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Telgra.t adreal: Ku.nın • fsfanouJ 
Telef. 21413 (Yazı), 24:370 (idare) 

Sayısı heryerde 

100 
PARA 

;ı:-· 'Atatürk •eyahatleri eınaıınJa "lzmir,, ı..1apurunJa ..• Büyük QnJer TrabzonJa kendisini karfılayanlar arasında 

larihte misli görül
memiş bir feragat 

fstanbul, 13 (A.A.) - Reisi· 
cumhur Atati.irk bugün saat 19,40 
da "İzmir,. vapuru ile, refakatlerin
de Dahiliye Vekili ve Parti Genci 
Sekreteri Şükrü Kaya ve bazı meb
uslar olduğu halde, Karadeniz se
yahatinden §ehrimize avdet buyur
muşlardır. 

Atatürk, çif iliklerini hükumete 
devrederken 

Reisicumhur, Dolmabahçe rıh
tımında f stanbul valisi, lstanbu] 
Komutan vekili, Merkez Komuta· 
nı ve Emniyet Direktörü tarafından 
karşılanmı~lardır. 

& • • 

l'll~k v tanını ••t n hanedan dökUntUlarl hlll 
me emalarile ilevlet hoclnoe·nden hllJlllf 

haklar dava ediyor '.Atatürk dün akşam Trabzondan 
fstanbula döndü. Büyük Önderi 
lstanbula getiren lzmir vapuru Ka

tile Baıvekil İsmet lnönünün mü - radeniz boğazından girerken sahil • 

---------------------Yazan: ASIM US --
A nkara, 13 Haziran - Bü -
1\ y~k bir hadise önündeyiz. 
-İ d Atatürk bütün çiftlikleri-
• İte eylet hazinesine devretti. Ha-
1\U~ telgraf haberleri olarak 
\i: "-UN) da okudunuz. Bu mü -
~1ye tarihi hadise hakkında 
~tib ıste geçen müzakerelere ait 
Q~larımı yazıyorum: 

