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atay anlaşması ı AtatürkTrabzonda 
~r'llaşmanın tasdikine dair ıayiha- ( 

1'1 bugün Mecliste konuşulması ~ 
bekleniyor ) 

Başvekilin izahat vermesi ) 
muhtemel l 

~~~a, l O (Telefonla) - S;m
t ~lU]ki tamamiyet ini tekellüfe, 

~air 1'iirki)e hududunun temini· 
qj tııunlıcdc ,.e anla:ı;nıan ııı ,.e 
b a heraher imza ,.e teati olu
''a atı . llnaını;o, tnektub \"C tmıto· 

~İııh la diki Jıakkmdaki kanım 
~k ~IJ.· ahah lıükimıet tarafınılRıı 
aa · '.1llet :'\lecJi İne \'Crilmi;tir. 

tıcıye encümeni derhal topla· 

, 
narak projeyi tetkik etmi~, Haririye 
Vekaleti ~iya~i mii·t~arı B. Numan 
~Ieııeıııencioğlunu tlinliyer«'k uzunu· 
zaclı) a izahat alıııı:;tır. 

Hükiıınet projenin c,.Jıahi ımıcibc· 
iıulf" uy nen ~tiyle tlr.mrkteılir: 

''l ':.ak. ı•c ya/mı mazide tarihi 
nıl.-' ahırla nnmıntmula11 ayrı dii~('ll 
Tiirh cnmialrırmrn 11111/wdclcrrıtına 

(Sonu: Sa. 4 Sıi. 4) 

1 
iz ve Bulgarlar 

~k kanadı altında 500 yıl sıyanet gören 
.. il/gar dostlarımız şunu unutmasınlar: 

~tk, asil, mert ve sözüne sadıktır 

ALMAN-YUNAN 
Münasebatı 

Von Noyrat'm Sofya 
zıyareu 

Yunanistan 
aleyhine mi ? 

Alman gazeteleri bu hu
susta teminat veriyorlar 

Sofya, 10 (H u ı u ı i m u
h b i r i ın i z d e n) - Alman 
hükumetinin gazetesi F olkişe Be· 
obahter, Yon Neurath'ın Balkan -
lardaki ,ziyaretleri hakkında• yaz· 
dığr bir makalede §Öyle demek -
tedir: 

"Yon Neurath'ın Sofyayı ziya· 
~ reti, Yunanistan aleyhine matuf 

fit~.. - olduğuna dair söylenen sözler doğ 
~~~ Brı.ll~anlnrdn bırnl~tığı öf mı~: ru değildir. Çünkü, Almanya yal • 

~den ., iimniid<! Şerif Halil nız cenubu şarki ve Macaristan 
Q,o.a (Tombul) camii ile Bulgaristan hükumetleri ara -

l 
(Ynzısı 2 inci sayıfaımzda) (Sonu: Sa. 4 Sii. 3) 

•• 
~bnan Cümhurreisi 

~~ li11 şehrimizden geçerek Parise git~i 
~il~et Pariste Fransız hükUme
e rnüzakerede bulunacak mı? 

~l~ il. Edde'nln gazetemize beyanatı 
. d, ~~an Cümhurreiai B. Emil 
~~ e ln T oroı ekspreıile ıehri
~ ~ İ l'rıİ§, Haydarpaıa istasyo
'~\i ~lanbul vali muavini B. 
b._"ll~lii arataban. emniyet di -
t~tıcl il. Salih Kılıç, İstanbul 
t'J'~&}tı! general Ihsan, harici· 
l_ttı k 'hnden B. Kudret, tara-

~b Ub11 l\ttılanmıttır. 
ıı~11 an cümhurreisi ile birlikte 

~'t-ı ~ lbaarif cemiyeti ve ikhsat 
~ ~)ııj' liahip de gelmiştir. 
l ~'tı ,,(enle Liibnan gazetele -
~"-~~ 'Orient" başmuharriri 
~ ~101\&f qelmis ve hepsi birden 

't'tı. 
1
eksnresile Parise hare • 

~ 11 erd' 
dt~DE!~·in BEYANATI 
'\ •1 Edde Perapalaı ote • 

endia'I .. ·· h · ı e goruıen mu arrı -
(Sonu: Sa. 4 SU.. 4) Liibnnn Ciimlıurrcisi B. H<ldc 

Büyük önder şehre dün saat 14~15 de 
ayak bastılar 

Çoşkun tezahüratla karşılandılar 
•• 

Trabzon, 10 (Hususi muhabi -
rimizdcn) - Büyük Önder Ata · 
türk bugün Trabzona saat 14,15 
de ayak bastılar. Halk, mektep -
liler, memur ve asker iskeleden 
tehrin haricine kadar günün ti er 

K~binede 
değişiklik 
Şayiaları dolafıyor 

Ziraat Vekili 
istifa etti 

Ankara, 10 (Telefonla) - Zi· 
raat Vekili Bay Muhlis Erkmen, 
istirahate ihtiyacını hissederek is· 
tifasınm kabulünü rica etmit ve 
istifası kabul edilmittir. Yerine 
Medis lktısat encümeni reisi T e· 
kirdağı meb'usu B. ' Şakir Kesebir 
tayin edilmiştir. 

Kabinede diğer bazı tebeddül· 
ler olacağı da çok kati olmamakla 
beraber, deveran eden şayialar a· 
rasındadır. 

Tayyare piyan
gosu bugün 

çekiliyor 
Tayyare piyankosunun ikinci 

kesidesine bugün saat birde başla . 
:ı: • b 

nacaktır. Keşidenın en üyük ik-
ramiyesi kırk bin liradır. Bundan 
başka birçok büyük ikramiye ve 
mükafatlar vardır . 

Çekilecek numaralan sıraya kon
muş bir halde yarınki sayımızda bu
lacaksınız. 

Su f ti eri hazırlanıyor 
Ankara, l O (Telefonla) - Na

fia Vekaleti sular umum miidürü 
B. Salahaddin, hüyiik su projesinin 
tahakkuku için muhtelif mmtaka
lardaki teskilatın çalışmalarını tet
kik etmek~ iizere memleket içerisin
de bir seyahate çıkmıştır. 

A t11tiirlt'ii11 §Cref lcmlirdikleri Tmb::mı .~f·lıri11irı gii::r·l bir mmı:arası tıe 
Biiyiih Örıtlcrimi::; 

ken saatlerinden itibaren bütün 
güzergahı doldurmuştu. Şehir 
ba§tanba§a donanmış, birçok yer
lere zafer takları kurulmu§tU. 

Memleket Atatürk'ü karıılaya
cak bir çehre ve manzara almıştı. 

Civardaki vilayet1 kaza ve köy 
lerden binlerce halk ıehre toplan· 
mıftr. 

Saat ikiye doğru Polathane a • 
çıklarında, arkasında Zafer tor • 

( Soııu Sa. ~ Sii. ·') 

Zenain demir ve 
petrol bulundu 

Mardin civarında yapllan maden araş
tırmalarından iyi neticeler alındı 

Demfr madeninin de kalite•I yUk•ek tahmin ed:t~yor 
(l' a.:ı$ı 4 iincii sa)ı/amı.:da) 

Öliimleri, ağır rn lıafif. Jamlnnmaları mucib olnn krı:adarı mıra: Dcnı !crı 
arabanın hurdnlıaş hali ı •c ctraf mrlahiler! 

Şişhane .f acıasında mütaltta : 

Müddeiumumilik asıl 
hatayı vatmanla ölen 
enspektörde buluyor 

(l' n.:rsı 3 iirıcii sayı/mltt) 

ilave • 
1 

67nci sayıyı ~engin bir münderecatlalJarın veriyoruz 
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Biz Bulgarlar 
• 

900 yıldan beri fikirleri daima genı 
kalmış bir T'ürk dahisi 

,, 

i'üı1l kanadı all111da lJOO yıl sıyanet gören 
Bulgar dostlarımız şunu unutmasınlar: inbi Sina 

. . Fakat esti 
Türk, asil, mert ve sözüne sadıktır 

lbn'i Sina, ne bir Arab, ne bir Acem, ne de bir Yahudidir. I 
Türk zekasını ve yaratma kabiliyetini bütün eserlerinde gösteren 
filozof bir Türk oğlu Türktür. Zamanındaki bütün hükümdarlara 1 
dehasını tasdik ettiren filozofun ıahsiyetini bu yazmm içerisinde 

Dün de söylediğimiz gibi Bulgar j 
dostlarımızın kendilerine has bir ta· J 
rihleri ve bu tarih içinde yfı.d ede
cekleri büyük kahramanlıkları ol · 
madığı içindir ki, Bulgar gençliğine 
heyecan vermek lüzumunu his,set -
tikleri vakit, bir zamanlar dağlarda 
çobanlık ettikleri sıralarda nasılsa 
ölen herhangi bir adamı ortaya çıka· 
rıp kahraman süsü veriyor ve ihti
fallerine Türklüğii hedef tutuyorlar. 

Yeni bit tarih yaratmağa çalışan 
Bulgarlar, Bulgar çocuklarile, genç 
Bulgar nesline bütün bu yalan ve 
iftiralan birer hakikat olarak sun
makta, ve asıl garibi de bu neşri -
Yf..t Bulgar hükumetinin gözleri ö -
nünde vuku bulmaktadır. 

KURUN'un Bolgar gazetelerine 
vaki jhtarı üzerine, kendilerini bir 
parça derleyip toplamak lüzumunu 
duyan muhterem komşularımız, 
vaki düşmanca neşriyatlannı, "Ne 
yapalım, bunlar bizim tarihi günle
rimizdir,, diye mazur göstermeğe 
çalışmaktadırlar. 

Halbuki bu tarihi günleri yara
tan bu kahramanlar kimlerdir?. Me
sela Canbolat isimli bir çerkes jan
darması hükumete isyan eden bir 
kabadayıları, kanunun kendisine ver 
diği hak ve salahiyetle öldürdüğü 
için Türk milletinin ceddi, hafidi 
zalim mevkiine konmakta ve kaba
daYı çobanlar milli kchraman ola
rak gösterilmektedir. 

Türk kötüdür, kan içici bir mil
lettir. Ve bütün Bulgar gazeteleri 
bunu yazmakta müttefiktir. Bu, 
her vakit böyledir ve böylece de
vam etmektedir. 

Bir aydan fazla oluyor, ki ( 19 
nisan. ihtilali), (Levskinin idamı), 
(&tefin öliimü), Bratsigcvo kat
liamı), \ ıımova ıhofallerı) namı 
altında , Bulgar ordusu, mekteblile
ri, resmi memurlar, köylü ve ka· 
sabah bulgarlarır. iştirakile yapılan 
milli ihtifallerde Türk aleyhine yüz
Jcrce nutuk söylendi, ve Sofyadaki 
Bulgar gazeteleri en azı 50 makale 
yazdılar... QO sene evve1ki Türk
ten bahsederken gerek nutuklarda, 
gerek gazetelerde bu (Türk) keli -
mesinin yanma bir de (zalim), (adi) 
(canavar) ve daha bir sürü galiz 
kelimeler eklemek Bulgarlarca la -
zım telakki ediliyor, ve öyle de ya
pılmaktadır. Şimdi masamızın ü • 
zerinde duran bu diişmanca yazılar
la Bulgar dostlarımızın hangi gaye· 
lere hizmet ctmeğe çalıştıklarını an
lıyamadıgımızı söylersek yalan 
söylememiş oluruz. Çünkü kendi
lerine bir tarih yaratmak istiyen 
Bulgar dostlarımız, eğer hakikate 
hizmet etmek istiyorlarsa, dünkü 
ve bugünkü Türkü müstakbel Bul
gar nesline iyi ve (insan) ~İr adam 
olarak öğretip civanmcrd, asil, ve 
dostluğuna merdçe sadık, sözüne 
merbut bir millet olarak tanıtmak 
rnecburiyedindedirler. 

Bulgarların Omurtağ, Kurum, 
ve lspirhi Türktür ve bunlar Bulgar
ların cedleridirler... Bundan sonra, 
Türk ~imayesinde tam beş yiiz yıl 
bir varlık halinde yaşayıp onun ka
naclı altında siyanet edilen birkac 
yüz bin Bulgar, eğer Sofyadaki ba: 
zı -saygısızların söylediği gibi vak tile 
kesilip biçilmiş, jdam edilmiş, <Satır
dan geçirilmiş olsalardı, Balkanlar. 

Rokfeller 
Bütün servetini 
torununa bıı aktı 

Müteveffa milyarder Rokfeller 5 mil. 
von ingiliz lirasını bulan malikanelerini 
kız torunu Mıırgrite bırakmış ve şunu 
şart koJı:nuştur: · 

Bütiın hayatı müddetince malikancle 
rin geliri torunu Mnrgrite ait olacak,. 
öldüğü takdirde çocukları tevarüs ede. 1 
cek. B4na imkan yoksa para, (Rok - ı 
feller Tıbbi Araştırmalar Eenstitüsü)
nc gidecektir • 

da bugün 5 milyonluk bir Bulgar 
devletinin yerinde yeller eser, bay
kuşlar öterdi. 

Daha sonra, dünkü Türkün bu
günkü hafidleri, Balkanlarda, bazı 
Bulgar dostlarımrzm henüz kavra
yamadığı derece~ kuvvetli ve mo
dern bir devlet kurmuşlardır. Bu 
devlet, komşusu olan Bulgaristana 
dost ve kardeş elini uzatmış, onun· · 
la bir de dostluk muahedesi imzala
mıştır. Binaenaleyh, bu vaziyet 
karşısında tarihi inkar edip çılgınca 
saldırmak değil, merdçe, dostluk 
etmek yaraşır. Ustojer adlı Bul
gar gazetesinin, bizim göz bebeği. 
miz olan Trakyaya dil uzatması ise 
bir küstahlıktan daha başka hiç bir 
şey değildir. Dostluk perdesi altın
da düşmanlık etmek, Bulgar milleti
ne yakışmaması icabeden hallerdcıı 
olmalıdır. 

Yarın: 

Biz ve Bulgarlar 
SELANIK V AUSl ALl PAŞA 

927 de Bulgar maarif nazın 
Naydenof 

öldürmek! 
Suçlu olduğu sanllan Os

man, dUn tevkif edildi 
Siirdin Hızım köyünden Osman, 

memleketinde karısı ile yakından 
tanıştığı şüphesile Abdürrezzak is
minde birini öldürdüğü zannile, ih
bar Uzerine yakalanmı tı. Düu po· 
1;.,.1.s.: ınudöeıumumıllt;rc getirilmiş -
tir. 

Sultanahmed birinci sulh ceza 
hakimi Re.~id tarafından sorguya 
çekilen Osman, kendisinin memle
ketinde evli ve 3 çocuk babası oldu
ğunu söyliyerek, son zamanlarda 
karısının kendisine sadık kalmadığı
nı işitmesi üzerine, ona "Seninle be
nim bir ilişiğim kalmadı artık!,, di
ye mektub ya;.ı:dığını, gerçi mayıs 
başında Diyarbekire gidip mayıs so
nunda lstanhula dönmüs olmakla 
beraber, kimseyi öldürm~diğini id
dia etmiştir. 

- Ben, d~miştir, karımın ben 
burada iken doğurduğu bir çocuğun 
viicudii'nii ortadan kaldırdığını da 
duymuştum. Fakat, gene sadece 
kendisini terkcttiğime dair bir mek· 
tub yazmakla iktifa etmiştim. Eğer 
Abdürrezzak isminde biri orada or· 
tadan kaybolmuşsa, ya başka bir 
yere gitmiştir, ya da Öaşka biri ta
rafından ahrete yollanmıştır. 

H5kim Reşid, iddia olunan ve 
henüz tahkikat safhasında bulunan ı 
suçun mahiyetine göre, Hızımınlı 
Osmanı tevkif etmiştir. 

kısaca okuyunuz. 

lbni Sina Arabtır, dediler. 1bni 
Sina Farstır. dediler. Şimdi de lbni 
Sina Yahudidir... Diyenler var. 

fakat Buharanın Afşina köyün
de doğan vf! Hemedan da ~ayata 
gözlerini yuman Abdullah oglu lb
ni Sina Türk oğlu Tiirktür. 1 50 den 
fazla eşsiz eser vermek su'retile 
garbın asırlarca ilim ve fen kürsü
lerinde dilden düşmiyen lbni Sina
nın ruhu bugün Türklüğü ile şad o
larak yatıyor. Çünkü Türk mil1eti, 
onu iftiradan, şek ve şüpheden ta
mamilc kurtarmış; tarihin eşsiz mil· 
\etinin kanını taşıyarak ilme hük -
metmiş bir deha olduğunu isbat ey-
lemiştir. ' 

lbni Sina öleli tam dokuz yiiz 
.sene olmuştur. 21 haziran günü Ö· :AV j C ENN._, A-:, 
lümünün dokuz yüzüncü yılını bi- ~n;J," ı:.n~wıblı:~ı. 
tirip 901 inci yılına girecektir. Yal- --- -
nız tıbbi ile değil, musikisi, felse- /Jiiyiih 'J'iir/.- <lıi/ıi.,; ilmi Sirrn 
fesi, riyaziyesi, fiziği, kimyası, 
jeolojisi ve astronomisi ile dehası 
önünde milletleri secdeye getiren 
1bni Sina dünün değil bugüniin ve 
yarının da lbni Sinasıdır. Eserle· 
rinde katiyen hırafeye yer vermiyen 
büyük Türk dahisinin fikirleri ara
dan 900 yıl geçtiği halde yenidir. 

lBNl SINA VE GENÇUC1 
. lbni Sina dnha gençken tanındı. 
Henüz yirmi yaşında iken onun feJ. 
sefeleri ve tıbbi bilgileri sitayişle a
nılıyordu. Bir giin Samani hükümi 
darı hastalanmıştı. Hekimler ne 
yapacaklarını şaşırmışlardr. Hü -
kümdar: · 

- t.n Mzı!C hckıh1 er gelsm .. 
Emrini verdi. 
Genç lbni Sinayı getirdiler. Ye

gane zevki okumak. mütemadiyen 
okuyarak malüm olmıyan, fakat ih
tiyac olan şeyleri mi.isbet esaslara is 
tinad ettirmek suretile fiiliyat saha
sına çıkarmak için çalışan lbni Sina, 
Samani hükümdarını muayene et
ti; tedaviye başladı. Az zamanda 
hüki.imdar iyileşmişti. fakat bu, 
bir mucize dei:rildi. Yalnız ve yal
:nız Türk zekasının, mevcudun Üs· 
tiine cıkmak, mevcudun fevkinde 
yarat~ak kabiliyetinin mahsulü idi. · 
İ~te hu ilk rr.uvaffakiyet lbni Sina
nın inkisaf sahasını mümkün oldu
ğu kada~ genişletti. Çünki.i ilmini 
takdir eden Samani hükümdan, bi.i
yük alime hanedanının Buharadaki 
kiitiiphanesinde serbestçe çalışmak 
imkanını vermişti. 

Samani kütüphanesinde başka 
hiç bir yerde eşi bulunmıyan kitab
lar vardır. İbni Sina burada Farabi 
ve Ebu Zeyyid Belhi'nin eserlerini 
tetkik etti. Mütemadiyen zekfısı 
i~liyen iistad, okuduğunu potasında 
eriterek yepyeni bilgilerle mezcedi
yor, durmadan yaratıyordu. 

Samanoğ'ulları devleti sarsılma· 
ğa başladığı vakit genç filozofun ba
bası da ölmüştü. Harzem· e çekil· 
di. Artık şöhreti her tarafa yayıl
mış olduğundan burada da hüküm
darın sarayına giriyor, Ebu Sehl • i 
Nesimi, Ebu Reyhanı Biruni gibi 
devrin en büyiik alimleri ile temas 
ediyor, yüksek kudretini bunlara 
da tanıtıyordu. lbni Sina Harzem
de çok kalmadı. Irana geçti. lran 
anarşi ir,=nde idi. Büveyh hanedanı
nın muhtelif şubeleri durmadan bi
ribirlerile miicadele ederken Gazne· 
li Mahmud da diğer taraftan tazyi
kını artınyorcfü. 

Kendisini ilme ve tetkike vermiş 
bulunan hahi filozof 1 fahan, Reg, 
Hemedan arasında dolaşıyor, he
yecanlı bir hayat sürüyordu. Fa -
kat bi.itün bu dağdağa arasında bir 
an çalışmaktan hali kalmıyordu. 
Düşmanları vardı. Kendisini takib 
ediyorlardı. Bir gün bunların elin
de hayatından olabilirdi. Fakat ha
yır... lbni Sina bu cihete katiyen 
ehemmiyet vermiyordu, O, hudud 
tanıvııyan eserlerini hazırlıyordu. 

• • * 
lbni Sina Arabtır... diyorlar. 
Dahi Türk filozofu bir gün f ev

kalade iyi konuşan bir Arabla kar· 
şılaştı. Arab lbni Sinaya iyi arab
ça konuşamadığını söyledi. lbni Si
na cevab vermedi ve o günden iti
baren mütemadiyen arabiye çalış • 
mağa başladı. Birkaç sene sonra 
mükemmel ve kusursuz yazmağa 
başlamıştı. 

Arabça eserler yazması Ti.irk 
diıhisine "Arab., damgası vurulma
sına sebeb oldu. Zaten ilk zaman
larda müslüman olan Arab sayılmı
yor mu idi?. 

lbni Sinanın birkaç farsça yazısı 

Türkiyenin Akdenizdeki mevkii 
Yemen kralı memleketi ıin hiç görmediği sahil
lerini ilk defa görünce nasıl korkup /:<.açmış! 

Fransızca "Paris - Soir,, ga.ze -
tesinde Akdenize dair bir yazı se· 
risi neşrolcnmağa haıladı. 

Akdenizin siyasi ehemmiyeti -
ni, en kuvvetli dev!etlerin burada 
toplanmış olduklarını İ§aret eden 
muharrir Akdenizde sahili olan 
her dC'\•letin kendisini müdafaa et 
mesi lazım5.?eldiği noktasına varı
yor ve ~u fıkrayı anlatıyor: 

Ölen Yemen kralı Yahya alt
mış yaşlnda olduğu halde memle
ketinin sahillerini gidip hiç gör -
memİf. Bir gün, Kızıldenizin ge -
niş ufuklarını gösterdikleri za -
man: 

- Aman! dü§manlar bize bu de 

nizlerden gelecek! Ben buralara ı 
daha fazla bakamam ! demiş ve 
gerisin geriye kaçarak Yemene 1 

gitmiş!. .. 
Yazının muharriri Claude 

B!ar.:hard (Klod Blanşar) bun -
dı:ı.n sonra Akdenizin mühim nok
talarını gözden geçiriyor ve lstan
bula geçerek, Atatürk'ün memle -
ltette yap!ı<Tı inkılapları hayran -
lıkla zikrediyor . 

Yazıda hundan sonra Türkiye
nin, Boğazları elinde bulundura -
rak aldığı 8ivaai ehemT.İvetten şu 
satırlarla bahsedilmektedir 

"Bu mühim r.ckta şarkla gar -
bın hudududur ve burada, asır -
larda11beri birs-ok kan akıtılmıı -

fır. Bura~ı, Umumi Harbin ilkse' -
beplcrinc.'en birini tc§kil etmiı ve 
birçok maceralara amil olmuştur. 
Mar!uizmin fa1i:r.me veya, fatiz · 
,..,;~ marhıcizme hücı:m erleb ·ıcce· 
ği bu geçit artık, tamamile Türki
yeye ait bulunuyor: Avrupa se -
ması altında sö~iinii dinleteceği -
ni dilşünen bir T iirkiyeyc. 

