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Yugoslavya Almanyanın teklifini reddetti 
Almanlar Yugoslavlarla 

Bir ademi tecavüz anlaşması 
1Japmak istemişlerdi 

iman Hariciye Nazın Belgrad'dan Sofyaya gitti 
Sof ya, 9 (Hususi ıııulıalıirinıiz- letlerile nıü~a,·cre ctm"den böyle bir 
~ Buraya gelen malumata gö- paktın imıaİanmasına ~imdilik taraf
~l nlar Yugoııla,·ya hükümetine tar gi)rünmemi~tir. Prenı Pavelin 

et ara mda iki ıaraflı bir ade- Londra ve l'arirıteki temaslarından 
'Üı Paktı i~iıı tt:ldifte bulun- ürken Almanlar, Yul(osfa, yadaki nü
dır f uzlarının zanflaılıKını zannettikleri 
'liıİer, Almanyaııın diplomatik ic·in hiivlr. hir lı•rf'kt't~ ıteçmişlerdir. 

mak üzere Sofyaya ı;clıli. Yarın, res
mi giirüşmelcr başlıyat'aktır. Kar_şıla· 
ma ~ok ilıti§nınlı olınu~tur. Kral Bo· 
riıı Alınan nazırilc giirii~crek Ye mi· 
!!afirler ruma ı:iinü Sof) arlan Rucla· 
peşteye ıı;iılereklcrrlir. 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 41 
Qı'lt geçtiğini yazmakta "emare· • VON NÖ}'RAT OFYADA 
0trıherg'in Roma ziyaretile Fon Sof ya. 9 ( Huımei muhabirimiz· --------------

~bu Belgrad, Sof ya ve Budapeş· elen) - Lüft Hanza t&yyareleri Al· 
,~"etini hu hareketin ilk alamet- man Hariciye nazırı Baron Von Nöy

~rıtlc trlikki etmf'ktedirler. Re· ratı hu akıam ( ılün) aaat altıda Sof· 
~,•Jltıaı, Almanyanm. cenubu gar- yaya getirdilt"r. ~füafiri kartılamak 
" 

0rta AYnıpanın önderliğini al· üzere Bajurişte tayyare meydanına 
Çalıştığını ,.e Alman hariciye gidenlf'r arasında Ra,,·ekil Köseiva· 

Jı. Ilı 'Rclgraclı ziyaret edere~i bir nof, Almam·anm Sof va ıı.efiri Rurnehu 
r!• önce Yugoslavyaya bildiri· diğer nazr;lar. 11ray mii~a' iri. 11efir-
1ki devlet arasında bir ademi ler, diplomatlar vardı. 
l>aktmın imzalanması arıu· Tayyare meydanı yf'şi11ikler ,.e Al 

da izhar edildiğini, hildinnek- rnan ,.e Hul;:ar hayraklarile donatıl· 

Bugünkü ve 
yarınki 

sayılarımız 

12 
~ mıttı. Bulı:aritıtanın Berlin eefiri Ka-
lt~oala,ı·a. Küçiik İtilaf ılev· racof yapılarak müzakerelnde hulun· S A Y } F A 

~arkta sulhveemniyet L .. ~b---
. u nan Cumur-

•'#J'ı,ryn/lnr1mız1n lrnk ~'"- Iranla 
anması muahede/erin ta 

~ katını kolaqlaştıracaktır 
~en: ASIM US (Yazı.n ! nci nyfada) 

Hariciye Nazırının 

BALKAN 
seyahati 

Ölçülüp biçilmiş 
bir siyasi 

• • 
reısı 

BugUn Toros ekspraslle 
fehrlmlze geliyor 

Cuınurreisi Paris 
müzakerelerine 
iştirak edecek 

Bugün Lübnan reisicümhunı 
B. Emil Edde maiyyeti ile birlikte 
Toros ekıpreıile Lübnandan ıeh -
rimize gelerek akpmki Semplon 
ekspreıile Parise gidecektir. 

Pariıte Suriye Batvekili ve ha· 
riciye nazırı da bulunduğuna gö -
re, Fransa hükumeti ile cereyan 
etmekte olan müzakerelere ittirak 
edeceği anla,ılmaktadır. 

f aaliget eseri mi? Hariciye Vekili 
Nazır Budapefta, Balar•d A k •tt• 

va Sotyaye gidiyor da n araya QI 1 
Prag, Viyana va BUkraf'a Şehrimizde bulunan Hariciye 

neden gitmiyor? . Vekilimiz doktor Rüttü Aras, dün 
motörle Adalara bir gez·İnti yap -
mıt ve aktam tekrar tehre döne· 
rek Ekspresle Ankaraya gitmit -
tir. 

(Ya.ıı.n ! inci aa.yıfa,d,a) 

i~in t Casuslar 
..,:. Çok hangi millet para sarfedigor? 

'"Y• va ltaly• lngllteranln alllhlanma•ın• dair 

1 "'•IOmat getirene an çok para varlyornuf 

Hariciye Vekilimizin, bu sene, 
yaz mevsiminin müsait bir kısmı
nı Adalarda geçireceği tahmin o
lunmaktadır. 

Doktor Tevfik Rüttü Araa ayın 
on betinde Ankaradan T oros eks· 
preıile Bağdada gidecektir. 

"~"tiı· ~ ,,.:__'1.ce The People ıazete • 
~ -.qanduğuna göre, Alman -
~tde~•uıluk için en çok para 
~ 11 lbemleket olduiu anla -

lnıiltere resmen casus kullan- "1111111-ıı.ıllllllıılll.._._,.. .. _...,_,llıııll,. 
madıiını kabul etmediği cihetle 
JUkarıki ücretlere uyar bir para 

ı... ~ I?, 

""'~lbi. ve asgari ücretleri gös· 
~~, lıstede tunlar görülüyor: 
\~lldı~Ya, devamlı surette ve 
~ ~lld~ı casuslarına ayda 25 is -
~~' kıooo isterline kadar pa· 
~ ~~dir .. Rusya 18 iıter -\ti l~I ısterlıne kadar veri • 
~~ ~a 15 iıterlinden 700 İs -
~ 'l.1ı •dar veriyor. 
'\~anın ise casuslarına ver • 

b11 f Yekunu 9 iıterlin ile 400 
'taaındadır. 

tayini mümkün değildir. 
Bir müddet evvel F ransanın 

hudut müdafaa planlarına ait 
malumat en yüksek ücre -
ti ıetirmekte iken tim • 
di Almanya ve ltalyanın lngilte -
re silihlanma11na dair malUınat 
getirene en çok para verdiği yazıl· 
maktadır. 

Ayni ıueteye ıöre, Rusya, Al 
manya ve ltalyanın kara, deniz ve 
hava aıkeri plinlarile alakadar 
bulunmaktadır, 

Bugün: 
·····························•······ 

· Siyasi bir dahi 
Yazan: Celil Nuri 

Trabzon ve 
Kral kızı 

Bu çok merakla tarih 
yazısını e ıncı saylfamız
da takip ediniz. 

~------------~--------~-.------

Tarihi eserler böYle 
mi tamir edilir? 

1 

(l'n:ı.~ı 4 iincii .~11yı/nn11:da) 

KURUN 
Sağhk • • • 

servısımız 
Tam bir yaşını doldurdu 

Bir yıl içinde iki bin okuyucu-
muzu tedavi ettik 

Gazetemizin •ihk eerviaı · yqmı doldumıut öulunu. 
yor. Geçen yıl çalı,mağa ba§ladığı vakit ıehrin muhtelif semtle
rinde açılan §ubelerle faaliyete geçen servisimizin b:r sene gibi 
cok kısa bir müddet içinde gördüğü alaka, KURUN için hakikaten 
Övünülebilecek bir tqebbüs sayılabilir. Sağlık servisi bugün 
V AKIT yurdunda halka ve okuyucularına faydalı olmak gayesile 
faalivetine devarn etmektedir. 

Servisimiz her semtte kurduğu tqkilatla bir sene içinde oku• 
vucularmın sıhhi bakımdan derdlerine mümkün olduğu kadar ce• 
~ah vermeğe çalıırnıı, merkez servisimizde bir sene içinde bin· 
den fazla hasta muayene ve tedavi edilmi§. Şubelerimize de bine 
yakın müracaat vaki olmuştur. 

Servisimizin bugünkü çalışmaları 
Servisimiz bugün ayni faaliyetle çalışmalarma devam etmek• 

tedir. 
HUSUSi DOKTORUMUZ 

Hususi doktorumuz pazartesi günleri saat on beı buçuktan 
yirmiye kadar gazetemiz idarehanesinde, cumartcs~ . g~nl~~i de 
sant 14 ten 19 a kadar Laleli Tayyare apartımanlan ıkıncı daıre 3 
numarada daima okuyucularımızı yedi kupon mukabilinde kabul 
eder. 

ÇOCUK DOKTORUMUZ 
Çoçuk hastalıkları doktorumuz da bu kuponun yedi tanesini 

biriktirip kendisine götüren okuyucularımızı cumartesi, salı, per• 
ıembe günleri 9 - l 2 arası Aksarayda Millet caddesinde Murat• 
paşa camii karşısındaki muayenehanesinde kabul etmektedir. 

DlŞ DOKTORLARIMIZ 
Ayni şekilde diş doktorlarımız da okuyucularımızın emirlerine 

hazır bulunmaktadır. Diş doktorumuz Fahreddin Dişmen Par• 
makkapı istiklal caddesinde 1 27 numarada pazartesi günleri saat 
14 ile 20 arasında bulunduğu gibi doktor Necati Pekşi de Karaköy 
Me.hmudiye caddesi 1 - 2 numarada salı \'C cuma günleri ayni 
saatlerde okuyucularımmn dişlerine bakacaklar ve ufak tedavile
rini yapacaklardır. 

ÇOCUKLAR IÇ!N 
Beşiktaş tramvay caddesi Erip apartımanında sünnetçi Emin 

Fidan muhtaç okuyucularımızın çocuklarını sünnet etmektedir. 
Ayrıca Aksaray Pertev eczahanesi yanında 352 numarada ~Ün· 

netçi ve sıhhat memuru Nuri Eşsiz KURUN doktorunun vereceği 
enjeksiyonları beherini yedi kupon mukabilinde ve abonelerimize 
en ehven Aeraitle çocuklarının sünnet ameliyelerini yapacaktır. 

Hususi doktorlarımız bu şekilde gerek idarehanemiz, gerekse 
kendi muayene evlerinde hastalarımızı kabul ederken, me: kez 
veya şubelerimiz civarındaki ba7.ı tanınmış doktor ve yüksek mÜ• 
esseseler de servisimizin hastalarını büyük bir şefkatle karşılamış· 
)ardır. Doktor ve müesseselerin hastalarımıza kartı r.österdikleri 
insani muameleden dolayı aleni teşekkürü bir borç bilirken ısım· 
lerini de kaydetmek isteriz: 

1 - Rakırköv Emrazı Akliye ve Asabiye Hastahan"!si. De· 
ğerli profesörleri~izden ordinaryüs Profe,ör Mazhar Ozman'm 
b.aşhekim buluduğu bu modern müessese hastalarımızı derin bir 
al&ka ile kartılamıştır. 

2 - Geceli gündüzlü bütün mevcudiyetini hastahaneye hasr• 
(Lut/en M!J1fayı çeviriniz) 
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Şarkta sulh ve emniyet A man Hariciye N azıfınııı 
Demiryollarımızın Irak ve Iranla 
bağ(anması muahede/erin tatbi

katını kolaqlaştıracaktır 

T ürkiye ile kardeş ve komşu 
İran devleti arasında son za
manlarda imzalanmış olan 

muahede. ile mukaveleler Büyük 
Millet Meclisinden dostluk tezahü
ratı içinde geçti. Birkaç gün sonra 
gene bir dostluk maksadım tahak· 
kuk ettirmek için Hariciye Vekili 
Tevfik Ri.i~tü Aras Bağdada gide
cektir. Nihayet Türkiye, lrak, İran , 
Afgan devletleri arasında hazırla -
nan· misak imzalanacaktır. 

Bu hadiselere ve hazırlıklara 
şimdi §Unları ilave ediyoruz: Tür· 
kiye ile Irak ve lran arasındaki de
miryollarını bağlamak için teşebbüs
ler başlamıştır. 

Hakikat halde Türkiye Cumhu· 
riyeti kurulduğu gündenberi. Irak, 
lran gibi şarktaki kardeş milletlere 
ve memleketlere karşı samimi dost· 
luk hissiyatından hiçbir vakit ayrıl
mamı§tır. Zaman geçtikçe bu kom-
u ve kardeı memleketlerle aramız

daki dostluk bağları zayıflamamış, 
tamtersi kuvvetlenmiştir. Fakat 
~ark komşularımızla aramızdaki 
dostluk ve kardeşlik .şimdiye kadar 
sadece bir his bağından ibaretti ; bu 
türli.i dostluk ve kardeşlik hissiyatı· 
nın beynelmilel siyaset sahasında 
'kuvvetli ve kıymetli tesirleri olmak· 
la beraber kendi aralarındaki iktısa
di ve harsi münasebetlerde arzu e
dildiği derecede tesiri görülmüyor· 
du . 

İşte bugüne kadar Türkiye ile 
Iran arasında akdedilen yeni mua
hede ve mukavelelerle Türkiye ve 
Irak arasında he7• .. 1anan muahede 
ve Mukaveleler bu bakımdan mü
hinıcf r. Ru muahedelerden sonra 

.. 

Türkiye şimendiferlerile bir taraftan 
Irak, diğer taraftan İran şimendi
ferlerinin birleştirilmesi de arada 
imzalanan muahede ve mukavelele
rin iktısadi ve hayati sahadaki tat
bikatını kolaylaştıracaktır. Türkiye 
ile Irak şimendiferlerinin birleşti
rilmesi Hindistan için Basra ve Bağ
dad istikametinden Anadoluyu bir 
transit yolu haline getirecektir. Gü
nün birinde Süveyş kanah kapanmış 
olsa bile bu transit yolu Hindistan 
ile Avrupayı kolayca birleştirecek
tir. Diğer taraftan Sivas - Erzu
rum hattının lran dahilinden gelen 
şimendiferlerle birleştirilmesi Orta 
Asyayı gene Anadolu üzerinden 
Avrupa ile temasa getirecektir. 
Yeni demiryollarile açılacak olan bu 
transit yollarından Türkiye kadar 
lran ve Irak da istifade edecektir. 
Bu türlü menfaatlerin gittikçe inki
şafı milletler arasında dostluk ve 
kardeşlik, rabıtalarmm maddi ve ik
tısadi şekil ve mahiyet almasına ve 
bu suretle bir kat daha kuvvetlen
mesine hizmet edecektir. 

Nihayet Tiirkiye ile Irak, lran, 
ve Afgan arasındaki dostluk rabıta
larınm maddi vasıtalarla . kuvvet 
bulmasının beynelmilel siyaset sa
hasında da faydaları olacaktır. 
İngiltere ve Sovyet Rusya ile ayn 
ayn samimi surette dost olan bu 
memleketler İngiltere ile Sovyet 
Rusyanm beynelmilel siyaset saha
sında te~rikimesai için kuvvetli 
bir zaman teşkil edecektir. Garb 
memleketlerinde her gün harb teh
likesinden bahsedilmesine mukabil 
Şark memleketlerinde sadece sulh 
v~ emniyet havası esecektir. 

ASIM US 

Günlerin peşinden: 

ü renkli kedi davası 
Üç renkli kedi davasına ne dersiniz'? Amerikalı bir milyarder 

üç renkli bir kedi bulunursa on sekiz bin dolar verecek diye gün
lerce, aylarca bir zavalh adamı uğraştırıp nihayet beyaz, siyah 
ve sarı renkli erkek bir kediyi ele geçirdikten sonra paraları öde
memek!. Doğrusu büyük haksızlık değil mi? Hele üç renkli 
kedinin erkek veya dişi olduğunu anlamak pek kolay iken "Ha
yır, o kedi dişi idi. Ben erkek kedi istedimdi.,, demek!. Bu 
daha garib değil mi?. 

Şimdiye kadar kulakları sağır, bir gözü mavi, bir gözü sarı 
olan bir Ankara kedişine meraklılannın hazan yüz, hatta iki yüz 
liraya kadar para verdiklerini bilirdik. Fakat üç renkli kedi me· 
raklılan bulunduğunu, bunların böyle bir kedi için on sekiz bin 
dolar fedakarlık gösterdiklerini hiç işitmemiştik . Bu dava bize 
bunu gösterdi. Bakalım hakimler bu garib davada nasıl hüküm 
verecek: Acaba üç renkli kediyi kaçıranları on sekiz bin dolara 
mahkum mu edecek, yoksa kaçırdığınız kedinin parasını madem 
ki vermiyorsunuz, o halde kediyi aynen iade ediniz mi diyecek? 

Hasan Kumçayı 

ed:-n çalışkan ve sevimli doktor B. Rüştiinün başhekim bulundu
ğu Cerrahpaşa Hastahanesi de senlıııimizin hastalarını ayni alfıka 
ile karşılamış ve tedavilerini yapmıştır. 

3 - Haseki Hastahanesi değerli başhekimi doktor Nazmi servi
simizin hastalarını lazım gelen ihtimam ile tedavi etmiş ve her 
kolaylığı göstermistir. 

4 - Şişli Sıhhat yurdu başhekimi B. Nazım, gönderdiğimiz 
hastaların ilk muayenelerini parasız yaptırmak suretile alaka ve 
yardımını izhardnn geri kalmamıştır. 

Bütün bu müesseselerden başka Beyoğlunda Röntgen müte
hassısr Ali Mahir, ayni apartımand.1 dahiliye miitehassısı Emin 
Şükrü, kulak mütehassısı Reşad, kadın hastalıkları mütehassısı 
Branosyan, gene Beyoğlunda Kallavi sokağında bevliye müte· 
hacsısı doktor Muhsin Zolan, Rakkaloğlu eczahanesinin yanın
da göz mütehassısı B. Şi.ikrü Erkan, Babıalide Vilayet karşısında 
Doktor Nihad Tözge, Aksarayda Kemalpaşa caddesinde Opera· 
tö: Doçent doktor Münir Ahmed Sarpıyener, Kadıköyünde Rönt
gen muayenehanesi sahibi Bayan Suad, doktor Lcon hastalan· 
mıza azami yardım ve şefkati göstermişlerdir. Burada alenen te
şekkiir elmeği bir vicdan borcu biliriz. 

Muhterem okuyucularımıza şunu da söylemek isteriz, ki 
KURUN Sağlık Servisi, bir senede yaptığı faaliyeti Sağlık Servisi 
müessisi doktor Necaeddin Atasagun'un kıymetli çalışmalarına 
borçludur. Değerli doktorumuza burada ayrıcn teşekkür ederiz. 

Servisimiz, okuyucularından gördüğü bu biiyük alab üzerine 
programını daha genişletmeğe karar vermiştir. Yeni çalıı;ma şek
li etrafımızdaki programı okuyucularımıza pek yakında bildire-
~~ ~ 

Balkan seyahati. 
Ölçülüp biçilmiş bir siyasi f aaligef eseri rni? 

Nazır Buda peşte, Belgrad ve Sof yaya gldla 
yor da Prag, Viyana ve Bükreşe 

neden gitmiyor? 
lngiltere HaricİY 

Nazırı Eden 
Alman, hariciye nazırı Baron 

Yon Neurath'ın Balkanlarda yap· 
makta olduğu seyahatin gayet dik 
katli bir plan dahilinde cereyan et 
tiğini anlatan bir makalesinde 
"Observcr,, gazetesi diyor ki: 

A iman hariciye nazırının Bal
kan seyahati, yalnız Almanyaya 
dost olan memleketlere vaki ola -
caktır. Baron Von Neurath, Ma -
cnristan, Yugoslavya ve Bu h~aris· 
tanı ziyaret edecekse de. Ç~kos -
lovakya, Avusturya ve Romanya
ya gitmiyecektir. 

Alman hariciye nazırı Buda -
peştevi ziyaret ederken, Macaris
tam Yugoslavyaya daha yakınla~
hrmaqa calısacaktır. Bir mutavas· 
sıt sıfatiJ~, Macaristanın YuJlOS • 
lavya üzerinde bazı arazi tadilatı 
taleplerini tadil edeceğini umu -
yor. 

Baron Von Neurath bundan 
sonra Belgrada gitmekle, Yugos -
lavyadaki Macar ekalli.yetleri için 
daha müsamahakar bir muamele 
teminine çahıacaktır. Onun her 
iki memlekette de vazifesi, gerek 
Belgratta gerek Budapeştede ltal
yan nüfuzunun son zamanlarda 
kuvvetlenmiş olması dolayısile 
kolaylaşacaktır. 

Alman hariciye nazırının Ü • 
çüncü ziyareti Sofyaya vaki ola • 
caktır. Bundan da maksat diğer 
bir "tadilci,, devlet olan Bulgaris
tam Alman dostluk sistemine da· 
ha yakınlaştırmaktır. 

Baron Yon Neurath'm bu defa
ki Balbn eeyaha.ti, AlmJ\ny~a 
dost olan memleketler arasında 
"köprü kurmak,, şeklinde tavsif 
edilmektedir. 

Alman hariciye nazırı, Alman· 
yanın "iktısadi sefiri,, sayılan ik
tısat nazırı doktor Schaht'ın izin· 
de yürümektedir. Doktor Schaht, 
bundan dört ay evvel, Balkanlar -
da buna benzer bir seyahat yapa· 
rak Almanyanm Balkan dost)ari -

• 

le ticaret münasebetlerhıi kuvvet- f111fı 
Iendirmitti. Fransa ve seıçalea. ":r 

ViYANA VE PRACA NlÇIN Almanyaya gfd.Y. ıoııı' 
GiTMiYOR? · dıP · 

Baron Yon Neurath, Prağa git- The Peap)e gazeteıı ge!Ç~ 
miyor, çünkü Çekoslovakyanın tik muhabiri, Frans~ ve hsricJ 
ıiyasi enerjisi bugünlerde bir Tu- hükumetlerinin, lngılt~re bir ııe. 
na konfederasyonu viicude getir • narızı Eden'i kendilerıne k t•~ 
mektir. Vivanaya gelince. Avus • "sulh müteahhidi,, , olaral yıPI 
turya ile Alman miina~el-ıatı son ettiklerini yazıyor . .HitlerU:.ıceJt. 
zarnl\nlarda pek iyi deqildir. ması mevzuubahtolan rn a d• , 

Üçüncü ziyaret edilmiyen yer, de her iki hükumet narn~~.1cer',_ 
den konuşacakhr. Bu "!~_.:;d•~ 

Bükreştir: ..... ıtf' 
Almanya. Romanya ile dostça ler, yeni teklif olunan hcft •" 

misakı,, ve "silahları ta 
1 

münasebeti iyi karşıJ~yac::a ğı si1p • kt r • 
hesizdir. Fakat mnahedeleri de - ması,, etrafında olaca h'~kurtlet~, 
ğiştirmek taraflısı devletlerin Ro- Belçika ve Fransız u k ıılİ ~ 
manya üzerindeki taleolerini ta - ri, Edeni'n, Almanyaya he ,r.• , 
dil etmeleri imkansız olduğundan riciye nazırlanndan da ~Iı1"' 
korkmaktadır.,. bir fikirle konuşacağını ll , 

Jar. )cereltrl 
Abonelerlmlzdekl tenzU8t Bu suretle Eden, müzll be.!t bf 

Dünkü sayımızın ilavesine koy· idare etmek hususunda se~er· 1 
duğumuz yeni abone tarifemizin rak,1...,ışhr. Bununlı;\ b~~ hti"'1

10 vanlı• tertip edildiği görülmüştür. rek Fransa gerek Bele• ~sıı , 
:f , • ı . lıt>' i 

Özür diler, doğrusunun son sahi· metinin muvafakat erı 0 girt" 
femizdeki listede bulunduğunu Hitlerle hiçbir anlaşınaY' , 
bildiririz. yecektir. ış fıı 

Duka ile Duşes 
Perlll köşke mi düştüler? 

Sabık İngiliz kralı ile sevgilisi 
evlenir evlenmez Venedikten ge· 
çerek Avusturyaya gittiler. Orada 
bir satoda yaşıyacaklar. 

Fakat, onlar için olduğu kadar 
onların hikayelerini dinliyen her
ker için de artık sakin bir devre 
başlı aca~ı umulurken l]mdi or • 
taya yeni bir şayia ç:kanlC:h: 

Duka ile dü§esiri Avusturyada 
oturacakları şato tekin değilmi§ .. 

Bilhassa İngill.erede perili §a -

tola.ra inanlar çoktur. Onun için, 
bu haber İngiltereyi heyecana ver 
me~e kafi ... 

Şayiaya göre, Viyana civarın
daki bu eski rntoda (Vasserleon -
burg şatosund~) bundan tam dört 

kıf!CI l'f~ Bu tasavvurdan. ya 13er 1 , 

giltere hnriciye nazırırı~n JşC:•jıf. 
giderek Hitl .. re mülakı 0 O 
hükmedilebilir. . ·.,de f 

1 1ÇI 51 
Ed~n, ~eçen sene er 0Jsl1 !i' 

?amanın hariciye nazırı h set 
Con S1mon],,. bir defa da ,;,tı· 
ne giderek Hitlerle tanıs d•~ 

· bir "1' '' sene evvel çok zengın kere e • 
oturmuş. Bu kadın altı · '*" 

1 he.oSI i.ıl lenmiş ve koca arı.nın .. 5 • ,.. 
ren!lİZ bir surette oımu~: deİ'ı • 

• 1J1 ~ 
Anna Neumann ısrn ee-t • ' 

kadının ruhu, şimdi her )cgoc:1ltJtl 
lip şatoda geziniyor ve ef 
nın ölümüne ai!lıyormUŞ·· 1,. t" ~ 

Fakat herhalde bu. s~t~eJrilıJlr' 
ut bir hayat vaşarr.ak ıc'~ .. rııfcl!,.r 
olan yeni evli!ed böy1e lııtl)•
inana.cak kadar çocuk 

0 
/ 

gerek... ..---'" 

z ve u rlar ~v 

~ 

• ~ 
/Jugii11l<>rdP lJulgo
ristarı ırı 1'11noı·o 

ı •İ lft \ "f'f İ rııi<• 1Ul1lll1UI 

i/ıtİ(cıflpr ff'l'tİb <'-

c/i/rtı VmKoti11e/ 

Bulgar gaıell'· 
ler:niu hir a~
tl ınlıeri ) apt ı!~ -
lnrı taş1'.ınlıklara 
ı::;aze LPmİ1.İn 'eı

ıl:~i ccrnplar Sof 
, ncia mfülıct tf'
!;ir gö~ternll'ğc 

"ı ~laını~ tır. nuı-
1!111' j,..ıikl:.liııılı·ıı 

r;ıı rf' Balkan lnr· 
cl:ı ı~ctcdl ik ya· 
p ıııı ı;ınık. ı;nlınn 
laı- naııııııa üiıi· 

deler ılikt>n. tıı~· 
lar:ı. dm arb"a 

Tiirk (cana' ar1 ı
~mı ) nnlı.~e<len 

Rul,.ar koını:ıı-o :ı; 

!arımız. lıcr yıl 
ı ıtıp, ı ıtıp tek· 

rnrlnılıklarr Türk ıHi~ınr.nlı~mı (Bııl
ı:;nr tarihi namıııa) çok tnhii lmlınak-
ta olıluklnrını övleınekteılirlcr. 

f.iinkii Bıı h:arlnrın lıf'niiz lıir ta· 
rilıi \'oktur. Hıııı~i kitalıı kanilırFa· 
lnr !..ar ıl armn Tii"k ç1!mıaktadır. Cf'ıl 
lrrini nrno;alar hahalarının Tiirk ol· 
ılui:iuını. i tiklfıllniıııleıı e\' clki ılc
' irleri ara tır alnr ıleılelerinin hir 
Tiirkün hi;nnv<'"inrle ı:nlıştığım ~iir
nıcklf·dirler. Heniiz iizer1erinılı> 'iirii
diikl<'ri kald ırımların ta~ları Tiirkle
riııclir. Gf'rtikll'rİ kcipriilcr, iı:inc]c ı:ı
ğınchklıırı hiıınlnrln c:<ıknk. <ln~- oı
ımın. kii'. flf'1ıir 'e H"lkan lar Tiirk a· 
ılilc nnılmal<tadır. (lfoflzali) liziimii· 
nli, lıir nnlı:zar aılilr. 'aftiz f'C)en•k 
llulgnrla:.lınuak için ) apılan lıüLün 

ga) retler lıo ,a ~itıni~tiı. Çiinkü (lla· 
fızali) Bcrlin \C Honıa piyac:nlnrında 
Tiirk olarak muıı ıılıııış: 'e tonınıııı~
tır. Bıılgnr Ziraat m·z~trctiııin kalın 
kııhııklu m·fi llufızuli üzüıniin <' Bul· 
ı.;art·a lıir i~iııı lmlrual nınk aı1ilc aç 
l ı~ı mii .. a!ıuka ~U) :ı clii,ıniiştiir. 

