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Atatürk, bütün çiftliklerini devlet· 
hazinesine hediye etti 

Büyük Cnder diyor ki: J~-~---~~---~-~-~~---~~~-# 

8u müesseselerin, kö1Jlerin kalkın- Atat ü r k 
osı lJOlunda alınacak tedbirlerin Seyahati etrafında Baş
isnüintihap ve inkişafına bir mes- vekile telgraf gönderdi· 
et olacak/arına kani bu/unu1Jorum,, "Milli heyecan karşısında kalbimin 
~~ı, 12 (A.A.) -Büyük l\lil-
.. ~lıAinin bugünkü toplantısıml.ı 

tiirnhur Atatürk 'ün, tasarruf· 'e ~ bulunan çiftliklerini hazi
\ııi- Üıda huyurduklarma dair oları 
~~. ile bu yüksek değerdeki ha 
~. lükranla Büyük Millet l\lecli 

ıttilamı arzeden &§ağnJaki Ra~ 
• et tezkeresi okunmu§ \'e Mecl İ• 

heyeti umumiyetıinin heyecanlı 
ıtı ve siirekli alkı§lariyle kar 

•!tır. 

~GYiik 1\lillet Meclisi Yüksek Re· 

t1!bİaiciimhur Atatürk, tasarrufla· 
L~lunan çif t1iklerini hazineye 

"'"YUrdtt la1'nn, 111111tnf' tezlrr.rf! A ·TAT 19'•1 R K 
lii btıyurmu.... lllıiiA '-J 

• »c>Htikasmda 'e memlek~tin 
tnki~armda mühim amil olacak Trabzondan ayrıldı 

ve ehemmiyette olan bu ili· ı----
• hareketi ~ükranla yükAek mec- Trabzon, 12 (Hususi} - Re· 
~ilama arzederim. isicumhur Atatürk bu sabah T raD-

12.6.1937 zondan hareket etmİ§tir. 
Ba§,·ekil 

ismet lnönü 
~ • Bı§~ekAI~te büyük. küçük müteaddid fabrika ve 
~lUın olduğu üzere, ziraat y 'Zi· imalathaneler teııis etmişler, hiitün 

~~~~ad !ah asında fenni ve amc- iraat makine 'e ileti erini ) erinde 
~~eler yapmak makudiyle, muh f avdalr eli ide kullanarak hunların 
.. ~anlarda, memleketin muhte· h~psini tamir ve mühim hir kısmını 

\ ;:takalarmda müteaddid çiftlik- ven iden imal edecek tesi8at vücuda 
ı .. ıa etmi~tim. getirmişlerdir. Yerli , .e yabancı birçok 

l ~ ıe d d · 1 ha\"\'8n ırkları iizerinılt> rift ve ~ ne e,·arn e en çetın ça ışına· ~ 
~.etrıaamda faalivetlerİ'lİ, hulun· m;h11ul bakımından yar.trkları 
~ iklimin yeti§tirdiği her çe§id tetkikler net.ic~sinde . hunların 
~ littan ha§ka her :ııe,·i ziraat muhite en eh'e!ı~lı ve wrıml.i olanl.a: 
~ •trııa da teşmil eden bu rnües· rmı teshil etını~ler •. koop~ratıf te,kılı 
~İ.~k ~~nelerde başlıyan bütün tmretiylc veya aynı mahıyette ha~ka 
~kişaflarma urfederek ! Sonu: Scı. 4 Sü. ! 

Güneş-Doğansporu 
~· 3 - 1 yendi 
'bll'i11ci devreyi galip bitiren Doğan-

0,.lular ikinci devrede 3 gol yediler 

lzrnir • Günq maçından ba§ka bir görünüş 
(Ya.nn '1 tnci aa.yıfad4) 

durmaması, gene o he,,ecanın ver
Baş bakanın diği kuvvet sayesinde olmuştur" 
beyanatı • Ankara, 12 (A.A.) - Büyük 1 tibalarına dair Batvekil ismet lnö· 

1 • Millet Meclisinin buiünkü toplan· nüne gönderdiği qağıdaki telgraf 
, tısında Atatürkün son seyahati in- (Soıau, aa: 6 Sü, 1 ) 

f> 

'Atatürk'ün teber- .. - -- • -- - -.....-
ruu çok mühim bir 

hadisedir,, 
HUkOmet, köylUnUn yeni 
vasltalarla lstlhsalltını 

kuvvetlendlrmesl için 
yeni bir pro11r•m .... _ . -.-

Ankara 12 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü toplan 
tısında Reisicumhur Atatürkün ta 
aarruflarında bulunan çiftliklerini 
hazineye ibda buyurduklarına da
ir tezkeresi okunduktan aonra kür 
süye gelen Bqvekil ismet lnönü 
fU beyanatta bulunmuılardır: 

Muhterem arkadaılar, 

Şimdi büyük sevinç ve heyecan
la dinlediğimiz Atatürkün teber 
ruu yüksek kıymeti üzerinde ehem 
miyetle durulacak çok mühim bir 
hadisedir. Yüksek heyetinizin ve 
bütün memlektin dikkatini celb. 
edecektir ki, hazineye intikal et
mekte olan bu çiftlikler dejeri 
milyonlar ifade eden bir servet 
halindedirler. Bu çiftlikleri Ata· 
türk senelerdenberi ıahsi tasarru
fu ve bilhassa ıahsi emeğile vü
cuda getirmittir. 

Sovyet Rusyada 
sekiz ordu şefi , 

lda"' edildi 
Askeri Temyiz mahkemesi 

Kumandanların casusluk yap
tığını tesbit etmiştir 

Anadolu ortasında herkesin 
buradan naaıl bir mamure çıkaca· 
ğına bedbin bir nazarla batığı bir 
aırada bütün memleket gibi Ana- General Tulıaçcı·!lki Sivil tayyarecilik reüi E)'demarı 

dolu ortasında da ilimle ve çalıt- (Ya;ısı 4 iincü sayıfamı:.da) 
ma ile büyük mamure ve vatan· ------------------------
daılar iççin büyük servet temin 
olunabileceğine tahsen miıal ver· 
mek hevesi senelerdenberi kendi· 
sini itıal etmekte idi. Çiftliklerin 
maddetf?n olan yüksek kıymetleri 
ancak bu kanaatile ve ıahsi çalıı· 
ma ile temin edilmiıtir. Bu eser· 
ler meydana çıktıktan ve yükıek 
değ~de oldukları anlatıldıktan 
sonra Atatürk bunların maddi kıy. 
metlerine bir lahza bakmaksızın 
onları kimilen devletin istif ad esi· 

(Sonu: Sa. -6 Sü. 3) 

,.... Yarın: --· --.....-. 
Palavra 

Yazan: 

Celll Nuri Harı 

BDr piyango 
Yuan: 

Kadlrcan Kafh 

Habeş imparatoru 
Musoliniyi dava etti 

Haile Selasiye
nin elinde bulu
nan demiryolu 

tahvilleri de Mu
solininin mi 

olacak? 
Bu nazik ti.ava Paris 

mahkemelerinde 
glltÖll!cell . 

' .(2 inci şayıf amı:.da oku,runu.ı,l . .. 
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Siyasi Hafta 
Q 

ı Romanya, Rusya ile eski 
Suriye Vatani/erinin Hatay 

aldıkları vaziyet meselesinde vaziyetine dönecek mi? 
Tqfk - ıran kardeşliği, Alman - ltalyan 

ittifakı, Altın madeninin istikbali 
Hatay işi halledildikten sonra Birkaç hafta evvel İspanyada 

Bükre Bir lngiliz gazatesi, Hariciy e Vekilimizin 
seyahatini bu mevzula münasebet/ar görüyor . 

Türkiye için hariçte herhangi si- Bask karninin irfan merkezi olan 
yasi bir mesele kalmamıştır. Bun- şehrin Franko tayyareleri tarafın
dan sonra Türk efkarıumumiyesi dan tahrip edilmesi üzerine Jngi· 
yalnız memleket dahilinde kendi liz gazeteleri bu tayyarelerin Al
milli inkişafımıza ait işlere kendi- man pilotlar tarafından idare edil 
ni verecektir. Harice karşı olan diğini bahane ederek Almanyaya 
alakamız İse dünya sulhunun mu- karşı şiddetli hücumlarda bulun-) 
hafazasına elden geldiği kadar muşlardı. Bundan dolayı Berlinde 
yardım etmek olacaktır. hasıl olan İnfiali İtalyan siyaseti 

Vakıa Suriyedeki Vatani hüku- lehine istismar etmek istiyen Mu
meti henüz Türkiye ile Fransa solini Hitler i!e gizli bir anlaşma 
arasında mutabık kalman ve Mil· yapmıştı. Bu anlaşmaya göre her 
Jetler Cemiyeti taraf mdan tasdik iki taraf İngiliz gazetelerini mem 
edilen anlaşmayı gönül rızası ile leketlerine sokmayacaklar, Lon· 
kabul eder vaziyette değildir. dradaki Alman ve ltalvan gazete. 
Hatta Suriye Vatanileri daha ileri cileri geriye çağıracaklar. ve İngi
ye giderek bir takım mütecaviza· liz havadislerine İtalyan ve Al
ne hareketlere meylettikleri de man matbc3trnda mevki vermiye
görülmektedir. ceklerdi. Halbuki Almanya bu 

Bununla beraber Hatay mesele- meselede anlaşmayı takip etmedi. 
sinde varılan anlaşma formülünün İngiliz gazeteleri Almanyaya gir
tatbiki Fransaya ait bir vazife ol· mekte devam etti. 
duğuna göre şimdilik bizim için ~iman matbuatı taç _giyme tö· 
neticeye intizar etmek lazımdır. renıni pek ziyade parlak ifadeler 

Suriye Vatanilerinin Hatay me- ile tasvir etti. Alman gazetecileri 
selesinde aldıkları son vaziyet şu de Londrada bırakıldı. Frenkle
suretle izah edilebilir: Suriyede rin tabiri ile Musolini kendi zara
idare mesuliyetini deruhte etmiş rına bir ticaret muamelesi yapar 
olanlar Liibnan işinde Fransaya bir vaziyete dii~ti.i. Bundan dolayı 
karşı yaptıkları fedakarlığı kendi İngiliz gazeteleri hakkında alınan 
memleketlerine karşı mazur gös- tedbirleri kaldırdı. 
termek için Hatay davasında hak- Herhalde Hitier ile Musolini 
sız bir ısrar yoluna girmişlerdir. arasında bir anlaşma geçmiş ve
F akat tuttukları lıaksı~ lıkta ne ka· ya geçmemiş olsun, ftaJya ile Al. 
dar ısrar ederlerse işin sonunda manyanm taç giyme töreni~de 
mahccubiyetleri o kadar büyük müşterek bir hareket takip etme
olacaktır. meleri dikkate değer bir hadise· 

Şayet l:)u h·arelietlerinden do- dir. iki memleket arasında lngil
layı bir takım maddi zararlar mey tereye kar!ı tebarüz eden bu si
d ana gelecek olursa hunların tev- yaset farkının kısa bir zamanda 
Iit edeceği mesuuliyet de o kadar silinmesi varid değildir. 
ağır olacaktır. AL TIN MESELESi 

Uomcrı J.mlı T.,clı llariciyc na::ırı BPI: t'f! Romcrı llmfriye rw::1rı Anto11eslw 
ifo beraber 

Daily Telegraph diplomatik mu- ,. Romanya ve Lehistan müttefik· 
habirinin yazısından: tirler. Fakat harici siya$etlerinde 

"Lehistan cumhurreisi ile harici- ancak son zamanlar içinde daha faz. 
ye nazırının Romanyayı ziyaretin . la teşriki mesai olmuştur. Titüles-
den Avrupanın müstakbel sulhu için konun hariciye nazın olduğu birçok 
mühim neticeler çıkması muhtemel· seneler zarfmda Romanyanm harici 
dir. siyaseti, Fransa ile yakın teşriki 

Lehistan, uzun zamandanberi mesaiye ve R.µsya ile iyi münasebet 
harici siyasetinin şu yolda inkişaf tesisine matuftu. 
etmesini ister: Kendisi en büyük Rusya ile iyi münasebet tesisi, 
devleti olmak şartile, Baltık deni . bilhassa F ransauın müttefiki olan 
zinden Knradenize kadar bir bitaraf ÇekosJovakyaya, - Almanlarla 
devletler kemeri te.c;kil etmek. harb olduğu takdirde - Rusların 

Böylt; bir k~mer, komünist yardım etmesi mevzuu bahsolduğu 
kuvvetlerle faşist kuvvetlerin doğ· zaman pek hayati bir ehemmiyeti 
rudan doğruya çarpışmasına muaz. haizdi. 
zam bir mani olabilir. Titülesko, siyasetten çekilince 

Günlerin peşinden : 

~ncv:rede "mza edilen Hatay 
ani. .. m~ıil esaslal'ı bugünlerde tondra ma1ı rna1ilıfitfüde alttn ~ 
hükuacttcn Büyük Millet Mec- madeninin istikbali günün en mü· 
lisirc veri!eccktir. Bu esaslar him meselesi olduğu kanaati var
herh-ı lc.'" bugünlerde (pazartesi dır. Bu kanaati husule getiren se
J?Ünü ) Büyük Meclisin tasdikin- beblerden biri son zamanlarda al-

Hayat imtihaAı 
Mektep imtihanları mev5imindeyiz. Şimdi gece gündüz. bü. 

tün talebeler derslerine çalışıyorlar. Fakat gençler vardır ki yal
nız imtihanda sınıfı iyi geçmek için çalışır. Maksadında muvaffak 
da olur. Miimeyyizler önünde suallere güzel cevablar verir. lyi 
notlar alır. Mektebten çıkarken de eline parlak bir mekteb şaha
detnamesi geçirir. Fakat bu türlü talebeler mektebten sonra ~a· 
yat imtihanına gelince sıfırı tüketirler. Yağı tükenmiş kandıle 
dönerler. Etraflarına hiçbir ışık vermez oluriar. Bu insana gaı-ib 
bir hadise görüni.ir. Acaba niçin? 

..l 1 t" tın toplamı" olanların külliyetli (' ~n gec'?c~.c ır. :r 
·· ı K miktarda bu madeni satmağa baş-

TURK - RAN ARDEŞLiCl laması ve bu yüzden altının istik-
Bu haf ta· Türkiye ile İran ara· haldeki mukadderatının tehlikeye 

sır.da Tahranda imza edilen mua- maruz kalmasıdır. Londra mali 
hede ve mukaveleler Büyük Mil- mahafili altının mukadderatı ile 
Jet Meclisinin tasdikinden geçti. A vrupadaki kapitalist sistemin 
Bu münasebetle Türk - İran d ost- mukadderatı arasında sıkı bir 
luk ve kardeşliği samimi tezahü- münasebet görmektedir. Bu ser 
rat içinde tesit edildi. mayedarlrk sistemine muarız olan 

Akdedilen muahede ticaret ve Sovyet Rusyanın gittikçe altın is
seyrisefaine aittir. Mukavelelerde lihsalini artıran ve o nisbette al
transite, gümrük faaliyetlerine hu- hn ihracatını çoğaltan bir memle· 
·dut emniyetine ve hudut ihtilafları ket olması vaziyeti daha ziyade 

Çünki.i imtihan denilen şey mektebten çıkmakla bitmiş olmaz. 
Bundan sonra hayat imtihanı vermek rzımdır. Bu imtihanı ise 
yalnız mektebte mümeyyizler önünde iyi not almak için çalışan· 
lar, mel<tebten çıktıktan sonra herşeyi olduğu yerde b~:_~kanlar 
değil, fakat mektebten çıktıktan sonra da intihab ettıgı mes
lekte gene mekteb talebesi gibi çalışmağı elden bırakmıyanlar 
verir. 

Mekteb talebelerinin sadece derslerini öğrenmeleri kafi değil
dir ; Daha mektebte iken çalışmağı zevk edinerek hayata ~azırlaı:ı

nm halline, baytari işlere telefon ve muğlak bir hale getirmektedir. 
telgraf muameliitma, mahkumla- ASIM US Hasan Kumçayı 
rıniadesine, adli müzaherete, ika-~--------------------------------------------------------------.------------------------

rnak lazımdır. 

met. işlerine dair olan anlaşmalar 
adn ibarettir. Eski Habeş imparatoru 

· yenı 
, Romanyanm harici siyaset.' Roınet 

istikamet takib etti. Gerçıb' tB'' 
ya, J\1oskovaya düşman 1~erha 
takınmıyorsa da, Rusyadan öJ111 
gi suretle askeri yardım r1tir· 
projelerine tamamen muha 1 öriı~ 

Ş. d'k" L h Romen g ·· ım ı ı e - rı1ıl 

meleri hiç şiiphesiz ki bu esasa 
teniddir. . Ha 

Bükrcşe uğrayan Türk~~e ~ÖŞ 
ciye vekili Doktor Tevfık kıı 

IA ıııtl 
Aras tarafından bu p a~a.. fü 
bil bir gayret sarfedilınıştır. k kal 
kiye, Rusyanın dostu olara ııla 
:,;r:>r ve Doktor Rüştü .~rasj/hari 
ğıma göre, Romanyayı es 1 ç 
siyasetine avdet etmeğe iknaa 
şıyor. . ~. zaıt1 

O, Moskovaya gittıg! ıni5' 
Romanyanm, kendilerile bır. 
yapmağa hazır olduğunu tenııll 
bilmek istemektedir.,, 

,, 
Pola Negrı 
ağır hasta 

Polancgri .. ., 9İ• 
b•'tı.J•• 

Jane Harlov'un öl~~ü b:ğdıli11, 
nema dünyasını teess.ure dıııJl ~~ 
bugünlerde meşhur hır yıl ~erılı 
ha ağır hasta olduğu haber .. d. 
yor: bir pı~dd 

Gr~ta Garbo, esasen 
0

uth 
dettenbcri hasta idi ve BaY1 CeÇe~ 
bir hastahanede yatıy?rduh·oıletf111: 
gün birdenbire vaziyeti ~a ··k fl"''" 
ve derhal Berlindeki buyıt 
haneye kaldırılmıştır. v giılelldi: 

Polanegrinin hastalıgt . ·o eJ1 
k . . d zı·)·etını me ıstenıyorsa a va 

şe uyandırdığı anlaşılıypHrA 
BiR ÖLÜ DA .. "o tıl' 

d .. ~u gu 

Gerek muahede de. gerek mu
lca vclelerde mevzuubahs olan 
maddelerin mahiyetleri göz önüne 
getirilir ise Tiirkiye ile lran ara
sında mevcut olan münasebatm 
bundan sonra nasıl sıkı bir te!riki 
mesai safhasına girmek üzere bu

Mussolini'yi dava etti! 
Jane Harlovun öl ug 

• haf bir tesadüf olmuşturi· udda s0~ 
Platin saçlı artist H0• 

1
" e.tte• b1~. f . . . k ,rnı Sil ı!şl 

ne esını verır en, a_, o,•sle)'• ..... 
lunduğu derhal anlaşılır. 

ilave edelim ki bir taraftan 
Türkiye ile İran arasında sıkı teş
riki mescai münasebetlerinin icap 
ettiği hukuki hükümler tesis edi
lirken diğer taraftan Türkiye ile 
lran demiryollarmm birleştiril
mesi lran hududundan Trahzona 
kadar uzanan transit yolunun bir 
gün evvel bitirilmesi için süratli 
tedbirler alınmaktadır. 

:ALMAN - lTAL YAN ITT1FAKI 
Son haf ta içinde Almanya ile 

İtalya arasında tedafüi bir ittifak 
akdedildiğine dair bir takım şayi
alar dolaştı. Fakat İtalyanlar bu 
türlü şayialar tekzip ettiler. Şüp
he yok ki Berlin - Roma mihveri 
Avrupa siyaset sahasında bir teş
riki mesai planı takip etmektedir. 
Fakat bu te§riki mesainin askeri 
bir ittifak derecesine kadar gitti· 
ğini gösteren maddi alametler he
nüz mevcut değildir. 

Haile S elô.siye'nin elinde bulunan demiryolu 
tahvilleri de Mussolini'nin mi olacak? 

Memlektini kaybettikten sonra 
lngiltereye giden eski Habeş impa· 
ratoru l !aile Selasiye bir senedenbe
ri orada yaşıyor. Haile Selasiye 
memleketinden çıkarken yanına pa· 
ralarını almakla beraber, Londra· 
da gümüş takımı gibi kıymetli eş· 
yalarını da sattı ve bu paralarla ge
çinmeğe başladı. 

Fakat eski Habeş•imparatoru 
şimdi para sıkıntısına düşmüş bulu
nuyor. Lakin ne elinde satacağı 
birşey kalmıştır, ne para bulacak 
başka bir vasıtası. 

Bun~ düşünen ve muhakkak bir 
yer<len para bulmak için zihnini yo· 
ran Haile Selasiyenin aklına en ni· 
hayet birşcy geliyor ve bu ·yüzden 
Mussolini aleyhine Fransız mahke· 
melerinde dava açıyor!. 

Bu garib davayı izah etmek la
zım: 

Fransız kumpanyası Cib11ti ile 
Adisababa arasındaki demiryolunu 
yaptığı zamun Haile Selasiyeye de, 
Habeş imparatoru sıf.atile ve bu 
yolun yapılmasına müsaade ettiğin. 
den dolnyr, kendisine kumpanya
nın tahvilat senedlerindcn birkaç 
bin franklık veriyorlar. 

Parasız kalan eski Habeş impa
ratoru en nihayet bu tahvilatı sat
ma'k istiyor: Satarsa otuz milyon 
frank kadar bir para eline geçecek. 

Fakat karşısına Mussolini büyük 
bir mania · olarak çıkıyor: 

Bu tahvilat Haile Selasiye ismi
ne değil, "Habeş hükumeti,,namı
na yazılıdır. İtalya "bil~iil,, hüku · 

meti eline geçirdjği için, hükume
ti kendisinin temsil ettiğini, binaen· 
aleyh eskiden Habeş imparatoruna 
verilmiş olan tahvillerin şimdi Mus
soliniye geçtiğini ileri sürmektedir. 

Eski Habeş imparatoru ise, F ran
sız - Habeş aemiryolu kumpanya
sının merkezi Pariste bulunduğu 
için, davayı F ransada •açtığını, F ran
sanın ise Habeşistanın İtalya tara-
fından henüz tanınmamış olduğunu 
iddia ediyor ve tahvillerini satması
na kumpanyanın mani olamıyacağı
nı iddia ediyor.. . 

· Bu nazik mesele şimdi Paris 
mahkemesinde görülmek üzere. Ha
ile Se1asiye hakkını müdafaa etmek 
için Fransanın meşhur bir avukatını 
tutmuştur. 

erkek artist: Monroe r· 
forniyada ölmüştür. tirjlerı "~ 

Cenazesi Holivuda ~eaat soll 
'kı ! tist, Jane Harlovdan 1 •• tiir· 

ayni mezarlığa görnülmuŞ ? 
t pıi 

Kaza mı, cinaue 
hlllrtd• 

ArnavutköyU 9811rıd11 .• 
bi r ceset bLll .. ,.ii 6111ıil 1;, 

\ ,.u tkı.ı. ... ·af 'fi 
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Pazarlık kalkmalı mı, 
kalkmamalı mı? 

• 
ısk~rpin alllndaki 
numaraların 
esrarı nedir?. 

O S M A ~azan~ EM A L ~ 
KA YG I L J 

~=============--· 
~ lıcı, anasının güzü olduktan 1 

~rlık ister kalkmış, ister \ 
1§, bundan ne çıkar san· 

~la maktu olarak §U kadar 
1 

alını, olduğunuz iskarpinle· 
• ilk yağmuru görür gör· 

lahurluk için akıııamdan ısla· 
'rik Pestiline dö~erse ne ya· 

t-- il} 
tların maktu olması elbette 

: fakat insan, aldığı malın, 
• olduğu paraya tam karşılık 
· ~ gerçekten bilip ona iman 

'r0~ İtin tadı çıksın 1 
k .b~rçok satıcılar, mÜ§teriyi 

~tt ıçan yalan yere yeminlerin 
~ teminatların en damskala
boı Yakası açılmamışlarınnı 

'lı, bol gündeye kullanırlar • 

1
veri§ ha pazarlıkla olmuş, 
ıkaız; Ayvaz kasab, hep 
! 
Irk esasında insanı yorucu, 

a:aandırıcı ve çok kötü bir 
n bir mal alacağım, bana 

~ ~ım, alacağım çorabın 
crıni, hem de ona satana 

:~n haklı karı vermeğe el
.~-..ıyırn.,.. Böyle olduğu hal· 

.k 8ahcı ile kar§I kar§JY8 ge· 
)' alarca bo§ yere çene çala
~layım, üzuleyim, sıkıla

' Yere vakit öldüreyim! 
iyisi: 

\
' gözüm! 
er ·· ·· t gozum . 

• 11> işi, tatlı, sağlam tarafın
. _İşi altmış altıya bağlamak 
ır} J§in doğrusu budur 

" ~ alı§ veriş, vaktile, bir 
lndan çıkmış, meseleye 

l~rlık dcnllen bu kaşkari
\l kan,mıştn. 

'rı· latıcıların bu k::askariko u
'r~ oldu.kça. bilen. ~İr ar.kacla. -

~A k Şımdı kendısı yedı sekız 
.~\~ ar~dadır. Bir gün bunun
\.~ı c hır yerden bir çift iskar
k'Orduk. iskarpinleri ben a • 
~~. · Dükkancı iJk fiat olarak 
~ ack)z lira istedi. Papuçlar 
t ~~ • kalın, kallavi, kıflık bir 

lıt ~•Yordu. Ben bu sekiz li-
~~~~. herife ne teklif edeceği. 
~~ urken arkadaş iskarpinle

l'ına şöyle bir baktı, sonra 

\.' D~·: 
·~ı Ott buçuktan on para fazla 

~di. 
~kı Neden sonra biz dükkan-

~"c tıca adam arkamızdan ses· 
\'q <io "Yni iskarpinleri hize haki
\..~ııı~11. buçuğa bıraktı. Meğer 
~?2) tın altında şu numara var

ı d.ıh bu da §U demekmiş: Ye· 
tfcı /: eder dokuz, dokuzun 

ııı,t. -.ort buçuk... Arkadaş is
~ İr~'1 altındaki bu parolayı 
ıı, _ ı l•tı b . .. b 
~ıtta enı o gun ir hayli al-
l. ıı~ tı kurtarmı§tr. 
"Jı ay . , 

t lla ... d nı arKadaşla bir ~ün ha· 
b1~ • csii alıyorduk. Mal sa-

~ 
i\lt

1 
P1.<ırdesüyc maktu olarak 

) ır · • iltıtı a ıstıyor ve pazarlığa 
.. 'lll d \ :l.i r· 'Yor u. Arkada§ par· 

\~ l •
0 Ylc b ' · · · di \'\ ~tı& ır c_vırıp çevır kten 

llt )ı (f· onun ıç tarafındaki şu 
~ "~ktc~di: 2~/T.650 ... Bu 
~ '1t, lir ını_ş: Muştcriden önce 
~._ '1tt b ıstene~ek, sonra pa· 
\.~ \! c uçuk lıra tenzil edilel" bi ic~çekten o gün 0 par. 
\:\ ~.:· hır hayli çekitmeden 
. ~· on dokuz buçuk liraya 

,~ b• 
.~i&J& ır ~§kası : Ben artık 
'~tı ı.tı bıraz öğrenmİ§tim ya, 

QU U l" b" d su un ır aynini de 
~t~·cne bir kunduracı dük-1 

ık ettik. lstanbul tapu 

dairesindeki bir arkaclatıma karşı 
taraftan bir iskarpin alıyorduk. 
Kunduracı ortaya iyi ve güzel bir 
mal çıkarmıştı. Pazarlık sekiz bu· 
çukla başladı. Ben hemen iskarpin· 
lerin altlarına bakınca arkacla§a beş 
buçuktan on para fazla verme t di
ye fısıldadım ve tam on dakika sÜ· 
ren uzun bir pazarlıktan, dışarıya çı· 
kıp tekrar içeriye girmelerden sonra 
ayni papuçları dediğim fiata, yani 
bet buçuğa kurtardık. Bunların al
tında şu rakamlar vardı: 8 - 7 7 ... 
Ben bunu şöyle hesablayıp fiatı bul
dum: Yedi, sekiz daha on beş, ye
di daha yirmi iki... Yirmi ikinin 
dörtte biri beş buçuk ... Fakat, mÜ§· 
teriden önce sekiz istenecek, sonra 
inile inile beş buçuğa inilecek ... 

