ttr· Merkeze -
fendi duvarlarmm surlara bakan clhetl
nlnlr Gnll bet metre genJtllğfnde battan 
bap ;:lmlenecektir. Bu meı:arlığın tan -
zimi mayıs içinde bitecektir. Bundan 
sonra •ur dıfmdaki diğer mezarlıklarm 
taıızimlne baelanacaktır. 

SAIIRA VICEDft MEZABUGI 

.., --~ Büanbiı llOD ydlarda mahte
'~Uerde açtığı olnıllamun sayım 
~Ça kabarnuetır. Bekaaltk bu yıl da 
~rı ınuııteltf vtllyetlerde sanat o
"-a 8'18eaktır. Okul açılacak yerler 
't ~l'ekterler \'e kWttlr dlrekt.6rle-

Gaialasa ag lısesindeki müsamere 

An:ıdolu yakasmda Erenköytlndekl 
S!Lhroyıcedlt mezarlığı temizlettiıilml§ -
tir; duvarlan ve kapılan tamamlanm11-
tır. Blll'&ll tamamlyle dolm111 oldutun -
dan halkın arzusu veçhJle alt Jmmımdakl 
yedi d&ıUmlük vakıf tarla latlmlAk edile
rek mesarlık cenltletlhnJttir. 

lndan teablt edilmektedir. 

Ç.\vuş OGUTMENUR 

,~ Gtretıaenlerlnln aymm eolaJt· 
' ' ~diyle bu yıl da çavue ölret
'ert Turklyenln lllrlU illerinde öl · 
~tısı~rı Yet.Jetirme kursu açılacaktır. Bu 
' lrda Dk tedrtsı.t espekterlerlyle 
'~t resını ilkokul öğretmenlerinden 

l1r rtııplar çalıpcaklardır. 

KABAOAllllElTZ 

UlkUdarda Karacaahmet mezar -
lrflllm dUftl'lan, mahalll tetkilltm 
ys.rdmıı De bir 1enedenberl yapıl -
mağa bqlanm•br; ancak o mel8l" • 
lıjm kilometrelere baUj olan CeT -
reslnln tamamen duvarlannwn tçfn da· 
ha bir mtıddet çalıpıü llmngelmekte
dir. Karacaahmet mezarlıtnıda harap bi
na tamir edilerek mezarcılann ikameti
ne tahsis olUD111utlur. Burada fukara 
cenazelerinin meccanen yıkanmam t
çın hususi bir mahal de yapılmJştır. Bu 
binaya Elmalı suyu getlrtilmektedlr. 

a.ıa 'tl1JrETl'IŞLER KADROS'O Anadolu yakasnım difer mezarlılda • 
.... Ulr "ıtlzdeJd den ~"tb bqından ltfb~ nna da ayn ayn mezarcılar temla olun· 

~ tcdrlaaı ve orta tedrisat espek c-a~- '•urt111 Jiae.!f am1 arnt/ fa~ebeıeri da.. 6~ aonra meTdepfe b!r vedaı muştur, bunlardan blrçoklarmda evvel-
~ kadl'09Unda tıuı deltPn~ler yapı n:.Immere.ft vum'Jlerdlr. ce husuat mezarcılar butunmayor, aball 

• Orta tedrllat mpekütrltll bd-1 bir temaU t1rimi§, l mezar ltazc!mnak _tçln. ~~~ta ~ 
oluyordu. 

ADAL.lRDA 

Beybeliada mearlıtmm plim mucl
blnce yollan yapılmqtır; Bursu adum· 
da fimdiye Udar eaub bir mu.arlık bu
lunmiyordu; bUrad.& )'a1nDı bir iki 1dtl
ııJn mezan verdJ; bu aha ıenteletumlt 
ve dUzelWerek mezar yeri haarlanmJf
br. 

Divanyolunda medrele &ılerlnde eül 
ve metrik mezarlılılar tembletttrtımJt. 
Ur; bir hımmm duvarlan tamir ettırU~ 
mittir. Bu arada Sinan pqa, EöprilHl 
Mehmet paoa, Kara Mustafa pqa me -
zarlıklan et-ki ıekllae halel gelmeblzla 
çok güzel bir hale ~etlrllecektlr. 

CENAZE KALDIBllA 111 
Cenaae kaldırma 1tl tallmataam81l 

evvelce Şehir KeclWne kabul ettirll • 
IDiftl. buna ı&-e buırlıklar lılttrllmek 

Uaeredtr. NfS&Dda ite bqlınacaktır; 

ancak tlmdlllk arm edenler eeııueleıt
nl belediye vuıtaalyle sGmdllrecekler
dlr; tkt 1ene IODra &Olerln belecllyeoe 
g&ndtlrOlmell mecbarl olaeütır. 

ROBERT KOLLEJ TI!7I'MfŞ Bq 
YAŞINDA 

lstanbul Amerikan kollejlnln erkek 
kısmı bu ııene yetmit ~ yıldönU. 

mUntl idrak etmektedir; bu mflnp Ret· 
le önflmilzdekl Ç&l'1l.Dlba gllnil Rumeli 
hisarı tepııe1ndek1 mektep bfnuımda 

bir toplantı yapıl:ıcak, eski meswılar& 
ve davetlilere çay ziyafeti verilecek· 
tir. 

Bu yıl tlltilıı satlllan çok hararetli de. 
vam etmektedir. Alman malt\mata gi
re; Ege tOtilnlerl tamamen aatrlmıwtır. 

KOylUnOn elinde kalan ufak tefek par

tiler de atm •lmmaJrtadır. 938 yılı içla 
Egenin 38 mllyoa kilo yetlftlreceği 11• 

mulmattadlr. 

Karadenla mmtd••mda, SamlaD. Baf • 
ra, Alagam, Sinop, Tokat ve Trabnnda 
da satışlar çok mUsalt bir bava lçerialll• 
de devam etmektedir. Trabzun ptya..,. 
u bllham çok iyi bir durumdadır. Oe • 
çen yıla nazaran alıcı adedi hemen h .. 
men tkt mlsUnt bulma1rtadır. Bu tUtOnl• 
Mısır piyasasına sevkedilmettedtr. 

Jılarmara mmtxkumda, Buna ve Ko

caeli tarafından plyuam aı;ı1nıJ1, sabi • · 
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Btıoaları r.adece : 
- Yeğenler:n :z ne oluyor? diye sor. 

du. Czeodrik Gaspar'la Katalin'in ye -
ğenleri? 

- Czendrik Gaspar ve Katalin sağ 
değiller ki 1 Zaten mesele o değil, enişte ı 
Asıl mesele sen 1 (bunları söylerken 
Elmir o koca yumruğunu masanın il· 
zerine in:i:.riyor) sen, Laszlo sen t de • 
mek bizim iıilcye hiç ehemmiyet vermi
yorsun ha? 

Babalan ciddiğ bir tavırla: 

- Yanlış anlıyorsun, Elmir, diyor: 
Asıl sizin ~ilcye kıymet verdiğim için, 
istemiyoruni ki. .. 

Senelerden sonrc1., harp e&nasında, 1 

Tatradaforken, babası, biraz hiddetle, 
biraz alayla, bu meseleyi, bu komedya
yı hatırlıyor, fakat - Paula'ya dediği
ne göre - ~ınıy:ırdu. 

- Beni korkutmak ve karde§ile ev· 
lendirmek iııtiyordu. Otek.: kız kWde. 
§İ, yani nnneniz öleli daha bir sene ol· 
mamıştı, gelmiş bize, kendi karde1inin 
hatırasını ayaklar altına almağa kr:dk -
rruıtı. Adi~ bir lQlavuz gibi konuıu -
yordu 1 Hem de ne için, biliyor musun, 
oğlum? para için! annenizin bıraktığı 

miras mes~lesi mirns sizin oluyordu ... 
O, ailenin isminden, şerefinden ziya'de 
bu mirasr dilşlinüyordu ! 

Elmir dayıları O.:çin ısrar etmi§, ni • 
çin babalarım öteki kız kardeşi ile ev
lendirmekte ayak diremişti? hiddetten 
kıpkırmızı kesil mi§: 

- Czendrik ailesine mensubiyet! ldi
yc bağırıyordu. 

Bab<Jları: 

- Benim tarafımdan bu mensubiyet 
hiç bozulmuı olmıyor, d.'..yordu. 

Eski kayınbirader: 
- tki çocuğun var, anne lanm onla

ra 1 diye bağırıyordu. 
Babalan: 

- Sen onu diiJünme, benim bilece • 
ğim iş o, diyordu. Elmir ldayı bir me
seleye dahD temas ediyor: 

- Czendn,'lcrin malı mülkü ne ola
cak. diyordu, biç olmazsa çocuklann 
bilyüyüp reşit yaşa gelinceye kadar? 
B~1>~ları da, en nihayet nsıl mesele· 

ye g!.lerek: 

- Ya Maria'nm drahouası? diye so
ruyordu. 

O zaman Elmir dayı yine parlıyor: 
- Miras ha 1 diyor. Öyle ya. Seni 

yalnız drahoma alakadar ediyor! on • 
<lan ötesi vız gelir sana!.. 

iki, üç gün süren münaka§<!dan son
ra, evlenme i§i suya dilşünce, miras 
meselesi ortaya çıknuıtı. İkinci mesele 
idi bu ama, yine o kadar mühim li.r 
mesele idi. Sonra b::ışka meseleler de 
çıktı ortaya. 

Sonradan babası Paula'ya anlatıyor. 
ldu: 

- Dayın o münakaşalarda asıl mesele
ye bir yana§ıyor, bir öte'J9 meseleye 
dönüyordu. istediğine muvaffak ola • 
madı, benim soğukkanlılığım, sükllne -
timi muhafaza etmem ve AJlahın ina
yeti szıyesinde. 

Esasen, anneleri gelin olduğu zaman, 
çocukların büyükbabalan ihtiyar Gas. 
par Czendrik damadına kmnın draho • 
masını vermemiıti, millını mülkünü re
hine koymak istememişti. Arazisi var
d~ bir malikanesi vaııdr, fabrikaları 

vardı, cins atlan, sürü sürü hayvanla. 

rı, domuzları, buğday tarlaları, yağlan, 

bol mcyva veren bahçeleri vardı ama, 
hazır parası yo~tu, daha doğrusu bu 
&ervetinden bir kısmını drahoma olarak 
elli lin forinte tahvil etmemişti. Hegc
düs L~·.;zlo <la ehemmiyet vermcmi§ti 

zaten bu işe. Ona san§ın Czendrik 
Maria'nın güzelliği, yirmi iki ya§ı kafi 
idi, drahoma. çeki istemiyordu. 

Sonra ihtiyar Czendrik ölünce, his • 
siğ şeyler tekrar ilk plana çıktı ve "pa. 
ra gtbi adiğ şeyler,, hiç ağıza alınmadı. 
Hegedlis ailesi Maria'nın drahoması i· 
le babasınıdan ruacağı mirasın birleşti • 

rilmc&ini kararlaştırmrştı. Bu paraya fia 
Elmir Czcndrik bakacaktı. Hereslı'in 

yeğeninin oğlu da Czendrik oğulların -
dan birinin doğruluğundon şüphe ede. 
mezdi. Esasen işleri iyi gidiyordu, ka
nsını büyük bir rahat içinde yaptı· 

yordu. 

Elmir, Szeles'te'JÇ. malikanelerinde 
bol bulamaç bir hayat yaşasa kim kan
şırdı t diğer Czendrik'lerin yaptığı gi. 
bi, yabancı memleketlere de &eyahate 
sıkar, kansını da beraber alır, t! Pari
sc kadar, Nice'c ltaJdar, Saint Moritz'e 
Ostende'a kadar gidebilirdi. 

Hakikaten Hegedüs bunu hiç meae
Je yapmamıştı. Hatta, bir gün, anneleri 
öldükten sonra Elmir gelip .:avallı kar· 

öldükten sonra Elmir gelince zavallı 

kardeşinin drahomasını vermek veya 
yetim sandığına vermesi lazım geldiği 
r.i söylediği vakit, Elmir: 

- Nasıl olur, enişte? demiı;ti. N&
reden bulayım ben parayı? 

Babalan, hig mesele yapmadan, he. 
men: 

- Peki, demi§ti, ne mman paran 
olursa o zaman verirsin. 
Babaları tam on be.9 sene sabırlı 

bir alacaklı ve sadık bir hısım gibi 
hareket etmişti. On beş sene, bir se • 
yirei gibi, yahut da iyi kalpli bir e
nişte gibi, Czendrik Elmir'in paralar
da yaptığı suiistimollere uzaktan 
bakmakla kalmı~. Anlamıyordu. E. 
bemm.iyet de vermiyordu. On 00!3 se
ne sonra da mesele yine zihninde pek 
az bir yer i§g&.l ediyordu. 

(Devamı var) 

.................................... 
Bugün SARAY Sinemasında 

Hissi ve mUesslr bir fllm • • • Me rakh ve zengtn bir mevzu •.. 

Annabella ve Conrad Veidt 
gtbl iki büyUk yıldız ttırn.fmdnn rarntılan 

KIZIL RAHiP 

• Gümrük muhafaıa te,kilAtına bağlı İs· 
lanhnl lıa~müdürlüAü memurlan (FelAkel 
teşkllıllı) odh bir topluluk viicudn getir
mişlerdir. Bu teşkiJAt ölen memurların 

allelc.rine paraca yardımda bulunacak· 
tır. 

• Gümrük Te tnhi!arlar YeU.leti mils· 
teşan. Adil 01.."Ulda, evvelki glln şehrimize 
gelerek giimrfiklerde, çalışmağıı bqlamış
tır. Miisteşar 1stanbulda bir hafta kala· 
caklır. 