60 ıl e" el ki Tiirk zıılnıiimlen 
Tiir!..iiıı kan i!:"<'ili~inılcn ~tk. ı>ık lınh 
!'ı•ılerı Bulgar clos llarıınız, lw~ ) iiz yıl-
1 ık Ttirk lıakiıniHti ,.,..ırn:-ııula Tiirk
leriıı Hti ... tirclikfcri ( llafızali) nin . .. 
namınılaıı, (Yaka) ( Cehd) tiit iinii· 
nün şiilırctinıleıı lıııgiin kaı.:ılarına ı;i· 
n·n ıni!rnnların lıi!e Türklerin lıırak
tıkları ııiıneılenlcn olJu~ıınn inkar 
eılehilirlı•r mi? .. 

Balkanlarcl:ı Tiirklt'rİn tcrkctti~i 
Yiiılerle. lıinlcr!e ölmez fıhiıle "ardır. 
'c Cana' ar) tice! iklı•ri Tiirk, kentli zc· 
ka-ı. kcnılinc malısu11 an at 'c hilgi : 
S:t) c-incle Hulgaristanı.ı her kö~c inde 
ıııaııııın•ll'r ııwvılıına ~c.tirmiştir. Bul· 
ı;ur. kt-nıli 'iir.111hmu lımiiz Tiirkiin 
lııraktı~ı alnıurka lıaınamlnrıla temiz· 

n • 
Jcr. Tiirktcn kalan camı ta~larmdan 

lmgiiıı kil ise clııvarla•ı· mezar ta~l.1 · 
rıııılan Rtıl"'ar ıncktch hin::ıları 'aınl· n • 

rnuk taıl ır. 
Dc•n·i knsaha ... ınılaki ıncşlıur köp· 

rii Rl'ln kasnha u111aki miiıe ve l iip 
rii, Mcric;. Tunca, nclıirlcri iiurindc· 
ki kiipriil<'r. hinlercc c,t ~mf'. rnı•ktclı, 
kili e. ı·aıııi ile saat kı:lf'leri, )ıiiklı
ııwt ılairch·r.i. konakhır. lıamaınlar, 
ken :ıoc:arm lar. Tiirkiin nıedeni hir 
imnıı ol .,rnl, 'arııtılılı~ınm <'anlı lıir..r 
~ ;ılıidi ı;ihi Jhılgar dostlarımızın gii1. 

,,ıı . 
k ,1ı1rı dılı 

lrri 4iniindc dikili olura ~eıı t'. 

1 uz ııı " ııl dır. Bul~ar konı.u arın uııll"' \l 
rinc nıalı u hir tarih ) ar~., 0rııl· pi 
lıuri~ etiıı<le olduklnr_ını ~:1 ~;111, \ıtf' 
im lfıznndır. l\lmnnf ılı. rıılııJ1 Jıt' 

"t 'c o .,,,ıı ruh 'e Onmrln"dnıı o e 11lt•" t.ı( 
,.., "" 1 111 O" 

olan Bulrrurm kirıı ohlıJ~' ter~e Aı' 
,. ktcV ,\'J"'.. 

Bulı.;nr çoruklarmıı ın: , 11 tı1ııl ı~t' 
tulnn kitaplanln lsprılı k 111

1 l 
1 w 0tııra ı 

rnh Bul~arları < oµl'11 

1 
')İ'''rt1 :·, 

nınııınkt:ıclır. Burnı c~n ... 1~ ·itlıırl~11 ( 
knı. lıeş ,uz '""nelik tur ,·c Ş•11 •111 
tınıla va ayan Tuna h0 ' ll ı - tt~Pıer• ,~ 

• • • 11ıe" )' . ıc;";i Bulırnrları Bııl~:ır •·ntı·' · ,.1• 
'"' ,., ıı " J- r 

Asparıılı Bııl~arlnrıı~ıl 
1 0Jıır:ı ~' 1 

1 ı . 11 l c . ,,, ' 
sopundan ge ıne ur ıı ·1ı Jıır ~p 
t rilıniyor. Koı:kocıı ı:r~ 0Jıı 11~1 

.. ,~ 
1 tıı···•s rı'ı" ı hırafc \C ynlunlnr n (':. .i ııltt . ~-~ 

dır. Tiirkiin ~addnr ida
1
rc

11 
Jirı' ... ii~' 

· ı ıı• ' ·ı e 
~ıyaıı Bulgnr, hır ınn -·rdİf· ., 1 

' J • e• I ).; I • • jl 1 iirkten nv:rı )lr n·,.:ırhe ıfl' 
" I;.. ıı- ' 

Rnlgarı n m kesınİf·. . rlrr ıır Frli''. 
Taif ziıulaıılarındn z111

' 'ıwt~ıı~ \'' (ı 
ho~muş, IlruUgo' oda ;:1 ctıı1 'cjJıılr 

1 

1 • • teı··1' r ı•rın ııı nanm"ıına . 1I irİ·'" ,Jd' j ( 
<'H lıalkunıncJa c::ıır ·ı fJC' tr•~ 1 

"J 1" .. c f l·ı \'ns• ptl ',.~. 
11 c urmuş • .:-o 'nc • ~jrO· l"r''' 1, mı;ı. Cetecİl<'r<len Hnçc . ıc iil< 11 ftt1 • 

ı.; ~ • Jel" .,ç . ı• 
Ye lıeıııpalarını hapı· ,.,rıı· ~cJlrırr'> 
Kiiçiik Bulgar çoruklıt J-r ııı·' 

.. J :un•~· ,111 r,·fl 
ı:::ır bzlnrım ho~az • • ııırcl:ı r r ., 1 al' · r · ti f· 
sandıklar iı;indf' c:o ~ 

1 11 rl1 ~'' • .., l 1
• 

mrc:ttr? !. Ru~iinl,ii Hll ~ (ıııJıl !ilJ1' , 
1,.. k bır \ ' ı• 

ıli i olnn cliinkii ur _ı ı .. clır · •· iİ.., • 
( 1 ıu:ı " 'f'İr"' , 

'fiirk (knhndır), 11 r"' 1
) ~ıı ı' 

ela TH' kadar fenalık '
11rz .. r' 11 ı ri • k" ' e ıf• zn:11rl<'ılir. 5 .., f\•n.J:ı 1 '-rl;,ıırld'''ı;l 

· tı·ı "' r " lc•İ bir nyılaıılırrı · tcJ.f:l 
" J·ırı kılıııamın , utaııı11n • 
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İyah bir dihi? 
[ Yazan: 

CELAL NlJRi iLER/ 1 • 
tayyaresı 

meyveciler 
Gece· eri saat 24 e kadar 

açık bulunabilecek 

Cankurtaran ve 
hasta otomobilleri 

~ ~ıı~anda esmer ırk oturur. Bu 
~ti hayli geri kalmakla bera -

t. ij.lc pek yüksek bir mevkii 
~ti 1ndiçinide bugi.in külliyen 
tık~ <>lrnuş Kmerlcr sakindi. 

rı Angkor mabedi haliı 
~ nazarr hayretini cclbedcr. 
~~ nedense J aponyadan ma
tıı~ e :SXUcr ad. m ar u dakı -

tıı. enıyettc gc__ri kalmışlardır. 
• tıın vaktiyle pek büyük bir 
' rn . f b- evcutmuş. O derece zarıf 

11 
ır felsefe ki Hazreti lsaya 

lılt) "ccizclerin bir çoğuna, bel
~ ~n? Hristiyanlıktan pek 

tı lınd fclsefesinde tesadüf 

(Orta Adam) mertebesin_e çı~abi}i
yorlar. l:.cikin ondan ötesı? Bır sı. • 
yahir in bir Marconi ... e y~hut ~ır 
Darwi11 olduğu görülmem•§ şeydır. 
Orta adam 1 l§te bu bir hudıı ttur. 

Ondan ötesine geçilemedi. Mawaii a. 
dalarının musikisi bütün dünyaya 
yı:ıyıldı. Caz biitün kafekonserlerde 
hi.iküın sürüyoı. Bunlar dyahi eseri-

dir. :. • 
Şu kadar Vl'\r ki bu gürültuler hıç 

bir vakit bir deha eseri sayılamaz. 
Bundan birkaç sene evvel Viyanada 
meşhur bir musikiıinas bir caz duy
duktan sonra gidip..... işte, ın~htc: 
rem siyahilerin halk ve ibda e~tı~lerı 
bu. Yeryüzünde yalnız .basıt ışler 
siyahilere kalıyor. l§ler ~·~~z çap -
razlaşırsa artık o bir siyahı ışı olmak-
tan çıkıyor. .. . 

Her halde siyahilerin boyle gerı 
kalmalarından mes'ul terbiye ve ted. 
ris usulleri değildir. Bunlar_ bu ni
metten de müstefit oldular. ÜniYer
sitelerin kapıları kendilerine açıktır. 
Buna rağmen, mesela siyahileri en 
müterakki olan Amerikada bile üni
versiteler mütekamil zenci çıkara • 

Bombaydan Lt ndraya 
ı gider gen 

Şehrinuze 11ğı adı 
'•B~mbay 'l'a) yare kliilıii .. iıza~ın· 

dan olan diirl hın arcı·i tana releri le 
sehriınizc ,.clen·k Yeşilkiiv İ:,la~yonun 
~ :o .. ,/ 
da, benzin alıııak içiıı kalıııı~lanlır. 

Tayyareriln ı;azetecilt•rc \erdik· 
!eri beyanatta, lıuraclaıı ~ııfyıı) a. ora· 1 
dan da Londraya gideceklerini ııöylc· 
mİi:lcrdir. 

·Tayyarclcrde, pilotlardan ba~ka, 
birer talche \ardır. Un talclıelcr Lon 
drada t~yyarecilik inıtihanlarını ver· 
dikten sonra. hu Sf"f er onlar pilot, 
~imıliki pilotlar yoll'u olarak, llom· 
baya döneceklcr<Jir. 

Ta,·vareeiler diiıı akcarn ~elıriıııiz· J. ~ 

den harekf':t etıni:;:lerdir. 
Adliyede yeni fayinrer 

hakkında tebligat 

lataıılıulcla ya~ ıııe)' a Ealan <lük
kaıll'ılar lıelctliycye luı ,, urarak dük
künlarııım gcı·cleri aut yirmi <lörde 
kadar a!.:ık hulundurulıııasına mfüa· 
adc i t •mi~lnıli. Daimi cnciiıııcn ik· 
tı::ad mii<liirüniiıı lıu lın~tı-la miitale· 
;ı,..ını borıın.ı:;tur. Miidiiı 'ük c,:ahuk ho· 
zıı lan yaş mcyvaları balan <liikkanla
rın :u·ık 1111 lumhıru lınr.~ınm mc\·Ta 
i:-tilılfiki noktasından müı-tahsiller. le· 
lıinc hiiviik favdalar ~örıııii.:. hunu 
O;ıiı;ıi eı;ı·iiııırn~ bildinııi,tir. • 

Bunun iiıı-rine Duiıııi enriiıııen 
ya~ ınc·y' a ;ıtaıı tlükkiiıı ların p;cı·eleri 
'-aat yirmi ıliinl<' katlar açık lnılunma· 
ların.ı izin 'ı·rıııi ~tir. 

Ctazlno \'e bahçPltır 
Geceleri saat kaçta 

kapanacaklar? 

Bir talimatname yaplldı; 
otomobiller tatil gUnte

rlnde de çahşacak 
Hu ta nakliye' c l',11!!,urtnrnn oto· 

ınolıillcri lıakkmda • hdcdi) ece ) eni 
lıir ıalinıaln:ımc lıazırlunmı~tır. Buna 
güre rcı;ıııi tatil µ;ii11le. inde lıiı:bir o· 
toıııolıil lıi:t.mf'Heıı g ·ri kalını) acak· 
Lır. Jlaııla mıklh c oll'nıohillt·riıııl '11 

bir ıurıeı;iui Be;·oğlıı ' "' l'ntilı bn~lıc· 
kimlerinin cnırirı<le ol H'ak, diğer iki 
olomolıilılm lıiri i dilı...nd 'c deli 
nakline, diirıliiııf'ii ... ii <le ikrcıli lıus· 
laların nakline ıulı is cılilccckıir. 

Cankurtaran otonıolıiJlcrilc lıa·la 
nakli knt'i suretle mcııcdilmi.tir. 

Ü kiidanln hulıınarak ha::.la nakli-
' c 'e cankurlarmı sen·iı.i \ııadolu 

k~yı:ıının, Be) o~hırnla lmiunacak lıa,ta 
ııakliyc otomolıili Hnliı·iıı inıal tura· 
fında kalım Bcyo~lıı Bcşikta~ \C ~a .. 

Y ıızııı a•·ılan vaziııo 'c balır.elerin k [' 
• " fi) t'r f..:a)lnaknııılık ınmta a mm ' n-

~r.ı·elr.ri ı.aat ka!;a kadar açık hulun· tilı hclcıli)e Lıa)hckiınli~i cmriııılc 
Karakı·ılık Ucrinc lıakan ilıti~a~ durulıııaları lfızınıc:ele< rJ;i lıazı lıcle· ı ·ı· d 

:. :. • u "' hıılıııı:ın lıa-.ta ıınkli) l' ııtoıııo ll ı c 
mahkemeleri mal· ıs ımmında kal<lml· di)·e ::·.·he ıııt"ı<lu'"rleri t:ıruf ırıdan lıelc- ı · ·' lJalil'iıt 1·C'1111b1111ıl.1 kal:ııı ~ıııiniiııii., 
mı~, lnı arada ı:.tanbulJaki 9 uncu t.liyedcn sorulmuştu. Fatilı , B:ıl. ırk ii) rn mtakalarıııııı ilı ı i· 
ihtisas da 11~ndilıııi~ 'c ancak bu- Hcleıli"·e, hıı ,.jlJi ~:ıı.ino 'c lıah· 

•c ı ,., yarrııı kar1ı ılıvacnl..tır. 
nuu yerine;; ind n~Iip.ı ı:eza ilı<las o· <:elt•rin lıcr sene lıava ıııii~aiıl gittiği ''filrekler BCISI,, bir 
lunrnıı~hı. · takdirde hir ıııa' ı~ta aı ılıııalarına mii 

mıyor. hl 9 uncu ihtiı;ıa~ın Jii~, !le aı,;ıl..ta ka· ı:aade edilmcı:inf, kapa;.ına saatlerinin k8Z8dU k 8r8 r 
Ac:ıba siyahi bir siyasi ma \ık lan hakim ,\tıf. ıııii<lıbumıııııi .Mit· ıle llle\ kiiıı lıııııtıııİyetİiH' hiire kay· Motoslklelle çocuğu ezen 

ınuduı? Vakia bunların içinde cen • lıat 'e mü taıııik aff etin de miin· mak"ııılar t:ır:ıfındaıı tuyiııi liizrınPcl· 
k b h · · .. · " ceza yedj gaverleri var. Ameri a a rıyesın • lıa11rre tayini hl"klrJ1İyı1111u. Hu lıu· Ji~ini lıiltlirıni~tir. 

de, Avrupalıların müstamere ~abu~- ·tı taJ.i tebliğat. Adli) e V ~kall'linJen Telefon levhalarmdan Be) azıt ta lmml.ııı l.iı 11ıiiddet ev· 
larm<lrı cidden temayiiz eden sıyahı- t~ıanbul tıılill«lcinıuunı!l.~iııc diin bel resim Ahnmayacak 'el hir nk~nın fo,tii ") ii:eklcr U('I ı,, 
ler yok değil. L~kin onlar da onba • · ı· lıir kazn vukun ı.;elıni~tL Soıı ,.,;iratlc 

1 k k 1 l ın• :. ır. 'l'rlrfıın ~irkctinin lıiikiııııctc g"Ç 1 ı k ı 10 ~ılık ve çavuşu ta a mı§ ar. ,\ııff. ... . :\liılı_:ıt. i~taııhı .I asli_,·c ıııalı t;*'çeıı Lir ınoıo ... iklet a tıııl :ı a mı 
• " - ıııesi ılolan .. ilc lıuranın ıla rc~ıııi <la· Siy;,ıhiden hükümdar oluyor, fa. krmdcrinr, Saffet ılc J ~lanlml Hır,;11 • ) a,mda I lilıııi i"ıııiııdr!~i çocuk. feci 

. . irelC'nlcn bulunııuuna nwhııi tell'foıı l l I · · l\[ "ki · k~t kabile •eyhi derecesinı gcç~mı • lıakinıligviııc tn'. iıı oluıımu~lartlır. A· ıir ~eki ı e t·amcrmı~tı. otosı ı~tı 
Y ' • iılareı;İnin Cl'ıahane. ıliıkkfin µ;ihi ~er· k ı · 

Yer. /\frika sahillerinde Amerika e- tıfrn. f.::tanhııl a,.Jh_·ı· iki:ır:i t'1'7.a rei~- ~iirı·n dı-. lıiç <ltırnıadnı:, nr a ... nrn il" 
" lertleki uıııuıııi ıııC'rkı•:ı: Je, lıalarmılan ı:ıirl~r!nin teşkil ettikleri Liberia Jiı;inılen .. iimriiktrki asli,·c 5 inci re· ı~ lıakıııaduıı al 00anı 1 ar.111lı~ııııla ay· 

il ı:ı "' J hclC'tli~c r<' ıııi alııırıı:ıııııısıııa kanır . '- ı 
Cumhuriyeti bir karikatürdi.ir. ga za lıakimJi .. "v-inc ·Hrilr.n K<'ınaliıı ,_·eri· ııı . iiratlc "nçıııı-:tı. ı 

nrilıııi~tir. 1, v k" ı I v · v ·1 edilmekte bulunan Habc§i8tan im • n~ ikinci ecza riya~f"tiııe ı;ctirilıııt>:.İ. llllı:ı rcıMııırıı 1111 "' ıı~ıı ö~rcııı • 
t'O.•uıvrl\.•6u ~u ;yinn.İncİ CU!!Yd:>. 1-.ir ~a(fetİll t1C :\ iinctİ ~Ol't(ll hakinıfiğİn· s Öz 1 Ü im ti hanı ar lllİ~, adli~ C')'I' \('l İIPI rk, 1 İİllrtİ C't'Z:r 

ucube idi. Bu devletin yapmadığı clr, faaliyete g<'ı;irilıııc j kunPtl~ u· ) a ) ollanıııı~tı. 
mazalim kalmamı§tr. Müsliimanlar • mu1rnaktac1ır. Bu rilırtJ .. 1• ılc lıu~iinlrr k af dır 1 I aca k ffi)? Sııçlıı \li Giinıhi1. ıliiıı 11·ıllıir iz· 
larla sakin Harar kıtasını zapteder de kr.. inlP.,rrektir. lik. dikkat izlik. nizaııılar:ı ria)rt~iz· 
etmez Necca§i Menelik oranın ca • Cebe konan f p, ipucunu Kiiltiir Bakanlığı orta tt·<lri::at Jil..lc iiliiıne chl'h plı~rnktaıı. 6 ar. 
miine gitmiş ve ilk i§ olmak üzere verdi 1 ıniifrcdat pro~ramlarını \ r. kitaplarını lıap~c. :rn lira pııra l'C7.a .. ın:ı ıııalıkfıııı 
mihrabın üzerine alenen İ§emiştirl tetkik P.lıııt•k iizf•re ı;ı·ı_ı 11 ) ıl lıir ko- eclilmi;:tir. \nıra 1600 kunı:; durıı§· 
Tarih, sağda. solda hiç bir munta. Le, i i mindc hiriııiıı )apağı ı1cpo· ıni )1111 loplıııııı~tı. ına nıa,.ra fı ıln kcııdi <: i .. ılı·n alımwak-
zam siyah idare kaydetmiyor, hal - sunda brkri Jla.sanııı lıı·ııı~ni i .\li fhı komi~yon kit.ııılar iizcrind" ıır. ' 

tıv d buki sarı ve esmer idare kaydedi. Rercb, hcı~~cri inin rlr.pmlaki ~ı>ker lıaıı ufak taılitaı ~apıı1 ı~ '.:- hilha~-.a Üstelik hakş•s alo1.rım 
~n/ ... erin bir felsefe! Fakat yor. Bir çocuğun bir mal ve mülk sandığında ırnkla<lıl;r 2:!5 lirayı a~ır- ı~tılalıları ıniiıııkiin ulıluı;ıı kadar "", ·" 
"t kgumuz dakikada gerek idare etmesi nasıl kabil değil ise si- nıakt.ın yakalamuı~tır. tiirkı;f')e !,;C\İrıııi., 'e 1-ar:;ılıklarını derli en ••• 
İ ·i Hindin medeniyet ve fel vahilerden mürekkep bir cemaatin Şiiplıc edilcr~k üıı:ri aranan l\ li lıulmu~tıır. Geı_:r.n pazar giiııii l':ı•r) a pliıjııın 

~.1.ı &İin bir haldedir. Her lemi- ·de bı'r n1u"lkt'ı' ı'daresı' o derece gu··ç • I' l · l · 1 1 'J' k'k' 1 · · k' 1 · 1 l \ '!\ı ·· 11 • 1 k' 1 · k "tl)'IJ "ece un ('<' ıınt c, ai:ırı ıın paranın et ı ı utrııı, en ıtap ar )'f'nıı «'il ;:iı ı•rı nııa ·' ıı ı•r ı ııııııne ı ur a-
bıı t 

1 

etler içinde terakki eden tiir. Bunlar kendi başlarına hlrakıl- mendile sarılı olarak lı,1~lmulı~t ipin incı•lf'ıı<'t't:ktir. B.ıı i~ i\:iıı Bakanlıkta dııı. <lcııhle 'İİı':t•ı-kPn. n lıilde hırak· 
"t ı:-rakki Garp medeniyetini sa memleketleri anarşi içinde kalır. hir JlJN~a!!ı huhınmıı~, hıı ip nt'İ le !.:a- ikiıH'i hir toplantı 'ııpılal'akt ır. tığı '"'kı· t iııiıı t·clıiıulcn <>00 kunı~ilc 
İ.}'~~~klc oluyor, yoksa. eski Mısır Sudanmda, bundan evvel, İ§ler iman ırnra 2:i lira ı t'keik olarak. ı;a· Bmulan ha.kıt Üç 'ıl tathik Ptlil· hazı PHakı , c puılra ı, nııılıızı .. H) • 

erinde :ıebat etmekle de- pek berbattı. ] w • t 1 k .. 1 . t'I n ıal'ııııat w • 1 ı atım yallıgı ycrın ça 1 nrawınc a \'C nıe ııure ) 3f>I an ını 1 ıa • " l'rl,1. lanı~ı \. , ı ı,:a Hıll11ı; ır. 

lı Daimi muharebelerden nüfus da kiremit ahında tf"krar ele ge~nıi~tir. name:--inin ıle ııcticclı·ri İnl'clcnet rk· ~onratluıı. Keıııal ~lımıll adlı hir 
~l·in':S~er ve sarı insanların kalmamıştı. Halbuki oraları en ziya- Ve Ali Rccelı, poli!!,;C ,1Jli)"C')e Yeril· tir. t!Plikt?ııh, k:ıtlıiım koca·~ olnn Yedi· 
bu ~nkur etmek olamaz. Ni- de imara müsait yerlerden imi§. O ıni~tir. Üç ~ ıl iı;iıııle taliıırntuaıııc tathi· kule lcki Kuzlıı;e ıııc ılrri fabrika ı 
tol rdan Japonlar henüz diyarda kağıd üzerinde Mısır - in- Soygun davası kinde ~iiriileıı mü,kiilatııı gitlerilın"- fen nıiitı'lıa .... N l\larıin 1\1iill('rc g<+ 

d•ıte ~adığı halde teknik me • ye ilerleyebilmek kabiliyeti mefkud A nıaaltııula aralıacı hııailin ij· i \' ı> hazı ıııatlfld~r İİ7.f rincle ufak Lw ıııi.,. t•nak ı ' rıni;, lıa:ı,.,ı~ i teıni~tir. 
tı.~·aa ~ılar, yiirüdüler. Kendi· ehemmiyetini kaybedemez. nüne cıkılarnk ,..jJalıla ıcl11liıl ıı,ur("ıilc fek taılilılt yapılıııa r ılii~iiniileı·ektir. ı\lıııaıı ıl:ı. kcm]i .. iııi p ·ıli--r )aknlut-
ııt~t sıyEasetinde bir mecvki Fakat hakikatte heri§ münhasıran araba ~ndaki ,ı;na tlı·rilcrinin ga,..ho· lnııilıan talim:ıtııaıııt•,..i11<lm ,..nııf ıııı ~tır. 

~.tc ~aın smer.~eri.n 'ie sar~I,~rı? İngilizlerindir. Bugün, gidenler söy- lundu~ıı idtliaı-ilc :ıı;ılmı lıir tlaYa, ~Ct_:llll' iizcrinc yapılan fiiılü iıııtilıaır r 7.Cl'İ araıııııt'a. iitcki ~C) ler de İİ· 
~ti an musaıt 0 ursa 1 anı- lüyorlar. maddi terakki itibariyle en dUn ağır<'czatla giiriilıııii~tiir. !arın kaldırılına, ı ıla ıı•ulııenıdılir. zcı<ııdc ı ·ıl.:ın Kcıııal i'\lıırada. Sulta· 

· ~ Ctneleri de mümkündiir sa- ilerliyen yerlerden biri Sudan imi§. Mevkuf olnrak ~alfıhaıtin. Nhe~t Bmıdan ha-:ka lıariı;tı•11 orta',. Iİtıe ııalııı11•ıl :~ iiıırii crza ı.-:~ İllli Kfııııil 
~I'. Ş~ ~~~del buna hiç bir mani Bu diyarda her şey yapılmış. Fakat olarak da Hıza. Seliııı ve Ha~an, du- hitirnıc imtihanlarına ~:r .. rcklNiıı im Giinas tarafındmı tlii:ı :~:; ı;iirı lıapi· 

\ ~ttu uta camızı cesaretli bir halkın seviyesi? O, bir dereceye ka- rıı~malarr ) apılıınlanlır. Salahattin. tihaalarının siizlii olıııaktan ... a ya1.1lı «eza ı kt• ilıni~ıir. Ç:.lmaır ~C) lcrin 
~t na getirelim: dar yiikselmi§. Şu kadar ki ondan dana dcrilf'rini Lıııailiıı lıorcuna ıııw olı••" ... t ılii ihıii 1 •• 11•klf'flir. ıll'~crrc ııc1' lıafif olnı 1<.1 'r çalmım 
'tı~ "e esmerlerin kabiliyet ötesi yok .. lngilterenin müstamere- kabil ~iiniil lıo~lıı~ilı· ,,·nl.ij;ini. zorla Sandıkh'da pehr van 19 ·a:;ııuln l ulmıma ... ı ı:olrı)ı~ilc, lıa· 
·~tın ıı .k.usurlan yoktur. Bun- ciliği dimağın içine tesir edemiyor. alıııadı~ını iivlr.nıi~tir. Otekilcr ele gUre~Jerl kiııı. hu kntl:ır r<'Z:ı ı '•ter ~ürınii-,;-
~da bırınde, medeniyette yi • Hasılı: Zenci kafasında ilaniha - nyni ı:;,.i tekr;rlaını..lanlır. ~7.6.'J:n P.ızur giinii ~amlıklHla ıiir! 