Ayni şeyi dün de tatbik edeyim 
dedim ama olmadı, daha doğru!u 
burada bir türlü h.esabı, kitaba uy. 
duramadım. lstanbul tarafından bir 
kadın iskarpini alıyordum. Genç 
tezgahtar çok yaman. pişkin bir sa
tıcıya benziyordu. Çıkardığı iskar
pinlere altı lira dedi, durdu. Bir 
türlü inmiyordu. Benim papuçla
rın ötesin~e berisindeki rakamları 
süzdüğümü görünce gülerek: 

- Bizde öyle §eyler yok, onlar 
i§çi numarasıdır, onlardan birşey 
anhyamazsınız ! 

Dedi ve hakikaten de bu sefer 
hiç birşey anlıyamadnn. • Lakin biz· 
de fiat lcatiy~n maktudur! diyen bu 
delikanlıyı da sonra bir lira indirt· 
meğe razı edip papuçları bete aldım. 

Bu ela tam bir Yahudi pazarlığı: 
E!ki mekteb arkadaşlarımdan 

bir Yahudi Nesimaçi vardır. İstan
bul tarafında manifaturacılık yapar. 
Dün bir Malık ona da uğradım. Ba· 
şı kalabalıktı, kendisi Adapazarı ta· 
raflarından gelen köylülere birçok 
basmalar, pazenler, amerikanlar 
lalan satıyordu. Oğlu da dükkanın 
ön tarafrncla başka müfterilerle meş· 
guldü. Benim alacağım şey Japon 
keteni denilen çizgili bezlerdendi. 
Nesimaçi içeriden bana boyuna otu· 
rup bir kahve içmek teklif ederken 
baktım, dükkanın önüne karı koca 
iki Balatlı dikildi. Bunlar Nesima· 
çinin hcmşerileri idi. Onlar da be· 
nim alacağım Japon keteninden çı· 
kartıp tam o kendilerine mahsus, 
dört başı mamur pazarlıktan sonra 
metres

0

i yirmi iki buçuktan uyuştu· 
lar. Arkasından: 

- Bana da, dedim, kesin ~ndan 
altı metret 

istediğim §eY kesilip paket yapıl
dıktan sonra metresi yirmi iki bu. 
çuktan yüz otuz bq kuruşu daya
dım. Sordular: 

- Bu ne? 
- Aldığım şeyin parası! 
- Kaçtan heaab ettiniz~ 
- Benden önce alanlar kaçtan 

heaab ettilerse 1 
Nesimaçi manalı bir kahkaha fır· 

la tarak: 
- Eh a§k olsun sana mekteb 

arkada§ı, dedi, inanır mısın, met
rede kırk para ilen mal vermi§ olu
yorum sana! 

Eğer bunun pazarlığını ben yap
nuş olsaydım yirmi bete bile zor a· 
hrdım. 

işte size bizdeki kqkarikolu pa
zarlık usulünün cilvelerinden bir 
kaçıl. 

Adana aıhhat mUdUrU 
vuruldu 

Adana 6ıhhat müdürü evnlki gün 
Adaoada Kuancılar caddesinden ge· 
ç~rken siyah p;özlüklü, yüzü gözü ea
rılı bir adanı tarafından ,·unılmuştur. 
Carih ka~ı§, t1ıhhat müdürü hasta
haneye kaldırılmııtır. 
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Tayyar vapuru suvarisinin, istiaptan 
fazla yolcu almaktan duruşması 

Tut ula n zabıt; tutan ve lmzalıyaoların Hakyerlndeki şabit
llklerlle kıymetten dU~tll ve Zeki Kttptan; beraet etti! 

·'Tayyar,, 'apuru kaplanı Zeki· ( 
nin, dün t'ahah İstanbul ağırceza hak 
yerinde \'apurun istiab haddinden faz 
la yolcu al<lığı iddiasile cluru~ması 
yapılarak, neticelendirildi. 

3.4.37 tarihli zapta 'e bu zap~t 
tutan liman memurlarının §ahitlik· 
lerine dayanılarak arılan davaya gö
re, ''Tayyar,, \'apuru: o ıı;ün sefer dö· 
nü~ü İstanbul limanına ~:rerken mo· 
törle vapura giden liman memurları, 
yolcuları saymışlar n ~().1. ki~i bul· 
muşlar; halbuki. hu \'apııra 183 ki
~iden fazla yolcu alınması yasakmı~ ! 

Zeki kaptan; fazla yoku aldığım 
kabul etmiyordu: 

- Saym1 muamelesi, bana haber 
,·erilmeden, benim lıuzurum olma· 
elan yapılmıştır. Sonra, sayrm yapıl
dığı zaman, "8pur rı11tmıa yanaşmış· 
tı. Rıhtımdan i~eriye ayak basanlar 
da sayılmı~tır. Kaldı, ki vapur yanaş 
mamış olııa hile, hiitiin yolcuların 
kaç kif iden ibaret olchığuııu kesenkes 
helirtmek, imkansızdır. Çünkü, sayı
lan , .e sayılmıyan yolcular, sayan 
muamelesi tekmillr:ninceye kadar ol· 
dukları ycrJe ılurınazlar ki! Sayılan, 
sa)·ılmıyanm yanma ır;ider , .e tekrar 
sayılır. Y alıud Ja, sayılanların arası
na karı~an, saynn harici kalır! 

mat 'crnıiş lıulunınadığını, fakat ar 
lı.atla~ının haher \·erip \'ermediğini de 
bilmediğini, mamafih kaptanın sa· 
yım<la lıazır bulunnıa<lığmı anlattı. 

Heitı Fazıl, ısordu: 
- Say<lı~ınız 61 kişinin, müker 

rer eanlınr" olmadığından emin misi
n iz? ~lcscli. arkaclaşmıznı başta rafta 
Fayclığr yolculardan bazıiarı, orada 
durmayıp da !.'İzin tarafa geçmiş \'e 
taraf mıulan tekrar sayılnn~ olmaz 
mı? Ve hunun aksi. yani sizin sa,·dı
ğınız yolculardan bazıları kıçta.raf • 
tan arkaılaşmızm meşgul ol<lu~u baş 
tarafa gitmiş ,.e onun tarafından <la 
tekrar sanlmı!' bulunamaz ını? 

- Olabili~. Kat'i olarak, havır. 
diyemem! , 

Bunun üzerine, diğer ıncıııur 
ı;ağırılclr. Ve ona da ayni ınıal tek
rarlandı. Su ccvab alındı: 

- Bi~. araya hat ~ekmi§tik !. 
Kaptan Zeki. gülümsedi: 

- Böyle bir lıat çekiliş \·e hu "Uret 
le saynn katiyeti temin t>diliş. tatbi
kat salıaınnda yer hıtaınaz , .r: tutma· 
maktadır; bu, nazari bir ~eydir, sa<le· 
cc! 

Sorgu <levanı edince, diğer me· 
mur <la arkadaşının sözline katılarak: 

- Biz. haş ' c kıç yckfmlarmr 
kar~tlaştmlık \C 201 )ckiınuna \at· .. 
dık dedi; fakat mutlaka yolı·u yckü
nu lıu kadanlır. diyt>ıııcm ! 

Bu yiizleştirmeylc, <lunı ~ınnnm 
tahkikat safhası taıııaııulı. l\Iiiddciu· 
nıumi mua\'ini Kemal. esastan nıiitu· 
1casını süvletl i: 

- 3 . .1..37 tarihli zaptı tutan \C 

imzahyan memurlar. bu yckimun sılı· 
lıatine katiyctlc kail hulunınadıklarr 
m if adc ediyorlar; ii lelik, Denizyol · 
larr i;lctmc müdiirlüğiiniin 10.6.37 
giinlii yazı nııla ,.c huna ili,ik ' olı·ıı 
manifesto unda lıadise tarihinde 
'•Tayyar,, \'<!Jltırnnıla l i:! si' il yoJrn 
bulunduğu lıilılirilİ)or. Bunlar ela 
fl iivarinin gii tcrıHği gemi ~alıadetııa· 
nıeı:;indcki yckiinıı \C kl'ncfüinin mü
clafaarn11 tcyiıl ctııwktC'ılir. Ru itibar
la Zeki knpt:muı heractini İ htİnırmn ! 

''Tan ar,. 'apurumın sih·a~İt-İ Zc· 
ki, hu vaziyrt kar\ ı,.mclu artık SÜ\ li· 
yccr:k ha~ka lıir . .iizii kalıııadığını s.öy
l<'<l i ' c heyet. ~nyc t kısa hir ıııüzake· 
rr:) i ıııiiteakilı. kararını bildird. 

Reis Fazıl, fızb ~und YC Atıf. ijz· 
lcr birlikte olarak Zeki knplanın he· 
raetini knrarln,.tmlılnr. 

Men auplarından çoau pek gençler olan 
hayll kalabahk bir hırsız çetesi yakalandı 

Elebaşıları: L_AMBO! 
Ta!anur ediniz, bir kere; tam 

yanaşma hengamında, herkes telaşta, 
bir an en·el eşyasını toplamak, rılıtr 
ma çıkmak için sahırsn:1anıyor? Artık 
~urada , ·eya burada ,Jurabiir mi? 

.. ~I~~ noktadan ~u,n~üreeniz, dii- Talimatla sevk ve idare ediyormuş 
şununuz: sayım katıyct ıf ade edemez.• • 
Bah~ısuflhu efe_rkisaynntamamileu·ı Adliyece dUn hepsi de tevkif olundular 
suhuzdur. Y ckun, mevcm.1 yolcu u· 

Şebeke halinde geceleri lstanbu
lun muhtelif semtlerinde hırsızlık 
yaptıkları kaydile çoğunu pek gençler 
teşkil eden bir gurup, dün sabah müd 
cleiumumiUğc getirilmi~tir. 

kikatilc orta) a konuları 6tı ı;larm nıev· 
zumlur. 

yısmın yekunu dt'ğilclir ! 
Liman memuru Hulki Erdem, ~a· 

hitliğinde, arkada~ilc beraber yaptık
ları sayımda 204 me,·cud buldukla· 
rmda, bu sırada ,·apurun henüz nh· 
tnna yanaşmamı§ oldu~mıda , .e süva· 
rinin, kendilerinin yolcuları saydık
larını gördü~üne ır;öre, sayımdan ma· 
himattar Ye hu esnada hazır sayılma· 
sı liznngelecr:ğinde ısrarla durdu. 

Liman memuru İbrahim Er<lo;;an 
. k o ıse, endisinin kıç tarafta 61 kif i say· 
dığım, hu sırada arkada ,mın ha,ta· 
rafta meşgul olduğunu, sayun sıra· 
sında \'apurun rıhtıma yana~tığrm. 
kendilerinin yanaşmadan ha~lamış ol
malarma rağmr:n hepsini tamamlrya· 
madıklannr, 'ahsan sü\'8riye malfı· 

Bunların başında nüfus kaydı 
kendisini 19 yaşında gösteren iriyarı 
hir adam bulunmaktadır: Lambo? 
Lamhonun, pek genç yaştakileri, Yer· 
diği talimat dairesinde harekete ge· 
çirdiği \'e hu suretle şüphe uyandır· 
mamağı gözetti~i, onları kendisine fr 
pcr ederek, onların ,·asıtaı.ıile menfa
atlendi~i kanaati husule gelmi~tir. 
Hırsızlıkların, merdi\'en kunııak, du
\'ar atlamak, penct"re ,.e kapı kımıak 
\'.s. yollarile yapıldığı, camilerden 
kubbe kurşunları a§ınldığr. polis talı· 

Laıııhonuıı seYk 'c idaresindeki 
hu çctc):e ılalıil di) e ) dkalaııanlnr, 
şunlarılır: K:ırnik, Ycrcmh·a, Hnıııa
yak. Leon, Sinıoıı , Knraııfi

0

l Efıjmo~
hı. llunlarclan son :\ kişi , l 6 ) a:Ja· 
rıncl:Hlır. 

Ötcyandıın, K inıgo· aılmda biri, 
çalınan şcylrri lıilcrc.>k saklamaktan, 
Ananı udh hiri ılc, hu şeyleri lıilcrek 
satın almaktan zan nltındn bulunu· 
yorlar. 

Müdcleiumuınilik, lıcı>-ini de 7 İn• 
ci i tinınk daire ine ;:;ömlermi§tir. 
Sor~ularını yapım sorı;ıı hakimi, hun
larclan Aramı sah\'ermi§. iitckil~r hak 
kında tc\ kif nıiizckkcre~i kcsmi~tir. 

Kız yüzünd~n kavga edenler Adliyeye getirildif er 
Dünkü say1tla yazdıgnnız Ha- · _. • ~ 

tice uimli bir kız meselesin· 
den !:ıkan giirültülü patır· 
dılı h:itli~enin ilgilileri, 1.abıtar.a cliin 
~abah adliyeye gctirilmi~lcr \ e müd· 
dPiumuınilikı;c sorguya çekilmişler· 
dir. Zabıtaca, tahkikatın noksan kr 
sonları tamamlandıktan ısonra, taki
bat ) ürüyerektir. 

Diiu Eahalı bu sÖYÜşıııc, dö,·ü .. me .. 
,.e yaralıma gürültü. pahrdmndan 
·şahitler de dahil • adliyr) e getirilen· 
lPr, nıüddPiunuıınilik sof asında hay· 
li kalabalık te~kil ediyorlardı. İkisi 
kadın, altısı erkek sekiz ki~i, yarah, 
bereli yüzleri \"C kolları ı;arp;ılar içeri
Einde, durnr cliplerine c;i.imelıniş, hek
lc~irlerken, adliye sof ası. bir hastalıa
~e. içerit1i manzarasını göz önüne gc
tırıyordu ! 

Yaralananlar. §Unlardır: Arif, ka· 
rısı Refika, oğullan Faik Ye Hayri; 
Ahmed, karın Rükkiye, Süleyman, 
Yaıar. 

Hatice kızın, Hayri taraf mdan ka
çırıldıktan sonra kızın ail~inin rı· 
zasile Süleymaniyede Külhan !oka· 
i;ındaki c\"dc nişan merHİmİ hazır 
Irkları yapılırken, yathca bir adam 
olan Ahmedin, yakmJarmdan Süley-

Km•glıya lcbcbiyct t•crcrı kız 1·c vak·anıtı 1.-ahramanlaruıdmı iirii .. 
manı veyahud da Y a~arı kıza namzcd 
olarak ortaya atmaemm ve kızın aile· 
!İne, Hayrinin hahumm nreceği pa· 
radao daha fazla para ndetmesinin; 
ortalığı altüst ettiği, ilk tahkikatın 
ilk neticesidir. İki taraflı k8\'ga, söv· 
me \'e yaralama 11rasmJa mangal, 
mangal kapağı. ma~a ''Kerata,, deni
len potin c;ekcceği, ııopa v.s. nin kul· 
lanrldığı, bahi8 me,·zuudur. Vak'aya 

karışanların ekLcrisi, ayni c' in muli· 
telif kısımlarırıda kiracıdırlar. Ahmed 
de, en üst k:ıtta oturmaktadır. 

Zabıtaca, kimlerin kimleri yarala
dığının iyice tcshitine ıı6raı1ılmakta
dır. Adlhe doktorluğuJH•a da: dün sa· 
bah yaralıların ilk nmn' rndcri 'a· 
pılı_nı§lır. Bazıları t~kra; uıuaycn~ye 
tabı tutulacaklar \ ' C kat'i raporları, 
(lodan sonra wrilchilcı·cktir. 
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Atatürk 
Bütün çiftliklerini devlet 
hazinesine hediye etti 

Üstyanı 1 inci sayıfada.J 

suretler1e cinr köy]erle brraber !ay· 
dalı §ekildc çalı:.ım~lar, hir taraftan 
'da iç ve dı piyasalarla daimi ,.c sıkı 
tema ta bulunmak suretiyle faaliyet· 
]erini ve i tilısn1lcrini hunların istek
lerine uydurmuşlar , .e hubrün her ha
kımclan verimli, olgun ve çok kıymet· 
]j birer varlık lıaline gehni~lerdir. 

Çiftliklerin, yerine göre, arazi ıs· 
lalı ve tanzim etmek, mulıitlerini gii· 
zelleştirmek, hnlka gezecek, eğlenecek 
ve dinlenecek sıhhi yerler, hilesiz ve 
nefi gıdn maddeleri temin eylemek, 
bazı yerlerılc ilıtikarla fili , . .,. mm•af
Iakiyetl i nıiicadeleclc bulunmak gihi 
hizmetleri de zikre ıayartdır. 

Biin) el erin in metanetini \'e mu· 
vaffakiyctlerinin temelini te:;kil cclen 
gPnİş ça1ı~ma ve ticari esaslar dnlıi· 
linde idare edildikleri ve memleketin 
()iğer mıotaknlarında ela ıniim(' silleri 
le i eclildiği takılirdc tecriibclerin 
mii bet iı saha ından alan hu miler 
6c e1eriıı, ziraat usuJlcrini dtizeltıııe, 
i tih alatr artırma ve köyleri kalkm
'dımıa yolunda <le'"1ct~e alman ' 'e alr 
nacak C'Jlan tedhirlerin hüsnii intilıah 
ve inkişaf1pa çok miisaiıl birer anıil 
~em ned olacaklarına kani bulunu· 
)oruın. Ve hu konaatla ta arrufuııı 
altındaki hu çiftlikleri, bütiin tesisat. 
h'ayvanat ve dcmirhaJariyle her:ıhcı 
Jıazineye h ediye ecliyonım. 

Çiftliklerin arnzi: .. j ile te_,isat ' c 
deıııirhaşlarını mükemmel olarak giis 
teren hir li te ili)ktir. 

Iuktazi kanuni muamelesinin 
) apılınımnr dilerim. 

K. Atatiirk 
ORMAN ÇİFTLIGi 

Ankara<la, Orman, Ya~murhaab, 
Balgat, lacun, Gil\ercinlik, Tahar, 
faimesud, Çakırlar çiftliklerinden 'ii· 
cucl bulmuş Orman çiftli;i. 

Yalova, Millet ve Baltacı ~iftlik
]cri, 

Silifkcde. Tekir 'e Sö, aka rift-' . :. 
Jiklcri, 

Dörtyolda, Portakal halı~esi ile 
Karab..tsamak ı;iftliği, 

Ta\ u ta, Pilo~lu çiftli~i. 
l - Bunlnrıla mevcucl arazi -
\ - 582 diinüm çeşitli meyn 

lıal1 ·deri. 
B - 700 cWnUnı '·fidanlıklar ~· 

buralarcln mey' alr, mey:ı.·.asız nıulıte· 
lif ) n:.lnrcla 'e çeşitlerde 650.000 fi
dan vardır.,, 

C - 400 dönüm Amerilia a•nıa 
fidanlığı "burada 650.000 kök hağ 

"·.upıu,\ n~nqn5 

O - 200 dönüm Lağ. "'burada 
88.000 ı:dod b~ omcası vardır.,, 

370 dönüm ç~itli ehıe yetiştir-

meye elveriıli bahçe. 
F - 220 clöniiın 6.600 ağaçlı zey· 

tinlik. 
H - 17 <lönüm 1.654 ağ:ıçlı por

takallık. 
. 1 - 15 dönüm ku~koıımazlık. 

K - l 00 diinüın park \'e balıı;e. 
L - 2650 dfinüm ça · ır ' 'c. yoncn· 

lık. 

;\f - 1450 cliiniim y~ni le iıı edil
miş orman. 

N - 148.000 ıllinüın kabili ziraat 
arazi ve meralar. 

1.54.729 DÔJ\' iJM ARAZİ 
2 -Bina \C tesisat. 
A - 45 n<lecl hiiyük ve küçiik <ln

ire hinnsile ikametga1ı, hüıiin mef nı
~at ' 'e demirha~lariyle Lcrnher. 

B - 7 ıuleıl l:l.000 ha kopınluk 
ağıl. 

C -· 6 aded Aydos ,.e Toro ·ay
lalarında t i edilen mandırnl~. 

D - B aılcrl at \e s ı~ırhıra ııınh u 
ahır, 

E - 7 nclt!cl uınunıi uıııhar. 
P - •J. udeıl ımnınnlık \'e otluk. 
H - 6 arlccl lıan~ar ' 'e s11nılurmn. 
J - 4 adeti lokımtn. ,ır;aziuo ve "ğ-

lence y~rlcri, Lunaımrk. 
K - 2 mlccl çe~iıli inıal:it ynpan 

fırın. 
L - ~ adı•d çiçek' c tv.yinnt nehn· 

tı yetiştirmeye ıııah:-n:- Eer. 
51 yckfın bina. 

5 - f: LI cmfö cmfö cınf<ir.ııı 
5 - Cnniı umumi dcnıirha~. 

- 13.100 haş koyuıı "kn·u·ı ·ık .. 
f erinos, Karagül: Karaman ırkl ariylc 

hunların ııı~lczlcri. 

H - 443 ha" ığır, '·Simental , Hol 
lnııda Ku"ılm, Jer ey, Gören ey, Ha
lep, yerli ırklariy)e hunların m elozlc
rj, yeni ürctll cn Om1a11 ve Teki r cins 
leri.,, 

C - 69 ba İngiliz. Arab. Mncnr 
yerli 'e hunların melezleri. Ko•u \C 

hinek atları. 58 çoban merkebi. 
D - 2.450 ba tanık •'Legorn, Ro

daı:lan<l 'eyerli ırklar.,, 
6 - Umumi can~ız dcmirha~. 
A - 16 aded traktHr. ] 3 iınmıım 

ve :hi~er düğer makine:;i \ c hilcürııle 
ziraat İflerini g(jrınekte bulunan zira· 
at ıalat ve edevatın ıtamann. 

B - 35 tonluk bir adcd <lf"niz mo· 
törü, Yalova çiftliğinde. ,. 

C - 5 ndecl Çiftliklerin nakliye 
jJeriııdc alıştırılan kam} on 'c kam
yonet. 

D - 2 aded çiftlikleri ı umumi 
Ber\·ıi lerıinile çah§'tmfon binek oto· 
mohili. 