~ d llyük Millet Meclisi yaz ta ti -
\ı ~resine girmek üzeredir. Umu 
~l eyete gelmit olan itlerin çı
~ lbaıına çahtılıyor. Onun için 
~ F 'rteıi olmasına rağmen Mec
~t '"kali.de olarak sabahleyin 
~tı • 0 nda bir toplantı yaptı. Bü -
~~~ler bu toplantıda çıkarıla -
~Pazartesi günü de (Hatay) 
~" nda Cenevrede imzalanmış 
~" "~•ikalar tasdik edilecekti. 

'•ıkaların tasdiki münasebe -

him bir nutuk söylemesi bekleni • den toplar atılmış, Reisicumhur se
yordu· Ayni celse nihayetinlle lamlanmıştır. 
Meclisin tatil kararı vereceği an • Atatiirk kızı Sabiha Gökçen tay-
laşılıyordu. yaresilc Boğaz dışında Atatürkü is-

Saat onda toplanan Meclisin tikbal etmiş, havada müteaddid ak
müzakere edeceği ruzname epey- robasi hareketleri yapmıştır. 
ce yüklü idi. Bununla beraber ıa- ------------
at on üçe kadar bitirileceği tah -
min ediliyordu. Bu tahmin doğ • 
ru çıkmadı. Köylülerin iktısadi 
hayatı ile sıkı surette alakası olan 
beı, on motörlü eleksiz ve valssiz 
değirmenlerden vergi almak me -
selesi bir aralık müzakereye bü • 
yük bir hararet ve heyecan verdi. 
Diğer bir iki maddeye yine alaka 
ile münakaıa olundu. Bu sebeple 
saat on dörde yaklaıtığı halde 
müzakere hali devam edip gidi -

' (Sonu: Sa. ! Sü. 1) 

HATAY 
Anlaşması 
Bugün Mecliste 

müzakeıe olunacak 

,nıırrırıııırrıııınıırıırııııır!ıımııırııırıııP"'...._ıı,... ... 111111111111111""'""'""""""''ıtmıııllJ(HHJfllffffllfltıınıt!llln 

\ Millete hediye ettikleri çiftlikleri 
1 hakkında 

( Atatürk diyor ki : 
• lcabettiği zaman en büyük 

_hediyem olmak Üzere 

f Türk milletine 
= 

ı canımı 
\..u11rıııııııı111111111ıııııııııırı1111ıııııııııı1ıı, .. 

""' • !fi 
verecegımı 

,,.-ıımııuu11111ıllflllll11111!1111"""" ) 
Ankara, 13 ( A.A.) - Reisi • 

cumhur Atatürk, tasarruflarında 
bulundurdukları çiftlikleri hazineye 
ihda buyurmaları dolayısile B. M. 
Meclisi Reisi Abdiilhalik Renda ta
rafından gönderilen ve B. M. Mec
lisinin minnetle dolu samimi hisle
rini ve derin §i.ikranlarını bildiren 
telg~.afa şu karşılığı vermişlerdir: 

-- -- - ----

Yapılan bir vazifedir. 
K.ATATÜRK 

Reisicumhur Atati.irk, Başvekil 
ismet İnönü tarafından gönderilen 
telgrafa karşı da aşağıdaki cevabı 
vermişlerdir: . 

Başvekil ismet lnönü'ne 
Hatırlarsınız, Türk köylüsü Tür. 

Sonu. Sa. 2 Sü. 1 J ' 

- " 
Ankara, 13 (Telefonla) - Ya

Yın Mecliste Rume~i ~emiryolları i1-
letme nizamnamcsının zar~r ve ha
sar tazminatına müteallik bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair layi· 
ha, Türkiye ile Mısır hükumetleri 
arasında akdedilen dostluk ve ika
met muahedeleri ve tabiiyet muka
Yelesinin tasdiki h~kında proje, 
Diyarbekir istasyonundan Irak ve 
Iran hududlarına kadar yapılacak 
demiryolları hakkında kanun. layi. 
hası, dahili istihlak vergisi kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair 
layiha, Sancağın mülki tamamiye
tini tekeffül, Türkiye - Suriye 
hududunun teminine dair muahede 
ve anlaşmanın ve bunlarla beraber 
imza ve teati olunan beyanname ve 
protokolların tasdikine dair kanun 
layihaları ile, bazı resimleı·den ten
zilat icrasına müteallik kanun pro
jeleri gÖrÜ§Ülecektir. 

At11tiirl.· Dalıiliyr• Vr!dli t 'e Pmti Genel . rf•rctr•ri Şiil.-rii Kay" il" ln•rulırr 

. ô .. Galntasa'a)1n D<•f.anspo' hal•· ine bir gol.. Ha tay' da 
~ ~~llkü Milli Küme maçlarında Tahrfüitdevamedigor 

tay- . poru yen 1 er . AHatayda Tiirkler ~leyhi_;ıde ta~-
rıkat devam ctmektedır. Kanlı ha-

( 

(Yazısı spor sayfamızda) '(Sonu: J inci ~nyıfada') 

Mecliste bulunsaydım 
AtatUrk ad1nın bugUnkU va gelecek nesfe bUyUk 