.}'tt~ olabilirler. Bunlardan görünüyor. Siyahilerden bir Victor Sah itler ılinlenilmek üzere. clw pcJıJj, an ~iirc~i )apılaı·ak, ha'ia 100, 
• ~ ih~~iştir. Bundan sonra da Hügo çıkmcıya değin bu fikrimiz nı-:n;anm de' :um. ha:;k:ı bir giinc Lıı- h:ı;:alıına 80. hiiyiik ortnya 70. kiiı;iik 

"I ~ t~rnali neden olmasın?· ehemmiyetini kaybedemez. rakılmı~lır. orlaFt 50 lira ıııiikafat , ·erilrcektir. 
~<I. _.ı\1 rnsiyahlara ... Bilhassa. r·•ıı11111ıııııı111111ımrııı1111ıuıtrı11111ıımıııııııı1111ıı11111flllll11111ıııııı111111ıı11ıı111111ıı••ıııı1111llnllıı111ııll''"''''"'nıı1111111ııııı11111ııııtıı1111111ııııı1111111ıı•tıııı111ıı•llı111111ıırıı111111ııııı1111111ıı•Hlt1111ııtıııı111111ııl', 
~d~ Vustralyanm kadim a- ~ = 
~ . \·c & K. k k. d. 1 " = '~~il~~i~ ~:~~~a~~~~iled~~~ : %_:_ 1 m o u r J 1 m 1 n e r 1 :_=_s 

~ıtıı b·at bulunuyor. Tarih, hiç 

~t~~~i::kr;~:et~;~~atk~apye·: ~~~=-_==~=---= Operatör B. Eminin şehireminliği zamanında, kaybeden bu güzel proje, bir müddet evvel yeni- s:::_==-=-~~=-
~ '°'t>th -ı Köprü yaya kaldırımlarında tatbik edilmek iizere den canlandı. Bereket versin, bu sefer, diğer kal· 