Boğazlar! Boğa-lar akan bir 
koridordan ba!ka bir §ey de~il -
dir. Boğazların, biraz cuvel bazı 
vasıflarını ~aydığımız bir miicta -
kil milliyetçi memleketin elinde 
bulunması Akdenizin bu havza -

• • . . l . . b :·ı_,-:,., •• ~- .. ----t r.-ıesc esını aglan· 
başa rlcği~tiriyor. 

da ona "fars,. dedırttı. 9ola~1 

!eri tetkik edildik:en sl~;iıı te~ 
ki farsçaları kendı eser lııııŞ ası 
meleridir ve arabçn yazı 
vardır. 'sf11 

· · Sina 1 J 
Diğer taraftan 1~~1 • iddia tfJ 

Avensina'dan geldıgını k bile 
yahudilere cevab ,.errııe 
zumsuzdur. 'b ~ 

r fjttJ 
lbni Sinanın Kanun b hisk 

b .. ·· a ~r bı fen ve ilmin utun ı.ıe , . . ''3" 
ihtiva eder. Türk fı]ınıı 0 

• ).itıb! 
d 1 1 . . eylerı d " ar an aşı ması guç Ş ka tıf , 

da izah ettiği gibi o vakte c!n b 
mas edilmeınis mevzuları 
rak tetkik etmiştir. . 111 

ıb · Sınan Şu darbımesel nı elld 
otoritesinin nasıl darbıırıes 
ni gösteriyor: , ı.. ~ 

1 bD"' , 
"fpokrat rnadurn o an 1111 

d ·· ıd .. w.. k•t Calinos o. ti u, o u~u va ı . RaJI ~ 
riltti. Dağınık ık~n Jbıtİ S 
araya topladı; nakıs ıke!l 
tekemmül ettirdi.., eSetl 

Sark ve Garbın ası:J~rckııııtJf. '\. 
ta!tib ettiği Ti.irk fı)irnının ktİf· l 
·ı· f . k deme İ'ı ı ım ve ennın anunu ril!1\' 
na F.şşeyhulreis ünvnnı ,.e bıI ıı; 
Başfilozof manasına gelefldı:kİ ~ 
van, lbni Sinanın bu saha 
retini de göstermektedir. ı,ııct111 

llınin her sahasında ~s~~ıı 'f ıı1! 
birer varlık yaratan l.?".1• -~JeC'~ 'b 
milleti icin ebediyen ovontı. i ııı~ 
Tiirk o~ndig~i ici:l t!airrıa t'~r ~ '"' • ~ • t 1. 
edilecek bir (jfmez şahsıye, }. 

Niyaıı 

Gülizar , 
r•r 

OldUrmekten k8 
" "' 

müzakere ed.18 t "r 
yaralamaktan berae of 

Kö)'.ünde kardeşile ~~ll}lli .J. 
ren ve l\Z bl)' ceza ıle ·ı cııll Gıl' 
Z!mı, <iç almak maksadı e Jıı!l .... ıı 
öldürmekten duruşması yapı ~tıl .. 
lizarın ağırceza heyetince 
müzakere olunuyor. .?0 ıfl' 

Ağırcezaya idam yazılı e 
4 dıI'11~ 

ci maddeye göre verilen ~9fifletı r 
mada müddeiumumilikçe ası isi~ 
ci sebeblerle cezalandırılrrı kiflı'J1 r 
len Gülizar, geçende t}" ktı"g' ııf' 
Anuş isminde bir kadın 8 ltıı1'ıı~1 ~ 
derek, kadım hafifçe yaralh ,eııı) 
Sultanahmed birinci sıJ 
gönderilmişti. cM~ 

. K5zırn1 1.ef' Vaktile kendisinı çe~ Jl-9 
mek meselesinden sor~u~:rafııl dt~ 
tevkif eden hakim Reşıd ddesİJl ııJ• 
bu hafifce yaralamak rna r bıl 
duruşma~ı yapılan Güliza1~url 
diseden beraet kararı a ırı ) o/O; 
Balhanlaraıası 1tas' 
nıobil miisabB .. ,111,:ı~ 

ı h· ıııll· i" 
Bulkanlaraı ın H:ı • •-ıı)" 1 .. ııbıt... :' 

hugiin yapılal'aktır. ıı:. Jı)tlr •1 

k 1 k T k Yıı111111 ·}il" rn cı ece iir 'c . et ıı d~ 
i l 1' k . (~·· ı)nırı\ r .,,30 t u a mı ,un 'I; 1 rjıı~ 1 
ne ı•ı•lenk km ac:ıklur ,e .. 

1 Lıilııır-
~ · I · ı;orC 1' ~· Jıc, eti lıalkrn ıriJen er• 1 r"ı 

11 •1 • l"l 1 • 1 c ·ıı• 
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111erıı·1 
11 ~ · tıu:ı rıt 1 ,, 

ıııeytlmuıulan hır n\ rı 
1 11 

~oıt rf' 
l : ki 1 Jhıııc ıı . ,Jc ta H tutara art ır. ı.ct c 

, :ıhı~ lar me\llaııdaıı ]ıarc 
lcnli

0

r. · ıarill 
Hala lağam 9

" ~·' 
t 11ıar " eulanan boS a kııJ'ı ,e .11 'K uııı . ıcr• 

k arav, Langa. .:nh•r fı 
1 l . l ı )dllll j(t' , 

llllfl:l-.<tl 3 ~I lllZI ı:: ~11Jııf fJll(I 

tebli.-.unı rn~m.'.'n lugır~I 1jjdrır·. ~/ M .. rıı ıı , 1r• I 
tanları suladıkl:trı ~o 

1 1
,,. <'11 1,ııl 

1 1 • ·ı . \ ., .. ı JI 1-,ıl' 
anı 1111 ıır ı ıtaı ·'"' 1 ı-

l:ı rıtl ıı 
lemi) t>nleriıı lın-t:ıtı ' h • .,,~ı 
ı·agı lıildirilıııi"tir. ıı~IJ "' 
Baytar MUdU rlu ,1. 

yıkal•Y0r. 11 r~:ı ~:.ıJ· 
ıi i11 ı ı1 aıiılıt •' 
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' ' ,:ı t ıı- ıe frnıla lıulınııııı c" • 1 • •• ı ' 
w,. • ı . 1 ııı-ııtll f ıJı~C 
ı.;u hıııa ... unrı 'ı.~ 1 11 " 

i\I .. 1·· ı··k l·ı"ııa-ıııııı rf tır. ut ur 11 • ~ 111 
ııt·r 1 

kazılııuıktmlır. . !i1'1t' 1 
11 11 ;.ı 

tcrııı ıwıı c' 
Diin he~ ıııeırc 1 tır· 
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ntilılcr ıııe) ılanıı çı lJtt;'ıı t:ı 
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Ya ra t ıc ı taklid 
Şişlıaııe f acıasında mütalea : Yazan: 

rcı \NURULL AH AT A ç\ 
,ıu· c 

'Corgcs Duhamcl'in Defen&e 
if. te ta ~dlı kitabında "De 1'0-

· tc'' ~1Ye bir parça var ki di· 
ııı;cu._rnc edilmesinin hayırlı 
k 'b?itnı sanıyorum. Dört 

d 

c• , 
ı' 

I 

.ı 

~r ~~zı; hem de öyle kim· 
do! cdıgi, duymadığı fikir • 
lla u değil. Bilakis, öteden 
ı~~~?lduğumuz., hazan bizim 
r~1&1rniz şeyleri tekrar edi • 
~he ~İr .hakikatin yıllardan, 
1>lııı rı dılden dile dola~ması, 

\rk a~ına mani midir? ... 

\cı·~ııı ~ildiğini ne diye tek· 
•ijrt·" dıye onları söylemek· 
:ııı ırıı. Halbuki ikide bir ha· 

bin hakjkc:ıtlcrin - unu • 
' 

1 e - hesaba katılmaması 
..... ~ardır. Fisagur'dan beri 
·•ıı r di}' § ır, asırlarca tekrar edil-
ck~ kerrat cedvelini öğrenip 
i g· en vaz geçersek işlerimiz 
,llll ıtrnez... Neyse, bunları 
~ıa da geçelim M. Duhamc • 
\il 'na. 

tercüme edecek değilim, 
l'ok B ·· 1 l · · 1 i\ l · azı .cum e erını a 1p 

~Ca tı Dn1ağa çalışacağım. M. 
tlub• uhamel, geçen yıl, 
ı~ lerin kongresinde bulun· 

13: Cenubi Amerikaya git· 
~hı~ gün Brezilyanın Sao 
~rınde, otelde öğle yemeği 
de .. '§:. Yanında da o mcmle • . ~Blı rnuharrirlerinden biri 
~ 1· u adam: "Biz yepyeni, 
• ı, . • 1 f ~ k'?rıgma ve sa i Brezilyalı 
' ~ltür istiyoruz,, diye söze 

ha raretli bir nutuk çekmiş. 
~ l'ncl: ··onu var dikkatimle 
. Ve doğrusu şa§ıyordum,, 

~l"} A.n. ... :kava-Avr11palı fa
O)d ından göt\irülcn nıcdonİ· 

~İğj ~kça mühim deği§iklikler 
~ ~1• • fakat yeni dünyada 
%··aalıyetine zemin teşkil e· 

Ur k ti . . . d l'ııJta ı~e erının yıne e, 
tıld ~1• ıhtıyar Avrupadakiler· 
~tirı\tRunu söylüyor. 

le Arncrika' da bir kısım mü· 
c;) Pek de bir tebeiyet (de. 
~ h' sayılmıyacak olan bu 
i\ ıç de üzülmüyorlar. Ye· 

-l'ıi nın tef ek kür kaidelerini, u
~ Ve kıymetlerini eski di.inya· 
~j3tndan ne çıkar? diyor· 
~tı arca asıl ehemmiyetli cihet 
'Jıı/anın düşünüp çalışması • 
~tu: düşünüp çalıştığı da in· 
~~Cl. 
(h rı da ancak bir epipleno· 

~~ld~talık önüne geçilmez bir 
t>~u~ ten sonra gözüken ala· 

b~tınu kendileri de itiraf et· 
~iır kültür hakkında bence 
~lltı1 ağır hükümler veriyor • 
~l'c ar düşüncelerinin asıl va· 
._~kı Avrupayı gösteriyor, hic 
ı <.qc b • 
~!ltJa ulun"madan ona doğru 
~~ fcı:· Onlar Avrupanm se· 
~ ~ \'c ~etlere, düştüğü dala • 
~ela atalara rağmen her ~eyi 
~d n bekliyorlar. 

ı rı~'.1 da Avrupanın tuttuğu 
ı:.() .. 