bir hizmeti onlara tevazuun na olduğunu anlat-

ması ve gurur ile ihtirası kendllarlne 
unutturması olacaktır 

A latürk büyütüp yetiştirdiği örnekleı le 
devlete geni bir hamle11in paroıasinı 
vermiş, bu davaya yeni bir hız getiı mişliı j 

Yazan: Hakkı Tarık Us -

(l'a:ısı ! twi eay/ada). · 
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e misli görül
· ş ir feragat 

Atatürk, çif iliklerini hükumete 
devrederken 

TUrk v tanını atan han d n dökUntUlerl hlll 
mah emel erde devlet l?azf nes nden haya it 

haklar dav ediyor 

(Ba~taraf ı 1 inculc) 

yordu. Bu sırada Başvekil ismet 
İnönü de geldi. Müzakere salo -
nunda mutat olan yerine geldi, o -
turdu. \ 

İşte bu sıra Meclis katiple -
rinden Kütahya say lavı Naşit Hak 1 

kı Başvekaletten Meclis reisliğine 
gelmiş bir tezkere ile Ata türkün bir 
mektubunu okumağa başladı. A • 
tatürk'ün memleket dahilinde ne 
kadar çiftliği varsa bunların ha -
zineye devredildiğine dair olan 
bu vesikaların okunması üç bu -
çuk saatlik müzakereden sonra 
Meclisin simasında bir an içinde 
büyük bir dikkat uyandırmı§h. 
Bütün millet vekilleri fevkalade 
hadiseler önünde görülen alaka 
ile Meclis kür~üsünden okunan 
vesikaları dinliyorlardı. 

Atatürk'ün mektubuna ayrıca 
bir defter ilnve edilmişti . Bu def
terde Ankara da, Y alovada, Silif· 
kede ve diğer yerlerde bulunan 
bütün çiftliklerin vüs'atleri, kıy -
metleri, miiştemilatları hakkında 
uzun ve ince malumat veriliyor -
du. 

Vesikalar okunurken tarihte 
bir misli görjlmemiş olan bu fev
kalade feragat nümunesi karşı -
sında millet vekilleri hissettikleri 
minn~t. şükran, tazim hislerini sü
rekli alkışlarla ifade ve izhar edi
yorlardı. 

Fakat bu hadisede mühim olan 
cihet Atatürk'ün çiftlik şeklinde
ki maddi kıymetlerin devlet hazi
nesine geçmesi değildi. Esasen bü
tün varlığını Türk milletine vak -
fetmiş olan Büyük Önderin nesi 
var, nesi yoksa hep mllletin değil 
mi idi? Esasen millet de Ata tür -
kün değil mi idi? 

Onun için herkes zihninde bu 
yüksek teberru hareketinin mana
sını arayordu. Vesikalar okunduk· 
tan sonra İsmet İnönü kürsüye 
çıktı. Her vakitki güzel, samimi 
ince nutuklarından birini söyledi. 

İsmet İnönü Atatürk'ün çift -
Iiklerini hazineye bırakmak sure
tile gösterdiği büyük feragatin 
manasını anlatmazdan evvel bir 
kere bu emlak ve arazinin nasıl 
bir gayret ve himmet mahsulü o · 
Iarak vücude getirilmiş olduğunu 
izah etti. Milyonlar değer kıymet· 
le olan bütün bu çiftlikler hep A
tatürk'ün şahsi tasarruf ve mesa · 
isi sayesinde elde edilmiş varlık • 
lar idi. Bununla beraber Atatürk 
bunları vücude getirirken hiçbir 
vakit kendi hayatını ve istikbalini 
düşünmemişti. O, bütün bu çift -
likleri milletin zirai sahasında is
tihsal kabiliyetini arbrmak için 
birer tecrübe vasıtası olarak mey -
dana getirmişti. Büyük zaferden 
sonra İptida düşündüğü şey Türk 
köylüsü ve Türk çiftçisi olmuştu. 
Türk köylüsiinü ve çiftçisini me -
deni memleketlerdeki köylit ve 
ciftçi seviyesinin üstüne çıkarmak 
Atati.irk'ün en biiyük ideallerin -
den biri idi. Bütün bu çiftlikler o 
ideali tahakkuk ettirebilmek için 
bulundukları muhit içinde birer 
nümune çiftli ği yapmak, buralar
da Türk köylülerine ve çiftçileri
ne ders olacak eserler ve faaliyet
ler yaratmak istedi· Anadolu top -1 
raklarının öyle denildiği gibi kı -ı 
sır olmadığım, tamtersi bu top -
raklarda her türlü masullerj bol I 
bol yetiştirmek imkanı bulundu .

1 
ğunu isbat etmeğt çalıştı. .Buna 
muvaffak oldu. Nasıl ki Ankara· 
da bir ağaç parçası olmayan geniş 1ı bir saha bugün onun himmet ve 
2ayreti ile orman çiftliği olmuş -