tıı. ~.lon b7• bir Voltaire, yahut bir sağdan yürüme projesi kabul olunmuştu. O za· dırımlar için bir istisna muafiyeti yoktu. Sarlece: 
~.. ' ır Kopernik, bir Kepler manlar, projenin niçin ba§ka yaya kaldırımlar· Birdenbire canlandıktan sonra dumanı üzerinden 

~~~n~rın kendilerine mah - :_==-~:~:_== ~~ğ~~ğ~e~di ~C::~~·i:~a 8~;~:şı:~~rm~:lk~a~~kls~:~: ~~f~~ii 0~~:r~~:~~ ~~Y:a~:İd~rı~\:~:~:roii;:~; J~~~; =-~==~---_=_=:-= 
r(il v crı ve güzel san'atları bulun en kalabalık yeri olmak itibarile böyle yapılı- kalabalık yaya kaldırımlarında şimdi tatbik edili ·or 
r.ı)~~· lakin bunlar bir deha yordu; fakat diğer kaldırımların muafiyetindeki mu?... Merak edenlerin bu "müşkül!,, suali hallet-
; n ne kadar uzaktır- = bu gülünç eebeb hakikaten çok garihti. ıneleri her halde o kadar çetin olmayacaktır kana- -
~il E Gel zaman, git zaman; birçok feylerimizde ol. r..;tindeyiz. ~ 
~ er ik' · b ~ b Ş · · d d' "b' g '•ıtıft ıncı, ta ir c.aizse, ü • ~ duğu gibi derhal unutuluveren ve tat ik aahasmı amn e t gı ı: ~ 

\ ~tqea~ bir beşeriyet teşkil c- I~ K • k k • d • l f T 7 k •h • ./ ~ 
~~Cl'j p~t~cfa .zcnc_iler~ temdin ~ ım 0 ur, ım zn er e Vara l mı rz ve/ ayı ~ 

'>'c . ılerıye gıtmış. Bun • = • ...- ı 
ılc, uzun mi.imarese ile ... 1 111ıı11 11111111ııı11111ıııııııı11ııııııııı11111 ıııııuı1111 ıı111111 11 11ıııııııı11ırııııııı1111ııııı1111111ıııııı11111ııııııı111 ııırıııııııı111ıııııııı1111ııımııu11ııııııı1111ııııı11111111ııııııı11111ıııııı11ııuı111111ıı111ıııııııı1111ıımıı11111ııııııı111 

Roma elçimiz 
ı:uıııa lıih iik clf'inıiz Bay Hfüe)in 

Hagılı Bıı)ılur tliiıı İtahmlnıı ı;l"lıriıni· 
zc gelıııi~. ak~am trenilc \nk:ıraya 
g:ııııi:;:ir. Hoıııu elı;iın::r. lıiikfııııctlc 
lC'ma" cttiktı·ıı oııru 1 ... ıanlıuln cliinc· 
ı·ek '" lnmıılıı hir ıniiıldcı kalacaktır. 

İKİ YAıYGI\' - (;nzli1;e§mcılc 
Hikıııı•t kurde,ler ıll'ri fnlırikaı.ınm 
iiriiıwii kntııula ılt•ri kıınıtma ılairc· 
~ İ;ııle yaıı~ın çıkmış, mııclC' tar:ıf ııı
ılaıı ~iiııdiiriilnıii ,tiir. ) nııhıııın nt
sııretlc çıktı~ı arn ... ıırılınnkt:ıı!!r. 

<;A U r 1 i\' EŞl' A/, t U - r küdar 
da ~e!unı i Ali mahalle inde oturan 
Re .. acl metrcı::i Fikrivcıı!n elbiselerini 
çal;lı~ını idılia ctıni~, Fikriye çaldığı 
1!!2 pan'a c~ya ile yak:ılnnarak talıki· 
kata ha.Jamnı tır. 

Bin SA111KAU l' 11\ lLANI)[ -
Salııkalılıırd:ııı Snlrıltatt;ıı. Kunıkaın
<la ~al 111ıı ı;al ı .nıı Fetlı;niıı ""k<'t ini 
1.mbv kaı:nrkcn ) akulaomıflır. 
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· SON HABERLE:R 
. . . ... ,··· .. 

Tarihi eserler böYI 
mi tamir edilir? ~ - ~·-- ... ·... . · ..... , __ ·_ ·· 1.'---· . 

Cenup hudutlarımızdaki 
veba vakaları 

' Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili dün 
Mecliste izahat verdi . 

Fransızlarla beraber bütün tedbirler 
alınmıştır.Vehamet henüz zail olmadı 

Ankara, 9 (Hususi) - Meclisin bu· 
günktJ toplantrsmda Sıhhat ve İçtimai 
muavenet v"ckili Doktor Refik Saydem 
cenup hududumuzda Suriye dahilinde 
vukua gelen zatürreeli veba vakalarrn
dan bahsetmiıtir. 

Urfa ve Mardin vilayetleri dahilin.de 
Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki hu -
dudun umumi hıfsıssıha kanununun 55 
inci maddesine istinaden derhal kapa -
tılması emri verilmi§tİr. 

Smhiye Vekilimiz, verdiği izahatta 
şöyle demi§tir: 

1 Haziranda Haleb konsolosluğu -
muzdan aldığımız ınalômatta, zatür -
roe §eklinde veba mevcut olduğu hak· 
kında makamatı resmiyeden malumat 
aldığını ve 12 musaptan 11 inin öldü -
ğünü, vakanm Suriye hükümetince 27 
mayısta öğrenildiğini ve 23 mayısta 

başlamı§ olması muhtemel olduğunu 

ve mücadele için Şamdan iki doktorla 
birçok mualecenin gönderildiğini bil· 
diriyordu. Kezalik Utta vilayetinden 

gene 1 haziranda aldığımız malQmatta, 
Fransızlarla vaki temas neticesinde 
hastalığın veba okluğunun kendilerine 
bildirildiğini öğrendik, 2 Haziranda 
4 emrazı sariye kilçük sıhhiye memu -
ru ve seyyar emrazı sariye n:o:itehas
&Isıru, hudutJarrnuz dahilinde bulu -

nan köylerde tarama yapmak üzere 1 
yola ~rkardık. 1şe başladılar. 2 Hazi -
randa trenlerden inen ve binenlerin 

muayeneye tabi tu~:ılması tekarrur et
ti. Aynca hudut kapıları tesisine 
ba§landı. Yalnız hududun çok vasi 
olması dolayısiyle büyük tefti'iler ya
pılmasına süratle .imkan olma.dığı gö -
rüklü. İki sepetli motosiklet almarak 
derhal sevkolundu. Bunlarla köyler
de ve halk üzerinde i§ daha çabuk gö
rülebiliyor. 

Fransız heyeti sıhhiyesiyle heyet 
terimiz her tarafta temastadırlar. Bü
tün tedbirler alınmıştır, her iş:n ve
hametf daha zail olmanuştır. 

Refik Saydam tarafından verilen 
izahatı mJteakip ruzna..'lleye geçile -
rek, telsiz kanun Iayıhasiyle, Ankara' 
da bir Tıp fakültesi tesisine, yeniden 
beş kaza etşkiline, teşviki sanayi ka • 
nununun 30, 36 mcı maddelerinin de -
ğiştirilmesine ait kanun layihalarının 

ikinci müzakereleri yapılarak kabul e
dilmiştir. 

Ruznameye dahU maddelerden ma 
arif vekaleti prcvantoryomu ve sana -
toryomu hakkındaki kanun tayihasiy
le maarif vekaleti merkez tc§kiJat ve 
vazifeleri hakkım&1ki kanuna müzeyycl 
layihanın da birinci müzakereleri ya -
pılnu§trr. 

Meclis cuma günü toplanacaktır. 
Büyük Millet Meclisinin pazartesi 

günü yaz tatiline başlayacağı tahmin 
edilmektedir. 

Fabrikaları kuran şirkete 4 milyon 
lngiliz lirası verilecek 

! 

Yugoslavya 
Başvekili 

Gün geçtikçe çökmek üzere bu· itibaren kemere k~dard~ıı 
lunan eski eserlerin tamirine b3~· luklar eski hallerıne bur& 
landığmı ve sıra ile bütün eserle· sızın yenilenecek v\rıe kO 
rin tamir göreceğini haber verdi '" su akmasa da eski hak~(dırıl 
ğimiz vakit büyük bir haz duy · tı. Fakat perdeler Si 
muş ve bu teşehbiisün ne kadar i· sonra hl!trrette ka_fcf~t- bit 
sabetli olduS!ıınu da kaydetmittik. mi ta~çı Yen;caııll fi .1 inİll 
Hakikaten. bilhassa cami ve çeş · yara~a11 Türk rniaı•"' rtr' 
melerin her sene biraz dalta cöke· :1· w • 1 ki rı ke! 
rek hara?J olrt"..a\arı çok acıklı idi. ver ıPt mua u a bir 

y:::-l~riııi gÖ"""'.- b~tl!r.-dJJI 
Tamir gören hu camiler arasında tı ·--.·:iıı-lc---. ~1?11dr lr. 1 '" ra 
Yenicami de vardır. Bu camiin de· 1 . .. , .. 11 · c,anı• 
nize bakan tarafı ayla re" yüks2k ;~ı~ r;or~:u.;:t er!M · ..,.ı,,lo 
perdelerin arkasında gizli tutul · en·c...,...,nn arı k··Jrnii" •', 
du. Yol dan geçenler içerideki fa· bıt bir haltle 55 u b•diiO' 
nliyeti hissediyor: ve onlar da tıp· r.c~mi hi:- el a~ kt.Y : trıı 
kt bizim gibi tahtanerde • E~ki eserleri ttırrı;rı e ,_e. 
ler açılır açılmaz T ü r k 1 rihi kıym~tlerine hn e 1{o 
m i m a r i s i n i n eşsiz ör · melt suretile olmah~;r· yt'pıl 
neklcrinden biri olan camiin la · cudu sökmek ıurctı ... ~) t•fl 
mir edilmİ§ çok güzel bir manxa· tarihi eseri tamir d~il ~ide 
rnyla göz ok;ayacağını zannedi • ri tahrip denir. Yenıc• 

l , l n 1··1 · B s d' yordu. Böylece merdivenlerden pılmı"tır. llJ;OS flV a ,:t 'Chl t . (O\ a 111oı:ir. s 

Belgrat (Hususi) - ~eçen a~ Yaıalanan ltalyan zabltleı ini aıınalt " 1 

Belgradı ziyaret etmi§ olan Kont h 
Ciano'nun ziyaretini iade etmek ı•ta lya ı•spanyaya 5 a 
üzere Başvekil Stoyadinoviç ıon· 

bahaTda Romaya gidecektir. Bü - • • • • d • o r 
yük bir ihtimale göre bu ziyaret g e m 1s1 g o n e r 1 y 
esnasında iki devlet arasında bir ' d' 
kültür misakının konuşmaları ya· e 1 
pılacaktır. Septe gece yarısı bombardıman 

itfaiye yangın lfaretlnl 
ahnce •• 

Sirkecideki gümrük antrepoların· 

ıla, dün gece saat 10,30 da, bina da· 
lıiliude yangın lıaber verıneğe mahsus 
düğmelere ~ozara dokunulnıu§ ''e yan 
gnı :İ~nretini nlan it(aiye derhal ko§· 
muştur. Fakat, etrafı heyecana ,·eren 
hu ,·ak· anın höyle bir kaza eseri ol· 
dugu anla ,tlnırftır. 

ızm1ne Hayvan nasıaugı 
kalmadı 

İzmit Ye cİ\'arında lıuynnlarda hir 
ha ~lık çıkmı5tı. Alınan sıkı tedbir 
Jer sayesfode Jıa talık tamamen zait 
olmuf, 1 lanhul vilayet hudndmula 

konan kor<lon kaldırılmı§lır. -

J{oma, 9 (A.A.) - Bulzano kru· y ı et 
ynzörü He ılört torpiılo mulırilıi tilin ugos a Y 
öğleden 6onra Palnıa}'? gitmek üze· 
re Napoliden hareket etrni tir. Bu fi- tııfl 
lo, Palmada lfol~evik İspanyol tayya· Almanya J 
relerinin mun,in Bartetta gemi ine J e 
yaptıklarr laanızun.iilen altı 1t.a1)31l teklif ini re 
subayının ce edini Ital) U) a getirecek· . ayıfıJd 
tir. ÜJtyaru 1 irıc:t $ • ,el 

'l . v ı•f' MADIU) ., IDDETLE ~OMBAR /· IJulµr ~zetderi Lıu ~;Jel 
MAiV EDiLDi b ı·ı L hararetli 111 ti' na e e ı c !;Ol' ıt• 

Ma<lritl, 9 ( ı\.A.) - Paytalıt ye· retmektedirler. l)ne11 :: ,.1 

...:.ı .... ı.. 0"'ı ..... .ı.m .... ...ı:J-~s•;_ -· ı... nıhavcundenne -ıuo ri'''ır~ 
homlJardımanlar, §iddet itibariyle es- yet ;crme<li7ri ıayıf Bul~'ı ~ 
k · J • • t r= • "'r••t t ; .ıi -ı crmı aşııır~ ır. ~· ,\imanların bu z_ır• ııt tıYı 

1\ladrid, dün akşarıı 20 cl:ıkika bom ~hemmiyete Bulır;arıstatl (Slıı~" ıJt 
hardnnan eclilnıiştir. Birçok kiJ iil· rnıyac:ı~ı~ı ~u.ınakt)adır;eıett'1_.1 
miiştiir. Çünkii sok:ıkJar halk ile do- ra) Zarva \e (Utro g:ı ,,.'fl': 
Ju idi. Küba eforeti hinasrnn birçok do tane makıtlcler ne~rt•:r,rt1 

obüs tlü:.mii.tir. Fakat Kübalı ıliplo- Hu ak~am (dön) AlrrtJ~ -.. (rft 
~ ,, .. 

mallara hir,.cv olmnımxtır. incle \erilmckte olan. ı 'ıeri 
)> • 9 ( \ \ ) o·· r?C1·ck'1 eski partilertll eski \Ji)ef L 'r "" arı~. • -ı. • - un ı:-

1 
.. ~' l'tı 

)laclriıl homharılrmnnl:ırı~,•a 1 ?O ki- dirJer. Bnnlur arnıırr 1 
" (. V" 

r J ı•::ıntt J~ fİ (ilmüş 'e :!00 kiş i 'aral!',.ım>llr. lc•nleıı Maliı10 • t rrf'' 
1
, 

SUmer Bankm sermayesine 1s bin llra lllve olunuyor 
Ankara, 9 (Telefonla) - Sü- Şirketin deruhde ettiği inşaatın B. Nurettin ve Bn. 

mcr Bank sermayesine on beş bin bedeli, Türkiye inşaati vesaire kar· v • • d •• .., •• . 
lira i}avesine dair kanun l~yi?a~ı. şılığı, borcun muhtemel fai~i ve ergının ugun lerı 
Meclıs umumi heyetine verılmıştır. borsa farkları olarak Brasserd şırke-

Bu para Karabükte kurulacak tine takriben 4 milyon lngiliz lirası 
demir ve çelik fabrikaları için Bras- tediye olunacaktır. 
serd şirketi ile yapılan mukavelenin Mukavele mucibince mezkur pa· 
icabettirdiği paranın temini için ev- ra sekiz senede ödenecek ve bunu 
velce kırk beş milyon 500 bin liraya teminen hazinece muayyen tarihler
iblağ olunan sermayenin kifayet et- de ve altışar ay vadeli hazine bono
memcsi dolayısile yeniden sermaye- ları ihraç edilecektir. 
ye ilave edilmektedir. 

Demlryollarımızrn ıran ve ırakla ba»lanması için 

50 milyon lira 
Ankara, 9 ('f elefonla) - Di • 

yarbekir istasyonundan lrakda han 
hududlarma kadar uzatılacak demir
yollan hakkında tanzim edilen ka· 
nun 15yihası Meclise gelmiştir. 

Kanuna göre demiryollarmm Di
yarbekirden itibaren lran ve Irak 
hududlnrma kadar temdidi ve Van 
gölü sahilinde dcmiryoUarına muk
tezi tesisatın yapılması için ccman 
50 milyon lira sarfma, ve bu işler 
için gelecek senelere seri teahhüde 
gitişmcğe Nafia Vekaleti mezun 
tılacaktrr. 

DEMIRYOLLARINA EDEVAT 
SİPARiŞi 

Diğer taraftan Devlet Demiryol
larının ihtiyacı ölan muhanik ve 
müteharrik edevatın siparişi için l 6 
milyon liraya kadar taahhüd icraııı-.... 
na dair kanurl layihası hazırlanmış
tır. 

Bu para ite lokomotif, yoku ve 
yük vagonları ve tevsii kararlaştm· 
lan eskişehir fabrikası ile Sivas fab
rikası için malzeme alınacaktır. 

tahsis ediliyor 

Bisikletçilerimiz 
ı\rıkara, 8 (TeJ~fotıJa) - Tiirk 

. por Kunmıu 22-29 a~11 ~ıo,., la Ko 
pcıılıagda npılnrak olan hi~iklct ya 
rı,,lnrma Ttirk hi,,iJ...lı·tçilrciııin de 
i tirokini i nrarla trrıııı~t11-. Bunun 
i;irı, lıu ny oııun:ıa bir kanıp kurula 
caktır. 

Maliillere 111ükafat 
ve zam 

Anknıa, 9 (Telefonla) - istik· 
lal harbinde malul olan erkan, i.imc· 
ra ve zabitanla efrada nakdi müka· 
fat verilmesine dair kanunun birin
ci maddesine göre Milli Müdafaa 
Vekaletince hnzırlanan cedvel Bii • 
yük Millet Meclisine g~lmiştir. Bu 
mükafatlar dört malul subayla 47 
ere verilecektir. 

Diğer taraftan harb malullerine 
terfih 2'ammı verilmesi hakkındaki 
kanun layihası bütçe enci.imenine 
geçmiştir, Harb malulü t:-biri as
keri mali'.ıl seklinde kabul edilmiş ol
duğundan bütün maluller zamdan 
istifade etmektedir. 

Dun gece Valt kona·ömda 
yapıldı 

Vali ve belediye reisi Muhit • 
tin Üstündağın kızı Bayan Gün • 
seli ile merhum General Cevat 
Bekirin oğlu Viyana sefar~ti ka · 
tiplerinden Nurettin Vcrgin'in dii 
ğünleri dün gece Ni§anta;ındaki 
vali l:onağında yapılmıştır, 

Ordu müfettişi Orgene;al Fah· 
rettin, Harp Akade:nisi mildürH 
General Ali Fı:.a.t Erclen. Trakya 
gen::] miifettişi General Kazım 
Dirik, sehrimizdc bulunan bazı 
rıep'uslar, Kocadi valisi Hamit 
Oskay kordiplomatiğe mens p ba· 
zı ccne' iler, vilayet ve belediye 
erkanı s ... hir Mecli~i a~alanndan 
bazılan: bazı muharrirler ve iki f 
taraf ailetıinin do:;tlarından birçok 1 

tanınmı~ kim~::ler düğünde haztr 
bu lunmuılard ır. 

Konağın alt ve i.ist salonlarında 
iki ayn cazb.:nd ÇC\lmakta idi. Geç 
vakte kııdar eğlenilmiş ve yeni ev· 
lilNin kurdukları yuva kutlanınış· 
tır. 

Evvelce de yazdığımız gibi B. 
Nureddin Vergin ve refikası önü· 
ınüzdeki cuma giinü Brindiziye mii-
teveccihen şehriınizden aynlacaklar 
ve Orta Avrupada bir seyahatten 
sonra genç hariciye memurumuz 
vazifesi baş:na avdet edecektir. 

Yeni evlileri v~ iki taraf ailesi· 
ni b •t!ufor, saadetlerinin devamını 
dileriz. 

lJOl:T DEV f .. BT .f r f,4.)'fl Danef. umumi harh c~:ııl'r. 111, mat.da., ,,fan l!:eneral ,,:rt'' 
Londra. ( \.ı\.) - i:.p:ın} ada ılt•· 

niz kontrolii lıakkmıla ılürt el e, lct 
ara~rnda hir prcnsilı anln)ııın,.,ı lı:ı ıl 

nazırı Lufcer il~ hiiliiO . 
ıli?JlomntJnr .-ardrr. . eti~~; 

t .. , pr \ 
olmu§lıır. 

Bu an in ıııa, u~a~1<.bki 
ilıti,· :ı etme''t<'dir: 

Krnr Uorieiıı kare 
1 111,ır1 ı 

. 1 hu ur e r 
ııokıaları lıır kolıul re~ıımu c mi'ft<t 'l't 

nnzınna 'erilen ch~nt • bir t 

l - 1 panv.,I liıı anlarrnJa emni· 
) et hölg l~l'iniıı ı:;cni .. Jctilmt'ı'iİ; 

2 -1ki larnfıan no ... çlnnclın lıom· 
hanlırnanı ~ibi lııfrli elc?:'İTI tckerriir 
etm İ) ecc!;i luıkkmıla arilı teminat n· ı 
lrrınıa ı; 

:\ -- Dört ılf'li lct araımıda i Iİ~are 
i t"ıni. ) 

Sofya sef7 r~miz Plevnede 
Sofya. 9 {Huscıi rnt h bi.-imh: 

den) - S:>fv ~nr:r.ıiz B .. y Sev· 
ki B~rkcr C""nri ziyoret m:ık adile 
Plevncy~ f? :t T i~tir. 

l'italln'lil a1111esi öidü 

ril!!n rn-ninfrrcM lıtı~ıı~•, 11 , ıı' 
. ,. 1'rJ ı ' 

'et \'.!nlırl'ıc!.. ,. .ır. , 1tıııt1r 11 
1 .... • 1 • ı ı:r.rır .... e ıın n\ ır en ( r. ~ ıııırr·,. 

J 1 r.I V 
mıla l uluııına~lr.t :r· ıcrd<'· '· 

• ,-.·nre 1 ·r '" r:ı v:ıt)'lan rt>::ı:nı ı r' 11Jr JI 

ren· e'ıcınuıi~ el 'e " a · r J 
klJI'' • J 

Sof · rı Jın·rrlaıur111ıı O~f o· \ ·~ 
SOIJCV IJ 4 Rlı'I N "lr~", 

) -.... 
Bc!~ra 1. 9 ( \ . '·. r_.jr~ ~·,,~ 

d { . .,,, '" • 1 
ı,:ot. ııok1 a 1arrn a 1 

11(J() ı.ı .. 
1 

ii . 1 • 1 ,,c ' r. ... J b"~ 
11 ıınayr• rrı mm Jıif"cıC , 
"'urup Hrtlcrı-il;k :ı'c. ,. n ,·,tı 
• O• ·I' 
\lm.ın Hıırirh e JJıtıır~ , ;11 1., ·,& 1 

t .,..... , • 
ikamrt <'t•nc'dP 0 u "'1 . 1,,, ._ ... ı 

• c(' t ( J f ı 
OC' l':'I'""'• is:Cl'1 1~ fil C • r,.ı:t.1 
ırıiid:ılı;tl" f'trniı:t r, 
o!unmu-.tıır. 

Mo'lko\'a, D (A.A.) - Tiflirtc ---....---
çıkan Z rin Vostokn ~aze~esi. St 
linin t.:1 :sini., b-..ır:ı '"1 4 . 77 r .. ,..,. 
ela c!duğu halde ~n· ·~rricdcn öl • 
düi;ünü bildirmektedir. 

Cabir kalesinde 
l{arako! kuruyoruz 

\nkara, g (Tdcfoaln) - Dahili· 
~" Veklil,.ti Suriy<' topn•ğmcla hnln
nan Cahir J..alı- inde hir karakol hi· 
na ı in~a rn:ı karar 'e:-ıniş ',. hinaııın 
in aıorn:ı aiti uliın '" ıırojclı'r Nafia 
Ve!•:ileti turafından lı~ırfamnı~ıır. in· 
f:trıı ;,nfirnfiltlel-i kr~R kadar hiLirile· 
c~ktir. 



Dünyayı Dolaştım 
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Yazan: Tltayna - a - Çeviren; Vir GUI 

~il binaya bakın: Altından kesmişler, topraklan 
~cıldırmışlar. Tekerleklere oturtup yüz metre 
~!le götürmüşler, tekrar gere yerleştirmişler!. 

1 kömür alıyor. Kömürleri 
kadınlar yüklüyor. Kadınlar 

büyük büyük sepetleri al
:rrıı, elma gibi taşıyorlar. Sor-

~ ~ç kilodur bu sepetlerin biri? 
• 0 rnürle beraber 40 kilo. Her 
ıçj~ be, "su,, verilir (*). Ça

. bır kadın günde yüz sepeti 

~~Ünde yirmi beş frank ha? 
~ ~Yda yedi yüz elli frank ... 
ll\ie)~ılonun kazandığı paranın 

, 1nden bile fazla .. 
l-iayır. Kömür taşıyan kadın 

}!~~bir iki glin çalışır: An'ane 
• 1 ır. Aç kalmak tehlikesi yok

ll!an ne zaman olsa yiyecek 
· · {3uradaki kadınlar daktilolar · t ışırsa betbaht olurlar: Onlar 

. k Çorap ve Paris modası şap
~stcrler .. 
C aı:n vapurumuz adadan kalk
~h1.deki zabitler adada öğren-

' s·'kayeleri anlatıyorlar: 
ır hikaye vardır, herkes uy-

"la sanır. Halbuki bu hikaye 
a aynile uyuyor. Buradaki ço· 
kektepte F ransadaki çocuk

"a.ro uduğu kitapları okurlar. 
~~?ı Yavrusu çocukların şöyle 
"D arını bir düşiinün: 
.:cı1elcrimiz Golliler mavi gözlü, 
"QÇ ı . 1 d ' a ınsan ar ı .. ,, 

' u bir şey mi! Martinik' de 
t~. bi.iyümüş yerli zenci me· 
iolbı •ki iiç senede bir " ana vata
' ek için,, izin veriliyor! 

Snn Fran.~ i.-çf~o limanı 

tan uyunmaz. Kamaramda vanti
latör var. Bununla beraber, içeri
si tütsüye tutulmuş bir oda gibi: 
sıcak bir buhar. 

Ağustos içinde, Fasta, tayyare 
ye bindim. Sicilyayı, Tunusu, Mr 
sırı dolastım. Hem de öyle sıcak 
günlerde~ ki, develer bile hararete 
tahammül edemezlerdi. Fakat, sr 
cak denen şeyin ne olduğunu şim
di öğreniyordum. 

Oralarda sıcak fırın ağzı idi, ı 
burada buhar tütsüsü ... 

Kamaramın duvarlarına resim 
raptiyelemiştim: Sıcaktan hepsi 
birer birer kalkıyor. Zarflar ru -
tubetten, kendi kendine yapışmıf. 
Madenden ne varsa hepsi paslan
mış ... Bavullarımda elbiselerin ü
tüsü bozulmu~, piJileri açılmı§. 

Sıcak deyenin aklına buzlu iç
ki gelir. İçki kullanın, kullanma -
yın: So~uk bir içkiye ihtiyacınız 
vardır. içkinin lezzeti de baıka. 

Yolcular bir yerde duramıyor. 

·~ ~um (şeker kamışı rakısı) 
~~3ınj biliyor musunuz! Bak- -------
.r Antil adalarından cıkan 

Böyle sıcak günlerde biz.im vapur 
ne kadar küçükmüş! 

İngiliz zabitinin karısile bera -
ner kaptana soruyoruz: 

' ad ı · ·~.. a arda yetişen şeker kamı-
·')'> .. ı ... ı..:ı --1- -=·· .... ı ... ~ ı,,.t 
b l'. l'ahkikat yapmışlar: Me
ı:>r~ka yerden buraya rum getir 

ti ' sonra buradan çıkmış diye 
~orlannış. 

'o e olur.!a olsun, güzel olduk-
llta .• 

~ ... 
~· c.e uyl!manın imkanı yok: 
ltt~tıık'ten olan sinekler insanı 
~· Güvertede de sıcak -

~ 
t ~ı,ı daha ceza yedi 

"'a~•ııcı .. ,_ . . ı ·ı~ nu r..:ız:ı ı sınırı ıçını c traııı-

' ~tlıyanlarrn yakalamnasına 
edı1nıektcdir. Dün 27 kişi ya-

l. ış; 26 smdan birer lira pnra 
~i~hnnu"tır. 
l'lıd Para vermek jstcıne<liğinden 
' lı il zabıt tutulınu~tur. 
b111 eyoğlıında huıcn Koçonun 
ltıı Unan e' inin clı~ kaplama tah-

1~t 1 ll.ıııu~. itfni ·e ı?,elmedcn kom-
' ~;ar~ndan (incliiı ülmii~tiir. Ya· 
~ \·c 1 kıkattnn e' in sigortasız ol

<ıı s' }ancluki aparımrnnfnrd:ın a· 
1
• •gara ile tutu ht;-:u anlacılmı~· 

... ... ) 6 

~~ ~VRMASINDAN ()J,OM
~ltıl!d 'hız kliihii motiir kaptanı 
dCtık Ça, Uf, motiirde otururken 
~il .. •re iizP-rine ft>nafık gelerek 
~ d~ tııü tür. Yapılan muayenede 

"rıın~ınılnn ölcli!::ii anla~ılmw " . " 

- Ne kadar muvaffak oluyorlar! 
Tıpki hakikatinde olduğ~ gibi. F.;ıl 
yaptıklarını hiç belli etmiyorlar. 

- Rol yapmıyorlar ki zaten! Artis 
tin alacaklısı gelmiş. kavga ediyorlar. 

~ 

- Ne? ! AclaC:a ·•!<:O olsun diye 
çocuk mu doğurmak istiyorsun? Peki 

ama biz nereye gideceğiz? 

- - Burada içki yapmamıza mü· 
saade eder misiniz ? 

Müsaade veriyor ve biz ite baş
lıyoruz: 

Benim adadan aldığım bir ham 
rum var. Ondan güzel bir icki çı
karıyorum ve ismini, gemimizin 
ismine iz af eten, "Ville de Ver -
dun,, koyuyoruz. 

İngiliz zabiti de: 
- Ben de size bir depth -

charge: "detçerc,, yapacağım, di-
yor. 

- Ne? ne? 
- Bir "depth - charge,, . 
Bu içkiyi de o icat etmiş: "det

çerc,, İngilizlerin tahtf'lbahirlere 
karşı kullanılan bombalara ver -
dikleri isimdir: Bu bornba.lar mu -
ayyen bir derinliğe indikten son -
ra patlar. 

İngiliz zabitinin, icat ettiği iç-' 
kiye bu ismi vermesinin hikmetini 
gene kendisi anlatıyor: 

- Benim kokteylin nefaseti şur 
da: Lezzetini ta midenizde bile 
duyabilirsiniz .... 

Uzun yolculuk saatleri seyaha
te dair hatıraların, hikayelerin 
anlatılmasile geçiyor. 

"Bir iki hafta sonra Numea'da
yız ... Bir iki ay sonra Marsilyada· 
yız.,. 

• • .il/o 

O müthi~ sıcaklardan sonra şid 
detli bir siklon fırtınası kopı•yor. 

Bulutlar tepemizde, bardaktan 
boşanırcasına yağmur yağıyor, 
şimsekler ... gökgürültüleri ... 

Vapurumuz, çokşükür, kaza11z 
belasız fırtınayı atlattı ve Kristo· 
bol'a geldik• 

( ArlaMı ııar) 

( ıt.) Bir "su: ıou,, frangm yirmi 
de biridir. (Tercüme edenin notu). 

Radyo Müsabaka 
-100-

Kuponu 
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rsım: 

Adres: 
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Gezintiler: 

Verdiğimiz "bahşiş,, r e:r 
v ''h v meger araç,,mışo 

Fransada Blum hükumetinin 
başarıları arasına bir de bahşişlerin 
kaldırılması karı~mış. Bunda gar· 
son şerefini koruyan insani bir ma· 
na mı var, yoksa ültra demokrat 
bir sistemin eseri midir, bilmem. 
Fakat hadiselerin memleketten mem 
lekele, \ilkeden ülkeye ulaşışı yü
zünden. mesele, bizim de davamız 
oluverdi. Her Yerde ileri, geri 
bundan konuşuluyor. Bahşiş etra· 
fmda sözün dönüp dolasması, bir 
başka noktanın da belir~esine se -
beb oldu. Meğer, gazinolarda, lo
kantalarda bize hizmet edenlere ver· 
diğimiz yüzde onlar, bu zaval· 
lılann ellerinde kalmıyor, patron
ların cebine giriyormuş. insan ye· 
diği yemeğin, içtiği içkinin parası
nı verdikten sonra, bir de üstüne 
böyle bir yüzde on ödemesi pek a· 