E - 19 aded çiftliklerin umumi 
SCr\ islerinde çahştırılan binek 'e ' 1ik 
araba 1• ' 

Hatay'da Türkler 
öldür ülüyor 

Türk vatanperverlerinden Telci 
ömer de vuruldu 

Halep 12 (Hu.mi) :- Kırıkhan dı ~e An~a toförleri bahçeler-1 
Scaza11auı Haeılar naltıy.eai balan de otur.an TiWu __ . -hr ••., d 1 d 1 · Ö lh .... .-a;ı :r- e -sol ı ar. 

an ıte ~bat~er . ~~~'~ Fakat bahçeler.i yajma edildi. 
nan tertı Dd.1cesıuue V&UÜriil- Tiidc:l-r:i ıimha siya·---· u-~- lku _ .. .. "" ~ı~ ... yı r 
muftur: .. . tarma !komitesi tarafından bazır-

T.elcı Ömer Tıurk ıda vunıa hız- !laıunrıtır 
met eden bir vatanpel"vet'di. Bu ko . · :a." • • 

Mahalli ihiıkümet tarafmC:lu 1!111e ..l'Ue~ılerı de Türk-
ak · ı O · ıL- ·· ıler üeyhıne ıta.brı~ ça.lıımakta-

t :ıelp 0 
•• ~hl ~erm OD~ r.uı dır. Fakat Aleviler UDWID pro-

CVN •ı a arı aunmı tı. d ıa 
ARAPLARIN BİR SUiKASTI p~gan asına a ırıt etmemekte 

MEYDANA ÇIKARILDI dır. 
Antakya 12 (Hususn - Arap- Şa~ gaz~e.-.i, bilhassa yazdık 

lar bir yandan Türklerin keneli ~a.? ~detlı . yazılarla Arapları 
aleyhlerinde çalııtıklarmı gazete- Tudder aleyhın~ kıfkırhnaktadu
lerile ilan ederlerken diğer yan· :lar. •• A~ ç~~!:n._Karbeyaz ismin
dan Hatay Tür'l<leri aleyhinde ıui dekı T:u;.k ko~unu de basarak ~·ağ 
kastler hazırlanıaktadırlar. ma etmı~Jerdıl'. · 

Meydana çıkan bu 'Suikast pla- Antakyatln Türk nüfus memuru 
nına göre Araplar şehir dl§ında süngülendi. Türk memurJara ha· 
bulunan Türlderi imha edecelder- karet ediliyor. 
di. Mahalli hükumet lakayıt dur-

Bu suikast vaktinde haber alın- maktadır. 

Başbakanın 
beyanatı 

(B<I§tarafı 1 incide) 

ne terketmesi, bütün vatandatla
rın bu nokta üzerinde dikkatlerini 
ve tükranlarım celbetmeye liyik 
görü!ecektir. - Şiddetli alkıtlar, 
Y•taım sesleri. -

Atatürk her türlü tahıi menfa
atlerin, kendi §ahsına teveccüh 
edecek her türlü faydaların daima 
üstünde kalmıf ve daima üstünde 
kalacak olan milli varlıktır - bra
vo sesleri şiddetli alkışlar -

Bu anlayı§ıma yüksek meclisin 
ve bütün memleketin i,tirak ede
cef.inde asla tereddüt etmiyorum 
- alkışlar -

Arkadaşlar, Atatürkü bu eser
leri vücuda getirdikten ıonra hun. 
ları hazineye hiçbir bedelsiz ve 
karşılıksız terketmeıinde eıaslı ve 
büyük ve siyasi bir ideali vardır. 
Milli mücadelenin ilk gününden
beri bu memleketin kudretini de 
servetini köylülerimizin kalkın
masında, zengin ve müreffeh ol
masında gördü - alkı~lar -

KÖYLÜNÜN VERGl V AZIYETI 

Memleketin veıait ve ınenabii 
~ayet dar olduğu zamanlarda köy 
lüyü, milletimizin içtimai kitleleri 
is;inde bilhassa dikkate alınacak 
onun İf lerile bilhasga uğraşılacak 
bir mevzu olarak millete ifade et
ti. llk gündenberi Atatürk bu isti
kamette yürümektedir. Dikkat bu
yururaanız bugün köylülerimiziJı 
ve çiftçilerimizin vergi vennek hu
susunda bulundukları vaziyet di
ğer bütün içtimai kitlelerden da· 
ha müsait bir haldedir,. En ağır 
vergiler içinde bulunan köylü ilk 
gündenberi en ağırından batlaya
rak bugüne kadar mütemadiyen 
külfetini azaltmaktadı~. Bu hal, 
hükfımet üzerinde Atatürkün hiç 
şaımayan siyasi bir istikamet gibi 
mütemadi çalışmasının ve tesir et
mesinin bir neticesidir. Bu istika
mette yürüyoruz. Bugün de Ata
türkün i<ani olduğu esaslı bir ıi
yaset itikadı sudur.Bu memleke
tin kudretini~ ve servetinin art
ması için köylünün vaziyetinin ve 
iktısadi varlığının yükselmesi la
.zımdır. 

Tevessül ettiğimiz ve bütün içti
mai ve endüstriyel tedbirlerin en 
Yüksek semere1erini vermesi mem 
lcketin köylüsi1nde ve ziraatinde 
elde edeceğimiz neticelere bağlı
dır. Bunun için birkaç seneden· 
heri köylünün bugünkü çalışma
sında daha çok semere elde etme
si İçin, köylünün daha çok kıymet-
li ve daha az vasıtalarla istihsa
latını kuvvetlendirmesi ve genit
ietebilmesi ıiçin B. M. Meclisi ve 
cumhuriyet hükUınetleri 'tedbir 
aramakta, kabili tatbik olacak 
:vasıta ve tedbirleri ıköy)üye yay
mak İ§ini takip etmektedirler. 

ATATÜRK BU MÜCADELENiN 
BAŞINDADIR 

Atatürk bu mücadelenin başında 
dır. Onu takip etmekte çok dikkat 
liyiz. Atatürk bu siyasetin memle· 
ket içinde büyük faydalar ~etire
ceğine kati olarak kanidir. Dü§ün
d.ük iri çiftlik1er hükumetin yeni 
zıraatı köylüye öğretmesi için çok 
'kıy.metli saha ve va3rta olacaktır 
hakikat budur. ' 

M emleketimizin muhtelif iklim 
lerinı11e çetin ve v<."rimsiz şartlar 
altında iyi neticeler ve iyi mıı'hrul
ler alınmayacağı fikrine kartı A
tatürk bunları vücuda getirmiş
tir. He.Pimiz bunlan her vesile ile 
görüyoruz. Bunlar Ziraat vekaleti· 
nin gerek ziraatte vcgerel: ziraatın 
endüstrisinae ve her türlü terbiye 
ve y eti tirme sahalarında giri~ece
ği tecrübeler için kuvvetli mesnet 
o1ııcak1ardır. Hükumet huzurunuz 
da ve mi1let huzurunda lbu çift
liklerin b edebiz ve her türlü sart
sız hazineye terkolunma:nndRki 
yük,,,.k kıymeti tebarüz ettirmekte 
ha kik- bir &evinç duymaktadır. 
Hükumet çiftlikleri alırken bun· 
lann İyi halde muhafazasın'. da.- 1 

ha z iy.ade inkİ§aflar.mm temini 
edilmcgİnİ ıve memlekete gerek j 
tecriibeleri yaymakta ve gerek 

Sovyet Rusyada 
sekiz ordu şefi 

idanı edildi 
A s keri Tem y iz mahkemesi 

Kumandanların casusluk ya 
tığını tesbit etmiştir 

Sovyet Rusya dahiliye halk ko- 1 
miserliği organlan tarafından muh
telif tarihlerde tevkif edilen Tuha
çevski, Y akir, Uboroviç, Kork, 
Aydeman, F eldman, Prenkov ve 
Putna meselesiQin tahkikatı bitmi§ 
ve mahkemeye verilmişlerdi. 

Mevkuflar, askeri vazifelerini 
suiistimal, yeminlerinde hulf, va -
tana, Sovyetler Birliği milletlerine 
ve işçi ve köyl\i krzıl ordusuna hi· 
yanetle suçlu idiler. 

Bütün suçlular, kendilerine is
nad edilen suçlan tamamiyle itiraf 
etmişlerdi. 

Dava, 11 haziranda, Sovyetler 
Birliği yüksek divanının hususi 
mahkemesi önünde, gizli bir celse· 
de görülmüştür. 

Mahkemeye, Sovyetler Birliği 
yüksek divanı askeri mahkemesi rei. 
si Ulrik riyaset etmiştir. 

Moskova, 12 (A.A.) - Tass 
ajansı bildiriyor: Dün Sovyetler 
Birliği temyiz mahkemesi salonun
da, askeri temyiz mahkemesi reİ· 
sinin başkanlığında yapılan iİzli bir 
celsede, ceza kanununun 58 - 1. 
58 - 8 ve 58 - 11 maddesi hü. 
kümlerine giren çok mühim suçlar
la müttehcm T uhaçevski, Yakir, 
llboroviç, Kork, Aydeman, F eld
man, Primakof ve Putnamn mah· 
kemeleri görülmü_ştür. 

Mahkeme, Sovyetler Birliği hak
kında gayri dostane bir ıiya!et la· 
kib eden yabancı devletlerden biri
nin casusluk hizmetinde bulunan bu 
suçluların bu devletin askeri mah-

esaslı ve faydalı unsur olmuında 
çok dikkatli bulunacaktır. 

}'gN) ZİR,JI PROGRAM 
llı4ZIRL.1NIYtJU 

vermiştir. 

Moskova, 12 (A.A.) _, 
muhabiri bildiriyor: ~ 
mahkum edilen sekiz~ 
bugün idam olunduğu .. -m 
rilmektcd.ir. idam hükınUJll"""'"ı 
suretle ve nerede infd 
hakkında hiç bir taf silit 
mekte ve bunlar gizli tntullll""""'~ 

Atatürkün çiftrileriruiıı Tefnhm· 
da \ 'C ziraaıin inkioıaf mda ~imdh·e ka· 
dar takib etti~i .. ~f mdiye laclar

0 

ibr.nl ----------
ettiği alihyı hun<lan sonra da mu
lıaf 87.a edeceğine kani o1n~umuz bi
zim ınm aff nkiyete itimadnnıım ~ a· 
mlır. Brz Zirnı:ıt Vekaletinde, tatbik 
o1unacak yenı uı111lün \ 'e yeni faa li· 
yellerin analıtaı·larmı izah ettik. Zira· 
at \ 1eklileti ifoh:ı tedbirlerini etrnfh 
hir surctte lrnY.ırlıyarak bir proJ!ram 
Jıalinclt" .\tatiir1din 'iik~rk tım ih1ne 
arzeıle<'ek 'c viiksck ta!'' iple tatbik et 
meyr. çalı~acaktır. 

Bu ı;if ti iklcı·i ı\ tatürk C. H. Parti-
inin mnlı olarak saklı,·onhı. Şjmdi 

hazineye terkclııı<ı:- i , hir i!ef a l'İftlik 
lerin kiiyliiler için bir me.kteh, tca' ik 
cıliri hir rns ııa lıalinde kullanı lması 
""' lr.t el =ude ameli noktai nazardan 
clulın kolay \ 'C dalın münıkiin olaca· 
6ını iimiıl f'lnıcsindedir. 

ikinci. i, Cümhuriyet Halk Fırriı..-a ı 
nın l>tv;ün memlekette faali) eti hü
kumetten 8\ rı lıir ;;İvasi te~ekkü l ol· . . ' 
nıak"tan çıkını , lıülrumf'tfo m iinıtf'.ziç 
milletin ~ e ıde.. letin müşterek. hir mü· 
<w&;esi haline .. irm~ olnıa mıladır. 
Bununla Atatiirk rJe,·lcti, fırkasını 

f arketmiycrf'.k fır.kara aid olan, ftrka· 
ya olma t clii~nülmfrş 011\'1 malların 

lıazineye ia<le~inc ayrıca bir alicenap
lık ı:;rUermi~ir ki, bu da. ncnsub ol· 
makla miiftdıir oldu~ınmz C. H. 
Partiı.inin hiitiiıı efradı için ancak 
lıa1.. ecrd~ 'SC\ inç 1'ttecektir. (.a'lkt§" 
lar). 

tatiir.k, hiııe ir def:a daha keneli 
hur.ur 'f' Tuluılınm, "4ltandaşlarnı ır~
f alLmda ol<luğunu söylü}ıor. Atatiit.k 
hize bir .defo dahil kendi ışan \'e ere
finin, Htlımm ~an "'·e ~e~finde \o,e 

ktulrctinılc olduğunu &iry· lü,~r. 
Arknda~lar, milletin karıı&ında 

KttltUr lşferl 

i lkokullarda 

Ünh crsitede y.1~ 
ler<len ,elır.imize ~ele o19"~ 
ağııılamı& n~ -on1ar11 ~ 1~ 

k -· ı · •-omıte tem1c :uzerc ıır '" 
. . K . J • \iı::icJell mıştır. oınıtc >Cı; .. 

tir. ~ 
l'ıf li 11\ i iJGRf;'ffıf ~ 
Ankar.a<la dluluııarı. a,ıt ~ 

men okulu öniinıüıde~ 
fınclan itiharen Gazi .

1 -~ 
tiisiine nakledilet·ektıT· ~JJ 

Ilu fUretle Ter1'h'C ~ 
gden mu~ öi~.ettt>d,d- ff'~ 
ınuntar.anı hir Jflufred~ r · 
c.aktır. Bu oku1a Hee _.· ,I} 
kabul ~ikc·ektir. f{JJ,-~ 

ERBEST ıts.A~ ·-~ ~ 
••• (!Jlt'~ ,,

l tanhul _l~nıve ı..1k illi""". 
Jeki yaz ıat ılınde ~~ 
liYn kur hm açrla 

r·ıe 1' 
Ru \urslar ~ u eUiı 

derl"k 'l1enıler ·~le 
h-JL....., devam ed a-•..,.. · ·ne 

Kayıd kabul 1~1 
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Atatürk Dünyayı Dolaş 
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Yazan: Titayna 10 - ç viren: Vir Gül 

eyahati etrafında Baş- Caddeden içi bağırıp çağıran adamlarla dolu 
~ekile telgraf gönderdi otomobiller geçiyor. Piyangoda kazanmış~ar. 
~· ... . . Burada hergün bir keşide çekiliyor. Hergün 

• t ll/z heyecan karşısında kalbımzn bir milyon Do!ar ikramiye 
~,.maması, gene o heqecanın ver-
diği kuvvet sayesinde olmuştur,, 

"Biz öteki insanlardan daha' 
mı zekiyiz? Hayır? daha mı ça · 
lı~kanız? Her zaman için değil. 
Daha mı kuvvetliyiz? hiç de de • 
ğil. Daha mı ihtiraslıyız? Hayır. ~ (Ülit)ant l inci :;tJ)l/w.la) ı 

8A~Uftur: 
ıllf. ·QiYEKtL lSMET lNONUN~ 
fı8 ~·Çuncü umumi müfettiş T ahsın 
V ııı vuku bulmuş olan daveti Ü· 
(f ~c Şark vilayetlerini görmek 
~ haı:iranın sekizinci salı günü 

\ıldan T rabzona hareket et · 
'ttıı lrabzon - Erzurum yolu 
ha. de bu yolu dnha mükemmel 

le ifrağ maksadile başlamış 
rıı_Ycr Yer in§aatın henüz ikmal 
. emiş olduğunu gören ve bu 
~k •cbcbile bütün müfettişlik 

asında seyahatimin müşküla· 
~.takdir eden umumi müfettiş 
~ 1) \Jı:er, benim bu seyahatim· 
ı: .uınun üstünde bulunmıyan 
\octın .. askeri, mülki mahalli Par· 
cu kultür mümessillerini dolgun 
kr halinde T rabzona taplaya· 

;ıı c d ~cka ve inceliğini göstermi~ 
kıı u. Perşembe günü Polatha· 
.iltşısında o civarın enerjik ve 
1k halkı tarafından bir filotilla 
~ıırşılaştık, selamlaştık. Onu 
b·kip T rabzondan karşımıza çı· 
~ ır filotilla, başta umumi mü· 
'c tahsin Uzer ve ordu umumi 
'ik~i~i kıymetli Kazım Orbay ve 

ı sınin ark"dnşları bulunduğu 
~ beni knr~ ıladı ve birleştik. 
~ ~~a gelisim, bundan evvelki 

t!;4c 1§t~c nisbetle müstesna bir 
~' e ıntizam ~östcriyordu. Rıh· 
~ı· evvela bütiin umumi mii . 

~Ilı t..içindeki yukarda işaret et
. ııtün valiler ve yakın vila · 

' ~il kaymakamları ve her vila
trkezinin belediye reisleri ve 

t~tı 1b•imessilleri ile karşılaştım. 
~rn u.~ı~.r Şark vilayetleri hal . 

"t gonulden gelen selam, sev
~ 8l1Ygılannı bana sunarken ne 
r rn

1 
\itehassis olduRıımu ifade 

~c· ~ 
•rne bulamadığımdan bunu 

\;, ktnckeizin geçiyorum. Ondan 
~aman ordumuzun vatan 

·sağlık 
~ Servisimiz 

~- ~aaı doktorumuz Pazartuı gUıı!er1 
~ ~ beıı buçuktruı yirmiye kajar r•· 

'ttt lcıarebaneainde, CUmartest C'Unlen 

~~ıın:· ten 19 a kadar LAlcll 'I'an·are 
~lt:l illan lkiocJ daire Oç numarada 
"14lcı, <>kuY\lcuJarımıu yedi kupoo uıuka. 
._>ıı kıı.buı eder. 

~!~ lekllde dl§ doktorlam:ırz da oku• 
~"""'· ~tnu:ıo emirlerine hazır bulunmak. 
~k 1ıı doktorumuz FahretUn Dlşmen 
~ ıı kapı lstlklll caddeıılode 127 numa· 

1 
il., ~artC31 günleri saat H ile 20 ara. 
~ luncıuğu gibi doktor Necau Pak· 
~rakı;y Mahmudiye cadde31 1-2 
ı. llt k aaıı ve cuma gllnler1 ayni saat
~"'o UY1Jcuıarımızın dlşleriııe bakacal.· 

4 
Ulaıt teda\ilerlni yapacaklardrr. 

ı ~I ~mruıda Bcştkuış tramvay cacı 
~ l'fp apartımanmda stınnetçl Emtıı 
~1 tnubtaç okuyucularımızın çocuk 
4hı Unııet edecektir. 

tıı.._"' 3~11. Aksaray Pertev Eczanesi ya, 
~~lir 2 numarada sUnnetçl ve aıbhat 
t~~~ ~Urt Eşsiz KURUN doktorunuıı 
~ ~ltk tnjekatyooları beherlol yedi ku· 
t'tı it &.'bllıllde ve abonelerimize en eh· 

1~t~:aıue çocuklarının sUnnet ı:ımell· 
~rııı, Yapacaktır. 
'-· '<1 tl.ııı 
~~tre Ynzdığmıız doktor, dişçi ve sün· 
~:ııtt le llıUracaat ederken KURUN'ıın 
~dır UPonundan vrdl tane götUrmek 

~hııyuculaı unıza 
~~ ~k doktorumuz İbrahim Er
~ ~~adoluda bir memuriyete 
~ ~lııt\l 1! bdunmııktadır. Değerli 
~C\tlllıuı: bu haftadan itibaren O· 

t · 't t,/tıınızı kabul edemiyecek . 'k 1~0cuk doktorumuzu bir iki 
' r bildireceiiz. 

ve milletin her emrine her an ama· 
de gayet çevik, cesur ve iyi bakım
lı bir kuvveti tarafından selamlan
dım. Bundan duyduğum zevki ay· 
rıca kaydetmeliyim. Askerimizin 
oldukça uzun cephesi önünden geç· 
tikten sonra ancak büyiik kuman· 
danın iltizamı üzerine otomobilime 
binebildim. Ondnn sonra Trabzon, 
yalnız benim geçtiğim yol üzerinde 
değil, o yola kavuşan bütün yollar 
görünebildikleri uzunluklarınca hal.k 
tarafından kadın erkek dolu bır 
manzara ve heyecan ve alkış tufa· 
nı halinde görülmekte idi. Bu ka· 
dar saygı ve sevgi ve bağlılık ifade 
eden milli heyecan karşısında bir 
naciz l<albin durmaması yine o milli 
heyecanın verdiği kuvvet sayesinde 
ancak mümkiin olabilmiştir. Trab
zon hususi idaresinin bana kıymetli 
bir hediyesi olan köşküme geldim. 
Orada da beni yalnız bırakmadılar. 
Her liirlii yüksek misafirperverlik 
timsali ile karşılaştım. Çok rahat 
ve huzur içinde geceyi geçirdim. Bu· 
günkü cuma g\inü umumi müfettiş 
Tahsin Uzerin tertib ettiği muvafık 

b . \ı· ı· programı taki ettım. ı ayet ma· 
kamını, Cumhuriyet Halk Partisi 
merkezini, umumi mi.ifettişlik ma· 
kamını, Halkevini, belediyeyi, ku· 
mandnnlrk makamını, askeri gar· 
nizon.u ziyaret ettim. Bu makam · 
lnrın her birinde karşıluştığım he· 
yetler bana, sanl\, Cumhuriyet hü· 
kumetine \'C bütün Türk milletine 
ister istemez gurur ve azamet. kuv· 
vet ve heyecan ver~cek yüksek kıy· 
mette ve fazilette idiler. Belediye 
daire~inde, kendi muhabbetkar ar· 
zularile halk içine girmiş olan dev· 
Jetler konsolosları da bulunuyordu. 
Onlarr da görmekle ayrıca memnun 
olduğumu zikretmeliyim. Beni tek· 
rar bir daha heyecana düşüren şey 
·umandanlık dairesinden ayrılırken 
hall<ın heyecan ve tezahiirünün o· 
radan sonra gittiğim Yere kadar de
vam edi~idir. Son ~iyaretgahım 
T rabzonun askeri garnizonu oldu. 
Garnizonda kıymetli kumandanlar 

tarafından bana takdim edilen T rab· 
zon nskeri kuvvetlerimizle açık a· 
landa karşı karşıya bulunduğumuz 
dakikada duyduğum zevki tarif ede· 
mem. O kadar ki derhal askerlik 
duygularım uyandı ve onlara bulun· 
dukları dar alanda benim ve benim· 

le beraber bulunan zatların memnu· 
niyetlerini mucib olacak göste . 
ren ufacık bir tatbikat Yüpmaktan 
kendimi alamadım. Orada gördük
lerimden çok memnun oldum. Ku
mandanları tebrik ettim. lstanbul
daki görüşümi.i de bildirmiştim. o. 
nun gibi, Şarkın bu Önemli ve ge· 
niş bölgesinde yüksek kumandayı 
elinde tutan kıymetli Orgeneral Ka. 
zrm Orbaydan ve kendisi ile bera· 
her burada bulunan Korgeneral Mu. 
zaffer Ergi.iderden ve kendisine fi. 
len tatbikat yaptırmış olduğum AJ. 
bay Nuri Berközden ve bütün Şark 
ordusu komutan, !lubay \'e eratm. 
dan cok memnun kaldığımı Mare. 
şala bildirmenizi ve Mareşalın da 
kendilP.rini tebrik ve takdir etmele. 
rini arzu ettiğimi bildiririm. 

Şimdi bu dakikada Trabzon Ata
türk köşkünde bulunurken büti.in 

"-O halde? 
"- O halde, biz mükemmel bir 

makineyiz. Birçok çarkları olan 
ve ıyıce bağlanmış bulunan bir 

makine. 
"Maçonalar, vinçler, mengene· 

ler, vidalar vazifesi ne ise onu ya· 
par. Teşkilat, çok verimli güzel b~r 
makine. Bu makinenin ne fazla hır 
yeri vardır, ne bir eksiği. Her a
dam kendi yerinde. l~i idare et · 
mek, yapılana bakmak için bir iki 
baş. Azami hasılat. 

.. _ Halbuki bir A vrupada? .. 
"- Siz ayrı ayrı makine parça

larısınız. Evet, belki bu makine par. 
çalan bizde yok. Fakat ayrı ayrı. 
sınız, makineden sökülmii~ parça· 
lar. Yalnız ... 

- Yalnı7.? .. 
- Yalnız hepiniz vida olmak İs· 

tiyorsunuz. Onun için, sizin maki· 
nenin mengenesi ve kolu eksik ka· 
lıyor. Belki de henüz makineyi ku· 
racak birisi gelmedi ba~mıza . 

''Biz bir makineyiz. Siz belki 
bir müze.,, 

Şark vilayetleri Türk mümessiller 
heyetleri ile beraber geçirmekte ol
duğumuz samimi hayatın devlet, 
hükumet ve millet iştirakinin en 
yüksek enmuzecini görmekte oldu· 
ğumu söylersem buna ne kadar se· 
vineceğinizi ve benim bu derin se
vincimi bi.itün memleket ve mi1le· 
te senin ağzından ne kadar iyi sÖy· 
lenebileceğini takdir ederek gözle
rinden muhabbetle öperim. 

Ankara, 12 (A.A.) - Biiyük 
Millet Meclisinin bugünkü toplantı· 
sında Reisicumhur Atati.irkün se:ra· 
hatleri intibalarına dair Başvekil İs
met lnönüne göndermiş oldukları 
telgraf si.irekli alkışlar arasında 0 • 

kunmuş ve bunu müteakib alkı,lar 
arasında kürsüye gelen Başvekil ls
met İnönü şu beyanatta bulunmuş· 
tur:. 