Yazan : ASIM US 
t~~· .~tle ismet İnönü bu vaziyeti 
duşunerek Atatürk'ün teberruun
da bu çiftliklerde tatbik edilen zi· 
raat usullerinin Türk milleti 
Türk köylüsü ve çiftçisi için ör ~ 
nek olacak bir hale gelmiş oldu -
ğu, hükumetin bu usullerden zi -
raı programını tatbik yolun°da is
tifade edebileceği manasını çıka -
rıyordu. 

İsmet İnönü bundan sonra ıu 
noktayı tebarüz ettirdi: Atatürk 
masen emval ve emlakini Cümhu· 
riyet Halk Partisine mal etmişti. 
T e§kilatıesasiye kanununda yapı -
lan son tadilat ile Parti ve devlet 
birl~şmit olduğundan çiftlikleri 
hazıneye devretmekle Atatürk bu 
değişikliği millet muvacehesinde 
fili bir misal olarak göstermiş olu· 
yor. 

Baıvekilden sonra Mehmet So· 
n:ıer, Refik İnce, Süreyya Balıke -
sır, Muhittin Baha, Hüsnü Kitap -
çı, Rasih Kaplan, Bayan Nakiye, 
Cemal Hüsnü, Berç Türker birer 
birer kürsüye geldiler. Hepsi de 
çok duygulu, güzel sözlerle Ata -
türk'ün millet ve qıemlekete kar§ı 
gösterdiği yüksek jestin manasını 
kendi anlayışlarına göre izah et -
tiler. 

Jules Verne'in torunu 

Düelloy;ı (.·ağu ıldı! 

Frnn.,ızlnrm meşhur romancı ı .Ju
le., Ycrnc (JUi Yern) in hugün hir 
torunu \ arthr Ye miiddciumuıniılir. 

Son günlcn1~ Lcgrancl hı.inde lıir 
nrnkat Vcrne' in kendi:ıini tahkir et· 
tiğini ilni ürcrck ıniitldeiuıııumivi 
<liielloya çnğırnıı ,tır. · 

.t'\\ ukatın ıliiello jçin p:iişterdiği 
iki şahitten lıiri c ki Fnın~ız Bn~' eki
li Flıındin. ıliğeri ele Franı::r.rıın ıne§· 
lıur acili~ ı• ııı eıımnı Gco Londonclıır. 

ROMANYA 

Sovyetlere karşı 
Almanya ile 
birleşiyoı ınu? 

Hakikat halde bugün Millet B<'rlin gıızctelPri Alman Harich e 
Meclisinde göze çarpan manzara Nazırıııın Bclgraıl, Sof ya n Bmlap~~
tarihin hiç bir zaman unutmaya • 1<! SC) alıııtlcri1Hlcn halısedcı kP.n Frnn
cağı bir heyecan tablosu idi. Bu - sanın yalnız llclgraı1cla değ:J, Bükrc.:
rada söz söyleyenler ve dinleyen· tı• de ınağliıp ol<luğıınn i~aıet cdi)oı
ler hepsi Türk milletinin daha ya· lıır •. .Gaz~tclcı;in yazılığ(na t;iire Ho
km bir mazide geçirdiği büyiik fe- lpaııya J.: r:,Jı K.ıırp~ Polouyıı ·1p ınu 
laket sahnelerini görmüş ve yaşa· tnhık kalarak, .A lıııany;ın'n .SoHct le· 
mış insanlardı. Asırlarca Türk re knr.: ı olan s İ) a~ctin.e i~tirake karar 
milletinin batında zevk ve safa vcrıni~tir. 
süren bir hanedan nihayet Umu • 
mi Harpten sonra kendi şahsi men Diğer taraftan . . \lnınn gazeteleri 
faatlerini muhafaza edebilmek Doyçlanıl krıırnziiriiııiiıı lırıııharılı
için bu vatanı, ve bu milleti ecne- ıııanr iizerinc ha ıl ol mı 'al'İvetin tc~
bilere sntmağa karar vermiş iken kini için milJetlcr nrasırul:t. yapılan 
A.tatürk omuılarındaki paşalık ü- (?iirii.nıclerdc lngiltcrcuirı , tekrar 
nıfornıasım sökü;::> atarak bir ne • \lınanyaya y.ıkla~nıak içiıı, Fran~a
f er gibi Anadolu içerisine dalmış, ı elan ııyrılılı~rnı yazıyorlar. 
orada milletle elele vererek meın-1 (L<". Journat) 
leketi esaretten kurtarmış, Türkı-----.,------"---
milletine dünya milletleri arasın - Ne ibretengiz bir manzaradır 
da gıpta edilir bir mevki vermiş - ki Atatiirk böyle çiftliklerini ken· 
tir. Şimdi gene bu Atatürk yıllarca di arzusu ile hükümete devreder -
uğraşarak şahsi gayretleri ile vü - ken Türk milletini ve Türk vata -
cude getirdiği çiftlikleri hazineye mnı satan o hanedanın döküntü -
bırakıyor ve bu çilftliklerde tat - leri şurada, burada avukatlar tu -
bik edilen usullerden memleketin tarak bugün hala mahkemelerde 
mümkün olduğu kadar genİf bir devlet hazinesinden birtakım ha
surette istifade etmesine imkan I yali haklar dava ediyor! 