caib bir~ey olmaz mı~· Evet acaib, 
tuhaf hatta daha doğrusu cirkin bi
le ama, çoktanberi, belki de ku
rulduğu gündenberi, bu, böyle sü
rüp gidiyormuş. Garsonlar yılgın· 
lıklarile, biz bilgisizliğimizle bunu 
besleyip durmuşuz. 

Eğer meseleye kanun göziiyle 
bakarsak, zannederim, netice, pat
ronların pek de işine gelmez. Çün
kü bütün borçlar ödendikten sonra, 
her yüz kuruşta on kuruş fazla al-

işaretler: -

Yazan: ~- Gezgr n 

manm bir "haraç .. tan kalır yeri v<>r 
mı?... "I iaraç .. i:.c, zorh lık çr:[;
larile birlikte tarihe gömülmüş kö
tii birçeydir. Gunu yngatm~!:. b:r 
suç olur. Yasa yanı böyle. Ahl 'k 
bnknnmn gelince, bana öyle geli
yor, ki bu tarafı acılıkta daha a~·r 
basacak bir hal:ledir. insan, ken· 
di emri altında kullandığı bir zaval
lının elinden bahşis kazancını nasıl 
alır?.. Bu ağır ve biraz da kirli i~e 
eli nasıl varır?. 

Büyiik gazinolarda, zengin müş· 
tcrili otellerde, liiks lo1;:rntalarda 
garsonluğun para ile satın alındığını 
biliyordum. Fakat garson payı di
ye dolandrrıldığımızı yeni işi tiyo • 
rum. Hizmet emektir ve emek pa· 
ra ile ödenir. Zengin müşterili bir 
yerde hi:r.mct edebilmek için p3ra 
verilmesi. ilk bakışta biraz yadır
ganabilir. Ama dü~ünülünce, ka
zançlar tartıyn vurulunca işin iç yü
zü anlaşılır. 

Eski timar ve zeamet usullerini 
biraz andıran bu gcrsonluğu satın 
alışı. iki tarafın anlaşmasından doğ
muş bir ticaret hadisesi sayabiliriz. 
Fak:\t garson hakkını, patronun ka
sasında iç eden el çabukluğuna kat· 
lnnmak hamç vermek kadar bize 
ağır ~t-lir. Bu işe devletin karrşmn
!'IJOı ht~diyoruz. 

Polis Enstitüsünün 
davası 

Her kanunun samimi olması, in· 
sanlan bulunduğu halden daha iyi 
bir hale koymaktır. Eski bir telak
kiye göre devletin vazifesi bundan 
ba~ka değildir. Siyaset ilmi de in
sanları daha iyi bir hale sokabilmek
tir. Nazari sahada daima büyük 
iddiaları olan kanunların muvaf fa. 
kiyeti hayata, hakikatlere tetabuk
lan nisbetindedir. Ne kanunu ko -
yanların iyi niyetleri, ne de parla
mento encümenlerinin ve umumi 
heyetinin parlak nutukları, cerbe
zeli sözleri muvaffakiyetin ~artı ola
maz. 

Büyük Millet Meclisinin 4 hazi
randa kabul ettiği bir kanun, mahi
yeti ve şümulü bakımından büyük 
bir davayı alakalandırdı. Polis teş
kilat kanunundan bahsetmek istiyo
rum. Çok dallı budaklı olan ou 
kanun bir taraftan bir milleti, Öte 
taraftan milletin kendisine hizmet 
verdiği insanları alakadar etmekte
dir. Bu kadar şümullü davaları 
kavrayan bir mevzuu bir yazının 
havsalasına sığdırmak mümkün de
ğildir. 

Fakat bu kanunun istinad ettiği 
ana prensib hayatla, hakikatle o 
kadar kucak kucağadır ki ; insan 
'kalit~ .. davasını bu kadar sarahatle 
tebarüz ettiren bir kanun layihası 
önünde mu\•affakiyetin manasını 
anlamakta asla müşkülat çd<mez. 

Kanunun ana prensipi şudur: 
"Kaliteli polis,, e sahih olmak! 

• * * 
Memleketin her sahasında oldu-

ğu gibi poliste de kaliteyi yüzde yüz 
artrrmaya mecburuz. Davanın gü
zel ve insana emniyet veren tarafı , 
kanun esbabı mucibesinin hiçbir 
demağojiye sapmadan, yüzde yiiz 
hakikati olduğu gibi, bütün çıplak
lığı ile ortaya atmnsıdır. Realiteye 
bu kadar elle temas eden kanun es
babı mucibesi parl~mento edebiya· 
tında cidden enderdir. 

Kanunun esbabı mucibesinde 
merdce ortava attı2ı hakikatl,.ri 
milletçe de k~nuşmalıyız. Hakikat
leri açık, berrak ve samimiyet hu
dudu icinde konu~ konuşa selame
te erebiliriz. 

Kalite davası her İ§ için ayni su· 

Yazan: Sadri Ertem 
rrtle sarahatle, vuzuhla konuşula • 
cak bir mevzudur. Bundan kim şiip· 
he edebilir. Fakat polis de kalite 
i~ine nasıl muhtaç olduğumuzu bize 
kanunun esbabı mucibesi şöyle an
latıyor: 

"Bugün polise ancak millet mek
teblerinde okuyup yazmak öğrene
bilen insanlar gelmekte-··· llk tah· 
silliler bile polis mesle w '·aşka sa
halarda it bulamıyaca~- "dar zayıf 
iseler müracaat etmek~c rlcr. Orta 
tahsilli memleket çocukları polis 
mesleğini cazib görmemektedirler. 
Bu itibarla meslek menıublarin1n 
tahsil derecelerinin dütük]üğü göze 
çarpar. 

Millet mekteblerine ve hat· 
ta ilk me!<teblerden mezun kişile
rin polis memuruna hazmettirilmesi 
zaruri olan polis bilgilerini kavraya· 
mad1klarr, polis mektebi tcdriscıtı 
netayicinden anlaşılmaktadır. Bu 
derece tahıilliler halli polis mekte
bini ikna] ettikten s:>nra dahi ka· 
nunlarm tatbikatında, ve pol:s!n 
muhtelif c:mhelerden vazife if asın
da tayanı dikkat sakatlıklara maruz 
kalmaktadır. Asıl mühim olan nok· 
ta, siyasi polise, bu tahsilli kimse
lerin katiyen yaramadıklandır. Bu 
derece tahsillilerc kendilerine bizza
rur polisin ıiyasi vazifeleri verildiği 
zaman faydadan ziyade zararlı ol • 
mıı.ktadır. Bu z::ırarhr ba~::ın endi· 
şe vericidir.,, 

Bir meseleyi bu kadar sarahatle 
"'e ehemmiyetle ortaya atmak ve 
kalite üzerinde titiz davranmak 
Cumhuriyet zabıtasının ve hükume
tinin kendi vazifesine karşı besledi
ği alakanın bir ifadesidir. Bu al.1-
kanın tabii bir neticesi olarak polis 
teşkilat kanunu kalite meselesini iki 
esas noktndan karşılamaktadır: 

1 - inkişaf halinde bulunan bir 
milletin seviyesine layık bir polis. 

2 - Ci.irümlerin sebeblerini la. 
boratuvara sokarak, yani ilmi re .. 
fcrber ederek zabıtai maniayı genijl
letmek. 

Milletimizin sanayileşmekte ol
duğu bir hakikattir. Bu sanayileşme 
hnre!,eti memleketin her sahasında 
kendini hissettirmektedir. Bilirsiniz 

("'onu: Sn. 10 ~Ü. 1) 
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Trabzon ve Kral Kızı 

Trabzon nasıl fethedildi? 
Seferin nereye yapllacağından kimsenin 
haberi yoktu. Fatih Mehmed'e sordukları 
zaman şu cevabı aldalar: 

''Eğer sakalımın tellerinden biri bunu 
bilmiş olsaydı derhal koparırdım!,, 

Sayısız İran askeri, gözün ala· 
bildiğine uzanan Karadenizi kızıl, 
kıpkızıl bir güneşin kavurduğunu 
görünce §atırdılar ve: 

- Hur§idabida gelmi§iz .. de -
diler. 

Hakikaten Ş!'Üne§ Karadenizi 
bir alev deniz.i haline getirmitti. 1 
. Boz tepeden doya doya güne -

ftn aksini seyrettiler ve: 
- Hur§idabad ... 
Bu tehire ad oldu. 

~ • o\' 

Bu sıralarda idi ki "tuttuğu ye· 
ri koparıyor .. ,, "aralan bakışlı ya
man bir bahadır,. gibi methedici 
ıözler dilden dü§mÜyordu. 

Bir gün bu kahramanın eline 
kabartmalı resiır.li bir para geçti. 
Paranın üstüne başparma~ını şöy· 
lece sürttü ve yanında bulunanla
ra gösterdi. Hayret .. paranın üs -
tündeki tuğranın yerinde yeller 
esiyordu. 

Bir batka para daha verdiler. 
Onu da parmakları arasında oy -
nattı ve kabartmalarını siliverdi. 

Ona: 
- Tuğra bozan .. dediler. 
Ve Trabzon bu "Tuğra bozan,, 

Clan çıkıverdi. 
" . .. 

Her vilayetin olduğu gibi 
"T b " d . . d b" k . ra zon a ı ıçın e ırço tarı-

bat Trabzon hükümdarları ile an
latmı§tı. Fakat bu anlaşmaya son· 
radan riayet edilmedi. Kırıma ka
dar hakimiyetini genişletmeğe mu 
vaffak olan Andronikos Alaetti -
nin yardımına muhtaç olmadığını 
söylüyordu. 

Bir gün Kırımdan vergi akçesi 
yüklü olarak Trabzona gelmekte 
olan gemi müthit bir fırtınaya tu
tulmu§ ve Sinop limanına düşmüı
tü. 

Andrc nikos, Sinop hakimine 
şöyle habr gönderdi: 

- Limanınıza gelen gemi ha · 
na ~ittir. Teslim olduğu gibi ha -
na ıade edeceğinizi umarım. 

Mağrur hükümdar öyle umu -
yordu, da. Fakat aldığı cevap fU 
oldu: 

- Limana gelen gemiyi hiçbir 
suretle iade etmek mecburiyetin· 
de değilim. 
. Andronikos derhal Sinop üze -

rıne sefer yapılır.asını emredince 
Alaettin: 

- Düşmanımız üzerine sefer 
Yapma sırası gelmiştir.. diyerek 
Trabzon üzerine ordusunu sevket
ti. 

Bayburddan yayılarak ilerli • 
Jiyen ordu Trabzona büyük ve önü 
alınmaz bir tehlike halinde vardı. 
Asker mahalle aralarına girmit -
ti. Andronikos ne yapacağını şa
§ırmış bulunuyordu. 

Yakalık ve • 
1 

Boynundaki yakalık sıkıyordu .. ] 
Ve o, sıkı yakalıktan hiç hoşlan· 
mazdr. 

Bir ara, yakalığının arasına par
mağını sokup onu yırtacak gibi ol
du. Fakat sonra, omuzlarını silkti. 
Ve ilk dik yaka giydiği zamanı ha
tırlıyarak kendi kendine gülümse -
di. O, sivri uçlu, ve genç boynu
nun dolgun çıkıntısını gıdıklıyan 
gayet sert kolalı ilk yaka ... 

Bu yakalığı kafuru kokan kiralık 
bir smokinle takınmıştı. Hayatının 
on yedinci yıldönümüydü. Ve bir 
dansa gitmişti. (Aman yarabbi, o 
zamandanheri yirmi sene geçti ha!) 

.y. * • 
Yava§ yavaş kendini o büyük 

salonda farzetti. Gençliğinin en 
gamsız dakikalarının geçmiş olduğu 
dans salonunda... Bir köşede ken· 
di başına oturuyordu. Gayet güzel 
giyinmiş kızlar, dans ettikleri erkek
lerin omuzlarından hu mahcub de
likanlıya gülümseyip geçiyorlardı. 
!ardı. 

O zamandanheri neler olup bit
memişti! 

llk işe girdiği zamanları hatırla
dı ... Gene mahcup bir delikanlı ha
linde, çalı§mak üzere olduğu kum
panyanın müdürlerinden birinin da
iresine girip kendini takdim etmek 
istemişti. Yirmi yaşında idi. Du
daklarının üzerinde ince bir bıyık 
görülüyordu. 

Müdür: 
- Ne istiyorsunuz? 
Diye sert sert sormuştu, 
- Affedersiniz. Ben buraya ça

lışmağa geldim. 

• ....~· ... .r j '{ .... : . • • & i;. · !. ; ı . • ·,, , • 

Yazan: 

Ne i 1 Go\v 
(İngiliz hikayecisi] 

Mister Long içeri girmişti. Ve bu 
suretle yeni katibin işleri yoluna gi
rerek hemen işe başlamıştı. 

~ . . 
Zihni yeniden dans salonuna git

ti. Meğer herkesin, kendi kızını be
raber getirmesi lazım gelen bir yer
miş orası... Halbuki o, ic;eriye gir
di mi, hoşuna giden kıza: 

. Jlcrbrrl 
Odaya girdiği ::ammı karısıfc, ·orlllfJı. 

.. l ı ·' l . "b. B . '7101111' soy C< "' Cl'.l gı ı, rıç O.; 

... 
.. ·e gi~ 

lerden birini açmış. ıçerıY ek dôf 
ti. Fakat kabinenin gev§ d 0ııll11 
melerinden biri aralanıp :a)-9~ 
ayağı içeriye şiddetle aı f1l1'. 
altmdski kumlara saplanrrı k bılt~ 
Bu hareket esnasmda ara ikMt1• 
fena halde incinmişti. Bır ş13el~ 
bir dava, avukat şu, bu;· ,,e b t 
yeden kendisine bir tarzıyed·lttıİftı· 
de yı.iz liralık çek takdinı. e d~ll ç~' 

Sonra Long müessesesın 
mn~ı düşiinmiiştü. d ıd: -~ 

Mal sahibi Long diY0! llt 0iı~ 
- Belediyeden tazrnına ·rdi~ıı 

ld ... ·· l' ·1 b'ıriktı ı.ıı· a ıgın yuz ster ın ı e j~ ,. 
birkaç lirnyı bir araya koY0 P1• >~lıl' 

1 -.•Ol'' 
racağını sanıyorsan mese e · b r!lı,er· hi efsaneler vardır. Mesela Sinop· 

tan buraya gelen ilk Yunan mu -
hacirleri müstakil tekilli olduğu 
için Trapezus demitler!. 

Meyvası ve farapları ile yüz 
yıllarca şöhreti çalkanan Trabzon 
Trova harbinden evvel bile malum 
muı .. Fakat Sinoptan buraya ge -
len bir kısım Rumlardan sonra 
Pontüs hükümdarının eline geçti. 
1204 yılında İstanbulun Latinler 
Pontos hükümdannın eline geçti. 
Komnen tarafından §ehir genitle· 
tilerek küçük bir devlet teşkil o -
Iundu. Milattan 750 yıl önce bina· 
lan kurulduğu kayıtlı bulunan 
Trabzonda Apostolos adında bi -
rinin Tuzlu çefme civarında halkı 
dine davet etmek için uğraıtığı da 
malum. Bu küçük hükümdarlığa 
Aleksi Kom nen' den sonra 1222 de 
birinci Andronik, 1235 de birin -
ci Jan, 1238 de birinci Manoel, 
1263 de ikinci Andre, 1266 da bi· 
rinci Jorj, 1280 de ikinci Jan, 
1298 de ikinci Aleksi, J 330 da i -
kinci Andronik, 1332 de ikinci Ma 
noel, 1332 de birinci Bazil, 1340 
da kraliçe frene, 1341 de Anna, 
1341 - 50 de Mitel, 1344 de ü -
çüncü Jan, 1350 de üçüncü Aleksi, 
1390 de üçüncü Manoel, 1412 de 
dördüncü Aleksi, 1447 de dördün
cü Jan ve 1458 - 61 de David 
geçmiılerdir. 

Tarih diyor ki bu esnada öyle 
bir yağmur başladı, Trabzon öy
le bir karıştı, ki gözgözü görmez, 
yeryüzünde durulmaz oldu. Su her 
tarafı istila etti. Evler akmağa 
ba§ladı. Alaettinin ordusu hücum 
v'aziyetinden muhafaza edilmek 
vaziyetine geçmit bulunuyordu. 
Kalelere sığmmı! bulunan düş -
man bu fırsatı kaçırmadan derhal 
hücuma geçmif .. 

- Kim demiş? 
- Müessesenin sahibi Mister 

Long ~öyl.edi efendim. Beni iş ara
ma daıresmde gördü. Ve bu sabah 
buraya gelmekliğimi istedi... Ben 
yeni 1catibleiinizdenim. 

- Sizinle dans etmek şerefine 
nail olabilir miyim? 

essesemde kalırsan. başırnla ~ıt• t" 
Fakat gitmekte ısrar ediyorsa 
liinize engel olmak istenıeJl'l· ğJ11ell· 

. Bu endişeli tahmin~ere ra~tı~' 
onun Long miiessesesınden .. 

.y. .y. ~ 

Timur Beyazıtla harpten son -
ra Trabzonu da fethedecekti. Or 
d'!s"!nu Trabzon önlerine getir -
mı§tı. Kalın surlarla çevrili bulu· 
nan Trabzonu fethetmek için is -
tendiği vakit kurulup, istendiği 
vakit kaldırılan bir köprüden geç
mek lazımgeliyordu. Mir Mehmet 
Kanber: 

- Köprüyü geçmeyi bana hıra· 
kınız .. dedi. 

Bir gün köprü kurulmuştu. Yal 
nız batına yaklaştı ve kaldırılma
dan önce geçip kaleye tırmanma
ğa muvaffak oldu. 

Artık Timur'un crdusunun gir
memesi için hiç bir mani kalma -
mıttr. 

Rivayete göre Şirvan hakimi 
Şeyh İbrahim: 

- Yolum eza devam ediyoruz .. 
Ne lazım bir §ehirle uğraşmak .. di
ye !im.uru bu teıebbüsünden vaz-, 
geçırmı§. . ~ ~ . 

Selçuk Emiri Alaettin Keyku -

Alaettin ile Andronikos tekrar 
sulh aktettiler ve Trabzon fethe -
dilemedi. 

"' ~ "' 
Fatih lstanbulu zaptettikten 

Müdür: 
öyle mi? 

- Demek siz yeni hademesiniz 
Bu söz ona pek dokunmuştu: 
- Ben hademe değilim. Ben 

katibim, koca cahil! 
Son tabir istemeksizin ağzından 

çıkmıştı. 
Müdür: 
- Hem de asabisin. öyle mi?. 

Pekala, pek güzel ama, Mister 
Long asabi hademelerden hoşlan _ 
maz. 

Bu sırada müessesenin sahibi 

so~r~ Bizans imparatorluğu süla
lesının iki ~ubesi kalmıftı. Bun -
lardan biri Moranın fethi suretile 
ortadan kaldırılmış bulunuyordu. 
ikincisi yani §ark fubesi Karade -
niz kıyısında bulunmakta idi. --------------

1,te yukarıda kısa bir tarihce· nın hakim bulundukları Sinop 
sini yaptığımız Trabzondaki bu Cinevizlerin Karadeniz.deki müs : 
§Ubenin de ortadan kaldırılması - temlekelerinin merkezi olan A -
na karar verildi. masra vardı. 

1 

Fatih Trabzon seferinin çok Fatih bunlardan birine mi, 
müşkül olacağım biliyordu. Fa - yoksa Trabzona mı sefer yapa -
liat İstanbulu fethetmeğe muvaf - caktı, 
fak olan Mehmet, bu i~i tamamla- Fatihe sordular: 
mak niyetinde idi. - Nereye sefer? .. 

Büyük hazırlıklara başlandı. Hiddetle fU cevabı verdi: 
Nereye gidilecekti? - Eğer sakalımın tellerinden 
Bunu kimse bilmiyordu. biri tasavvuratıma muttali olsaydı 
Hatta yola çıkıldığı vakit bile. onu derhal koparırdım .• 
Trabzona Esfandiyar oğclları • Niyazi Ahmet 

Gibi bir teklifle derhal bir dans 
arkadaşı bulabileceğini sanmıştı. 

Eorp,•l' hi .. kr:ıı, on"' ark.o..lo~• ... -
gÖstererek bilhassa küçücük boyuna 
l \kınayıp giydiği smokinle ve tak
tığı sert yaka ile alay etmiş, fıkır 
fıkır gülmüştü: 

- Zavallı kuzu, adeta tıkanıyor! 
diyordu. 

Fakat onun yanaklarını kızartan 
·dar ve kolalı yaka değil, bu sözle
rin doğurduğu hiddetti. 

Rengi daha allaşarak hemen ye
rinden kalkmış, esmer kızın yanı· 
na kadar gitmiş ve büyük bir azim
le: 

- Miss 1 Bu dansı sizinle yapa
cağım, demişti. 

Ve şaxanı hayrettir ki, bir lahza 
sonra filhakika onunla bir vals oy· 
namağa haşlamıştı. 

Jki sene sonra da, bu kızla ev
lenmişti. .. 

* • • 
Balayı geçirdikleri zamanı hatır

liyordu şimdi. Karısı deniz banyo
su yapmak istemiyordu. 

"- Sen yüzerken ben manzara
yı ve buradaki eğlenceleri seyrede
ceğim, diyordu. 

Bunun üzerine o havlusunu ve 
deniz kostümunu alarak, belediye 
kabinelerine doğru yürümüş, perde-

Yüzde onlar kimin cebine giriyor? 
Halk cebinden çıkan paranın kimin 
kesesine girdiğini bilmelidir ... 

F ransada bahşıf usulünÜn kal
dırıldığını, garsonlar cemiyeti re
isinin bu hususta neler dütündü -
ğünü dün yazmııtık. 

Bir arkadaşımız Cemalbey lo
kantası sahiplednd:n Bay Rıza ile 
görütnıüttür. 

Bay Rıza §Öyle demittir: 
"Müfteriden bahşı§ koparan 

veya koparmak istiyenler lokan -
ta garsonları değil, bar, bahçe gar 
sonlarıdır. Birçok lokantalar müt· 
teriden yüzde on almadıkları gibi 
daimi müşterilere yüzde yirmiye 
kadar tenzilat da yapmaktadır. 

Bu yüzde on almıyan lokantalar 
da garsonlar tamamdrı aylıklıdır. 

Yüzde alan lokantalarda da yüz 
de onlar hemen hemen garsonla -
ra verilmektedir. Çünkü bir lokan
tada garson günde 10-15 liralık 
iş yapabilir. 

Fakat barlarla günde binlerce 
müıterinin girip çıktığı umumi 
bahçelerde garsonların hakkını 
patronlar almaktadır. 

Bilhassa barlarda garsonlara 
yüzde bir iki verilir. Geri kalan 
müfteriden "yüzde on garaon hak-

kı,, diye alınan para mal &ahibinc 
kalır. Bu vaziyet karşısın da bir -
çok garsonlar müşteriler keyif 0 -

lunca yalvarıp yakarmakla, birkaç 
lira bahşış koparmaktadırlar. 

Bahşı,ın kaldırılması için gar -
sonlara yüzde onların tamamen 
verilmesi lazımdır. Bu da bir be -
lediye kararile olabilir. 

Bir de garson mektebi açılma-
11, garsonluğun bir meslek haline 
getirilmesi lazımdır.,, 

Bu huıu~a dair m:ıhnrririmizı 
Gezginin yazıtmı beıinci ıahif e • 
mizde okuyunuz. 

tan sonra açtığı iş yürümüşt~J~ 
Karısı zengin ol.m.e,k ft1{~§c\ 

pııarak mutemadıyen onu 
yordu .. 

"' • 1(. '"bl 
· ·nill 1 f t• Nihayet bir akşam ışı ·..,'3 e 

olarak devam ettiği büyiik ı~)·eıııı· 
!erden birine gitmek mecbLI~. js!e" 

· trrıe" de hulunyordu. Karısı gı 
mediğini söyledi. .J.,,1f··· 

k . ? rı"' ı.I)' Sinemaya mı gidece tı f1 arı . 
Evde, ocak başında bir ro"Hetbtrl~ 
yacak ve belki de arkadaşı '\l11ııl1 
çağırtarak kendisine briç d> cekÜ·. 
dahn iyi öğretmesini rica ~ dıfl sa' 

Rriç oyunu bilmiyen a . 
yeteden hariç sayılıyordu. cSitıl .. .. eııfl'I 

Karısı, ona da briç ogr 
tavsiye ediyordu. . fetlcre 

O ise, klüplerc, zıY3boııd~t1 
· ·ve devam etmek zaruretını t 1 doğacak faydaları anlatJ'!11ş 1~ kBclı'r 

Bu ziyafetler dolayısı le rı 
0 

kBdıı~ 
daha mühim adam tanırd~rcce ç~· 
fazla iş görebilecek, 0 .diği 1'8 • 

p;:ıra kazanabilecek , ·e se' şYfl• ~ı"· 
flına o ni:ıbette çok Jüks ~. 1 8 tab1 e 
valet, at, araba, otonı0 1 

cekti.' 
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. ya" OJ 
Karısı, onun elbisesi~rı ınI 1't11 

doladığı ipek boyun nt 
15 

elite sarmak istemişti. 
- Çok sıkıyorsun· 

- İyidir. anıırı· ··rlıJ 
- Çok sıkıyorsun c aıışktı tll 
- Hayır diyorurrı· .. "JiİYot· 11, 

d d .. "k . k. goru b ... 8sr c uşu ve çır ·ın . f t ı·· 
Birden gideceği zıya c ıJ' 

doğru atlamıştı. 'b ecleıtcrı ~ 
Z. f O u takı d e 
ıya et.... n 1 or ll· ,1~ıı. 

tu.klar ... içi pek sılf'11ytta :;"rlef' 
d . k .. ·ık ırsa · cı u onme uzere ı d .. u ırı 

K . · 0 1 ug 
arısına, ıstemış . ı-Jel" 

danlrğı vaadedecektı·. giriflct•. dı.İ · 
Kapıyı açtı. lçer~ 1.ı.te s0

1 
r brit 

b . ·1 bır ı" ... e 
ertı orada karısı e f-ferbC1 • 

Fakat k;:ırısı genÇ 
oynamıyordu... d" clı.İ· 

ık . . . b' d o"l or 
ı~ını ır en 

V'! şimdi... .1.. . pedi;? 
Bo•rnumı sık<ın şe) k 1111 1tıtı'1 

J ·ınıe 'Jl .. ~::r !.; 
Celladın taktığı 1 d ki jstı ·,ırııc 

Oh .... Ayağının altrnk 8101 ~e 
da müdhiş surette a 
daha çok sıktı .... 



2fraat bahl•l•rl 

flcuz ve 

/(
kolay olarak 

avak nasıl 

/etiştirilir? 
~Üz kısa kavak çelikleri önce 
" !- kökle§tirilip üç sene ter· 
~ttıkten sonra yerlerine dikile· 

~ \laul aıılı meyve fidanı yetiı· 
~ k.dar zor ve kanıık değildir. 
l ~ llıYu olan belediye ve yahud 
~ idare fidanlıklannm ve ya. 

I.!! köy kollektif fidanlıklarının 
t._ ~inde kısa kavak çelik.lerin· 
~leylıkla köklü kavak fıdanı 

•'-'lebilir. Parasızlıktan ve ya· 
~r suyu olan bir yer buluna· 
~ -rrıdan ötürü fidanlık yapıla· 
~';; bahçivan tutmıyan kasaba 
\~ lerde sebze yetiıtiren bahçi· 
it~ darı birisine 1 O • 1 5 lira gibi 
)\Ilı Para vererek ziraat müdür ve
llf ~urunun ara sıra yapacağı ta· 
~ r~~e bir iki bin ıane kısa ka
' Çelıgi diktirip kökleıtirmek, bu 
~ ,/1 belediye ve yahud hususi ida· 
~ ~a köy biitçelerinden verdir • 

Pek uygun ve kolaydır. 

~ ~~nun için fidanlıkların ve ya· 
tGıı dr sebze bahçesinin yıldız veya 
~ 0ğu§una bakan semtinde bir 
~~hılır. Bu yerin ; keskin rÜz· '!" karıı bir tepe ve yahud bir 't' siperli, toprağı derin ve yu
~ ve akar su ile sulanabilir 
~~ daha iyidir. Bu yer sonba
~ SQ santimetre derinliğinde 
~ a edilir, her yiiz metre mu· 
\}'-ha 8 kilo hesabile süper f03fat 
~ud mezbahadan ahnmıı bir 
' . ~an ile kanştırılmıı hayvan 
~~ı ıle bolca gübrelenir. Gübre . f .bir bel veya çapa ile gömü· 
~,,. U7.umu varsa etrafı dikenli 
\r~Yahud çalı ile çevriliı:. Diğer 
~ n gene sonbaharda - yap • 
~i r döküldükten sonra kara ve 
~ kavaklarının bir senelik sür • 
~İnden 2j • 30 santimetre bo· 
~ l - düzgün çelikler kesilir. 
~ '11etre eninde ve 1 00 metre 

11da (yani 120 metre murah· 
~ ~ttıi§liğinde) bir yere 2,000 ta· 
' 2 ık hesab edilir. Fakat ihtiya

kl .2~0 tane hazırlanmalıdır. Bu 
\ htın kalın uçları bir tomurcu· 
~ •

1 
el'llcn yakınında keskin bir 

~~k ~~silir. ~u _uçlar ayn~ tarafa 
}' h Uzere yırmışer tanesı rafya 
~ta kud söğüt ve filizleri ile bağ. 
~j" demet yapılır. Demetler 
~ 1~n - toprağı kumsal ve ya
~ l'tıılii - bir yerinde 70 santi· 
~ derinliğinde açılan bir çukura 
' aıağıya gelmek üzere - di
~~......_ konur. Kurumamalan için 
r• ·iı: üzeri toprakla hemen ortÜ· 
~ ~ bahara kadar orada kalırlar. 
L..~ l'ede çeliğin nüsğü kaim uca 
~~·Çıkar, orada (Mühre) deni· 
~· 1

Bcvi bir kabarcık meydana ge ·°' d ll Mühre hem yarayı kapar, 'it 1<e çelikler fidan1ığa dikildiği 
~ h~ olay kök verdirir. 

~~harda çelik dikilecek fidan
b.~ .~klanır, tezekleri kırılır, top· 
~tt/U~ij düzeltilir. Bu yer, 1 - 2 
~~klınde ve istenilen uzunluk
L~ ara ayrılrr. Karıklann ara
~!\ •u yolları yapılır. Bundan 

1~lı.-ee~clikler çukurdan çıkarılrr. 
b. ota 1l olanları ayrılıp ahlır. Müh. 
~ttc tılar karıklara otuzar santi· 
~I\ aralıkla gerilen sicimler hiza· 
~~•ol. elde tutulan değnekten 
l. ~r .~1 Yırmi santimetre uzunluk
'1t o .. 
~~ Çu tutulur. Bunun ucunda 

\~r'~a açılan deliklere çelikler 
~~ u~a dışarısında 2 • 3 gözü kal
'lı~ t ere - dikilir. Etrafına ka
~~~ı:>kak sıkıştırılır. Çeliklerin 
~ ~tr· 1 .~lan ucu toprakla kubbe 