Atatiirkiin oLuılu~uıııuz tcl••rarı .. ~ 

lıcpinı izi ı:c,· imlirf'rt'k 'e mıi ftclıi r e· 
dcı·<'k j, i Jın, aıli~le ıloh11lm. ;\tatiir
küıı lıı•ı: "'alın ti ıncıııleke~ İ\İn ha, ır 
ve foHl:t k~ynağulır. lıiikiııııet iÇin 
i ... tifa<lclf'rlc <loludur. \tat\irklin t•t· 
rarında Trabzon ııııılıitinılc toplanan 
hUtiin !;ark' ilü~ ctll'ri lıalkı,.11zrn giil"
tenliği mulıahheı. lıcraher c;ah~ma Ye 
azınukudrf't ınrnıha~r Tr.1ln:ondan hii· 
tün n11•mlekcte lı111.t1nınuzdtt ahctıni~ 
hulıınu)or .. Ataıiirkiin ,..<'y:ı.~ıat hu}tır 
duklan 'cr<lc lıiııııt'tiııclcn lllt'mnun 
olchıkhır

0

r rınıir 'c ıııcııııırl.ırıımza '(' 
hilha~:,a kuııınntln lıt>,t'lİnıİ7 ,e ı-u
ha, l:ırııııızn ~iisıncli~i ıııulıahhct \'l' 

takıl iri rı•rulı \ f' irıilıarln tdakki elli
~iın:zi .. j;, lrrkcn lıu ~iizleriıu:n lıuzu· 
rumı11lıı ~ c ııırrıılekt>t ınih aı·tlıc,indc 
kcfülilrrifü• aıııiıııi 1t•lırik lı;.Jerimize 
tcrdiııı:ııı olma~ını i terim. 

Aıatiirk hillıası:a hulundu~u remi· 
) et iı;iııılı• hl'rlıinlik lıi !<"rin: dcrlıal 
yıl-.ay:ın 'c nıı•rıılt>k<'tıc ~a!ı ... mak için. 
kudretli. il«•ri \C lı:ılıtivıır 11l111ak iı·in 
l:iz11n olan ne.'<' 'r kııclnıti ıl<·rl;al 
o muhite telkin cılcn hir \P.rhktır."lm 
lıas.-:ası r.cnıİ\rl ic;in H' millet İı·in ku· 
nıcn. vr.ti•tirici. 'nralJC"ı '·· ii~rrtici • 'lo • ., 

olarak kcnıl isine ha~lr h<.~a1a nuı 
hir kmlrel \'<'l'lllcl...tcdir. ı\rkada:;lar. 

Radyo Müsabaka 
-102-

Kuponu 
1 

ısım: 

Adres: 

Muharririn dolaştığı yerlerden Viyana 

Otomobilden cıkmış, yaya kaldı· neler kapandı mı, halk sanki bir ka· 
rımında gidiyord~k. Biz de halkın nalden geçer gibi, Kolona dolar. Ge-
cereyanına kapılmış koşuyorduk . celeyin de ayni kanal cereyanı ile 
Parıste böyle ko~an insan az görü· Kristobala. 
lür. Amerikalıların Kristobalde yap· 

Bir Amerikan şehri olan bu Kris. tıklan çalışmak ve uyumaktır. Eğ • 
tobal içki içmiyen bir memleket. Şu lence saatleri Kolon' da geçer. Bu· 
caddenin öbür tarafına geçtiniz mi, rada her ev bardır, lokantadır. 
K.olon'a gelirsiniz. Burası bir pa. klüptür vey? tezgahtır. 
nama şehridir. (Arkası var) 

Ak,am olup Kristobalda yazıha-

dünyanın hu~ünkü halinde milletle· 
rin lıaıı~i i tikaıııclc do~ru gıttikleri· ı 
ni '<' ııı· ı;ctiıı nıc\ zularla kar~ıhı~a· 
<aklarını tahmin etmek ki.ıı~enin ik
ticlarıida <lc~ildir. Aııııııa Tiirk mil· 
l..ti i~ : trııl'lidir ki. lıer millet ~ihi Türk 
lllİ IJı•t İn İn clt• Hı km \ C Uzak atİılP ll~" r:> 

ra~ara;ı rııe~clclcrin chrmııı ;, t.'l 'c a· 
zanıeti la "'' ıır ohınahildi:!i~den faz· 
laılır. Hu ııırmlt·kctin ılnlıil 'r hariri 
ı.iyn elle 'iicııda !!<'lirmcğ,. mc!'htır ol· 
dn~u "~erler Ye tı~raşnca~ı ınr~elr.ler 
o knclaı- c.;ctin ı::;cııi, 'c 7.ordnr. 

Türk milleti bugün bütün diin· 
yada bat1h bnwıa k 1wvet ifı:ıcle 
eden nadir milletlerden biridir. 
• Sürekli alkıdar • Bütün vatan 
daşlarımın İşit~esini isterim kj, 
Türk rr.illetine bu kuvveti veren 
amillerin basında Türk millE>tinin 
gösterdiği samimi beraberlik ~e-

ı;r, Türk milletinin, Atl\türkün etrr 
f mda bir tek vücut gibi 1'er hare
ket icin hazır bı•lunrt'a&ı hakikatı 
ve dünyava verilen bu kanaattir 
ki, onun hatlv·a kudretini te~kil 
etmektedir .• Sürekli ve şiddetli 
alkışlar • 

Atatilrke k111rsı gösterdiği sevgi 
Vo bağlılıkta Türk mill~ti yekt>"'.re 
vücut halinde mütemadiye:n Herle
yeceği ve hariçte en kuvvetli en te· 
miz sulh ve medeniy~t unsnu 
olduğu kadar. en r.etin mi>caflı!le
lere göğıünii muvaff akivetle • bra· 
vo sesleri • şiddetli ve sürekli alkıs 
lar ... karsı koyacağına yürekte~ 
emin olduğunu ~östermi~ oluyor. 
- Şi<ldet!i ve sürekli alkıslar • 

Arkada§lar Büyük Şefimiz ve 
milletimiz beraber olar k bir vü
cut gibi sevgide ve ba~llılıkta be
raberlik göıı.termekten bu memle
ketin kazandığı kudret, bütün 
kudretlerin başında p:elir ve bir 
cok milletlerin hasretle, havran
lıkla grpta ettikleri bir varhktır. 
-Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar • 

Maarif 
Cemiyetinde 

Umumi hongı ede 
neler konuşuldu? 
Tiir1· l\1nn•if Cerr:;·eti umumi 

kongresinin Ankarada yapıldığını 
yazmıştık. Kongreye Bursa saylavı 
Esad Sagay başkanlık etmiştir. 

Umumi merkez heyetinin üç se· 
nelik ç;alışmasmı gösteren raporu 

okunduktan sonra ruznameye göre 
cemiyetin idari işlerile hcsab vazi • 
yellerini incelemek üzere iki encÜ· 
men seçilmiştir. Encümenler, ce· 
miyetin faaliyetine ve bilhassa ki.il· 
ti.ir alanında yarattığı varlıklara ya· 
kından şahid olmu~lar \ e tcmiyet 
idare heyetinin çahşmasile elde edi· 
len neticelerden öti.iri.i teşekkür ey· 
lemişlerdir. 

Cemiyet bu sene Ankarada in • 
şasını bitirdiği kollej binasında ted· 
risata başlıyacaktır. Bu tedrisat bil. 
hassa ecnebi lisanları bakımından 
çok kuvvetli olacaktır. Cemiyetin, 
yurdun her tarafında açtığı okullar, 
yurdlar ve birçok irfan ocaklarile 
memleket k\ilti.irüne yaptığı büyi.ik 
hizmetlerden kongrede sitayişle bah 
s ilmiş ve yönetim kurulu ba~kanr 
Urfn saylavı B. Refet Ülgen'in bu 
hususlarda ,·erdiği izahat kongre • 
nin alkışlarını toplamıştır. 

Cemiyet, üç senede yarım mil· 
yon lira gibi bir muamele içinde he
sablarını kapamış bulunmakta, kim· 
sesiz fakir ya\'ruların tah;;illerini te· 
min etmekle de kalmayarak yurc!a 
birçok maarif abideleri de dikmiştir. 

Koııgre, ittifakla idare heyeti • 
nin başardığı işleri onaylamış ve 
umumi merkez heyetine teşekkür 
eylemiştir. Bilahare büyüklerimize 
tazim telgrafları çekilmesine k<lrar 
''erilerek yurdun kurtarıcısı ve Cum. 
huriyetin hamisi Ulu Önderle Ka -
mutay Başkanlığına ve Cemiyetin 
genel başkanı İsmet 1nöniine, Ge -
nel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmrk 
ile Parti Genel Sekreteri ve Dahili· 
ye Vekili Şiikrü Kayoya, Kültiir 
Bakanı Saffet Arık<:na kongrenin 
şiikranları ulaştırılmı~lır. 

Bundan sonra umumi mt>r kcz 
heyeti intihabı ynpılmış \'e aşağıc'~
ki zevat secilmişlerdir: 

Rnfct Ülgen Urfa snylan, N.-fi 
Atuf Erzürum saylavı. Kemal Gc· 
deleç Başvekalet rniiste: arr, Nev . 
zad Tand-:>~an Ankara volici, Ali 
Haydar Kültiir Bnkanlıöı Talim 'c 
T crb:ye üyesi, Halid Bayrnk Cc· 
yazıd saylavı, F akihc lstanbul tıay. 
lavı, Sabia Balıkesir s:ıylavı, l\flu. 
hiddin Baha Ordu e-;.ylavı. Gene:al 
Ihsan Giresun saylavı, Ihsan f l'n· 
CT\; !\ fan ri ç ve T n lim vı- T qbi•1 .. Rn~. 
kanı, Rahmi Köken lzmir savla' ı, 
Sevik Devlet Şurası üyesi, ~Avni 
Özel Bizim okul direktörü . 

Yeni heyete muvaff akiyetleı di· 
lcri'z. 
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Trabzon fethinin efsanesi 

Hoşoğlan 'kellesini 
koltuğuna almış, askerin 

önünde koşuyordu 
Of uz dokuz top mermi ile 

koparılamayan zincir 
Bir mermi ile koparılır koparılmaz derhal 

nışancının kel lesi keslldl !. 
Fatih orduları Trabzon önünel 

gelmiıti. 
Güzel kızlarını koın§u hükümdar

lara ''ererek güvenini artıran impa· 
rator Da\'İcl Fatihe mukavemet et· 
rnek kararını Yennİ§tİ. :i\luvaffak ola
madığı takdirde kızmm birini teklif 
edecek ve bu suretle kurtulacaktı. 

Tiirk a kerleri şelıre hayli yakin§· 
mı;larclı. İmparator hir heyet gön· 
dererek bir teklifte bulundu. Teklif 
şuydu: ŞeJ1irle Polathane ara::.mda 
sahilin yük~ck bir yerimle bulunan 
Ayasof ya kiliscsile kule ara~ma kn· 
Jm bir zincir kurulmuştur. Fatihin 
topçuları kırk mermi ile bu zinciri 
k'rrahilirler e Davi<l felıri derhal tes
lim edecektir .. , 

Fatih, ,ehri harple alabileceğine 
emindi. Fakat hu teklif de Türk as· 
Kerinin ni"ancılıktaki melıaretini gö.;· 
terme i itihariJe cazipti: 

- Kabul ediyorum ... 
Diye cevab Yerdi. Sonra: 
- En iyi topu '\'e en iyi nİ~ancı

yı getiriniz .. 
Emrini verdi. 
Biraz sonra top k'alm zincırın 

gerili lmhındugu iQtikamette 1'urul
du Ye endalit cclil'lleğe başlanC1r. 

Otuz <lokuz mermi atıl mı~, fak' at 
zincir k'oparılamamı§tr. Fatih lıicldet 
içindeydi: 

- Yazık! .. Ordumda niiancı 'kal
mamı! ... Diye bağırıyordu. 

Şimdi bir tek menni ile zinciri 1'0-
parmak lnzmulı. 'Ak i takdirde nlmz 
Trabzon imparatonma knr;ı . değil 
hütün dünyaya karsı kiiçük me,·kia 
dü§ecekti. 

- Kendin~ ı;ih·enir .. En ivi ni
ancr aranc:ın ... Emri nrilcliği ·vakit 

lierk'e<ı: 

mermisini atan topun ba;ıuda kanlar 
içinde yatıyordu. 

Ş~hre giren a::.kerler bir aralık 
dch~et iı,:inde knlmı,;lar. ÇUnkü bir 
ınüdılct en-el ha~ı kesilen llo~o~lanın 
kelle ini koltuğunun altına almıf; on
larla f aknt (jnlerinde ko,.makta oldu-

~ 

ğl.ınu görmüşler. Ho;oğlan ~tirül<lü-
~iinü f arketti~i yerde dii;ıııiiş ve lıir 
rlalıa kıınıldıyaınamı~. f ;te orada o
mın tiirhesini yapmı;lar. 

Niya::.i Ahmed 
ıVOT : 
Trahzonun f etlıi hakkrnda uydu

rulmuş olan im ef ~une Trahzoncla u
zun yıllar clil<len dii;memi~tir. Bunu 
hu Trahzonln hilir ve anlatır. İki 
cild Trahzon tarihi Yaz mı« olan Şev
ket hu ef.:-ane için · ~unl~rı ~·azar: 
''Vakıa nrnmnilc,·Jıirı kabrine bir kel
le aı:ılmı~ \'C ha· ı yamnclaki levhada 
''Tralızon Fatihi., ıliye yazıJnıı~"a da 
huna dair tarihlerde hir malumat 
yoktur.,, 

Müverrih onra Wh·e ediyor: 
''Bu Hoşo~lanm merkadi. bundan 

otuz beş sene en·el liedittamir açıla
rak derununda yalnız bir delikanlı 
ha:ı bulunduğunu nfüenlerdcn işit
tim . ., 

Sekiz dokuz yıl iince hir Trahzon· 
ln hu efsane hakkında hana §Öyle de
mişti: 

''H .. 1 f . ·· 1 . O;ı o;; an e sanesı ı:oy enır ve 
tiirbe~i ziyaret edilirtli. Trabzona Ru 
lar ~cldikleri vakit lıu türbede hir 
)tiHi.imanın cle~il bir hıristiyanm 
yattığını irldia ettiler. Bir lıcyct lıu
zunmcla mezar açıldı ve içinıle ha~ı 
kıhleve kar J olımnn hir olü bulun
du. Rkıyete giire .hnrada yatan hir 
Ru ınülıenıli · i imi~ .. , 

N. ~t 

. - .. R.~r .~İfancm~ lıa;ı gidecek... . , 1 •. ====== 
Dıye <lıı .. unuyordu. Çunkii otuz <lokuz ..., 
mermi ile koparılanuyan zinciri• hir lf. & & & L & & 
mermi ile koparılma!ına imkan ol
madrgmı herkcQ pekalU anlıyorclu. 

Trahzon imparatoru ve maiyeti c:e· 
'\'İnç içindeydiler: 

- Fatih öz verdi. Zinciri k"opar
amayınca sözünden dönmez... diyor 
lardı. 

Fatih' orduc:uncla karı::a~alık de,·am 
ederken birden .?:İncire doğm çevrili 
'd.uran topun yanma bir ~cnç ııüratle 
ko~tu. Dolu topu ni~anladı ve kırkın
cı merınivi ate;;Jcdi. . :. 

Kimdi bn deli? .. 
Nasıl re~aret etıni~ti ? .. . " 
Etraf kayna~tı. Her ağızdan bir 

ees geliyordu: 
- Hu hir suika~ttır. 
- '.Aldatılılıli ... 

- Hiyanete uğradık ... Dh·orıardı. 
Fatih: . 

- :Mermiyi kim attı ise 
k'esiJ;;in ... Emrini verdi. 

Genç derhal ynkalandı. 
lar; 

- Niçin topu ate;ledin? .. 
Ce,·ah ,·ereli: 
- Zinciri ktnnak için ... 
- Peki kırdın mı? .. 

kellesi 

Sordu-

- Karın olmadığı bir işe niçin 
girİ!lİn ? .. 

- ..... 
Bir ee yükeeldi: 
- Cellad ... 
Ve hir ~aniye eonra ''Ho~oğlan .. 

denen ~encin kanlı hn~ı yerde yu· 
varlnmh. 

f§te tam lm e na<la heklcnmiyen, 
akla gelıniyen bir lrnher geldi: 

- Kutlu olrnn ... Zincir k"e;:itm1~ .. 
~inıdi hinlcrr.e asker sevinçle ko· 

fU) ~rdu. K"esilC başlı ''Ho~oğlan,. son 

• Gemi kurtarma §lrkctl hUkCtmctçe satın 
alınmaktadır. 

'io lzmtr Telefon §lrketlnl hUktunet 
1.200.000 liraya alarak senede 6000 liradan 
20 senede ödlyecekUr. Diğer teferruat muza 
kere edilmektedir. 

'io tzmlrde İ§ kanununun tatbikatına başla 
nacağı için patronlar \•e !§çiler bUyUk bir 
miUng hazırlamaktadırlar. 

• Kömür yakan kamyonun tecrübeleri dUn 
Ankarada yapılmt§ ve tecrübelerde İktisat 
vekili de bulunmu~tur. 

'io lglerlne nihayet verilmekte olan K.ııdı 
klly su §lrkeU memurları Nafia vekA.lctine 
müracaat etmi§lerdlr. ÇUnkU şirket ikramiye 
vermek letememektcdlr. Diğer taraftan iş 
dalresl de meseleye vaziyet etmiştir. 

lf. Belediye 100 otoblls 1ntm ala.bilmek lçtn 
ecnebt firmalarla tema.sa gtriııml~tir. 

l/o İktisat vck!tctl deniz l§lerl mllsteoarı 

Sadullah GUney Vangö!Unde tetkikat yapmak 
ıızerc Vana gttmlııUr • 

.\'. GUınrUkler mllsteşan Adil Okuldaş şeb 
rlmlze s-elml§ ve tetkiklere ba§lamı§tır· 

l/o Amerikan kollejl bu sene mezunlarına 

dUn diploma verllmlşt;ır. 
11- Anka.raya bağlı Cihanbeyli kazıuımın 

60 k6yUnde ayni günde Atatürk bUsUeıi 
merasimle l<onulacakt.rr. 

TUrkku,unda 
Türkku~u çalı~ınalan bu ayın on 

cliirclünı·ü giinü ak~amı sona erecektir. 
Ayın 15 inci gününden itibaren inı· 
tilıanlara ha~lanarak Türkku~u kam· 
nına gidecek talebeler ayrılacaktır. 
İmtihan dört ~ün sürecek ve knmpa 
İ§tİrnk edecekler 30 haziranda ~elıri
ın izclen 1nı;niinc lıarcket edeceklerdir. 

Elektrik Şirketi m UdUr U 
bugUn geliyor 

Brükselde bulunan Elektrik ~ir
keti miiıliirii n. Di>lakrun bugün şelı 
rimize gelecektir. 

. . . 

Re i.- Gün Bir· lli.fiiwe 

Perili Gölün Esrarı ,. 
İhtiyar dostuma yazdığım mek· 

tuplarda Parisi bırakıp gittiği için 
darılrrdım. O da bana verdiği ce· 
, abbrda, doğduğu yer olan o ka· 
zadaki tabiatin güzelliklerini, şelale
lelerinde tutulan enfes balıkları an· 
lata anlata bitiremezdi, beni de o. 
raya çağımdı. 

Türkçeye çeviren: 

Vi r G ül 

Fransız hlkAyesl 
Bir gün nihayet oraya gitmeğe 

karar verdim. Arkadaşım oralara 
dair birçok hikayeler, efsaneler bi-

liyordu. Gölün kenarında balık av- kat, mühendis çok azimli bir adam. 
' !arken bana hep bu hikaye ve efsa. dır: Yağmur, kar demiyor, adam· 
neleri anlatıyordu. Bir gün, gölün tarını çalıştırıyor. 
civarında dolaşırken, karşımıza ba§· Lakin, bu mücadelede tabiat 
lanmış ve yarım kalmış bir bina ha. zorlu çıkıyor ve her tarafı bir metre 
rabesi çıktı. boyunda kaplayan kar, çalışanları işi 

Merak ettim, sordum. O da fır. bırakmağa mecbur ediyor. 
satı kaçırmadı, anlattı: işçiler ve diğer adamlar birer bi· 

Büyük harbten bir iki sene evvel rer köyden çekiliyorlar. Fakat köy-
buraya bir genç mühendis gelmiş. lüler, genç mühendisin orada kal-
Bu genç, sabahları kayığa biner, dığını göriiyorlar: 
gölün ortC\larına doğru açılırmış. Louis Messier, fabrikanın henüz 
Uzaktan sulara iskandil ettirdiğini yeni atılmış olan temelleri arasına 
ve elindeki küçük bir deftere, bir ta· kendisine küçük bir kulübe yaptırı-
kım şeyler not ettiğini görürlermiş . yor. orada yatıp kalkıyor. 

Ne yaptığım kendisine sorup Öğ· Kış geçiyor, havalar düzeliyor. 
renmek istemişler, fakat mühendis Işçiler ve diğer adamlar tekrar geli-
çok sükuti bir adammış. Esasen yorlar ve fabrikanın inşası tekrar 
köylüler kendilerine aid olmıyan iş· başlıyor. 
leri pek merak etmezlermiş.. Jn~at o yaz da bitmiyor ve er· 

Sonbahar gelince, mühendis lesi kı§, m\ihendisten başka diğer-
kalkıp gidiyor, kimse de bir daha leri gene !!ehire iniyorlar. 
onu hatırlamıyor bile. Burada sözü ihtiyar dostuma hı· 

Fakat, ertesi senenin ilkbaharın- rakayım: 
da bakıyorlar köye bir alay adam ''Benim o zamanlar bir basalt 
geliyor. Kelli felli adamlar olan bu madenim vardı. Bir gün, her za. 

atlaY8cŞ ~ 
Dinamit sabaha karşı P. jlerİO:, 

tı. Ben öğleden .s~nra. C:1ı~rııd' l 
beraber madene gıttım· 
ba§ladık. .1 par~ th 

Dinamitin patlaması 1 e kel1• f fi 
nan kayalar arasında dola~ır 
züme parlak birşey ilişti: ··ıeriııde 

Bir çakmaktı bu , ,e u 

L. M. markası vardı. . gelııJ 
llk önce aklıma bı.r§~ ko).Oıı 

ve çakmağı aldım. ceb~~.. tJ.ıt' 
Akşam köye dön~~~ulll dii1 r 

mühendisin bugün gorunlll~ll~· 
rayanlarm kulübesinde de 
drkları söyleniyordu. tsdl' 

Mühendis birdenbire 0.r111.,el' 
.. ,,ı . ~ 

kaybolmuştu. Ertesi gu":.hel1di' 
ten gelen haberlerden, mu tkik' çl' 
şirkete basalt havzasın~a t~k· 
kacağmı bildirdiğini ögr~n ~ şle~ 

Louis Me~sier, istemıyer giuı' r 
olduğum bir kazaya kurban 
. t o 

tı. ld' f ıık' 1 -t 
Kış geçti. Yaz ge 1

• llllJı ' . 
sene vilayetten kimse g_e. 0Jı.ııf>~ 
başlanan fabrika. mühen~.15~esiı ~1' 
ile yarı f almıştı... Şu~ tt~r" 
mühendis sağ olsaydr, ışe ~ ~~ 
başlanılacaktı ve bugün ~ur~tJ'I ılı" 
rabesini gördüğümüz fahrık:u. 
manian tütmeğe başlayaca .. ~lı.~ 

Köylü memnun: Çünkll )1111~ 
lar onlara kaldı, atlar gölün 

60 

bol bol içebiliyorlar. . deflb re 
K .. 1.. "h d. · bır ,,e oy u, mu en ısın öliifl r 

ortadan kaybolmasını da g 
11

1)-c!. 

rilerinin bir işi olduğuna in~ b: 1
' 

Bu işin esrarını yalnız yabancılar otele iniyorlar; kendile- man olduğu gib:, kayaların arasına 
rine köyün meşhur tatlısu balıkları dinamit koymuş ve fitilini ateşliye· yorum . ., 
ikram olunuyor. rek çekilmiştim. ~ 

Yabancılara yemek veren hiz- ' }----------------- ,,1 
metçi kadın ne konuştuklarına ku· ııf 
lak misafiri olmu§. Ağır ceza hakyer lnde: Kadın avukatlar ın ofl 

- Evet, diyorlarmış, fabrikayı Dog""ruyu günden gUne ar1•1 11 
vadide kurmalı. u t ""ArG8" 

-Üçvilayetine1ektriğinitemin saklamak! ,n uces e ,,,,. " 
edecek kadar bir elektrik kuvveti Bar oya girmek ff 
istihsal olunabilir... Fet hi adlı delikanlı takdim oıundLI jlç 

- ... En mükemmel bir depo Aleyhinde tak ibata girişi- l ııııJ· { "' 
olur... il k i lf d I stanbul avukatları aras şıflll 

- ..• Tabii kışın sular taşacak, nce es a es ne bir kadın avukat dah" k6r
1 ~~· 

yazın da her taraf kuruyacak, yal- r ucu etti ! zeredir: Hüces~c Arc;arı· rııt ~ j 
nız makineleri çalıştıracak kuvveti Diin eah:ılı lstanbul ağırcr.za hak- Cağaloğluntfu ~talçe§ J'l"ııtııı111 
temin etmek lazım. yerinde ~ahiıl olarak dinlenilen Fethi ğında 9 nurnısralı apartı bıl ~~. 