hazırlıyor! ASIM US 

Günlerin peşinden: 

lngiliz usulü yemek 
lngiliz Kralının taç giyme merasimi miinasebetile Büyük Bri

tanya adasına giden Hind rüesasından biri bir İngiliz gazetesine 
verdiği beyanat arasında şöyle demiş : ' 

- Londrada birçok büyük şeyler gördi.ım. Faknt gördüğüm 
büyiik şeylerin en büyüğü Jngiliz usulü yemektir.,, 

Hindlinin bu sözünü izah edebilmek için İngiliz usulü kemek hak
kında biraz malumat verelim: Bir yabancı Londraya gidip de bir 
otele indiği zamnn sabahleyin gelen hizmetçi sorar: lngiliz usulü 
mi.i, yoksa Avrupa usuli.i mü kahvaltı edersiniz, der. Şayed bu 
su:ıle : lngiliz uşulü diye ce\'ab verilirse gelecek şeyler şunlardır: 

İptida bir kakno, yahud sütlü kahve, sonra sahanda jambon
lu yumurta. Sonra birkaç nevi balık, bir biftek, yahud buna 
benzer bir et ile i.iç dört türlü ekmek, üç dört türlü reçel; sonra 
İskoç.yada yapılan ve yulaftan çıkarılrp (horiç) adı verilen bir 
nevi yemek. Bunlar esaslı yemeklerdir. Teferrüata girmiyoruz. 
Bu yemekler ekseriya sabahleyin saat sekizde ge]ir. Sonra saat 
on birde ayrı bir yemek daha yenir. Saat birde öğle yemeği veri
lir. Öğleden sonra saat beşte bizim komple çay dediğimiz şeyleri 
pek nakıs gösterecek şekilde mufassal değil, mutavvel bir çay iç
~ck adettir. S~nra saat yedi buçuk ile sekizde akşam yemeyi ye
nır. Saat on bırde uykuluk, vahud supe, nihayet tam uykuya 
yatılacağı zaman yarı ilaç, yarı gıda tarzında bazr şeyler alınır 1 

1-Iindlinin hakkı var mı yok mu~. Ne der=iniz?. 
Hasan Kumçayı 

Mecliste bulunsa ychnı 
Atatürk adının bugünkü ve selecek nes:e bUyill< 
bir hizmeti onlara tevazu un ne oldu~ unu a11!at-

ması ve gurur ile lhfrası kend~lerıne 
' unutfurması ofacal\ trr 

A tatüı h büyütüp yetiştirdiği öı nehJeı fe 
devlete yeııi bir han1le11iıı paı oıasını 

1 
vermiş, hu davaya yeni hlı /uz getll ııı/Qli1 

Yazan: Hakkı Tarık U• .,_,. 

D l. b l d d" 1 'b' b' 'stikatlle ün mec ıste u unsay ım, ı· nun arı gı ı ,aşmaz ır ı b 
yecektim ki... le yol alıp giden bu harikanın; b 

Bakınız. bir yandan Atatürkün 
Trabzon ziyaretinin uyandırdığı 
millet coşkunluğunu anlatan bir 
yazı dinleyorsunuz: Devlet. hiiku
met, millet beraberliğinin en sr -
cak, en cana yakın örneğini veren 
bir aaadet hayatının aynası .. Ha -
midin dediği ~ibi yukarıdan aı;a
ğıya edilen hitapları'l ulviliği ö -
nünde duygular secdeye varmış -
hr. 

Öteyandan, A.tatii.,.kiin iitün 
çiftliklerini devlete bağışlatt,;; 1 -

nı bildiren $Ö~ler o~ur• yor: Mil -
IP.tlerin varlıklanndi\n has hazine· 
ler yapanlar ve yapmak isteyen -
lere kaşı 11ahsi ve ferdi hak ve e -
meklerinden vücut bulup anasının 
ak sütü gibi helal olan mahsulü -
nü kendinden ne fi etmenin; nefis 
feragati. göniil ıtanili~i ,..österme· 
nin eşsiz mis"\Iİ iizeriTtde dP-vlet 
mevcudiyetinin üstünlü~ün;i he -
lirten yeni ve muazzam bir ka -
rar ... 

.. Diin M ... cJi;te bulunsayaıin, bu 
sozler. bu hadıse!cr J<arşmnda di· 
yeceldim ki ... 

Fak1lt ne diycbilecektim? Muhnk 
kak, hadisenh1 azamet ve celali 
önünde ya sadece di!i tut••luo göz· 
yaslarını salıvermiş olacak, ya 
sadece yüreklerin heye~anını al -
kış seslerini!~ dile p:eyirw"ve ca -
lısacnktırn. 1":,~cl, Nct.lh:.:ı 1'"~, . .t; ~ .. 
vecaine galelie çalıp milletin ak -
.sisadasım tesb'ite ~ğrasan hatiple
re bakarak ve millet duygusunun 
"onun ağzından ne kadar iyi söy
lenebileceğini.. vine millet önderi
nin takdir ettiği büyük Baıvekili 
tııpta ile dinleyerek alkışlayacak. 
alkışlayacaktım. 

Si"'di. ne yazah11iyorum? Hat
ta. daha ileriye v,idilerek, denemez 
mi ki ne yazılabilir? Hanp.i haki