lıtı18 rı.ıp cesaretleri kmlmı§, 
~l'o· l nıahbubeden ayrılmağı 
~~tut ar. Bunlar, yeni millet· 
~~1 r \'e azm ile bakir bir sa· 
~~~hırı ve orada original 

~ıtı; 1kleri şeyi yaratmaları 
1 1) aclrniş olduğuna kanidir· 

·c 
ı "ı Cer.., D h 1" b .. lrı "ıttı k ı:.Cs u ame m u soz-
~~ck kcn bizdeki hali de dü· 

llltn abil mi? Brezilyanın 
· 'c\'i;rn_ Cenubi Amerikanın 

ıı· ~i Otu~ C8ı hakkında çok bir şey 
i• ~ • O memleketler muhar· 

tı ;arından yazılmış üç beş 
tansı .. 1 . . 

.. 
1 

f : a zca tercume erını o· 

1 
·~ ;a bu, ~öyle hafif tertib 
~I. Dınnıeğc de kafi değildir. 

ler üzerinde dü~ünmemizde bir beis 1 

görmiyenlcr; 2 - Kendimize ınah· 
sus kıymetler yaratmak hususunda 
gösterilen her gayrete omu~ silken 
her ~eyi Avrupadan beklıycn.lcr; 
3 - Avrupadan gelecek her fıkrc 
kapılarımızı kapayıp safi Tiirk olan 
bir kültiir yaratmak istiyenler .... 

Müddeiumumilik asıl 
hatayı vatmanla ölen 
enspektörde buluyor 

Cenubi Amerika menıleketlerm· 
deki hal ile bizdeki halin tan1amile 
bir olduğu elbette söylenemez. On. 
lar dilleri, dinleri, tarihl<;,rİ ile Av. 
rupaya bizden daha ziyade m.~r~.u~~ 
turlar. Onlar için Avrupa kulturu 
bir ananedir; bi7.im için ise anane· 
mizden ayrılmaktır. Fakat i~in bu 
taraflarım bırakıp yalnız benzeyİ§· 
ler üzerinde durmak istedim. Şimdi 
1\1. Duhamerin yazısının :;onunu 

Davacllar ve~lll. MUddetumumilJğln, hatası bUyUk olan 
Tramvay şirketinin malt mesuHyetl bahsine hiç 

temas etmediğine do)(undu 

alıyorum: . 
"Original kültür denilen şeyın 

vücud bulması için original usulle· 
rin, yine original eserler meydana 
getirmesi lazımdır. Maddi ~.a~tla~ı 
ihzar edildikten sonra ne gıbı hır 
ameliyeye girişmek lazımdır? Bu 
suale hiç tercddiid etmeksizin cevab 
vereceğim: T aklid' c başvurmalıdır. 
Büyük zekaları ve kıymeti tahak -
kuk etmiş usta i~lerini taklid. Tak
)id. §İmdiye kadar bilinen biricik 
originalite mektebidir. (Yani ori
ginaliteye götüren biricik yol, tak· 
liddir.) Onu ancak kafaları yanlış 
işliyen adamlarla kendini beğenen· 
ler bir ziil sayarlar. La Fontaine, 
eserlerinin en me§hurlarını: Tahles 
choisies mises en verı par M. de 
La F ontaine adile neşretmiştir. Bu: 
Esopos'un m uallarmdan seçilip naz. 
men tercüme edilmit parçalar de· 
mektir. La F ontaine'in original bir 
eı1er vücude getirmemiş olduğunu 
kim iddia edebilir? La Bruycre'in 
eserı dıye tanıdıgımız leı l:arac-
tereı'i müellifi leı Caracleres de 
Theophraste unvan ile neşretti. 
Shakespeare piyeslerinin vakalarmı 
Plutarkos'tan veya Girald . Cynthio· 
dan almı~tır. La Bruyere zekaca 
orta halli adam. Shakespeare de 
küçük bir şair miydi~ Bu mesele 
münakaşa götürmez. Original bir 
kültür edinmek istiyen milletler için 
yapılacak bir tek iş vardır: ün sal· 
mış, yaşını başını almış kültürlerin 
en iyi eserlerini taklid etmek ... ,, 

1\.1. Georges Duhamelin bu söz· 
lerinde bir yenilik yok. Zaten bu 
sözleri kendi söylemiyor: otuz asır· 
lık Avrupa medeniyetinin ağzından 
duyduklarım yazmış. 

Poliste 

Üç kinini arkaarkaya 
alınca ••• 

Nuruo;;nıaniye<lc Nuruo ınanive 
caddesi 3 ı. ncouarada oturan 23 y~ ... -
1armda Fevzi kızı Pakize sıtınası~ı 
{;C!;,İrmek için üÇ kinin birden itmiş 
ve zehirlenme a!aimi gösterıni~tir. Pa 
kize hastahaneye kaJdırı l nııştrr. 
.. KAÇAK RA Ki YAPAl\'L,fR -
Usküdarda Dnrhali mahalle_iude o· 
turan sobacı Saf anın e\'inde yapılıın 
ara':lırmada kaçak rakı yapıııağa malı 
u., kazan Ye teferrüatı hulunnm~. 
ınü_adere edilmietir. . 

Şişhane yokuşunda evvelki kış 
bir gece yarısı vukua gelen, üliim· 
ler, ağır ve hafif yaralamalarla ne· 
ticelcnen "yürekler acısı,. tramvay 
faciasının duruşması ağırcezada dün 
akşam üstü son safhasına yakfaş· 
mış, müddeiumumi muavini Ah· 1 
med Remzi, esasa dair mütaleasmı 1

1 
söylemiştir. 

Mutaleasında, vatman Fahred· 
dinin elektrik freninin tutmadığını, 
sürdüğü arabayı Harbiyeden kalkıp 
da Altmbakkala geldiği sırada Ön· 
deki arabaya binc.lirince farkettiğini 
ve Galatasarayda T okathyan oteli 
önünde bu hali enspektör Niyaziyc 
anlattığım, cnspcktörün araba üze
rinde bir muayene yaparak "Hiç bir 
şey yok, yoluna de,·nm el!,, dcdi
ğiniğini tebarüz ettirdikten sonra 
şöyle devam etmiştir. 

- T epebaşından geçen tramvay 
arabası, 6 ncı daire öııiinden iner· 
ken, araba bu alçalnıaya başlayan 
yolda hızlanınca, süratini tenkis ve 
arabayı tevkif maksadile endirekt 
frenine tekrar sarılan vatman F ah
reddin, frenin tutmadığını bir ke· 
re daha tecrübe etmiş ve bozuk ol
duğunu enspektör Niyaziye tekrar 
ihbarla beraber, el frenine el atmış· 
tır. Ve 'bu freni birdenbire son 
haddine kadar çevirerek kısmıştır. 
Bu aralık da, Kasımpaşaya inen 
yolun başındaki kaviste, tramvay a· 
rabası hattan çıkarak, gidiş istika· 
metine göre sağ tarafına devrilmiş. 
tir. 

Yolculardan kırtasiyeci Zühdü 
orada, enspektör Niyazi ile kontrö
lör İsmail sonradan hastahanede, 
gene yolculardan Mehmed, hu va. 
tandaş da yakın zamanda ölmüşler. 
dir. Kazada, birÇok kişi de ağır ve 
hafif yaralanmışlardır. 

Ehlivukuf raporlarına göre, va
ka, Yatman F ahrcddinin muhtelif 
noktalardan hatasından ileri gelmiş
tir. Kendisinin, fren bozukluğunu 
ta Altmbakkaldanberi bilmesine rağ. 
men, - belki de işinden olmamak 
endişesile - enspektör Niyazinin 
aksi iddiasına başeğmesi ve hatta bu 
arada Altınbakkaldan onun durdu
ğu Galatasaraya kadar arabayı ge • 
tirmesi; bozukluk iddiasında ısrarla 
arabanın alttan muayenesini iste • 
memesi: araba hızlandığı sırada 
esasen endirekti takib eden kabl~ 
tellerini biribirine bağliyan cıvata ve 
bunun ucundaki somunun başka 
başka olması neticesi, virajdaki sar. 
smttda düşmesi hasebile, kabloların 
biribirinden ayrıldığını ve tutmadı· 
ğını anlaması iizerine, el frenini 
tela~ ve acele ile birdenbir~ son 
haddine kadar çevirip sıkıştırması; 
şa__şırma neticesi bu el freninde yap· 
tıgı hatalı manevre ve elektrik fre· 

KONSERVE KUTUSU ıu; YA· 
RALAMIŞ- Karaköy Rı:r.apa~a ç~~
ıne ca<ldesınde 68 ııuınaralı evde otu· 
ran Azarı konsen·e kutut-ile ba~mdan ---------------

den Ü:-kii<l.mla oturan Kenan ile ka,
yaralıyan Tedik yakalantm~lı. 

HiS/ KT.,E'/' ç ;1 RPTI -· Beyler· g:ı f"t1 11i~, Kenan ıa.~la Hifntin ha~mı 
ı)e .· ] B 1 • 

1 
ll ·n<le ot yarmı~tır. Yara lT hu tahanc,:c laldr 

) mr e a trıye ma ıa c:,ı uran J 

30 
rılnıı~, udu "akalanım::tır. 

ya:larında M 11:1tafıt yol<la ) iirfrt- - ' 
ken Hcceb adlı birini bHkletle c;arpa GÜRÜLTÜ YAf>'/'IG/ İÇİı\' -
rak yaralaınıctır. Rcceb )·ak:ılanıın~· Dün ı;ecc ~uat ~;3 de Bakırköy Cm i?.
tır. Jik mahalle.:iude oıurau Ahılullalı 

nini kullC\mımam;ısı; raylaru kum 
dtikcrek el freninin tcsirntım takvi· 
yeye başvuwmama~ı. geriye hare· 
ket denemesini ihmal etmesi, hep 
aleyhinedir. 

Gerçi enspcktör Niyazi, vatman 
F ahreddini kanaati hilafına hareke· 
tc zorlamıRsa da. vatman ınfatilc 
mcsuliyet .. ınevkiindc bulunan F ah· 
reddini, bu emre ı;öre Lrnmvayı 
tahrike devam etmiş olmak, mesu· 
liyetten kurtaramaz: Diğer taraf tan 
ehlivukufun tanzim e.ttiği rapora 
nazaran, tramvayın süratinin art . 
lığı nokta ile arabanın raydan çıkış 
noktası nrasmdaki mesafe, bütün 
tedbirlere müracaat imkanını vere· 
cek kadar müsaidmiş! Hulasa, 
vatman F ahrr:ddinin elinden gelen 
her eyi yaptığı hususundaki müdn. 
foası, raporlara RÖre, maddi RÖrÜ
nüşlerle çürütülmiiştür. Zaten 
tramYay şirketindeki sicilli de, hlt 
vatmanın ev-velce de birkaç defa 
kazalara .sebeb olduğu, J defa ara • 
bayı raydan çıkardığı şeklindedir. 
Kendisine, ceza kanununun 455 
inci maddesinin 2 inci fıkrasına uy· 
gun olarak ve husule gelen facianın 
müdhiş ehemmiyeti göz öni.inde tu· 
tularak, ceza kesilmesini istiyo· 
rum! 

Aksaray tramV-d)' Jcı-ıu;,,u mua

yene memurları İsmail lbrahimle 
Lokman Hasana gelince, bunlar o 
gün öğleden sonra arabayı vatman 
Fahreddin teslim alırken, göze ha· 
tacak bir bozukluk görmedikleri mü. 
dafaasındadırlar. Her ne kadar fre· 
ni tahrik eden kabloyu bağlıyan cı· 
vata ile somunun gayri fenni bir şe· 
kilde yerlerine vazolundukları anla· 
şılmışsa da, bu hata, ancak kaza
nm meydana gelmesini hazırlamış, 
fakat kazada doğrudan doğruya mü. 

· essir olmamıştır. Çünkü, muhtelif 
vasıta ve manevralarla kazanın önü
ne geçilmesi, raporlara nazaran, 
mümkündü. Vatmanın suçla mev
cud sıkı rabıtası, muayene memur. 
larmda mevcud değildir. Onların 
da beraetleri icabettiği mutaleasm. 
dayız! 

Burada, bir noktaya daha İşaret 
mecburiyetindeyim. Bu da, bu ka
zanın meydana gelmesinde enspek. 
tör niyazinin hatası bulunduğu nok • 
tasma i~arettir. Ancak, hatalı me· 
mur, hayatile bu hatanın cezasını 
çekmiş bulunuyor. 

Müddeiunıumiliğin mutaleası bu 
suretle neticeye bağlanınca ölenlerin 
varislcrile yaralananların vekillerin
den eski İstanbul icra reisi Ahmed 
refik: 

iddia makamının, dedi, mu· 
taleasında tramvay irketinin mali 
mesuliyeti bahc:inde de esaslı surette 
tevakkuf etmesini beklerdik! Bu 
mühim cihete hiç temas etmediler! 
Halbuki, tramvay şirketinin de bii
yiik hatası tebeyyün etmiştir. Bir 
kaç insanın ölümünü, birçoğunun 
da ebedi mccruhiyet denilecek sc • 
kilde yaralanmalarını mucib olan" bu 
facia hakkında biz de lazım ş;:clenlc· 
ri söylemek Üzere, hazırlanmak 
için, istimhal .ediyoruz! 
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llkokullqrda 

Tedris sisteminin 
değiştirilmesi 
düşünülüyor 

Jtkokulfonla çocukların daha 1i· 
yade mm aff n!' olmalarını temin için 
ilkokul talclır.lrri uraeında p,urnp w 
blllii tedri-.nl yapılıııaı:ıı dii~iıniilmrk

lcılir. 
<;urnp lcılri .. utınclaıı ıu.ıksad c;o· 

cukları rnuf \OZİ) etine ;.;tire uıuhtı-lif 
kı mılar,., t;nrnplara ayırarak tup!u 
hir ı-ckiltlı- ı·.1lı~ıııalarmı trmin'1ir. . . . 
Bu gunıplarıla ı;alı-:k:ın tald1elr.nlcn 
güzcii hulunııca~ı gibi iiğrctmcnler .le 
<lalıa f:ıal hir ~ı·klc gdmi~ olar.akl:.ır
dır. 

Yeni ~ekil cırafın<la Kiiltiir J~a· 
kanh~ı lıir lır·ı,,iir 'iicuda ~~tirrnı·k· 
tcdir. 

Hrcı:;iir(lc lı:mgi derıolcrin n~ .,r.· 
kilrt<' J!llrtıp nrnlh le (i~rctilccr~i hi· 
rcr hirer ta ... rilı (•dilıni:..tir. 

Hu sayNle ilkcıknlların ilk t-ınıf· 
1antH1a <lalın iyi talclıc yeti~mi;: ola· 
<"aktır. Gurııp ıısulii tcılri-atı nyni :rn
manıla ~dıir ilkn? ... nllarnula oldu~u 
ı;ihi 1-.iiy okııllarııııla ela tathik edile· 
cckıir. 

İf,l\<>T\UU .. flUJ I İı\/'f'İ/IAV 
/U'GiJV /1/Tfl'OR 

İ 11 .. oknl l:ırın ;ıııı ilınnlarına lm;;iin 
nilıaycl '<'rilcrcktir. Bir hafta Eunra 
da ikınal iıııtilınnlnrı 'apılaraktır. 

lkcıkııllarda hu) ılki lıakiki rnmlr 
rnan a~ ın 1 ";' inri giinilnclrn sonra hcl· 
li olaraktır. 

İ T.-KVKll/,, IJİı\'Al,,AW 
İlkol .. ıılların lıina Yaziy<'tile nıc~· 

gul ~ılan lıcyt'l tctkiklc'rini hitirıııı .. -
tir. Ü:-kfülar 'c 1 tan hulun muhtcEf 
~eıntlı·rinı)c kir.ı ile tutulan 7-8 Ka· 
clar bina okul olınağa clveri~li göriil· 
mcıııİ!;tİr. Ihı okull:ır ) eni hinalara 
nak lcd i 1 cı·rkt i r. 

KÜT./rOn DİW·:KTÜUÜ RUGÜN 
DÜNÜl'OU 

f .. ıanlnıl kiiltiir dircktürliiğünim 
muhtelif İ§lcri etrafımla Kiihiir Ila· 
kanlığı il<' giirii~mck iiz<'re \nkaraya 
dılcn kiiltiir dirı•ktiirii na, Tevnk 
Kut'tl'l lıu~iin ~chrinıize gelmc~i ıııuli 
tcınelıliı-. 

Beğen il n1fld lk 
bir ihti k a r 

E enzin fiya ttarı 
niçin fır ladı? 

Ucnzin fh al !arının ucuzlaına_ı 
hckleııirkcn . ehriınizclcki (liirt hen· 
zin kump:tıı);l : nııı lıirlc~mc:ı.i ile fi· 
'atlar , ise ha<;rnıla lıes kuru, artmı.;· 
• ;ıı. •• .. • .. .. 

tır. Bu lıc! .. lcırnıi' en artı-:. lıilha5fa 
lınkc:..ll' nıelızul :ıurctt<' h<"n
zin tıurfrdcıı ~ofiirler ara.-ın<la 
lıayrf'l ll~ andrrnıış. clf'rlıal tc~ebbibc 
c:cc·mi~h·rılir. Krnılilcrile :.::iirü ... tü;;i. 
'-' .) • ' J .). o .. 
mÜ7. ~of<irlt·r fi~ at urtı:.ma hir mana 
\f'rcnH'tlikl<'rini. hunun lam manar-ile 
hir ihtikiir olclıı~unu sövl<'mcktcdir 
le~ · 

Kaza H_;hırındnn e:-a-cn ... ikavct et· " . 
ıncktP- ol:ııı of<irlcr , mi fi, at iizc· 
rindct1 mıhı 111' ile ;ırı lirn. nra~mda 
fazla h<'nziıı yukm:ık mcrlmriyetiıufo 
k:ıJa .. 111...lunlır, ki 1111 ıııikt:ırı zarar c· 
der ek lcr ılemc'.~t i r. • 

\liikaılar m·ık:ıml:ır. lıu nrlı ııı :-c
hcplC'rini ıcıkik ı·LmrktPclir. Tetkiklt-r 
nctic·csimlı· ılerlıal tı•ıllıir alına1ak fi· 
yat teslıit olnnıtl'aktır. 

~~illi khamelin anlattığına s,tÜ· 
~u1t ~t~er de, bi2'.İm ~ibi, bir 
!JllJa \ır,, buhranı geçiriyorlar· 
~ h tdaki iiç kısım miincvvcr 
A.\>t1.ı.enı~n hemen aynen var: 

T>adnn aldığımız kıymet· 

F'Bı,"ALTK Gf.f.,.lJİ.5 - l'iruzarra· sarhoş olarak ~irültii yaptığı için , a· 
da Makaracı f!okak 8 numararla otu- kalanım;:. takibata h:ı lanım~tır. · 
ran 19 ya:mıla ih~an Ka~1111pa-aya R 1Şfı\'D. 1N YAUAL f[)f - Ka· 
;;itmek füere e' inrlcn çıkarak Sıra· ra;iiınriiktc ~Iıılıtt·l:!ih malıallc~inrlc 
ı:ıı•n ilcr cm1'1e:.i nc1en ı::e!:rrken ii:r.erinc li'Trm okak 1~ nunınralı r.' ılr. oturan 
frnalık ;::df'rek dii,ıııii;. ha~ın'1an ) a· Ha an. minin elli\ ;trrn:ı ı;ıka11 :n ni 
ralanım::tır. .. .. ıııahallrli i\Telııııı~cl acllı lıir c:cl('ıı3u 

11 . IYl'Aı\' OTf,A'l '.ll .I l'UZTF\'· korkııtmak mak aılil~ iizrrinc ka:wıa 
lJEiV - 1c:ı•rcnköyiin<lc oturan Hanı· fırlatmı~, l\lrhııırıl ha~mllan ) anılan
di ılğlu Rifat, fıc1pan otlatma ylı7.iin· ım~tır. 

Tramvay şirketinin avukatları, 
bu mühlet isteğine itiraz ettiler. Fa
knt. reis Refik Omay, aza Ahmed 
Muhlis Tiimay ve Cihad Baban, 
miihlet istc~ini yerinde bularak itti· 
fakla kabul ettiler. 

Duruşmanın devamı 17 tcnımuz i 
nıınartcsi sabahı eaat 1 O a bıru· ı· 
kıldı. 

Adliyede bir f andarmaya 
tecavüze kalkışmı l 
Serserilik maddesinden hakkın· 

da takibat yapılan Abdullah ismın• 
de biri, diin adliye koridorunda ken• 
disini götiiren candarma 42 Raşide 
her nedense kızmış, kelepçeli elini 
kaldırmış ve kelepçeyi candarmanm 
sağ yanağına çarpmıştır. Fakat, 
başka candarmalar yetişmiş ve bu· 
nun iizerine hiddr.tc kapılan mev -
cudhı, sakinleşmiştir! 



" - KURUN 11 HAZiRAN 1937 

demir ve Zengin 
Petrol bulundu 

I Mardin civarında yapılan maden eroş-
tırmolarından iyi neticeler alındı 

Demir madeninin de kalltesl yüksek tahmin ed.liyor 

Ankara, 1 O (Telefonla) - Mar· 
dinde yapılmakta olan petrol araş· 
tırmalarının müsbet neticeler verdi· 
ği, orada bu iş üzerinde çalışan A
merikalr mütehassıslar tarafından 
1ktuıad Vekôletine telgrafla bilditil• 
miştir. 

Vekalet, aldığı malumat üzerine 
maden tetk{k ve arama müdürü B. 
Cevad Eyüb'ii hemen Mardine gön· 
tlermiştir. Eğer matlub netice is
tihsal edilirse bu civarın jeolojik va
ziyeti dolayısile çıkarılacak petrolün 
çok zengin olacağı tahmin edlJmek· 
tedir. 

Gene haber aldığımıza göre Si
yasın Divriki kazasında, şimdilik 
adı söylenmiyen bir başka yerde ga
yet zengin ve işletme hususiyetleri 

arzetlen demir cevheri bulunmuş · 
tur. Bilhassa bu cevherlerden biri
nin bulunduğu maden, kalite bakı
mından çok yüksektir. 

1KTISAD VEKlL1 TETKiKE 
ÇIKIYOR 

Hariciye V ek ilimizle beraber 
Irak'a gideceği haber verilen lktısad 
Vekili B. Celal Bayarm hareketin
den evvel yanında maden tetkik ve 
arama enstitüsü reisi B. Reşid Gen
cer ve diğer miitehassıslar olduğu 
halde bu havaliye gideceği söylen
mektedir. 

Hariciye Vekili hareketini daha 
ev\•ele aldığı takdirde lktısad Vekili 
tetkik seyahatini dönüşte yapacak. 
tır. 

Almanyanın maks d 
Yugoslavyayı Macarıstanla barıştırıp 

Küçük Anlaşmayı dağıtmakmış! 

Sof~·a, 10 (Hususi) - Kral 
Boris, bu ~abah 8. von Neurath,ı 
kabul etmi§tir. Mülakat, bir saat 
bir çeyrek devam etmiştir. B. von 
Neurath, aaraya gelirken olduğu 

;1 ;1 gibi giderken de alkışlanmışlrr. 
.AJmllu ha~iciyc nazın yarın 

(bugün) tayyaı-e ile Peşteye hare
ket crlecektir. 

İtalyan gazeteleri, Almanya -
nın orta Avntpa ve Balkanlarda 
giriştiği diplomatik faaliyete İtal · 
yanların da tam manasile i~tirak 
ettiklerini ve Almanya ile bu hu -
susta birlik <>lduklarını yazmakta· 
dırlar. Fransızların Echo de Pa · 
ris gazetesi, Almanların maksadı 
Yugoslavyayı Macaristanla ba -

Ürdün Emirlnin Ata
tiirk' e teşekkürleri 

nkara. 10 (Tcl"fonla) - Tiirk 
l\Ianrif cemiyetinin 1ınıumi kongrele· 
ri hugiin nal ] f ele Bursa mclnıı;u 
)l. E nd ... aı;a,·"ın rci 1 iE;iııtlc tı>plan· 
:mı_.trr. 

Torllımtıda rtıı>or okuııımı•. idare 
he) eti tnkdir ,.c lthrik edilerek i~ ve 

11e aplarıııclnn rfohı) ı ilırıı cdilmi~ \'c 
hiiyiiklerc tazim telgrafı ı~ekilrliktt.n 

sonra ıınmmi nwrkez intilııılıı yapıl-

(~t"ı·erı El"'tli'kİ lır., ete ilfıvn olarak 
İ ıanhı;I ınchu ıı Ilı;) an Fıikihc. Ra
lıkc ir mclnı,,11 BaHtn S11lıil111 da u-
ıııuıııi nwrkc:r.<-· F<'ı;'lıni .Jcnlir. 

Yunanlstanda deniz 
mcrınevrolDrı 

Atina. 10 (Hususi) - Pire ve 
Saronik körfezindeki deniz tay -
yare defi topları manevraları iki 
gün ve iki gece devam etmit ve 
hatvekil Metaksas ile deniz erki· 
nıharbiyc reisi taraf mdan takip e· 
dilmiştir. Bu manevralarda muvaf 
fakıyetli neticeler elde edilmittir. 

Ya!nl~ iki ayda cumhuri
yetçilerden bukadar 

fnsan öldU 
Sofya, 10 (Hu 11 i nıulıahirinı;z

dcıı) - 13arslon linınnı ihtiliilcilcriıı 
aıc,.,j nllıııcla hulunınakt ... Jır. Şehrin 
lıirt;ok ~ ~rJcd lrnr~ılı olınu~hır. Buı,,k· 
larm lıiikfııııct ıncrk<'zi Billıno fclıri· 
niıı iizednılP- tıçıııı 17 ilııilald ta)~a
rc fclıl'İ mfülıi,. surctt bolıharıltıııan 
clıııİflİr. ıhillntla ntkuhnlan şirldt•t· 
li lıarplcrdc hcynclınilel ı;iiniilliil<'r 
k11ınm11lan 11111aviııi Allıcrt Rirc iihlii· 
riilınüttiir. il iikıiıneıçiler yüksek as· 
k<'ri mcı·H. i yen iılcn lf'ı;İs ederek, im 
ıııccli in riya eline Bn,' ekil Nct;rin 
gcçıııi, tir. S:ılmnnnknılan gelen lısher 
Icrc gtirc al ııız iki av znrf ında ı·iim· 
lıurhcıdlcrclen 50.000 in.an iilrlıiiı::
tiir. Hü!,fııııctçilrr \'eni ı::eferherlik 
ilün ederek 1932 - 1936 k11ralnrını 
siliiJı tıltma alnn~lımlır. 

tatürk 
Trabzonda 

Hatay Anlaşması • 
·,,.;a ıra 

ela m; tcıraf ,,, a~11ıda ı e 1 e '(Üst}atıı 1 inci -:;a)ı/ad<1) 
kar~ı. ctı miilıim 11mde/,.rirıdf'11 biri 
de milliyetçili/,· olan Tiirl:iyc r.iimlıu
riyctinin lulrnrd lwlnwması 11cl• tabi· 
idir. Escr!Pri lıf!l rn ı•n::iycte piit l• 
miltecclli o/ıın bu insani ı·e cısll a/,j· 
im ?'iirldrc riimlıuriycti11i ')urd11ı11 1ı.· 
:mı yambn.~rnda ve biti~i~intfo silkin 
Hatay 1'iirhlcri için onlarrn lcıbwtı•rı 
giizoi ol<lu~ıı kadar siyaseterı t!c il.·ıı,.. 
sadmı <fo miihim czrli ı•c ebedi vcı
tnnlarınm miistahil bir ı·arlıl~ temin 
r•c im varlığa lmhilivclli ıır "arl lı 
/;nrdqlerimi:irı mmldi ı·c nınnel'İ itı· 
ldşa/ t'l' ternld<ileriuc lıadi m tc~kiliiı 
t ıc ııcsaildc tcçlıi: ctnu•/;: f'mt•linı gılt· 
mrğc 6C't'l.-ctmi~ıir. Ciimlwri Pi iri/· 
1.-i'mıeıı'nifi bu riikJ>ch gayr. 11~nuırla 
son :mıuınlardrı '\'aptı~ı sİ\'n.~i tt•~rb· 
biislc•riu 1·c giri~ıiP.i <;f'lin ı·c rw::J/,· 
miİNulr.lerıitı fiil 1 ıc sn/lwları rtınlıİrıı· 
dur. 

Nilıarct /Hilletlcr Cemi)'t•tirıirı 1.tı
rarile ııarılmı nrticclcr m<'s<'l<')'I, ~c· 
/,·il /nrlandan lmıırwuır. '/'iirhiytcc 
taJ.·ilı olumm g31·<'rc mul'(ı/d.· ıırc>'lc> 
luıllctmi~:ir. • 

llu rıeticcTcr itı t<'rid tı<' tafa·i ·rı:oi· 
ne ve lw ı•rsilc ile lm;:;ı mc::.dl'irrirı 
lıal ıın intar.mı tr~lıifo ""'dw c>lıııolt 
iiıerc 7'iirldy<! il<' Frarıso arcısınd<: /ıir 
mualı<'tfo rn bir anlcı~ma V<• IJir mi;~
tnrr•I,· bf'l'OTınnmr! ı·e burılam mİİl<'ııl· 
/il~ olmak İİ;:;<?n• .1 ıırotofwl ile ohtnn
lur lwUmıtla bi .. nıı•lı'lllU lmb11[ ı•c tc· 
ati olwım11şt11r, 

M iitııfonlarwdruı ınıJlıtcl't1lurı t•c 
liizum ıtıe elınmmİrPt[ı•rİ tr•::mhiir cclc· 
er:!.- ,,/mı ve arncn N·lHıbi mucibe lli· 
yilıasırıdn taftı.il ı:c İtnabma lii:um ~{j· 
rı'ilmi)'f'fl bu brrnelmilcl vc"ilwlw 
lliiriilo. ı11illrı J\fodisinirı ıası•ilı n• 
lmbuliirıc nrzolu11 nı11ştıı r ... 

H:rich e endiııwni projcııiıı nyııcn 
kohııl cılilıli~iııi §U mazlıatu ile uıııu· 
nıi lıe,rr.te hihliı mi tir: 

'·Smıcağm miillıi trmıwııiy<'tİrıi ~c
hcllii/c ı·c 'l'iirl:iyc • Suriye lıwlmlıı
ıwn teminine drıir olaro/.'. '/'iir/dy<• r• • 
F"rmı u llrrt:mulfl i:El mıq 19."Ji' 1.ııri· 

Tıinclc Çcrı"ıır"Cılc ·mıııları mıwlu•clc 
rn a11la~""' ifo apıi malınl ce :am111ı· 

Lübnan . Cumur 
Reisi 

v~lJatll 1 irıci ~Uj'lj(/(/,, ' 
rımıze bcyanattl\ bulunıırnk de 
mittir ki: 

"TUrhiyc huduclutıdat1 gi.rcliği· 
miz anclanberl ~östorilen lıüınü ı 
kabulden fcvl..ald:lc mütchtttsi • f 
aim. Bu ~ii::el memleketten geç • 
tiğimirdcn dolayı ayrıca mcı'u · 
dum. Parise, F ran3a hükumetirtin 
daveti iizl!rir.c gidiyan.ım. Ve lüb 
r.ar:ın ı:clamlarmı götürii.vorum. 
Fransa hiikiimcti ile bir mü;;ahc • 
reele bulunup bulunma;>•acağımt 
soruyor:sum12;. Bu mevzua dair bir 
şey söyliy~mem. Pari3tc üç dört 
halta kadar halacağım.,, 

Lübnan cümhurrei&i, memJekc· 
timizdc gördüğü hüsnüknbuldcn 
duyduitu memnuniyetini dün ak · 
~am Ciimhurroioimiz Atatiirkc bir 
telb'rafla bildirmis ve dolavıaile 
memlcketimi'1.e refah ve &aadet te· 
m~rıni ctmitnir. 

Dün Lübnan cümhurreisi he · 
yeti arasmda ~chtimize P.elip yine 
onlarla Pariıe giden Lübnah aa · 
zeledsi B. Nakkaf, Lübnan gaze · 
telerinin Ti•rkiycye ke.t,t f evka • 
iade s mimi ve dostane hiGsiv tla 
dolu oldt1klHmı ve blitltn ,:ıuk mil 
Jellerinin Atatürk inkılaplarını 
keneli meml~kctlerinde ba9armağa 
çahı1ti klarını s6vl em istir. 

I.übnan cümhurreisi dün ak · 
ıa,. ki ek!ııre!'lc ,ehri1"1izden nyrı· 
lrrkcn ~ohritrıizde gördüğü h<isnii · 
kabulden dolayı vali muavini B. 
Hüdniye, cmtıivel direktörü B. Sa 
lih Kıhta ve İttanbul kumandanı 
gener11.I ihsana ayrı ayrı teşekkür 
otruİAtİr. 

1 Yeni Neşr~yat 1 

UYANIŞ 
''Uyanı,. • :::t·ı·, eıifiinun., mN·ınnn· 

ınırı son t:ıı •ıı:ı hirı:nk ilmi. cılc-hi ıııa 
kul~ler, şiirlt-r, fıl.ı·;t ,.~ lıikitydt•r. 
,.e rıııırnn tefrikııları ile ı,:ıkım)tır. O· 
ku) ucıılurıınıza tav iye ederiz. 

TUfrı mİİlflrrcl: lıeyr111ft4/Jl 1a.4Jı/;J 
11wl.-t11b "'' ıır1110/wl/nrı"·rıce 
I I il . . J' [-<i/etı wu" rtrıcırr e • .. , ek 

1 /, "{ ·r111iS rıatal~ '.lıı tM ut ellcrı fi' 
,, '/ası ,, 

:.wıulmı l.wıım /mı 1 'f'ffll J9,,1 

mudbe rnıwru 10 l111;ı 1ınrıııi1'. 
ltirıde, lı ii lı'ı1 '""' nıımtnn ,,.l";il', 

ı rterrf• '"~ıırı IJ. Numatı f'. ;.rttll 
lıa:.ır bulımtlu'i!ıı lwfdr:. .. ··ıd .. eli" olrımtlu t 'P ~br11o:ıı • 

llu lıwıwsttt lıiiltfiml'I,,, 
t'rrilt>tı ~;f ,,/ıi 11 1/."i/fıt bh 
anl<ı~mrr ilr• rı'.fi:!f11 r,J• . ~ 
murn'\l'h fcıtllw tl. f1'ii-:ı/ıi 

- . lı rrfll' • <rm tıf.(ıtı lfltmıtııt\'l' ti 
111

.,a 
'/'iiı 1.-iy" • . 'mfrı• {ıtulıl 11 ıt 
.,., i11; '""' 1rı,. lı ıul im of ll('fl 

mn/.[,, /(ı, ilmi /,mııırtir'l 
,.tJf lr•rı,/, yii/mıl.- /.-llrfttı';" 

,\nlnşmu \'C mualıt 6 

ııır.tni ~uclur: •
1 l - S:ıııcn~ııı nıUlkı 

ıck~ffiilc \ c Tlirki"c • ~ 
ılııııuıı teminine dıılr ~2)1 
sa nr:ı mtlıı 29 ınnyıs 1 ı 4"' 
Cencweılc vapılnn ınu• 1 

~ J 1 •e '' nıa ile ti\ fil ma ın \ r•d 
tnrnr nra~ında imza 'e 'kt_.11" 
mii~ctrel< lıc) uıırıaıııc ( ~lk 
tulı. 'ı: 3 protokol) tr.:ı. 

11 · · •· nı·oıl1 ~~ llfH'l)'C Cllf'Ull1C• • f JI" 

lıu ul~~ınn talıcılilııııEt1r· . ~ 
·· ) • · lı'lıot.11 • ••1111 mrn\'n te\'V.I cı 

l"I • ·ı " rııznmncYe ithal cılı erf! 0~ rii~iilınc~ inlıı ''ıtpılıııası iti İJI 
BU\ Uk lill t Mcdisio ,

(lııı;;üı;kü) lo11lıınl:~J11d• ~~ 
21 ııııuldc , :ırtlır. 1 (ıtlıtY ,._. 

nııla ıııa ı ~ı;.-n~lildU~il·ıı,Ja'*~ 
ııımltlelerde 111"' ım lal'~ '' 
ulııın 11t111 geri kalnrlfı'1itiol' heple JHiylik 1\lillct fee 

0
,;.t' 

pımtırlc i ~iinU ittınnın• ,dtra 
rcce~i tnlııııin oluıınıııkt 

.ı'\lt>ı·ll le huµilıı HD~~ 
ıııiiwkı•re cclilıli~i ıııkdır ~ 
ı 1 .. ... .. l . r nutaı 
::nıcl noııu nun 11 • 

fiille kll\"\ cJll' 'lıuıur uta 
ıhht· \"',ı..,H ,,~ nn ns 
iıalınt 'erecektir. 
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Yazan: Tltayna - 9 - Çeviren: Vir G.UI 

araret gölgede 32 derece. Fakat Anierikahlar 
Urrnadan çahşıyor: "Hararet yükseliyor diye 

Yiyecek içecek fiyatları inecek değil ya. 
Para. Sür'at. Sür'at. Para,, 

P., if mcrilmlı söyliiyor": 

~ Çtı Untazam bir rıhtım. Yerler -
~k: Nallar ve sandıklar. Bir çöp 
~1 e Yere dü~mü~ saman par· 
~b~ rıe bir tahta parçası. Fazla 
it, ~ltta., bğarışma da yok: her -
~el:t~i işinde. Biz Latinlerin 
'ıt: 'b •gi buradan dışarı atıl -

C lltaıı Amerika. 
\ .~.ddelerde otomobiller sıra 
lleruıŞülüyor: Uzun. lüks otomo
)\ ', of örleri zenci. 
tu;•stobal caddelerinde yürüye 

"~ti ~ dolaııyoruz. Bir Amerika 
~dı~ eniı, düz caddeler. Yaya 
lirj~ir~rnları geniş. Caddeler hep 
~~L •ne aml1di geliyor. Caddele

lltp. • b \ sının ir numarası var. 
~ '?urabbalardan ibaret. Kü • 
lllıkyasta bir Nev Y ork. 

,., .. -+."1· • - 1 s 
ıt\\'d 1Z e 'rı mag z ar. o 
bıa a elehhik laml.ıc:ıldrı ve su 

itli, ~akineleri. Sporcu tavırlı 
'6~1u~ernurları. Mavi gözlü, uzun 
~l, Renç kızlar. Zenciler. Be -
~. S:. ~içbiri yürümüyor: ko~u
~lı dt at. Acele. Vakit nakittir. 
~~ıkt e hararet 32 derece. Fakat 
~r?. 

------------------------
Sağlık 
Servisi mlz 

\~11'1.ıat doktorumuz Pazartesi günleri 
~~ be§ buı,:uktan yirmiye ka 1ar ga• 
\ 'tt ldarebaneslnde. Cumartesi günleri 
~ l~ ten 19 a kadar La.lell Tayyare 
~ a.nıan ikinci daire Uç numarada 
"llld 0kuyuculanmw yedi kupon muka. 

11 kabuı eder. 

~~it haatalıklan doktorumuz da bu 
ti:~ lıı.ı Yedi taııeslnJ biriktirip kendisine 
"'"11 llenız cumartesi. aaıı, perşembe 
~\1 D • 12 arası AkJınrnyda, Millet cado 
' t~ lııuratpıışa camii karşısındaki mu· 
~~ tıcatnde çocuklarınu:a bllkacaktır. 

~ltı~ltllde dl~ doktorlarımız da oku• 
~t. l)llııı.ın emirlerine hıızır bulunmak. 
~k 1§ doktorumuz Fahrettln Olgmen 