t)ıe l.ı ~r. Bütün ilkbahar ve 

~~- •e~:tn~erinde karıklar otlanır 
~._t\ıt etır ve yahud çatlarsa ça· 
\"il~ h·· s_ı.k sık sulanır, çeliklerin 
~k?llınesi için mümkün olur

\~lit lfba yazın bir iki defa çÜ· 
'"de.rı u re §erbeti ve yahud mcz-
~ ~li"·alrnmıt kan verilir. 
~I\ ~ın Yanlarından süren filiz· 

~~~lc~tı ~uvvetli birisi bırakılır. 
~it\ fil· dıp.lerinden kesilir. Bıra· 
~ 1der d ~ · · \ i) ın ogru uzaması ıçın 

c Çeliğe 8 rakamı ıek.linde 

Taklit edilmiş bir mektup 
75000 dolara satıldı 

~ 

Büyük adamların elyazıları 
nasıl taklit ediliyor? 

Amerikan kütüphaneleri ve kollelrsi 
yonculan kıymetli eser ve veailcal.nn 
taklitlerini vucüde setiren mahir sahte 
kirlann da.ima ku..Wnı olmaktadll'lar. 

Sahtekirlann cüret ve maharetleri öy 
leainedir ki bunlarla mücadele etmek 
için Amerikacla en meıhur polis hafiyele 
rinclen birinin idaresi altında hususi bir 
polis teıkilib kurmak icap etmittir. 

Bu teıkilit birletik devletler araziıin 
deki kütüphaneler ve müzelerle 11kı bir 
temaı muhafaza etmektedir. 

Bir kaç hafta önce bu poliı, çok zeki 
bir ıahtekin meydan çıkararak yakala 
mıfbr. Bu hrr11z iki aene zarfında, kendi 
ıi tarafından harikulade uaatabkla imal 
edilmit olan meıhur Linkolneait mektup 
lan satmak suretile büyük bir ıervet te 

min etmitti. 

ilk cumurreiıi Abraham Linkolne • 
ait elyazılan ve bilha11a l>üyük adamm 
henüz meıhur olmadığı zamanlarına 
ait olanları Amerikada çok raibettedir. 

Linkolnin o zaman yazmıt olduğu 
mektuplardan bugüne intikal etmiş o 
lan pek nadir nüıhalar büyük formada 
kasıtlar üzerine yazılmrttır. Bu kağıt 
larda kiftt fabrikaıının "Moinier'eı 
1851" ıeklindeki finna11 okunmaktadır 
Bu kiiuhn kalitesi ve markaıı müta 
ha1111larca mektubun hakikiliiine delil 
addediliyordu. Halbuki poliı teıkilih 
bu mektuplardan büyük bir losnunm 
aahte olduldannı meydana çıkarnutbr. 
Yalnız kağıt o zaman.dan kalmadır. Fa 
icat yazı battan a .. iı çok mahirane bir 
tekilde taklit edilmiıtir. 

Amatörlere pek yükıek fiyatlarla sa 
blan bu mektuplann imilini hahaettiii 
mİz polis teıkilihnın ıefi B. Bersquiıt 
meydana çıkarmaia muvaffak olmuş 
tur. Sahtekar, nihayet ıuçun\ı ve mek 
tup kiğrtlannı nasıl elde ettiğini itiraf 
etmiıtir: 

- Linkoln tarahndan yuılmıt olan 
hakiki mektuplarda kağıdın "Moinien 
1851" tarihini taııdıimı ve büyük kıta 
da oldu(unu mütahade edince vaktiyle 
bu aynı kiğıt fabrikaıı tarafından imal 
edilmiı olan eıki muhatebe defterlerini 
aramiya koyuldum. Bunlardan bir mik 

bağlanır. Bu filiz kuvvetlendikten 
sonra tırnağı kesilir, tırnak kesilir· 
ken filizi yaralamamak için filizin 
önünde sol el ile bir keçe pıuçası tu· 
tulmalıdır. Eğer cadde ve şose ke· 
narlarına, meydanlıklara, bi..iyük 
bahçe ve parklara ak.kavak dikmek, 
nemli ve çukur arazıde veya çayır
lıklarda titrek kavakla orman yap· 
mak isteniyor ve bunların köklü fi. 
danları, piçleri tedarik edilemiyor· 
sa sonbaharda bir yaıına girmiş ola· 
cak olan bu köklü kavak çeliklerine 
akkavak veya titrek kavaktan alına· 
cak özlerle göz afısı yapılır. 

- Devamı Y•nn _ 

tar bularak aabn aldım. Bu defterler 
den bot kaJmıı kağıtları kestim, onlan 
iıtenilen lataya koydum. Kağıt zaman 
la pek fazla ıararmıt değilıe onu azmik 
tarda kahve kantlırılmıt suya babra 
rak tararhyordum. Linkolnun mürek 
kebini kalem ucunu ve yazııını taklit 
etmek benim için bir çocuk oyunca~ 
idi. 

Adamın göıterdiği bu uıtahk kartı 
11nda B. Bergquiıt bu mektupların o 
nun ilk yaptığı sahtekarlık olmadığı ka 
naatini edinmiştir. 

Sahtekann muhtelif tehirlerde ıahip 
olduğu ayn ayn evlerde yapılan arat 
tırmalar neticesinde Benjamen Frankle 
nin ve diger me,hur adamlann İmzlan 
nı taııyan bir çok mektuplar ele geçiril 
di. Bu mektuplardan her biri vaktiyle 
olmut hakiki hidiıelerden bahıediyor 
du. Bu sahte mektuplann fiyatları ise 
10000 ile 60000 dolar araımda idi. 

Gene aynı poliı hafiyeıi B. Berı 
quiıt birkaç sene evvel Tobia Niktora 
admda bir aahtekan meydana çıkamuş 
h. Bu adam ruı krallık baletlerinin or 
keatra tefi Rİfllrd Drigo olduğunu id 
dia etmekte ve bizzat kralın şahsi kol 
lek9iyonuna aitolduğunu söylediği söz 
de kiymetli veaikalan Ötekine berikine 
satmakta id.i. Bunlar arasında Mozar, 
Hende) ve Wagner gibi maruf bettegar 
lann el yaz111 notalar ve mektuplar bu 
lunuyordu. Niktoranın bu şekilde do 
]andırdığı paraların yekünü sekiz yüz 
bin dolara variyordu. 

Mazinin ve halin en methur ıabte 

'\ 

1r' 

r/ Tnklid edilmi.~ lıir mektup!. 
~ Kimin? .• Gizli mr.mur bunu 

kendisine getiren l:adrna bira:; 
., dn hayretle 5oruyımlu. Kristof 

Klombun bir mckiubıı ... 

karlan arasında Lucaı iımincleki fran11 
za bir~eref mevkii ayırma!< lazımdır.Gc 
çen aıırda bu ıahteki.r tam 27000 mek 
tubu taklit etmİftİ. Ve bilhaua Kriıtof 
Kolomba aiti mektupların imalinde hu 
ıu•i bir .ihtiaaı keabetmiıti. 

Amerikada ıivil harbler esna11nda aa 
vaı meydanında yaralanıp ölen IF"eral 
Caksonun ilzerinde kendi kanına bulan 
mış bir İncil bulunmuıtu. Bu kitap ıe 
neralın kızına vcrihniıti. Baı ve son sa 
hilelerinde generalın el yaz111 ile satır 
lar ta,ıyordu. Bu incilin hakikiıi bugü 
ne kadar Cakaon aileıinin nezdinde kal 
mııhr. Fakat 8. Bergquiıt ıimdiye ka 
dar genentl Cakıona aidiyeti iddia edi 
len ondan fazla incil meydana çıkanmı 
tır. 

Sahte el yazılan anlatmakla bitmeye 
cek kadar geniş bir sahtekarlık ıubeıi 
dir. Gerçi, bu nhada sahtekarların ma 
hareti, bazı kollekaiyonculann hudut 
ıuz bönlüğü yüzünden çok kolaylaımıı 
tir. 

Meıela bir amatör Kriıtof Kolom 
bun lıpanya kral ve kraliçeıine Ameri 
kayı ke~fcttiğinc dair verdiği b1rraporu 
7 5000 dolara satın almı§tır. Bu sahte 
karlardaki yüzsüzlüğün derecesincbakı 
nız ki bunlardan biri me§hur İngiliz edi 
bi Oıkar vaylde aidiyetini iddia ettiği 
bir mektubun muharririn el yazuma 
hiç de benzemediii kendiıine iapat edi 
lince soğuk kanlılıkla fu cevabı vermiş 

tir: 

- Ne yapalım, mektubu yazarken 
Oıkar aarhoımuf. 

Spor Kurumu Umumi Merkez Heyetinin bir kararı 

Yerli antrenör yetiştirilecek 
Ankara, (Huım~i muhahiriıniz

den) - Sporun yurd i.;inde daha e
saslı bir surette ve teknik şartlar i
çinde yapılmaıımı n ileri götürülme· 
sini sağlamak işinde talim elemanla
rının birinci derecedeki ehemmiyetli 
rolünü takdir eden Türk Spor kunı
mu umumi merkf"z heyeti, hir taraf
tan büyük merkezlf"rde muhtelif 8por 
şubeleri için mütehassıs yabancı ant
renörleri kullanmakta d~,·am eder
ken diğer taraftan da çc' re Ye hiil~e· 
J,.r için yerli antrenör \'e monitiir ye
tiştiriJmegine karar ,·crmi~tir. 

Runun için ağtıı;tofi • .:yHil ' '" hi· 
rinci teşrin aylarında de\'am edecek 

üç aylık bir kurs a!;ılaı·aktır. Kursa 
devam için aranılan şartlar şunlar 
dır: 

] ) Orta tahsilini hitirrııiş olmak; 
2) 35 yn~ıııılan yukarı ya~ta olnıa

nıak; 

3 ı ~n~lık ılıırunıtı çok h ·i lıulun· . o J 

mak; 
4) Rilfiil !!porla nıeşgııl olmuş \'e 

hu Yolda hilinıııis mazisi olmak· . ~ ' 
:l) Vaktin,le miirılC'aat etmek. 
Rn ı:artlnra uy~nn olarak nuntaka 

rr.İi!liklerine müracaat edenlerin i!!İnr 
leri hir temııım:a kadar ıırıınmi nıer
keu• giinclf'rilc<·ektir. 

Oç aylık mesai sıra .. mda !iporcula· 
rın ia§e, ibate ve spor malzemesi le§· 

kilatı;a temin <'<lil<'r.-k ıt) rmı kcw 
dilcrine zaruri masraf olarak a) tla 
onar lira Hri l<'l'cktir. Naııızellnin 
yol paralan ela Tiirk Spor ku!ıımuna 
aid o1araktır. 

Yeıi,tinıı c kıırs11n11 11111' :ıffakip•t· 
le hitirenler. ınıntakalar 'r. te~kilat 
emrinde antreniir 'e monitiir o1aral.. 
çalı~ıırıla,·akl:mlır. Başlan~ıt;ttı kcnıli 
lerinc 60-80 lira arasın<la ikr<'l 'c
rile<'cktir. Hıınnııla herah"r tnlı~il ~c
' iyeleri \ükc"1

' olanl:ırla i"lerindc iyi 
H'rİnı 'crerıler 'e pnr knhiliHtini 
H'rİrn ,·crenl"r 'P , por kalıili)f·li 
giiz" ~arrrnnlara ıl alıa ) iik~ ck 3) lı!, 
takdir olunacaktır. 
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NE.~~.~ 7] 
NAPOf,EOıYUN ÇAUŞ,UA ODASI 

Dün~ anın hu en hıiyük genera· 
linin mulıarehelerinio 'e yap· 
ıııı~ oldıı~ıı tıcforlt!rİ:• lıarila~ını 
aklmda tutnıu~ olanlar, i\apoleon'un 
çalı~ma o<la~ının halen µ;~rlıi Giircir 
tanın kiiçtik hir nahiye mPrkezi olan 
Zngılidi'ılr. lıulunılu~unn <lu~ dukları 
zanıan hakikaten şaşıracaklardır. 

Filhakika. ·apoleon, lıiçhir za .. 
man Kafka ) ay-. ıı;itınenıi"tir. Ru e~
ya, Zu~didi're, ı'.\ lı poleonıın . nıeşlıur 
mareşallerinrlen Nap(llİ kralı .loaclıim 
Murat'in torunu Arlıille J\lurat ta· 
rafından ıı:etirilmi ~tir. Arlıille \lıırat 
j~e, Zu~di<li ·e, o zaman müstakil hir 
memltket olan l\lingreli pren~eıoi Sa· 
lome Daıliani ile e\'lenerek ıı:elıni~tir. 

Giircİl'tanın So\'yct\f'~nıer-i iizeri· 
ne Dadianilerin muhtf'lif malikane· 
lt'rinde cla~ınık hir halde huluııan 
Napoleon'a aid hu effa clikkat , .e iti
na ile toplattırılarak Zugcfüli mii:ıe
l'ine yerle~tirilmi§tİr. Ru ıniizecle. lıa
len. ~apoleona aid hir yazı nıa~ası ,.e 
teferr:iah, hir clolap, muhtelif kana· 
pcler ile Ronaparte'm ,.e mareıoalle· 
rinin çok kıymetli 'e naılir hirço1' 
da resimleri meH'uttur. Çok kıymet· 
li hir hatırayı ayrı olarak zikrf"tmeli 
iraheder: O da 'apoleon°un illiimü 
iizerine. şalı si doktoru F. A ntoınarci 
tarafından alınan yüz müla,iıdır ki 
hütiin diinyada an<'ak üç ,·eya dört ta· 
nedir. 

Zugcliifi miizesi. yalnı7. Napo]eona 
aiti eşyalar dolayıı;i)e me~lmr değil· 
<lir. Ilu ıııiizetle. fingreli°nin f'1'ki lıü 
kiiınilarları DadianiJere aid çok kıy
metli ı:ilalılar. tahakalnr, muhtelif tal> 
lolar da 'ardır. (T ass) 

JI/'ff,ER'IN ECDADI 

Kral ailelerinin a ırlarca gerjye 
,·araıı Ş"•' "el eri 'arclır. :;ion zaman· 
larcla .\ 1 : alimleri de Hitlcr

0

in CC"' 

ıla<lını ı .: ı t•tnıek için u~raştılar .. 
Varıhın nctirC<le Hitler'in 260 ecda· 
'lı hulunımış. Hu suretle, Hitler aile· 
sinin m hii) iik <lerle"i 16 ıncı a· ıl"" 
da yaşamış olan l\latlıeu"' Hitler·dir .. 

Hiıler'in hiitiin hu <'C<ladı ki)y)ü• 
diir 'e hrpj hir ) ercle doğup büyü• 
mü~lerdir. 

BENZERi .• 

P:ıricte Bayan 
Siınp,.on \ı henzi· 
) en hir kadın 
hııhınuyor. Ba• 
'an Catutcl İS-4 
;nincleki hu ka .. 
el ın 3;; ya .. mna'" ... 
clır 'e hir terzi• 
nin karııııdır. 

Kenıfüi. Dü~e· 
sc henZ<>mck için 
hı' aletinde lıig 
lıir de~işiklik 

~ apıııaını~. H:ıtta 'onu taıııyanlar ken 
el isinin ılaiııın hir im alette oldu~-:.ınu 
~ii,·lü, cırlar. 

• F~kat, lı<'rlıalcle Bayan Simprnn 
olnıa.•ayclı kiınf'C kenılisinin farkında 
olmıyacaktı. 

RÜZGıİTlD f /Şr.Jl'EıV T;LEKT!l/K 
MOTÖRtERI 

19:l4 l!"ne.sinılt>nhcri. SoYyctler 
Rirli~inıle. ı iiz~:irla ) el fırılda~ı ,·a· 
Fıtaııiyle işlh·"n ıııotörlnin ııeri halin• 
fle ir. a,..ınn lıaı:lanmı,.. lmlunulmakta· 
clır. Hıı -elf'ktrik motiirlni. hillı:ııııı;a 
"n~ el ckcırıomik olmaları , e lnına mu 
kahil ranrlımnn kahili\ cıh·rinin faz
lalı~ı hakınılarındnn çok Şii) anı ta, si· 
~ l'ıl i r. 

1 1 >:~6 ~enl':İıulr. mernlı·k<'tin her 
l:ırarmıla'd hıı nıotiirlerclnn l .:rno ta· 
ne!'inin r::!~tııla .. ,·onıı ,·nııı'arak iıoletil . . 
nır~e h:: .lanıı ıı~lır. Hıı mot ,;r!erin kuv 
\l'li, ) "rine :riirc, ::!.:> hr ·~·r ile 6.5 
1 e-. ~· r nra~mda ılr~·~mC"1.tP ,,. mahal· 
li ilı t ıHıı':t tr!,alıiil "' 'e .. •rl..t r<lir. 

Rih·ii!• t••:-i . :: t ol ara'.. Kırımda 

Rnlakla' atla lıir. llnzl'r ılrniıi ı;ahi
lirnlr: Karalııırp;azıla ıla lıir iki tme 
l 00 lı"' gidik nıcıt\ir nrle~tirilmiştir. 
Kırmulıı \yapctri <la~ı trr•rs:nde <le 
20.000 kilm atlık riiz~~rch'ı rncrji a
lan 1ı: .. t'!ektrik santrali ıc~ i~inc ha§
lanw 1 r. (Tw~)~ 
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EC.Ei!l 1! 
KA51~CASI 

.. . ' . . . 
. :' • • " .,, . -· ,.. : 1; ·' _..J. 'T 

Kadlrcan KAFLI Tefrika: 69 

Doğrusunu söylemek lazımgelirse tencere 
yuvarlanmış kapağını bulmuştu ! Kantaküzen 
ahlak itibarile Andronikten belki daha düşkün-

dü ve elinden gelse imparatorluk tahtına 
çıkmak için herşeyi yapardı f.. 

Güne§İıı lıatrna-ilc hcraher ordıı
nuıı ön safları nra,ındaki diizemizliL: 
de arttı. Snğ<lan sol dnn ;kide bir: 

- Tutuni. 'unm ! .. 
- Kaçıyor!.. 
- Çeviri .• 
Diye . e'ler duyuluyorchı. 
Bizanı askerlerinin llir kmm fır

ıat buldukça kaçıyordu. 
Şimdiden Bir.ana silalılarile men 

Bizans a·kerlcrinin sayısı yiiz)eri geç 
mi§ti. 

İmparator telii~landı. 
Şimdi Kantaküzeııe daha çok 

link veriyordu. 
Kantnküzen çadırııhln oturuyor 

ve kendi ile heraher gelmiş olan ka
rı ile konu~uyordn: 

- İmparatora gideyim de t~krar 
si;yJeyirn. 

- Hayır. Şimcli o eni arasın! 
- Y n aramaz ve foaclı tutarsa? 
- Arıyacaktır; sıkıştığı zaman 

omla ,.ercf elenilen serin zerresi kal· 
maz. 

- Evet, lieni lıuncn yıl hn .. vekil 
olarak kullanma ı hiç ~iiphesiz, sev· 
<liği İ!;İn değildir. 

- O valmz kemli ini sever. Eğer 
liizım olıı;asnytlın çoktan atar<lr eni .. 

Do~rn unu söylemek Hiznngelirse 
teıwı-rc ym·nrlanımş. kapııgmı hul
mıı,tu. Knntakiizen de alılak' itiba
rile Antlronikten lıelki da11a <li.i~kiin· 
ılii w clintlen ı:;el e imparatorluk tah
tına !;tkmnk için Jıer~cyi yapardı. O
nun U'ınur Reye karşı pek lıalU.1' ve 
nıel'll gtiriinii)i hile lıir ne,·i alılfık
uzlıktr. Zntcıı Biznnsrn köhne ve kok 
mu~ lıiiııye iıııle elhct hiiyle aclamlal' 
tuıunabilrcck ve iislc !;ıknc:ıklardı. 

Çnılırm ch~arı mda nyak sesleri 
'H' :.·lfı.lı kon11.,.ınalar cluyulau. 

K:ıııtnkiizcıı"in ya,· .. .-i izin i tiye
rck i~cri ~irdi: 

- l ıııp:ırntor HazrP.tlcri lıemcn 
Bn .. "•kil il :ızr et !erini çağır.lyorlar. 

Prcnı; lreni ) erinden kalktı. Ko
ca~ıııa: 

- Ben sana dcmed:m m i? 
Dccli. 
Kantakfüen hemen çıktı. 
İmparator onu aynkta kar~ıln<lı 'c 

iki di) le orııuzlarnıı tutarak: 
- Olanları biliyor musun? 
Di) e or<ln. 
- E,et dcıufoniz! 
- Ktwanlnrm sa' ı~ı iki hini hu-

Juyor .... ah~lıa kadar . y~ral:ııı Çtıöll 
kalruıyaP-nk. 

- lhmu talııııin ettiğim için U
mur ne, le anln.;;ınan i~temi~tiın. 

- ::. " - !) 

- Bunun liizumunıı tc~lim et· 
nıckten lıa:.kn lıir§"Y söyliy<'miyorum. 
Sen çaresini hulur un hu i.-in. . 

mur Beyle anla~malı 'e lıar· 
be mani olmalı. 

- Kahııl etmiyor. Senin onunla 
<lo t olu:.un heni inirlenıliriyor<hı. 
Fakat şirn<li faydalı hıılnyorum. 

iınparntor utamyorclu. Bunu ifrt 
ha;; etmek kaygıdlc ilıh·c edi~ orılu: 

- iyi lı:ızırlanrııatlmı. Yok~a ! .. 
- Bütiin kusur hudur. Son defa 

valvıırdr. Fakat hir netice alıımrvarnk 
;liindii. • 

Hallıuki Urnur Heyi kandırmak 
lıcrlııı ide liizımdı. 

Kantaküzen: 

- Ben kendim gitmeliyim! 
Dedi. 

İmprator onu takdirle k:ır§ılıyor· 
<l u. 

Kantaküzen karı ma gitti ve i i 
nrılattı. Prenses toparlandı: 

- 1.len de giderim. Eğer gene i
nad ederse!.. 

- İmparator huna ne der? Belki 
fena hir manava alır... J 

- Ne gibi? 
- Bizim Umur Beyin tarnfınn ge-

çcccğiııı izi ~anır! 
- Kolayı rnr ! Gizli giderim. Kinı 

se farkına Yarmaz. , 

- Nn 11? 
- Erkek clhise.~i giyerim. 
- Bu, İYİ hir fikirdir. 
Kantakü~cn genç ya' erlerinden 

birini çn6ırdı H: 

- Soyun ıla elhiseltrini getir! 
Dedi. · 

Rirar. sonra clhis<'ler geldi. Kaııta 
küı.en yaveri çadıra k!!paıh ve ken
eli i de onun elhiseforini giymi~ olan 
pren~es İrerıi ile hirlikte Türk ~afla
rına do~rn ilerledi. 

- Kinıılir o? 

- Bir dost! .. Umur Reyle konur 
mak istiyor! 

mnr Rey i~tcmioyr. 
- Deyiniz ki Foç::cla onun elin-

den ayran lıarıla~ını alanlar geldiler. 
Yıı uf Bey -alalıattin Beye c:ordu: 
- 'Bu ne elemektir? 
Snlfılıattin Bey i~i nnladr. 
- Haher wnııek lıorç oldu! 
Diyerek uzakln§lı. 
Biraz ~onra ~elı)i 'e Karıtakii· 

zenle y:ı.nındakini IH'nılekten a.;;mJı. 
Umuı Bey çaılırrn kam~ınıl~ kar 

~ılaılı. 1rrni'nin cesaret Ye itiıırnılııııı 
lıayrrırıılr. 

Saliilıatıin Be)İn knla~rna eğilıli: 
- Bunlar Hizan Ba~'ekiliyle hir 

Prcnycs ılr:~ildir. Bir eki , .e \a,·eri· 
)

• 1 n J • 

ı ır .... 

Bu.;Ü tiine ! Ben tle iiyle hile· 
ceğinı. 

Çadıra kapallflılar 'e konıı;tular. 
\ratlaıı hir saat kadar geçti. Çıkıp 

gittiler \'C lıirn1. ,orıra oınnzlarır11la 
kii~iik sandıklar taşıyan 1111 ki;;i Tiirk 

knrakollnrmn ynkln,tılar, yiiklerini 
bırakıp <löndiiler. 

Kantakiizeıı çadıra ~in·rkeıı kn
rı mı kollarile arıyor ve şöyle üyle
niyorılu: 

- Sen olmasaydın yola geleceği 
yoktu. 

- O hizdcn hiçbir ~ey esirgemi
yor. 

Snhnlıa knrfı Tiirk ordu uncla hü
) ük lıir kmııldıını~ oldu. Kc ık ku
mandalar, nal seı:ılerİ, hu aralık c_:ıkan 
ilah §nkırtılnrı rni.ihiın §eyler E;cı;tiği

ni anlatıyordu. 
Türk ordu u Fo~ap doğru yola 

çıkıyordu. 
Umur Be)'C o knclar derinden hn~-

• c 
lı lıulıınuyorlnrdı ki hiç kim c: 

- .i\'için gidiyoruz? Bizans ordu-
su torbııda keklik gibiydi. 

Demiyordu. 
Ordıı gemilere ginli \'e açılılı. 
İnıpnralor, Kantnkü.:cn'i; Kanta· 

kü1rn tle 1ırcnses İreni' i kuraklaılı 
'e te§ekkiir etti. 

Amlronik orılusnnn nlnrak Dime· 
tokaya ve oradan Lınııhııln ıliinclii. 
Umur Bey <le fzmire geldi. 

Yirmi <lört yn~ıııclaki hu genç '" 
yakı::rklı nılnrıı luılk ara,.ırııla hir pey· 
gaıııher ı;ihi ym.::liyıır: Onda insan 
k111lrctinin ii tiimle kıın·ctler lnılun
ı1ıığıına inanılr) orılıı. 

- O lirnn:ulau cıkrnı·a fırtınalar 
dinc-r· ılerıi;r, ıı~laııır ... Ona ok i)t'lllC7-

0nıın istcdi~i \'C yaptığı şc-yl<'r \}la· 
lım istt·diği 'c yaptı~ı .,cylt>rdir. Oııuıı 
i~iııe k:ırışılııııız. 

(Arka.s1 var) 

-Ad . . . . r ;,•kt•d . . . · · enır.:-~ı ı ar··:. 
~ Bet ·:_;gevŞekliği · 

. nt:. c.o. te,sirli ' ~ir i{~ç ' SERVplN. 
dir. fh_tiyarla~a g~nclik yorg·un~ 
lara dincliJ< verir. TaŞraya posta· 
il~ . ~~8~ .. :Mu.~~f~>g~nd.eri.lir. · 
Sl.r'l:<"c-) Merkez Eh~nesi Ali Raı'a 

... . .... , .. ":.-: . . 

ZAY1 
Takı<m nüfus dairesinden aldığım 

ni.ifus tezkeremi kaybettim. Yenisini 
alacağım eskisinin hlikmü yoktur. 

Faik lllchmct Yaı·oğlıt 

~ ,. .. • • ı. ?-~ ,." : , , 
• .. . •• 4., . , ' .. : ,. .. '>," •. A ' ~ .. 

Semtimeşhur ve mahallesi Cadde veya sokağı 
Ayvansaray, Yavedukl. Yavedud ve iskele 
Şchzadebaşr, Hoşkadem. Sekbanbaşı. 

Edirnekapı, Dervişali. Nureddin tekke i. 

Beyazıd. 

ÇaI'§ı. 

.. 

Simkeşhanı al tı!1cl:ı. 

Kalpakçılar. 

Sipahiler. 
Hacımemiş. 

Yavedud. 

Muhammen 

Nr: sı Cinsi aylığı 

2-61 Hane. 8 
21-17 . , 7 

25 Canfeda ha- 4 
tun mektebi. 

95-ıoı Dükkan. 8 

53 Peyke m:ıhalli. 10 
22 Di.ikkan. 5 

20 .. 1.25 

59 " 
4 

üyük Radyo 
müsaba mıt 
Müsabakamıza işlirak etmekle 

mükemmel iki radyo sahibi 
olabileceksiniz 

R ad1Jo müsabakamıt 
nasıl o acak ? 

. 1111~~ 
Tafsilatı okuyun uz. I>aha fazla izahat 8 t 

"; 

isterseniz her~ün idaremize mUrııC88 

edebili rsl n iz 
ııııırı• 

Bir müddettir kuponlarını koyduğumuz radyo müsabakasının ~diri • 
etrafile b yaklaşmıştır. Bunun için müsabakanın na .. ıl yapılacağını 

yoruz. 

1 

2 

3 

4 -

5-

6 -

M:.isal.ıakaya radyocular da iştirak edebilirler. 

RADYOCULARIN iŞTiRAK ŞARTLARI 

. uıere 
Müsabaka Avrupa ve Amerika ılstcmi makineler olmak 
esas iize. ine tertip edilmiştir. )Jılİ'' 

. "k ede ıe· Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler iştır.. edeıı 
MUsabakaya i;tirake çağııılnn ve bunlardan iştiraki kabul lar g611' 

· d'I' R d 1 · ın"ktUP ·ci'< rin adları önceden ıHin e ı ır . a yo acente erıne ""' işti 

der:lmiştiı isimleri unutulan müesseseler tafsilat alabilirle:· .aerpe1 
edenlerle iştidik etmek için müracaat edecek firmaları P > 
bildireceğiz. tı1uı~· 
M:.iscıbakaya iştirak edecek radyolar mem!eketin tanınJ1'll~ecrUb'9r 

- . b' r . . e ve t hassıslarının iştirak edcccgı ır en hcyetının muayen 

ne arzolunacaktır. aıdrıett' 
Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve Aıncrik~ rıı i!l11 

geten 
r:nden ayrı ayrı birer birinci tefrik olunnoak ve birıncı 

11
• 

ed lccek!ir. k ve ole 
Müsa!.:ıakada birinci gelen radyolardan bireri satın atına~a 

b. . . _,. d'l cektır• yucular müsabakasında :rıncı gelenlere heuıye c ı e 

OKUYUCULARIMIZIN iŞTİRAK ŞARTLARI 
11c•· 

120 olU 01• 
1 - KURUN Gautesile ncşrctmel:te olduğumuz kuponlar yaıılı {ill 

en son on beş gün icinde, aşa;ı;ıda intedij{imiz maıaınatın ıun'' g 
du~u bir kağıt ile birlikte bize gönderilmiş olacaktır on a . 
r.r:ccek mektuplar müsabakaya iştirak ettirilmez. m bir . 1~11 

2 - O!myucularımızın biriktirdiği yüz yirmi adetten ibaret dtaoları ''~. 
kım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika rıı ~ııe ait 111 

yalnız birisine i•tirak olunabilir ... Her iki radyo rrıakinc~ı r. 
sabakaya girmek icin iki takım kupon göndermek lazım ~ır: 

3 - Kuponlarla gönderilecek kağıtta şu malômat bulunmalı 
A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. hi r el!;İ gi;ııclcrcl im. " 

Bahçekapı'da 4 • cü vakıf hanın 4 - cü katında B - Senesi. - Xasıl i·tersen öyle yap! Yeter 31.32 tki oda. 28 

ki çekilip µ;iHn ! Para istl'r::-e onu du Dayahatun. Büyükyenihan C - L;:ımba ı::clctli 
arkakapı içerisinde. D _ Kendi a• resiniz. ... 'erci im. Y nlmz hunu a•kcr du)·ma· rıı .. 

'h t k 7 E - Markanın ismi. ıar suı !.. ,, Büyükyenı an or a atta 31 .. rııarı:a . i .. :-ı 
_ na ii tiine! ,, Büyükyenihan alt kat. 5 Odanın 415 h=ssesi. 20 4 - Müddeti içinde gelen cevaplar tasnif crlilece: hangi a ;td b'rı:ııı· 
Elçiye Kantııkiizeıı"cf P.n bir mek- Kumkapı, Çadırcıahmet Balipaşa yokuşu. Cami altında oda. 2 la rey alırsa o markayı int:hap eden okuyucu!ar arasın·d·a rad~·o 

Ç 1 b' b' . b' · · d b' Arn~rık tulı , etildi , c ı:;örıılcrildi. 1 e e 1• ayrılacaktır, :rıne ır Avrupa dığerıne e :r -
Fakat onu Türk karakollarına Li·ı Müddeti icar: Teslimi tarih~nden 938 senesi Mayıs nihayetine kada~. kiresi hediye edilecektir. sr.d~f1 

le Yakla~tırınndılar: Seneliği Eksik kuponıc:rcnızı çaze'emfz ,;a;refi• • 
Eyüp. Camiikcbir. ö. zhekler tekkesi arkasında Bostan ""~ baraka. 40 r .., lk ~ • ·1· • · - Yakla~ma! Yurnıuz! . · eu:ar eueklt ırmnJ?l 

• ~js• 
Diyorlardı. , Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi oğustos nihayetine kadar. Kuponları lıir,l:tirmeği ihmal etmeyiniz. _ pda 5"f !ili 

. R.~~ka lıir ordu ol ayılı Iı iç ı.Üphe-I Yuk~rıda yazılı m.ahaller kiraya veril~e~. ~.zere açık arttırmaya çıl;arılm'.ş· V AKIT rropat21 a~ ~ fJ(lllııı: 
11 lwde trlıılid dıııczlcr, (lerlıal biri tır. !steklıler 14 - Hazıran - !l37 Pazartesı gunu ı;aat 15 - c kadar pey paralarıleı :ıııı:ııııııı-' 

okla iilıliiriirlcnli. Elçi derdini anlat-' beraber Çemberlitaşta İstanbul . .Vakıflar Başmüdiırlüğü binasrnda Akarat kale -lı11tıı.ım:UtlflllllV.111ıınıııtıııııııuuıIJlldllütttltf11HU1lıiUflt;uııılllUll•llltıııııııılllllllU1tım:11ıttlllllıtılllllll1(ı. 
mak 'e ıııcktuhu , ermek frin adeta 1 mine gelmeleri. (3170) .. 

5 Oda. 5 
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1 

liarple>rdc- ~ay~:a-rclcr, ~e· 
lar a •c:lara, fahrjkalara, bii) ük 
t a, lıalliı ckinlerı•, hasılı or Hava tehlikesinden korunmak 'e lıir şclıirclc C\ lcriıı i~ırnl ctti~i ııa· 

lıa ne kadar fazhı , c lıo alıa ııc ka· 
dar az i"'" o ııi ... 111•!1<> e' l~rt• tlalıa c·ok 
lıoıııha dii'>er. Bıı :-.dı.-plc lıoınlıa1;rın 
) iizdc hiri ıle~il lıntt.i oııtl.ı lıiri c,
lerc te ... adiH Ptlehilir. 

neler bilmeliyiz? .. bııctnlckctc }azını olan her 
onıba aıacaklar<lır. 1 

"~~~· ba.ka ıııilletlcr gihi 

• • 
ıçın 

~:ı~::::::·.:·i~:;."~~~:~'~,d~·r•lszvil hava korunması ne demek? - Tayyare bombaları 
· la Jıalka ve hcledıyc· 

Bıındaıı dolayıdır ki t;t'lıirler içiıı 
rıı bii) iik telılikr ':111::;111 lmnılınlarm· 
tlaıı ~rlı'cl'k!ir. Lii, lr umnıııi 'an~ııı
lııra kar~ı <'il nıiih•ıınu·I itfııİ) e lıilc 
lıiçhir L, ~iirPl11<'7.. Biilüıı "'< lıir lınlkr 

:~11;uıııarı 11 lı<.'ıı ine hirdcn kaç türlüdür?- Bir tayyare ne kadar bamba taşıyabilir? 
1
• I c •rıııaf arma knr§ı korun-
,.' . 1 k rı,, di) ornz. ela re \'e lıc-
~d a~ı lannm ve halkın yapa· 

bırlere ''Passi/ lwrunma 
..,ı_' ne ılair <'ok vakın.ıla lıir 
.\l.\Q L • , 

ra"-hr. Bu kannnn da,·a-
\' ıaınaınc!cr, ılc, letin lıelc:li
~ lıalktn )apacakları işleri 
arı lcdhirlcri gii lercı·<'l.:lrr

~.korunına tedbirlerini al· 
1 ~İtıııi- olan milletlere ~·ü

tl gcrj k:ılJı;;nmz:ı ~üplıc yok
a:l hıına rımkahil. lıiz tlalıa 
e ltlaııını;;; olmı milletlerin hil 

l~lıı 'e ı l:ı ·Hlıeleriıııleıı kola)-
'! edebiliriz. 
ı · 
~ :Jc V .. kiilcti Scft·rlırrlık ıııii-
'~ _l• ... i lluı knnutı 'c tnliıııntna· 

Tuyyure bombnlarr.: Tahrib yaa· 
gm , c gaz honıhalıırıdır. Tahrih hom
lıaları hafif, orta. ıı~ır ôlur . 

l - llafif ı"hrib lıombuları: iki
ye ııyrılır. HiriocU 1 - 2 kilo a~~rlr 
~mıln ''Tayyarf': fore::i.. a<lı \'erılt>n 
hoı11lıalımlır. Bunların tlelnıek kun et 
leri pt>k azdır. i\ıwak c·anlr lıedcflrn· 
kıır::ı pıırı_;alanarak te<:ir yaparlar. 

İl.:iıwi nr' i lınfir l•onılıa'ar '':lO. 
kilo·~ram ;•ğırlı~urn kaılar olanlardır. 
P.mılar norıııal hir hctoıı t;dllEilll '<' 

lıir! ... a" k::tmr ı!Plr.rlr.r. Ta~ rarelrrin 
ı•o:-;u lııı ı·cı.iıl lıomlıaları ta~ı)abilir 

f' :. .. 

lcr. 

'l Orta tı1'ıril, boırıb11lıırı: 50 -

lıeı:aplar i. c müdafaa için tertibat a- ııııı :ıçıktd kalnıu ... ı f rl:ikrti orlaHı çı· 
lmmamış olduğuna gfüetlir. Bir a~ır kar ki 111iitr11T•.ı:"ı ıl.ı 111a!.~·ıdı lnı
bomlıarchnıarı m;a&r hü)iik bir para dur lh'k lııı r·=lı "~"'il ~drrf'~ tr1 ıli
ilc yapıhr. Bu ı-cheple ıııüJnfaa etli- kı•\ i ivi ı:6nıı<'z '•· 1:-•"anmda t rdlıir· 
len ·lıedeflcre kar~ı hunlan çok mik- lerini almaz ·ı ıırlİ«'e lıuıı:ı '~rır. 
tarda kullanın ak o kadar hii} iik ce-
:-arett i r ki top 1 u hal ıl e k ıı ilam l nıa l arı -------;ıı---..,..~.._,.,_.,.."'! 
miiıııkiin olamaz l!:ihi !!:İİrii11iir. llalhu· T k . Pcrı;embc CUMA 

l · b' t ' ·ap b'I 1 · l 8 Vlm 10 Pa7irıın T I n~~irn · ki ıııii ıım :r e~ır ) a ı ıne erı < e, 
an<"ak c·ok n~ toplu kullanılmalariyle 1 R. Ahır 2 R. !.hı: 

~ n ı. ı · 1 k 1 •·uo ·«•'"'"~ 4 °_8 4 ._, 0 
kalıil olur. nıı taı.t ırı e. ·o U)CU aır ... " ,..... o 
la".ılır ki, bü~ iik talırilı lıunıhalarnı· ~tın batışı ! 9.40 q 41 

b, ~ahali oanıaz ::1.1 O ~- t .ı 
ılan ge1ecl'k :rarar. en tlyük zarar .:>gıe oarnaz:ı 12 ı .~ 1 ~ ı.ı 
clt>ğildir. Korıınıııak için nncak 2 • 5 lk1n•11 naınaz:ı 16,14 16 14 
metre kalmh~ında helon Örtülere ilı· Ak~am nam~ 19,40 1941 
ti,.a,. olan a~~r tahrih boınhalnrı ) u- Yat.11 ııamaz.ı 21 41 2!.4.~ 

J > ' (maaJı 209 s 09 
kandaki müliilıazalarclan dolayı aw 

161 1h
2 Y ılm geçen gtlnleı1 u ti~ ~ıkıııeaya kadiır (•t·rıı•lıi 

td~ lıa\·n kornııııuı işlerine 