kati tasvirde kelimeler gönliin di -
ledii!i kadar muvaffak olabilmi• -
tir? Hele millete kendini verenin, 
daha doğrusu millete kendi ken -
disini verenin hukuki ve manevi 
millet varlıi?mı tazammun eden 
devlete çiftlikler vermesinde ne 
fevkaladelik kalabilir? 

Atatürk. bir kelimeyle bir ka -
inatttr ki biz onu ancak kendi iha· 
tamızın bürüyÜfÜ nisbetinde keş· 
f edeöiliyoruz ve bütün tabiat ka · 

Atatürk· digorki 
(Ü~tyanı 1 irıci sayıfmln) 

kün efendisi olduğunu söylediğim 
zamanı. Ben o efendinin arzu ve 
iradesi altında aenelerdenberi çalıı
mış olan bir hadimim. Şimdi beni 
çok heyecan:ı getiren hadise, Türk 
köylüsüne naçizane olsa da uf ak bir 
vazife yapmıt olduğumdur. Mille
tin yüksek mümessiller heyeti bunu 
iyi görmü§ ve kabul etmişler ise be
nim için ne unutulmaz bir saadet 
hatırasını bana vermişlerdir. Bun
dan dolayı çok yüksek zevkle mil
let, memleket ve Cumhuriyet hü
ku:netine yapmağa mecbur o!du
ğuın vazifelerden en başta- kar§•sın
da gösterilmiş olan teveccühten, tak
dirden ne kadar mütehassis olduğu
mu ifadeye muktedir deP,ilim. 'Mev
zuu bahsolan hedive yüksek Türl< 
mille~ine benim asıl vermeği düşüq
düğüm hediye karşısında hiç b?r loy
meti haiz değildir. Ben icabetti~i 
zaman en büyük hediyem olmak 
üze .. e Türk milletine Ci'.nmır vere-
ceğim. 

K. ATATURK j 

• t 11 ' · k d yen · yem ece ısı arşısrn a frı 
hayranlık çığ!ıö1 cıkarıyoruz: h 
miz yeni bir yüks~kliğin teır.ıı b· 

k ı r ,,e 
vasına avu,tukça acı rv~ .• ··rıde 
merh•ı.lede onun büyükluf!~ ıe 
kendi küçiik vücudürıüze bırrı:ıı 
selli. bir telafi ve - burası d ,1 
hakkak - bir terakki kana 1 

yoruz. bil 
Atatürkiin büyüklüiü ve ~d$ 

yüklü~ündeki baskahk bur ~eıı 
onu millet şefli~inde o kııdj111i 
dimizden ve o kadar ken ~ I''' 
yakın bulı•voru.7. ki bl-'zan 

11 eJi 
uyandırdığı bir his 2alatı il! ı 5ı 
mizi uzatınca eteCiini tı•tııı.caiiCI ,r 
nıyoruz. Derken bir :vaka~• 1 ~ 

t .1 .. .. l • ,,ntıe 
sın ısı ı e goruvorn"'. cı o . toP 
ne~ irtifnındadır, b;., kendı 1 ~e ~ . . d -eke ravımınn sevıyesır e e... · ~·ııı 
halil"";.,ı,. kalrnısızdır: bir ttl ~jj • 
zavallı hister de ayl'\k Rltındıt 
rükl~nİn dur?'!"lakt..rlırlar. 6e' 

k .. \'er 
Atatürk adının h,,"';in ti i 0ıı' 

lece le nesle bir büviil< hizrtlel ı-ı · 
lara tcvaz•ıun nP o'd·•i!unu -~~i'"' 
mast ve o •rur ile ihtir11't kf' n··~jJ· 
rine un·~tttırr ası oJpcl' lctır. •j!'I • 
T";işünde. söyı,..v; .. inde. harck"h,1'1 
de ve edasında h .. n inss0· • .ıı· . ' - - '" . fevkaJbcser hayır, biitÜJl ııt-di~1 

ğmda fevlralb<!şer olan . '":',,,-11 
varlık gezir.tilerini bir mıl~İli ~ 1 
sporu vap~ll!'i. sofr.,r., .. <> mı ;ft ~· 
türiin beslcr.i" veri hali vcrr\ ~1 

işte onu doğu e11erinin ilf:ıııe~ 
dis i~lerini bir gözden rrrr • 
:_;.,. T--L--- ....,..1.. ,. • •• • \,.t\l 
Trabzonda Atatürk kô"~iin1~0\I''~ caklnyan 'millet sev:--isintil .' ı~, 
arasında Karadenizin eng•:ıı''.: 
künunu teneffüs ederek hl'~'. 
dinlenip eğleniyor sanırkj;\erifl'. 
katle yeni bir fednkarlık ~ıtİ ,ı 
değil, yeni bir vazife i~arell , 
mış bulunuvo~'Uz: . ·rıe d~ 

Ziraat le 'ticaretin biribı.rı il~'. 
yanarak ilerlemesi, devle~'tii dJ 
belki son davası olan koY 1 

'ı1' vası... .,., ıı . 
· atı"· ıı Atatürk yıllardır zıra ~e . 

'k d . • ' tlı.rıt1 .re ı tısa ın ve zıraı saı:ıa .. ··ıiiP':· 
di elinde bir örneğin• b't1)e dt' ~ 
ti~tirdi. Şimdi bu ör~ek ~vrıı5'111e 
!ete yeni bir hamlenın Y. L 1,: ı 

· bır •• vermiş bu davaya yenı . . . . . .. ,, 
lırmıştır. -~tl > • 

Atatürk her emrini daıhcr eı11 
1 k d di ,;e ,o 