~~ h:.~pı Iat!klal caddesinde 127 numa· 
_""l, ~~rtesl günleri saat 14 He 20 11r"
~-~ ~ Undut!U ı:lbt <loktor Necatı Pak· 
~~t a.raköy Mahmudiye caddcst 1-2 
°\, ~ ~da &alı ve cuma gUnlert ayni saa~ 

•e 11:VUcuıarımızın dişlerine bakaeal..· 
lltak teclavllertnl yapncııklarrlır. 

~(~ tamanda Beşiktaş tramvay cad 
ı.~ l'fp apartımanmda annnetçl Emin 
'--l'ı?ı.ı lllubtaç okuyucularımızm çocuk 

o\ •Uııtıet edecektir. 

~~ Aksaray Pertev &zanest Y~ 
.~lıl'\ı 2 numnradn sünnetçi ve ıııbhat 
~'~ ~Url Eşsiz: KURUN dokte>runun 
• llıı.ı1t enJcksiyonlan lıcher1nl yedi ku· 
::ı it 8.bll!ndc ve abonelerimize en l'h• 
~ ltl'lıı~lle ı,:ocuklarının stinnct :ımell• 
~ ~ltrı:.a.Pacaktır. , 
tı..~tr :Yatdığımıı. doktor, dl~ı;ı ve sün· 
~tt ~ tııUracaat ederken KURUN'un 
~undan yedi tane götUrmek 

l\URLJN--: 
~ ıııı liı~rne l kuponu 
1 lıoıı 
l' '<ı.ı u ıcıt7.ctp uıare•lnl' ~etlrer:ler 

ı:tıı( 1 
~ '<urlJ IAnlHrını ııaraııı2' tmstırırlaı 

~ rıun tıektmlPrlnt' 011rnsı7 tınktrr• 

~" fiı.k 
~\ııtı Uk VI' rrıall ıııllşıwlrlerlne nl'ı 

11 Yoııarmı raraııız ııorup ll~rı>nlr 

Bizim binalar en yiilt:s<'/; bınn. Ri.:im {>aralar ı•n İYİ 11111(1! •• 

"Sizin o müıtemlekelerinizcle buna mukabil AJlahından müka -
iş yapmadan oturuyorsunuz da fat ~ören kullar. 
sanki sıcaklığı duymuyor musu - İnsanın parası olup da elde e
nuz? Bize baksanıza, biz Ameri -r demiyeceği bir ~ey var mıdır? 
kahlara. Hele bu kanal mıntakası "Söylevin: ne isterseniz verece -
dünyanın en sıcak bir köşesidir. ğim,, deyin. Bize bakın: Parayı 

N<!t'yorhtıı 11 iirrİ\r>t ıihiılr.~İ 

Buna rağmen çalıııyoruz. Koşa -
lım, telefon edelim. Diktafona 
emirler verelim ... ,. 

Şu caddeye bakın.: Etrafı çi -
çekle çevrilmiş. Bu çıçek!er yer -
den altı ay zarfında böyle fışkır· 
mı,. 

Şu binaya bakın: Altından kes
mişler. Topraktan kaldırmışlar. 
Sonra altına tekerlek koymu§lar, 
yüz metre öteye götürüp yerleştir· 
mişler.... "N:ısıl olur? İmkanı 
yok?,. mu diyorsunuz? 

Olmus işte. Burada imkansız 
bir şey yok ... 

Yalnız bir tek Allah var: para. 
Bu Allahm kulları Amerikalı· 

lar. 
Muti, mütekamil, hayran, ve 

nasıl kazamvoruz. Calısmn.. Teşki
lat. Metot. Siir'at. Sükut. Dolar ... 

"Havi\h kazan:r:ak zor. Vakit 
rıakittir: Su yeni mahallaye bakın. 
Üc yüz köık var: Hepsi avni mo
delde. Kazıklar üzerinde bir kat. 
Köşkü mahsus böyle kazıkların 
üzerine koyuyorlar: Hayvanlar ve 
ruh1 betten korunmak icin. Çimen, 
çiçekler, ağaçlar. A~açların altı -
na akt::ımları hamaklar kurulu -
yor, ~aliamr sandalyalar konuyor. 

"İyice bakın: Ne güzel ~ehir, 
dt-ğil mi 7 Suyu VC\r, elektri~i var, 
havagazı var. Bahceler. çiMenli 
yerler. Garajlar. Rahatlık. Da ha 
bundan iki ay evvel burası bir fnn 
dalıktan ibaretti. İki ayda kazdık. 
temel attık, bina kurduk. 

"Su yolJarr vapıldı, hava~azı 
b?rn!arr dösenrH. elektrik szetiril -
dı. Giizel bir şehir, değil mi? Ban· 
yo d~iresi, sıcak suyu, telefonu, 
Ş?ara31 olmıyan kimse yok .. iki ay· 
da bu .... ,, 

Otomobilim beni vine Kristo -
hal'ın göbcı7ine altı. Mütemadi bir 
ı?idi~ eeliş. Oto'tlobiller vızır vızır. 
Ahali ko~uyor. 

Bir Amerikalı bana: 

"-Cill~ede otuz iki derece mi? 
divor. ValJahi öyle rni def!il mi 
b~lmiyorum. Hararet yükseliyor 
dıve vivecek icecek fiyntları ine · 
cek deS!il ya. Hayatı kazanmak 
lazım. Hayat kı•adır esasen. Ça -
huk. dC"ha çabck. Para. Sür'at. 
Sür'at. Para. 

"Otomobil bizim c~cl rt • 1crimiz· 
de hep kaime kö~eler döner. 

Bizim hayatımız hep böyle 
dörtköşelidir. 

"BP".:ısı Kristoba1. Nev Y ork 
:vahut S;kago şuracıkta. Bnların 
hep5i Birleşik Amerika DeYletle-
rı. 

"Paranın hakimi olan bir ma -
kine dünyaya haldm olacaktır. Bi
zim ha vatımızın asrileşmesinde 
bütün Avrupa milletlerini bir a -
sır reride bıraktık. 

"Bizim limanlarımız en emin 
liman, bizim trenlerimiz en ça -
buk giden tren. Bizirn oteller en 
lüks otel. Bizim sinemalar en ge· 
niş sinema. Bizim binalar en yük· 
sek bina. Bizi:n p:ı!"a en iyi pa -
ra. 

(Arkası var) 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-101-

ca!m: 
Adres: 
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At yarışları 
25 temmuz pazar 

günü başhyor 
Altı haf ta sürecek yarışlarda 

at sahiplerine büyük 
ikramiyeler verilecek 

lJr.r en<' nlduğu gilıi hu t•ne (le 
İ,.tanlıııldıı at ynrı;:ları ) apılat·aktır. 
Yarı~ , e ıs lalı lıııy' ıtııat endiırıt•ni t.ı
rafıntlaıı hu ~arı lar iı;iıı \ıir fll'Ograuı 
hazırlanını ,tır· Bu ~eıwki \'arı;:larnı 
hii• iik nı:;hel ... ;ircee~i nlıı ... ılmaktaılır. ! e ,., .. 

<,:ünkii , arışlar. hclcıli) e tar.tf rnılan 
tf"rtih olunan fr::ti,al cğlcıwı•lcrinc tc 

atliif ı•tm<'kll'ılir. 
Di~cr tarartdrı Vclif"fı·ıuli yım;i 

'<'rİnc ıriclit> .relıııı· lıilet Ün• tlt·ri ıle 
• "" !".' 

çok \lCnzlatılıııı~lır .. ~· arı;,;lıır lın H'" 

n~ :ıltı hafta siirccektır. Pı o:;raıııın 
c,a,lı noldalanın ) nı.ıyorıız: 

ilk ) ar1~1 2:1 temmuz ımzar gü· 
nüıliir. O giin he~ yarış ) apılacaktır. 

Birint·i ko:;u: Satış ko-:u,..uılur. Bu 
ko,urn ırircrck ta\ lar 600 lirnva ~atr 

,;ı. .. rıı ,,, • 
lacaktır. Bn ko:;u. ii<; ya\mcJ,ıki yerli 
yarını kan lngiliz erkek 'e ı\i~i tayla· 
ra nınh u~ıur. 200 lira ikrnıııi,·c~i 
'anlır. ~l<'.-af <":.İ J :!00 nıclroılur. ' 

İkinci koşu: Üç YC dalıa yukarı 
Ya ... taki \C 19:ri' ı-eııc,i zarf ıncla ka· 
~a~clığı ikrmııiydt•r ) ckiı!ıu 1\00 lira
YI "eı·ııu•ıni lıaJi kan Ingiliz at , e 
• !'! • :ı; 

kı,..raklarma ıııuh u-tnr. 230 lira ik-
ramiveli \'e l 600 metro ıııc;;nı'eliclir. 

iit;iincİİ ko~tt: Diirt \'C Jnha ) uka· 
rı ·:a,ta ,·e 93i <le hiç ko:.u kazanına· 
mı: ,~erli varım 'e lıali.; kan Arah at 
\'C • khrakİarına 111alı .. u tur. 155 lira 
miikii.fatı ,·ardır. 1'100 metro u1c~afc
Jidir. 

Diinliinl'ii ko-:n: ''Handikap,. fü; 
' 'c <lalın nıkarı ya~taki lıali :; kan İır - . . 
giliz at kısraklımna malıı::u tur. 2:)5 li 
r ikraıni,·c\idir. Birinci ~<·h-<"ek ata 
180 1 ira .miikafattan maada hu ko:;u· 

işaretler: 

} a ~İrf'n lıa~ Hu•lıır İ!,;İn Hrilrıı ı]ulıtı
li~c ile-reli llH'<'ıııuu da 'eritcnktir. 
Bu ko~ıı 1800 ıııelro ıııe~aft!liıtır. 

Be., inri ko~u: Dürt 'e daha "ıl.ıı· 
rı ) u~ıa erli 'ctrını knn ln~iliz al 'c 
kı~ral ... larn ıııalıı-11 tur. ~:;:; lira iknııııi 
,·eli \C 1800 nwlro mesafelidir. 
. İJ\İtVCI llAFTA: 1 AGUSJ'<h 

Biriıwi ko~u: Diirt \C clalıa Hl" 

karı ) a~taki yerli yarını kan Aralı 'c 
hali,,. kan Aralı nt 'c kı~rnklarrna 
malı-.u-.tur. l:l~ lira ikranıİ)''li. 2000 
metro ıne;ıafc1iclir. 

f kinc·i ko~u: Üç ya~ııula 'e scl'e 
zarfında kazançları 500 lira' ı clol· 
clurmıyan yerli lınli~ kan tıı~,Jj,. ı•r
kek 'e tli-;i ta lora malı~u-.tur. 355 l i
ra ikraıııİ) r.li 'e 1800 metro ııır,:af e· 
lidir· 

Üı·iincii ko~u: Diirt Ye daha nı
karı )~a~ta yf"rli yarm1 kan .-\ı alı. Ye 
hali kan .\rnh at \'C kı raklata malı
nı;, 190 lira ikr.aıniJcli 2000 metro 
me_afPliılir. 

Diirıliincii ko~n: "·Handikap .. üç 
"e ılahn yukarı Ya-;tııki halis kan f n· 
giliz at ,.e kıcraklara ınalıcuı;tur. 3110 
lira ikrnıniycli. 2000 metro ınc5afcli
clir. 

fleo iıwi ko~u: ''~Jahducl Handi
kap .. ii~ va.(ınclaki yerli yarını k:ın 
f ııJ?ili;ı: erkek ,.e <li i la\'lara ınalı-11 . 
2:l5 lira ikraıni eli, HOO metro me· 
ı;af eliılir. 

DçO,vr:iJ lf lf'T f: 8 t1Gl 1 • .:.ros 
Ilirim·i ko~u: Üç ya~ınd:ıki ) erli 

yarmı kan Aralı ve halis kan ~rkı:k 
YC di~i taylarn mah,,.Uel\tr. 1400 nıet

(Sonu: Sa. 8 Sü. 1) 

O ZAMANLAR 
''O zamanlar,, bir bakıma göre bir 

cild kitabtır. Bence bu bir cild ki
tab değil, bir hayat ve yaşanmış 
günlerin, haftaların. ayların, se· 
nelerin cild haline girmiş ta kendisi-
dir. 

"O zamanlar,. hacimleşmiş ılık 
bir nefestir. 

İsmail Habibin istiklal Harbi se
nelerine aid hatıralarını okurken 
ben onun değeri iizerinde düşün . 
mek istemedim. ' Tahlil, mantık ve 
yahud estetik bakımından yapıla
cak mütalealar bence yaşanmış bir 
hayatın, teneffüs edilmiş bir hava· 
nm hatırasını ruhta tazelemekten 
daha güzel, daha caz.ib değildir ... 

,,. 1(. 1(. 

"O zamanlar.. muharririni ben 
"o zamanların .. dekoru içinde tanı
mıstım. 

Yaza çalan bir sonbahar, ikindi 
güneşi altında o zamanki Büyi.ik 
Millet Meclisinin karşısındaki bah
çenin kanapeleri Üstünde Kemaled
din Karni ile ilk gençlik çağına aid 
hulyalarrmızı beslemeğe çalışıyor · 
duk. Kemaleddin Karni, Ankara 
tif tiğinden Örme tozluklarını düzel
terek bana birini ~österdi: 

- Şu siyah kalpaklıyı gördün 
mü? l§te o lsmail Habib. 

İsmail Habib'i biz, Kastamonu· 
da çıkan Açık Söz gazetesindeki ya· 
zılari1e uzaktan tanıyorduk. 

lsmail Habibi o gün daha fazla 
göremedik. Çünkü, istasyona doğ
ru, bayrağı çekilmiş bir kıta, eyga
zileri sö ·liyerek tozlu caddeyi kap· 
!adı ve bütün gözler nereden geldi
gı, nereye gidecec7i bilinmiyen in
sanlara sap]nndı. Fakat kalınca bir 
toz tabakası içinde geçen kafile, o· 
nu seyreden insanlar ve bahçenin 

Yazan: Sadri Ertem 
karşiki binanın dekoru gözlerden 
silindi. 

• .. 1(. 

lsmail Habib1e o zaman cadde· 
leri teneke ibriklerle sulanan, dük· 
kan1aunın öni.ine snbahlan çivi gibi 
kakılaıı, ak~amları dükkanın içine 
~aklanan ağaç1arla yolları gö]gcleu
dirilen Ankarada sene1er geçırdik. 
Yazın kerpiç duvarların gölgesinde 
esneyen eski Ankara evlerinin pcn· 
cerelerinden denize hasreti "lncc
suyun,. ufuklarına dala da~a unut • 
maya çalıştık. 

Devlet bürolarının han odalarm
da deP.klerini çözmüş bır yolcu gibi 
çalıştığı, memurlarla tavuklarm, 
horuzların ayni masaların üstünde 
ti.inedikleri bu şehirde, Habibin evi 
hala kafamda müdhiş bir dekor ha
lindedir. 

Onun odaN, harb senelerindr. 
veznin, kafiyenin, nesrin. fikrin, 
dostluğun kerpiçten bir karargahı 
olmuştu. Bu cıdarım tavan:ndl\ Yah
ya Kemalin sesinin akisleri halrı pı
rıldar ranırım. Necatinin, Vasıfm 
ayak izleri bana öyle geliyor ki hala • 
tazeliğini muhafaza etmektedir. 

1(. '(. • 

Bi.iyük zaferden sonra bir giin 
Habib bir yaylı arabaya atladı. V c 
kır atlar kamçılar altında ~ahlandı. 
Habib cı gün Ankaranın dekorun • 
dan ayrıldı. 

.. t(. .y. 

lsmail Habib şimdi "O zamanlar,, 
la 1 S sene evvelki dekoru yeniden 
kuruyor. 

Simdi ben. beton binalı. asfalt 
caddeli ve yeşil gölgeli ağaç dalı al· 
tındaki Ankarada ··o zamanlar .. ın 
hayalini yaşıyorum. 

O zamanlan ıınutm.ımnk, unut
turmamak gerektir. 
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Trabzon nasıl f etlıedildi? 
Der Gün.Bir Diftitye 

Herşey kral kızı 
yüzünden oluyordu Mısır püskülünden sarı saçh 

Son imparator canını kurtarmak 
için kızını Fatih' e vermek 

istedi. Fakat ... 

Bir Kadın 
O tarihte Kraliçe Pomare otu. 

z··acu baharının bütün ,Şaşaası için· 
de bulunuyordu. Bütün T ayti ada· 
sı onun hükmü altında idi. 

~ atih, Amasrayı kc:-layca zap -
t~t~ıkte~ sonra ahalis~nin üçte bi
rını fehırde bıraktı, mütebaki kuı
mını maiyyetine alarak hareket 
etti ve Sinop Beyi lsmaile iki mek 
tup ya~dı. Birinde donanma için 
mekulat hazırlanmasını, ikinci 1 
mektupta oğlu Hasanı istikbal için ı 
Ankaraya göndermesini bildirdi. 

kad:ır. yorucu, yıpratıcı idi. Et:er 
Fatıhın orduları TrabzoT' önleri
ne kadar gelebilirse ancak canla. 
rmı kurtararak gelmiş o\;,.ı::?.k1 ar -
dı .• 

. Fak~t vaziyet hiç de öv!c dc~il
dı. Fatıh Yolların güçlüğünü ev -
velden tahkik etmişti. Onun için 
ordusuna kafi mikdarda baltacı 

Burası mesud bir ada idi. Ak • 
§amları her taraf tam şairane bir 
grub içinde uzanır, uykuya dalardı. 

Gece tamamile bastırınca sakin 
bir sema altında uzaktan Popaeet'in 
ışıkları parrldamağa başlar, balık • 
çılar yüz yaşındaki bir çınarın altın
da toplanırlardı. 

Burada, ay ve yıldızların ışığı 
altında kitaralarını hep birden akord 
ederler, sonra bu küçük vatanları· 
nın sükutuna ve şiirine dair türkü
ler okumağa başlarlardı. 

Hasan, Ankarada iyi bir su · 
rette kar§ılandı. Fatih tunları söy 
ledi: 

- Git, babana söyle elindeki 
Sinop fehrini tiddetle arzu ediyo· 
rum. Ona mukabil Filibe hükfıme· 
tini vereceğim. Razı olmadığı su -
rette kariben ikametgahında bu -
lunacağım. 

Fatih, ordusuna karJı durmak 
mümkün değildi. Sinop istihka -

h. ' 
~tn! tec ız eden dört yüz topu, i· 
kı hın topçu, on bin muntazam a5· 
ker muhafizi ile beraber ateş edil· 
m~de~ t.eslim oldu. Limandaki ge
mıler ıçınde dokuz yüz tonluk bir 
gemi vardı, ki V cnediklilerin ge
mileri ile Aragon kralr Alfons'un 
yapt!rdığı iki bin tonluk meth.ur 
gemıden sonra o vakit malum olan 
gemileri en büyüğü idi. '(1)' 

* • • 
Trab"zon imparatorunun güzel 

~ızı ~a~rineyi. Bizans imparatoru 
ısten·u~h. Aynı arzuyu izhar ede -
rek bir heyet gönderen Akkoyun· 
lu hükümdarı Uzun Hasan "Kral 
la,.. İMİ yorum. Trabzon her va· 
kit teltltkedir. Kızını bana verir -
se en büyük yardımı benden gö -
rür.,, .. Haberini de göndermi,ti, 
bu sozler Trabzon hükümdarım 
hayli düşündürmüt ve o esnada 
~rabzonda bulunan Bizans heye · 
tıne §U cevabı verdirmişti: 

- Ben kızımı Uzun Hasana 
verdim .. 

Kral, kızını, Uzun Hasana ver· 
aikten sonra derin bir nefes aldr. 
Çünkü herhangi bir akına dama· 
dını gönderebilirdi. Uzun Hasan 
kuvvet ve kudretine muktedir, bir 
çok muvaffakıyetler kazanmış bir 
reisti. Fatihe bir heyet gönderdi 
ve Trabzon imparatoru David 
Komnenin de borçlu bulunduğu 
bir vergiyi affetmesini istedi. 

Sefaret heyeti bu istekle bera
ber mühim bir arzuyu daha izhar 
etmişti. Uzun Hasan da padiıa -
hın büyük babasının her sene ver
mekte olduğu bin halı ile ıaıiye 
ve sa~ıkları istedi. Elçiler, altmıt 
senedır verilmeyen bu hediyenin 
birikmiş kısmını da hatırlatıyor • 
lardı. Padi,ah 

• - Haydi, dedi siz rahatça. gidi· 
nız, gelecek sene ben kendim ge
lir, borcumu öderim.,, 

Bütün bunlar, kral kızı yüzün
den oluyordu. Uzun Hasan kral 
kızı ile evlendikten sonra hüshü -
tün mağrur olmuf ve Trab.?on im
paratoru için her suretle anlaş -
mıfh. 

işte Sinoptan hareket eden Fa
tih bugün bu pürüzlü işlere niha
yet vermek istiyordu. 

kazmacı. kürekçi, küfe ve ta§ç; 
a
1 

Im
1

11 !1• Yol açtırarak askerini i -
er etıyordu. 

Uzun Ha sanın annesi hediye· 
l~r!~ geldiği vakit Fatih kendisi -
nı ana,. diye karsıladı. Cemiske· 
zek Ş~yhine de "baba.. diye hi -
tap etti. Sara, hep Fatihi bu se -
[erden vazgeçirmek için uğraıı -
yordtt, bir gün: 

- Ey oğul, dedi. Trabzon ül • 
kesi bu derecelerde zahmet ve me· 
şakkate değer mi ki ihtiyarı kül -
fet buyuruluyor. 

Fatih şu cevabı verdi: 

r - Valde .. seyfiislam benim e -
kıındedir. Eğer bu mesakkatlere 
atlanmıyacak olursam~ gazi ün • 

\'anına müstahak olamam. Buşrün 
v~yahut yarın huzuru Rabbelale -
mın.e çıkttğım zaman duçarr mah
cubıyet olurum.,, 

Sara Hanım başka verecek ce
vap ~mlamadı. Ordu ilerledi. Trab 
zon ımparatoru Fatihin yaklaş • 
makta olduğunu duyunca hayret 
etti ve şöyle dedi: 

- Bunların karI•sında durula
maz. Mul<al>e)e ye ,müdafaa kay • 
dında bulunmak mal ve emlaki 
beyhude telef ve hasar ettirmek -
ten ibaret olacak. Artık hükume· 
timizin nihayeti bizim zamanımız 
da imif. Ne çare günahlarımızın 
mücazatıdır. Zira gerek Bizans im 
paratorluğu ve gerek Mora hüku
meti dünyada bulunan hükümdar 
farın rnatmaı nazarları olduğuna 
bakmk ayıp şark hıristiyanlığmm 
mer e · zı muazzamı olan yerler ec· 
n b' ı· e . 1 e ıne geçmez zannı batılma 
f~rıfte olarak kürsii l\ükiimeti da· 
rulharp olmuşken bile mevakii 
r~smiye ve sandalya rüsumatı gi
bı meratip ve derecat münazaala
rı ile uğraşan millet ve devletin 
encamı hali Üf<:nmez, usanmaz, 
Yorulmaz, kavmin karşısında böy 
le olacağı helli idi. (Hayrullah 
Efendi tarihi 7 sahife: 117) 

Sesleri ve çalgıları alaca karan . 
lıkta biribirine karışır ve vanilya a· 
ğaçlarının, limon ağaçlarının neşret
tikleri kokularla birleşerek semaya 
doğru yükseldi. 

Balıkçıların arasında en mahiri 
ve en meşhuru Tamay isminde bir 
adamdı. Bu bir yabancı idi. Bura
ya başka bir adadan gelmişti. llk 
istiridycsini daha altı yaşına basma· 
dan tutmuştu... Balık gibi yüzerdi. 
Suyun içinde herkesi hayrette hıra· 
kacak kadar uzun bir müddet kala
bilirdi. Deniz altındaki toprakları 
onun kadar iyi bilen yoktu. 

Bu balıkçı adamları daima balığı 
en çok yerlere düşerlerdi. Balıkha
neler onların balıklarını alnıak icin 
para yarışına çıkarlardı. J 

Tamay magrur değildi. Balıkcı
lr~ta mahir olmaktan başka, güz;I 
b~~ ~~a~dı da. Fakat, kibirsiz gÖ
nulsuzdu. Tek eğlencesi, öteki ba
lıkçılar gibi, akşamları büyük çına
rın altına gelip oturmaktı. Orada, 
onlarla beraber, taf yo. ic.;er, J\:il:aıa· 
sını çalar, şarkı söylerdi. 

Bu ağacın altında toplanır, bir 
yan~an çalıp söylerken, bir yandan 
d,a 1 aytili genç kızları seyrederlerdi. 
~ızlar, başlarında portakal çiçekle· 
rın~en çelenkler, güle oynaşa ön
lcrınden geçerdi. 

.. Tamay mesud bir adamdr, çün· 
k~ aşk nedir bilmezdi. Fakat bir 
gun ... 
..... Balıklarını satmış, elindeki 
gumüş paraları, çocuk sevinci ile 
şıkırdata şıkırdata geliyordu. Kar
şısına Misters Lelving çıktı. 

Kadın, T amaya gülümsedi. Gene 
8.?amın masum kalbi heyecana düş: 
tu. 

.. Misters Helving 'in mısır püskü. 
~nden daha açık san saçları vardı. 

u9aklan al çiçeklerden daha kır· 
~ızı idi. O gün arkasına bir mtls
~~n entari giymişti. Entari bedenini 
oyle kaplıyordu ki vücudünün hat· 
lan, bütün güzelliği ile ortaya çı
kıyordu. 

İtte son Trabzon imparatoru 
mal ve canını kurtararak hüku -
~etini Fatihin askerlerine terket· 
tı. 

l.mparator David, Fatihe iki 
teklıf yapmıftı. Biri canına doku· 
nulmamaaı, ikincisi kızını karılı -
ğa kabul etmesi. Fatih birincisini 
kabul etti, fakat ikincisini kabul 
etmedi. 

.B!rginghamlı bir fngiliz misyo
n;rının karısı idi bu. Mister Hel
vıng buraya Polinezyalıları lsa dini
n~ davet etmeğe gelmişti. Sahilde
kı ba~ıkhanelerle de iş yapıyordu. 

l\~ısters Helving, amirane bir ta. 
vırla, T amayı durdurdu: 

Niyazi Ahmet -------- .. - Biliyor musun, Tamay, dedi. 
Muzede harikulade bir§ey gördüm. 
.J':1n Bologne'un yaptığı bir Mer
k~r h:ykeli. Fakat, hiç şüphe yok 
kı se;ıın kadar güzel değildi. 

gozlcıindeki uıaııo.dau, l•ondio;no 

bir kompliman yaptığını farketmiş· 
ti .. 

Misters Helvingde, İngilizlere 
mahsus olan o soğuk ve pratik hal 
vardr. Gözlerini balıkçının gözle· 
rinden ayırdı ve tekrar ayak bilekle
rine kadar süzdü . 

Sonra bilezikteki en iri inciyi 
göstererek: 

- Tamay, dedi. Bu inci emsal
siz bir inci. Ben dünyada bunun 
gibisini görmedim. 

Balıkçı inciyi koparıp ona verir
ken lngiliz kadını kulaklarının me
melerini gösterdi. Kulaklarında kü· 
pe yoktu: 

- Bu inciler iki tane olsa, ·dedi. 
lngiltereye döndüğüm zaman bütün 
kadınları hasedden öldürürdüm ... 

Tamay, sakin bir sesle cevab 
verdi: 

- Benim bildiğim bir yer var, 
Misters, orada böyle güzel inciler 
bulunur. fakat etrafı mercanlar la 
kaplanmış bir yerdir orası. Bura· 
ya ancak bir çocuk girip çıkabilir. 
Ben bu inciyi oradan çocukken al. 
mıştım. 

Misters Helvingin kaşları çatıl .. 
mıştı. 

Fakat Tamay, kendinden geç
miş bir halde ve azimkar bir sesle: 

- İneceğim oraya, dedi. Senin 
hatırın için denizin o tehlikeli nok· 
tasına ineceğim. Fakat bilmiŞ ol ki, 
bu hareketinle beni belki ölüme SÜ· 
rüklüyorsun. 

lngiliz kadını: 
- Hadi, dedi. 

Paditah Mehmet, Koyımluhi -
sarı aldıktan sonra Erzincan iize· 
rine yürüyünce Akkoyunlu hüküm 
darının etekleri tututtu. A!hk kral 
kızının manevi cesareti para et · 
mez olmuştu. Annesi Sara ile Çe
mişkezek Beyi Şeyh Hüseyini sulh 
müzakeresi için kıymetli hedi)·e -
'-' F ~h .. d d' 

(1) "Mehmet bu ganimetin lı· 
lanbula gönderilme•ini emir ve on 
elan ıonra Venediklilerle Aragon
luların bu kabil inıaatına rekabet 
eyledi. ilk iki bin tonluk gemi Al
lonıun tersanelerinden çıkmıı ol
duğu gibi padişah keneli terıane -
lerinele üç bin tonluk seline inıa -
aını emreyledi. Ancak Allonıun 
gemisi hakkınela vaki oleluğu veç
hile bu üç bin tonluk seline ele a -
çrk denize çıkmak'1zın limanda 
garkolelu. Hammer 14 üncü kitap 
sahile 59 (Falkondil, 901, S. 154) 

. Kadın, gözlerini Tamayın üze. 
rı_nd:.n ayırmıyor, deniz renginde
kı .s?zlerinin rengini uzun kirpik
l~~ının a:asından, balıkçının vucu
dune dogru süzüyordu. 

. l?~iliz kadının bakışı T amayın 
derısını yakıyordu. Genç adam, 
bu bakışların, ayak bileklerindeki 
o değer biçilmez kıymetteki inci 
bileziğin üzerine sıcak bir nefes gi
bi değdiğini hissetti. 

Tamay, Misters Helvingin en
tarisinin eteklerini sallaya saİlaya 
ve elindeki şemsiye ile oynıyarak, 
uzaklaştığını gördü. 

.... ·G : .. , .e gon er ı. 

TralnDon hükümdarı mevkiin -
den emindi. Deniz kuvvetleri sa -
hil kaleleri karşısında lıicbir şey 
yapamayacaktı. Karadan ise arp -ı 
dağlar qmak daima harp etmek 

Yarın Trabzonun fethi günü 
geç~n bir vak'a: Hot oğlan efaa -
nesı. 

Misters Helving, gözlerini yu. 
karı kaldırarak, tekrar T amaya 
döndü: 

- Evet, senin kadar güzel de· 
ğildi. 

.. Tamay gülümsedi. Güzel lngi
lızın ne dediğini anlamamt§tı. Fakat 

O akşam Tamay, çınarın altın
da, öteki balıkçılar çekildikten son
ra uzun müddet kaldı. 

Sabah olup güneş Orobena dağı
nı kırmızıya bürüdüğü sırada, balık- 1 
çı, göğsünün üzerindeki hançeri
nin kayışını daha fazla s?ktr. Yavaş 
yavaş sahil boyunda bir miiddet 
gitti. incilerin bulunduğu yeri ha
tırlayınca durdu, denize girdi. 

• • 
ıçın 

Yerli balıkçı güzel lngil~ k~ 
İstediğin incinin nerede b bısıtf' 
ğmı bili~orum, dedi. !_alnıVe ili~ 
ancak hır çocuk girebılır. 
etti: Ben gideceğim. 

ft~~; 
ALs""' h,.1.1.:.,.ılar 'Tn1 )tJ11 

dada gördüler, ne çınarın ş ·r 
merak ettiler. ~ lı' 

T amayın ne olduğu. aJ11~çı1'~ 
kaç gün sonra dalgalar ba 11)1fl 
cesedini sahile attığı zanıan ' 
dı. st'!'ı1' 

Birçok balıksılar, ar~ad3J!ştı~ 
kırmızı kumların üzerıne 1ş 
cesedini~ başına topla~~ışt~Jı~I~ 
mayın hır bacağını kopek olll. 
yemişti. Yumruğu sıkılrrdıı~ 19ıı• 
]. d b" . . "d or ll· \l~ e ın e ır ıstırı ye tutuY ğııfl 

ridyenin yarı açık olan k.8~~0rd\l• 
içinde büyi.ik bir inci göriılll .1 f'_ 

T h . . ~de ti ı e 1şt 
amay ırıstıyan a . • dLJL' 

.. ld·· M' d111ı r mu u. ısyoner, ona )cçıflı11 

öğretmiş oldug .. unu ve balı. ·rı b~: 
.., 1ÇI • J IJ 

vinde para bulunamadıgı . ı,eoe 
inciyi, verdiği dini derslerıll 90flt' 
olarak, kendisinin alacağı1lı 
di. 5J11' 

)cııfl . ' 
Misyoner inciyi aldı: ·yi elı~ 

verdi. Miaters Helving, 111'
1 

de evirip çevirerek: .. kb'lı~ 
- Ne çare 1 dedi. J(o~ı§· 1~~ 

adamın sol bacag" mı kopar . bileti· 
. · cı ef' mayın sol ayağında bır _ırı. bİf 

vardı. Bilezikte bu iocınıfl 
bulunuyordu ... 

••••• Pazar yer:er1r,d• 1 
nasal yapıı~c•" ~i~i' 

·""'Jl 1 ell 11 • 1ıgı (J ııır" 
Pazar ''erlerinin P15 btırll ,.,, "' • ,e ,. •. 

\'etler ro;;alnustır ]3eJedı} Jıit:1111 •' . :. ,., ~ . ı na«ı 1 ıı~ 
utı~ın ne ııurctle yapı ~ tJ:ııır 11 

'"' 

l<'rc~ini tetkik ctınrkteflır-._.tlıas'11 ııJ 
k 1 · · ·ıe ••1 

J Jıı' c·a ur talıınatname _1 , e ızıcı 9 ı.ıit• 
yu I maılan Yenen 111e)' ~ eclilt'cc 

k 
. 1111 

aı:r ta ı;atılıııanın"' tcıı •eri 
Emır',An otob:" "' 

raObet gör• d11d• 

E . -· .. ]" ı'r(t'arı ıırll· ..o1' ,e-, 
_,ıııınonu - '..111 • " • tıJıır' .,_- 1ılş 

tohfüı i~letmesi Eınırgaıı )'~ıı1İf',;ııflflrlr' 
'inılirnıi~tir. Diirı bnı~19,rt ,e ecifl' 
·· J · 1 ·· ı rl c ' 1 

' ı· 1 ıfl t u .. cnıııı oto m e , rr birt 
ıl İ\'C\'C rridcrck ıııii•RB'le. l"' 'e · • ,., uıı1 ~ .. 
den dola\'ı te~ckkür c > 

lo 

huket hırakmı~lardır. dfl ··rd 
Bir mU••• . "ii~'! " 

· tıcrı. ıe11l11 

n 1 .. ı ~ 0ır.11· ı. 0ıı 
\Oll18Jl\ a lll•~tl ·.,j ı' 

. . l'klcr'" . yiiıı 'f1 panıuk ıp ı ;~tit• 
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ll.aaı bahf elerl: 
ı ve kolay kavak 

.ıl yetiştirilir? 
~ II 

Y•pdınıyacak \'e teker teker 
~•tına "eya nemli çukur yer· 
~eee~ı~. hu çelikler sonhahar

dokurnün<len aonra - ao· 
~rneden e,·..-el - karıklar 
lıtd lır. Çıkarılırken kökleri • 

~anıasına dikkat edilir, cılız 
~ •rı ayrılıp aııhr. Kaza ile 

leriniıı ucu keskin hir çakile 
Yaraları tazelenir. Tırnak ye

tçb~arıda 2 - 3 gitzlü kala· 
~le. budanır. Kolay tutmalan 
~erı 2 l.ürek killi toprak 'e 

)' 111ğır ı;;ühresi "' hir mikdar 
1Pılan kovu bir bulamaca ha· 
e•l'Ilarak çamurlanır. bir ta

. fidanların ilk yıl dikildik
ın on hir mi. li geni,liğinde 
tıne v.•ri e\ ,·elre kirizma e· 

lflhrele~ir. Bu yenle birer met 
fi a @icinılcr gcrilir. Çamur -
~danla.- hemen ic·iınler hiza

) antiınetre aralık larcla "lir 
•Çılan 20 santimetre kutrun· 
~rlara - e"ki ho~az yerleri 
hııa tncla kalmak H kiiklcri 

ek ,artile - dikilir, dip -
dtırulur. Her sıra nnmda rn 

l•Pdır, yazın c;cliiten süren 
tane filizden en km' etli hiri-
011tır, di~erlf'rİ \'e daha ah ta
~ ıürenler diplerinclen kesi · 

Otıulan filiz raf ya ile çeli~e 
' Filiz km \'etlendikten sonra 
~ilir. Biitiin yaz birinci yıl

U gibi fiılanların tımarına 
t~ilir. Sonhalıartla iki yaşına 

anların yan <lalları 2-3 flİtZ 
il hu<lunıp kı,altılır. 

~ine ilişilmez, hu sayede fi
'eek ilkbahar ,.e yaz meuim· 
hem fazla uzar, hem de ka· 

' Bu fidanlar arni verde hir 
• bırakılır. hiitÜn ,:az folan· 

,. t~biye 'e tınıarlarına - bi· 
'Ütinci yı1larda oldu;;u gibi -
edilir. Fidanlar s;nlıaharda 
tti ,.e <lalları hırpalanmadan 

~''"· aza ile kırılanı kiikle· 
•lill'f 1 keSkin Bir hıçakl'a kc8İlir, 
~ tazelenir. E', clki onlıalıar 
d:J 3 giiz iiz('rİmlen hudanmı~ 
Lıt ları dipleriden kf"ııilir. Diğer 

akılır. Uzak yerine giir.deri lf" 
tolda kökleri 'e elaları hozul
t İçin şu suretle amhalajı ya · 

~ arı onra ı;iinclcrilmeliclir: 
0~raktan çıkarılan İiclanların 