•ı a nell'r ii,,.rctilcli~i '" ıw lf'ıl 

l 00 kilo~raııı a~rrlı~n1ılaki hoııılıa
lar olup :l - ı katlı ederi ~ıknrlar. T AHR1B BOMBALARI 

t•ak eıı hiiyük lıedeflere kar~ı kullanr Yllm k&IM günıerı 204 20J 
fır. Bunlar da askeri miilıiınmat de· •• ._ _____ .._ ___ ._ ___ __ 

• IJı 1 .. ,., ,.. 
IJ .' 1/:1 lınkl.ınclaki rın ılulı lıil· 
~ 

1
1 lif aıle ~ılerek lıalkımızı 

rıa 1 ıııüe f'ıoel eri lf"ll \ i re ı:n lı· 
ıı •. 

;~ - . 1~11 fflhrilı 1ıımı'm1nrı: 100 
kilodan fazla a~ır hoıııh:ıl.mlır ki 
1·11~ l.utlı f"\ lc>rİ ta lıo•lrımmııa kadar 
tulırilı f'ller. ~000 kiloluk hir homha 

(1 - JVV hilogram, 2 - 20VV ld·] 
lu~rmn, 3 - 1000 hilo!'ram, 1 - 25 ı 

~ n 1 

poları. "ilalı. t•ephane fabrikaları. hü 

viik hıta~vonldr, endihtri yerleri hü· ·[JlAÜDn lyü k

0
--- /: 

kftıııet hinaları , e benzerleridir. Da-
ldlogram. 5 - 50 J.:ilogrmrı, r, - Bir' lın kiiçiik talırilı hoıııbalarııım mün· 

111 1~uııılt>clı•ıı olıır.ık Bay llii-
l la lıf!,a~·ın .\ \lı-ttır) a 'f' ı\ 1· 

fılarıı11lnn istifodr <'<lt>rr.k. 
l:l'tİrdj;";j "lln'"'' - kiııl\·a tıı-

ııa k '" • • • 
'·J arı kortııınıa .. i><iınli lıru
'<l )f'lt. 
ar ırıııiı:tir. Bıı ı•scrdı•rı ha:r.ı 

ı ka ·ı . . ~ f ıl] rı ('rıınııc ~uıııııar;ı H) -

İ!-t' hiiliin lıir ,., lılokunu tamanıt•n 

nk:ır. Hih iik hrımhalarııı en çok te
~irlı·ri. nutla•na Pı-na .. ıııtla ~·aptrklarr 
rnk ~idılrtli lııl\ a tn7.~ iki ilcılir. Rım
ılıın ıhılı:ı fazla ıla tıınrı•~r )a11na \f" 

İlııır ... e!,lirnlrki talırih kın n~titlir. 

hilogramdmı beş ldlogrwmı hadnr 
yangrrı bombulurı, 7 - Erı tdılihcli 

yanguı bombası 20 .wıntim.) 

lıomha ta;ırlar. J .;ooo kilo~ı·aııı boın
lın ta~ıyanlar da Yardır. Uıııuıııi) Pile 
kabul cılildiğinc göre 800 • 1200 ki· 
loıııetrc uzakta olan hir lırtlcfo 2000 

ferid tejrleri i:oe azdır. Bunlar ~ok p 1 
1 • 1 -- - rogramı ~· - -

atı hal ar hile korunma c,;are erı ni~ )c· 
ten kolayclır. Bu bombalara karsı en 
ziyade caddeleri terketmek ve evlerin 
gaza kar~ı ınnlıafa:r.alı lıodruınlarınn 
girmek en iyi çaredir. 

öCLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 PUıkla TUrk musikisi. 12,r;o 

Havadlıı. 13,05 Muhtelif pltılt nrşrlyatı. H.00 

Son. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

I {tık. l . 
11.41' A KOUlf Yll tSI ı\'f; 

Dl~MEK'l'İ U? 

,a alı.Iınnalarıııa kar~ı lıulkııı 
lalını 'c m('mlekctin en el 
,, ka}naklnrmı tclılikedcn ko 
I h il kurmımn,, elemektir. 
;ardııııan hıyynn•lcri ınc' c11tl 

:!000 kilolıık \ıir llnlllhd 150 ıııct· 
re ÇC\ rl'~inJcki lıiitiin r.dt>rİ c;ökrrt
ııwk ~rklintlı• '""irini ;:ii~tnir. 

nin TAYYAUT: Nl~ T\AD.1U 
ROMR t TA.5/R? 

k ilograııı u~ıı-1 ı~ında lıunıba ı;ütiirii
liip atılahilir. 

Şchirll"r için biiyiik tehlike tahrih 
honılıularımlı.n değil, onlur<lnn çok 
kikiik 'c ;:iirlilıibiiı olaıı )angın horıı 
lıaİarınılan ~elir. Bunlar 1 • 5 kilo a
ğfflı~ııufa olup tutu.,tunıııı ınathlelcri 
va~. fosfor \'e en zirnı1e. kullanılan 
;la t•ld~ırou - lerınit'tir. Hu honılıalar 
ılurrnacfan rnnar n~ :?. 3 lıin ıl<'recc 
lıararrl ı11•;reclrr. Bu hafif bombalar 

Saat 18,30 PIR.kin dans musikisi. 10,30 
Spor mUsahabclerl Eşref Şcfilt tarafından. 

20,00 Sadi \'C arluıdaşlan taroJmdan Türk 
musikisi ve hallt ııarluları. 20,30 Ömer Rıza 
tara!mdıın nrapı;;a söylev. Z0.45 Safiyo ve 
arkadaşları tarafından Türk musiki 1 ve halk 
ııarlcrlan {Saat nynrı). 21 ,15 Oskcstra. 

Sant 22,15 Ajans ve borsa haberleri \'C crw 
test günUn programı. 22,30 PIAkla sololar, 
opera ve oper<'t parçalan. 23.00 Son. 

. r.'·a tehlikesi durııından ar
lı Iır; _lıarhetmcyi ılü~iinnıİ) en 
l~l hılc hirılenhirc tnarrııı.n 

Hu. lavrnrcnin cifüirıe 'e yapı !ılı· 
ğı ıııakrnd~ p:ifrc dt>l;i~ir. Çok ~c,·ik 
'c lıafif olma~• liiwn ı;rll'n .ıv tny· 
~ ;ırclcri pek nz boıııha alabilirler. Ke
-:i f \I'\ a ~iimlii:ı: bo111harc11man ta) ya
nl,.ri ~00 kilogram kadar lıomba ta· 

1 Ki lonıt•trc nıuralıh:u ı;cn i~I i~in
dcki CYler hloknnu t:ılırih i~in '•500 .. 
k ilo;raın ağıı I r~ında '· JOO., lıonıhaya 
ilıtiyaı; ,·ardır ki hu kıular hoınlııı~·ı 

ancak 25 a~ır hoıııhanlırııaıı tanarc· 
fiİ ıa~ıyahilir. 

lıer ıa,yarc tarafınılun çok nıiktardu __ /{_'_R_l_J_N __ d_o_k_l_o_r_U __ 
ta .. rnnhflir. l\f reela Viyana iizcrine V 

Yiy:madıı 100 kil11111ctrr, tııurablıaı Necaettln Atasagu 
ırlar. Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 1;1 ır. Bu rıh plc lıu·a komıı-

1 IJtıı)ır. 
lıı, 1 1 ... ... 1 ı · " ıa\ nı aıı 11~rıym·;ı~ı it• ı ı· 
11"rı•ı·p ini anlnıııak il"İrı in\" 
t:ı"tlı~ı lıonılı:ıları hil;ıı<'k lfı-

En çok honıha ta._1yan tayyart>l~r 
:ı~rr. lıii~ iik 'e . iiratlrri tlf' a7. oldu
~11111Jnn mwal..: grl"elP.ri uçnhilirll'r. 
Bıın l:u-:ı !!<'<'" honılıardmı.m 1 avvnre· 
rr~i ılr•ıilir. Hıınlar 1000 - ~1 000 kilo 

;:eni~liktc e\'ler t!alıa~ıııı tıılırilı için 
•'!!.)00,. ağır hrnııharılııııan tın' arroİ 
'r rnr. f'lii ('.;raç rhriııi t:ılırih ıı~ın 
:lOO. Linz ~rlıriııi ıalırilı iı:in :!.'.iOO. 
Snlzlıur;: ~clırini ıulırilı i··iıı l ~~O ni!ır 
hnııı!•a··cJ ıııa•ı t:ı•, a··l"·İ l."1 1 111•.J·r. 1;11 

··:w., tayyarenin taarruzunu \'e ~O hin 
~angın bomhasınrn atıldığını ta nn·ur 
"'l"rs"k lıuıılardan ,·ii:r.rfo hirinin he· 
ılrfo i-ıı\ırt t>ll i~in i kahıı 1 el..,ck hile. 
::!00 \'Hll!!fll ı;ıkırır~ nlılıı~ııım dii-:iiıır
lıil iriz. llnllıuki lwclrfr dii,rn hoıııhıı 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 

2 numara 3 de hastalannı kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ki'dar 

ıııikı:ırı viİ?:ıl•· \ c 1 ı•ıı ıl:ılı:ı ı:uk olur. muayene parasızdır. 
=----.=---;;;;;;;;;;;~~;;;..;----;;..;;;;;;.m.;....-..-.....----~----~---~~~~~~~o;;;;;;:;.;;;~~~----~~~~~~~~~~~~~~~===~s=:J~ 

--ATEŞ ÜLKESiNDE =Büyük aeyahat kitabı 1049 uncu numi\radanbeıi d~v • .un ediyor.Almancadan iCVİ;en: 

ııı s dJ ,:Je menet'ıni..ı: iır.. 
Gözh·iıni tcknır güle çc\'İrdiğinı 

C8n;;ıda yukardan aşağıya sntıma 
Yuınruk biiyükliiğ\İnde bir taş geldi, 
birkaç saniye ncf es alamadım. Çok 
Vtıkiir bu taş, iizcriınde asılı olan 
tövelvcrimiıı kRyış bağına gelmiş 
biitün lıızıııı kaybetmi ti. Şiiphe 
l'ok ki bu taş kendiliğinden fırlayıp 
lıtı'.<'rimc dii rncınisti~ buna imkan 
Yoktu. Dağdan ~ uldukça uzakta 
1dinl. Muhakkak diişmanlık. mak-
adile atılan bir taştı. ' 

Bu taşı mayınunlarm atmış ol • 
duğunu kabul edebilirdim. Onların 
bu gibi rnuzibliklerden pek ziyade 
hoşlandıklarım bilirim. 

Biraz sonra kayanın yukarısında 
tahnıinen elli metre irtifada f eryadr 
lığana benziycn bir çığlık sesi i§itil· 
cli. Köpt>ğiınin keskin sesi de du
~uldu. 
' Bu feryad bir maymuna mı, yok· 

bir insana mı addi, anlıyama • 
<lın1. Bununla beraber daha ıiyade 
rli..ışunmeğc ]üzunı kalmadı. Mih
lord kuvvetli kollan arasında elleri 
\e ayaklarilc tepinen bir mahluk 
olduğu halde geliyordu. Bu küçük 
~ahluk yeise düşmiiş durmadan 
acaklannı sallıyordu. 

Mihlord yaramaz çapkını öniime 
Yere bıraktı. Fakat bu mahluk der
hal uzun değneğini Mihlorda gazab 

b~ hid~etle v~rarak kaçn;ağa t~şe~-
us ettı. Mihlor koşmaga aahı lu

~uın görmiyerek birkaç adımda onu 
tekrar yakaladı ve Eımsıkı tutarak 
~Ctirdi. 

Mihlord, çapkının tırnak yarala. 
tından yüziinden akan kanları sile
tck ~öylüyordu: 

- Bu maymun değil, zehirli bir 

ATEŞ OLKESINDE 

solucandır!. 
Hakikaten bu bir mayınun değil

di. Küçük boyda, esmer kahve 
renkli cüceler ırkına mensub bir ~
d:ımdı. Bu dicclere daha evvel 
Fransa Koııgosunda yük8ek düı..lük. 
lerde, yaylalarda tesadiif etmiştim. 
Bunları burada sahranın şimalinde, 
volkanik dağlar mıntakasmda bula. 
cağımı hiç aklıma ~etirmemİ§tiın .. 
Ciice adam, tıpkı yabani vah,i bir 
kedi gibi görünüyordu. Ate§ saçan 
gözlerile bakıyor, yanına yaklaşıl· 
dığı zaman elindeki değnekle bütiin 
kuvvetilc vuruyordu. 

Mihlord onu cezalandırmak için 
iki kulağmdan tutarak yük~eğe kal
dırdığı zaman cüce avazı çıktığı kn .. 

dar: 
"- Guö, ökgua, ök,. 

Diye feryad ederek istimdad edi· 
yordu. Onunla anla_~mak ve konuş. 
mak için birçok tecrubelerde bulun· 
dum, çektiğim zahmet br.yhudı: 
idi. 

Küçiik ~dama ~~un zaman dos· 
tane sözler söyledıgım halde o ya). 
mz bakıyor, cevab vermiyordu. · 

Kendisine bir fenalık yapmadığı
mızı gördü, Mihlord t~rafmdan da 
serbest bırakılmı§tı ; nıhayet biraz 
sükunet buldu. Artık kaçmağa tc
~ebbfü etmiyordu. 

Maymunumdan pek hoşlanmış· 
tı. Maymun ise ondan hiç memnun 
görünmüyordu. 

Cüceye bir hurma ikram ettim; 
aldı, önüne koydu, ince sesilc: 

"- T alamuk, talamuk ! ,, 
Diye mırıldandı. Acaba ne de .. 

mek istiyordu~ 

Damar Anko ğlu. 

ATEŞ UL:KESINDE 

Bu parçalanmış yank!Rr da :.ıun· 
tnzam bir şekilde sıralanmıştı. Dağ· 
ların yarlan içinde mebzulen tunç 
ınndeni mevcud... Katı surette ka· 
l\ll etmek lazım gelir ki sahranm 

büyiik kısmı ilk devirlerde denizle 
hıpah bulunuyordu. 

EvYelcc de bu ııoktai nazarımı 
bildirmiş ve delillerimi söylemiştim. 
Bununla beraber bu düşiincenin doğ 
rııluğu kati surette i~bat edilemez .. 
Yalnr?: biiyiik denizlerin araşında bu 
gibi mua7.zaın mıntakalarda birçok 
clcğişiklikler husule gelmiş ve bun· 
lar yerini değiştinniştir. Büyiik 
Almanya buna bir delildi. Zemini 
çökmüştür. 1Jcni7. ~athmdan dört 
yii7. metre aşağıda bulunuyor. 

Biiyiik çöliin ortasında etrafa 
dehşet saçan yanardağlar buldum .. 
Bunlarm mevcudiyetinden bu ana 
kndar kimsenin kati malumatı vok
hı. Çöliin başka nuntakalnrmd~ da 
lnu:r yüksek yerler kısmında su dai· 
ma geri tepiyor, sun olarak da 
bııgiinkü hududlara atılmıştır. 

"i\1uidir,. mevkiinin yüksekliği 
nynen yanardağ kadar iki bin metre 
ınua7.zam bir irtifada geriye yana
şıyor. Denizin bakiyesi çok ziyade 
biiyiik bataklıktır. Dağlar arasın -
daki Kidi bataklığını daha evvel zik· 
retmiştim. O sahra karakteri tuzlu 
bataklıklar arasında sayılır. Tuzlu 
göl adiyle gösterilir. Hassaten son
suz kuraklıklar, güneşin daima çok 
fazla parlıyan ebedi harareti zemini 
kaskatı bir hale getirmiştir. 

Sekiz gündenberi dağda bulun
ınaktayrm. 11k gecede olduğu gibi 
değilse de gene geceleri hissedilen 1 

89 

yer teprenınelcri oluyor, cenubta 
yanan levha ise ayni tarzda görün
mektedir. 

Mütemadiyen şimal istikamctin
tinden esen ruzg[uın lesirilc şimdiye 
kadar yanardağın duman ve tesirin:. 
den vareste kaldık ve birşcy hissel· 
mcdik. 

Teşrinievvel giincşi bu taraflarda 
~iindi.izleri sıcak ve yakıcı oluyor· 
du. l lcr zahmetli çıkışta ter dam· 
bları dökıneğe mecbur kalıyorduk. 
Geceleri ise müessir suretle soğuk 
oluyordu. 

Sabahleyin adırımın öniindc 
termometre sıfır nltmda ikiyi göste
riyor. KonC\k yerinden hareketimiz., 
de durımyan riizgar keskin bir ısl k 
scsile kulağımız.n çarpıyor, etrafı
mızı sarıyor. 

Şimdiye kadar 7encilcr yalnız. 
bir gömiekle gcziycırlardr. Bu vnzİ· 
yc:t karşısında onları üşümekten kur 
tarmak İçin kışlrk uzun yiin göm
lekler verdim. Siyahiler ömürlerin· 
de viicudlarınqa elbise tnşrmadıkla
rından, başlangıçta gömlek kendi
lerini fazla sıkıyordu. Gömlekleri 

tnşımak zorlarına gidiyordu. Hila· 
hare hştıktan sonra bu renkli gÖ'm· 
fekler içinde öyle bir çalım peyd.ı 
ettiler ki biribirlerilc tıpkı çocuklar 
gibi "benim gömleğimin rengi se • 
ninkinden daha güzeldir,. şeklinde 
yaptıkları kavgaları müdahale ede
rek hal ve fasletmeğe mecbur kal. 
dım! 

Kunduralara gelince: Buna bir 
tiirlü alışanuyorlar ve hiç bir ar7 .. U 

da göstermiyorlar. Şimdiye kadar 
olduğu gibi daima yalmayak gezme
ği tercih ediyorlardı. Aynkları o ko.-
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Por Enstitüsünün avası 
( Ba~ıara/t 5 incide) 

l~; insanların altınlarım küplere 
yerleştirdikleri ve toprağa servet 
gömdükleri zamandaki, zabıtanın 
vazifesi ile kimyanın, fiziğin ve 
bütün medeni vasıtaların emniyet· 
sizliğe vasıta olduğu vakitdeki zabı· 
tanın İ§ görme kabillyeti arasında 
ne kadar büyük fark vardır?. 

Bilgili ve teknik şartlara uygun 
bir hayat içinde iş gören polis, in • 
ki§af halindeki bir memleketin ha
kiki kuvvetidir. Polis te§kilat ka· 
nunu bunu birinci plana almıştır .. 
Ve enstiti.iyü müdafaa ilminin labo
ratuvar1an halinde kurmağa karar 
vermiştir. 

1 

la intiharların, ruhi infiallerin, se· 
ri sosyal temayüllerin, sosyal gay. 
ri memnunlukl<lrın sebebleri rejim 
mevzuu olarak tetkik edilecek ve 
nihayet, kendilerini ilmi etiidlere 
verecek mütehassıslnnn varacaklan 
netice şu olacaktır: 

Adet 

21 Büyük kıt'ada saçtan yapılmı§ müstamel buz kalıbl 
6 Küçük kıt'ada saçtan yapılmr' müstamel buz; kahbJ 
1 Müstamel tekerlekli saçtan &u arabası 

Hurda baskül 
l 0000 Tahminen tuğla harmanında nıctrük tuğla 

Bir nizamı bozmak için tekniği, 
medeni vasıtaları kullananlara kar§ı 
müdafaacılarm da ayni tekniği bü
tün teferrüatile tanıması, tatbik et
mesi lazımdır. Biz ancak teşekkül 
edecek polis enstitüsü ile modern 
müdafaa cihazlarını, yani teknik 
polisi kuvvetlendireceğiz. 

Enstitiinün programı, enstitüye 
alacağı insanlar ve onlara vereceği 
bilgi, rejimin en büyük eseri ola· 
caktır. 

Po\is enstitüsü sosyal hayatın 
bir tahlil laboratuvarı olacaktır. 
"Zabıtai manianın,, , fikirleşmcsi de
diğim zaman ben bunu anlıyorum. 

Bu enstitü kriminoloji için oldu· 
ğu kndar sosyal hareketlerin, mese-

Sosyal marazlar bu laboratuvar· 
da tetkik edilecek ve polis enstitiisü 
bir sosyal HIFZISSIHHA müesse· 
sesi olacaktır. Bu kanunun davası 
zabıtayı sert, keskin cepheli halin· 
den çıkarıp sosyal bir hıfzıssıhha 
miiessesesi haline koymaktır. Bu, 
varmak istecJiğimiz idealdir. Bu ide
ale nasıl varılır} Bunu da başka 
yazılarda tnhlil edeceğiz. 

250 Kilo tahminen hurda demir. 
Anton Kişarrn Oktorva resminden belediyeye olan borc_.,_~ 

altına alınarak satılması takarrür eden yukarıda cinsleri yazılı,~~ 
6-1937 Perşembe günü saat 14 de Şişli Bulgar hastahanesi afSP""-: 
künler yurdu yolu üzerinde 45-4 No. lu metrük domuz mandıl'lll 
arttırma ile satılacağı ilan olunur. (B.) (3263) 

Senelik muhammen kirası 24 lira olan Rumeli kavağında 
caddesinde 4 No. lu dükkan 938 veya 93 9 ve 940 seneleri Mı,
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamdi ~ 
dürlü;ı;ünde görülebilir. istekli olanlar 1 lira 80 kuruşluk ilk 

&.uaı 

Türkiye Cumhurl)1 el Merkez Bankası 
616 ı 1937 vaziyeti 

AKTiF Lira P AS;F 

' 

Lira 

b .~ 
veya makbuzu ile 21-6-937 pazartesi günü saat 14 de DaUPa 
lunmalıdırlar. (B.) (3215) 

p 
Mikdarı Cinsi Bir kiloııunun muhammen bedeli Jitl 

ı 700 kilo memba su kaplarında 50 Kuruı 63 

kullanılacak tel tel at;)_ 
Yukarı.da cinsi mikdarı ve muhammen bedeli yazılı ot~n de 

Altm ufl kllotram ZJ.0&8.007 L.29.600.021.68 
B&ıılıaıot. • • • J 2. 709. 705. -

8e.rmaye • • • • • • 1 ;.030.00il-
ye konulmuşlardır. Nümunc ve şartnamesi Levazım müdilrl~.ğtlıı d -
lstckliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında gosteril de 
makbuz veya mektubile beraber 21-6-937 pazartesi günü saat 14 

u~ • • .. .7E6.762-t7 
DU.llde.kJ llllhabtrler ı 

Türk liı'uı: • L. .72.5.6~5.77 
ll&rl~te:kı mıı..lı.a hl.rlu ı 

~tm Afi kilorru 6.os. 470 7.109.529.03 
Altına tah'rill kabtl ıerbt.İt 1 
410'1.ıı:ıler. 58.513.41 
Diğer d!!vizler ve borçlu 1 

lhllyat akı;e:ıl: 
43.096.489.15 Adi ve fc\'kalAdc. • • • , 

• 725.645. 77 
Hu'!ıusl , • • • , • • 

Iİ ı·ecıavWdekJ Banknotlar. 
~ Deruhte edllea evrakı oakUye 

Kanunun e ve 8 lnd madd~ 
lerlııe tevfikan hazine taratın. 

2.105. J 72.4-0 
4.516.007.71 

L 158.748.563-

k.llr1Dı bakiyeleri , • • • 43.172.471.57 50.340.514.01 
dan nkJ teöi.r•t. L. ı~.4f.6.827-
Deruhte ec!ilea evr•lo naktıy.-

llaliae tall'f'llleı1: ı 
b&kJyest, L 145. 25 t. 7 36-
Ku~ıııtı tamamen altnı olarak 
tedavllle llllYetCD Va.tcdllea 1... 19.()()0,()()()-

6.621. 180. IO 
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (3217) ~ 

Kilo Cinsi Bir kilosunun muhaıDlll'° 
ı 29225 Beyaz karaman eti 39 kuruı 

1500 Sığır eti 36 ., 
Belediye hastahanelerile diğer müesseselere lüzumu olan 

eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 21-6-9~~ 
saat ı S de Daimi encümende yapılacaktır. Listesile şartnamcsı • fi 
Jüğünde gö:-ülcbilir. istekliler 2490 numaralı kanuooa yazılı. vesiJcl • ..-.._...-

Deruhte edJlea •Yr•kı ııakttye 

1 

ı 
kuıtlıfı. L ı 58. 7 48.56.1-

1 

Kanunun e n s l.ııct mad-
delerlııe te..tJkan H&me ıara. 

fmdao YakJ tedlyal ,. 13.496.827- 145.251.736-

Reeakoat rnukabllJ UAveten ted.I ,. 9.000.000- 173.2.51 736. -
v~ 

89 kuru§luk ilk teminat makbuz veya mcktubile bera~er teklıf ıne 
kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi 1 
melidirler. Bu saatten sonra verilecek zaı flar kati yen kabul olunllll ( 

Senedal cftzdaaıı I 
Huln.• bonolan, • • • L 4.000.000.-
ncut ııenetıır • • • • • .. 27.482.773.42 31.482.773.4l 

Tltrk Uraaı lılevdııab 
otvta Ta&llbDd.ab: 

13.319.869.25 

&ıham Ye Ta.hı'Ua t ctttdaıu ı 1 
{Denıbte edilen e"7'8la nak. I 

'}Uyen.ID kuııfığl eaham ve L.37.542.210.47 
Jtah11llt ltfbarf kıymetle 1 

Altın tahvili kabil dövt%1er 

Diğer döVl:tler ve alacaklı 

kil ring bakiyeleri • • , • . 

Hllh&eW 1 1 1 1 1 

~L .979.51 

rL.2;;. us. 105.05 25.139.084.56 
103.4{;9.812.38 

- . ··-
a Serbeet esham "' taııvtJAt L. 3.739.680.9'2 41.281.891.39 

A"f'allalu: 
Altın 'V8 dtvtz U.zeriH 
Tab't1Jlt tlzerlne 

' 

1 
L. 61.961.60 

8.408. ı 28.01 • 8.346. 166.4 t 

4.500.000-
11.654.504.54 

t 336.74J.~.29 

llkcnıto hıidl yftzde ti 1-2 - AltK tızertıae •n.n.t yüzde 4 1"2 

,._ 

i34.741.682.29 
• 

Muhammen bedeli 996 lira 25 kuruş olan aşagıda cıns, <ff 
yazılı bir grup malzeme mukavelenin feshi dolayısile müteahhidi~ 
18. 6. 37 cuma günü saat 10 da Haydarpa~ada gar binaaı da?iliO k 
tarafından açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. Bu işe ~ınne 
7472 kuru§luk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vcsaıkle 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazım::lır. _ 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dagıtı bl 
ı - 750 kilo demir tel 1.2. 5 m/ m lik 1000 kilo tavlanmıı ~ .,e 

1,2 m/m lik, 3500 kilo galvanize adi demir tel 0,50 • 3,10 rn/ro 
galvanize bağ teli 1/2 • 2 m/ m tik. 

ATEŞ ÜLKF.slNDE - Büyük seyahat kitabı 1049 wıcu numarada~beri devam ediyor. -Alman~ad~n çeviren: Damar Arıkoğlu. 
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dar çok nasır bağlamıştı ki sert bir 
deriden farkı yoktu ..• 

Nihayet on gün devam eden bu 
yolculuktan sonra dağın tepesine ye. 
tiştik. Dere artık daha uzun devam 
ediyor; dağlar hakim bir yükseklik 
İ!;inde etrafa bakıyor ... 

Buraya geldiğim zaman iyice ka· 
ranlık basmıştı. Jlerisini göremiyor
dum. Y almz kendimize bir l.onak 
mahalli intihab edebildik. Burada 
2300 metre üzerinde bulunuyor • 
dum. Karanlık sebebile daha ileri
ye gitmeğc imkan bulamadığım bu 
yüksek soğuk mevkide kalmağa 
mecbur olmu§tum. Pek az meyilli 
bayır bir arazide keskin rüzgar kar
§ısmda çadırlarımızı kurduk. Uzak
lardan tahmin edilmiyen fakat şim· 
di iki yanardağ ağzından' fışkıran ve 
yıldırım ışığına benziyen ateş direk
ler dehşet verici renkler içinde gök· 
Jcre atılıyordu. Bu fırlayışın imli· 
dadı en aşağı 200 metre idi. Vol
kanik ateş oyunları insan üzerinde 
sanki biribirine galebe etmek istiyor
muş gibi bir tesir husule getiriyor· 
du. Bu manzara çok güzeldi. Saat
lerce cazibesinden ayrılamadım. Ge. 
ce yarısı olmuştu. Hfıla ben h yran· 
!ıkla temaşa ediyordum. 

Habi tarafından daha e •elce 
söylenmişti: 

.. Dört güneşten sonra biiyük bir 
su vardır . ., 

Şüphe yok ki bulunduğum bu 
mevkiden uzaklaşarak yaya olarak 
dolaşmak suretile bu suyu bulaca -
ğım. 

Fakat .. dört güneşten,, yakıcı 
dört sıcak giin yaya olarak yedi mil 
t:leırıektir. 

Namaz Rumbadan hareketimden 

'ATEŞ ULKESINDE 

itibaren bugün on altı gün geçmişti. 
Söylediğim gibi on gündenberi yii· 
rüyi.işümiiz dağlar arasında devam 
az kalışıdır. Büyük bir itina ile sarf 
ediyordu. 

Asıl büyük bela suyumuzun pek 
etmiş olmamıza rağmen artık son 
haddine gelmişti. Endişeli günler 
yaşıyordum. Haydi haydi iki gün 
daha dişimizi sıkalım, nihayet dört 
gün devam edebilirdi. Eğer yakın
da su bulamazsak kurtulmnmıza hiç 
bir imkan yoktu. 

Bu vaziyet •gece gündüz fikrimi 
işgal ediyordu. Başka hiçbir §ey 
diişünmüyordum. Dağlar cenuba 
ve silsilenin aslına doğru gidiyor, 
dere oldukça alçalıyor, karşımıza 
çıkan yiiksek manialar uzakları gös
termeğe hail oluyordu. Bu yüzden 
yüksek bir tepeye çıkıp suyu uzak. 
tan gözle aramak faydasızdı. 

Bu gece yalnız üc saat uyuyabiJ. 
dim. Çok erken, ı\1ihlordun arka
daşlığı ile bir keşif hareketi yapma. 
ğa çıktım, Bulunduğumuz İrtifada 
sabah, güneşin doğmakta olmasına 
rağmen çok soğuktu. 

Böyle tertemiz bir dağ d\izgarı
na uzun aylardanberi hasret kalmış
tım. Kuru sıcak ve bataklıktan ci. 
ğerlerimiz kavrulmuştu. Şimdi bu. 
rada temiz hava teneffüs ederk n 
adeta hendimi vatanda hissediyor -
dum. 

Patika dik meyil içinde anıuden 
a ağıya gidiıor. Üç sant sonra 800 
metre yükseklik altına gelmiş bulu
nuyordum. Burada dere lüzumun
dan fazla darlaşarak biribirini taki
ben 200 metre boyunda sonuna ka-

"ATEŞ ÜLKESiNDE 

~ar yarlar teşkil eden yüksek kaya· 
larm keskin zikzakları masınd ar· 
ba ~idiyordu. 

Bu volkan mıntakasmda kırılmış 
ve yarılmış kayaların manzarası ve 
dağların önü bir kaya §eklini almış· 
tı, öyle görünüyordu. Bununla 
beraber yolumu kaybetmedim. Yar· 
lar arasında ilerledim. Bir miiddet 
sonra vadi 200 metre bir genişlik 
iktisab etti. Bir de ne göreyim: 
Gözlerimi kamaşttran pırıl pırıl gü
neş ziyasına benziyen bir tule! 

Bu şule yanardağ şulesi değil, 
bilakis hayatımızı kurtaran bir su 
kıtnsı, hem de önümde - tıpkı 
Atlas dağlarında olduğu gibi - et
rrtfı palmiye ve sık fundalıklardan 
mi.irekkeb çok giizel, bcışlı başına bir 
Afrika gölü!. 

Su ne gi.izel birşeydir. Bunun 
acı mahrumiyetini çekmiyenler bun. 
dan birşey anlıyamazlar. Su, sön· 
mi.iş gözler üzerinde biiyiik parlaK ık 
sevinç ve neşe husule getiriyor. 

"Halas, halas ve teşekkür!,, 
Sadası göğsümden se\'inçle fır. 

lıyor, sesim yükseliyordu. Bu gö. 
le "'Habi gölii., adını verdim. Bir 
kayaya dttyanarak gölün iizerini ve 
etrafı dikkat ve itina ile en ufak bir 
şevi gözden kaçırmıyarnk tetkik et
tim. 

Sahilde toplu surette göriilen 
( ı; lamnngos ) lar, turnalar ve kanad
larrm açıp kapayarak uçan kırlan· 
gıclar söziime çarpıyordu. Kışı gc· 
çim1ek üz.ere ki.ime halinde buraya 
gelmi olan '6ayısız leylekleri de gö
rünce kendimi büyük vatanda zan
nettim. Durmaksrz.ın şurada burn
cla un.ışuıı yabani kaz süriileri alça-

lamk göl yüzüne tekrar ko~uyoi: 
dı. Timsahların uzun \'e ~uyah çı
ları hafif dalgalar arasında~:
karken görülüyordu. Yalnız .1 • ikr 
aid hiçbir şey göremediğim gıbi ~
metgaha benziyen bir eye de 
lnmadım. bit 

Bir nralık Mihlord uzaktan hr 
karaltı görür gibi olmu,tu; ~~, 
ber verdi. Baktım, bir:ey go 
dim: ,..... 

- Mihlord sen saçmalıyor .,e 
dedim. Orada ne adam var. ..l'J 
de başka birşey... Maymunları go 
müşstindürl 

Mihlord ısrar etti: o·kJtet 
- Maymun değildir· 1 ür 

et: işte orada, 'yukarıda tepe 
tün.de bir iki insan görüniiyor. ociJt 

Kollarını uzatarak parnıa~. tdİ-
karş:da bir yapıaç üzerini S0

' 

yordu. dik• 
Ayni istikameti gözlrrİ!11le ; 

katle takib ettiğim halde bırşe1 
rem edim. 

l\lihlord: ,eti-
- Ben gider §İmdi onları 

rınm. d befl 
Dedi. uzaklaştı. Bu sıraf ak bit 

de tepede insana bcnziye!1 u 
21~· 

karaltı görmüştüm. Ellen ~ek~ 
larile süriinerek yamaçtan ~ u .... 
doğru gidiyordu. Şimdi farkj';, 
ınıştım. Köpeğim de kaybl rı ~ • 
Maymunum yakınımda taşa r~ 
rıştırıyor, sabah kahvaltı5J"1 •8~ 
du. Bulduğu akrebleri el erı j/" 
na abrak ağzıım gôtiiriiyor. 

rilc catır çutur yiyordu. 't~ r tı . u 
Sonra yanıma ge ıyor. ·I 111~~ 

siyah \•iicudile bana ~altak WiıJ.; ~ 
dıı. Ağzında böyle bır ma ko 
lunduğu zaman yanıma 50 



lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eskiltme Komisyonundan: 

C 1NS1 
Miktarı 

Kilo 
Tahmini 

fiat 
Arı Çoğu Kr. S. 

t ek 680500 858000 11 
~ 18000 23500 15 50 

M. Garanti 

Lira Kr. 
7336 69 

' 
Şartname bedeli 

Lira Kr. 
4 90 

Şekli Eksiltmenin tarihi 

Kapalı 

zarf 
16/6/937 Saat 15 

~CYa~ğ 
~~------------------------3_10_0_0 _______ 38_0_0_0 _________ 8_2 _______ 2_3_31 ______________ 1_5_6 __________ • ____________ • ________ • __ 1_5_.30 

~an 110000 126700 39 
~ktlıç 
:."'llı 51000 69000 41 
lıtı: 17200 25000 45 

7859 48 5 24 • • » 16 

~· 34000 49500 32 ~t-.....___ _________________________________________________________________________________________________________ ,,__ 

~•c 179000 225900 11 
tıı Yoğurdu 13500 21000 5 

~u 10500 13500 18 
2124 68 1 42 > 18/ 6/937 » 15 

~ tfa1t 
""1ılijk Yllrnurtası 276000 341200 1 50 

878 86 
» 16 

~rnurta 125000 165000 4-------------------------------------------------------------
~ kaYısı 2550 3900 65 
tll:ıı fasuJya ıı 100 13200 13 
~Oh fasutya (Akliye) 15000 20000 11 
~ ~ 18750 29450 10 
~~.· ç ._'l'tıı 50500 58200 21 
~Clilç (Akliye) 30000 50000 17 
~ ltlercirnek 1850 2500 12 
~ııı mercimek 1550 2400 11 
t~,.,.ııı ınercimek (Akliye) 10000 12000 10 
~k·" llzı;ın· 20 .:"l'U ~ 4900 5350 
~ liıurn (Akliye) 5000 6000 18 
~barbunya 2600 ' 3500 10 
~ barbunya (Akliye)' 12000 20000 8 
~ultr 35050 soıoo 11 
~ı. 80hn 31000 41200 5 
tı. -ctcs 7 50 

3697 98 2 47 23/ 6/ 937 ~ > ıs 

~ıa 36000 44200 
~-- 35000 ____ ~_5_0_0_00 __________ 6 __ 5_0 ________________________________________________ ~------
~thi Yağı 16000 20000 60 
~ttt.n 4Ş7 5 6350 30 
~hu IJl (Akliye) 3500 5000 23 
~tı· n 25900 30500 36 
~I •abbuun 22 ~b~ 10050 15100 

• trcb ---------------------------

2201 78 25/6/937 » 15 1 47 

... ,,...... 

417 38 ,. 15,30 ~ 3900 5300 105 
~~ıbcynir 9200-------1-18_0_0 _________ 3_5 ______________________________________________________ ~---

~t J>e". 534 75 • » » 16 
10~~niri 3750 5000 60 

~eker 62800 80900 27 
1716 97 30/6/937 > 15 

c §eker 2500 3500 30 
~~a 10_1_0_0~-~1-32_0_0 ______ 2_5 ___ ~-----------------~~---------------
• trıa unlu 20000 30000 20 
/e 2850 3910 25 
1
Ye Unlu 12000 18000 20 

·~ıı. it' 1050 1600 25 
lıısunu 3925 5700 17 

1457 59 • 15,30 

~~ 19850 26175 16 
Jı:'a 
~ 16000 21400 3 50 
~~~... 11500 15400 5 
' 4 b ~alla, 8450 ı 1500 g 
~tbu 21300 28200 5 