pı aca zaman a ver ,,.pıfl •1, ri bir hakikat oldu. Ankar rııfşf1el 
rak bir kıyısında Mar~a cef111 
Karadenizlerile yarattıgdatı b!J1 ~ 
kadar vatan topraklarınf ,1<ır"~p 
tanbaıa, feyiz ve uınra~ ~1,,.ıu.rl' 1-l 
günler, inanmışızdır ~1 d' ğifl'lı~ ·~· 
buyruğunu yerine g~td~ .. i111iı li.I 
onun izince yürüyebıl ıg 
)erdedir. . 0e 

* :(. $ 'kLalı, • 
• ; 5u 11': .,,ıı 

Biz yalnız se~ı~ 1110hill ·'ııe · 
zaptedecek kudretının ~··rk ıtl1 'ıt\j 

~·ı ıo eı de bulunmakla degı • iıı t t ' 
. 1 . . de sen ··c " 

tinın çocuk arı ıçı.~ .. görr1lıı~t' ' 
işitmiş, senin yüzu?u nesilİ~ 
makta da mes'ut hır • 
türk ! ' otl<"

11 

Trabzonda gördüğün c GıJ 
luk bundandır. disisİ~ ! 0et\ 

Sen milletin ta. }te•\~,retıf11 ' 
bağışlamandan, bu deI1-s e""e ıi 
Türk ır. illeti her şe!. cssesedc~Jcı'I 
her şeyden, her rn~ . ı·ıı""c flii . l ~111• • v ynde kendi dev e.. • kad~r, 0e 
dirmek emrini nlclıgı 11~1 ıle t''' 

c:.:. f' • b''f'n ver o ·ııe ı:,. . 
yük '-!c ının . u. u k '""el~ ae o 
let rnüe:;sesesınrn c1=~iıı• 

·· ter •0 
sonsuz güven pos . a~ 
vüncrek görmektedır·. tr,_fı~ 1;ıc 

· kend• e 1ilr Lil 
Türk millet• b··ıüıt. ıe''1 ' 

dır ve Atatürk adı . ı.ı ıı btf 
için gerçekten ve dnır1l lJS 
nokl~ Si olacaktır. f (J(I/: 

· Jlokkı 



PALAVRA 
Yazan: ! CELAL NIJRJ 

~alavra) ne demektir ve han· l 
en türkçeyc intikal ctmittir ~ 

>'olcada (Laf) manasına bu 
~ tnecvuddu. Lakin bu bi· 

•ızcadan geliyor. Uzun ve 
ıc, - laf ve güzaf. 
""Q}'le sözlerin bir misalini arar· 
~ °!cşhur Roma cdib ve hatibi 'on da pek güzel bir fıkra bul· 
\ Büyük bir ruhi inceliğe te
'cttiğindcn iktibas edeceğim. EJ. 
~nu siz de benim gibi müstc· 

' tak okuyacaksınız. l§te pa· 
~ tam ve kiıınil bir nümunet 

~Ünyanın en büyük general
~ Annibal mağlub olduktan 
~~eınleketi olan Kartacadan 
' lif, bizim (Ayasuluk) dedi
~Sclçuk şehrinde Antiochus' ün 

c iltica etmişti. Oranın ileri 
i Annibal'a müracaatla pek 

11 
11~ hatib ve muharrir Phormi· 

buclirıleıne."ini tavsiye etmİ§ler. 
~Yorulmak bilmez hatib ağzı

. ış, bir ordu generalinin va· 
~ .. hakkında ve umumiyetle as· 

l.lıerine birkaç 8aat siiren bir 
\söylemiş 1 Hatibi dinliycnler 

·rı lt husustaki maharetine, tala· 
~bhayran olmuşlar, ve, Karta· 

u Yaman hatjb hakkında ne 
lld"k ~ u lerini sormuşlar. 

~l'lacalı koca aeker, Yunanlıla
t b?.lan misafirpcr,:erlikle değil, 

Uyük bir serbesti ile demi§ 

~ Ç-Ok defa saçmalayan ihtiyar· 
"adüf ettim; lakin bu Phor • 
derecesinde, bu hususta ileri 

t·' rast gelmedim!. 
•ıeron bunun üzerine diyor ki, 
de Annibalin hakkı vardı 
lı edib ve hatib söylüyor: 

~ı'"':~ ... 1.:~ ;hti,·:ıt QJ?fıüm v,. O'Ü• 
' 1ı , fJlanın en· yüksek mertebe9i 
~idir ki şu sefil Yunan filo· 

ij hayatında karargah ne de
t"· düşman ne demektir? bun· 
0tınediği halde dünyanın sal· 

1 Roma ile uzun müddet pay. 
an bir büyük askere askerlik 

/ttiyordul. l§te hitabeti ta • 
~~ tedris eden ve kendi bilme· 
~ '~i başkalarına öğretmek isti· 
~l'ırı hali budur. Bunlar tecrÜ· 

l'nahluklardır. Bu kabil kim
~tkseriya daha az gülünç olu
~ bunun hikmetini yalnız ço· 
~ b hitab ettiklerinde arayınız. 

#\ ~ zatlar harb fenni üzerine 
\:llhıbaıe ders vermeğe kalkıtır· .. 
~ • * • 
~ tur Ciccronun şu güzel fık· 
~ Yranmı. fazla yazı yaz. 
~ ~~k lif etmek, hususile bir 
\~ Vırlar alıp yiiksek perdeden 

hj irad etmek insanların mü-
,i~ 'kısmı için kolaydır. Siya • 
~ askerlik mi? Her neye 

~.~"-söylemek isterseniz, husu
~t ~ <la talakatiniz varsa, çok 

~' Dilin kemiği yoktur. iste· 
\~' larafa' çevrilir. 
~~~rn Osnaanlı devrinden kalma 
~ · ~~hvclerinde, hatta ala • 