~~~ tanesi - klikleri hir tarara 
,\ h ~ere - raf ya ile ıleınf"t lıa· 
t.. a~Janır. :Küklerinin aralarına 

~~ll~ısı~a nemli yo un, clallarının 
t erıne saman konur. kliklerin 
1 h' ~I ır kat kum ol '' "~ a ııanıan· 

, •r. Sonra kiikc hir t;mal ~cçi· 
~ttı~''•lrn a~zı fiılanlarm boğaz 

go., lln sicimle boğulur. Fidanla· 
'" de.11i, etrar ına hasır saz1 ,·eya
\~ gıhi iiriilmi.iş çanlar sapı clo· 

!(·· sıkı sıkıya sarılır. 
~ tt~ij kavak fidanlarının ycrlf"
~"ltt~ •lrnesi: Hunların dikilec"~i 
~iç- e hirkaç ay e'' el seni ka' ak 
_._ 611' dörder. ak ,.e kara ka\'8klar 
~ ......... 7 metre. nemli çayırlarcla 
'\. ıJ'aı>ıJacak tilrt-k kanıklar için 
, tll ar tnctr'! aralıkta çukurlar a
dtt ~llrların derin 1 i~i. fidanların 

ı.. r~jt•nin uzunlu~umlan hiraz da 
"~il olacaktır. l'iılaıılar, ficlanlık
\l•httı dikilcc·rkleri 'akit ııiikülnıe· 
Lı~I~~ tızak Yerlf'rclen getirilmi~ ise 
~. t! llrı dikilerf'ği 'akit aı;ılma -
~ltı •d~rıların haz1 kiiklcri kaza ile 
~~ ( J. e kırılan tı!:larr kezı.kin lır 
~ İlt e •lip yaraları tazelenir. I idan 
~lt Crt 2 - 3 ~iiz üzerillllrn hu -
'~ e>lan ~an ela il arı cliplerinclen 
~t. ~ .... ke ilir. Buraya katran sii -

ı.. 11111 •~er <lallarına 'e trpelerine 
~ tı. s k .l'( . ı . 
~~ onra ı:u urun nı ııne ur 
~ ~~ak ,.~ nemli toprak atılır. 
t. '"~t ~~i \'apılrr. Runun üstüne fr 
~ "c 0 klerini hiiküntii yaptırma· 
ı..~ ~eııki hoğaz yeri toprak hiza· 
~ • lacak \eçhile dikilir. Kök -
,.,_ ~ları 'c .iizrri toorakla hc,~a
l)İtt hr doldımılnr. Toprak ayak· 
S ] • hrıhr. Eµer orarla ~iılclet· 
\ı~• h· ar esiyor.sa fidan ılikilirkm 
\,' hıt kazık dikilir. Fi<lan iki ye· 
~i"d 11 kazı~a rafra ilf' 8 rakamı 
~ e ha~lnnır. Ru fidanların 
~~e gö, desi km, etli olduğun· 

Y. tutar, pek çabuk büyür, 
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Almanya bulgaristanla 
pek meşgul gözüküyor 

NE.~~.~ '1 ~ 
Şaka dernen 

Holivudda misline az tesadüf c· 
dilir bir hadise olmuştur: 

Alman devlet adamlarının Bulgaris
sebep nedir? .• 

Şimdiki halde ismi söylenmiycn 
bir sinema şirketi, bir kovboy fll. 
mi çevireceklerini söyliyerek yirmi 
kadın-artisti, figüran olarak bir kı
ra gönderiyor. Artistler burada ha· 
kikaten kovboylarla karşılaşıyorlar 
ve film çevirmek için hazırlanıyor -
lar. 

tanı ziyaretlerindek i 

811/garistanı zfraret eden Alman det•· Kral Borİş 
let adamı Şaht 

Paris, Haziran - Son zaman - lunar:\ğı tebarüz ettirilmektedir. 
larda lngilterenin Avrupaya kar- Almanya Balkanlar mahıula -
tı olan alakasının arttığı görül • tının en iyi bir mütteriıidir. Mev -
mektedir. lngiltere kralının taç cut mübadele ve kliring siyaset -
giyme merasimi dolayısile Lon - leri ile Balkanlılar da Almanya 
draya giden Tuna havzası devlet· sanayiinin en iyi müıterileri olmut 
leri hariciye nazırlarının Eden ve lardır. Dah~ sonra vaziyeti müte
daha sonra batvekil Chamberlain madiyen inkişaf etmekte bulun -
ile yaptığı konuşır.alar her tara - duğundan Almanya ile ıarki Av · 
fın tiddetle nazarı dikkatini cel • rupa devletleri arasında siyasi ol· 
betmi,ti. Anlatıldığına göre bu -------------~· 
müzakerelerde sulhun bozulma · , 1 , • ====== 
masr ve kücük devletlerin ekono -
mi sahasında inkitaflar temini için lf • & & & L & & 
İngiltere diplomasisi timdiden 
sonra orta Avrupa itlerilc daha 
yakından ve daha müe11ir olarak 
meıgul olacaiını bu devletlere 
vaadetmi9tir. 

Yugoslavyıt hükumeti coğrafi 
mevkii, siyaseti ve hatta ekonomi· 
si itibarile Balkanlara ait olduğu 
kadar da bir orta Avrupa devleti
dir. Bul~aristan da bir Tuna hav
zası devletidir. 

Almanya hükumeti ekonomik 
vaziyeti bakımından bu devlet -
lerle yakından alakadardır. Bu i· 
tibarla Alman H~riciye nazırı 
Yon Neurath'ın Belgrat, Sofya ve 
Peste z~yaretinin manası daha iyi 
anlatılmıs olmaktadır. Yon Neu · 
rat1' sıra ile Belgrat, Sofya ve Pet· 
leyi ziyaret ediyor. Pek tabii ol -
duiu üzere bu ziyaret birçok muh 
telif d~dikod•1 lara se\>ep olmak • 
tadır. Cünkü Avrupa büyük diplo
matik kaynaşmalar devresinde -
dir. 

Almanyanın tekrar milletlera
rası politika meydanına çıkma -
sı, bu arada ltalva ile anlaıarak 
yeni bir kuvvet iktisap etmesi Av· 
rupa kıtasmdaki devletlerin poli
tikasında mütemadi bir faaliyet 
meydana getirmi•tir. Son seneler
de Milletler Cemiyeti te9kilatının 
zayıflamıt gibi görünmesi de bu 
faaliyetlere batka bir canlılık ver 
mittir. 

Alman huiciye nazırının ıon 
seyahatine Berlinde olduiu kadar 
ziyaret edeceği memleketi.erde de 
iktısadi bir mahiyet verılmekte 
ve bütün bu memleketlerde V on 
Neurath'ın ekonomiye ait mesele6 
ler hakkında müzakerelerde bu -

hoy ve kalınlr~ı - kenıli~intlm iiç 
sene enel ki)k"üz iri ka' ak clallarrnm 
dikilmesile \'cti.-tirilt-n ka' :ıklurclun . ~ 

- daha fazla olur. D<'nıek ki. kiik -
ııiiz kıca çelikl••ri iinc<' fidanlıkta kiik 
Jrştirdikten ,.e iiç sene kaclar hüyiit -
tükten ,ıonra ılikmckte ıır. ,·akit '" nf' 
de c>mrk kayhc>rlilrni~ olmuyor: ka -
r.anılıyor. Rundan ha.,ka iri \'e kalın 
ka,·ak ı.;el iklrri l<'ıforik t•clrıniwn yer 
ltr. kısa çe1iklerin yüz hinlcrc·eı-ini 
kolaYn. para•ız tc>darik rdehilir. Şu 
lıalılt- hiitiin kaıııaha '" kiiYl•·riınh:in 
ka,·nk a~aı·ını hunılan .:rınra lıep hu 
mul ile yetiştirmeleri daha uygun -
dur. 