Bu sefer köylüler merak ve en- acllr lıir clelikanlrnm, ifadeeinde doğ· numaralı aairesinde oturan o)r'J 11 
dişeye düşüyorlar. Biliyorlar ki, TU)'U sakladığı kanaati uyan1111~ u kadın hukuk mezunu; ba~ııt 1 1 ~,t 
bu göl ve civarı bu şirkete aiddir. kencliııi, derhal ıne:\hucl ll!,: ıüddei- la tada Laciverd handa a"'u dB ()tı•r: 
Fakat şirket buralarını alalı yirmi umnınili~ine yollanmı~tır. Güzide Alpar ve Galat~ 13ı.1tb:ıl· 
sene olduğu halde, hiçbir işe kul- i\Hidcleiumuınilik, da\'a açmış 'e Abid hanında avukat 7 4 ııı.111 
lanmamıştır. Fethi, ak~anıü>-tÜ jandarma rnulıaf a· eddin Tahsin tnraflarından , l" 

Demek §İmdi kışın gölün suları za.ındıı ıne:"lıtıd suç nöhetçi:-i asli\'e mıştır. . in jc$", 

taşacak, her tarafı basacak. yazın 3 iincii cr.z~} a ~~ndcrilmi~tir. • "Mesleğimize girme~ 1~,c }ı~~ıı· 
da göl kuruyacak ha?. Peki yazın Rnracla eorguya çekilnıiş ,.e ağır- den kanuni visıfları haıd ıı bıl) ıı! 
balık tutamıyacaklar mı? Halbu cezaıla şahitlik ederken ~a~mlığım, yet ve istikamet erba~1? ~ıi 111\ıııde' 
ki balık köyün l;a§hca istihsalatr ve şimdi kı-ndisini topladığını rn nıüs· duğunu yakinen bildıgırtı J11İJ1 t "' 
'h d 1 t t'kl'kı k' ·r 1 · · · · h ı l · · · .. 'ne te ı· tııı-ı racatı. Hayvanların a gö den an ı ı · e ı ı ar esını ıyıce alır ayıp ve 1aysıyetımız uzerı rilı ı t~ 

ba~ka su içecek yerleri yok.. a)·ııcn tekrarlı) ahilece~ini, o ifade i- riz,. mealindeki 4: 6: 93 7 t:ıdfl Ji1I 
Derhal belediye meclisi toplanı- nin ılo~ru olclu~unu ::iiylcmi~tir. dimnamenin, usulen as 118J1"ı .11• 

yor ve belediye reisini vilayete gön- Run11n iizerinc. a"ıl if aclesinc rilcıı müddeti tekmillenince;f . bsfÔ ;ır 
dermeği kararlaştırıyorlar. Beledi- ettiği gürüldü~iintlen. hu neticenin kaydi yapılacak ve ken 

1d8,,et 
0 

ye reisi vilayette, şirket idaresi ile ağırcezaya hilclirilnıesi kararile, ıhı- zibat meclisi toplantısına 4 
görüşmeğe gidiyor. ru~ma clurıl11rnlmu~. !'uçlu, sııln·eril- narak. yemin edecektir. kadıJ1 ıı;r' 

Belediye reisi vilayette şirketin mi~tir. fstanbul barosunda Jııtarlıl el.'• 
idare adam1arile görüşmeğe muvaf. katların sayısı, kısa fası çoğı.J Jıf 
fak olamıyor: Hepsi de mezunen 1 ayyaı e piyangosun- maktadır. Yazılanların tarak çsıı\Jı 
şehirden uzakta bulunuyorlarmış. da kazananlar adliye sahasında f~a~;k ve.~ et· 

Belediye reisi suratı asık bir hal Tayyare piyangornnun ikinci ke- makta, bilhassa u d "a tıık1 

de köye dönünce meclis tekrar top· §İdesi dün hitirilmi~tir. Bu ke~idenin hukuk hakyerlerinde :ıedir· 
)anıyor ve uzun uzun düşünüp §U en hiiyiik ikramiyesi olan kırk hin Ji- tikleri sık sık görülrne ~ 
neticeye varıyorlar: ravı Aksaranla Langa cadde.-inde fı- ıhtlfıtlf 

Şimdi yazın ortası. Bir müddet rı~cı ~ıra~ı Kaınil ile Cihnn~irde Sü- KUçUk Kemal d 
sonra kış gelecek. Buraların kışına zaıı sokağında 92 numaraJa oturan yapı~ama 1 (ı11~~ 
?ayanamazlar ve işe gelecek sene Şalıah kazannu~lanlır. . J'"'İ ııırıı ıılt 1 
başlamak üzere giderler. Gelecek Kalyoncukulluğuncla Erteıııis bak- Fatih Gençler Bır ;ı:ıarı11Jıı~Jılif' 
seneye kadar da Allah kerim... kaliye ma!!aza~ında Koço. Harbiyede Şehir it •alrosu snnatk.8~ hir 

1 
Jel''. 

Bu fl.kı'rle mu··sterı"h bı'r halde hu· ı kk ı R '-p • • k 1 · lıuın Kiiru"k Kemal ıçlı~ ıertilı t Jt'
1 

rn · a. ıza, ı enuş Yapur ı - ·c esın· ' il ·ra ı .. 111111 ~ 

lunduklan için, bir gün amelelerin ıle yağr.ı Mehmecl on he~er hin lira. tertih eılilıııi ~i. 1 ~e.lcl' ı11;';rııııfl1 ~ 
gelip işe haşladığını görünce son ı\,,rııaaltınrla he~ n11ınaraıla hakka! ler poli•~e lazıı~; (fal ,ııP~0pfııfl!,, 
derece büyük bir hayrete düştüler: Vasi!. A)ılın oteli Hacı Alinin km nlmndıklaruıdnn 11 1 

•• uoc dil~ 
Go .. lde balık tutmak ''asak edı'l· S ı ı 'k' 1 · ı· k ,.~ Turaıı ti ·atr0~11 00 fıııt1811 J ala ıal on 1 -ı~cr Hn ıra ·azanmı§· ]'- tara 

mişti. Hayvanlar da gölden ayrılan larrlır. Pa~ahahçede Şi~e fahrika!'mcla yiizlerce halk P0 ı::ı 
küçük bir koldan başka bir yerden amele Veli, po. talıane arakasında Be• tılmı~tır. I" 
su içemiyorlardı. lcr pi kü' iti f ahrikasmıla amele Aınm K rdO~ (1 oııi Faik u . 1r~11 • ıiı~ 

Hulasa, şirket gölün civarında w: )farko, Balatta Franko onar hin . 11111· )ıl'ırt t' 

bi.iyük bir bina yapmağa başlıyor. lira kaıunıın~lıırrlır. İktı .. aıl \'ekiilctı nhııh ;t' 11 Jıİ'{ııı 
Ahali gene eski tesellisindedir: Sonlnrı 73 ve 49 la nilıa\'ctlı--rıcıı hi Faik Kurdo~lu hu ı; _A.ıı"ıır1

11~i lı~ jıı 
K 1 k .. b k 'd k 1 k 1 kl .ı 1 . . y ıı ... en~ .. .,, r ıÇ ı~ ge ece , ışı ıra ıp gı ece ·• etler i i;er ira amorti alaca ar~ır. JZC ını:.t ır. nrı !".' "nii111ıı•· ri 

ler.. Diğer ka?:anan numaralan ~ıraya kon- r~ktir. Miisteı.arın ~ ııkrft lrtLIİ'' 
O b. d" f . 1 k . . l . t JJI ııı ıtf sene, ır tesa u esen o ara , ın11ı:: hir lıaltle '.· ~dinci sa,_·ı faınızda ıç1111 c ı1carc . }ıtCI 

k h b 
:. . J J}l ll 

1§ akikaten erken astırıyor. Fa- bulacaksınız. Alınanyayıt ı;ıtnıcıs 
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Dünkü keşidede kazanan numaralar l'l'i\ 
\\:U ---- ....... -------------------------------------------------------------~------

Güneş-
3 -. • 

No: 

Doğansporu 
1 yendi 

Lira 
50 
50 

,,.inci devreyi galip bitiren Doğan-
f ı,,o,.Jular ikinci devrede 3 gol yediler 
de 

42 
110 
125 
212 
216 
434 
528 
573 
584: 
668 
693 
776 
814 
804 
868 
997 

500 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

• l 

1 

1015 
127 
177 
328 
426 
455 
480 
521 
54-1 
601 
666 
çı27 

50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

970 30 
98~ 200 

2087 30 
114 30 
149 15000 
175 30 

!:mir • Giine~ mn~ındnrı bir göriiniiş 3
1
7
6
7
8 3o 

~ ~ 
, ~Uıı lıne§ - Doğanspor takımları pasını yakalayan Melih, sıkı bir 419 30 

~hl' aksim stadında karıılaştılar. şütle beraberlik golünü yaptı, Jkı 507 30 
~ilı~t~.' §İmdiye kadar yapılan dakika sonra yine bir Güneş hRücf~- ~~~ 1~g 
•~ b· UJlle maçlarına nazaran çok munda soldan gelen topu e ıi 561 30 

~ dır ır seyirci kütlesi bulunuyor- 1 falsolu bir vuruşla ikinci defa İz. 619 50 's, mir k~lesine. soku_y?r. . 627 100 
~~ a.t 17 de sahaya çıkan takım· Sekız dakıka ıçınd~ 2-1 galıp ~~~ 1gg 
~:\ltat kua bir seremoniyi mü- vaziyete çıkan Güneşhler şimdı 93 100 
dil 'J:> karşıhklı şu ~ekilde dizil- oyuna tamamen hakim bir vaziyet 31S~ 30 
U~·: teler. Kısa paslarlf' yaptıkları mü- 165 100 

I~ ~ncş: Cihad - Faruk, Re§ad • temadi hücumları İzmır müdafaa- 201 30 
~or/, Rıza, Yu~I • Rebii, ibra- sı giiçlükle karışılıyor .. Melihin üst 216 30 

' ltefii, Necdet, Melih. üste kaçırdığı iki golden sonra iz- 268 30 
() d 322 100 olYan lb h' K Ad mir alyehine bir ceza vuru~un a 327 100 ~ \> spor: ra ım- aya, lb h' · d b" k ] k ) · 

~Q/: lt~ad, Nurullah, lımail - d ra ım Ylf"rın e ı~ ~ı ış a akecı- 538 30 
ı..-:rcl, M l d M h d Et en evve topa yetışıyor ve ısa 540 100 
'ti. e ıme ' a mu ' em, bir vunı~la Güneşin üçüncü go- 601 100 
~\i lünü yapıyor. 675 30 
~;~eı l ta~ımında alahaddin Bu golden sonra Güneşin esaslı 4~~~ ~~ 
botan o d"!gu~tı:n r ~ynamıyor. hakimiyeti tedrici bir surette zail 160 100 
t•ıı Sokpor ıse 1• ge ı~ın.e naza· olmağa ba~ladı. Uzun paslarla 161 100 
~ııl'. zayıf hır kadro ıle oynu- oynamağa başlayan İzmirliler 178 50 

. liak oyunu acmağa ve bu suretle Gü- 188 30 
~. em Ankaradan Kemal Ha- nesin hakimiyetinden kurtulmağa 206 500 

~~be d k"k G' 1.1 • b" m~vaffak oldular. ~~~ ~ 
) 'İh; a ı a, i.lnetıerın ır . d' k lkl h" l 

\~d Ücunıile geçti. Ve bu hücum- Şım ı oy~n b.arşı 1 1 uc~m ar 431 200 

kan birinde Refii kaleci ile kar t~ müteGv~.zın . ırh~ereya1 n adm!ştı 535 100 
a.rfı k 1d - h ld t Yalnız uneşın ucum an aıma 536 30 Ya a ıgı a e opu avu- . l · k d d - h l 552 30 .. lbrıak fi .. l b' 1 İzmır ka esme a ar uzan ıgı a 

''''tık su~e ı e guze ır go de İzmirlilerin mukabil hücumları 642 30 
lıu açır ı. Güneş müdafaasında kolaylıkla 698 30 

~dl'İ .te~likeyi atlatan İ~mirliler kesilebiliyordu. ~{~ ~ 
a,lıı. cı bır surette açılmaga başla- . . .k . . h' 923 o b/· Güneşlilerin durgun oyunu 32 ıncı da~ı . a.da hır lzmır u- • 3 
~ ka~aponın hücumlarını olduk- cumu on sekız ıçınde favulla .?ur- 93fl ~g 
~tllllieasir bir sekle sokuyor. Fa· durdduğunud~n ha;em Guneş 5~~~ 500 
>, :t1ayıf bir hÜcum hattile oyna. aleyhine pe~.a .~ı ~er i. F~kat ç~- 80 50 

e' '-il :tlllirliler galibiyeti ancak bir kilen plasa şutu Cıh~d yerınde hır 103 500 
ıı.~'a. b k · tt I M plonjonla kurtarmaga muvaffak 215 1000 

No: 

270 
304 
348 
431 
449 
517 
622 
712 
747 
797 
832 

6053 
81 

241 
261 
~31 
48S 
538 
66fl 
898 

7032 
108 
149 
150 
185 
271 
297 
320 
375 
500 
5!'12 
700 
842 
864 
887 

8147 
24.1 
298 
337 
414 
482 
487 
549 
591 
719 
738 
767 
878 
975 

9053 
72 

1\17 
124 
158 
159 
181 
199 
308 
312 
385 
432 
616 
681 
688 
838 
849 
922 
927 

10089 
180 
202 
214 
215 
221 
308 
463 
478 
528 
601 
63~ 
773 
S69 

Liral 

100 \ 
50 

500 
30 

200 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 

500 
30 
50 

100 
50 
30 

100 
100 
50 
30 
30 
50 

500 
30 
50 

200 
50 
30 
30 
30 
30 

200 
100 
30 
30 

500 
50 

200 
30 
50 
30 
30 
50 

500 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
50 
50-
50 
30 
30 

200 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 

100 
30 
50 
30 

500 
30 
30 
50 

40,000 
30 

No: 

931 
939 

11082 
115 
183 
253 
398 
626 
849 
858 
894 
928 
959 

12059 
135 
~74 
399 
460 
470 
488 
531 
586 
656 
66~ 
680 
728 
893 
945 
947 
991 

1:.MH. 
25~ 
:.:!!:i'1 
291 
314 
506 
522 
590 
739 
852 
878 
904 
918 
998 

14019 
132 
134 
185 
295 
389 
391 
585 
606 
636 
644 
716 
728 
752 
929 
965 

15129 
137 
228 
280 
326 
402 
511 
524 
591 
624 
663 
676 
679 
893 

16005 
76 
78 

123 
128 
137 
141 
163 

Liral 
50 
50 
50 
30 
30 
50 

200 
50 
30 
50 

200 
100 
50 

500 
200 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

500 
50 
30 

12000 
30 

200 
100 

30 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 

500 
50 

200 
30 
50 
30 
50 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
~o 

30 
30 

No: 

186 
189 
378 
491 
554 
636 
758 
787 
791 
867 
897 
955 
986 
99.1 

17075 
147 
233 
292 
439 
467 
485 
577 
582 
793 
806 
841 
871 
959 
998 

18148 
151 
2iE 
287 
345 
379 
433 
434 
677 
701 
730 
843 
903 
937 
985 

19004 
127 
220 
283 
322 
369 
379 
380 
45!> 
556 
589 
760 
820 
860 
909 
926 
947 
972 
975 

20051 
194 
201 
323 
~88 
457 
528 
576 
579 
763 
804 
806 
815 

21014 
100 
104 
146 
274 
28~ 

Lira 

50 
50 
50 
30 

500 
30 
30 
30 
30 

200 
30 
50 
30 

500 
30 
50 
50 
30 

500 
50 

500 
30 
30 

100 
30 
30 

500 
30 

100 
50 
30 
30 

500 
50 
30 
50 
30 

500 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
03 
30 

100 
30 
50 
30 
50 
30 

100 
30 
50 
50 
50 

500 
50 
30 

200 
30 

200 
30 
50 

100 
50 
30 

500 
500 
500 
50 
ıoo 
30 
30 

500 
30 
30 
30 
50 

No: 

398 
453 
605 
679 
694 
931 

220()6 
31 

120 
121 
126 
313 
378 
400 
433 
468 
560 
622 
801 
806 
839 
828 
911 
97! 

23007 
131 
153 
164 
165 
198 
199 
216 
296 
552 
812 
824 
981 

24009 
92 

144 
340 
196 
398 
425 
490 
583 
653 
700 
754 
856 
938 
988 

25038 
103 
107 
286 
292 
418 
544 
558 
565 
660 
768 
771 
814: 
828 
838 
206 
356 

26065 
422 
438 
486 
516 
575 
588 
656 
758 
785 
795 
9H 
841 

Lira 

100 
100 

30 
50 
30 
30 
30 
:JO 
30 

200 
30 
:~o 
30 
30 
30 
50 

500 
30 

100 
100 
500 

30 
200 
30 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 

500 
50 
30 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
50 

200 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
50 

200 
30 
30 
50 
30 
50 
50 • 
50 
50 
30 
30 
30 
~o 

500 
500 
:~o 
!50 

50 ı 
50 
30 1 

No: 

27026 
68 

118 
135 
17:.> 
187 
1S8 
26~ 
277 
342 
461 
471 
506 
626 

250313 
179 
206 
260 
325 
336 
360 
518 
526 
557 
576 
577 
617 
794: 
833 
849 
834 
876 

29161 
177 
274 
327 
343 
493 
587 
661 
859 
922 

30020 
92 

310 
322 
530 
560 
789 
983 
992 
999 

31057 
120 
148 
276 
438 
445 
525 
643 
761 
896 
929 
953 
571 

32004 
306 
478 
506 
602 
633 
780 
787 
883 
915 
929 
932 
901 

3:3003 
117 
279 
337 

Lira 

50 
50 
::ıo 

100 
JO 
;)0 

50 
30 
30 

:.!00 
100 
500 

1000 
50 
~o 
30 

500 
500 
100 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

100 
30 

10000 
30 
50 
30 
50 
30 

500 
200 
30 

500 
50 
30 

500 
50 
50 
30 
50 
50 

500 
500 
30 
30 
50 

200 
50 

200 
30 
30 
30 
fi() 

100 
50 
150 
30 
30 
ao 

No: 

527 
ti41 
655 
67 
'ı !J5 
861 
938 
YiS 

340!itl 
151 
228 
354 
391 
448 
5~:0 
544 
'~ 
836 

'17 
920 

35025 
41 

152 
161 
200 
362 
404 
537 
686 
720 
759 
770 
867 
70 

919 
925 
970 

36106 
123 
161 
181 
292 
298 
391 
406 
508 
505 
582 
591 
597 
649 
858 

37074 
138 
165 
209 
212 
365 
513 
554 
563 
575 
579 
60!i 
644 
998 

38002 
63 
64 

152 
151 
179 
::ırıs 
552 
61)6 
618 

39057 
:112 
202 
47;) 
64~ 
665 
764 
917 

Lira 

50 
50 
::ıo 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

200 
' 50 
100 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
50 
50 

. ~o 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 

100 
500 
30 

500 
50 
30 

100 
30 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
50 

100 
500 
50 
50 
50 
50 

100 
500 
50 

200 
50 
50 
30 
50 

100 
500 
50 
50 

100 
50 ~fit ırka mış vazıye e er. a: ld Oyunun bundan sonraki kıs- 246 50 

~ Q Ço çalışıyorlar. Bu gayretlı o u. . ... 
t:. tllar D ~ l l . b' mında yapılan butun gayretler ne--·---~~~~~~~··••••111~~~~~~··••••••••••••••mİ ~~ci dak"ko~dans~or lu abr~ ofn ıt- ticeyi değiştirmedi ve maç 3-1 ---------------------~------------------~== 
~ı" ı a a guze ır ırsa . · ·1 b" · 

1• 
1~or G·· k ) · .. ·· d k' Güneır.in galıbıyetı e ıttı. birkaç seri pasla Gençler kalesine sol köe.eden bir gol daha kaydet· Qı~ 1 . uneş a esı onun e ı :r k d Y 

d~ ttarışıklıkta Cihadın topu elin- Dünkü maç .. c;o durgu? ~e inen Rapid 3 üncü akikada ilk mistir. 
ı..}1 ka.r ·ı 1 · ı· h ·. zevksiz oldu. Bır buçuk saatlık bu- sayısını kaydetti. Buna Gençlerin 44 üncü daki-
'11tıı :rtrması e zmır ı mu acı 'k' · d . 'lk h 
'<ılı.ı ~eti~mesi bir oluyor. Ve fal- tün hızı yalnız 1 ın~ı h. evrenıı:ı 1 Gençler derhal mukabil taarru- kada merkez mu acim Alinin aya 
' .oir V\!ruş)a top Güneş kalesi- on beş dakikasın~ ın dısar ettı. za geçerek 6 ıncı dakikada kendi ğile mukabele etmesi üzerine dev-

itl'iy0r Günes takımı. ılk evrede çok sayılarını Viyanalılara iade etti- re 3-2 gibi hafif bir farkla Viyana 
~ li~:> Rali.p vaziyete geçen İzmir- durgun.~e !steksikz bodzutkk?e~ildcbı- ler. l!t.te bu, t·l vaziyet birinci lıl"rın lehine bitmistir. 

1 • ı. 1 k b çı ar ı ınc1 ev- :ı b" k ikinci devrede Genc.ler der-t· •~ ~aYretli bir oyun cıkanyor- ece ır oyun d k"k. d .. devrenin uzun ır ısmı üzerinde 
1~ ' '"ak d f · b" .: ı·cnı' ı"lk on be~ a 1 asın a su- h k l hal taarruıa geçerek daha ilk da--ı4~ at e ansın utun gayre- n k k .. a im o muştur. 
~,~·rtaRrncn, hücum hattı bu golle ratli bir oy~n çı .arara uç gol kikada ve Niyazinin ayağile bir 
ı, ı e·· . h" . . "b" t w t kta sonra yıne aynı tutuk 20 inci dakikada hakemin yan- gol daha kaydettı"ler . 
Qljo 0 trı1 ıtırmı• gı l gaye agır yap 1 n . h l . h 

ti}>,, :ı: ... u ettı. lı§ bir müda a esı u güzel cere-
lı -.n oynuyor. oyununa ruc . Oyunu bu suretle 3·3 ümit veri· 

~ k d . . C k f bir kadro ıle ovnayan yana kapılmış olan ovunu birden-. ci bir sekilde devam ederken 7 ir. 
ı,l'lt evrenın bundan sonrakı o zayı f 1 b' bire bozmuştur. Hafif bir hatadan 
~~lı daha fazla f zmir lehine ol· Doğansporlulard~nlh az a h1.~ şey dolayı Viyanahlar aleyhine veri- ci dakikada kalecinin hatası yü
"ti .ıa. beraber, Güneş muhacim- beklenem~zdi. Bıf ak~sa t . d~cim zünden Viyanahlar soliç HeJ ... cin 
~lll') ~e hir hayli gol fırsatı kaçırı- hatları çok muvaf ah ı .fv~ 5~1 1

·• ·ı" len penaltı, muvaffak olsa, oyuu- ayağile bir gol daha kaydettiler. 
,_,'r. iyi oyuncuları. s1:'ntr 9. e erı 1 e nu çığrından çıkaracak bir mahi- Bu golden so11ra biraz l'l\nılmış 

l~~i ,birinci devre bu suretle 1-0 sağ müdafilerıdır.. yet arzetmiş ise de Gençlerin fena Şlibi görünen Gençler birlij!i ken-
l'ın leh· b"tt' Oyun çok zevksız ve heyecansız bir vuruşu bunun sayı olmaı;ma dini toplamak iizere iken sol açık-

t. lk ıne 1 ı. b" · meydan vermedii?i için bu tehlı'ke- l k · d "~fı··, . İnci devreve Güneşliler, ba')ladı ve öyle ıttı. .. . tan ge en gü7el hir ~')a V<\ tın e 
t.. ;>ı J) l l bcgun yıne zail olmmtur. 27 İnci dakikada bir vuru! yauan Havliçek be~inci 
J \o hı ıa.ğ~cığa, lbrahimi solaçı· oğanspor u ar G l la ikinci bir. hata, bu sefer Gençler k 'k d. 

\"'~"~ ı"-eb.iiyi soliçe alarak başla- Taksim stadında a atasaray golü yap:r.a ta gecı me 1
• 

... _ h.. h d d karsıla•acaklardır ale_vhinc, tece!li etmi~ ve tam ceza Bu vazı'yet k"r~ısınd.. mukad-~, d ... ~:·~r . ucum attın a a . :ı: .. • - .... '! " 

0~ tı.~I~ d--gı~_ıklıkler va~.. .. Rapı'd- Genç/er hır- ciz~isi üzerinden yine verilen bir der bir ma.ğlfıhiveti kabul etmiş 
,.e L~a, akıkalardan ıtıbaren hu- • frikik bu sefer B:nderin bomba bulunan Ge-nçlerbirliği hiç olmaz-
e' ~ı, 1ııeç.en Gün.eş.liler, kısa P":_S· Jig"" İni 8 _ Sqendz gibi bir şütii ile Gençlerin ağları- ır.a boeraberlik savılarım temin için 
1ı ~l,d ~lllır kalesını sıkıştırmaga na takılmıştır. bütün gayretlerini ~Rrf ederek gü· 
iti 11 >," har. ~a~~ baslanstıçt~ ha.~- Ankara 12 (Hususi) - Bugün Vaziyet 2-1 olduktan sonra ,.;el paslarla ve 1.;-,mb;ne bir oyun

"\f,, U ıerı hucumlar İzmır mu· Viyanalr Rapid takımı ikinci ma- Gençler yine akınlarına devam et- la hasım kale~ine ~ı1 • ı-·l:: inişler 
6 1:trır oldukça tatırttı. çını Gençlerhirliği ile yaptı. Birin misi erse de 37 inci dakikada Ra- yapmaya başladılar. Tehlikeyi se· 

er dakika Rebiinin ileri bir ci devrede oyuun başlar başlamaz !di~ sağaçığı çok güzel bir ,ütle zen Viyana takımı tekrar hareke-

te geçerek 25 \'e 26 ıncı d:.ıkikalar
da birbirini takiben merkez mu .. 
hacimleri Bindcrin avağile iki gol 
daha kaydederek gol adedini ye
diye çıkardı. 