• Zehirli gaz kur~larına Adalar hariç ol· 
mak üıere tam 26.905 kişi deV"am etmiş
tir. Bunlann 17 .528 i erkek, 8.!178 i ka
dındır. 

• Be)·lcrbe:rinde bir tiros vakası görül· 
mü~, bekôr Te kimscsiı halk, mecburen 
hamamlara sokularak bit miicndelesl ya· 
pılmıştır. Ban mekteplerde de kızıl ve 
cltek haslalı~ına karşı tertibat alınmıştır. 

• Bursa Merinos fabrikası nmeJcJerinden 
Ekrem, be~ metre yüksekten makinelerin 
üstüne düşerek, beyni patlamak suretiyle 
iilmilşlOr, 

• 9 Nisanda rapılacnk ~Umar Sinan ih· 
tırall programını tesbit için Eminönü Hal· 
kevinde bir toplantı yapılmıştır. lhtıral 
günü mekteplerde Sinnna ait konferanslar 
verilmesi için Kültür Bakanhjlına müra· 
caat edilecektir. 

r:ı Ünh'crslle yabancı diller mektebinde 
:razıh Te söılil olarak yapılan şubat terfi 
imlihanlan bitmiştir. imtihanlara s~mck 
hakkını J:azanan beş ;rüz talebeden 297 si 
mu"arrak olmuştur. 

• Apartıman '\'e han kapıcılığının esuh 
bir şekilde ıslılhına karar verilmiştir. A· 
partıman kapıcıları mutllıka erkek olacak· 
tır. Ayrıca her kalla bir kapıcı para mu
kabilinde işini başkasına dewedenıiye

cektir. 
• htanbulda Ct''\'elcc yapılan mc)"Ta "e 

reni yapılacak sebze hAlinden başka daha 
bir iki pavyon inşa edilecektir. Bu mak· 
s:ıtl:l hfıl için yeni bir konuna ihlb-aç g6-
ren belediye, btt kanun projesini hazırlı· 
yarnk Dahiliye YekAletine göndermiştir. 

KONGREYE DAVET 
Yeıilau Gençler Birliği Gtntl Sekreter· 

liğinden: 
Cemiyetimizin VII inci yıllık kongresin

de nizamnamenin deE!işmesine karar '\"C· 

rilmiş ve projesini hazırlamak üz~re bir 
komite seçilmişti. 

Proje ha7.ırlanmıştır. Yeni nfzamnam&
nin fetkik "'e kabulü için 26/3/938 Cu· 

marlesi günü saat 14 te EminônO Halke· 
Tinde ~·apılacak fevkalı"ıde kongreye bil
tün üyelerimizin gelmelerini rica ederiz. 

C Yeni Neşriyat ) ---
Latin ede blyatı 

tarihi 
Değerli edib İsmail Hikmet Ertaylan'ın 

"LAtin edebiyatı tarihi" adı ile yazıp bas· 
tırdığı eser intişar snha~ına çıkmıştır. İs· 
mail Hikmet Erlaylanın kitabı "Eski Ro
manın içtimaı n fktısadl yaşayışına tari· 
hl bir bakış" başlıklı bir tetkik ile başla· 
maktıı, Barbııı: edebiyatının şiir ,.e ne· 
sir kı~mıı, Jatln edebiyatının cocukluk ça· 
ğı, altın çağı Te liıtin edebiyatının ingin· 
]eşmesi bahislerini ihli\'a etmektedir. Bü
yük kıtada 280 sayfalık ehemmiyetli bir e· 
tüt olan kitap, lalin edebiyatı hakkında 
tam ve k(ımil fikir ve malO.mnt nrmekte· 
dir; birç-0k re~imlerle süslüdür. 

~uharririn emeğini takdirle karşılar, e· 
seri edebiyat meraklılarına tavsiye ede
rlı. 

Rm.IEO - JÜLYE1' 
VV. Şhakespeare'in bu şaheseri dilimize 

Ertuğrul Jlgin tarafından gayet açık bir 
ifade ile tercüme edilmiş ve kllap halinde 
lnkıJAp Evinin tercümeler serisinde çık· 
mıştır. Bütün karilerimlze tavsiye ederiz. 

K A L E M 
Fikir hayatımızda bir yeniliAi ifade e

den "Kalem .. mecmuası, yepyeni bir iddi· 
anın mahsulil olarak ortaya çıkmaktadır • 
Birinci sayısındaki raztlnrdan dıı anlaşıla· 
caAı üzere KALEM mecmuasının bütün ga
yesi genç nesle, edebl bakımdan yeni bir 
yol göstermektir; tavsiye ederiı. 

20 - MART - 1938 - PAZAR 
Öğle ncıriyatı - Saat: 12,30 PUıkla Türk 

rnuslkisi, 12,50 Havadis. 13.0S Pllıkln Türk Fransızca sözlU filminde, CARDlNA ı, R1CHELlEU'nUn gc.ddarano 
he.reketlerluı • • • ve aşkları nı göreceksiniz. 
tıAvetcn Fox Jnlnal DünJ"a havadisleri .•. n 

musikisi. ı 3,30 Muhteıır plAk neşriyatı. 

U Son. 
Akşam ncşrlyalr - Sant: 15,30 Galalasa· 

)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- rny-GOnqfulli~macı:T~~m~adı~ 

Bu pazartesi akşamı SAKARYA Sincmnırnda 

Tenorlar krala B E N J A M i N O G 1 G L 1 
Bu senenin yegttne filmi 

t 

K~LBiN SESi 
Hissi bir mevzuda ve fazla musikili bir film ... 

don naklen. 18,30 Plftkla dans musikisi. 
19,15 Konferans: Pror. Salim Murat (Rnd
l'O dersleri>. 20 Müzen·en ve orkadnşlan 
larorından Türk musikisi ve halk şarkıla
rı. 20,30 Hna rnporu. 20,33 Ömer Rızn 
tarafından nrapçıı söyle,·. 20,45 Muzaffer 
llkar ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları. (Saat ayarı). 21,15 
Orkestra: 1 - Mozar: Don Juvan fantazi. 
2 - Suhcrt: Der Vanderer, 3 - l\lorena: 
Torlajada vals. 4 - Çaylcovski: Eleji. 5 -
J.lnke: Serenad. 22,45 Ajans haberleri. 23 
PIAklo sololar, opera ve operet parçaları. 
23,20 Son halıerler ve ertesi günün pros· 

• rnmı._ 23,30_ Son. - · - ·- · 

Bir polis hika esi 
ÇEViREN: lbrahim HoYI 

(Ewelki giWcU acyımızdan devam) 

Hele, dağdan ismimin bir zincir gibi 
akislenerek çınlamasını duymam hep • 
sinin üstüne tüy dıkti. Babamın beni 
çağırdığım oolamI§tım. Kulak kabart • 
tım. Babamın sesi t>ir kere daha akset· 
ti. 

Ağlıyarak cevap vermek istedim. E
limi, babamın o kuvvetli erkek elinin i.. 
çinde hissetme~ ateşile yandım. Fakat 
bütün bunlan y~adrm ve sadece 
kulaklarımı parmaklamnla tıkayarak 
kaçtım. Babam iyi §c!katli bir a!damdı. 
Anunzı o anda ondan korktum. V c hat· 
ta ha:)'Vanların tığırışlannd<ln ve or • 
manm korkunç boıluğundan daha faz
la ürktüm. 

Köprüden uzağa dügcn bir yola dal
dnn. Tepenin yam.acından ince bir §e

rit halinde epeyce uzanan b·ı yol, lder
'ken ha:~f bir meyil ile tepeciklerin or
~sında muazzam bir kümeye doğru 
kıvrılıyordu. Bir kaç kulübeye rastla -
dım. Ağaçlann aratından sıua ışıklar 

gördüm. Ocakta yakılan ateşlerin çr -
kardığı dumanlardan sıyrılan bu kulü
belere yaklııttını. 

Kulübelerden ilkinin kapısı açıktı. 
İçeriye bir göz attım. Masa. b.aşmda, 
bütün I§Iğı ili.erine vurmu§ bir mu -
mun karşısmda. bir kadın oturuyor. 
du. Yunanlı arkada§; ellerini keyifli 
keyifli oğuşturara.k: 

- Yarabbi §iikür diye §e11lendi1 

nihayet mahut kadına 'geldik!,. 

Hemşerim, Yunanlının sözlerine 
kulak asmadı, ve: 

- Bu kadın kırmıular giymi§ti .. 
Sanki bütün bir alevdi.. diye sözUne 
devam etti; orada oturmu§ bekliyor. 
du. Annemi, akşam vakitleri eşikte 
babamın ayak seslerine kulak kabar
tarak beklediğini çok kereler gör -
mil§tüm. Böyle bekliyen ka.dmlarm 
yüzlerinde daima keder okunur ..• ka. • 
dm beni görür görmez ilk önce irkil. 
di, sonra kollarını açtı. Ve ben de 
koştum, ağlıyarak göğsüne sığmdmı. 
Vücudü sıcaktı. Güzel kokuyordu. 

Göz yaşlarımı silen elleri yumuşak 
ve bembeyazdı. Başımı kaldırdım, yU
züne baktım. Gördüğüm. kadınların 
hiç birine benzemiyordu. 

- Annem elleri, işten nasır bağlamış
tı. Saçları ağarmış ve ka.ab idl Du -
daklan ince ve uçuktu. Fakat bu ka. 
dmm yumuşak parmaklan, pa. ... lak 
saçları, olğun ve kıpkırmızı dudakları 
vardı. Beni asıl bUyüliyen kokusu idi. 
O kokusu ki, bana bütün dünyayı, ve 
dağ yamaçlarında. bana seslenen ba. • 
bamm endişeli sesisfnin yarattığı 
korkuyu unutturmuştu. Yine o tuhaf 
kokusu idi ki, beni daima. bağnna 
basmak istiyen annemin o mUşfik 
göğsUnü bana unutturmuştu. 

Rus: - Hep öyledir; fazilet bir 

• . .,, . '.' .... ' .. " . . : .. ~ 

~ye 
büyücü olarak Y.USddmnmxstn'• 
söylendi. ııe· 

- Ağlamamı kesinse, bU k~ yil • 
n1 yere bırakarak kapıya. do~ık· 
rildU. Evden d1§8.I1Yn. çıkıp k ut, 
larda süzlilüp kaybolm:ısmda.:1 ııılt&. 
hi!j surette korktum. Ha.lbu~e • 
pıyı kapadı, arkasından da. • ~c. 
di. Sonra bir dolabı açb ve bı.t "' .. 
raba keçi sUtü, ekmek ve bir ~~U· 
no zda. reçel çıkardı. Ma.saY3 ()lıtl • 
Bir iskemle çekti, beni oturttu- yafctı 
me çukur bir kase koydu. Zi 
konmuşum. . rp 

Bu sırada, şimdi beni istill~di
kecek, ki molduğuınu, nereden ıııı"' 
ğiml, annem babamın sağ olup 0

9 ~ 
dığmı soracak diye düşilndtıın· ys• 
meğimi yer, sUtU içerken nasıl~· 
lan uydurayım. diye planl&r . fj
dum. Kendi kendime ~yle aediIJl·~· 
ğer, uzaklardan geldiğimi, a.nııeıı;el' ' 
bamın ölmüş bulunduklnnill s'6Y et-. 
sem, her halde beni kapı ciışa.tl 
mcz, yanında nlıkoyar ... ,, -d , 

Fakat bütün söylediği: ~ ;sıı 
mez misin? .• deme koldu ve ~g.ııııı· 
yerek, kenarlarından §ıraları d'1', 
yan dopdolu bir ka§ığı, obllr dU P8':; 
lanma uzattı, sonra, büyük bir de b1S 
ça da erik pastası vereli. :sen# 
kadının alel!de bir kadın olnı 

inandmı. ~' 
Zira, biç bi rkadm, bana bir ~ \ 

de, hem bal, hem de pasta asl~ 
mezdi. . , 

Bir an için aklıma. ann~ t,eŞ 
tığı, ve küçük çocukları, i~oC. 

8 
w 

yip semizlettikten sonra. nudesiJ1 ÇJJ • 
dire nsihlrbazm hik!yesi geldi· t o 
ldndim. Alınak istemedhn. 13~ 11 • 

yine gülümsedi ve tekrar pas~tı • 
zattı. Bu sefer nldım ve son 1t 
sına kndar öğüttilm. 

Rus yine felsefe yaptI: • tuıiı 
Çocukla erkek, ilcisi de a):ıuıo • 

ayni ka.lrb ıtagır. Bir kadm k ~' 
rine güldü mu, tehlikeyi unutı1 

~ w· 
- Pastrı.nm son lokmasIJlI )fllıtdıl-

yordum ki, kapıya gUm güın ~~ 
Haşiyetle yerimden fırladJIXl. ~ıı,dtl1 
beni almaya geldi S3.Ildrın. ır gtS 
sus!.. dedi. Sesini çıkarma, b 
değil. Ve l:apmm ardından: l'f.' 