'f. Yeni avlanma kanununun esularmı 

yazmııtık. Bu kanun için hazırlıklar yapılıt• 
cağından şehrimizin tanmmı;, avcılarından 

bazıları fikirleri alınmak Uzere Ankaraya 
sa~lmışlardır. 

11- Bu sene 1laelerln a.sker1 kamplan için 
muhtelif yerler seçllml§tir. Liselerin aö'ztn 
imtihanları bu aym on beşine kadar bitm!~ 
olacaktır. 

11- Mannaradakl balıkçı tekneleri memnu 
mıntal:alıırdııkl koylara da gilerebilecekler• 
dlr. 

il- Zonguldak valisi Mltat Altıok Dlyartıe
klr valiliğine tayin edilmlttlr. 

• Ayvansarayda bulunan t>ı el bombası
nın mUtareke esnasında Anadoluya bomba 
kaçıran üç tahıa tarafından konulduğu ve 
bunların UçUnUn de öldUğU anlaşıtmııtır. 

• KöprU ile Adalar arasında 15 haziran
dan itibaren doğru seferler başlayacaktır. 

• İran • Irak demlryollarınm blrleşmeıl 
için Diyarbeklr istasyonundan huudutıara 

kadar yapılacak demlryollanmıza alt kan•m 
IAyihaııı n1eclla Nafia \'e bütçe encllmenlerln· 
den çıkmıştır. 

il- ŞQrayı devlet şark demlryolları şlrkl'ti 
Türk memurlarının mfiracaatını ademi il!• 

IAhlyet dolayıalle reddetml§, mernurlann ad
llyeye müracaattan tavsiye olunmuştur. 

• Bu ayın 2~ inde Berllnde toplanacak 
beynelmilel ticaret odaları kongresine Tür
kiye ticaret odalan namına :Mltat Ali ve 
Berlln ticaret konııeyemlz A vnl Sakman I§" 
tırak edecektir. 

• Üniversitede yabancı dil kunıları bu aym 
17 sinde başlayacak ve dilden şifahiye kalıln 
talebe mecbur1 olarak devam edecektir. Kura 
tar halk için serbesttir . 

• Maarif vek~letl Oç senelik müddetini 
ikmal eden tedrlstt ve imtihan tallmatnam"" 
si haklunda muallimlere mektep idareleri
nin mUtaleasmı sormuştur. 

• Kaldırılan lhtl888 mahkemesi hakimi ile 
mUddelumumlsl ve sorgu hakiminin btanbul 
adliyesinde vazl!elendlrllmelerı tebliğ edll·ı 
mlştır. 

• Hindlstanın pamuk kratr Mltterin ka• 
nsı ve Hind kadın birliği reisi tna Mltter 
muhtelif kadın hayatı hakkında tetkiklerde 
bulunmak üzere yakında Londradan şehri

mize gelecel<tlr. 
11- lzmlr te'efon şirketinin satın alınma 

anlaşması gelecek hafta lm?.alanacaktır 
:t- Kumandanlara binek arabası yerine otc> 

mobil verltmcal için bir kanun lAylbası h•·I 
zırlanmıştır. ı 

:,. Mülkiye mektebi mualllml<!ri de ünl· 
\'erıııte profeııörlerinln Unvan ve maaşla· 

rını alacaklardır. 

111o TlCllate çıkan Zarla Voatoka gazetesi 
Stallnlnln annesinin 77 yqında zatUrreeden 
öldU~lnU bildirmektedir. 

111o Türkçe filmler kabul mu\'akkat IJ(lkllle 
civar memleketlere ıhraç 1ıdilebllecektır. 

.y. SUleyman Şahm kabrinin bulunduğu 
Suriye topraklarındaki Caber mevkilnde Lo
zan anıaşmaaı mucibince Türk jandannaJan 
vardır. Buraya bir karakol binası kurulac;ıık. 
tır. 

'f. İngiliz kralmm doğum yıldönümU dUn 
teait edllmltUr 

Bulgaristanı ziyaret eden Almmt na-
:::ırlarından Göring 

masa bile iyi ve dostluk nıünase -
betlerinin ilerlemetini İcap etmek 
tedir. Bahusus bugün Alman ha • 
rıcıye nazırının ziyaret ettiii 
memleketlerle Almanya arasın -
da siyasi ihtilaflar da yoktur. Bul
~aristan ile Macaristan büyük mu 
harebede Almanyanın müttefikle
H idi. Yl'.!Sloslavya kendiıile A -
vusturya Macaristan imparator • 
luğu arasında bulunan ehemmi -
yetli meselelerden dolayı Alman
yaya kar!ı st"elmi~ti. Bu meseleler 
çoktanberi hallolunmuşlardır. Ar
tık Avusturya imparatorluiu mev 
cut de~ildir. Orta Avrupada yeni 
vaziyetler yeni devletlerin yaratıl 
ma-:•na sebep nlmuttur. 
. .Yarı reımi Alman nesriyatı ha-
rıcıye na'llrımn bu seyahati Al -
mar.yanr., Tuna havzası devletle -
rile eskiden beri mevcut · samimi 
münacebetlerinin inki5afına ma -
tuf bulunduğunda ve bu devlet -
lerleo Almarıya arasındaki müna • 
sebetlerin takviyesi arzusunun iz· 
!ıar edilmekte oldu~unda ısrar e· 
diyorlar. Berlinde batka bir te -
ye dahi tlikkat edilmektedir. Bu 
da Yon Neurath'ın zivaret ede -
ceği üc mPmleketten i1<i"i Bnlga· 
ristan ile Macaristan hala Nöyyi 
ve Trianon muahedesile silahlan· 
mak kaydı altındadır. 

Macaristanın silahlantna me -
selesi birçok defalar ve bilhassa 
son günlerde milli müdafaa na -
zırının Berlini ziyaretinde ve Ce
nevrede Milletler Cemiveti konse· 
vinde mf!vzuuhahsedildiğini Al • 
~an matbuatı bu son ziyaret vesi
lcıile hatırlatmaktadır. 

Bertin matbuatı ve mahfilleri 
YuS(oslavya ile Almanya münase
betlerinin bilhassa ekonomi sa -
hada çok sıkı olduğunu ve iki 
devlet 1'rasındaki ticari münase -
batın ehemmiyetinin inkar edile· 
miyeceğini söylemektedir. Krup 
müessesesi bir tr.üddet evvel Yu -
goslavyadıı bulunan en büyük de
mir fabrikas1111 ikmal etmit bı•lu· 
nuyor. Hatta bu muazz"m f"'bri · 
kanın acılıt resminin Yc-n Neu -
rath'ın Yugoslavyada h11lun-'•1P.11 
günlerde yapılması ihtimali de 
vardır. 

l'ariııte cıkan 1.e Te ..... "'" r .. -'! -

lesinin Sofya muh"biri Yon Neu· 

Kovboylar onlara evvela mükel· 
lef bir ziyafet veriyorlar, artistlt'rİ 
fazla mikdarda içmeğe sevkediyor • 
lar. 

Ru maceranın kurbanı olan ar
tistlerden biri - Patricia Douglas -
anlatıyor: 

"Hatırları hoş olsun diye bir ka· 
deh içmİ§tim. Israr ettiler. İçme
dim... Sonra kalktım, biraz hava 
almak için dola§ayım dedim. Ar
kamdan kovboylardan biri geldi. 
Üzerime abldı. Korkudan bayılmı
şım. Kendime geldiğim zaman has 
tahanede bulunuyordum.,, 

Artistler bir suikasta kurban git· 
mi,ler: Orada bir kovboy filminin 
çevrileceğini haber alan hakiki kov 
boylar artistlere böyle bir pka yap
mıtlar. 

Fakat, çok geçmeden asıl filmi 
çevirecek olan erkek artistler geli· 
yor. Bunlardan biri 'Vallce Beery· 
dir. Yabancı kovboyları görünce 
Üzerlerine hücum ediyor ve kendi 
batına üç dört kovboyu yumrukla· 
rile yere seriyor. 

Greta Garbo ve 
ördek dolmaaı 

Sinema yıldızı Greta Garbo, geçcnleı 
de film çekerken bütün. bir ördeği ye • 
mekle kendisinin de diğer insanlardan 
hiç farkı olmadığını göstermİ§tİr. 

Napolyonun Leh dostuna ait bir film 
olan "Madam Valesko,. yu çevirirken. 
içerisine ''Kaska,, isimli Leh pirinci 
doldurulmuı bir ördek yemesi de icap 
ediyordu. 

Rejisör, Garbonun yemek yeme sah. 
nesinden film için kafi mikdarda çe• 
tikten sonra: "Kes!., diye haykırdı. 

Bunun üzerine film çevirenkr, ma • 
kineyi durdurdular. Fakat Garbo, ör. 
deği yemekte devam etti. Nihayet koca 
bir ördeği ancak kemikleri kalıncıya 
kadar ye-di. 

Greta Garbo bundan sonra, ö~le ye • 
meği yemeğe gitmlttir. 

(The People) 

~ath'ın Sof va va peleceainin kr"I El' lhf yar iki çift e11:on f yo~ 
ıle bat\•ekil Köseiva.,of ar1lıında 
cerevan ede., U:'.un bir ,,-,Ulaka - I:•:inyanın en ihtiyar iki ç·f!i evlen • 
tın ferdJ\sında ilan edildiP.ini ve mek üzeredirler. 

, Alman harici ve nazırır''" Sof va Bunlar, Magdalen is:mli bir Leh ka. 
ziyareti oek ehemmiyetli sivasi bir dını ile, Antoni isimli Leh kC'im:;uıu • 
hadise olarak tavsif .,diJmekte bu· dur. Magdalen 107 yaşındcı:lır. Atıla 
lunduf'ımı •aııı;f'ralc "üc sene zar - ise, 99 ya§ındadır. 
fındl\ drhll\ b"'''<a birçok 1iyaret • ag.:lalen. 1807 tar:hinde ~o ~muştur. 
J,..r de olc!u. "11""1\n ""7.ırları.,dan Oç koca değiştirmiıtir. Bir defada ken
Görinsr. ve Schaht Sofyavı ziya - diıinden 70 yaı genç olup filhakika onu 
ret ettiler. B~1 ziy11.retlcar ~ 1m1111 • ı sevdiğ~.ni iddi~ ~den birisiyle evlenmege 
vanın }JıtlS?arı,•'\nla ne k.-dı.r faoı:·I teı~bbus etm·ştır. 
la alakadar olduihınu gö&tl!rmekl Nihayet Antoninin aş!una tutulmuJ-
için en büyük delillerdir.,, diyor. tur. Yakında evleneceklerdir, 

• 
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Kadircan l' AFLI Tefrika: 70 

" ... Umur Bey, garba doğru yoluna devam etti. Sporad takım 
adalarının boğazlarında, kıyılarında 

Aydınoğl u'nun yeşil bayrağı 
1~ürk gemileri dolaşıyor, 
dalgalanıyordu! .• ,, 

Çü~kü kimsenin aklı onun kadarı 
ennc>z ... 

Bumın i~iıı<lir ki lıir gliıı ünce 
lrnrhe lıazırlandı~ı halde o gecenin 
ı;nhnlırna knrı; ı gemilere binerek dü
nii :.: iiııii kim e mana ız hulmadı· 

İmparator fena lıaldc l'tl.ılıııı§tı. 
Ku\\etlcrini ölı;üyor, fakat t'nıurı 
Beyle ycniaen karşıla~ını) a cc;;;nrct1 
cdmıiyordıı. i\ tclik Umur Beye on 
lıiıı ahm haraç vcr<li~i de etrafa yu
yılıııı§tı. Kıı"cıli yarclmır.ılar 11111-
mnktarı ],a .. kn çare yoktu. Rurııı ıhı 
o ı;ır::ılanla imi tiyaıı lıiikiiıııilar1:ır 
üzerinde lıii) iik ulifuzn olan. Tiirk
Jer 'e 1 Hiınlar alc) hine sık sık lıa~lı 
seferleri yaptıran Papalardan ı;ürelıi
Jirdi. 

Papa yinni ikinci Jan'a elçi ı;iiıı
derdi. 

Bu elçi 1333 sene i mart sonln
rmdn yola ~ıktı. Bir Cincviz geıni-.i
nin içinde akız açrklnrın,lan gr.!:eı
ken İzmir kürfcziııtlen iki yii:t. P.11 i 
Türk g.-mi i Eı:;~ ,Jcnizine a~ıhyorcln. 

Ciııe' iz gcıııi i hemen rotayı ı;ar-
he çe,·irdi 'c ecrt hir lodo rfü:giirı 
öniinılc uzakla-tı. 

Hizan clı;ic;İ kıca hir korku geçir 
ınijti amn. impnrntorun Pap:ıyn an
lntinak i t('ı:!iği tehlikenin ne kadar 
hiiyiik oltlnğmm 'la gözlerile gönnüş 
olnyor.]ıı: 

- 1ınJl3rntorun lıakk"ı var. Şark:
tn hıri-ti\"nnlık main olacak. Orto
a,;ks \ (' i ntolik kiliseleri hirle~meli
ılir. Bu fikre yana.,,mıyanlar şu miit
hiş <l•mnmmıyı görselerdi hiç §iiplıcciz 
hn~ka tii rlü diişüniirlerdi· 

Jıideıı iki yüz elliye yakm gemi~ i kı
ı-n hir zamanda denize indirmişti. İz
mir körfezinin n~zmtla hulmıaıı Ko
yun ve '"ü len ndalarrııa uğraınıf, on 
r:ı cngİl\c açılını tı. 

Onıın ı;elıli~ini gijren gemiler ve 
kayıklar şon hızla \tzaklaşıyorlar; a
dalar halkı lıcyeçan içinde ,]ağlara 
kaçıyor lnrclı. 

l lk lıf'dcf 1 p ara aıla ı oldu. Sakı
zın garhiııdeki bu küçiik a<la alıalisi 
11

111111" Be,·in mutlaka kan ıliikmek 1 
ıruıksa<.lil;, lıareket etmedjğini itiliyor
du. A tlnnm ileri gelenlerinden heş 
altı 1' İ~i l!nııır Be, i kıyıda knr~ılaclı
lar 'e oua hedi\ eler vererek: 

- BiE kemÜ lıalimizcle i:;iınizle 
nıe~gul in anlarız. Hiçhir zammı Türk 
lerc düşmanlık etmedik. -ize tahi o
Im o ruz. Bizi lıiına,·e P.cliniz ! 

• Dcıliler. " 
0

l.ınur BeY onların j;tcdiklerini 
yaptr 'e aıln lıalkmı ıla Tiirk ~cm ile
rine \'ariller dcıhı .. u su, zeytin ve tıız
lıı halık vr-rılilcr. 

Halk hunu kalınl elli. 
Kale kumandanı da ı;-eıııilcnlcki 

yirmi hiı\P yakı:ı n keri gifrüm·e iirk
tii, 'Gmur Hey ona lıaber yollatlı: 

- Tiirk esirlerini hemen gün
dn. Yok a kalı>) i altlı~nn zaman hir 
kişiyi hile sa~ hırakınam. 

Kale kuıııaııdanı tc·liın olan hal
ka ilişmeıli~ini 'e ya~nıa yapılıııa<lı· 
ğını giiriirı<'e artık korkum kalnınılı. 
Uınur llevin lıcr tarafa \"avılan ınert
li~ini ı;Uı:lcrilc görnıii~tii: O halde 
elindeki hir a' uç a-kerle hu ıııiitlıi~ 
kaı.ırgıı) n kar~ı uğra~mak elbet lıo~ 
hirşı•y nlımhı· 

kiro- aıla ı Halki ada mm Sin
\"oru J>ivetro Zcno'nmı lıiiknıii nhın
;layıJ r. Hıırn'1ııki kumandan ~i lfılı !arı
nı tc lim eılerek çekilip gitmeyi tek
lif etti ve hu kalıul eılihli. 

Umur Hey garhe ıloğru yoluna de
' am etti. Sporml takımı adamların 
hoğazlarırııla, kıyılarında Türk gcıııi
lcri ,lcıla~ıyor; Ayılino~lunun ) ı·~il 
hnyra~ı tlalgalamyonhı. 

Skopolos adası ıla zaptedildi \ e 
Umur Bcv İhı·alıim 'c İlva~ Rcvlcı· 
kuıııaııda. rnıl:ıki lıi r f ırk~n Lin;ıh a 
Mlıillerİıı(' ı;iirıılcrdi. . • 

YunanLt:ının hii)!ik kalderiı;dc 
lıirlt•;:erek hıır:ılarda ~ii~takil hir ~u-
rette lıiikiiııı ı.iin•n lıin·ok FrmnT.. 
Cine' iz, Yencılikli 'e İ:ıpnnvol hl'\"" 
leri nmlı. Bunlar Jınçlı t-cfe.rleri ·.
ra~mda hu tarafa gclmi:.lcr, Kudü~ü 
zaptetnıc>k iı:in giılecckl('ri yerde yol
ları fo•tiiııılcki lııı nıeınlekctleri ele 
g<'~İ rerek yt>rlcşn :şlerdi. 

Büyük Rady 
müsabakamı~ 
MüsabakamıZa iştirak etmekll 

mükemmel iki radyo sahibi 
olabileceksiniz 

Radqo müsabakanıd 
nasıl olacak ? 

Elc;:i lıii) le (lii~iinüyorılu. 

Cnıur. Bcv E=ıkı lıir çalı);ma ile sa· 

Umıır Jfo,• oradan Karavel taraf r
na diinclii. Skiro~ aıla,,ı iinü~dc giiriin 
,Jii. Aılnııın kii~iik fakat arp kalt•l'İn
ıle. iiç } iiz kadar O!<kı•r 'nr<lı. K ıırııaıı
ılnn, Umur Beve kar~ı ılıırnı.:ık fikrin
ılcydi ,.e kale kolay zaptı•ılilecr.k ('in~
teu değildi. Fakat lıalk hunu kabul 
etmedi 'e lp. araıln oldu~u gihi he
men Tlınur Heye aclaınlnr ı;önılercN'k 
lıimnyc ini i~trdiler. ı\yni zamanda 
kalenin zindanlarında iiı; Tiirk c~iri
nin Jı11Junduğ11nu JıaJıer HrdiJcr. r-
111\1 r RP.y lıcr zaman olılu~n gilıi l)ert 
ıla, nııııh. Tfalkm i~ile g:iicile me;;ıml 
olınnsmı iiyle:ıli; k<'ıulisinc vergi 'er 
dikleri tukılirılc onları himaye <'ılc
cl'kti. 

FrnrNz 'c Haıalan hederi arala
rııula hirk:tilcr ve Umur "neyin giin-
tlerıliği orıltı)ll kar§ılaılılar. Fakat kr Tnfstlatı okuyunuz. ilaha fazla izahat al 

isterseniz he~güo ·idaremize müroc • f 

Af Yarışları 
sa hir ..7.:mıaıula yf'lıilerek ,\1mnduni
çe lıtiki'mwtinc ~ığmclı1ar. 

.ı\rkaı1an lJmıır Bey de yeti~ti. Ka
le, i nııılıa ara ·a ha~lmhla;. " 

. O ıık~aın Munuh;niçc kalesinin hii 
yük c;alonıınıla hir toplantı , ·ardr. Bu
raıla toplnııanlara hir kıulm riva~ct c
eli; orılıı· Ru, yirmi ya';larmd; nzıın
ea lıoylu, lıeyaz \C giizeldi. Dele ka
dar dar fokat on<lan orıra crittikı·"' 

edebilirsiniz /.. 
Bir müddettir kuponlarını koyduğumuz radyo müsabakasının~' 

yaklaşmıştır. Bunun için müsabakanın nasıl yapılacağını etrafile '(Üstyrı:u S inci sayı/ada) 
ro mesnfeldir. 2~5 lira ik-:anıiyc~i 
vardır. 

İkinci kosu: ''Centilıııt•n ko:;ıı:.u., 
dört 'e dnlıa yukarı yaşta ve hu ko
şuya gelinceye kudar knzançl:ırı yeki'ı
nu 1500 lira)ı geçıniyen halis kan 
lnı;iliz :ıt 'e kı raklara rnnlısustur. 
310 lira ikramiyeli, 2000 metro me
safelidir. 

Üçü neli ko~u: ç ,.c ılaha yukarı 
ya.,.taki Y<'rli ·arım kan 1ngi1iz at 'e 
kısraklara mnlıı.u • 6.30 lira ikramiye
li 1600 metro ıne afeliclir. 

Dördiincii ko:.u: Diirt 'c daha yu
karı ) a~taki hali kan Arah at 'e kı -
raklara malı ll'ıtıır. 300 lira rniikiif at 
lı, 2200 metro mc af <'liclir· 

He iııei ko .. n: Uiirt va-,tan vukarı 
• ;ı; -

yerli ynrıın knn Aralı lıalis kan Arah 
at 'e kıo;;raklara uıaku "160 lira ik
rmııiyeli, 1800 lll('fro nıc:.afciidir. 
OÖUl>CNC() lf 4F'J'A: ı.s AGU ... TOS 

Birinci ko~ıı: lliirt , ı• ılalıa vnkarı 
ya,.ta )erli )arım kan rah ,~ lıalis 
J\rah at 'c kı raklnra malısu•. 190 1 i
ra ikratnl)eli 2000 metro nH' afeli
<lir. 

ikinci ko~u: · ''Çaııılıca l.o.,,u u., 
diirt 'e dalı~ _) uknrı y :t§taki ~ t•rli ya
ruıı kan 1ngılız at 'e kı ... rakbra malı
tb. 510 lirn ikraıııi)cli 240fı metro 

mr .. afelidir. 
l \ iincü ko~u : '·Biriıwi İnüııii kır 

ı.ıı .. u .. iki ) n ,mdaki ) c>rli lınli ~ kan i il" 
giliz crk('k 'c di~i tıt) lara malı u-.tıır. 
95:> lira ikrmııi~ l0liılir. Ririttl'İ ı;cle
crk tam 78:> lirnıl:m manda di~ .. r tnv 
larııı dıılıu1İ)C üerl'llcriııin )e! i'ııı;ı 
'crilcccktiı·. 800 ıııf!!ro me ... a~clidir. 

Dürdiiıwii kO,u: f ç 'c ılalıa Ytı
knrı \a~taki luıli ~ knn lll!rilız al- H 

1 n:raklar:ı nınlısu-,tur. Birinr•) c 700 
1 iratlan ııınııcla dıılıulive 'ekfııııı 'cri
leC'cktir. 2100 metro ·me~afclıdir. 

ne .. inci ko§n: Diirt , e ılaha ) ııka
rı yn~taki ) crJi ) arım kan \~ah lıaJi .. 
kr, \rah \3lıı•z 1 ı r:ıkhıra ınaJı-.u -
tur. l 5!i lira ikrnmi)eli, rnoo metro 
mrc:afdiclir. 

BE.~İi'ICİ JIAFTA: 22 AGIJSTOS 
Hiriııci koiıı: Üç 'e <lalın yukar1 

ru:;ta hali~ kan in;;iliz at , -c kı,rak
Iara malı ıı.t ıı r· 25.l 1 ira ikram i yel İ 
'c 1 ıoo ıııf•tro me_aft·litlir. 

1ki111•i ko~ıı: f ~ ) a~ındaki yarım 
kan Aralı 'c hafi,. kun ı\rnlı erkek 
Ye di i taylııra ıııalı~ııe- 2:>:> liru ikra
ıniycli Ye 1600 metro me~af elidir. 