Yıl'lladan calısan Ar.kar lılar 
Rapidin bu iki P."olüne ancak 34 ün 

cü dakikada Niv;ı.zinin ayağile 
mukabele edebildiler. 

Avı•sturyalılar 42 i..,d C:akikada 
yine Binderin ayn!W"? sekizinci 
defa topu Gençlerbirli&i nğlarına 
taktılar. 

Ark··ra takı~1 hi,. rl...,..nzsn bir 
gol dah<\ ya'labil~ck i:.in sa~ ta
raftan biiyük bir gay:-~·ıe hızlo. 

hücuma geçti. SeJi...,in Viy:ı:ıa ka· 
lesine kadH süriik!0 vi"" r<;?tirdiği 
tO'l" Rnpid müdafii h.,.•.., h bir te
kilde durdurduf?ur.d::l.n ha!tem pe
naltı cezası vermi~ti. 

Genderbirliği rle vc-,.il'!.., bu c~· 
zayı Alinin n~•:\ğile ~ole t--.hvil et
ti ve M:ıç 8 5 Rapidin lehine neti
celendi. 

Avusturya takımı yarın son ma
çını yine sehir stadyomunda De
mirspor takımı ile oyn~"acaktır. 
Demirspor tak1mı ~·alnız: Besikta§· 
lı Hakkıyı almak niyetindedir. 
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Si~ 
Kadlrcan KAFLI Tefrika: 72 

Genç kız, Türkleri gördüğü zama n kendikendin~: "Bunlar 
korkunç değil, heybet li adam lardır!,, dem işti. Umur Beyi 

görünce ona karşı hayran lık duydu •• 
Zaten Prenses Liçya, Sinycır Ze

noya güvenemiyordu. Ondan yar
dnn isteyişi, aşağı yukan denize 
düşen yılana sarılır kabilindendi. 
adamın dostluğu herhalde kolay ko. 
lay reddedilemezdi. 

Bu düşüncelerle sabahı etti. 
Güneş doğarken kulelerden bi

rine çıktı ve son defo Türk ordusu
nu daha iyi gözden geçirmek istedi. 

* • * 
-29-

0NU SEVİYORUM! ... 
Prenses Liçya, Umur beyin genç 

bir adam olduğunu işitmişti. Fakat 
zaten ko'rkunç bir şekilde oldukları 
anlatılan Türklerin reisinin herhalde 
daha korkunç olduğunu sanıyordu. 

Sabahın solgun aydınlığında 
Türk ordusu daha heybetli görünü
yordu. Herkes yerli yerindeydi. 
Bütün hazırlıkları bittiği anlaşılıyor
du. 

Davullar çalındı. 
Tiirk ordusu kalenin etrafında 

bir cember halinde saf kurdu. Gcri
dek{ cadırların arasında gidip gel· 
meler. çoğaldı ve gemilerden çıka
rılan atlara binmiş olan birkaç 
kişi Türk saflarının ön tarafına çık
tılar. 

Bunların önünde bir delikanlı 
vardı. Çenesini ve şakaklarını ör
ten taze ve seyrek kara sakalile yu
karıya doğru kıvrık bıyıkları, başın
daki renkli ve sırmalı çevresi, sade 
ve sahibinin asaletini artıran elbise· 
sile hemen göze çarpıyordu. Onun 
at üzerinde duruşu, bakışları diğer
lerinden daha farklı ve alımlı idi. 

Genç kızın büti.in Türk ordusu· 
nu gözden geçirmek istiyen bakışla
rı şimdi yalnız ona bakıyordu. Türk-
1eri ya'kından gördüğüm zaman ken. 
Cli kendine: 

- Bunlar korkunç değil, hey
betli adamlardır. 

Demişti. 
Umur beyi görünce ona karsı 

hayranlık duydu. Onun her halinde 
sahiden büyük bir asalet buluyor
du. 

O zamana kadar tanıdığı erkek· 
lerin en sevimlisi olduğuna şüphe 
yoktu. Kim olduğunu merak etti 
ve büyük bir alaka ile yanındaki ku
mandanlardan en yakın olanına sor
du: 

- Siz Umur beyi gördünüz .. ) mu .. 

- Hayır prenses hazretleri ... 
- Öndeki atlı kimdir acaba?. 

Umur bey olmasın! 
- Zannetmem. Kumandanlar

dan biri olsa gerek. 
- Umur bey de bu kadar gene 

imişi ~ 

Biraz ileride elindeki mızrakla 
dimdik duran kır sakallı iri yan bir 
asker hiç kımıldanmadan ve dönme
den söze karıştı: 

- Prenses hazretleri izin verir
lerse kendilerine faydalı olmak isti
yorum. 

- Söyle. 
- Öndeki genç adam Umur 

beydir. Yakindan tanırım. 
- 'ası]?, 

- Sakız sinyoru Zaharyanın ya-
nında iken Jzmirde iki sene bulun
dum ve Türklere karşı harbcttim. 
Umur bey o zaman on sekiz yaşın
da idi. Ordusunu on sekiz yıllık 
bir kumandandan daha iyi idare et
ti ve harbi kazandı. 

Prenses, askerin önüne doğru 
yüriidii ve sordu: 

- Nasıl adamdır? Sözünde du
rur mu? 

- Onun yerinde başka birisi o
laydı bizi sinyor Zaharya ile birlik
te son nefcrimize kadar kılıçtan ge
cirebilirdi. Zaferler kazanmasını 
sever, fakat kan dökmekten hos . 
!anmaz. 

- Yapamıyacağı işe girmez ve 
girdiği işi herhalde dilediği gibi biti-
rır. 

- Prens Umurun sarayı Ye ya
şayışı hakkında neler biliyorsun? 

- Esir düştükten sonra geri ge
lenler anlattılar: Onun yaşayışı 
herhangi bir zabitten farksızmış 1. 
Şatafat ve paraya düşkün değildir. 
Hayatını milletinin yükselmesine 
hnsretmiştir. O kadar ki ... 

Asker sustu. Birşey söyliyecek 
olmuş, fakat vaz geçmişti. 

- Devam et!. 
- Prenses hnzretlerini alakadar 

etmez diye vaz geçtim. 
- Söyle! Belki hepsinden çok 

alakadar eder. 
- O kadar ki Tiirkler mümkün 

olduğu kadar evlendikleri ve dörde 
kadar kadın aldıkları halde Umur 
bey evlenmiyor. 

- Demek ki Prens Umurun ka· 
rıları ve cariyeleri yoktur, öyle mi~ 

- Evet. 
- Prensesin gözlerinin içindeki 

aydınlık çoğaldı ve yüzü pembeleş
ti. 

Umur beyin Prenses iriniyi esir 
ettiği halde bıraktrğım, o zamana 
kadar hiç bir kadınla yan yana gö
rülmediğini, onu çılgınca :sevenle
re karşı bir baba gibi davrandığını 
duydukça hayranlığı artıyordu. 

O zamana kadar kimsenin aşkı 
kalbine girmiyen, anasından başka 
hiç bir kadını kucaklamayan bir er· 
kek! ... 

Prenses Liçya, ancak böyle bir 
adam için "yalnız benimdir,, diye
bilir ve sevebilirdi. 

Biraz geride duran uşağına işaret 
etti ve uşak cebinden Çıkardığı bir 
altını askere verirken gittikçe artan 
bir hayranlıkla Umur beye bakmağa 
devam etti .. 

Umur bey safların önünden ge· 
çerken ara sıra duruyor; bir kuman
dnnn veya bir askere söz söyli.iyor, 
ve sonra ilerliyordu. 

Prenses Liçya biraz sonra odası
na döndii. Biiyiik aynanın önün
de durdu. Uzun uzun yuzunu, 
göğsi.inü, kollarını. boyunu ve hat
ta güliimseyişlerile bakışlarını göz
den geçirdi.. Zaten ~üzelliği ile 
meşhurdu. 

- Umur bey eşini bulamamış 
ve evlenmemiştir. Ben de öyle de
ğil miyim? 

Diyordu. 
Oturdu ve gözlerini kapayarak 

yan hulyayi.l daldı. 
Neden sonra kapı vuruldu ve 

ınabeynci elinde bir kağıdla girdi. 
Prenses sordu: 
- Nedir? 
- Umur beye verilecek cevab .. 
- Okul.. 
Bunda teslim olmayı kabul et . 

medikleri, vergi de verilemiyeceği, 
son nefere kadar döviişecekleri ya
zılıydı. 

(Arkası var) 

• 
serg-ı 

Büy·· 
müsaba 

adyo 
mıt 

Müsabakamıza iştirak etmekle 
mükemmel iki radyo sahibi 

olabileceksiniz 

Radqo müsabakamıt 
nasıl olacak ? 

,~ 
Tafsilatı okuyunuz. Daha fazla izahat allJJ 

isterseniz hergün idaremize müracaat 
edebilirsiniz 

"""' Bir müddettir ~uponlarını koyduğumuz radyo müsabakasının ~adirl 1 

yaklaşmıştır. Bunun için müsabakanın nasıl yapılacağım ctrafile bıl 
yor uz. 

1 

2 

3 

4 -

5 -

M:isabakaya radyocular da iştirak edebihrler. 

RADYOCULARIN iŞTiRAK ŞARTLARI 

i~ 
1 k üı:ere Müsabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler oma 

esas iizedne tertip edilmiştir. bilir· 
k . k ' 1 . . ~k ede Müsabakaya her uvvet ve modeldekı ma ıne er ıştıra derıW 

Müsabakaya iitirake çağıı ılan ve bunlardan iştiraki kabul e goıı· 
rin adları önceden ilan edilir. Radyo acentelerine m~;tupla~ tiri~ 
der:Jmiştiı isimleri unutulan müesseseler tafsiHit alabilirler •• ~!rptY 
edenlerle iştirak etmek için müracaat edecek firmaları pe~ 

bildireceg" iz. ..,,. 
ıf1U • 

M:Jsabakaya ıştiriik edecek radyolar memleketin tanınJU!Ş .. bt51• 
tecru hassıslarının iştirak edeceği bir fen he}•etinin muayene ve 

Nev§ehir orta okulundaki. scrg_id_e eser teşhir eden talebe 
öğretmenlerıle bırlıkte 

ne arzolunacaktır. kinelt' 
Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve Amerika rııa jlaıı 

b. b" · · f 'k 1 b" · 1 O'eıerı rınden ayrı ayrı ırcr ırıncı te rı o unacak ve ırınc ., 

edılecektir. e okLI" 

Nevşehir, 12 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Nevşehirde büyük bir 
alaka ile gezilen ortaokul sergisi 

• cok kıymetli eserleri ihtiva etmekte 
~e pek istidadlı kabiliyetleri ortaya 
çıkarmaktadır. 13 yaşında Neşetin 
yaptığı tabii büyüklükteki Atatürk 
Portresi, istiklal tablosu, birer da
kikada çizilmiş tabiatten insan kro
kilerinde Rafet ve Mazharın çizgi· 
Ieri, Mürüvvetin köy diiğünü, Ni
hal ve Reşidenin, Y~şarın meyve, 
çiçek ve semaver resimleri sergide 
en çok muvaffak olmuş eserler ara
sındadır. 

Öğretmenlerinin yaptığı tablo
lar da muhitte büyük bir kıymet ve 
ehemmiyet kazanmıştır. Bundnn 
başka Nevşchirin en tipik manzara
ları da bu sergiye değer vermekte· 
dir. · 

Kız talebenin çok büyük bir mu
vaffakiyetle yapmış oldukları dikiş 
ve nakış işleri arasında da Nihalin, 
Sabahntin, Müşerrefin ropları ve 
sabahlıkları pek İnce bir zevk taşı · 
maktadır. Beyaz çocuk takımları, 
ôlıızler ve İç çamaşrrlan ar.-sında da 

olanlar ekseriyeti teşkil ediyor. 
Coğrafya ve tabiiye koleksiyon. 

!arı, fizik alet1eri de talebenin yap. 
tığı gtizel ve değerli resimler arasın. 
dndır. 

Sergi, kaymakamın idare ettiği 
bir açılma töreni ile bugi.in açılmış
tır. Kalabalık bir ziyaretçi akını sa
lonları doldurmaktcıdır. 

6 - Müsabakada birinci gelen radyolardan bireri satın alınacak " 
yucular müsabakasında b:rinci gelenlere hediye edilecektir. 

OKUYUCU LARI MJZIN iŞTiRAK ŞARTLARI 

1 
,,, •• 

t 20 o u ol· ı - Ki lRUN Gazetesile neşretmekte olduğumuz kuponlar azılı 
en son on beş gün içinde, aşağıda istediğimiz malümatın ~cı ,oıı 
duğu bir kağıt ile birlikte bize gönderilmiş olacaktır on altı 
gelecek mektuplar müsabakaya iştirak ettirilmez. bir W 

2 - Okuyucularımızın biriktirdiği yüz yirmi adetten ibaret ta~ rı içitı 
KONSER kım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika rad~0: ait "1U# 

5jehrl'mi11 ; llnl/.eı:itıdc•rı: yalnız birisine i~tirak olunabilir ... Her iki radyo makincsın 
1 r:: 1 ı sa bakaya girmek için iki talnm kupon göndermek ıazınıdır . . . l.<>.1937 alı ~ccl'~İ _;-at 2 ele}} - d 

\İıııizdc )apılrwak ol:ın (Mcııılckı•t 3 - Kuponlarla gönderilecek kagıtta
0

şu mallımat bulunmalı ır · 
~;e<·clcriııin) ilk açılış ııwra iıııiııtlı· ı /\ - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 

kı) mt'tli 'iyoloniı.tlcriıııi;ı;clcn Hı·ı·ai B - Senesi. 
ilt• l ıc~l<'kiir ~luzaff er Fıratlı CE~iı• C - Lı:mba aclecli 

\t' Hnqıııt) lım :ıları ı;ala<'nklarıl ı r. D - Kendi adresihiz. faı· 
Bu ıııii anıere iı,:in m rıra ela, ı:li~ ı· E - Markanın ismi. rkaıar 

1 ) oktur. Herke .. !!cl!'lıil ir. 4 - M iicldeti içinde gelen cevaplar tasnif edilecek hangi rııa 'ki birirı' 
·- da 1 "1'" Bir konferans 1 la rey alırsa o markayı int:hap eden okuyucular arasın. radyo 

lJt•\O;f/u flal/;t•ı;indl'rı: ayrılacaktır, b:rine bir Avrupa diğerine de bir Arnerıka 
J 5 Haziran 9:;7 şalı giiııii ı-anl kircsi hediye edilecektir. dert 

13,30 ela E, iıııizin Tt>pthn~mıluki Ek sik kus: on larınızı paze"cmiz f dareslt1 
llll'l'k~z lıinaı;;nıcJ:ı Jıir toplantı Yapıla- ' edarik erfebll irSJnlz , 
C'aktKı~·· Kuponları biı:ktirmeği ihmal etmeyiniz. ~ nd•/5er"İ'' 

01ıfcrıııı~: E ki 'e wni ııııııı~~- VAKiT Propaga 
rC'l telfıkki lcri ıııc' zumııhı (Bay Sc· 