11Ya 4300 6000 13 ~C~ad 
~ r rn fasulyası 31850 46200 13 

asuıyası 5500 7400 13 

~}': 2450 377 5 20 
"d 01llatcs 2900 4050 7 50 
t' 0lllates I 8500 24000 5 

~;ar 11800 14600 Adcd 7 
kabağı • 13500 20000 Kilo 9 

ilcan 56200 71700 12 
i~0tu 6500 8050 4 50 

~iı 2500 3300 6 
~abahar 1500 2000 16 
t':'~ 4009 7000 5 
'~iI;;;---:---------------- - - -- ----- ------

1997 03 2/ 7/937 > 15 1 34 • 

~~:ıniş odun ı JOO 3350 Çeki 260 

~ta;ş,~~un 515 695 » 280 951 08 7/7/ 937 • 15 
~~nıürü 2400_0 _____ 4_s_o-::o~o-:K:-i-10 ___ 4 _ _ 5o ______________________________________ _ 

':ı... 21::0 2965 Ton 1850 
)~l.cc 6397 69 4 27 » 15,30 
~~~ 1600 2030 » 1500 
·~ııı -------------------------------:::-:--------------------------~~~-----------------•1.t 19500 27100 Litre 25 
ı >ağt 593 63 
,~ 4300 5700 » 20 
~~~ --~~~~~~~~~~-----::::-"'--~~~~~~~---~----~-
~~ 2i000 35500 Kilo 5 50 
:~~~ 8000 9500 2 50 
~it 9000 12000 4 

Ot 
'\.•ı.ı "--- 5000 6300 3 50 

""'--= 2000 2500 Damacana 60 

216 79 

122 50 

l Sıhhi Müesseselerin 1937 mali yılı ihtiyaçları olbabdaki şartname ve nümuneleri veçhile eksiltmeye konmuştur. 
~' l::ksiltrpe Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasm:la toplanan Komisyonda yapılacaktır. 
3' Eksiltmenin §ekli, gün ve saatleri tahmini Hat ve muvakkat garanti mikdarları kar§ılarında gösterilnıi~tir. 

• 16 

Açık 9/ 7/937 » 14,30 

)) ... » » 15,30 

'l{ b' -~ apalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden ır saat evvd istekliler teklifi havi ve agzı rnühürlü zarflarını Komisyona vermeleri Uz:ımdrr. 
i, cktublarda teklif olunan fiatlarm hem yazı, hem de rakamla yazılması lazımdır. 

~artnamelerin paralı olanları hizalirmda gösterilen bedel mukabilinde ve diğerleri parasız olarak Komisyondan alınabilir ve nümuneler her zaman gö· 
S , liilcbilir. 

G ....._ istekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçlan için veya bir müessesenin tam ihtiyacı için teklifte bulunabilirler. 
lııtekJilcrin cari seneye ait Ticaret Odası vcsikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve muvakkat garanti m akbuz: veya banka mektublarını kapalı 
~~rfların içerisine koymaları lazımdır. (3000) 

' 

ıt - KURUN 10 HAZiRAN 1937 

~~RSA 

• titerllu 
•Dolar 
• Frank 
• LJret 
• Lelçlka Fr 
•Drahmi 

9 · 5 • G37 

PARALAR 
G27 -
t:.?J. 
118-
1:?.:i -

~'-

Pezl'ta 
•Mark 
• ZloU 
• Pengo 
• f.Ay 
•Dinar 

Yen 

:!8 -
ı 23 • 
l. 24 

1 14 -
oı -

• la\ı<;re Fr 
• Leva 

Ji 7 
td -
GG. • 

• Kroo ll'Ve( 82 
• l-1onıı • A.IU:a 1Q4j -
• Kron <,;r.k. ia - • Bıınknor 2:ı;; 
• Şıllo Avu~ :?3-

Ç -=. KL~h 

• &..uocıra G2:i ö0 • Vlyaııa f 2002 
• Nevvor- O,i. 8 ı • M.adrto 13 9858 
• p.,u l7 icl • S.rlUı l 9il0 
• Mlllııc 14 9912 • V&rfO" 4. 166:? 
• Brtlluel 4 6810 • BudapeeU S 9tSbS 
•Atın• ı,j' :,n • BWu11 107 4340 
• Cennn S .4:ı5 • BeJ(T'&O M 532.> 
• Sorye 63 9488 • Tollob&m9 2 746·1 
• Amıterd&m 1435 • Mc.llon 23 !18:> 
• Praf :.'2.6410 • 8tDldıolm 8,10 

ESHAM 
lş Banknsı 9 90 rramn , -
Anadolu 23 75 • Çtnıento 15'0 
Reji - 0 1a.)'OD Del. -
Ştr. Bayriy ,- ~lr Del -

Uerkez Rxnlı 88 - BaJ711 -
U. Blgorta -

Bomoııu 9.-
IŞ&rk m. ec:a -
reıetoa -

latlkrazlar Tahvlller 
• 11133 T.Hor. J ıs Grı ıı:ıektrill _ 

• • • • D 18 22:, Tre.mTa,J ~ _ 
• • ,. .. m ısoo Rıhtnn · • -

llUJc.DIJıltf 19 72 Anadotıt ı 40 40 
SrrenJ l f'tJk 1)5 - Alıadolu D (0,40 

1928 A M 00 A.ııaJoln W •• 
• S. El'ZUru.m ~ - • Milml'ssil A 44 _ 

- ilmi Felsefe 
1 

Dün ve Y ann Kitaplanndandır 
Fiyatı 40 kuru~tur ----

Tramvay tarifesi 
1 H azirandan ve yeni ilana kadar pa

zardan başka güillcrde 

GiDiŞ • GELiŞ CE1VELI 
ilk Son 

No. Yollar kalkıı kalkış 
ŞioU. Tünel 6.,o 23.40 

tO Tünel • Şl§ll 6.00 24.00 

Şl§ll _ Beyazıt 6.20 23.15 
11 

Beyıwt - Şl§ll i .02 24.00 

Harbtye • 1' at1b 6.80 :t4.80 
t2 Fatih • Harbiye Ull 23.40 

A Harbiye • Ak8aray 6 .40 24.-

12 Altımray • Harbiye 5.57 23.20 

'fakııtm • Sirkeci 7.15 19.10 
us Sirkeci • Taksim 7.35 19.30 

Maçka - Beyazıt 6.15 23.20 
t& Beyazıt • Maçka 7.00 2f.05 

::>1§11 (depoJ EminbnU 6.10 U5 
A Eminönü • Maçka 6.40 20-60 

16 Maçka _ Eminönü 7.05 20.:0 

şı11u • Sirkeci 6:25 - 20.00 
17 Sirkeci - Şl~ll 6.55 20.30 

A :Mccldlyekoy • Eminönü 6.45 18.45 

t7 EmtnönU • Mccldlycköy 

A 1'akalm • Beyazıt 

tta Beyazıt _ Ttıksim 

h.Urtulu§ • Beyazıt 
19 Beyazıt • Kurtuıuı 

şı,11 (depo) Eminönü 
A EınlnönU - Kurtuıu, 

19 ı<urtutuı • EminönU 

b:ı Beşikta§ • Bebek 
trl Bebek • EmtnönU 

7.17 19.15 

7.30 20.80 
S.02 21.10 

6.00 23.10 
6.45 23.55 

6.8.05 U3 
6.36 20.45 
6.57 20.15 

6.23 
6.45 23.fO 

6.65 2,.20 
1.00 

~ 22 
Eminönü • Bebek 

); Bebek • BC§lktaı 

-{/) --------------------:ı.so 20.50 
6.35 21.85 

<t> 
23 

Ortaköy • Akaaray 
~ Akııo.nıy • Ortaköy 

1 E 
34 

Beşlktao • _F_a_ti_h ___ 6_.-30_ 2_0_.4_0 

~ Fatih • De,,lktq 7.10 21.20 
5.25 

Şirketi Ha yriyeden : 
Aı<aarııy • 'fopkapı 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara ..... Topknpı. sır1<ec1 
Satınalma Komisyonundan: ~> 32 sırkeci. Topkapı 

5.40 23.30 
6.12 2•.00 

DiKKAT 
Pevkalade tenzilatlı 2 ve 1 aylık 

~~~artJamnızm ikinci tertibi de 11 hazirandan itibaren rner'iyete 
~ektir. istifade ebnek istiyenlerin Galatada Fennenecilerdeki . 
~~t'a :tllerkezine veya Köprü lıtanbul ciheti enspektörlük dairesine 

caat ebneleri ilan olunur. • 

Topkapı _ Aksaray 24.35 

1. - Tanesine ( 1250) lira kıymet biçilen vasıflarına uy,un be~ sen ar E • Z ---A~kr=:aa::'::ra:""::y:-. · ')":e~oı~k:uı:e-'"".o;;"..::ı:;';u;--=• . ~ 
tüv 21-6-1937 paz:arteaı günü saat onda kapalı zarf usulü ile ve tamamına bin C Ycdikute • Sirkeci 5.45 23.35 
beş yüz lira kıymet biçilen Şartnamede çeşitleri ve her Çe§İdİn mikdarı yazılı O· : 33 Sirkeci • Ycdikule e.17 24.05 
tuz kalem cerrahi alet 22-6--1937 salı günil saat onda açık eksiltme usulü ilt tıl Ycdlkulc • Aksaray 2uo 
satın alınacaktır. ~ A}taaray _ Ecllnıo-k-ap-ı--6."""25 ...... --

2. - Her iki alıma ait şartname komisyondan parasız alınabilir. Etüv ilk te ~ Edimekapı • Sirkeci 5.45 23.45 
minatı (468) lira (75) kuru~ aleti cerra hiye teminatı da yüz on iki buçuk lira • ~ 37 Slrkect • Edlmekapı 6.1' 24.20 

dır. Edlrnckapı • Aksaray 24.45 
3. - Eksil tmeye girmek isteyenlerin teklif mektup ve ıartnamede yazılı ve· _.. ___________ , __ _ 

sikalarını eksiltmeden evvel komisyona vermiı olmaları. (1432) (3176) 



U - ICURUN ' 111 HlllRAN 1937 

SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

MÜFREZ ARSALAR 
38 - Çengelköyünde sahilde satılık 

müfrez arsalar mevcuttur. 
Taliplerin Servisimize mUracaat
ları. 

SATILIK KAGlR HANE 
4 - Beyoğlunda İstiklal caddesine ya

kın Bekir sokağında 10 numaralı 
9 odalı bahçeli ve aynca çamaşır· 
lığı ve çamaşırlığında iki odayı ha
vi kagir hane satılıktır. 

SATILIK KAGlR HANE 
5 - Çemberlitaşta Peykhane caddesin

de kagir 18-20 odalı iki kap:lı dört 
katlr aparttman tertibine elverişli 

ve hali hazırda dahi müfrez dairele
ri havi kagir hane çok ucuz satr · 

lıktır. 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR 
11 - Maltepe ile Bostancı arasındaki 

Küçükyalı istasyonu ittisalinde 17 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 
&r§ın fiatlar uygundur. 

SATILIK APARTIMAN 
SAT ILIK KOÇOK APARTIMAN 
14 - Arnavutköyle Bebek arasında 

ııokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda -
lı hamanu havi apartıman satılık 

tır. Son fiyat 5000 liradır. İstek 

lilerin servisim:ze müracaatları. 
SATILIK KAGiR KONAK 
16 - Nişantaşında birinci sokakta on 

beş odalı Marm·•ra, Boğaza, Ih· 
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkalad : si ve a· 
partıman tarzında taksimatlı, ha· 
vagazı tc:rkos, elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan 17000 liraya satrhktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları. 

:SATILIK EV ARANIYR 
20 - Fener yolundan Bcıtancıya kadar 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat· 

V AKIT Propaganda servisine 
müracaat. 

SATILIK OTOMOBiL 200 LtRA 
29 - Takside çalışır, hususi için çok 

elveri§li az benzin serfeder, las. 
tiklt:ri iyi bir halde. 

Karaköyde Şal benzin deposuna 

müracaat. "V. P. 1458,, 

JŞ ARIYOR 
39 _ Ortnmektepten mezun bir Türk 

1 
genci 20-.10 Ura ücretle bir ti
cari müessesede çalıı=mak isti-

1 
yor. İtibari kefalet verebiiir. ts
tiyenlerin Servis!mize müracaat- 1 

lan. 

BULUNMAZ FIRSAT 
31- Şişli He Bomonti arasında çok 

itinıılı yapılmış sekiz odalı mo- 1 

dern ve kübik kargir ev satılık. 1 

tır ve bahçesi çok muntaznmdır. 
Arzu edenlerin Servisimize mü. 
racaatıarı. ı 

YÜZÜK TAŞI cısı KIYMETLi 
ARSA 

32 - Pangaltı civannda ıki yüz kü
sur aJ1lın arsa maktuan 1200 Ji. 1 

raya satılıktır. Tafsilat almak 1 

istiyenlerin Servisimize müra-
1 

caatları. 1 
33 - Arı kovanı bulundu başka mü

racaat edilmemesi. 
Vakıt Propaganda servis.i 

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

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

BiR BAYAN JŞ ARIYOR 
35 - 20 ya§ınja bir bayan yazı ve he

sab işleri arıyor. Arzu edenlerin 
Servisimize müracaatları. 1 

SATILIKAPARTIMAN ARANIYOR l 
mak isteyenlerin son fiyat ve eve 36 - Taksim, Cihangir, Maçka taraf-

1 
dair izahatlarile servisimize müra . larmda deniz nezareti olmak şar-
caatlarr. tile on on beş bin lira arasında 

SATILIK YALI ARSASI yeni yapı ve konforlu apartıman 
24 - Üsküdarda Şcmsipaşa nam ma· aranıyor satmak istiyenlerin 

halde Direkli yalr arsası namilt 37 - Arnavutköy civarmd:ı denize alt-
maruf iki b!n beş y:iz metre mu- mış adım mesafede 9 ila on bin 
rabbaını mütecaviz ve kırk met- metre murabbaı arsa satılıktır. 1 

reden fazla sahili bulunan bir ar· ı Depo, apartıman, otel inşasına 
sa derunundaki köşkle veyahud çok müsaittir ve fiyatı çok elve_ I 
ayrı ayn satılıktır. Görmek için rişlidir. İsteklilerin Servisimize. 

Bunları almak veya satmak istiyenlcrin ve bu işlerle aliikadar olanların 
Ankara caddesinde VAKiT Yurdunda VAKIT Propaganda servisine müracaat
ları. 

ühim kolayhkl r 
Aıağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • Bir Kart 
lan olanlar. 

Bir Telefon 
Bir mektup 

VAKiT 

Bir adam göndererek 
veya bizzat gelerek servisimizle 

temas etmelidirler. 

PROPAGANDAI 

....................................... ~ıı 

i el... ı 
merkez·nde 
dilmişcıl 
k • 

ı 

• • 
enı 

vber 
Gün zarfında yaşlı kadınları 

daha genç gösterir 
Clldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalması için onu 

besleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı. 

25 yaşınızdan ııonra: 

cildiniz, kıymetli Bio
celini kaybetmeğe baş
lar. Eğer hemen bcs· 
1enip ihya cıdi!:nezae 
buruşup solar ve ih
tiyarlar. 

50 yaşlarında mil· 
yonlarca kadınların 

karakterleri genç ola· 
bilir. Fakat, ibtiyar
lamı~ gıbi göründük-

Biocel, bu yeni cilıi 

unsurunda cildirizin • 
kinin aynidir. Adeta 
beşerenin lazımı gay
ri müfarikidir. Cildini
zi açlıktan öldürme • 
yiniz. Onu Biocc.1 ite 
besleyiniz ve yışlan • 
dığrnız zamanlarda 
bile cildinizin rlaima 

leri cihetle erkeklerin taze ve cazip gönrün-
yüzünde hiçbir ıtibar- mesini temin ediniz. 
lan yoktur. Son za· 
mantarda büyük bir 

Biocel'i zengin bir cilde 
malik olan 50 yaşl;;nnda 

bir kadın 30 ve 30 yaşla· 

rmda bir kadın 24 yaşınCla 
görünebilir. Genç kızlar da 
hiçbir vakit göremiyecek
leri şayani hayret bir tene 
malik olurlar. 

ilim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö r 
rü tarafından keşfedilen bu yer.i cild ren~indeki (yağsız) Tokalon kre.ı 

unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahları kullanınız. Terki • 
edilmiş genç hayvanlarda gizlenmiş binde "Beyaz Oksijen" bulundu • 
clld hüceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi· 
edilmiş saf Biocel var-dır· Bu cev- rindcn daha bey2z üç !evin ilzere 
her; pembe rengindeki Tokal on cildinizi şayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
~ençleştirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa başlayınız. 

dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbahş neticesinden son 
yatmazdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

BIOCEL'li TO ALON kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 

,--------------------------------~ Binlerce Tokalon mütteriainden müessesemize mektup yazanla.' 
rm müıahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(T okalon kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. O. Fatsa 

s E R v is i --lla#•BB•m.,. T okalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde T okalm 

sürdükten sonra beya~lanmakta ve ufak kabarcıklar tanıamile za: 
olmaktadır.) 

Okuyucularımrza hizmet olm3k Ü· 

zere a~ağıdaki hususlarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
düJÜnÜp halledecek, işlerini görecek • 
tir: 

1 - Mobilya, eşya vesaire satmak ve

ya almak istiyenler, 

5 - Otomobil almak satmak veya it 
!etmek isti yenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. 

' 

2 - K!tip, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan
lar. 

7 - TertUnıe ettirmek veya tercüme· 
ler yapmak istiyenlcr bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre· 
bilmeleri için (VAKiT P ROPAGAN • 
DA SERVJSJJ nde bu işlerle meşgul 
olmak üzere aynca bir büro vücuda ge· ,.. __ KUR U N 
tirmiştir. ABONE TARiFESi 3 - Kiralık, satılık ev, apartıman, dük

kin, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki
raya vermek. Almak veya satmak is -
tiyenler. 

4 - Ders vermek veya almak istiyen
ler, 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.-
:maz. 

Vakit Propağanda Servisi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. İstanbul 

Posta kutusu 46 Telefon 24370 
Telgıraf: Propaganda Vakıt 

Devlet Demiryolları ve Liman1arı 
işletme Umum Müdürlüğünden: 
13.6·93 7 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmeye açılmıştır. Hangi 

trenlerin içmelere gideceğine dair olan ilan istasyonlarda mevcut olduğundan 
fazla taf&ilAt için istasyonlara müracaat edilmesi muhterem halka irnn olunur. 

.(3220) 

&ıemJt>ket &lemle ket 

içinde dııtında 

Aylık 100 180 Krı. 
3 aylık 273 475 Krt. 
6 a~ lık 600 900 Krı. 
Yıllık 9.;o 1750 Krt. 

Tarlfeıılnden Balkan birliği için ayda otuz 
kuruı dUıWUr. Posta birliğine glrmlyen 

yerlere e.yda yebnl§ be§er kuruı 
zammedilir. 

T ilrklyf'nln he r posta merk~lnde 
K t lRU:Sa abone yaz.ılır. 

Adru dc~şUnne UcreU 25 kuruıtur. 

Sahibi: ASIM UŞ 
NC§rtyat DJrekt.örU; Relik Ahmet Seveıııü 

8 . Şehir 1. 8 . M. E§i .. Tü. Konya 

Türk Hava Kuruııııı 

Büyük Piyangos&J 
Jı dif• 

2. inci keşide 11 Haziran 93~ e d r. 
Büyük ikramiye: 40.000 Lıra 1 

" 
ı ;rsh 
tirslı" 1s.ooo, 12.000, ı .ooo, 

ikramiyelerle ( 20.CJOO ve 100 COO) 
)• kı" Jıiİ .. ade t mükafat vardır. ,.,, ,-e .,,. 

bÜY'ıl" iJlP 
Aynca : ( 3.000) liradan başlıyarak ( 20) liraya ka~ar liJ1c)IJJ 

~ük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengın p 

Bundan başka: 

de etmek için bir bilet a lmaktan çe~-inmeyiniz ... 