Üçiiıı<'ii kosıı: "H an<likap., ıliirt 
ve ılalıa yukurı ya~t:ıki )erli yarını 
kan 1 ngiliz ııt 'r. kı~raklarma makuc; 
2;)~ lira jkrnnı İ) eli 'c ] 600 metro 
ınc afcliılir. 

Diirıliinf'ii ko.,u: ·· c 'c clalıa vıı
karı )n:.taki )C'rli'"ııali. kan at , ·c kı .. -
raklara ııınlı~u tur. lkramİH:-İ 320 li
radır. ] <iOO metro nıe,uf elitlir. 

B<'~İnci ko~u: Diirt '" ,}alın ) uka
rı ) a~ta lıal İ;:; kan ı\rah :ıt , e kı:.rak-
1 ar:ı ıııalı . u lıır. :~20 lira ikraınivcli 
ve :~500 ıııctro mesafelidir. • 

~11./l'lıYCI llAF'fA: 29 AGUSTOS 
nirinı•i ko;;;u: İ\• va'lndaki yerli 

• ~ ;ı. .. • • 

yarını kan 1n~ıliz crkt'k ,.e di':i t:n·-
Jara malı ıı tur. 1600 111etro me~afrli 
'c 190 lira ikraıniYClidir. 

,., .--
gen i~liyen k:ulif c roh yerin<' zrrlılı 
lıir :ı.~kr.r ı•lhi~esi ~iynıİ§lİ. 

Prcn:-t•s Liı·va ıli .\Joraıı<li "ok ılt"'ı-•· . 
§İİn<'cl iyd i. Fakat itidal ini kn) hetıııi-
yoı·ılu. 

Kııın:uıdanlara h:ıkarak 'orıhı. 
- Bizi ku~alan km' et hi:r.ılcrı <'il 

n:r. sekiz on 111Ui lıü) iiktiir. Bıııılar:ı 
kar-ı koyalıilnıtk için ne ılii~iiniiyor 
unuz? 

Her hiri hin•y c;İİ) leıli: 

. - l mur Bey hııraıla nzun 7.a
maıı kalmaz. Bir ka~ıq;a ~ilıi ı;el :p 
gcter. A kı•riıni1. aı olnıakla hrralıer 
kalrılc·n ı;ıkıııaıııak ~artilı• iiı: ıliirt :1\ 
ılny:ınahiliriz. -

- Koııı~u ~İn) orl:ırılaıı irııdıııl i,
tcıııcli) iz. 

- İıııılaıl ı:clıııc ~ lıilC' sonuna kır 
,Jar ılii, ii~111"1i , <' ~ercfirnizl" iilıııeli-. ' . yı1. .. 

( Dcuamı var) 

İkiııf"İ ko.,u: l ç \ e ılalıa yukarı 
1 k ·ı lıalı" k 1 ·ı· k k :··························································· yas a atı n~ı ız at 'c - ı .. ra - : 

lara 111alı:.ııs. no lira ikraıııiveliılir. : 
Birinci ~elecek r.ta :~9.3 lirıııla;ı ıııaa · i 
ıla ılıılııılİ)l' \'rkiınıı \"erilf'cek!İr· 1800.,. 
metro ıııe~nf cliılir. 

Cı;iiııl'ii ko~ıı: '"lkiıwi İııiiııii ko
~u.,ı·. iki \ a\mıluki lıalic; trnn İngiliz 
nke1' 'r. ıli~i tn\'lara ıııalt"tt"tur. 1 l 70 
1 ira iham İye! idir. B irinri gelı·cck ta

'a l 000 l iradı111 ınaaıla ılulmlivc 'l' " 

İ,iınıı 'crile<'cxtir. 1000 metro 
0

1n<~·-:ı· • 

felidir. 

AÇLU< 
Roman 

Yazan~ 

Refık Ahmed 
SEVENGIL 

Yeni çıktı 
.ı 

yoruz. 

1 

2 

3 

4 -

5 -

6 -

M:isabakaya radyocular da iştirak edebilirler. 

RADYOCULARIN lŞTlRAK ŞARTLARI 

uı:etc 
Müsabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler olmak 

esas i.ize . ine tertip edilmiştir. de~· 
Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler işt1rak e edefl 
Müsabakaya i;tirake çağııılan ve bunlardan iştiraki kabul JJf c·.ıı 
rin adl'!rı önceden ilan edilir. Radyo acentelerine m~tuP ftCI~ 
<lerilmiştiı isimleri unu!ulan müesseseler tafsilat alabilırler. derP" 
edenlerle iştirak etmek için müracaat edecek firmaları pe)' 
bildireceğiz. ttJoff 
M :isabakaya i~tirak edecel: radyolar memleketin tanınınJlee:ril;,J' 
hassıslarmın iştirak edeceği bir fen heyetinin muayene ve t 

ne arzolunacaktır. aııaki"'" 
Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve Amerika 

1 
ti ~ 

rinden ayrı ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birinci cc e 

cd ılecektir. "e o'J'I 
Müsabakada birinci gelen radyolardan bireri satın alınacak 
yucular müsabakasında b:rinci gelenlere hediye edilecektir. 

OKUYUCULARIMIZIN iŞTiRAK ŞARTLARI 

"'" ızo otıı I' 
l - KUnUN Gazetesile neşretmekte olduğumuz kuponlar 1111• ~ 

en son on beş gün içinde, aşağıda istediğimiz malumatın ~cı .~ 
duğu bir kai:ıt ile birlikte biz.- gönderilmiş olacaktır on altı 
gelecek mektuplar müsabakaya iştirak ettirilmez. bir r~ 

2 - O':uyucularımızın biriktirdiği yüz yirmi adetten ibaret ta~arı ıçıll 
kım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika rad~oe ait r10' 

1 b. · · · t. · k ı · · H kincsın ya nız ırısıne ı~ ıra o unabılır... er iki radyo ma 
b k . • . . "k· ı· ırıdır· sa a ·aya gırme« ıçın ı ı takım kupon göndermek azı • 

3 - Kuponlarla gönderilecek kağıtta ~u mallım::ıt bulunmalıdır· 
A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 
B
C -
O - Kentli adresiniz. 

Senesi. 
Lamba adedi 

f • •• 
E - Mar!<anın ismi. ı r 

4 11.A""dd • • • d 1 • ı· ırıar1'' ~ıri"&i .,.u etı ıçın e ge en cevaplar tasnıf edilecek hang ilıİ "' • 
la rey alırsa o markayı intihap eden okuyucular arasında ıd>'° --

b. • b" rika r aynlacaktır, rıne ır Avrupa diğerine de bir Ame 
kinesi hediye edilecektir. : d ... 
Eksik kusronıarmızı gaze·emrz 'dare5•11 

I>ürı1iirıdi ko-:ıı: •'Pııınc:ayır ko· 
.,.tı•ıı •• ,Wrt '~ ılıılıa 'ukarı 'a .. ta ,·eri" 
yarım kan lıııdliz nt •", k/ raklarr 
malı ıı , :i 1 O lira ıııiikaf:ııh , t' 300!' 
ınt'lro ıııeı:;af el it!ir. Dağıtma yeri VAKiT Kütüpanesi f edarlk el!!ebllirslniz Al 

Fiatr 50 kuruş Kuponları bir:ktirmeği ihmal etmeyiniz. cJ/sr .. 
Bc)nci ko~u: Yeri i ) arıın kuıı A· 

rnh hali:, kan Aralı atı 'r kısrakları 
ıın malı ıı~, ~~5 lira ikrnıniyeli '< 
2800 metro ııw-af eliılir . 

. i VAKiT Prcp:>ğnıt 1 . . ' ·ı : : .~ın 
• • • • ••• •• • • • • • •• • • • • •• • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • .. • .. • •• ••• • .. • • ·: J 1Htı ı 1111ttıtfllH111ın11111"'"''""""1111111t11111tıııw11ıt1ılfflttı11ıııNHllll nııı1:ımıır111111ıı11ıırrıı111ıımııtııııırıı~11 
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.hirli gazlara karşı koru~ma çareleri .?:~!~~~!~? 
Gaz tehlikesi - Ag"" ır tahrzp bombalarına karşı b~a~arak yurdumuzu~ ve ~.i•!eti -.. V ckileti scf crberlik 

nun hava kimya taar • 
Ilı korunmak için herkesin 

ırn gelen malumat hak· 
~ettiği broıürden bahset· 

.eserin tayyare bombalan 
4 kısmını naklebnİftik; 
~Yni mehazdcn istifade 
bi rli gazler hakkında kari
lıncJcri icabcden fay dalı 
•tıediyoruz: 

CAz TEHLiKESi: 

gaılerin tehlikesi öteden· 
faılaea miibalağa edilmiş· 

~ ile kadar çok tesirli gazlar 
.. tesirlerini tnmamen yapa· 
1. 
Çın fnzla miktarda ve top· 

ttlrıak lazım gelir. Mesela bir k; murabbaı yer için 10000, 
~ 0~~am gaz atmak icab eder 
d ıçın de 8 - 1 O tane gece 
all\an tayyaresine lüzum 
k ~ ~urctle mesela Viyanayı 

ltdJ ıc;ın l 000 tnyyareye ihti· 
r, 

' leh' ~~. ır halkının az bir zammı· 
-lrıt'khaeından bahsetmek ka
~ 1 sız bir ~ey olamaz. Zira 

:ıııak Ço~ tayyareyi bir defada 
k ll1tiınkiin değildir. Gaz 

~tıUllanılacaktır. Buna kMşı 
~Çok büy\ik zararlar doğar. 
·~'n. ancak mahdud yerler 

lllıyeti ziyadedir. bun · 

t~ Ötede beride ancak halkı 
tıbi1«:k ve maneviyatını kır · 
~le _ır rol oynar. Hele eğer 
t ııırli gazın bile ancak mah· 
~.rar verebileceğini ve ha· 
&Uncşten ve bilhassa rüz· 

Çok,...,.. . ld w b" r4a ••ıuteessır o ugunu ı· 

ı ~ Zaman gazın yapacağı 
(ol lgunluk ye \irk ütme çok 

~ ~Ur. Bununla l;>eraber her 
L İ\ kar§t, gene gaz tekniği 
~takk' ~e b 1 etmiş olan maskelerle 

ulabiJiriz. 

db 
. [ • mı;ıın y~şama~ı ve selametı ıçın el· 

korunma - ~ahsi korunma te ır erı. ze.m olan hav~ korunmasında hepi-
~I mız elc!e verelım. 

cak yer bulmuş olur, uzaklara git- : Bu hususta herkesin hava korun· 
HAVA TEHLiKESiNDEN NASIL 

KORUNAB1LlR1Z? 
Tayyarelerin kullandığı tahrib, 

yangın ve gaz bombalarm?a~ ~e
lecek tehlikeleri ve derecelcnnı soy
ledik. Şimdi bunlara kar~ı korun
ma çarelerini anlatalım: 

ACIR T AHRIB BOMBALARINA 
KARŞI KORUNMA 

Her silaha kar~ı korunına çaresi 
vardır. 2000 kilo ağırlığında bom· 
batara kar~T 4 • .5 metre kalınl.ığm
da beton örtü ile korunulur. Fakat 
bunu her ev yapamaz. Buna ili • 
zum da ''oktur. Böyle bombaların 
atılacağı -yerler, askerlikçe ehem~ıi: 
yeti olan belli yerlerdir. Bu gıbı 
yerlerin hemen yakmmda hulunan 
eder de harab olur. T Ayyareden 
atılacak bombaları tam hedefe dü· 
şürmek epey güç bir iştir. 1 lele 
tayyareye karşı tayyare, yahud da· 
fi topları ve makineli tüfekler kul
\;1mlıyorsa o zaman bombayı hede· 
fc düşiirmek drıha çok giiçl~ir. Ve 
atılan bombalar he-defin yakınındaki 
diğer evlere düfebilir. 

Bu sebeble evvelce de ısayd1ğıımz 
askerlikçe mühim fabrika, istasyon, 
köprii, mühimmat depolarr. dcv
lt!t binaları, silolar ''e ısairenin ya. 
kınlarında evler yapılmamalı. mev· 
\·ud evlerde ise ağır bümbalara kar· 
şi tedbir alınmalıdır. yahud boşal
tılmalıdır. 

ZEH1RL1 GAZLARA KARŞI 
KORUNMA 

Zehirli gazlaia kar~ı emniyetli 
maskeler ve zehirli mayilere karşı 
da koruyucu elbi,;eler ''ardır. Fakat 
,.i!er bunları kullanmanın usulleri 
hilinmiyorsa milyonlar<:.-, ~az elbise· 

si ve nıa. kc vcrnıckteıı fayda bckle
neme2:. E.Basen gaz elbiseleri ancak 
nıayi gazlarla doğrudan doğruya te
masa gelecek olan insanlara, daha 
doğrusu sivil korunmn esnasından 
fiilen calıfan ıniicadcle teşkilatına 
''erilir. 

T ayyarc taarruzları esnasında 
halkın en çoğu cadde ve sokakları 
terkeder. Bunlara 'Tassif halk .• dj. 
yoruz. Her evin bir bodrumu ol
duğuna göre bunu "korunma bod· 
rumu,, haline sokmak ve ornya sı· 
ğrnmak sivil hava korunmasının tc
mdini teşkil eder. Bu takdirde 
düşman kendi bombaları daha geniş 
sahaya serpmek mecburiyetinde kn· 
lır ki böyle geniş bir sahayı hic; bir 
zaman tamamen bombalarkı doldu. 
ramaz. Her evde bodrumun korun
ma bodrumu haline koınılnıasmdatı 
~u fayda elde edilir. 

1 Jerkc~. tayyar~ taar nıT.u ~sna· 
smda olduğu yerde kolayc:a sığma· 

meğe mecbur kalmaz, gece ise evi· 
1 masını bir vazife diye kabul etmesi 

nin bodrumuna, gündüz ise hemen k;ıfi değildir. Her fordin diğer biri· 
calıştığı yerin bodrumuna girer. Ta· sinin yardımına muhtaç olmadan 
bii bodrum o suretle ha:.ırlanmalıdır tehlike 7.,n~"'rı:n:la bilfiil hazırlan • 
ki, tam ve emin bir sığınacak yer nıayı ,.c tehlikeyi cesaretle karşıla-
olabilsin. . mayı bilmesi ve yapabilmesi laz.ım· 

HER ŞEY TE
1 

HLlKEDEDlR dır. 
Herkesin ya nız kendi canını, Hükumetçe yapılmayan ve her 

kendi malını ve kendi iş vasıtalarını ferdin mutlaka kendi yapması icahc· 
korumcısı kafi değildir. Kendi ko· den bütiin i~ler (şahsi korunma)' 
runmasını temin eden her insan, strasma girer. Bunun temini ise 
derhal en yakınının korunmasını da ancak esaslı öğretme ile olur. Bu 
düşünmeğe ve ona yardıma ınec· yazılar her şahsın hava korunmasın· 
burdur. Şehirli, köylü, memur, 
amele, tüccar herkes ayni derece· da ne yapacağını ve ne yapmağa 
de tehlikeye maruzdur ve herkes ay- mecbur olduğunu a~rıa hatlariyle gös
ni derecede alakalıdır. Elbirliği ile terir. Daha esaslı ve mükemmel su

rette öğrenmek için bu maksadla 
çalışmalıdır ki hayat ve maişet münı 
kün olduğu kadar az tacize ve az bizde de açılacak olan hususi öğret· 
zarara uğramakla kurtulsun. Ev me kurslarımı i;ştirak lazımdır. U
sahibi evinin başına yıkılmaması ve mumi fikirlerle iktifa caiz değildir. 
yanıp m<ıhvolmamasiyle ne kadar il- ŞAHSI KORUNMA 
~ili ise kiracı da o derece alakalıdır. TEDBiRLERi 
Bir şehrin yanması ve harab olması Yangına karşı korunma: 'Yangın 
demek. biitün şehir halkının derin bombalarınm, en tehlikeli bomba 
bir felakete diişmesi demektir. Za- olduğunu söylemiştik. Yiiksck ha
yıf ve aciz vaziyete düşmemek, ser- raret neşri, çok fazla kullanılma 
,·eti muhnfa7.a, çalışmayı koruma imkanı. her §eyden ziyade de sÖn· 
ve yurd istiklalini muhafaza halkın dürülmesi usulünün halkça bilin-
vazifcsidir. memesi cihetinden tehlikesi büyük. 

ŞAHSI KORUNMA tür. Bu sebeblc buna çok ehem • 
Bugiinkü ileri harb tekniği öyle miyct verilmelidir. Yalnız bu bom• 

gf-isteriyor ki, tarihe karışmış olan ha bile hava korunmasının halka 
ve bizim ancak tarih kitablannda teşmili liizumunu takdir ettirmeğe 
okuduğumuz. (şahsi müdafoa) ya- kafidir. Eğer bir evler grubunda 
ni herkesin kendi malını ve canını tek bir ev tedbirleri ihmal ederse 
kendi giicüne ve kendi kuvvetine bütiin blok tehlikededir ve bir ev 
dayanarak koruması ve yakınlarına halkının bilgisizliği veya ihmali yü
yardını l!tmesi mecburiyeti tekrar ziinden hepsinin hayatı tehlikeye 
ortaya <: ıkmıştır. düşer. Ru ııcbcblc yalnız kendi e· 

Bütün halkm. bütün sm1f ve la- vinde tedbir nlmak kafi gelmez. bi
bakaların clbirliğile calışmuı, bir ıİ· lakis muhiti de tenvire \'C korunn'!a 
Yil hava korun-nası kurumunun tc· i~ini başkalarmn da gi.istcrnıcğt' lii
melini teşkil eder. Gün politikala- nım ' 'ard•r. 

KUR.UN kitab tef1ikuı 1049 numaradanbe;İ Küsük Lord-=- lngi lizceden çevrilmiş aile romanı 
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KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000, 
VEREN i 

TARLADlR 

Z AY t 

.. -
W' I 

-- ... _ 
- .. rl/ "'' lf;, 

.. ~ İ'i4. .. ... 
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sini alacağımdan eskisinin hilkmü 
yoktur. 

Şehremaneti Evzan i~laresi memur· 

,, 

!arından merhum Mehmet efendi ailesi 
saı,i~ep 

(V.N. 22227) 

T k . CUMA Cumartesi 
a V l m 1 f Haziran 12 Hazirar 

===:;::::=:::;=ı2 R. Ahır 8 R. Ahır 
cmo do~ı,u 
GUn hlltıŞJ 

:3a tııı.rı oa ı:o"' 
~gıe namazı 

1 klnd.l oıunıu:ı 

\' • tBı nıuıuu:ı 
lmıııı.11 

Yırın geçen gtJnten 
Vılm klllıın .ı;ilnfrn 

428 428 
19,41 19 41 
;'l.ıo s.ıu 

12 l::i 12 14 
16,14 16.14 
1941 1941 
21 48 21.41 
209 ~08 
162 ın.~ 
203 2oı 

öGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30 PIAkla Türk musikisi. 12.60 
Ha\·adls. 13,0f) Muhtelif (ll!l.k nc;ır1.} atı. 14,00 
Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,50 PJAklıı dans musllılıl. 19,l!O 
Radyo fonlk lromcdl (l!obUyalı kırtllık kö_ok). 

20,00 TOrl< musiki heyeti. 20,30 Ömı>r Rıza 
tarafından arapça söylev. 20,45 Vodla ve a!'

kad~lıtrı tnrafından Tllrk muıılklsl ve halk 
ı,ıarkılarr. (Saat ayarı). 21,lt> Orkestra. 

$aı\t 22,15 Ajaııs ve borsıt haberleri ve er· 
test gUoOn programı. 22,SO PIA.kla ıololar, 
opera \'C operet parı:aıe.rı. :?3,00 Son. 

HıRtlN doktoru 
Necaettin Atasagu l 

Her gün l6,30 dan 20 ye kadaı . 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 

2 numara 3 de haıtalarını kabul eder 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar 

muayene parasızdır. Üsküdar Mal müdürlüğünden al -
dı].m mal'~ cüzdanımı zayi ettim yeni· 

F 
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Dr. Ihsan S• "'
1 

TiFO AŞISI 1~ 
talı1' 

Tifo ve paratifo ha! t'f ~ 
· I J<8 ' d tutulmamak için tcsır dıT· rı 

afiyeti pek emin ta7..e 8~1nt\JS1l 
ecza.hanede bulunur. ~ 

kuruştur. 

S E ZE~ 
TE.RZiHAN ,;~I 

Sahibi: ihsan Yavu.ı seıeıı 
rl~ 

Şık g iy i nenıe 
terzis idir 

·mil~ 
En ca.zöp nı:ıdeller, me\'61 

\le şık kumaşlar. ,.ar 
l stanbul Yeni Posta1ıc.ne 

Dr. Hafız Cerl1
31 

(,(Ht!'ılA J'll ırr;ıtDt 

~ 

f)ahiliye Müteha.111
" ~ 

ııs1ed'~ 
Pazardan ha§k• gtıoıerde ıııır~ 

saat 12,5 tan 6 ya ı kadar Jıtf.ll ıc• 
yolunda ( l 00 nunıaralı bUst1

11 ,.t<" 
cııll1 ~~ 

tıutalarırıı kabul eder. sıııı. ııf tv• 
lert ıabah "9 5~14?" aastıoıi bl!ııı et . v• e• 
mııtauatur. Muııycnebane 
2239R. Kışlık telefon: 210f"-

SAFO 
R'fat A. Dode • H. 1 1 
k gUft Sayfiyede okunaca 

bir roman ııfll' 
V AKIT Kitabevi • 100 ~ 

--- -~;;/ 



ATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

rıttz ARSALAR 
'Çengelköyünde sahilde satılık 
~~rez arsalar mevcuttur. 

1 
alıplcrin Servisimize müracaat. 

~lı arı. 
'Slll( KJ.GlR HANE 
~Oğlunda !stikUU caddesine ya
g Bekar sokağında 10 numaralı 
b•0daJı bahçeli ve ayrıca çamaşır
.}1 ve ~maşırlığında iki odayı ha-

~ll~ kagir hane satılıktır . 
Ç il( KAGlR HANE 
~ elllberlita§ta Peykhane caddesin· 
't. c kagir 18-20 odalı iki kapılı dört 
iltlı apartıman tertibine elveriıli 

.,~hali hazırda dahi müfrez daircle-
ti ha · · tıı: vı kagır hcıne çok ucuz satı • 

~rit 
i, ).ıll( MÜFREZ ARSALAR 
~ .. alt epe ile Bostancı arasındaki 
Uçükyalı istasyonu ittisalinde 17 

ParÇa müfrez arsa tamamı 20 .000 

~l'~§ın fiatlar uygundur. 
~lt il( APARTIMAN 
ı, lll( KOÇUK APARTIMAN 

/\rnavutköyle Bebek arasında 
~0kak içinde ve içinde dağ suyu 
b Ulunan iki daireli 3 ve dört oda -
tı haınamı havi apartıman satılık· 

1.1t, Son fiyat 5000 liradır. İstek · 
~lı1tin scrvisim:ze müracaatları. 
, ?i!K KAGiR KONAK 
b '§antaşında birinci sokakta on 
lacı odalı Marmara, Boğaza. Ih· 
k llltır, Yıldız ve Mecidiye köyüne 

VAKiT Propaganda servisine 
müracaat. 

SATILIK OT.OMOBIL 200 LiRA 
29 -Takside çalışır, hususi için çok 

elverişli az. benzin serfedcr, ıas. 

tikleri iyi bir hıılde. 
Karaköydc Şal benzin deposuna 

müracaat. "V. P. 1458., 

lŞ ARIYOR 
39- Ortaınektepten mezun bir Türk 

genci 20-30 lira ilcretle bir ti
cnri müessesede çalıffIJlak isti
yor. İtibari kefalet vcrcbiiır. ls
tiyenlerin Servisimize müracaat
ları. 