-Başka?. 
.1 pek yüksek bir emekle başarılmı~ 

ı ı ı il ı l'\ 1 ii ıı ı tı::t.) tarafını l mı ' !.'rİ 1 nck ı i r. J fllllt:ı!!ltılflllUUııı'.t!illfllllllfl:ıtıııuıııııı:uıııMıuı:ııU!Hl~11tt1llllllll IUlflııııııuııııııııııuuıııtlllllliı ll!llll~ rllllllmıtı 
nu lopl:uıtı) a lıcrke, ~clclıilir. 
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ava hücumlarına karşı korunma 
~~~~c .. Vi•ktifcı; ~eferberlik ı • ı d e ? 

~!'al]ı lwrumna r;arelcritı; "gunun luırn - 1.-im:ı·a tam- çare erı ne er ır 
~;~/~;;:.'~~~:~~ ~;:~~c::,~~: ;:: • 

~J·a:dığu111:: ilıi :ya:.r cııı·,.fld 
CVt cl/;i giinl.:ii ~ayılanmı::.· 

• 1~11. Y ang:n bombaları nı ev 
1 lıahhındaki )'OZl)'t da bugiin 

Yangın bombalarının tesiri - Alınacak f etbirler -

masln Ye elhi ı:ı Hrilıııe~i fikıi doğ· 
ru de~ilrlir. Eca. eıı <lerin <liisiiııiiliir
sc hii) le hfr ~cyiıı nıaıJıleıcıı ınfünkiin 
olına<lı~ı ncıiı·csine :n rılır. ilir mas· 
kc bir i~ aleti eilıı<l i r. Oııu ta~ı) ıın o· 
nun kullaııılıııa111 Jm,ıı mal.ı nıııcli 
'c :-ııhlıi cihcttc;ı tanıaıııcu ı 'cti~ıııi" • 1' .. 

oru:: 

~ 
-.ıgın hoınhalarr br.ton evlerde 
tatıyı d ler ve çatı ara ımf a 

d )allar, muhit geniş ele ol~a 
;\aın eden •c.: irile en k:ılm Jın

. bil yakar~ su ile ei)ndiirüle· 
1 
rbilakis ii tüne 611 diikiiliincc 

t ~lla parlar ''<' patlayıcı te~irle· 
flddet: artar. A lıc:an cv]erıle i~c 
t\ • .. r 

~ 1 )'cıkar, hii) le C\ lerde hnrnı· 

Ev etfaiqesi nasıl teşkil edilir?. 
udni bultııadan bulunduğu çatı ara· j 
lığının. telı likeli kısmından uı.akl a,tt
rılır \'e hu ıı;urctle az t•>k zararsız ha· 
le ı;Ptirilir. Bunu için ce~aretle hera· 
her eeaJı tı:liın ele Jazımdıt. 

Bnınbalann herı.ıraf ctli lıııel'i tı~ıı-

1 1 ;\ ~ • 
. 1 • 

1 [ıf 11 

i'ı!~I~ 

\C ınii aid lınlılc olıımlHlır. Jl:ıJlmki 
lıall.ın lıir kı~ııır. ~cnıklnr. ihtiyar' e 
lıa,ıalar. ıııa kc kııllanamnzlar. BU" 
mm için km' e!li 'c tam tılılıatli ol· 
11ıak ~arttır. 

Faal \ anlıııırı IPFkilıita mw•k~ 'e· . .. 
ri!mesi 7arııriıliı-. P:ı:.~if lıalka ı:;eliıı-

'c sı~ k k ·· ı .·· J \ ı;rıın - yapına mum"un o • 

1 ii ınuhtdiftir. llirkaı; tipik ıııi~al ilı· 
İT.alı f'flf'lim: E~et ııralık ~P-ni~ \e 

tak İmal rz 'e yatııeı e~ya ela yok İı>E' 
o halde ckserİYa hııınhayı ortaya tlo~
rıı siirerek ii;t!rinı: kunt atmak kafi 
ı;clelıilir \'C lıüyl<"cc tanıanıen yanma· 
eı beklenir. Uu iıledl ~l'kl c az tesadüf 
olunur. )i'akat ek crİ\a ratı lar çok 
tak.;inıatlı w: lıa~ıktı~. ıiu scbcplf' 
lıoınhanın yiikı-ek !ıarart'lle \'anma_ı 
'I' etrafa kın lcrm I ar Faı;nıaıo ı yiizüw 
ılen yanpı:rn tf'h 1 ik<'sİ f azlaılır. Ri.iylt' 
lıaldc va honıhan tımıaıııen ~ah ara· 

Çntı aras111da ''U'" b,ıfundurmah, llaı·a /wrımnW$ırlU hazır bir 

rc ki hunlar hiiyitl... t•k t'rİ)CIİ l<'~kil 
ederler, faal ziimrt y i eiikfmetlc i~lc· 
rini ı;örınektcn alıi.:oyaıııı)<wak eıır<'l" 
le lıarckel Y<' onları Hizuınc:uz ) ere 
yormamaya elıcııııııİ) et vcrıııclcri lfi· 
ZlllHlır. 

FAAL VE GAJ'J:/ FA JD ITAtK 
4\ 
Cıv ROMIJA/, ua 'A l\ARfıl 

l ÇAR/~: 
~ ........_ Utton e' lerde çatr anı ıııJa 
~: tnüı:aic1 lıi!;bir şey hulımdur· 

' lı"'ı lınldc ı·atr ar:ı ında hır as .. 
,
1
, 

1 ıanıri olan eşya ımıntazaın 
~~ .. 

'Wmgm<r 1.-ar~ı <;<ı!,; malı:.urlwlur 

ba~lar. Bu hoınhan bertaraf etmek i· J 
çin <le gene kutu kullanmak \'e açık 
lıir yere nakletmek lazımdır. Bu hom 
ha yandığ1 zaman ıııa' im tırak 'e ıh· 
lıati hozan hir Fİ5 nc~re<ler. 

çatr ara.~ı 

<lrr. Fakat lwr ihtimale kar~ı ayrıca 
t-u dolu kova \'ey:ı fıçılar da lıulun· 
durmalıdır. Aralık t:ılsinıat <lurnrla· 
rı alı~aı>sız telörglİ ile olmalıdır. 
TAITRIB BO.UBALARINA KAR.~/ 

KORUNMA 

lı;-;ınd~n uzakla«tırıııalı. ·alıud hir 
l'"' '> ::. 

ıd Otıiiude olarak tarzıln konul· 
ırki i-.lcmevc \'e hnrckt'le nıani 

l~f.EKTRON - TllEUMIT 
BOMlULARI Tahrih bonıbalarınm eeab te~iri 

patlamada husule ı;clen ha\'a tazyikin· 
ılccl ir. En ağır hombalar hir k:ıç yih: 
metre muhitinde ~idcletli zelzele tc· 
ı-iri yapan ~ar ıntıİar haı:-ıl ederler. 
Bütün talırilı bomiıalarmda en telıli· 

Aktif halk ci~rııııı Ye rulmu mntlu• 
ha muYnf1k olanlndır. Hunlar nın ke 
'c ınÜ\'ellidiillımnu· a fıletelrini kul· 
]anmaya alı~ınış olurlar. Hu ziiıııre 
\'c itfai}c~i \C ctımi ·et \C yarılım t<'Ş" 

kilatı \'e diğer k1tnJarılır. Btmlara kır 
rıınma elhise~i de 'erilir. IJiğcr lıal~ 
harekete mcrlııır değildir. Hatta Jıa· 
rekcttcn sakıııınalıdır. Şehri terke 
talıi ve merhur olımyan lıalk için sr 
~ınaklar her nc\'İ telılikryc. lıatta hel 
ki nıa~kcniıı l,.iıfj gclıııiycccği ) eni 
gazlara karı hile en cınin yerlerdir,, 

o lıııaz~a telı l ikc~i:r. hir 1ııra r a almaln. IJ:ı .. • 
~ . 
ı~'ı Çatının alı .. aıl knrıılarına lıu· 

c d' ;> ~İı ıreklere ynngma karşı <la)a· 

l 'tıaıldclcr iırıncli, vahud veni 
llt ı . , 

ı 1 a <'ntı,·ı vaul"ma kar"t da,·a· 
q~ • J • ~ ~ J 

tar/'apıaıı yaptırmalr, yahucl ha~· 
3 un lıclonarnıc çatı yapnıal!:_ 

yanan homhan içiwJe kuııı hu lunan 
hir kovaya kürekl•· koyarak fütünii 
de kumladı"tan fOtıura. ılı~arı ;ı:ötiir· 
m<-k n~ vere diikti"ıl-ten •onra çahnk 
)~ının hitnıe"i için f:lrafa da~ıtnıak la 
zrnıd ır. Bu hazan en ga~ 1'İ mih.aitl ' c 
f cna hir rnce·hurivettir. En çok la\' i· 
Ye edilt"?cek 1mıl

0 

c·atı aralı~ınd<l ıw· 
;,i~ı;e hir yer,le ~P~İ~ ' e açık andık· 
la kum bul undurarak yanan homha· 
yr hu kuma p:ömınck 'e l'Önme"-ını 
beklemek lazımd ı r. Dü,cıı yarıgm 
bombalarının cimini yani fosforlu 
mu. vok~a elektron • thermitli mi ol· 
cJu;;u~u ev itfaivc~i tefrik eclemiye· 

Kapalı yerde Je ktını l a zararsız 
hale gelehilıliği luılde lıerhaltle açık 
lıa\'ada l'Iİindiiriilm~k lazımılır ki du
manı zarar ,·ermcı:.in. Kiir;iih /osf or 
yangınları yüzde hf'~ kiipf en itriol 
ıııalıl\ılü il~ .,öncliirülehilir. 

keli ~ey. hu c;arsmtı \'C par<;alnr ol·--------------

,~ Dalı:t ileri tedbir, çatula kunı 
~ ko, :ı Ye su lmlunclurıııaktır. 

lıe khonıha kımıla ba tırılır. Kii· 
~ .. aldırılır \"e su ile de tntu~an 

0rtdiirüliir. 

rtl EV ITFİl'ESI: 

Ev itf alyesi iı:in çatı aralı~nıda 
ıııü«aid bir ver ayrılır. Ve hura,,ı kum 
torlıalarile kiiçiik boıııh:ı parc:alarına 
karı;ı temin olunur. Aralıktaki <lirf'k· 
lerin laı:; h<'zlt'rlc ı;anlınıı:mun Yan· • > • 

gına kar~ı ~ok fa)'clas1 \'arılır. Burada 

Şubeye davet 

~t cktroıı • therınit) yangın lıom· 
~?1 ö .diinnek herk~ten hck· 
~l 1Yec•cği için her enle kü~ük lıir 
!ıt e kıt;: ı bulundurmak lazım ge· 
l~ıBu kıtacık e'k criya ya~lı erkek 
~) tal h en olur. 

... . 

en az hir de ~az ına~k<-~İ lıulıuııııalı. 
ev itfaiyc;ı,inin clhLelcıi 'iiı-uda uy· 
;ı:un ve rnıw;ık olıııalı. hatta müııı· 

kiin~e '.:ant;ınılau mütcc85İr olınıyarı 
clhi~e p:iymcli. 

makta hcrah<"r te-:r ~alıa.ı oldukça 
malıcluttur. Bunlarıı kar~ı korunma 
tedbiri anrak nadir aJı,·alde Ye mü· 
lıim nıiie~~e"alla ittilıaz olunur. (3 • 

·1" ın. kalınlr~ında l'eton örtüler.) Talı 
rih homhalarma kım•r en mcin ınelrc, 
c\'in en alt ktulır. B~clruııılar en mii· 
;,aittir. E~er C\"İn (,odnıınu yokı-a t-n 
yakın bodruma ilti.-a çaresi aranrr. 
:Miiınkün dc~ihe o zaman c\'in alt 
katına p:irilir. Hod,.nmlar tahrih hoııı 
hal arına kar~r takvİ) e edilmek ~artiy· 
le en iyi sığınma yeri olduğu gihi ı;a· 
za kar~ı hazırlanın.ık ~artiyle <le en 

Ü.~1.-iirlar A:!ihcrlif,· Şııbc.çindc11: 1 
l - 33::? tlogıııııhı ,·c hunlarla 

muaıııcle giircn aşkeri orta elıliyetnn· 
mc i bulunan kı .. a lıizıııct ~craitini 
kazanmış crla 9:n yı 1ı tcııınııızun 
hırind ~linii Y cılck ~uh<n ok11lıınrla 
hulunınak iizl'rc e' kedileccklerclir. 
Elı 1 İYelnaııırlPrİ it• hi rHkte lı :u: i r:mm 
) irn;i sekiziıwi öiİııii fuhcyc ı:clcreK 
ı-c' k mulıtaralarını almalıırı. 

ı·eğinclen herhalde su kullannıahclır. 
Zira bundan claha hüyük zararlar ha· 
~ıl olahilir. 

FOSfOlnU !JOMRALAR: 

Yanp:m bomh ılarına kar~r. hafif 
~az ma~kf'le1 iyle talimler yaparak 
)'<'lİ~nıek llizımdır. İ) i p:az .. ı~ma~1<lır. ~tıı Cltııı İ;ar,.Iİ vt•rilir \'Crilnı<'Z ".alı 

da ''Ya ri,·nnııcla hıılnnaı·ak o· 
;,~. itruirc i. yımpw hornhalan ılii· 

11
' 111!''- clalıa iız:-ınıi Jıarrkf't ıl<'r<'· 

Su erpilıli~i 1.:ınıan tehlike atla· 
tılım~ lık ini' erir. Fakat su tehalılıur 
ettikten on .. a homha t..l~rar yanmıya 

E\' itfaiycl'İne kolaylık olmak iı;in 
<:atı arn,ına kadar Hı horıısıı uzatıırnk 
Yf' lıir lını tnııı lııılt• 111lurnwk f n) <lulr· 

r, 1Z 1 KA T:.)f KORUNMA 

2 - Kı·a hizmet ~craitiııi kazan· 
mı:. olup da taııı yiiksck a kt·ri dıli· 
yetııaıııeleriııi lıcniiz ~ubc~ c kıı) det
ti rnıcıniş olanları nıl:ı ağu .. to onunn 
kaılar uhe,·c ~clcrck ka\lllarını )ııp· 
trrıııalnrı ilan olunur. 

Hunun ,·a~ııa l ar. rııa,..ke, t'lhi~e 'e 
~az ... ,~ınak.larıdır. Fakat lıerkc-.c hir 

ATEŞ ÜLKESiNDE - Büyük seya hat kitabı 1049 uncu numaradan beri devam ediyor. Almancadan çeviren : Damar Arıl<oğlu. 
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niçin burada bulunuyorlar~ Onla· 
rın uzun sırıklarla sahile yaklaşma· 
larım menetmi~tim 1 

Dudaklarına kadar sararmış, !!!ol· 
ınuş olan Ardar kekeliyerek dile 
dcyncklcri gösterdi ve anlattı: 

- Balık tutmak istiyorlardı. 
Geç farkına vardını, geldiğimde va· 
kit geçmişti. 

Zenciler balık tutınak istemişler, 
göle yaklaşmışlar: fakat bir zaman 
sonra timsahlar zencilere ~aldırarak 
Üçünü parçalamışlnr; Ardar gürül
tüyü, feryadı duyarak yetişmiş, 
~encilcrden birini kolundan tutup 
bir timsahın ağzından çekip çıkar • 
rnış !. 

Yaralr zenci biraz ileride bitkin 
bir halde yerde yatıyordu; ısırılımo 
bacağındaki koca bir yaradan oluk 
8ibi kan akıyordu. 

Onun yanına koştum; ona yar· 
dım etmek, hayatını kurtarmak İtı· 
liyordum. Yazık ki yanımda sarğı 
Yoktu. Kanın akıp gitmesine mani 
olmak için yarayı derhal otlarla lı· 
kayıp kapamak İ!tedim, fakat fay
da etmedi ; pek fa:ı1a kan zayi eden 
~enci birkaç dakika sonra öldii. 

Gölde üç zencinin parçalanmı§ 
cesedi etrafında timsahlar kudunmış 
cleliler gibi biribirlerine saldırarak 
Vah et gürültüleri arasında siyah, 
llı.un kuyruklarile su yüzündeki kan 
köpüklerini kamçılryorlardı. 

Gözlerimi bu korkunç, dehşet 
!!açan manzaradan hemen çevirdim. 

Ardar, lcesiirden kendini kaybct
lhi , yilksesle inliyordu. Onun ya
nına gittim: 

- Ardar kendine gel, sabır ,.c 

ATEŞ ULKF.SlNDE 

tahammül etmeğe mecburuz. Daha 
büyük felaketlere maruz kalmadığı. 
mıza ;:ükredelinı. 

Dedim. 

Konak mahalline giden yolumu
zun üzerinde bir leylek sürüsii var· 
dı. Aralarından geçmek ıztırarında 
idik. Burada aç leylekler de insan• 
lara saldırıyorlar. Kendimizi ınuha. 
faza ettik. 

l labi göliinde dört sün kaldım. 
Afrikunın diğer göllerinin hiç birin· 
de bu göliin Üzerinde ve geniş bdtuk 
lrkta bulunan leylekler kadar cok 
leylek görmedim, ~ 

Afrikada kışlayan leylekler biz. 
dekiler gibi lak lak ederek ötmüyor· 
lar. Yavaş yavaş çıvıldamalarla 
etrafta kanat açıyorlar. Bu leylek· 

ler pek yüktıeklerde uçamıyorlar. 
Tehlike anında uzc:ıklara kanat ac:· 

tıklcırr vakit ancak }'erden iki ii
0

ç 
metre yukarı kalkabiliyorlar. Sonra 
kendilerini yere bırakıyorlar. 

Tetkik ettim, bu leylekler ilk
bahar ba§langıeında göı.c çarpacak 
derecede ralıahıız oluyorlar. J !ep 
bir araya toplanıyorlar, ak§aından 
sonra gecenin karanlığında tıpkı bir 
kumandaya tabi aı-ker gibi, h,.psi 
birden ha\'alanrp cenubn doğru kn· 
nat açarak uçuyorlar. 

Leyleklerle devamlı surette bir 
arada yaşıyan turnaların hal1eri çok 
komiktir. Bunlar uzun palmiyelere 

konar.=ık, boğazlarını kaldırarak yük 
sek ~e~le bağmlar, bunlar da ayni 
gece kıılak arkadaşlarının takib et· 
tikleri istikamete doğru kanot açıp 
yollanırlar. 

ATEŞ ÜLKESiNDE 

Ayni zamanda elile dağı göste· 
riyordu. Orada oldukça uzak bir 
yerde iki üç cüce hayalini görür gi· 
bi oldunı. Zannedersem onlar da 
bizleri tetkik ediyorlardı. 

Mihlorda emir verdim: 

- Şu adamlardan bir tanesini 
daha tutup buraya getir. 

Onlar zencinin ve köpeğin kendi 
Üzerlerine geldiklerini anladılar. Sür. 
ntle firar ederek gözden kayboldu • 
lar. 

Birkaç dakika sonra Mihlord bir 
nazik vücudü kolları üzerinde ta · 
~ıyarak avdet etti. Bu sefer gelen 
erkek değil, kadmdr. T alamuk ka. 
drnları yalnız önlerini ince deniz o· 
tundC\n kısa bir önlükle kapryorlar. 

Kadın, erkek tarafından sevindc 
karşılandı. Şaşkınlığıma. hayreti~ıe 
me pnyan yoktu. Çünkü burada 
11almrnın dağlarında meçhul bir a. 
lemde heycrnnlı bir macera.. Ma • 
danı T alamuk korkmuyordu. Onu 
mütebessim bir simfl ile dostane 
karştlC\dım. Birkaç hurma takdim 
r.ttiğim znman bilafiitür gülerek al· 
clı, yedi. 

Şimdi iki mini mini insan ,ua • 
t51nda §iddetli bir mübahase ba§la· 
nuştı. Şüphe yok ki bizim hakkı • 
mızda idi. Fakat hiç bir kelimesini 
<ınlıyamıyordum. Hallerinden an • 
laşılryordu ki artık bizden korkmu . 
yorlardı. 

Bu adamcıklar bende iyi bir İn· 
tiba hasıl ettiler. Aralarında çar • 
çabuk dostluk teessüs etti. 

l-ı:.opeğe hiç dostane bakmıyorlar· 
rh. Galiba köpe1< hakkında hiç bir 
fikirleri yoktu. En ufak bir korku 
~seri dahi güstcrıniyorlardı. Çünkü 1 
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köpek onlarn yaklaştığı vakit geriye 
itiyorlar, kovuyorlardı. 

Deveme ve eşyalarıma hayretle 
bakıyorlar, temas etmeğe cesaret 
edemiyorlardr. 

Bu iki adamcık bu dağda elbet 
yalnız olarak bulunmuyorlardı. Bu 
civarda meskun biiyiik bir cüceler 
kabilesinin yakınında bulunduğu • 
mu anlamakta geçikmedim. 

Bana alışmalarını temin için bu 
çiftleri bir zaman yanımda alıkoy • 
mağa karar· verdim, kabilelerinin 
reisi ile aramda belki m;inasebct tc 
sisine yardım edebilirlerdi. 

Cücelerim güzeldiler. Derileri
nin renkleri açık esmerdi, erkek 
elli beş, kadın otuz yaşından fazlu 
değildi. T alamuk efendinin uzun-

luğu yiiz on, hanımının doksan 
santim kadardı. Biçimsiz, sivri bii· 
viik bir kafo, uzun bir kulak, cılız 
bacaklar üzerinde çok ~işman bir 
karın bir kubbe gibi kalwrıyordu. 

Göğsii diiz, kolları ince ve u
zundu: tıpkı maymunu benziyordu. 

Yanımda arablar, Mihlord 'c 
köpeğim olduğu halde kadın erkek 
iki cücenin rchberliğile civarda bir 
araştırma yaptım. Gölden üç kilo· 
metre uZC\kta bir vadi yanında cüce 
kabilesini buldum. Kadın, erke!: 
çocuk, iki yi.iz kişi kadar vardı. Bu· 
rada kaya kovuklarında ve çıkıntı· 
lar altında meskun bulunuyorlardr. 
Yarık \'C oyuklar içinde ot lan yo.pıl
mış evler de gördüm. 

ileride taştan yapılım muntazam 
ateş ocakları, birçok kuş kC'mjklc-ri, 
parçalannnş ada tavşanı derileri d:ı· 
ğmık bir halde bulunuyordu. 

Bu ateş ocaklarını ciicclcr çıJI. 
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Beyoğlu Vakıf larD~r~~~t;~fügü- ilanlarİ 1 
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o~ yeminli ehli vukuf tarafından tama. 
mına on bin beş yüz lira kıymet takdir 

olunan Beşiktaşta Tcşvikiye mahaUcsin. 

b\..IRSA 
Pangaltı Elmadağ caddesi 33 No· h ev 

12 . 5. 937 

de eski ikinci karakolhane ve yeni Ka. '' " " 51 .. ,. Wz.aıarında ytldp \fart:UI olanlar, 1ıM 
ttade oıwr.mele conmJımUı. !. 

ır: 
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AÇLl l< . 
H.:ıJuuuJa.ı ~'lthanc sokağında eski 22 yeni 1.2.7 Yukarda yazılı akar kiraya verilmek üzere açık artır.maya konulmU§tUr. b. 

numaralar ile mürakkam gayri menkuul teki ilerin 21 / 6 1937 paazrte~i günü aaat 15dc Beyoğlu vakıfflar direktörlüğU 
Mal 12 de k•PIUUf .... lJO fl.)·a~n uı. 

ilan tarihinden itibaren otuz gün mi.id. mülhaka kalemınc gelmelerı. (3242) Roman PARALAR 
• ~terııu C27 - Pezeta 
•Dolar l213. - • lı.lark ;ıs, ... 
• Fr-.olı ll4- • Zlotı 23 -
• t.lret 12.; - • Perıgo ?4 -
• Belçika P'r 4- • Ley u-
'Drahmt 2.J- •Dinar ~2 -

Hava urumu Tür 
. . 
i : 
: 

ıl 
• 18vtçre Fı ..,;;; Yen 

detle açık arttırmaya konulmuş olup 

birinci açık arttırma 16/ 7 /937 tarihinde 
tesadüf eden cuma günü saat 16 da dai. 
rede yapılacak ve k:ymcti muhammenc. 
sinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 

takdirde on beş gün uzatılarak ikinci 
açık arttırması dahi 2/ 8/ 937 tarihine 
tesadüf eden pazartesi aynı mahal ve 

Büyük Piyangosu • t.eva 23 ~ • K.roo tırv~ 3'J -
i : 
f 

Yeni çıktı 

saatte yapılacaktır. İsteklilerin kıymeti 
muhammcnesinin yüzde yedi buçuğu 
nisbctindc pey akçesi veya milli banka 
mektubu ibraz etmeleri lazımdır. 

3. üncü keşide 111emmuz 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 

• 1<1orUı 
•Kron Çf!k. 
•Şilin Avu" 

• LoodT9 

• Nevyorll 
•Parti 
• MJIAno 

G6 -
i5 -
23-

Ç6K 
62J. 
O,iS70 

17 il7:ı 
JH1S6p 

•Altın IOi>:? -
• Banknnt 2:,.; 

L ~ R 
• Viyana 4;2()',?j 

• lııladrt" 13 S!ıi:J 

: Daiıtma yeri VAKfl Küt~ 
ı ! Fiab 50 kurut 

1 
ı: / 
: .. ,.,.;-
! ............................................ , 

• Berltıı l X7u 
• Va~on -l IG;?j 

• BrlltuıeJ 4~9.> • Bud&Peftl 3 9$jJ 

• Atfnıt bi 3() • BllkY"q 107 l9 
• CeM.-n 34-1-1) •Bel~ 3400:; 
• Sotya 63S9io • YokoM.ın. "J 7"43 
• Am~temıı.°' 1433:? • Moekon 23 (!S.) 

• PT1.t ~2.62'\() • ı::tokbolnı 30~~ 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Oda No. Beher odanın 

Muhammen icarı 
Lira K. 

Bilyükada Yalı Altınorclu Dölaplcij 2 ila ı o 25 00 
11 ,, 16 35 00 

Otelindeki 17,,21 30 00 
mayan ipotekli alacaklılar ile diğer ala- odalar 
kadaranın irtifak hakkr sahiplerinin bu 22, 26, 27 31 10 oo 
haklarınr ve hususile faiz ve masarife 23, 25, 28, 30 15 00 

dair olan iddialannı ilan tarihinden iti. 24, 29 35 oo 
haren yirmi gün zarbnda evrakı müsbi. Yukanda yazılı odalar mevsimlik kiraya verilecektir. İsteklilerin 18/6/937 

telerile birlikte dairemize bildirmeleri tarihine miisadif cuma günü saat 14 de re 7,5 pey akçelerile Adalar Malmüdür. 
lazımrhr Aksi takdirde hakları tapu sicil lüğündc müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. (3312) 
JcriJc sabit olmayanlara şatış bedelinin-----------------------------

paylcışmasmdan hariç kalacakları ve da. 
ha fazla malumat almak istiyenlcrin bu 

İ§e dair dairemiıin 934/1374 dosya irae 
izahat vc.l'ileccği gibi müddeti kanuni. 
yui için de daireye asılacak olan a~ık 

ÖGl,E lS'EŞRll.A'M 

Al{ŞAlU NEŞRll'ATI: 

18,30 plılkla dans muusikisl 19,30 kon!c. 
ra.DS: Ordu saylııvı Selim Sırrı l'arcan (İn· 

gfltercdc terbiye meselesi) 20,00 Müzeyyen 
ve arkadaşları tnrl\!ın<lım TUrk muslklııl ve 
halle rınrkıları 20,30 Ömer nıza tnrn!ındnn 
nrah<:n söylev 20,t5 Muzaffer ve arkada,ıarı 
tarnfınd:ın Tilrlc ınuslldsl ve halk oarkıları 
(Saat nynt'). 21.uı ORKESTRA: 22,1~ ajans 
ve bor~ tınberlcrl ve e,rtcşt g;UnUn programı 

Takvim 
PAZAR Pazarteai 

l~i Hazira t.a. Haziran 
4 R. Ahır 5 R. Ahı~ 

unu~, 428 428 
GUD llatıf> 19.41 194~ 
Sa b(ll'I D8.J1JllZ 300 3,00 
:ısı• oR.ma.zı 1214 12 J ..ı 
lk1nı11 nıu.n&%1 1ti,T4 16 l ;'i 
ıUr.oaın namazı ı9,4r 1942 
Yaı.ı na.mazı 2( 4.1 2?.45 
hmllk 208 S.08 

rııın s-ecea rtınıen 164 16.:i 

arttırma şartnamesini okuyabilecekleri 
ve yirmi senelik taviz bedelinin mÜJte. 

riyc ait olup miltcrakiı:n verginin his. 
seyc düşen kısmının borçl\lya ait oldu. 
ğu ilan olunur.. (2216) 

12,30 pllkla TUrk musikisi 12.50 havaCl1s 
13,00 Bcyojlu Halkevl göslerlt yolu tarafın
dan bir temsil 14.00 Son 

Ytlm k&IR.D g1\nl<:~ 201 200 
22,30 p1ı\kla ııolol:ır. opera ve operet pan;r. iılıııı:ı!"'!'~-----.... --.--------= ._ _____ ,... _____ ~ 
lnrı 23,00 SON. 

F 
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mahirane bir şekilde yapını§lardı. 
Cücelerin silahları yay, ok, sapan ta. 
§l ve sert papirus ağacından yapıl. 
mış mızraklardan ibaretti. 

Y anlanna yaklaştığım zaman bi· 
ıi §İckletli &ıpan taşı yağmuru ile 
karşıladılar. Yanımızda kendilerin· 
den iki kişi görünce düşmanlıktan 
vaz geçtiler. Bu kabilenin içinde 
birşey pek ziyade hayretimi mucib 
oldu: Bunların arasında hiç ihtiyar 
yoktu! 

Fransız kongosunda yaşayan 
yamyamlar, çalışamaz bir hale ge -
len ihtiyarları öldürürler, etlerini ke· 
hab yapıp yerler. 1.htimal ki burada 
da öyle ihtiyarlarını yiyen küçük 
boylu yamyamlar arasında bulunu
yordum. Ocaklarda gördüğüm in· 
san kemiklerinin bakiye~i bu kana· 
etlerimi kuvvetlendirmeğe kafi idi. 
Bu kemikler arasında bacak, ayak, 
kol, parmak kemikleri vardı, fakat 
kafa tası yoktu. Bunun sebebini 
anlamamıştım. Bu aralık Mihlord 
bir keşifde bulundu. Ber.i bir ma· 
ğaraya götürdü. Burada kat kat 
yığılmış kafa taslan görülüyordu. 

Bu ciiceler kabilesinde erkekler 
pek terbiyesiz, geçimsiz ve kavgacı 
idi; bize asla dostluk göstermiyor . 
lardı. Kadınlara, her zaman yanım. 
da taşıdığım mavi boncuklardan he
diye ettim; pek memnun oldular, 
kocalarını yakalayarak getirdiler; 
bizimle dostça münasebette bulun· 
mağa mecbur ettiler. 

Esasen bütün Afrika seyahatim· 
de bu mavi boncukların pek sihirli 
tesirini görmüştüm. 

Bu kabilenin hayatını tetkik et· 
tim. Oklarile avlanmak, tuzakla 
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ada tavşanı, kertenkele, sümüklü 
böcek yakalamak, hurma toplamak 
surctile geçiniyorlardı. Zevk ve 
sefa içinde, endişesiz hayat 'rüyor
lar. Şu halde bu yamyamlığa ne 
mana vermeli} Bunun herhalde 
başka bir sebebi olmalı idi; bu be]. 
ki de dindarane bir mana taşıyo•du. 

Birkaç cüceyi zorla tutup kuru 
kafa dolu mağaraya götürdiiğüm 
zaman acı bir vaveyla kopardılar, 
mukaddes yere girmemek için ha. 
ğırıp çağırmağa başladılar. Anla~. 
mak için yaptığım işaretler ve sarf. 
ettiğim emekler hep boşn bitti. 

Bu kebilenin içinde gözleri z,..kfı 
parıltısı taşıyan tek bir ki~iye rast 
gelmedim. Hiç birisine hiç bir şey 
anlatamadım; bu adamlarda11 hoş • 
lanmcıdrm, onların da benden hoş· 
lanmadıkları görülüyordu; kısa bir 
zaman içinde etrafımdan dağılıp 
kaybo!dular; ben de adamlarımla 
birlikte oradan ayrıldım. 

Birçok timsahlar gölden kamya 
çıkıp dolaştıkları için çadırımı sahil
de kurmağa cesaret edemedi-n. Ko. 
nak mahalli olarak gölden bir kılo· 
metre uzakta yüksek bir tepenin üs
tünü seçtim. Buradan bütiin ~ohi 
bir bakışta 'görebiliyordum. 1600 
metre vüsatinde olan bu göl, bin 
metre irtifamda sarp ve yüksek .-:a~
lar arasında bulunuyor. Gölün e:
rafmdaki dik kayalarm manza·~sı 
pek güzeldi. 

Koyu yeşil renkli olan sol hak. 
kında daha esaslı tetkikat yapab:I. 
mek icin her tarafını dolaşıp ~örmek 
lazımdı. Bilhassa bu gölde· balık 
yaşayıp yaşamadığını mcrnk cdi. 
yordum. 
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Seyahatimde suları aşmak için 
yanımda bulundurduğum açılır ka· 
panır muşamba sandalımı kulanma· 
nın sırası gelmişti. .Sandalı eşycım 
orasından çıkarıp kurdum; göle İn· 
dirdim. 

Gölde timsahlar bulunduğunu 
biliyorduk. Onun için bu gezinti 
pek tehlikeli olabilirdi. Bu sebeble 
yanıma timsahlara karşı kullanmak 
iizerc tüfek, barut, küçük el bomba. 
lan aldım. Bunlardan başka bu kor· 
kunç hayvanla pek yakından temas 
etmek lazım geldiği zaman kullan· 
mak üzere beşer metre uzunluğun
da bir kac tane ucları sivri karğı al. 
dım. Sa~dala bi~dim. Sandalımla 
gölü dolaşmağa başladım. 

Timsahlar gölde alışık olmadık • 
lan böyle bir şeyi görünce şaşırmı§· 
lardı. Buna rağmen içlerinden be. 
ni takib edenler oldu: bunlara karşı 
kücük el bombalarını kullanmRğa 
mc~bur oldum. infilak neticesinde 
ölen balıkların da su yüzüne c;,ıktık. 
hırını gördüm. Merakım ha1ledil . 
mişti. Gölde halık vardı; büyük • 
li.ikleri de bir metreye yakındı. T et
kik1crim arasında gölün suyunun 
tuzlu olduğunu da ôğrendim. 

Sahra ortasında volkanik arazide 
bulunan bu gölün hususi avsafı ha
iz olduğu anlaşılıyordu. 

Gölün cenubunda kilometrelerce 
uzaklara doğru i1er1iyen derin, geniş 
bir dere olduğunu gördiinı. Bütün 
şimali Afrikanm göllerinde olduğu 
gibi Habi gölünde de akıntı vardı. 

Bu akıntı yer altından cereyan 
ediyor. Bu yüzden suyun üstü, 
d imrı bir karardn bulunuyor, eksil· 
miyar, artmıyordu. 

•• 
Suyun derinliğini 140 metre 

tahmin ettim. Zemin sert taştall 
müteşckildi. Dipten ilerliyen sıcak 
lav çamurları pek aşağılarda hay • 
vanlarm ve ncbatlarm yaşaması.na 
imkan bırakmamıştı. Birçok yerl~· 
de sıcak suyun golün yüzünden. ~·· 
bine inmesi mutatken burada bıla -
kis aşağıdan yukarıya yükseliyordu, 
suyun yüzünde 2 7, altında 4 2 dere· 
ce hararet bulunuyordu. 

Birçok kırlangıçlar yüksek kaya· 
nın bir tarafında yuva yapmışlaft 
sesleri havayı dolduruyor, diğer ta· 
rafta yeııil palmiye ku§aklarında s.J• 

ym;z leyİeklcr, turnalar, sahilde .. ça
mura sokulmuı timsahlar sörülu • 
yordu. 

B. ~ ra be· 
ır zaman sonra uu manza k 

ni sıkmağa ba§ladı. Bu sıra~ .; 
·narda arablann Ye zencilerin bır~ e 
kanşan yüksek seslerle öteye berıt 
koşarak çığrıştıklarmı ve uzun 81~r· 
hula timsahları kovaladıklarını S 

dım. . n 
B h. h . J-. bır a 

u ıç O§Urna iıtmecıı :. k,leıe 
evvel karaya çıkmak için kure a'r 
sarıldım. Öfkelenen timscıhları~a)ra 
sesleri duyuluyordu. Ar~a ar )&Jl 

attığım dinamit kapsolü ıle •bol\J 
yol üzerinde ilerliyordunı. akı· 
dinamitten telef olan, yah_ud yafıtt • 
nan hayvanlar, diğerlerı tarartı j}e 
dan derhal parçalanıyor, çatı 
yeniyordu. aP 

Ancak sahile geldiğim z~~r.el' .• tU .., 
farkına vardım; suyun us t J3ll 
çevre kırmızı renkle bulannıt§ ~ıı • 
öldürülen timsahların kanına 1 1ı:: 
zemiyordu. Ardarm yardırn~kefl 
sandaldan ayağımı karaya ata 

ona sordum: daflll"' 
- Ardar ne oldu~· Bu a 
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...,, Behçet Uzcan 
Mürettip Nuıret 

F 1t - KURUN 13 HAZlRRAN 1936 

SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

SATILIK KAGiR HANE 
4 _ Beyoğlunda İstiklal caddesine ya

kın Bekar sokağında 10 numaralı 
g odalı bahçeli ve ayrıca çama~ır
lığı ve çamaşırlığında iki odayı ha
vi kagir hane satılıktır. 

SATILIK KJ.GlR HANE . 

5 _ Çemberlitaşta Peykhane caddes·ı·n· 
de kagir ı 8-20 odalı iki kapılı d~r: 
katlı apartıman tertibine elv.erışlı 

ve hali hazırda dahi müfrez daırele
ri havi kagir hane çok ucuz satı · 

hktır. 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR . 
11 _ Maltepe ile Bostancı arasındakı 

Küçükyalı istasyonu ittisalinde 17 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 
arşın fiatlar uygundur. 

SATILIK APARTIMAN 

14 _ Arnavutköyle Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda • 
1 hamanu havi apartıman satılık· 
t:r. Son fiyat 5000 liradır. İstek · 
lilerin servisim:ze müracaatları. 

SATILIK KAGiR KONAK 
16 _ Nişantaşında birinci so~akta on 

be odalı Marm:ıra, Bogaza, Ih
ıa!ur, Yıldız ve Meci~iye. köyüne 
k d r nezareti fevkaladesı ve a· a a k. 
p~rtıman tarzında ta sı~ath, ha· 
vagazı terkos, elektri~ tesısatım ve 
vasi bahçeyi havi kagır konak mak 
t 17000 liraya satılıktır. Talip uan _ 
olanların servisimize muracaatları. 

SATILIK EV ARANIYR 
ZO - Fener yolundan Boıtancıya kadar 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat
mak isteyenlerin son fiyat ve eve 
dair izahatlarile servisimize nıüra • 
caatları. 

SATILIK YALI ARSASI 
24 _ Üsküdarda Şemsipaşa nam m.~

halde Direkli yalı arsası namı.c 

maruf iki bin beş y:.iz metre mu
rabbaını mütecaviz ve kırk met· 

;J reden fazla sahili bulunan bir ar-
'.:;i sa derunundaki köşkl~ veya~~d 
ı ayrı ayn satılıktır. Görmek ıçın 
.. v AKIT Propaganda servisine 

müracaat. 
SATILIK OTOMOBiL 200 URA 

29 _Takside çalışır, hususi için çok ı 
elverişli az benzin serfeder. liis. 

tikleri iyi bir halde. 
Karaköyde Şal benzin depoımna. 

müracaat. "V. P. 1453., 

BULUNMAZ FIRSAT 
31 - Şişli ile Bomonti arasında çok 

itinalı yapılmış sekiz odalı mo
dern \'C kübik kargir ev sa.t~lık.. 

tır ve bahçesi çok m~ta.~md~:· 
Arzu edenlerin Servısımıze mu
racaatları. 

YÜZÜK TAŞI GiBi KIYMETLl 
ARSA 

32 - Pangaltı ch·arında ıki yüz k~-
a,...m arsa maktuan 1200 lı-sur ·w T 

1 
k 

raya satılıktır. !~fs~ at a ~a 
istiyenlerin Servısımıı.e mura
caatları. 

33 - Arı kovanı bulundu başka mil-
racaat edilmemesi. . . 

Vakıt Propaganda servıs.ı 

GENÇ BiR BA y AN iŞ ARIYO~ 
34 - Ortaokuldan mezun genç _bır ~a

yan iş arıyor muhasebe: :ıyazıye 
daktilo işleri yapabılır. Arzu ve .. t 

edenlerin Servisimize muracaa • 
ları. 

BiR BA y AN iŞ ARIYOR 

35 _ 20 yaşında bir bayan yazı ve h~
sab işleri arıyor. Arzu edenlerın 
Servisimize müracaatlah. 

SATILIK APARTIMAN ARANIYOR 
36 - Taksim, Cihangir, ~açka. taraf

larında deniz nezaretı olmak §ar
tile on on beş bin lira arasında 

yeni yapı ve kon~or.lu apa~tıman 
aranıyor satmak ıstıyenlerın 

37 - Arnavutköy civarınd:ı dı:_nize al.t
mış adım mesafede 9 ila on bın 
metre murabbaı arsa satılıktır. 

Depo. apartıman, olel inşasına 
çok müsaittir ve fiyatı ~o~ ~ive. 
rişlidir. isteklilerin Servısımıze. 

MÜFREZ ARSALAR 
38 - Çengelköyünde sahilde satılık 

müfrez :ırsalar mevcuttur. 
Taliplerin Servisimize müracaat~ 
lan. 

iŞ ARIYOR .. 
39 _ Ortamektcptcn mezun bir :W-~ 

genci 20-30 lira ücretle bır tı
cari müessesede çalışmak isti
yor. İtibari kefalet. ''ere~iiir. ts
tiycnlcrin Scn•isimıze muracaat
ları. 

. b . 1 1 l'k dar olanların ve a satmak istiyenlcrın ve u ış er e a a a .. Bunları almak y VAKiT Propaganda servisine muracaat-Ankara caddesinde VAKiT Yurdunda 
lan. 

Mühim kola~hklar 
Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • 
ları olanlar. 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir at;Jam göndererek 

veya bizzat gelerek 
temas etmelidirler. 

servisimizle 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Oku ucularımıza hizmet olmak Ü· 

,:g~ ıdaki hususlarda kendilerine zere a:s . . .b . 
lazım olacak kolaylıkları kendılerı gı ı 
düy.lnüp halledecek, işlerini görecek • 
tir: 

1 _Mobilya, eşya vesaire satmak ve· 

ya almak isti yenler, 

2 _ Katip, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan· 
lar. 

3 - Kiralık, satılık ev, apartıman, dü~
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak,. kı
raya vermek. Almak veya satmak 15 • 

tiyenlcr. 

4 _ Ders vermek veya almak istiyen-

5 _ Otomobil almak satmak veya it • 
letmek istiyenlcr. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. .. 
7 - Tercüme ettirmek vey~ tercu~e: 
1 Yapmak istiyenler bu hızmetlerını 
er k .. 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabu gore-
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN • 
DA SERViSi) nde bu işlerle meşgul 
olmak üzere aynca bir büro vücuda ge· 
tirmiştir. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.-

maz. • . 
Vakit Propağanda Servm 

Vakit Yurdu Ankara Cad. lıtanbul 
Posta kutusu 46 Telefon 24370 
Telgıraf: Propaganda Vakıt 

Mühendis veya Fen Memuru Aranıyor 
Devlet Demiryolları 9 cu lşletm~ 

DlrektörlUğUndeo: 
. . . übeli bir mühendis veya fen memuru aranıyor. fn~aat :.şlerın:~e tecr. t klilerin Sirkecide Devlet Dcmiryollları 9 

iktidarına gore verılecektır. ste . A 3309) 
..d .. l·· ~ une müracaatları ılan olunur· ( )etme mu ur ug 

Maa§t 
cu İJ. 
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• 
iŞ adamlarına ve 

Mühim 
müesseselere 
fırsat 

Jstanbul Telefon Direktörlüğilnden: 
1937 - 1938 telefon rehberi bastırılmak üzeredir. Telefon rehberi 16000 

adet basılacak, abonelerimize dağıtılacak, memleketimizin büyük şehirlerile bütün 

ecnebi memleketlerine gönderilecektir. Buna binaen bu rehberler en kuvvetli, en 

pratik ve en verimli bir propaganda vasıtası olacaktır. Bu 16000 telefon rehberi 

günün her saatinde binlerce zat tarafından elde bulundurulacak, münderecatın
dan ıehirler içinde ve ecnebi memleketlerde bulunanlar haberdar olacaklar, bu 

yüzden ilan veren zevat kendi ihtiyacına, mesleğine ve arzusuna göre istifade et· 
mit olacaktır. 

İşini, mesleğini. mamulat ve mahsulatını velhasıl herı türlü varlığını her • 

kese, her muhite tanıtmak için iyi bir fırsat olan telefon rehberine ilan veriniz. 

Pek yakında tab'ına baılanacak rehbere ilan vermek ve ilan şartlarını öğ 
renmek üzere Abonman Dairemize müracaat buyurunuz. {3314) 

F 
1 
z 
1 
L 
ÇiL iLACI 

Kültür Bakanhğından: - Birinci sınıf Operatör -

Dr. CAFE~ T~ YY ~Hl 
1. - Orta okullarda Türkçe, Tarih-Coğrafya, Riyaziye, Tabiiye, Fmn~ı:::~. 

~lmanca ve İngilizce öğretmeni olmak istiyenler için bu yıl sınav yapılacaktır. 
2. - Sınavlar 1 eylUJ çarşamba &ünü İstanbul tlniversitesind.: başlıyacaktır. 
3. - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) - Türk olmaları, 

B) - 20 den aıağı ve 45 den yukarı yaşta olmamaları, 
C) - Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden mahku • 

miyetleri olmadığı hakkında Mahalli vilayet veya kaza idare heyetinden iıir maz

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

D) - Her tilrlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeye mani vücut arızaların· 
Clan salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

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

öğretmen okullarından mezun olanların en az iki des senesi öğretmenlik et
miş bulunmaları gerektir. 

4. - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav sorulan üniversite ve Yüksek öğ· 
retmen okulu talebesinin takip ettiği 'ders müfredatından seçilecektir. Bundan 
baıka sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktır. 

5. - Namzetler sınavda kazandıkları takdirde ı 702 numaralı kanunun ı. in· 
ci ,ddesinde gösterilen dereceler dahilinde herhangibir orta öğretmen okulu 
yaröğrc~menliğine atanacaklardır, 

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

~) - Nilfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 

B) - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalannın asıl veyahut 
ıuretleri, 

C) - Hüsnühal mazbatası, 

ru, 
D) - Mahalli kültür idaresinden nilm'.!:lesine tevfikan tasdikli sıhhat rapo -

E) - Mahalli Kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş. 

F) -- Altı adet 4X6,5 bilyüklüğilnde kartonsuZo fotoğrafları, 
Bu vesikaların en son 1-8-193 7 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmiş 

olması lazımdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya evrakı müsbitesi 
n oksan gönderilmiş bulunan istldalar h'akkında muamele yaptlmıya::aktır. 

(1455) (3191) 

Manfsada yaptırılacak Atatürk anıt 
projesi müsabaka şartları 

Manisa Valiliğinden: 
l - Manisada bir Atatürk anıtı yapılacaktır. 
2 - Bu anıt için "50000,, lira sarfolunacaktır. 

3 - Anıt projesinin ihzarı müsabakaya konulmuştur. Müddeti 1 Haziran 
937 1 Teşrinisani 937 ye kadardır. 

4 - Müsabakaya iştirak edeceklerin en az Güzel Sanatlar Akademisini bitiı 
miş Tilrk sanatkarı olmaları ~arttır. . 

5 - Müsabakaya iştirak edeceklerin hazırlayacakları proje ve maketler 
1 Teşrinisani 937 pazartesi günü saat on altıya kadar İstanbul Güzel Sanatlar 
~kademisi Direktörlüğüne teslim etmeleri §arttır. Projeler Akademiye kapa! 
zarfla rümuz usulile teslim edilecektir. 

j 

ı 

6 - Maketler en az 1/50 büyüklüğünde olacaktır. 

7 - Anıt kaidesinde kullanılacak taş nevinin tayini heykeltraşın takdirine 
bırakılmıştır. 

8 - Müsabakaya iştirak edecek olanlar abidenin dikileceği yere ait planı 
ve fotoğrafları İstanbul Güzel Sanatlar Aka:demisi Direktörlilğünde görebilirler 
ve diğer malumatı alabilirler. 

9 - Proje ve maketler İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde müteşekkil ve 
isimleri mahfuz olan jüri azaları tarafından tetkik edilerek en muvafıkı beğeni. 
Jecek ve jilrinin buna dair verdiği karar Dahiliye Vekaletinde müteşekkil Ahi· 
deler Komisyonunun tasdikinden sonrakatiyet kesbeyliyecektir. Bu suretle beğe. 
nilen ve taı;;dik edilen eser realize edilecektir. 

1 O - M üsahakada birinciliği kazanan eser için •• 1000,, lira, ikinciliği kaza· 
nan eser için "500,. lira mükafat verilecektir (3126) 

Telefon abonelerimizin 
nazarı dikkatine 

l stanbul. 1 ele/on Direktörlüğünden: 
1937 - 1938 telefon rehberi tabettirilmek üzere olduğundan halen el 

de bulunan rehberde büyük harfle, meslek sırasında küçük ilanı bulunan a\>one-

lerimiz 3-7-937 tarihine kadar yeni rehberde devam Cidip etmiyeceklerini 
bildirmedikleri takdirde buna ait kararname mucibince ilanları yeni rehberde de 
aynen neşredilerek tarifesi mucibince ücretleri tahsil edilecektir. Bu kabil vazi-

yette olanlarla yeni rehbere bu şekildekayıt arzusunda bulunan abonelerimizin 
Abonman dairesine müracaat buyurmaları. (3313) 

8&hlbt: ASDııl US ' Neşriyat DirektörU: Retlk Ahmet Sevenglı 

Umumi cerrahı vı:ı sınır, dımag 

cerrahisi mütehassısı 
Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik • "Yüz. meme, karın bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahları M n c c !I nen 
S den 10 a kadar ri U 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

- No. ı Telefon: 44086 -

.. -lliılDr. lHSAN SAM! __ _ 

GONOKOK A ŞJSJ 
Belsoğukh..:ğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo
lu Sultan Mahmut türb~si. No. 113. 

KıRU!V dok toru 
Necaettln Atas agu l 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

l..51elide Tayyare apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalannı kabul eder. 
Cumartesi gilnleri 14 den 20 ye kldaı 
muayene parasızdır. 

1ramvay tarifesi 
1 Hazirandan ve yC'ni iliı.:.ıa kadar pa· 

zardan başka günlerde 
GiDiŞ - GELiŞ CE'!ilELI 

tik Son 
No. Yollar kalkış kalkış 

-{/) 
ıo 

Şişli • Tünel 15.40 23.40 - Tünel _ Şl§l! 6.00 -{/) 24.00 r ...... :;;t§ll _ Beyazıt 6.20 23.15 
<il 11 

Beyazıt • Şişli 7.0!! 24..00 
tt:ı 
Ilı Harbiye _ 1' atib t>.;:ıv ::4.;:ıu 
tı1 12 Fatih _ Harbiye 6.45 x 23.40 
til A C/l ..... Harbiye • Aksaray 6.40 2·1.-

12 ı Aksaray _ Harbiye 11.157 23.20 

Takatm _ Sirkeci 7.15 19.10 us Sirkeci _ Taksim 7.35 19.30 

:Maı;:ka • Beyazıt 6.15 23.20 
18 

Beyazıt • Maçka 1.00 2M5 

1:)1§11 (depoı ~mınönü 6.10 6.51> 
A EmlnllnU _ Maçka 6.40 20.50 

18 Maçka _ EmlnönO 7.05 20.20 

ı;;ışıı _ Sirkeci 6.25 20:00 
17 Sirkeci - Şişti 6.55 20.30 

A Mecld{yeköy _ Eminönü 6.4rı ıı< 4C, 

17 EmlnönU _ ~ıccldlyeköy i.17 19 ı:-

A Taksım _ Beyazıt i.30 20.30 

18 Beyazıt _ Taksim 8.02 21.10 

Kurtuluş _ Ueyazıt 6.00 23.10 
19 Beyazıt _ Kurtuluş 6.411 23.55 

A Şl§ll (depo) EmlnönU 6.6.05 6.43 
BmlnllnU _ Kurtuluş 6.35 20.45 

19 Kurtuluş _ EminönU 6.57 20.15 

"'-

23.401 

Ilı Be§lkta§ - Bebek 5.23 
~ Bebek _ Eminönü 5.45 o{/) 22 - 5.55 x f.mlnönU _ Bebek 24.20 ..., 

Bebek _ Beşiktaş - 1.00 > 
o{/) 

o{/) 23 Ortaköy • Aksaray 11.50 20.110 
tt1 

6.311 txı Aksaray _ Ortaköy 21.35 
tt:ı 
~ Beşiktaş _ Fatih 6.30 20.40 tt:ı 34 Cll Fatih • Bcşiktaı 1.10 21.20 ..... 

Aksaray _ Topkapı ıı.211 -
To_pkapı • Sirkeci 5.40 23.30 -(/) 32 Sirkeci _ Topkapı 6.12 24.00 ..., 

> Topkapı _ :Aksaray - 24.35 z 
~ Aksaray • :ı: ccıurnıe a.av -c: 

Yecllkule • Sirkecl 5.45 23.35 t"' 
.VJ 33 Sirkeci _ Ycdikule 6.17 24.05 
~ \"edlkule • Aksaray 24.40 Ilı -
tt:ı Aksaray _ Edtrnekapı l>.25 ;ır:: -
tt:ı Edirnekapı _ Sirkeci 5.411 23.46 (/) ..... 37 Sirkeci _ Edlrnckapı 6.H 24.20 

Edlrnekapı • Aksaray - 2·U5 

Muharnınen 

senelik 
Mevki No. Cinsi Kira müddeti: Kirası: 
Hal dahilinde 

)4 
küçük kısımda 31 Ardiyesiz yazıhane 3 ııcne 240 Lira 54 .. 33 .. " 3 .. 240 .. 54 

" 46 .. " 3 .. 240 ,. 54 .. 47 .. ,, 3 .. 240 ,, 54 .. 48 .. 
" 

3 .. 240 ,, 54 .. 49 .. .. 3 .. 240 ,. 54 
" 50 ,, 

" 3 " 240 ,, 54 
" 56 

" 3 .. Z40 ,, 54 
.. 59 ,, .. 3 " 240 ,, J4 

,. 60 " " 3 " 240 " ttl 
Yukarda mevkil~ri ve numaraları ya zılı olan İstanbul meyva ve ıcbl; ıtl: 

deki yazıhaneler üçer sene müddetle kiıaya verilmek üzere ayr ıayrı aç~ 
maya konulmmuşlardır. Şartnameleri Levazım ve Hal müdürlüklerinde. ' ~ 
lir. İstekli olanlar yukarda yazlı ilk teminat mektup veya makbu.rile ya~~ 
ve sebze ticaretile iştigal etmekte clduuklarma dair BelCJ;iiye iktısat iti;; ~ 
li.iğünden ihale gününden bir gi.in evveline kadar alacakları vesı'ka ~3371) 
29/6/937 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmmatıdırlat· 

Mevki 
Hal dahilinde 
büyük meyda. 
na nazır. 

.. 
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3 Ardiyesiz yazıhane 
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Muhammen 
senelik 

I~ira müddeti: Kirası: 

3 sene 
3 .. 
3 ,. 

3 " 
3 ,, 

3 " 
3 .. 

300 Lira 

360 " 
300 .. 
300 .. 
300 .. 
300 .. 
360 ,. 

111 
aı 

.1 
,,ı 

•'·' 111 

.. 12 .. 
.... 
ı1r 

3 .. 't 300 .. ,,, 

.. 15 " .. 3 " 300 .. ' '" 
" 18 .. " 3 " 300 .. ,,._ 

Yukarda mevkileri ve numaraları yazılı olan İstanbul mey"8 ve -~ 
deki yazıhaneler üçer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayn -
ya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım ve hal müdürlükteriad• '1f'-" 
İstekli olanlar yukarda yazılı ilk teminatmektup veya makbuzile 1lf • -~ 
sebze ticcaretile iştigal etmekte olduuklarına dair Belediye ikttsat itJed stf"r;,~ 
ğünden ihaleden bir gün evvele kadar alacakları vesika ile birlikte 

71
) 

pazartesi gün.Ü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (JS 

Ya§ meyva satan manav dükkanlarının saat 24 kadar açık ıcaıırııdarr,;ı 
Encümence 5/6/93 7 tarihinde karar verilmiştir, ilan olunur. (B) ( 

Ticcaret ve sanat icra edilen yerlere asılan ilan levhalarına ait afii'J 

dan senede üç liradan aşağı olmamak şartile metre murabbaından 1 ı. 
sinde tenzilıit _yapılmı§tır. 1/Haziran/937 mali senesinden iti 'k'~ 

ücreti alınacaktır. Bele~i~e ver~i ve resiml:r! k~~unun~n l~ üncil. ~-~ 
cibince alınmakta olan ılan resmı ayrıca eskısı gıbı tahsıl edılecekti~ ~) 

]erinin evvelemirde Belediye merkez muh~sebesine ":1üra:~a:1:1 ıfıt ııt ,,.. 
ödemeleri, ödmiyenlerin levhalarının teşlıırden menedılecegı ılan olC~ 

Hepsine 250 lir3b«lel tahmin olunan Cerrahpaşada DavıtlJ>ll"cl ~ 
ı;inde Hüsrev bey soka~ında eski ve yeni 9/11/ nummaralı evin (Teaı ~ 

bahçe duvarı ve tuğlaları .~~~iç .. ~~~ak ü~e~.e) ~~kazı açı~ arttır~~ 5 ' 
tur. Şartnamesi Levazım mudurlugunde gorulebılır. İsteklıler 18 tı~ı -'' ı 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24/6/93i perşembe gunU 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar (B) (3261) ~ 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Fatihte Kirmastı mahallesinde 9,t ~ sokağında Taphane medresesinin dış avlusunda bir oda, salon ve bahÇe ~ 
939 ve 940 seneleri mayıs sonuna kadar kiraya verilmek iızere açı:u 

konulmuuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. fite 
4 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 24/6 1-'7 

günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmaMırlar. (1) (3a79) 

Senelik muhammen kirası 120 lira olan Eminönünde Şchınebdl~ 94' 
mahallesinde Reşadiye ca~1::lesinde .eski k~ntar binası 938 veya 939; 
leri mayıs sonuna kadar k:raya verılmek uzcre açık artırmaya ~ 

Şartnamesi Lcvaım müdürlü;::ünde görülebilir. İstekli olanlar 9 1 J) 

nat mektup veya makbuzu ile 28/6/937 pazartesi gi.inü saat 14 de 
mende bulunmalıdırlar. (B) (3358) 

Muhammen bedeli 
Büyiikadada araba durak yerinde bulu. U- t 

k .. ··k t"" 150 L" 11 nan uçu mo or ıra 

Yukarda cinsi miktarı ve muham:nen bedeli yazılı o~.a~ ~ 
artırmaya konulmuştur· Evrakı Levazım müdürlüğünde gorule 

2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk~ 
veya mektubile beraber 17 /6/937 perşembe günü saat 14 de D 
bulunmalıdırlar. (B) (3359) 

Miktarı Cinsi 

857570 kilo Saman 
698178 ,, Arpa 

Bir kilosunun 

1 kuruş 60 santim 
4 ,, 60 " 

Yukarda cinsi ve miktarları yazılı saman ve arpa ayrı ayrı 
siltmeye konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım müdürlüğünde 
siltme 28/6/937 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende 

tekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında göste 
makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı 
karda yazılı günde saat 14 de kaı:iar Daimi Encümene vcrmetidir1't• 
sonra. verilecek zarflar kabul olunmaz (B) (3360) .. , 

Usküdarda Toygar Hamza mahallesi Selamsız caddesinde ol~~~ ~ 
h ·ı· · h'd · · hdd ·1e izah~• ~-1/İ 79 No. 1r arap ve maı ı ın ı am evın tamır veya mı __ ·ı, >. ~ 

mesi için hissedarlardan adresi malum olmayan yüzb3şı l'i~:1cıA ~ 
Hikmete tebligat yapılmamıştır. tıan tarihinden itibaren 15 gu~ il :!'Jiıl~ 
mahzur ettirilmesi aksi takdirde yapı ve yollar kanununun 44 ~n'r• ~r .. 
cibince muamele ifa edileceği t ebliitat makamına kaim olmak uz:• (P""'.: 