- Ka.pmım kapalı olduğunu yt<f1'' 
müyor musun? ... defol .. diye h~ 
dı. Birisi homurdanarak uz.ak1 ~ti~ 

Bu minval üzerine, dört: J13i1 U' 

kapıyı çnldı, amma. emcıı~e gttti • 
lamadan gerisin geriye dönilP 

lcr. . ·p t' 
Efendisinin hareketlerini ~ JJef 

den sadık bir köpek gibi, knd ıı'lıı.--~· 
jestini gözümden ka.çırmıynralt uııcf1' 
da oturuyordum. Yavaş ya.va.Ş ~tıl 
me bir ağırlık ~~ü~U, ~i55ct. 
fml fırıl döner gıbı olduğUilU )-ıı' 
tim. Bir el beni usulca kaldJJ'IP' 
muşak bir yatağa. y:ıtırdı. var> -

(Devanı~ 

Bugün MEL 
Sinemanın ve spor aahalannın kraliçesi S O VA 
ile bu senenin en güzel jönprönüycsi Ty R O N E 
"' tarafmdan Frnnsıca ııözlü olarak yapılan 

KAR 
Gençlik • Aşk - Spor • Musiki - ihtişam ve güzellikler' şaheseri 

AYRICA: PARAı~OUNT DONY/ HABERLERi 
Seanslar: 2 - 4,15 - 6,30 Suvare 9 da 

J":'~ '• ..... 

Patlıyan silahlar .. Oten imdad düdükleri ... Sisleri yaran projektörler ara" 
smda bilyük bir aşk .. Sevgilisini felıikette, ölilmde bile yatnıı: 

bırakınıyan bir kadın... /A 
SiLViA SiDNEY ve HENRY FONO 

ıın~ır 
Slnema"ıud8 

Jnunın~ H 
1 Rugllo S A K A R Y A 
................ ı ...... ~ ...... ,,,. 



• 

~Oreşç11er1n se::çimine 
Clün g ece başlandı 

~vrupa şampiyonasına iştirak e- / 7 2 KİLO 
tt, k nıııır takımımızı sccmek Uze- HtlSELfN (lstanbul) -
t.~brlmlze gelen Ankara, lzmtr F AtK Clstanbul) 
--.nııan fle İstanbul klUpleri gü- ilk on dakikada blklm güreşen 
~lert arasındaki seçme mU8aba- Faik, yfrml dakika sonunda rakibl
~lla dün gece saat 7,30 da Be- ne ittifakla hükmen galip saytldı. 
-.lu liaJkevf jimnastik Ralonunda 5 6 KU .. o 
& 1-dı. Bu mUlabnkat:an sonra elli altı 

• ktLO kilonun diğer karşıla~maları yapıldı 
(I.~~ DıUsabaka 56 kilodan Kenan ve İzmirli Hüseyin, gene Jzmlrll A
~bul) ile AH (lzmlr) arasında llyi 2,46 dakikada tuşla yendi. 
,,.,: ~enan çok faik ve atak btr gil- KENAN ( lzmlr) -
i:11 takibinin sırtını 6 dakikada ALI (Ankara) 
ı .. _la1tıkıa yere getirdi ve çok alkış- llk mnsabakayı tuşla kazanan 
~4ı. Kenan, Ankaralıyı derhal mndafaa-
~ue'l'AF A (Ankara) _ ya mecbur etti ve tehlikeli anlar ya-

HASAN (İzmir) ~atmağa başladı. 
"-Gene 66 kilo olan hu karşılaşma- 5 inci dakikada kafası şiddetle 
aeıda Ankaralı Mustafa rakibini gU- yere c;arpan Ankaralı bayıldı ve gtl
'-· bir oyunla yere attı l'e yavaş ya- reşo <l.evam edecek vaziyette olmadı-
.... Ufraşarak tuşla galip geldi. tından Kenan hllkmen galip ııayıl-

~ ktı.o ~;USEYlN ctstanbuJ) -lıll!:T ( lzmfr) -
I MAHMUT (Ankara) 
,ı kilonun bu ilk mUsabak~ına 
~il lzmtrll Ahmet. uzun boyu ve 
'e eıı vücudu iJP. derhal dikkati U
)~lııe tekti. Atak ve nerjfk gUreşf
' clıı Rakibini daha ilk daklkalar
•tt tu, vaılyetlerlne getırmeğe mu,,rak oldu. Ankaralı tamamlle mu
' '-Ya çekilmişti. Fakat buna rağ
lıı 8 inci d.ıklkllda tuş olmaktan 
tıı:::lamadr. Ahmedin yaptığı bu 
-. tuş uzun uzun alkışlandı. 

S.\N T AHS1N (lstanbul) 
Q AJiMET (Ankara) 

~elle 61 kilo ola.n bu müsabakaya 
~llbuldan giren Hasan Tahsin, 
ltı il sene 56 kiloda güreşiyordu. 
llllt ~ne daha irileşmiş ve daha tek-

ltlreştyordu. 

t~tan aşafı ıuımekle &ecen bu 
,

11 
tee ıevkslz oldu ve 20 dakika so-
~ Hasan Tahsin ekseriyetle, 
1rı---en mağlfıp sayıldı. 
""l.OGLU (İstanbul) -

g SUAT(Ankara) 
~ l kilonun nconctı müsabakası 
'- 0llu Ue Suat arasında idi. Sua
'I« ~Uloğluna nlsbetle daha Ustün 
41ı:tu dnha ilk saniyelerde farke-

1. 
? 

._ 
2
ecrubesiz bir güreşti olan Kuloğ. 

.,_\: dakikadan fazla dayanamaya
t enfes bir kafakol ile tuş oldu. 

' 't ktJ,A 
tın. ctzmlr) _ 

ll BAHA (İstanbul) 
~er iki pehlh·an da gtlre~e sert 
~ ldr. Dlrtblı1ertne karşılıklı bir
._ 1 °runıar tatbik eden iki gilreştl 
~on dakikaya kadar bir netice 
t dılar. 

~l''a. ~kildi. Baha alta yattı. iz
)\ tlstte çok kötü talışıyor, Baha
~fak bir oyun bile tatbik edeml-

'll. 

-~:ticede Daha 15 lncl dakikada 
11. ~ll rakibine çok güzel bir salto 
~ t Yaptı. 

1Jp ASLAN (lı;tanbul) -
t.ı_ lZZET (İstanbul) 
~ llbuııu iki gilreşçl arasında 
~1.11 bu karşıl~ma tatsız bir ltlş
Sll başka bir şey değildi Yusuf 
'e; l ve sert güreşiyor, fakat hiç 
\~°:11n tatbik edemiy_ordu. tık on 
~ a sonunda Yusuf kur'ayı kay
~1~k Yere yattı. lzzet bir iki teh-
ltr •alto yapmak lst.<>dl ise de mu' :k olamadı. Neticede Yusuf As

-, lıkınen galip sayıldı. 
~IULO 

tn. <tzmtr) -

l) MU~TAFA (Ankara) 
\'•ha dUdUk cnlar cnlmaz hareke
IJ. ~~en Ankaralı, lzmlrllyl knfakol 
""" kaldı tuş yupacnktı . Fakat lvl 

llu'hrn a m ıştı. 
~l'tu tehlikeli oyundan gUçlUklc 
"ille hın hmlrli hemen h!klmlyctl 
~ lldı ve Ankaralıyı yere atarak 
~~e başladı. tik on dakikada ta

._1le ycrtıe yatan Ankaralıya I 
,._ galip sayılan Iımtrli 1:?.26 j 

'41L rnklblne çok gUzel bir tuş 
l1J:tıtrll ınretçl çok alkışlandı. 

.MUSTAFA (Ankara) 
56 kilonun 4 llnçtl m.Usabakası kll

c;:Uk Hüseyin ile Ankaralı Mustafa 
arasında idi. Hllseyin enerjik ve a
tak bir şekilde çalışırken çok nzut
dUğUnıUz bir kaza. geçirdi. Sol kolu 
çıktı. Ankarah güreşti de hUkmen 
galip sayıldı. 

Küçük Hüseyin kazadan soııra he
men bir otomobile bindirilerek Be
yoğlu hastahaneelne götUrUlmUş, ko
lu alçıya konmuştur. 

l\IUsaba~alara bu •kşam da aaat 
7,30 da devam olunacaktır. 

--o-

Muhafız gücü 
üçoku 2-1 yendi 

Ankara, 19 (A.A.) - Milli kUme ma~
J&nBJ ~ tJsere .............. Pi• 
l.zmlrln Uçok fudbol ekibi ilk k&11ı1&1 -
m:ısmı bu~ fevkalAde mtlsalt bir t: 
vada ve 8 bini mUtecaviz bir meraklı 

kllileslnlu tribUnl~rini doldurduğu ıe -
bir atadmda Ankara lldnclal MubafısgU
cJl ile yaptı. ve 2 - 1 mağlup oldu. 

Mutad saatte ve alkışlar araamda sa
haya gelen taknnlar kıaa anren bir ae
rf'monldAn l'<>nra karfılrkh olerak ~ISyte
ce dizildt:cr: 

Uçok: Necat, Necdet, Ziya, Halim, 
Adil. Muhar, Süleyman, Hamdi Namuk, 
Ali, S:ıit. 

Muhafıqlel - Natık, Saffet Sallh1 

Lütfi, Cihat, Ahmet, Atıf, lbrahim, Rı
za, Iuet, Şahin. 

Oyun hemen hemen müsait eartıar 
altında ba§ladı. Her iki taraf da zaman 
zaman biribirinl ııkIJtırarak tehlikeli 
daldk3Jar )'Bfatıyorlardı. Ve yine Ud ta
raf muhaclmleri yaptıldan hücumlar ee-
113.!'lmda eldo ettikleri çok mUsait gol 
fırsailarmdan acele ve heyocandan isti
fade edemiyorlardı. 

Dakikalar llerledik~e Muhafızın daha 
ağır bastığı ve lzmlr kalesini mUşkil va
?.iyctlere soktuğu görUIUyordu. HattA 
bir aralık Uçok kalesine çok yakin bir 
mesafeye kadar aokulmıya muvaffak o
lan MuhafızgUcil akmcılan 8 inci da.kJ
kada Rızanın sıkı bir ıütU ile Ut sayıyı 
kaydettller. 

Yapılan bu gol, Imılrlilerin kuvvet 
manovfyelcrinl aarsmamıı, biWrls onla
ra bqlamakta olduklan gevoelt oyun -
dan aıynlmalan hususunda bir ihtar ve 
bir tepik mahiyetinde olmuştur. 

Nitekim bu aayıdan aonra daha can
lı ve enerjik oynamıya bqhyan lzm1r 
muhaclmlerinln ayaiclan arasında dola -
tan torı Muhafız kalesini ark mk ziyarete 
ba§ladı. Fakat Saffet "Ve Sallhten mU -
rekkep Ankara müdafaası en mll§Jdl 
vaziyetlerde bile kalelerini muvaffakl
~·etle mlldafaa ediyorlardı. Bu arada Iz
mir muhaclmlerlnd-.ln Namık. Hamdi vo 
Ali Ankaraya blrtau; gllzel gol fırsatı 
kaÇtrd11ar. 

\'azlyetln ya\'al yavq aleyhte bir 
in~ almakta olduğunu anlamakta ıe· 
cilaniyon Mubafıs t elrrar eu1anarak b
mfrlilere mukabeleye bqladJ. 

19 uncu dakika olmqtu. Sağ açık A· 
(Soıru. Sa. 6 sn. 1) 

İ-JgJRUN 

Veni Neşriyat 

Değerli bir eser = 
Belleten'in yeni sayısı 

Türk Tarih Kurumu tarafıntıan 
1937 yılının başındanberi çıkartılan 
Bclleten'ln 3 Uncu ve 4 Uncn aayılan 
evvelce de yazdığımız gibi, bir tek 
nüsha '\"e zengin yazıları muhtevi o
larak tıkmıştır. Böylece Belleten.'ln. 
birinci clldl tamamlanmı' oluyor. 

Yazıların zenglnllll ve tenen11tl 
hakkında bir fikir verebilmek için, 
bu sayıların fçlndeklleri kısa.ca zik
redelim: 

Prof. Afet, T. T. K. Asba,kanı -
Mukaddes Tabanca (Fransızca ter
cemeslyle blrllkte). 

Husrev Sami Kızıldofan - Vatan 
ve H{\rrlyet = ittihat ve Terakki. 

Prof. lsm"ll Hakkı Uzuncarşılı
otlu - Arşiv vesikalanna göre yedi 
ada cumhuriyeti. 

Fevzi Kurtoflu - llk Kırım Han
larrnın mektuplan. 

Dr. Arif :Mllflt Manael - Prelsto
rlk boyalı keramlk kllltUrlerf. 

Halfl Etem - Blyografya: Stan
ley Lane - Poole. 

Wllhelm Brandensteln - EtrUsk
lerln ve trenlerin en eski tarihine 
alt dil tetkikleri (Almanca metniyle 
birlikte). 

Doktor Osman Şevki Ulutıat -
Bursa kumaşları. 

Profesör Bayan Afet, Belleten'ln 
bundan evvelki sayılannda başladı
ğı Atatlirk'B Dinlerken serisine, bu
rada "Mukaddes Tabanca.. başlığı 

altında devam etmektedir; •imdi, 
ErkAnıharblye Kolafası .Mustafa 
Kemal'ln, Surlyeden bir fırsat bulup 
Seltnlğe gelerek, kendisinden yar
dım umdutu bir paş'anm ataletini 
ve korkaklrtrnı mnşahade ettikten 
sonra, Şamda kurduğu lhtllll komf
ıeıtnln .Makedonya oubeslnl bir &"'1C 
•rka4dtfltl l>ltlftte- 'DıbWI 'k1fr4utu• 
nu öğreniyoruz. 

Yazının başlılında bahls mevzuu 
olan sllth, komite kurulunca, batta 
Mustafa Kemal bulunmak Uzere ar
kadatların nterine yemin ettikleri 
ve böylece senbollk bir Jtırmet ka
zanmış olan Husrev Samlnln taban-
caaıdır. 