BULUNMAZ FIRSAT 
31 - Şişli ile Bomonti arasında çok 

itinalı yapılmış sekiz odalı mo
dern ve kübik kargir ev satılık
tır ve bahçesi çok muntazzmdır. 
Arzu edenlerin Servisim ize mü-
racaatları. 

YÜZÜK TAŞI GIBl KIYMETLI 
ARSA. 

32- Pangaltı c:varında ıki yüz kü
sur arşın arı:m maktua.n 1200 li
raya satılıktır. Tafsilat almak 

1 

istiyenlcrin Servisimize nıüra-
caatlan. 

33 - Arı kovanı bulundu başka mü-
racaat edilmemesi. 

Vakıt Propaganda servis.i 

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

yan iş arıyor muhasebe, riyaziye 
ve daktilo işleri yapabilir. Arzu 

6C..1RSA 
10 - 5. ~37 

Wzalannda yıldnı lfan!UI olanlar, llH 
rtade muamele sörenlerdlr. Rıtkalnlaı 
u.a& ıı de kapaıııt gtlt rı,,"llUan\.lr 

PARALAR 
• Sterllıİ G2G50 Pe<teta 
•Dolar ı:ru. - •Mark ı!S,-
•Frank llSOO • zıou 23 -
•Liret l2j - • Pengo 2• -
•Belçika Fı hi- • Ley 1'-
'Drahmi 23- • Dlna" C,2 -
• ls\1c;re Fr u7Cı Yen 
•Leva 23 - • Kron t.veç 82 -
•Florin G6.- • Altm ıo:ıo -
•Kron Çek. 7:>.- • Banlmot 2~ 
'Şllln AVU!! 23-

ÇE K L E R 

• ı..or:ıcıra G23. • vtyaııa 4 207~ 
• Ne•yor• O.isııô • lladrtd 13 977u 
• Paru 17H5 • BerllD l!.1\1!1 
• Mllltnc 14 rı;:; • VarooYa 4 lG:n 
• 8r11ksel • 'c;.; • Bud•peftt s.9n:> 
•Atına hi 30 • BUkree tOi 157:> 
•CennTıı Sw • Belı,rrad S4 00:, 

• Sotya Ga 8975 • 'fokolıa.ma 2 jılj 
• A.msttrdıtm 1 4312 • Mosko'l"a 23 99.; 
• Prağ ~2.GL34 • ~tokbolm 30~ 2· 

ESHAM 

lş Ba:ıkıısı 990 J'riıUD YB J 
A.ııad.1lu 23 7:; • c,.ımen•.o l ,GO 
Rej! Uı.yon Del 
Şlr. Hayı1y . - fŞIW'lr Del 

• Merke2 Banlı 13 15 Balya .-
U. strorta Şark m. ~.a -

Bomontı 9. - Telefon 

ıstlkrazlar Tahvltler 
• 1933T.Ho; 1 18 5:; l!;lektrill 

• . • • o 1~ l2:J I'ra.mYaJ 

• .. .. .. m ı s ıo RJbtım 

* tsUk OaMtı 95- • AD.&dolo e 40 U 
Ergenı l!-•lk tıo- •Anadolu n 4Q,ı:, 

192R A u ()() ıı.naıfolıı m 
S. Erzurum 97 - MUmcssll A il-

ıt - KURUN 11HAZiRAN1937 

Kültür Bakanlığından : 
l. - Orta okullarda Türkçe, Tarih-Coğrafya, Riyaziye, Tabiiye, Frnnsızcı, 

Almanca ve İngilizce öğretmeni ~lmak istiyenler için bu yıl sınav yapılacaktır. 
2. - Sınavlar 1 eyhil çar§amba ::;ünti İstanbul tJniversitesind~ başlıyacaktır. 
3. - Sınava girmek isteyenlerin : 
A) - Türk olmaları, 
B) - 20 den aşağı ve 45 den yukarı yaşta olmamaları. 
C) - Hüsnühal erbabından olduk'arı, cinayet ve cünha nevinden mahlul • 

miyctleri olmadığı hakkında Mahalli vilayet veya kaza idare heyctintlen bir maz-

bata ibraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu kayıttan müstesna o· 
lup mensup oldukları daire amirinin vereceği vesika kafidir. 

D) - Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeye mani vücut arızaların
dan salim olduklarını isbat r.der tasd:l:li hekim raporu ibru etmeleri. 

E) - En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bunların mu· 
adili tahsil görmü olmaları. 

Öğretmen okullarından mezun olanların en az iki des s~nesi öğretmenlik et
miş bulunmaları gerektir. 

4. - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav soruları Üniversite ve Yüksek öğ
retmen .,kulu talebesinin takip etti ği ders müfr.cdatınd:m sesilecektir. Bundan 
başka sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktır. 

5, - Namzetler sınavda kazandıkları takdirde 1 i02 numaralı kanunun 1. in
ci -ıddesinde göster:Jen dereceler dahilinde hcrhangibir orta öğretmen okulu 
yaröğr:~menliğine atanacaklardır. 

6. - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Bakanlığa müra• 
caat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A) - Nüfus tezkeresinin a~ıl veya tasdikli sureti, 
B) - Tahsil derecelerine ait §ahadetname veya vesikalarının asıl veyahut 

suretleri, 
C) - Hüsnühal mazbatası, 

D) - Mahalli kültür idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli sıhhat rapo • 
ru, 

E) - Mahalli Kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fi~. 

F) - Altı adet 4X 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflan, 
Bu vesikaların en son 1-8-1937 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmı§ 

olması lazımdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gclmi~ olan veya evrakı müsbitesi 
noksan gönderilmiş bulunan isüdalar hakk'ında muamele yapılmıyacaktır. 

(1455) (3191) 

ildar nezareti fevkalad :si ve a· 
llartıman tarzında taksimatlı, ha· 
:agazı terkos, elektrik tesisatını ve 
t ilsi bahçeyi havi kagir konak mık edenlerin Servisimize müracaat-~~~~~~~=~~~~~~~~~~~ 

!arı. 

D.zvlet !Jemıryo/ları . ·ve Limonları işlrtm~ 
Umum idaresi ilanları 

~an 17000 liraya satılıktır. Talip 
'\?~~nlann servisimize mliracaatları . 
, };'il( EV ARANIYR 

1 
ener yolundan Bostancıya kadaı 

o~ . 

BİR BAY AN iŞ ARIYOR 
35 - 20 yaşınJa bir bayan yazı \ 'C hc

sab işleri arıyor. Arzu edenlerin 
Servisimize müracaatları. tll sahada 3 - 4 odalı bahçelı 

azbut satılık bir ev aranıyor. Sat- SATILIK APARTIMAN ARANIYOR 
~k isteyenlerin son fiyat ve eve 36-Taksim, Cihangir, Maçka taraf-
aır izahatlarile servisimize müra . · larmda deniz nezareti olmak şar-

~~ Caatıan. tile on on beş bin lira arasmda 
4 ll.11( ALI ARSASI yeni yapı ve konforlu apartıman 
'u,küdarda Şemsipa~a nam ma· aranıyor satmak istiycnlcrin 

halde Direkli yalı arsası namilt 37 - Arnavutköy ch·armd·t denize alt-
llıaruf iki b:n beş r:iz metre mu- mış adım mesafede 9 ila on bin 
rabbaını mütecaviz ve kırk met· metre murabbaı arsa satılıktır. 
reden fazla sahili bulunan bir ar· ı Depo, apartıman , otel inşasına 
'a derunundaki köjkle veyahud çok müsaittir ve fiyatı çok elvc. 

& ayrı. ayrı satılıktır. Görmek için rişlidir. İsteklilerin Scr\'isimi1..c. 

t lınJarı almak veya satmak istiyenlcrin ve bu işlerle alfikadar olanların 
il Caddesinde YAKIT Yurdunda YAKIT Propaganda servisine müracaat· 

~ ı~ Mühim kolayhklar 
il ~~~ki hizmetlerden birine ihtiyaç • Bir Kart 
~ ~ıt 'l' nlar. Bir adam göndererek 

a·t elefon veya u:zzat gel~rek servisimizle 
-ll1ektup temas etmelidirler. 

VA K 1 T P R O P A G A N D A 
SERVİSİ 

~t()~11Yucularımıza hizmet olmak Ü· 

~~ ~iağıdaki hususlarda kendilerine 
~.~1acak kolaylıktan kendileri gibi 

: lıp halledecek, işlerini görecek • 
ı, 

~ ~~0bilya, eşya vesaire satmak ve

~,~ istiyenler, 

ıııı}'trıı tıp, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 
~ er \re bu hizmetlere talip olan· 

~'!(· 
~ ~. ~talık, satılık ev, apartıman, dük-
)~ \> abta arayanlar. Kiralamak, ki
'trıı. crtnek. Almak veya satmak is • 

( ''" 'l) 
t, Ctıı \>ermek veya almak istiyen· 

5 - Otomobil almak satmak veya iş 
!etmek istiyenler. 
6 - Radyo alma!< satmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme· 
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyeti~ çarçabuk &öre· 
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN . 
DA SERViSi) nde bu i§lerle meşgul 
olmak üzere ayrıca bir bürb vücuda ge· 
tirmi~tir. 
Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır .. 
maz. 

Vakit Propağanda Servisi 
Vakit Yurdu Anl:nra Cad. lstanbul 

Posta kutusu 46 Telefon 24370 
TeJgıraf: Propagandıt Vakıt 

~~~--~--------~ 
\>Stanbul Defterdarlığından: 

, .... r.... . .. ·: .. ,... . , ~r . \ . 
I.·.;,,, *" .. 

• ( ' ,. . ' 1 ~ 

~t 6:1'likapı: Katipkasım yalı mahallesi r 1'·~··ıcılar sokak eski 40 yeni 44 sayı 
~ ~lı ~etre murabbaı arsanın tama mı. 66 Lira 

'°Oo ;-likça111: Takyecilerde eski ve y::n. u l ~ayılı dükkanın 54, 840/ 1, 
\> Payı, 1 O Lira 

h tıka d tdcı· rı a yazılı mallar 15-6-937 salı günü saat 14 de satılacaklarıdır. Sa-
tt~ !ne istikrazı dahili ve o/t: 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Ta -
~t~lt ~~·s. pey akçelerini vakti muayyeninde yatırarak yevmi mezkıirda def -

ilh Emlak müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 
(M.) (3326.) 

lstanbul 7 İnci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa

tılmasına karar verilen Masa Sandalya 
duvar aynası ve saire 17-6-937 gü
nüne gelen perşembe saat 12 den 13 çe 
kadar Karaköyde Halil paş:ı sokak 9 
No. hı dükkanın önünde hazır buluna -
cak mem.ıru t:ır:ıfmd:ın aç!k arttıı ma ile 
satılacağı ilan olunur. (V. N. 22258) 

Muhammen bedeli (13425) lira olankazma, kürek ve saire 7.7-937 çarşamba 
~ünü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankartta• idare binasında satın .:lınacak 
trr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (1006,88) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7 .5-936 gün ve 3297 numaralı nüshasın. 
da inti~-.r etmiş olan talimatname daircsind~ alınmış vesika ve tekliflerini aynı 
gün saat ~ 4,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnamde= parasız olarak ~ .karada Maln!?ıe dairesinden, Haydarpa~ada 
Tesellüm ve Se ... ·!-< Şefli~inden dağıtılmaktadır. (3207) 

KU/'\BARAN\ ·~ \ .. 

•' . ,. 

.. 
.::. 
~ . . 

·. \ , . 
~ \ 

1 .. 

: ' . •. ; 
; ) 
t . 
' 

~ 

•: 
i: 

! ~ . -: ..... .. ~ 
._( :~ ,. 



12- KURUN t t' HAZIRA.N 1937. 

Birinci sınıf Operatör -

l)r.CAFER TAYYARI 
Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ • 

cerrahisi mütehassısı 
Parla Tıp Fakültesi S. Asistan. 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - "Yüz, meme, karın bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabah !arı M e & c ~ n e n 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmnkkapı, Rumeli Han 

- No. l Telefon: 44086 -

lstanbu) 6 er İcra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı dairemizin 
936/ 37!13 No. lu dosyasile mahcur olup 
bu kere paraya çevrilmesine karar veri
len muhtelif ev eşyasının 12-6-3 7 ta
rihine müsaclif cumartesi günü saat 10 
dan itibJren Beyoğlu Mis sokak l 5 No. 
lu Kardiye hanı N o. 2 de ikinci açık art· 
trrma suretile satılacağından taliplerin 
mahallin:1e hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. (V. N. 22217) 

Tashih 
Gazetemizin dünkü nüshasında Mer-

kez Bankası 5. 6. 37 vaziyet cetvelinin 
pasif kısmında hazine tarafından vaki 
tcdiyat rakamı (13496827) olması la -
.zrmgelirken sehven (13466827) ola 
rak çıkmıştır. Ayni kısımda umumi 
yekunun ( 336. 7 41.682.29) olacakken 
bu da sehven (334.741.682.29) şeklin -
de dizilmiştir. tashih olunur. 

1ıamvay tarifesi 
1 Hazirandan ve ye>ni ila:ıa kadar pa 

zardan başka günlerde 
GiDiŞ - GELiŞ CE'Ii1ELI 

tık Son 
No. Yollar kaJkrş kalkış 

10 
Şl§ll • TUnel 11.40 23.40 - Tünel _ şı:ıı 6.00 24.00 

t"' - l;ii§lı _ Beyazıt 6.20 23.16 

" c; ~azıt • Şişli 7.02 :!4.00 
~ 
txı Harbiye _ 1< aun b.:..o :.!;ı,;;u 

m 1-1fl-=1o·a~~ .: HarbJyc 5.45 23.40 

ı:n A Harbiye • Aksaray 6.40 24.-- Aksaray _ Harbiye 12 5.67 23.20 

'laltelm _ Sirkeci 7.15 19.10 
15 Sirkeci _ Taksim 7.35 19.30 

Maçka • Beyazıt 6.15 23 . .ZO 
t& Beyazıt • Maçka 7.00 24.05 

A 
Sl§li (depo) Emtnön\J 6.JO 6 55 
EmlnönU - Maçka 6.40 20.M 

ta Maçka • EmlnönU 7.05 20.20 

ı-;;ıoıı • Sirkecf- 6.25 - 20.00 
17 Sirkeci • Şl§IJ 6.55 20.30 

A Mecidiyeköy - EmlnönU 6.45 llt4:1 

17 Emlnön!l - Mecldiyekliy 7.17 1(1 H-

-A Taksım • Beyazıt 7.30 :!0.30 

18 Beyr.zıt • Taksim 8.02 21.JO 

"urtuluş _ Beyazıt 6.00 23.10 
19 

Beyazıt • I<urtuluşı 6.415 23.55 

A Şl~li (depo) EmlnönU 6.6.05 6.43 
EmlnönO . r<urtuluı,ı 6.35 20.45 

19 
Kurtuluş • Emln!SnU 6.57 20.15 
~ 

l:ı:j Bc§ilttn§ _ Bebek 5.Z3 -tı1 
U) 

22 Bebek _ EmlnClnU ll.415 23.40 -:ır:: EmlnönU • Bebek 5.55 24.20 ..., 
> Bebek • Be§lktll§ - l.oo 
.q) 

o(/) 

23 Ortaköy • Aksaray 15.M 20.50 ~ 
txı Aksaray _ OrtakBy 6.35 21.35 tıj 

:ır:: 
Be§ikta~ _ Patlb tr:ı 34 6.30 20.40 

f/l Fatih • Bc§ikla§ ,.... 
7.10 21.20 

Aksaray • 'l'opkapı tl.25 -- Topkapı • Sirkeci 5.40 23.30 
f/l 32 Sirkeci _ Topkapı 
~ 6.J2 24.'JO 

z 
'l'opkapı _ Aksaray - 24.3:> 

~ Aksaray • ı e'1.IKUıe o • .:ıu -c:: 
~ Yedlkule • Sirkeci 5.45 23.35 

<il 33 Sirkeci • Yedlkule 6.17 24.05" 
~ 
l:ı:j Yedlkule. Aksaray - 24.40 
tr:ı 
:ıı::: Aksaray • Edlrneltapı 6.25 -
~ Edlrnekapı • Sirkeci 6.45 23.45 l'/l 
M- 37 Sirkeci _ Edlrnekapr 6.14 24.20 

Edlrnekapı • Aksaray - 24.45 

l Z AY t 

Tıp fakültesinden aldığım hüviyeti-
mi kaybettim yenisini alacağımdan es-
kisinin hükmü yoktur. (V. P. 1525) 

1559 ANKA 

8ahtbl: ASD4 US 
Ne§rlyat Dlrekt!SrU: Refik Ahmet Sevengfl 

KU~UN abooııesD snze yallırnoz <dllUıuııyacıa cnaını biteni 
l§>DU<dJDırmelkOe0 tlYıırDlYı yaızoıaırolfl:t.dlan ~Dır D:tlYıtlYıplhlane 
~eırme~ue ~au ma~ö aılb>olrileDeırn li'il n lnl, @klYlylYl<eu oaıro ın on 

<dle rc§J De ırü ını e c ır'«:a B< <Q> o ıuı ır 0 l}(e ını d n o e ırn 1r11 e tlUl ırı (lı 
faıydaoaır temnırıı e<dleır 

Veni abone şartları 
..................................................................................................................................................................... , ................ : 

Aylık 
3 aylık 
6 ay~ık 
Yıllık 

MEMLEKET iÇiNDE 

Bugiirı 

1 Lira 
2 Lira 75 
5 Lira 
9 Lira 50 Kuru§ 

Diinn !.:arlar 

150 
400 
750 

1400 

Kurut 
,, 
" ,, 

Aylık 
3 aylık 
6 aylık 
Yıllık 

MEMLEKET DIŞINDA 

lJugiin 

1 Lira 80 Kuru~ 
4 Lira 75 
9 Lira " 

17 Lira 50 Kuru§ 

. 
i . . 

Düne !.adar İ 
275 
750 

1400 
2700 

Kuruı f 
" 
,, 

ı 

i 
i . : 
ı 

(Memleket dışı abonesi Romanya, Yugoslavya, Yunanistanda ise tarifesinden ay başına 30 kuruş indirilir; posta bir-j 
liğine girmiyen yerlerde ise ayda 75 kuruş artırılır.) i 

YENİDEN 5 ABONE YAZAN VEYA 5 ABONE BİRDEN YAZILANLARA. MEKTEPLERLE KÖY 
ODALARINA AYRICA TENZİLAT YAPILIR. 

. : 
! . 
: . . • . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

IKlUJRUINa lhıeır posta meır!Ke;.g41fide aılQ>clfile vezolor 
Adres: KURUN, Ankara caddesi - ISTANBUL * Telgraf: KURUN - lstanbul. 

'----------------------------------------------------------------"' KURU un il n 
1lan ıayıfalannda aantinı aahn resmilerde 20, husuıilerde 30 kuru1tan hatlar. 
Büyük, çok devamlı, klitcli, renkli, ilan verenlere veya hayır işlerine, me~:~e!-ı ve kitablara aid olan, hususi 

ve yahud da resmi ilin bürosuna u ğram;ıks:zm gelen resmi ilanlarn ayrı ::a tenzilat yapılır. 
KURUN, hem doğrudan doğruya idaresinde, hem V AKIT Propaganda s~rvisi vasrtasile ilan kabul eder ve 

tesiri çok ilan tertibinde okuyuculanna kolaylıklar gösterir. 

._----~--~------~~~~~~~~~ ..... ~ 
IstanbulVakıf far Direktörlüğü .ilanları 

Scmtimeşhur 

ve mahallesi 
Cadde ~·eya 
sokağı. Nr: sı Cinsi 

Eminönü, Küprübaşr. Valdehanı içinlde. 19.20 İki oda. 

Muhammen 
aylığı 

Lira K. 
30 00 

Çakmakçılard:ı vald:hanr 2-ci üst katta. 32,33 
Ahıçelcbi. Hasrriskelesi. 

.. " . 9 00 
Yeniköy ve Ada]ar lta- 47 50 

yıklan iskele yeri. 
Yağiskelesi. Kanlıca pazarkayığı 47 00 

iskelesi, 

Yukarıda yazılı mahaller 938 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya veril • ., . .. .. 
mek üzere arttırmaları uzatılmıştır. İsteklı.;er 14 Haziran 937 pazartesl gunu sa-
at 15 e kcı.dar pey paralarile beraber Çc nb:rlitaşta İstanbul Vakıflar Basmüdür-
Jüğünde akarat kalemine gelmeleri. (3308) 

Telefon abonelerimizin 
nazarı dikkatine 

Jstanbul 1 ele/on Direktörlüğünden: 
1937 - 1938 telefon rehberi tabettiriJmek üzere olduğundan halen el 

de bulunan rehberde büyük harfle, mes!ek sırasında küçük ilanı bulunan abone· 
terimiz 3-7-937 tarihine kadar yeni rehberde devam cıdip etmiyeceklerini 
bildirmedikleri takdirde buna ait kararname mucibince ilanları yeni rehberde de 
aynen neşredilerek tarifesi mucibince .tic:-etleri tahsil edilecektir. Bu kabil vazi
yette olanlarla yeni rehbere bu şekildekayıt arzusunlda bulunan abonelerimizin 
Abonman dairesine müracaat buyurmaları. (3313) 

Mühendis veya fen memuru aranıyor 
Devlet Demir yolları 9 cu işletme Direk

törlüğünden: 
İnşaat işlerinde tecrübeli bir mtih~n:1is veya Fen memuru aranıyor. Maaştı 

lktidarına göre verilecektir. İsteklilerin Sirkecide Devlet Demiryollırı 9 cu iş 
letme müdürlüğüne müracaatJrı ilan olu~ur. (3309) 

Türk Hava Kurumll 
Büyük PiyangosLI . 

11 Haziran 937 dedif• 2. inci keşide 

Büyük ikramiye: 40.000 Liradır' 
Bundan baş~<a: 15.000, 12.000, 1.000, 
ikramiye'.er :e ( ~o.cco ve 100 (00) 

iki adet miikaf at 

lir ah 
Hrab 

vardır. ııf. 
Lik ~e -·~ 

~ Aynca: (3.000) liradan başLyarak (20) liraya kadar b~Y dall il~' 
~ük birço!< ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin p!nll 
de etmek için bir bilet almak!an çe~<İnmeyiniz ... 

• 
ış adam~arına 

Mühinı 

.. ~ere ve muessese .. 
fırsat 

lslanbul Telefon Direktörıüğündt!11: ..ı ı~ 
h"eP ;r"" 

1937 - 1938 telefon rehberi bast rılmak üzeredir. Tc1eforı re ,iJe b _. 
• h'rlC• • ~ 

adet basılacak, abonelerimize dağıtılacak, memleketimizin büyük şe 1 J<ıl~et1';,J 
ecnebi memleketlerine gönderilecektir. Buna binaen bu rehberler en foll rt?t rJ" 
pratik ve en verimli bir propaganda vasıtası olacaktır. Bu 16000 tel~rıd''''' "" 

günün her sa2tinde binlerce zat tarafından elde bulundurulacak. :ıac•ıcııır~ ıt' 
dan şehirkr içinde ve ecnebi memleketlerde bulunanlar ha1)erdar ·stifııd .. e ı 
yüzden ilan veren zevat kendi ihtiyacına, mesleğine ve arzusuna gor el -
miş o]acaktır. 

1 
~ıııı ~ 

.. .. ,.ar'*' ·ıııl• 
işini, mesleğini, mamulat ve mahs~latmr velha!ııl her turlu ·ıarı "'rı il 

kese, her muhite tanıtmak için iyi bir frnat olan telefon rchbe.rine 1 şırtııırırıl 
Pek yakında tab'ma başlana:ak rehbere ilan verme'k ve narı 

renmek üzere Abonman Dairemize müracaat buyurunuz. (3314) 