Atattırk lnkılA.bının ilk adımlannı 
bUyUk bir salthlyet ve açıklıkla an
latan ve bu hususta en tayanı itimat 
kaynak otan bu orijinal ve Jnrmetll 
makalenin, transızca tercemesl ile 
birllkte çıkmı' olmuı memnuniyet
le kaydolunmalrdır; zira Atattlrk ve 
lnkıttbımıı hakkında Avrupa.da ya
zılan en ciddi eserlerde blle, bu me
selelere dair verilen mal6mat, ya 
yanlış ve1a klfayetalzdlr. 

Husrev Sami Kızıldofanın Prore
ııör Bayan Afet'e ithaf olunmuş olan 
Vatan ve Hürriyet • ltUhat ve Te
rakki adlı yazısı, Profesör Afet'ln 
Seltntkte "Vatan ve Hürriyet,. ko
mitesi şubesinin ne tarzda kuruldu
ğuna dair verdlfl tafsllltı teyit et
tikten ıonra, Mustafa Kemal'ln Şa
ma avdetinden sonra, geride bırak
tığı arkadaşlarının, bqladılı eseri 
onun ldeallne uygun bir tekllde in
kişaf etllrdlklerlnl ve haUp Omer 
Naci ne yazı sahibi Hu•revln. ftklr
lerlnl yayacak bir gazete çıkartmak 
Uzere Parlse gittiklerini anlatıyor. 

Parlste .o samanlar a1n ayn çalıpn 
iki gurup vardı: Birinci Prens Saba
haddlnin, dlterl Ahmet Rıza Beyin 
gurupu. Omer Naci ve BureY her 
iki tarafın fikirlerini ve çatı,ma tar-

zını tetkikten ıonra bazı ıartlar dahl
llnde Ahmet Rııa Beyle beraber ça
lışmalı tercih etmlı ve b6ylece bir
leşmek Uzere olan SelAnlk Cemiyeti 
ile Parla gurupu,un bundan blJ7Je 
hangi ad altında çalışacatı uzun u
ıadıya mnnakaşa olunduktan sonra, 
Terak1tl ve ittihat adı, Sellnlkll ar
kadaşlann vatan ufrundakt fara.tat 
hisleri netJcesl olarak ıeçllmlştlr. 

Fakat 1908 lDlnllbını yapan uıl 
unsurlar Atattlrk'tln 7arattılı .. Va
tan ve Htlrrl1.et11 in evl&tlandır. Ka
rllerimll ba iki deterll )'aıryı dllnkU 
sayımızda okumuslarchr. 

Profesör tımall Hak~ U11111CU'fllı-

otlu, ''Yedi Ada Cumhuriyeti,. ne 
dair etlldUnde, tstanbul arşivindeki 
veılkalara dayanarak 18 lDcl aarın 
sonu lle 19 uncu asır başında dot
mut fakat ömril uzun snrmeden or
tadan kalkmı, olan bu devlet hak
kında •imdiye kadar neşrolunmamış 
kıymetll bllgller vermektedir: Mısı
rm Bonapart tarafından togall nze
rlne Osmanlı devleti Fransaya harp 
llln etmele mecbur olmuştu. Bu 
harpte Ruıya ile Jngfltere Osmanlı
lann müttefiki bulunuyorlardı: Rus 
ve lnglllz donanmaları, Osmanlı do
nanmulyle birleşmiş ve tnglllz ge
mlleri Mısırdaki Fransızlan abloka 
etmek vazlfeıinl deruhte etlikten 
sonra Ruslarla Osmanlılar, evvelce 
Venedtk htklmlyett altında bulunan 
fakat ~enedlk cumhuriyetinin Fran 
sısl&l" tarafından tstllA ve zaptı be
rine Fransız htklmlyetlne geçen 
Korf o ve dller adalan uzun ve çe
tin muhuaralardan eonra ele ge
çlrmt,ler ve böylece: Korfo adaslyle 
dlter adalardan müteşekkil olmak 
nzere, Osmanh imparatorluğunun 
hlmayeısl ve Rusya çarlığının garan-

tisi altında blr (Ceıalri Seb'al MUc
temla Cumhuru) teıkll olunmuotur. 
MOelllf, cumhuriyetin dahlU teıkl-
11.tınrn kaleme alınmasından, mnza
kereye memur Adalılardan müteşek
kil murahhas heyetinin te•klllnde 
ve umıımt1etle hırlstlyan mllletler 
Ozerine hA.ktml1etlnl tesis hususun
da Rusyaınn çevirdiği entrlkalan; 
dalma arşiv vesikalarından mehaz
Jarmr göstererek izah etmektedir. 
Yazının sonunda cumhuriyetin ban
dırasının renkli bir tasviri ile Rusya 
ne aktolunan muahcdcnamenln, 
b~a4ıra hakkında bir arz tez'iCerelf
nln (trc;n.ncU' Wenmllı ~t;l:dsl~e lf>\!
fradesl tle blrllkte) ve Yedi Ada 
CumhurlyeUntn mnhtırünll lhtlva e
dem bir metnin fac - scımne•Jerl bu
lunmaktadır. 

Bundan sonra, Deniz Lisesi öğret
menlerinden Fevzi Kurtoğlu, tık Kı
rım Hanlannrn Topkapı sarayında 
bulunan yedi mektubunu fac - Slml
lelertyte birlikte neşretmektedlr. 
Osmanlı devleti tarihinin birçok ka
ranlık noktasına ışık '·erebilecek o
lan bu mektupların hepsi Fatih1e 
hitaben yazılmıştır. 

Doktor Arif MUfls Manselln. "Pre
latorlk boyalı keramlk kUltOrlerl" 
hakkındaki yazısı, 1935 eyllllllnde 
Lenlngr•tta toplanan Utnncn Enter
nasyonal tran Sanat ve Arkeoloji 
kongresinde Tlrk Tarih Kurumu a
dına okudulu tezin, arada geçen za
manda yazılmı' eserleri ve yapılmıt 
kqlflerl gözOnUnde tutarak tadll ve 
tevsi edilml' tekildir. Boyalı kera
mlk kllttnrlerlnln inkişafı hakkında 
a)"DI zamanda gayet vukuflu ve va
zlh btr htlllaa mahlyeUnl alan bu 
1enteUk yazıda, Dr. Arif Mtlflt Man
ael, boyalı keramlk ktıltllrlerlnln bir 
tek ka711aktan çıkarak, Onasyaya, 
)lıııra, Mezopotamyaya, Anadoluya, 
Bgeye, 't'una havzasına .... yayıldık
Jannı. m"terek kaynatm ancak Or
ta Alyada olabileceğini ve bu kUltllr 

dalgalan hamllllnln Ttırk mllletlerl 
oldutuna, en son araştırmalar neU
ce.t elde edilen dellllerle izah et
mektedir. Yazının eonuna konmuş 
otan tran, Hindistan, Billuclıtan, 
Mezopotamya, Şimali Mezopotamya, 
FlllsUn, Mısır, Yunanistan ve Girit 

teramlll reılmlerl ~ bu yerlerde ln
kf1Jaf etml• olan kWtllrler arasında
ki mnnuebetleri canlandırmakta· 

dır. 

latanbul Saylavı Bay Halll Etem, 
1931 de OlmOş olan bllyUk tngUlz 
mtısteşrlk bilgini Stanley Lane - Po
ole'lln hayatını, eserlerini ve ilme 
J'&ptılı hizmetleri kısa, fakat veciz 
bir dUle "nlab70r. 

Onu. Vllhelm Brandenatelntn "l!Jt
ruıkler Te Tlrenlerln en eakl tarl
nlne alt 411 tetklklerl" takip etm.ek
tedtr. Jllelllf. hem ttrkoe" hem aı .. 

manca çıkmıe olan bu :razıda: fllo
Jojlk tahlUlere dayanarak ıu nok
taları tebartlz ettlriyor: 

1) Etrilskçe eski İtalya dlllerin
den hiç biriyle bir karabet arzetmc
mektedtr. Binaenaleyh EtrUskler, 
İtalyanın eski yerlilerinden değil

dlrlor. 

2) EtrUakler, Anadoluda ve Ege
de bir müddet kalmış olan Ttrenler
dlr. Dlllerl esu itibariyle ayııldtr. 

3) Dlllerf'ııde Anadolu. Ege ve Gi
rit ne mnnasebetl gösteren bir ta
kım unsurlara rağmen Tlrenler A
nadolunun en eıkl ahallılnden de
flldlrler. 

4) Matam olan Anadolu dlllerlntn 
hiç birinin, Etrtl.skçe ve Tlrence ile 
karabeU yoktur: blnaenate1h, Tl

renlerle Ktlçllk Asya mllletlerinln her 
hangi blrll!llyle bir karabet teslst im
ktıııızdrr. 

6) Ttrenler, Klçtlk '.Aayanm •ima
li şarklslntıen gelm,,ler, fakat men
telerl Orta Aıyadadır, çtlnktl dlllerl 
TOrk dllleriyle btıııye bakımından 

çok büyUk benzerlikler arzetmekte
dlr. Bnn1e benzerlikleri ise cotraft 
ve etnolojik tartlann a)"DlyeU veya 
hiç olmazsa benzerllll lle izah olu
nablleceflnden, Tiren olaıı Etıilllt
lerln Orta A.lyadan geldiklerini ka. 
bul etmek icap eder. 

Son olarak Kon1& SaylaTI Dr. o.~ 
ma'n ŞeTkl Uladalm "'Buna kadif• 
leri .. hakkmdakl 7UIBtDI okuyoruz. 
MUelllf esas kaynak olarak Buna 
Mahkeme! terl78 81clllerlnl almqtır: 

Buna. Tllrlrlerln eline geçtikten 
bir mUddet sonra. Tlrlt dokumacılı4 

ğının bir merkezi oldu ve 8'n.cı uır
da en ytıkaık mevJdlne effttl. Bar
sanm ipek ve kadife dokum• tezs&li 
lan ve kum'af boyacılılt yallııı Ol
m anlı lmparatorlultında delil, fa• 
kat ecnebi memleketlerde de tlıı al
dı. Bu ean"tla mqgull19t ehil olna~ 
yanlar eline bıratıl11111or ve l&
tlhsal devlet tarafmdaıı 81tı blr IU• 

rette kontrol ednt701'4a. llıUklr T• 
sahtektrlıktan eser yoktu. Faka~ 
on yedinci asırdan tUb"ren 70lıuz.J 
luklar, hllkfımetln haksız ve manuıs 
tedbirleri (1755 te dokumacıların.., 
llnde'll perdah man:yalannı almalı: 
gibi) hile ve yabancı eUerln ite ta.ıl 
rı,muı bu güzel endbtrlnln mali~ .. 
volmaaına sebep oldu. Yaımru. ao-
nuna, Buna kadlfelerinden 11 gtııel 
ntımunenln reıml ko'nmuttur: bun
lar Elen Ziraat Nazırı Bay Benakl'• 
nln, kentıl hususi mnzeslnde bulu
nan kadifelerden mUelllfe gönder<'ll
tt parçalardır. 

Kısa bir makalenin ırnırlannı aş
mamak zarureti, blzl her J'UIJ'& an
cak blr l ki satır basretmelı mecbur 
kıldı. Maamafih bu bir lkl söztın de 
Belleten 31 4 tın, ne kadar kı71Petll 
ve ytıksek seviyeli blr muhtevaya 
mallk oldufunu göıtermele muvaf
fak olacafını Umlt ediyoruz. 

Belleten, Tllrk Tarih Kurumunun. 
kendisine çalışma mevzuu olarak al
dığı bQtUn ilmi sahalara alt arqtır-

malar lhUva etmektedir. Yazılann, 

hem mntehaasrslan, hem de Tlrk 
entelekttlel tabakasını ali.kadar e
decek m6hlyette olması da aynca 
memnuniyetle kaydolunmata deter 
bir keyflyetUr. 

ADLiYEDE TAYiNLER 
lata.nbul icra. memur muaviıılifine 

icra kab'bi Mllni:', lzmir icra memur 
muavinliğine Kemaleddin. Gireaun 

sorgu h~liğine, hukuk mezunların 
dan Muammer, Bursa oez.a evi mlldtlr
tUfüne hukuk mezunlarmd:ın \le KB
çllkpamr maliye icra memuru St1ley
man, İstanbul hakim namzetliğine hu
kuk mezunu CeWeddin tayin olunm111 
lardır. 

Rııı una abone olana:: 
De edininiz 
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Polonyanın tecavüzündeli ~::~~~;r~:~ 
korkan Litvanya ültimato- '"E.ff~m71?~G:=~ 

d~Ur kl: 

mu k t k b 1 tt • -Tek bJr cumhuriyet werl mevcut 

ayı sız a u e ı ~:~~::::~:ouda-
(Vstaraiı l tııd aa)1antada) 

betlerin teessUsO IJe, bu hudut üze
rinde nıevcut bulunan dulwl ltthllktt 
kalkmıştır. Anlaşıuazlığm baJIJ ne
ticesinde, ı;allp veya mağlfıp yoktur. 
Yesfıne sallp, sulh ve hakikattir. 

Kauoas, 19 (A.A.) - Burada söy
lendiğine göre. Diyet meclisi, Polon
yanoı tecavUzUnden korkulduğu ve 
beynelmilel vaziyet gergin olduğu i
çin hükiımetln Polonya ile dlplonıa
tJk mllnasab~tleı tesis eclllmeal hu
ıusundaltl kararını kabul etmiştir. 
RUSYA \•,\RDlı\1 

L'TMEYOlt 
Pnris, 10 (A.A.) - Part Snat ga

.ete inin ftlga muhabiri bllrllrt)"ur: 
Kmmo'de.kl Sn •yot elc;tsl. ı.ıı,·nn 

7a hnrfcl)"O na7.ırı O. IAl&orctb'I :Al· 
rnrct crlcrek, l\foskıwanm 1.ft\·anro 
hnkkını1ııkt hllfUn scmpatMne ra~

men, Sovyct hill·OmcClnln bu memle
kete yardım edememesi mnbtcmct 
old11~'11nu hll<Urmlştlr. 

Sovret f!lçfsfnln hn he7anatı hU· 
,.U'< htr rol oynamış ve f.lhanya. po
Jnnranm mctatth!nl kahul ctmrrll~ 
tak1Urrl" tamıımlyle J·alnnı .kalaca· 
ı-ını anlamıştır. 

CE~f·:VRF.m·::Kt fNTtnA 
Cenevre, 19 (A.A.) - Polonya no

tasının kayıtsız ve şartsız olarak 
Lltvaoya hUkOmetf tarafından knbu
ın. burada, memnuniyetle karşı
lanmıştır. Bu kabul. Kaunaa ile 
Varşo,·a arHında do~rudan do~ruya 

mnıakereler açılması demektir ki, 
bu takdirde Lftvanyanın MlllAtler 
Cemiyetine mııracanttna ınıum kal
mtyacııktır. Filhakika, eğer Lltvan
T• CemlyetA mnrarRat etmiş olımy
dı, bunun Polonya <-lhetlnden çıka
rılacak bazı &ilcJUklerle karşılanaca
tı kat'I olarak tahmin edilmektey
di. 

B11rnda ayrıca teharilz ettirlJdl~t- ı 
ne g6re, Lltv~nyanın bu Ultlmatomt•. 1 
knbulU, lAlvanyanın lstlklrtlfnl •e 
mUlkf tamamlyetlnl haleldar etme
mektedir. Bundan dolayıdır kt :ıa
Jıa rtUnden itibaren Cenevrede ,ı:Prek 
Pnrls ve J .. ondrftc!Rkl I .. ltvanya mu. 
ınesslllcrlne hnslret tavılyelerln -
de bulunmuştu. 

LfTV AN v A PA RLAMmNTuSUNDA 
TARrHr CEt.sm 

J{ au nas, 19 ( A.A.) - Rn~Un saat 
1~.30 da :&...ltvanya pnr!amentosu. 
bUktımetln ı .. ıtvanya • Polonya btıdt
aesl hakkındaki berauatını dinle-

mek Dıere toplanmıştır. 
Kaunns soknkları, bUytlk bir ka

Jabnlık tıe dolu idi. Dinlerce kişi. 
parl~mento blnnsının bnUnde sUkCıt 
tclnde be!•lcyordu. 

Saat 13'de meclis reisi, başvekil 

munvlnl B. Stanlsauskls'e söz. ver
miş ve bUyUk sUkOt itinde kUrsUye 
çıkan B. Stanleauskls. evvelfı, Po
lonya Ultlmatomunu okuduktan eon
ra, nşağıda.lı:l beynnata bulunmuş

tur: 
Bu talepler, bir Polonya ankerl • 

n,n idari hududu geçerek bir Llt -
vanya gUmrUk muhafızına ate~ et -

tJkten sonra HldUrUlmesl ile netice -
lcnen ı 1 mart hft.disAslnl bahan~ o -
larak Lltvanya aleyhine yapılan 

mlsllne tesadüf PdilmPmle gösteri -
lor ve kışlurtmalnr havası lçfnrt~ bl-

~e verilmiştir. Bu hl\dlse hakkın

da, benim için. tahkikatın meydana 
çıkardığı şeyleri tekrnrtnmRktan 
bnşka yaprla<'nk bir şey yoktur. Tah
kikat, Lltvanya RUmrUk muhnfızt
nın . c!eğll yalnız l.ltvanya knnunlnrı 

faknt ayni znmnndn E'ntPrnnsyonnl 
bu.tnk bakımından da dot::ru ve ni
zami bir şekltdo hareket etmiş oldu
~unu göstermektedir. 

Lttvnnya bllkQmetl, hft.dlseyt sulh
çil bir surette halletmek i~ln blr~ok 

te•ebllslerdo bulunmuştur. T.lt\•stn 

yayı tehdit edon vnhlm t<'hllkP RP 

bchlyle \'A ent<'rnnR~·onııl nıllnaM -
betlcrın gnrUlınemlı, .,erMA karışık 

bir vaziyet göstermekte bulunması· 

nı nazarı dikkate alarak, Lttvanya 
hUkOmetl, derhal bUyOk devletler 
hUktımetlerlne müracaat etmiş '19 

aulhU tehdit eden tehlike Uıerlne 

bunların dikkat nazarlarını çekerek 
politik mllzaheretlert ile bize yar -
dım etmelcrfnl rica Aylemlştlr. Bu 
sır mllracaatlar yapılmıştı. Lltvan • 
ya hllltOmett, ayni zamanda adalet 
ve sulh eserine de hizmet ederek. ta
rihimizin bu vahim ar.ında, Lltvan
yaya ynrdıma gayret eyleyen dost 
hllkOme•ıere karşı minnettarlığını 

beyan evler. Fakat, manlesef, bu 
gayretl<'r. Ultlmatomun göncterltme
slno mant olamnmış ve bu nttlma.tom 
ı .. ıtvanyaya tc\•dl olunmuştur. 
POLONYANTN TALEPLERtNE 
MUTAVAAT 

Bu vaziyet karşısında. Lttvanya 
hUkl'lmett, Polonyanın taleplf'rlne 
mutavnnta knrar vermiştir. Ztra, 
kuvvet, Polonya tllrafındadır. Fa
kat kuvvet, bak demek değildir. 

notun mltletln son nefesine kadar 
tstlkH\11n1 mUdafaaya haıtr oldufu. 
nu bltmel<le beraber, J,ltvanya hD· 
kQmctl. hu kararı almak mecburtye
tln"e kalmı,ttr. 

Ru heyannttan sonra, bir mebus 
aşa"?ıdakf karar snrP.tl projesini par-
1AmPntova vermfştlr: 

"Pnrlt\.mento. hUkOmetln Polonya 
UltlmRtomnnu kAbnta me~bur kal
mış oldul!'nnn kabul eder." 

VARŞOVADA. 

MEMNUNtYET 

Varşova, 19 ( A.A.) - Polonya • 
L,tvanya an1a$mazltğıntn hallf Var. 
şova polfttk mahflllPrlncte <:ok bO
yQk bir memnıınty~tle \{arşrlnnmt!J-

trr.. Polon)'.a etklrmmıı,miyest. tıı
lıP.klka. sulh için efdd! bir tehHke 
teşkil ed<'n Polonya - Lltvanya h11-
judundakl vaziyetin normal1e<Jttr11-
meslnl çoktanherl istemekte idi. Ltt-

vanya, notayı kabul etmekle. bir 
lınrbln HnUne geçmiş olmaktadır. Zi
ra, Lltvnnynnın red revnbı vermesi 
takdirinde, Polonynnın kara, denh: 
ve ha\'R kuvvetleri bu akşam BRnt 21 
r!e Tıltvnnyaya hUcuma hazır buJu-
nuyorctu. 

1 tyı hnher nlnn mnhfftler, Ltt- ı 

vanynnm bu kararını hıı7.f devletle
rin Polonya nleyhtarı teşviklerine 

, .. ,.~mPn alm1ş hıılunmııın keyflyetln
ılnn <lnlnv1 nyrıca memnuniyet his-

NEVYORK BORSASINDA 
Nevyork. 19 (A.A.) - LJtYanya

nm Polonya ültimatomunu kabulü 
borsada çok iyi btr tesir yapm2t ve 
muamelelerde bllytık ve umumi bir 
faaliyet başlamıştır.ı Birçok endllst
rt tahvlllerl, dUnkQ asgari fiyatlara 
nn.ıaran blr llA dört puvan yüksel
miştir. 

LEH GAZETELER/ NB 
YAZIYORLAR' 

Var§ova 19 (A.A..) - Gazeteler, 
çıkardıkları hususi tabılarda, ''Lit
vanya yola geldi., demektedir • 

HUkfunet Kuryer Porannl diyor ki: 
Po!onyaya karşı kin hisleri Ue y~ 

tiştirilmiş olan Litvanya efki.numu • 

-mlyesl, kati bir anda, asırlık ananeler 
le bıığlı bulunduğu kuvvetli komşusu 
ıle uzlafmanm mecburi ve elzem ma
hiyetini anlamıotır. 

Yan resmi lskara ajansı diyor ki: 
Polonya ile Litvanya araamda nor. , 

mal mUna..-ebetlerin teessUsU, gerek 
Lltvanya gerek Polonya için ve ayni 
zamanda Avrupa ve bUtUn dünya lçln 
mesut bir hadisedir. Sulh takviye 
eöilmişt.Jr .Eeasen mevzuubahis o~an 
şey de yalnız sulhu te3kll etm.I~tir. 
LITV.ıNYAYA DOST 
E[,/ rJ7,ATILIYOR 

Vcı'l"'.§0\'lt 19 {A.A.) - Po!onya • 
Lltvanya uzta.,masını kutlamak Uzere 
tertip edilen bilyUk bir temhUrat es
nasmda milU birUk cephetıi şefi gene
ı--.! Skavarzinskl. "l.fvanyaya kuvvet 
Ii ve dost elhnb:l uzatıyoruz,, ~§
tir • 
l'RA \'SIZ GAETELERINB 
OôRE-

Berlln 19 (A.A.) - Akşam gaze~ 
leri, LıtYanya - Polonya anlaşmazlığı 
nrn halli dolıı.yrsile memnuniyetlerini 
bildirmektedir. 

Naht:ıusgabe, diyor ki: 
Bu suretle, 18 senedenberl Avnıpa

nın şarkında mevcut bulunan tehlike
li bir vaziyet ortadan kaldınlm1ş ve 
sulh. A vrupanuı bu kısmında tahkim 
edilmfşlfr. 

Lokal Anzelger, bazt lht!raz kayıt 
1an koymakla beraber. dlyo rki: 

Dlpiomatik mUnasebetterin normal-

leştirilmesi. bunı\an böyle çıkabilerek 
herhengi ye.nl bir ha.dh!enin kolaycıı 

\'e suth~u bir ımrette hatıl için tuzum 
lu e rtlıı.rJ ortaya koymaktadtr. 

• Hatay se~ım 
• • 

nızamnamesı 
Mil:et~er Cemiyetindeki komite

bitirdrği i:an olundu iş erini • 
nın 

Cenevre 19 (A.A.) - Milletler ce
miyeti sekreterliğicin neşrettiği bir 
teb!ığde ezcümle deniliyor ki: 

lskendcrJn ve Antakya sancağuıa 
ilk seçim nizamnamesini tetkike m~ 
mur Mıtletler cemiyeti konseyi komi
tesi, işlernl bitirmiştir. 31 k~un~
nide konsey tarafından kabul edılen 

karar sureti mucibince, İsveç delege
si, ittifakla kabul olunan nizamname
yi Fransız hUk<imetıne bildirmek üze. 
re, Milletler cemiyeti konseyi reisine 
tevcll edecektir. Komite, seçimin her 
halde önümlizdekl 15 temmur.da bit
mi§ olmasını tesbit eylemiştir. 

~~~-~----~~~~----~~~~~~~~~~~~.---:-~ 

tturuden:zde milloi~ Hir Almun gem si 
fırt.na var bollı 

Glreson, 19 (A.A.) - Şiddetle esen 

yıl~ karııyel rüzı;lı.rlnrından dUn ak -

şrunclıınb3rl I\nrndcnlzde büyük bir fıru

na b:ışlnmı~. seyir halinde bulunan ufcık 

bUyilk bUtun vasrtaJarı Yona ve Polatha.

ne llmruılnrına sığtndırmıatır. Büyük 

dalgıı.lar sahilleri mütemadiyen döğ -

mektcdlr. Fırtına karada da teslrinl gös-

Kopenhag, 19 (A.A.) - Klawıböge is
mindeki Alman vapuru şimal denizinde 
gece bir nıayna çarparak 10 dakikadnn 
az bir zaman zarfında batmı~tır. 

Svero lsmlndekJ Jsveç vapuru kazıı 

nınhnlline yetişerek kaptan hariç olmak 
üzere batan geminin mürettebatmdan 
21 Jtlşlyl kurtarmıştır. 

. Kopcnha;. 19 (A.A.) - Klausböge -
termlş, bazı evlerin kircmıtlorini uçur- ı 1 barl d k b ı bir tn.r""k n n am ann a vu u u a.ı uu 

muş, hnr.ı nğa~lnr yıkılmış V"' bu sabah neticesinde bntlığı tasrih cdilmettedir. 

fındık bUyUltlil~nde dolu .>n:;r..ı1t1tır. \ Bu ~~ilk gemini allan ve cephane .yuı:ır 1 
Fırtına uEıvam ediyor. oldugu hnlde ispanyaya Huevlva liınanı

na gitmekte ldL , 

- Her muharebede talih oyunlan o
lur. MUhlm nokta kat1 neticedir. Bu 
netkenlıı lehlmlze olacalnıdan emlnb. 

GENERAL FRANKO SOYLUVOB 
Ara;on Cephe.si, 19 (A.A.) - Havas 

,.ajansmm muhabirini umumi karargihm 
merkezinde kabul eden Başkumandan 

Franko a:ağıdakJ beyruıatta bulunmuo -
tur: 

- Zaferi tam olarak istihsal ettikten 
sonra hiç bir toprak pa.rçasmm herhan
gi bir ecnebi devleti lehinde lspıuıya -
dan aynlınıyacağuu alenen beyan ede -
rlm. Akdeniz muvaıenlsinl değigtlrme -
ği hiç bir znma.n nk.lımızdan a;eçirmedik. 
Daha Eden'in fstlfa.smdao evvel Akde
nlz 81yaseUnln Ahenldeutfrllmeel huau
ıunda tarar etmiştlm. Bu denfzln sahJ -
!inde bulunan bUtiln milleUerln sulh i
çinde Y8§&DU1lan lhımgeldlğine aaml • 
mlyeUe kanfim. Gayem bllytl.k ve her
kesin hllrmet etil~ bir lspanya vncuda 
getirmektir. ispanyanın komllnlmı.ln 

garbi A vrupada yerleemeaine mani ol -
makta dllnyaya ve medeniyete bUytlk 
bir hizmet ettJğinl iddia edebUlrim. In
gUtere ve Fransanm arzularımıza ka.rş1 
bUyUk blr otaylş göstereceklerinden ve 
bizimle pek samtmJ blr eeldlde teorik! 
mesai edeceklerinden eminim. EMsen 
Ingiltere ile böyle bir teş.rikl mea;ıl bq

lıımı~tır. 

Franko bundan sonra kendi rıaflarm. 
da hizmet eden ecnebi muhariplerin ge
çen seneki rakamlara nisbetle yüzde 
)irml beo azaldığnu söylemli ve yakm
da .lapanyaya yeniden ecnebi krtalan 
g~nderilecoğl hakkında yapılan .. aptal -
ca lftlra1an .. kat'f r:urette tekzip etmfe 
ve deml§tlr kt: 

..- DUomanlanmrzı ezmek için bbde 
ltl%umundan fazla tıdam mevcuttur. 

Aragon eephc:Jlndeld muzafferiyet 
hakkında Frn.nko §Öyle deml§tlr: 

- Bu zafer, askeri, sınai, ·ve lttmadJ 
kuvvetlmlıi mUhlm surette arttmuı is
panyanın elmnllndekl muvaf!aklyetlmJ -
zln mantıki blr neticesidir. 

FRANSA Sl\'IL ABA.LiNiN 
B01\IBALA.N1'1.\SJ1\"1 PilOTESTO 

ETTi 
Parls, 19 (A.A.) - Sal!lılyettar ma

hafilln t;}yit ettiğine göre. Fransa hU -
k{llnetl, KntalonyaJa sivil ahalinin tay
yarelerle bc.mbardrmaru hakkında Sala
mnnka büMmeti nezdinde bu bombar -
dımnnlann insanlık kanunlarına aykın -
lığını tebarllz ettiren tegebbüalerde bu
lunm~tur. 

Fransız notaamm bir suretine muttali 
olan lngiliz hllkünieti do, Salamanka 
mnkamlan nezdindo ayni tcgebbtlslerde 
bulunacaktır. 

Oğrenildizlne g5re, Fransız htıkfune
ti. general Franko nezdinde bu Fransız. 
llngltiz teDebbUsUno zahir olınnm lçln 
papaltk makamına dıı mtlrncaat eyle -
mlştlr. 

Ncvyork, 19 (A.A.) - Amerikan 
matbuatı &rsctoncUlm Frankocular ta
rafından hava bombardımanına tutul -
masının Amerikan e!kAn umumlyeslndo 
uyandırdığı nefret hlslerlne tercllmaı: 

olmaktadır. 

Nevyork Taymia diyor ki: 
Bonıelonnlılara knrgı ası tayyareciler 

taro!mdan yapılnn cinayet .lapanya da -
hitt harbinin blr ayıbıdır, Bu krtaJlerln 
askeri bir hedcfl yoktur, Yapılan fey 
insaniyete karşı, çocuklara ve hastalara 

karşı blr harpten bqka bir eey değil -
dlr. 

ltalva-Almanya 
görüşmelsrl 

(n~lılz elçl~I dün kont 
Çl)'ano ile J!ÖrUştU 
Roma. 19 (A.A.) - Hariciye nazın 

Kont Ci:ıno Ue lngiltcrcnln Roma bllyük 

elçisi yeniden bir flaatten fazla stlren 
bir mUlO.!:ntta bulunmuştur. lngi& - 1-
talyan mllakerelerl etrafında mahafua 

...... 
• 

Göçmen işı , 
<Vıtarafı ı inci _,f~ 

olarak ba amumi l31erlD içen.ta~~ 
lmkAnlan Ue ceıçlvelemek .,ec--""" 

tinde kalmıştır. ~ 

Bunurıla beraber barlctell ~ 
olduğu kadar fazla göçnıt.11 11-
ve ıetenlore prdan etmels _,,.,. 111-
u,.tta bU~e lmklıılanDJD budufiUJlll ,.ı-
le atmıştır; bu ms.ksaı lkı Y9P':cııııe& 
la urf'b'a& fllzUnden buglİll ~ 111' 
uhtcslndo dokus mllJoa Ura bOIC 
laaıqbr. ...... 

Vul7et hm.S.. O.ret __. ; 
meU g~ea ptlnDek .. ~ ..
kua 16ımek ve,a psteımele 
var mıdır? ef ,,. 

, &luhscu mesclest her eey4ea ~ biiU' 
ra mcselcsf old~ i~in bu b05U6ta .,.ı
lmkinlan hartclnde çareler ele .,.
maktndır. Nitekim önll.mble ~ p
but. lıazlran ayı içinde ısıan~ ., .. 
knn Antantına dahli memteııetıerbl f°' 
mossJJJerlndcn mllrckkep bir kOaıll ttA 
toplanacak ve bu koml91onGJS ~e 
sadooo mnhldr fa!nt uaaıl d •e'-ıet 
genl§letmck \'e cahaJdatınak lçbl e1tl6 

bU~esJ bartclnde para lnl)Jnak. 111 .ı-' 
blr cöçmea btikra.a &emJa etnı~ 
caktır. eti' 

liulha c~ea lllfl9elesl :aıeaı!::.,,. 
amuml l3lcrlnl auaya ko)'U it P _.

maun lılr parçaudır ld lnıaa .. - ,.r 
mı \'Ulleloıt •ekteye qn~ ,
Uyle ıealltetmek mllmldbl oJablllrl _. 
takdirde ecnobJ memleketle~ 
raplanaa alladı~ brdetl .,,ott 
kendi memleketlmlıe celdlktea ~ 
daha ağır tehlikeler lle kar11Jaf0 rtst' 
görmek ve bununla beraber cıertt~tı 
dC\'a bolnmn.mak gibi blr teli.ket r'JJ 
dtışUloeeğt mahakkakttJ'. Jşte Bil eeU' 
Wlct Mecllsl Parti grabuncla teŞkl~ 

len hwmsi komisyon bu eıa&9 ,; 

blmak here göçmen işine mttnıkfltl ~ 
du~ kadar vUs&t 'e nizam TCJ11le* 
relerini an~hncaktır. __.,/ 

~----------------8o1 u cl a şlddctll 
zelzele .!it 

jd r 
Bo1a, 19 (A.A.) - BugUn 88Atcd btf 

37 .geçe 1?ef ~e aUren fldd' "'" 
yer aanmıtısı olmuştur. Halk& tor1'1J 

ren bu sanmıtı, basar yapmanı~ 

Muhafız gücü . 
üço~<u 2-1 yend] 

(tJsttarafı S inci sayfanı~ 
tıf geriden aldığı derin bir pıısta ,ı or 
topu lzmir kalesine doğru aUzUl~t • 
taladı. Kaleci Necati yaptığı eok ,. ,,_ ~ 
sis çıkrula topu elinden kaçırdı- SU gnsel 
rada tam vaktinde yetlşea ŞablD 

9 
, 

bir "utla ta.kmunm lldncl ıoJQnll ya 
makta gecllonedL , 

Bu euretle sayı adedinin yUkSelcıeıtl' 
gören Izmir oyunculan galebi.Yet pıJıl 
se bile hiç olmazsa beraberli.il te ıet• 
makaadiyle tekrar harekete geÇÜe), 

Bu emında Namık'ın çok uz8ktAD 'ele' 
Uği bomba gibi sıkı bir elltil ue ;_.., 
top golposta çarparak geri geldL lr .,~ 
buna yeUaen u.ı;açık Salt plasa b ,,.. 

tJ \'6 ~ırt ruşla hmlrln ilk Eayısını yap ndur 
pıl:ın bu gol ile beraber hakem.in c1 
devrenin BOnunu blldlrdl. .ı~ 

. erstt 
Maçm ilimci krmnı da aynı 1 tııı' 

tınd:ı devam ederek devre o~;; 
doğru uaynnı dikkat bir vaziyet 0 el -

Muhafızın sollçl Jzzet bir bllcUJSl rf dl 
nnmnda karpma çıkan mndafü~,. 
atlattıktruı sonra pek yakin bir 01

1 
ısıU" 

den şUt atacağı sırada I.zınirtl 88 ıol' 
dnfi kolundnn ,tutup çekerek b; bıJJ'd 
mani olmak istedi. Hakem bttta~et!O 
penaltı ile ceıatandırdL Fakat '11eJ" 
çektiği bu tem wnıeu kalectnln ~ı~ 
ğtnda s8ndll. Bu suretle de tıınlr )1Jf ~ 
mukadder olan bir nç0ncn golden 
ttlmUJ oldu. # 

Oyunun bundan sonrald ]Cıll11l1 ti ,ı -
ziyade MuhafızgUcllntln baJdn1l:Y~ııdeıa 
tında faltat golsUz olarak geç ııed
maç 2 - ı lımlrln mağlubiyet! ue 
cetendL fJlt" 

Misafir taknn ikinci maçını yatır' 
biye idman yurdu ile yapk~ 

edilen ka•'t sUkfita rağmeıı sJl',ıı fi' 
aç~ olduğu ve meııelen.ln ~ 
rişlldlğt zannedilmektedir. ~fil" 

Gerek ltalya resmi mahafill 18 tJI' 
gitlz elçilik mahafill yap~~ 
mllzakerelertn muftffaklJe~ 
•eeell lauusunda nikbin 



• 
J 

Dlzdarlyede bir Aile faciası - -Ç A P R A Z 

Qir garson kaiısı- Keı~~~;:-:~;::sı 
tıı ve.kaynatasını 

öldürdü 
Ustası Mehmedi de muhtelif 

yerlerjnden yaraladı 
Bir kıskançlığa kurban giden Zebranın 

vücudunda 15 bıçak yarası ,·ar 1 
~VVelki gece Sulta.nahmette Di.z. mak istemiştir. GözU kızan Emin he
~Cdc bir aile faciası olmuştur. Bir nıen bıçağına saldırınca, Zehra ile ba
illct~ .. kn.rAsını ve kayın babasını ba..sı dıf.>&rı fırlamak istemlelerse de 

\' UŞ, ustasını da yaraı3I1U1tır. Emin kanama bı~ağmı saplamı§tır • 
.._~kanın tafsilatı §Öyledir: Bu sırada araya giren ihtiyarın da 
~11.(J • 

'1ıttı arıye:.de çeşme sokağında 37 birkaç yerine bıçağım 80kup çıkardık 
'araıı kargir kiiçt!k bir evin bod- tan sonra oda.dan d~:ırı fırlayan ka.
de b·katında 28 ya.ş..n.ia Emin ismin- nsının arkaamdan yeti§U1iı. yere dil· 
~h tr Kastamonili, kansı ~ yanmda ıilrdiiğll kadının vücuduna on bet de-
~ve Uç çocuğu ile oturmakta.dır. fa bıçağını sokup çıkarmıştır. lhti· 
~ klarm en hUyiiğü sekiz ya§m· ycır, Uste yatan aşçı Mehrnedi uyan-
t"1h· B!rlnin adı Meliha, diğerinin drımak Uzere yukan kata çıkm11, 
~ UçUncUsilnün Mcdihadır. oraya düşmüştür. Emin karıamı öl· 

tlık~ Divanyolu.uda 122 numaralı dlırdükten sonra yukarıya çık.mıı, 
~ da aşçı Melır.ıet1jr. yamnda ç:ı- yt"?rde yatan ihtiyarın üzerinden atla-
._ k ktadır. Mchır.ct de ayni eYfn or- yıp ev sahibinin odasına girmi§, ya~ 
~U~nda ihtiyar b:\ba.r.ı Muhsin ile ğından fırlayan Mehmede de birkaç 

~ oturmıikb:!ıl'.. bıçak saplamıştır. Mehmet kuvvetli 
~b met bekArdır. Eminin karıgı olduğ:ından Em'.nin kollar.nı tutmuş 
~ta, gilndilzleri Mehmed!n odasını tur. Bu sırada da Mehmedin babası -! stlpflrmektcdfr. 

llt• Muhsin de uyanmıg, bağırmağa baş-
~ na mukabil de Mehmet hen:en lamı9tır. Feryat üzerine katil ustas1-

ı 2 .,__.__,_-+-...,..-

3 
' 1--+-~-ı--t--+,,o~ 
5 ~+-..,_f--~ 

6 
7 1 : ,-, 

Dünkü bulmac:aDID halledilmit tekli 

ı 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9....,........, ....................................... ..... 

Yukandan aşağı: 
l - tçkf içenle,. için söylenir, bal

t.a.nm elle tutulan kısmı, 2 - Dünya
nm en bliyil.k n~hrf, bir nokta 3 -
Gemilerin sığ.mdıklan yer, çalı§tllak. 

4 · - Fasıla, bir nota.. 5 - Ç-0k sar
h~un yaptığı şey, atm tersL 6 - Bir 
nota, ismi olup cismi olmayan bir kuş, 
7 - Tehlike anmda yeti~. 8 - Bir 
renk. 9 - BUyük su kabı. 

Soldan sağa: 

1 - Hırsız. 2 - Deniz generali, 
ha<Jmt manasına, 3 - Vapurlarda ya-

~dgnn zehrn ile çocuklanna yemek nı bı.raknuşttr. ~çı Mehmet don göm
)1)1 erınektedir. Emin de lokanta da lekle kendisini sokağa atmı~. evin dl· 

~~Ç?nckte, ayrıca haftalık da al- ğer katında yatanlarla ayni katta rm çok ehemmiyet verdikleri bir hav. 
ba1tıtı ır. Garson Emin evine hiç oturan bir g~nç uyanmıştır. za, gaye. 6 - Silt fnhlsal eden çiftlik 

tacak yer, 4 - af, hrlstiyanlarm ~
pmclıklRn pewmber, :S - Alr.ıe.nla-

7-KUROM 

_. · ,·. ı._tanbul Beledive~i ilanları 
ı .., ... _·· ~· ... • .. • • - • • ' .' . ....... 
Senelik muhammen k1ro.sı 230 ııra olan BUyUkadada Rıhtım caddesi 

sokağında Uştilnde odalar1yle beraber gazino 939 senesi Mayıs 11onuna ta-. 
dnr kiraya verilmek Uzere acık artırmaya konulmuştur. Şartname1t Le. 
1azım MUdllrltlğilnde görülebilir. fstek ll olanlar 18 llrnhk Uk teminat mek· 
tup veya malthuzu ile 21 - 3 - 938 pazartesi gilnll ıfaat 14 de Daimi Enctl· 
mende bulunmalıdırlar. (B.) (1227) 

ıstanbu ı Uelterdarhğındanı 
1 - ?da yanm Burgaz KtıçOkcekmece glUO 11aydlye rnsumunun 1 mart 

938 den 28 eubat 941 e kadar ne 11enelll1 l6 gO.n mUddeU• açık arttırmaya 
çıkarılmıştır. 

2 _Sabık bedell (10261) lira (20) kuruş muhammen bedel de 
(6000) liradır. 

3 - Acık arttırma 1 nisan 988 cuma gttnll saat U de AT Vergilen 
MUdürlyeUnde yapılacaktır. 

• - Muvakkat teminat ( 4 50) 1l radır. 
6 - İsteklilerin şartnameyi görmek ve fa7Jn malQmnt lllfmat tızere 

her gi\n Av Yergileri MlldllrlyeUnde mOteşekU komisyona gelmeler!. ll!n 
olunur. (1528) 

Etimes'otla inşa edilecek Lojman b:nasının 
kapah zarf usuJlylo eksiltme llAnı 

P. T. T. Genel Dlrektörlüğiindcn: 
ı 7 Ankarada Etlmes'utta tnea edilecek 51684 lira 76 kuruı keşif b~ 

1elll Lojman binası kapalı zarfla ekf!Jltmeye konmuştur. 
2 - Muvakkat tcmlnn.t 3834 lira 24 kuruştur. 
3 - Eksiltme 30 Mn.rt 938 Çarşanlıa gUnll saat 15 de P. T. T. Umum 

MlldUrlUğU binası içinde toplanacak arttırma, eksiltme komisyonunca ya
pılacaktır. 

4 - Şartname n pl!nlar 268 kuruş bedel mukablllnde Ankara.da P. 
T. T. Levazım MlldilrlUğUnden. lstan bulda P. T. T. Ayniyat şube mildOrltı
~nden alınacaktır. 

6 - Taliplerin kanuni vesaikten maada Nafıa Veklletlnden almmtt 
mUteahhltllk vesikası ile birlikte bir defada en az 55000 liralık inşaatı te• 
ahhUt ve ikmal eyledlf;lne dair vesika. 

6 - Taliplerin bizzat diplomalı mllhendls veya mimar olması nyahut 
diplomatı mUhendls veya mimarın bu inşaat ve teslsaun fenni meaullyetlnl 
deruhte eylPdlğlnl ve mukaveleye bu şnrtla tmza ko;yacatını han blr teala· 
tıütnnmeslnf ibraz etmeleri JAzımdır. 

7 - Talipler teklif mektuplarlyle muvakkat teminat makbuzunu 'H,.. 

!lanka teminat mektubunu ve diğer k::ınunf '9esalkf lhUva ede'!ek kapalı 

zarfını yukarıda 3 iincu maddede yau u f!aatten bir saııt evveJlne tadar A ... 
h.arada P. T. T, Umum Mt!dllrlü~Q btnaaı içinde toplanan eksiltme kom._. 
yonu refe1f/Hne makbuz mukabllfnde tevdi edeceklerdir. (637) (1321) 

' atnakta, aldığı paralan da kan-
~ ~?nıemelttedir. Katil alt kata lnrni§, kansının ~ '1 - Bir nota, bir ağaç 8 - Fasıla, Kntah,,a Sulh llııkuk lldklrııllöinden: 

L. "Ç Ç()c:t.L: ekseri zamanlar Zehra.nm dl UzerJnden atlayarak uyanm11 olan lezzet, 9 - Çıkrverme. 150 ilk listeye dahil 106.f No. lu ta-
~ dö d ki k k ğm al 1• nunla Türkiyede hakkı temellükten mah· ıı-_ ~. 1.resıne mt--"ir gltmektedır' ter. rt yaşın n ızıru uca a m--v, ı h '"'tl OlU nım Kfit:ıhyah Doljnlarlı oğlu bra ime 
lle ının evini ihmali yil%Undcn karısı bir bardak su içmiş, uyumakta. olan 1 .. - -------------:!!I kanunu mezkQreden evvel ölen babası R:ı· 
~ ~larmda iki sc-ncdenberl daimıı diğer iki kızını C!ptUkten sonra 90k&ğa p O R S Jİir. ııihten münlekfl mallar:~. fi~zıat lasn~·e et· 
a,,."ga olmaktadır. BaT.all kadın koca- fırlamı11t:r. Civardaki halk ~1 Meh· memesi sehebly1e bu m!iııann 'b'eckllerl 
:"ll din b w k dah 1 soka~ 19 3 . !?38 ----!lı kendisine verilmek üzere hükfımeıcc t:ıs-bı. • bazan kocası J:arısmı bırakıp me agırl\ra a evve 6 .. 
~.,ft... Udedt a'-""' ay.,~amalt' -dırlar. fırladığını du'-"duguw ndnn hepsi katilin fiyesl olbaptı:ıkl protokol ahkamından 

,.., "' .1u .. _ w " Wr.Alannda flldn tea,.,.uı rıanııu. ,... bulunmakla ndı gecen tbrohlml remsi len 
~·- 1hayet bir mUddet evvel bı!:ak ke- kucağında çocuğu ile yandaki so1cağn ::.~e ::'':!'°~::."':::":u,.~ hazine vekili ile öIO Rasih varisleri Zeliha 
t-ıı 1\ dayanmış, Zehra kocasmdan ay- saptığını görmüşlerdir. ,.. A •• A L A lf "e Nuri ve Azime oralanndokl lznlel şuyu 
\tı~ı~'.·. Ütere mahkemeye mUracaat Katil Emin doğruca Sultanahemede , P'ranJl 'bO • Mark "o._ d:ı,,·ı:ısı sonunda: Be, parça gayri menku-
"' ~i:ır. çıkmı3, oradan blr Fatih • Harbiye • Dolar 1~1 ~ıou ~:l.. ınn snlılarnk paro~ının hi,sednrlara veril 
'""'- mesi suurclile şu)'UUn izalesine dair "eri· 
~-~ Kastamonuda bulunan baba.St tramvayına atlı;ımış, Beşiktaşta akra- ' Uret ıv.a • Peııgo ~ - len karara bln:ıen artırmaya çıkarılım 
~~aıı d k k ba.~mdan Osmanm evine gitmiştir. • Helı;lka rr. 84 • &A1 1' - hudut ve evs-:rı solrcsl şnrtnamelrrlnde 

Katahua Sulh Hukuk Hdklmlllfnden: 
150 ilk Hsıeye dahil 2064 No. lu kanım

la TOrklyede temellQlt hakkından mıhnım 
KOtıhyalı Do~alnrlı oğlu lbrahlme bna
nu meıkardan evvel 6Jen babası Rasfhlea 
müntekll mallarını bizzat tasfiye etmem .. 
si hasebiyle bu mallann bedelleri kendld· 
ne verllmek liıere hükQmetce tasfiyesi ol
baptaki protokol ıhklmmdan bulunmakla 
adı geten tbrahlmi temsilen Hazine veklll 
ile ölü Rasih varisleri Zeliha. Nuri, Alime 
nralarındaki dava sonunda Oç parça ,.,.. 
rl menkµlün satılarak parasının blssedar
l:ıra taksimi suretiyle fUyuun balesine d ... 
lr verilen karnra binaen artırmaya çıkan· 
lan hudut ve evsafı aalresl tartnamelerla. 

• 

"'lllfııı çavuşa a me tup yazara Emini gece yartc!J gözll dönmüş bir • Drabmi.,. 241? uınar f>:I, - yazılı tn köyünde bü.lb{lllfik mevkllnde 
' e geçinemiyeceğin}, ayrılmak Jd w J8Vl1,fe r'I. (ıSJ k°eD 1500 Jlra muhammen kıymetli 40 dönüm 
ıı .... e. tnahkemeye bncrvurdu'.'!unu, ken- vaziyette gören Osm:ın ne o ugunu • &.Ye :.!3 • Kron ll•eı: 62 - • d 1500 
'<il,, ""'" ~ l ı tnyır ve knsahnnın koru eıvnrın a ~tırıl alıp Kastamonlye götürmek sorunra §Öyle ccvaTJ verm ~Ur: l'"tuno 7U. • ı::ıı.eruu 6Sl- llro kıymetli 5 dönüm çayır ve baicck 
~l' !'e lstanb:ıla gelmesini bildirmiş • - Zehrayı öldU:-dilm. Aşçı Mehme- 1 Kroo Çek. 81. • ı\Jtua köyünde buz:-ifıcı mevklinrle 40 llrn kıy· 

de yazılı 174 metre murabbaı herine ı 
mebnA zemininde dört birinci kattı d6rt 
ikinci katta dört üçüncn katta keza d6l"l 
odayı hni ve her katta mlktan urı .. ıo. 

ll' 72 Yaşında olan Zehranm babası di de yaralndım. işte kanlı bıçak.. 1 ~=~vu. ~ ı<rınımot metli bir ve iyde deresinde ıoo lira kıy-
t.~.ıı. çavuc "t.·irmi bes ... nn evvel fs.. Osman bir fırsatını bulup Beşiktaş ·---- Ç .,_ •· , E I!:' - - - - ·• melli be~ ve dere yeri mevkilnde 20 llnı 
""1\ı;ı ~ "' - 6

"' k i k b' b ta •• ~ • ... " kıymetli 20 dönüm tarla TC bu \'Cresc 
'i~la selmiş, dnmadı ile görilşm!.'.ş, mer ez ne o~muş, ıraz sonra zn ı 1 ~ 

003 
• llad.riO cı ~1., ne ölü Rômll oğlu Ahmede ait k:ıv:ıfhanc 

~d lt etmiştir. Emin bu sözlere de memurları ile birlikte gelmi§tir. Me- • ...,... v,.8.,, • öerUD ı.~G 19 çnrşısındn 200 Jlnı kıymetli bir bnp dl· 
~ll:~I etmcmf€J, karısından eilphelen murlar katili yakalayıp Alemdar ka· • Nevyon 14 ~..., • ... .,...,._ 4.16J6 kici diikkftnı 19/4 /938 salı gfinll saat 1' 
'.lr!ı.~llll ısöylemi~lr. Zehra nrtık Eminle ra.koluna getirmişlerdir. \"akadan nö- : ~'::. t 6111 • Buaa~ S.Uô~l de mahkeme knleminde satılacnktır. 
'"!!~'- bet · Udd i wni m vini haberdar • An .. - 1 ..... 1. Artırma şartnameleri 25/3/ 938 den 'da "cıntaet>ğmı söyleyince ihtiyar <:1 m e um ua • Atına !!6.7 6o -~... "" 

rn edil i• e Un.mi• Zehra ile Ha s-•;ı-'. . üeı~• Bl.l&>i itibaren açıktır. Almak lstlyenler % de 
~. ,..,. ntah1:eme i~ini takibe başlam!!j- m 11• ve ge ı;o· • • Cıerınn -. .. ~ .,. - on nlsbellnde teminat verme~e mecbur-
i'!\' uarı gUn evvel de Zehra çocukla- san çavuaun öldükleri tesbit edilmiş- • 8of1a suu-ıu • foııotwna t.1-S3 durlar. Muayyen g{lnde O-; defa C'&Aırtırıl· 
d~ıe babası ile Be~iktaştaki kız kar- tir. Ağır yaralı o1an ve karakola ko- • Amaterd&lı• 14~<>0 • tnııkh.llaı 8.082.> dıktnn sonra en çok arlırnnın üzerinde 
ıı_ ':ne ıniı:ıafı"r gı"trnl·~. dıt .. saat dörde 6UP cinayeti haber veren aşçı Mehmet • Pral 11'·'-' • l.UOun 

80
· • bırakılır. Alıcı verilen mühll uırfında 

"il-: - .,, ~ ld n1 • vı:fll.U us.ıı • Moüon ı? ı 002.J k 
15 0 ,ru eve dö:ı.mfü•lC'rdir. Ccrrahpıış:ı. hastahanesine ka ı • parayı vermezse nıaıe borulara R n 

A'- - t - ~ H A 11 • mllddclle yeniden müzayedeye konulur. 
~\.~~çı Mehmet, garson Eınlnle bir- mrş ır. 4 'lıs;'1! ak Katil Emin gece s:ı.at bire doğru ltl Hauku1 10 .,, Ştr H11yny Bu ikinci artannndn en ıi)·ade artıranın 
~\. Şam üzeri eve gelmiş1crdir. Anadf>IV ııs 1:ı :..~eata 12 lb üzerine fhnlc olunur. 
lıt "illet Yemek de getirmistir. Zehra eve getirilmlo, mahallinde keşif yapıl KeJ ı ı:, Merku &nıı lüO lki ihnle orasındaki fark ve fnlı önce 
~"'!>aı bası Emini içeri almamışlardır. mL5tır • _ atlkrazıar - , ı:hv•U• - alandnn tahsil edilir. nu (la)·rl menkul· 

""- n k KATİL ANLATIYOR !erin ihalesine kadar birikmiş vakıf lca· ı~ .... 
1 

apıdn durmuş, ahçı Melımet • ıeu r.Hor • 1917:> ıeeıctr1J1 
"• )'& Emin cinayeti tamamen itiraf ede- I _ 0 _, resi ve 20 senelik taviz bedelleri ve clelln-

~, b girip kadınla kocasının arası- • • • ~ ı .. 2 rram .. , ll)·csl alnna altıir. Fıııla mnlt\mnt almak 
~ 1.tlntak istemiş, fakat kadın artık rek demiştir ki: • • • • 0 lJ 22 ttıııum lsliyenlerin molı 1:cme boş ktillhl mun,·I· 
ta.A.!JeYin bittiğini, mahkeme sonuna - Karımdan ~: 1ı'ıeleniyordum. u. ' • • • w ı. c. "ftM1nhl • .o 60 nine müraca:ıll:ı 938: 10, 11 dosyalardo1<1 
~ k 1 "'" zun zamandanbe.ri aşçı Mehmetle mu. • l!!rstenl lııUk 1.19 ti ıt.Mdnl1t D ~G şartnnmelcrl oku:rabileceklerl müşteri 

IQ ııı,, ocas!nı oda.Jrr.a a amnyaca&•· a. ı:nuruır Uö Olı '""'""" m ~ k 
\. ""lPl na.scbettc bulunuyordu. CürmU m* ı 

113 0 
~tırMlllllt a 40 10 şarınamrde ı·azılı hfillin ~cnıitl abul ,.c 

~h emiştir. Bunun Uzcrine nhçı but ""apmak için fırsat gözlüyordum. l r....•.t.•l.tk·'·"'•h•ı•n----------- _ı=u=rn=r.=h=nl=•l,:;· ı:;;m;:=is=k;nı;;;cr:;m;;i~ş;:o=ln=c=:ı~=ı=. ~:-:-~ illet dışarıya çıkmıg, Emine bir " - ,. 
,l>ara vererek şöyle demittlr: Beni eve bile almaz olmu§Jardı· Bir ' 
~ bl 'hunıar seni istemiyorlar. Bu ge- ay evvel ekmek bıçağını bilcttim. Ak
~ı;~_o~tde yat .. Bakalrm yann ara- şam Uzerl beni eve almayınca civar-
~ "ltlablliriz belki.. larda dolaştım. Sonra arkadaki ağa. 

~?tıı lıı. Parayı alm:ş, kapıdan uzak- cm üstüne çıktım Aşçı Mehmetle ka

~'· f altat sonradan meydana çık· rım bir yatakta yatıyorlardı. Daha 
Q röre civarlarda doleşmıetır. (azla dayanamadım . .Aşağıya inip ev· 

?ıııı.a:°' saat yirmt Uçe do~ evin :ra· vell kanmm U7.erine atıld!m. Onu 
tt~tı ltl tahtaperde ara'ığtnd:ın lc;erl 1 vurdum. Mehmedi de öldürecektim. 
~l'tts tının doğru yatağ:nda bulunan 1 Kactı. Falmt ihtiyarı vurduğumu bil· 
d~:rn ll?.erine doğru gitmifi, uyan- miyorum. Een namusumu temizle-

' k bağlrmıştır: dl m.,, 
Tahkikat dün akşama k(l.dn.r devanı 

etmiş, katilin iddiası üzerine evde 

Z a h 1re Borsası 
t• ·•· ••• 

Bulday yumuıat 
Bulday sert 
Arpa yemlik 
Arpa Anadol 
Çavdar 

Mısır san 
lç fındık 
Tlflik mal 
Yapak Anodol 

Ge c:ı 

tLı P& 

5 21 
5 20 

' 16 

' 3 
' 32,5 

' 32,5 
84 -

117 -
5:? -

IU h 

5 32 
5 2S 

5-
3.( 10 

124 -

Git' en 
~ ~1 gün evvel birisiyle knvga et
\te~lll rıa "boynuzlu., dedi. Sen ah~ı 
~ etle oynaııyo.-sun. 

h ~~lt~U:::len kad n!a nrııhrmda lmv· 1 
-a ~aı:ş, ayni odda yer <'!:f yntnk- 1 
~ "- Zebranın baba!l1 lia:!an c;a • ı 

lJ)'annn,, Emini dıpn çıkart· 

uzun süren bir keşif yapı'mı~tır. E- 1 ~~ctny 
mir.in karısını hakiKaten bir cUrmil \":::k 
mc"'hut anında mt, yo!csa lmıkançlık Un 
llaika:ıilc ı:.ıi öldürdU1'U bu tahkikat; 1 .. yal 
eonunda belli olae&ktTT • ·-

223 
75 

Ton Porsuk 1060 J\del 

" Yulaf SO ., 
87,112 .. l\lısır 48.t/2 " 
76,3/4 " Fasulye 20 " 
94 .. lç fındık ~1,114 • 

nuGON' KAT.KACAK VAPURLAR 
Snat 
12 

9.30 
R.30 

10.30 
9 

12 
8 

\'arııırrın adı Gilllğl flOI 
Tan J\nrodenlz 
Uğur İz.mil 
Kocaeli Mudanya 
lzmir İzmir 
Tnn:ır !mroı 

GEi.El.EK \'APURl.AR 
Cumhurh•ct Knradcnlz 
Kemal Ayvalık 

Satılik - Kirahk 
Blg ı ltazr.sı civarında Pekmezli 

karlyeslnde kAln ateşle müteharrik 
d6rt tr.şh hlr un fabrikası sauhk ve 
kiralıktır. ErenköyUnde. Ethemeten. 
dl caddeelnde 2 numaralı klSşke mU· 
racaat. (Telefon: 62 - US) 

ve 45 buçuk metre murabbaında havlu .,.. 
milştemllAta salreyi muhteTI (COOO) Ura 
muhammen kıymetll evvelce 0s • 
mnnlı Bankası Hlihaz olunan Tf 
halen Nafıa Dairesi tarafından ft
gal edilen bir bnp ktırglr bina ile kapa• 
altında menziJhane yndedilen 225 metl'9 
murnbbaında tahtanı flc bap ı.ııhire koJ'
maya mahsus d{lkkAn ve bir kahvehane Te 
bir natb~nt dfikkAnı ve tahtnnl bir ahır Te 

ftc odayı mOştemiJ 300 Ura kiymelll men· 
zllhane ve cami kebir civannda 90 met.-e 
murahb:ıında 800 lira kı:rmctinde ekmekçi 
fırını 14-...f-938 perşenbe gfinQ saat l4 te 
mahkeme kaleminde satılacaktır. Artırma 
şnrlnnme"I 20-3-938 den itibaren açık .. 
tır. Almak isteyenler % on nlııbetinde te
minat ,·ermeye mecburdur. Muayyen gfin• 
de {iç defıı bnğırhrıldıktan sonra en çoli 
artıranın üıerlnde bınıkılır. Alıcı verlleJt 
mfihll zorrında pııraı•ı "ermezse ihale bo
mlnrak on beş 11nn müddetle yentden mft. 
ıayedeyc konulur. Bu ikinci artırmada 

en ıiyade arlıranın üzerine ihale olunur. 
iki ihale arasındaki fark "e 11eçen sOnle
rln fob:I örıce olandan tahsil t"dlllr. Mn .. 
teri ~nrtnamelerlnde yazılı biltnn şeraiti 

lcabul \"e ltlraı hakkını şimdiden fskal et· 
mı, sayılır. Bu pyri mf'nkullerin ihaı .. 
tölne kadar birikmiş belediye ve evkaf 
borçlarlyle 20 senelik tavlı bedeli alana 
aittir. Faıla mnlt\mat almak fsteyenleı: 

mahkeme ba~kAtlbl mU&\'inine mQracaat•' 
la 9!i8-9 dosyasındaki ,artnamelerf oka· 
y:ıhllirler. (24982) 
~~~~~~~~~~~~~----

Z AY l 
3298 num3nıh arnhncı ı>IAlcamı zayi ef· 

tim. Yenisini çıkarnca!ıımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - Unkapanı Ayazma catl• 
desi lıı'o. 277 Muhiddin Yılma:. 

(2498')' 

Z AY l 
Cntnlc:ı Jı:ıızasının Amnutk&y thtl,_ 

heyetinin Azı mühürlerini kaybettik. Y• 
nilerinl alara~ıı. HOkllmlerf yoktur. 

Arnavııtkö11 he11et d:nlarından 
Haa.n Ktkun SIJle11maa l'ı,_ 



•-ıtURON 

'Kadmlılı bir çok bDdl mea 

l 
§akkatlerden kurt&ran en blrln. 

em l• el sevgillmi7.dir. Adet pmanıa. 
nm'1da emniyetle kullanılır. Ta
ravet ve letafetimhi arttırır, 

gürbüz evi.ad sahibi eder. Asabt hastahkla.rda.n. rahim, nme ve 
Uübaplarmdan, aybaşı ağrı, aancı ve kapıtılarmdan korur. 
En ince elbllelerimiz nltmda sezilmez. !ptidal tekil olan bea1er 

' ve pamuk t.amponlar mikrop ve !eli.ket )'UVUJ<lır. Sakmmız. 
Adet zamanlarmda yalnız FEM1L ve BACINI k11Jlanmakla 11h
hatlnlzl ve yuvanımı eaadetlnl lligorta ediniz. 

EM a 

o 

-
ir:in ? 

Çanl<ü ASPiRTN senere.: .. 
denberi her türlü soğukar.i 

4 
; , Jı1 gınlıklarına ve aOrılara karşı 
· tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

t • b ,,. 
..t.ıs at etmiştir. 

AS P_i R 1 N in tesirinden 
) 

emin ... olmak 
~ 

için lütfen ,,. 
ft " 

__ şına_dJkkat edjo,iı. 
EB 'm~ 

................. ... 11111--• Dr. Ihsan Sa~i ··---
Göz Heklmu 
Dr. ŞllkrU Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımanı 

.. 

öksUrOk şurubu 
Jksürük Ye nefes darlığı bofmacı· 

ve kızamık öksürükleri için pek rr 
sirli il1çrır. lleı ccuncde ve ecza 

dcpolarınd• bulunur. -

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 
Bundan baıka S0.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bin J.:rahk 

ikramiyeler vardır. 
Biletlerinizi ayın yedinci rünUne kadar byilerinizdcn almanız kendi mcn

f rot iniz iktiza ardır. 

' ' 

r 
) 

Namnam KUprUsUode Yapılacak llAve 
GUz ve Sedde inşaatı 

Nafıa Vekale:inden: 
1 - Muğla -vilA.yetlnde Muğla - Köyceğiz yolu Uzerlnde yapılmakta 

olan Namnam kpprüsUne na.vesi letenflen daha iki göz ile sedde inşaatı ka

palı zart usullyle mUnakasaya çıkarılmıştır. Keşif bedeli (25,000) liradır. 
2 - Ekslltme, 31 - 3 - 1938 tarı hine mUsadlf perşenbe günü saat 16 

da Nafıa VekAletlnde Şose ve Köpril ler reisliği eksiltme komisyonu oda

emda yapılacaktır. 

-~ 

ı~----9!--lt') o IK TOR 
Necaettln Atasagun 
Her giln sabahlan ıckil bıJ9SI' 

ak~amlan l 7 den 20 ye Jradal ;!: 
U tayyare apartmanlan ikiud 

17 numarada tıaatalamu kabul ~ 
Cumartesi günleri 14 den 20 '11 fil 
dat hastalarını parasız, Kuruı>oo 
ber okuyuculanru dakupoD ~ 
bılindc muayene eder. Telef:~ 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferrl diğer evrak (125) kuruş İİll•••••••·--~~~ 
mukabllfnde Şoso ve Köprüler relsll ğf nden alınabfllr. -----------

• 4 - Eksiltmeye girmek isteyenle rln, (1875) liralık muvakkat teminat DAHiLiYE MOTEHASSJSI 

vermeleri ve bu gibi işleri yapabile ceklcrlne dair vekAieUmizden alın- Dr. Hüseyin UsdJ8~ 
mış mUteahhltltk veslkasfyle Ticaret Odo.sı vesikası lbrnz etmeleri IA.- Laleli L\itüf apartmıanı 

4 
_ 

1 
ye ıcıor 

zımdır. 
Telefon: 22459 ~ 

lateklilerln 2490 sayılı kanunun tarltatı dafroslndc hazırlıyacakları ~ 
tekıtf zarflarını ikinci maddede yazı lI vakit n bir. sa llne kadar ko- Sahibi ASIM US _..tf1 
misyon reisliğine makbuz mukabtlfn clo '•ermcicrJ muktezt olup postada N~c:riyat müdilrll Refik A. ~ · 
olacak gecikmeler kabul edtımez. (638) (1336) 

' 

GÜVEN 
ANl~TI 

TÜRKİYE İŞ BANKASI . '·. 