at kluplerde saatlerce laf atan, 
hıııetten, biraz sonra asker-

~"b0rıöan sonra maliye itlerin· 
·ı ı ~ulcn bahsedenler o kadar 
l'ıtıln garibi şu: Bu zatlar, et
~~ kendilerini alkı§layıcı bir 
)ilk clcre d : tesadüf ediyorlar. 
~tib~"1Ya naklettiğimiz hikaye· 
. ~tı etrafını alan Efes'liler 
'il "hrılar söyliyeni gerçekten 
~· t O§luğu ile takdir ediyor· 

l.~ ~.'r\.ınanlının söylediği söz -
~~ .~nleyiciJere tesir etmittir. 
"~~)~ olmuttur . . Lakin bir 
\. Q ılerisini dütünmck iktiza 
't '; lt Sözleri söyliyen kim?. 
)~Ulesi bir filozof. Bu za· \... B~ aklının içinde seyahat 

1 ~ ır serasker tasavvur ctmi§ 
~'j ~e şu meziyetler bulun
~~ ~tıni süslüyor. Perdeyi 

Yor, gah çıkarıyor ve hiç 

bir tecrübesi olmıyan dinleyicileri 
mesh ur ediyor l 

Lakin bu sözlerin harbin şiddet
leri ile ne mertebe alakası var~ Bir 
kumandan her mevzide biçare bir 
filozofun tasavvur ve tahayyül etti. 
ği kaideler mucibince hareket edebi
İir mn Bunlar hakkında fikir imal 
etmeden hatib dırdırlanmı§, dur· 
mu§. 

Tetkik sahamızı biraz genişlete· 
cek olursak görürüz ki Kürrei Arzı 
dolduran mahlukatın birçoğu Cice· 
ronun bahsettiği bu Yunan filozofu 
gibidir. Bunlar uyanık rüya görür· 
ler. Fakat tasavvur ve tahhyyül ile 
iş arasında o kadar fark var ki 1 

Bunun içindir ki büyük işleri 
gören zatlar ekseriya sükuti oluyor· 
lar. Hitabeti kendisine meslek edi· ' 
nen daima cereyana kc.pılır, gider. 
Belki ı.özünü söylediği dakikada 
kimse onun farkına varamaz. La • 
kin azıcık zaman değişsin! hele o 
sözleri söyliyenler sahneden kaybol
sun. l§te o vakit irad edilen kelim1-
lann mahiyeti meydana çıkar. 

Şair} Şairden muntazam bir 
fikirden ziyade teltikli bir kaç söz 
isteyiniz. Ondan taleb edeceğiniz 
ahenktir, vezindir, kafiyedir, yok. 
sa fikir değildir. Bir tiirde esaslı 
bir fikir bulunmazsa onu asla tayib 
etmeyiniz. Çünkü §iirden gaye ve 
maksad fikir · değildir. Asla... Kıv
rak, ince, törpülenmiş, cilalanmış 
birkaç söz, Şu sözler tek sizin ku
lağınızı tatyib etsin. 

Evvel zaman içinde bir tair fev
kalade parlak bir manzume kıvır • 
mış. Manzumesi kendisinin de o 
derece hotuna gitmiı ki onu her yer· 
de okur ve etrafındakilerin alkı§la
rım tahsil edermis. 

l='aı. ... ı 7 .. nıun:11ğın hiri <li1\1'at et• 

miş ki lafız itibarile pek parlak olan 
bu şiirde müsbet ve menfi hiç, hiç 
bir (mana) yok. Bir gün §8İre le· 
sadüfle sormuı: 

- Üstadı Manzumeniz mü
kemmel. Vezin parlak. Kaf iycler 
hep mukayyed, tiirinizi okuduğu. 
nuz zaman bir çağlayan tesiri veri
yor. Lakin, aziz üatad, bu sözler
den, bu kelimelerden maksadınız 
ne?. Bu manzumenin manası ne 
olmak gerek} 

Şair biraz düıünmü9. Hem in· 
saf ile diitünmÜf. Sakalını eline 
almıt ve muhatabına: 

- Ey oğulf demi§. Bu kadar 
gayret ve himmet sarf ettim. Vezne 
dikkat ettim. kafiyeye dikkat ettim. 
bu mertebe külfetten sonra benden 
bir de (mana) aramak fazla değil 
mi} Ben mana kaydinde bulunma· 
dım. 

iş kanunu hazırlıkları 
it kanunu tatbiki hazırlıkları do

layısile it veren yerler birer birer 
tesbit edilmiıtir. 

it dairesi müfetti9leri önümüzde. 
ki salt gününden itibaren teftite ba,. 
layacaklardır. T eftif esnasında is
pckterlerin dikkat edecekleri nokta
lar ıunlardır: 

it verenlerle it verdikleri kimse. 
lerin yapacaklan mukavelenin ka. 
nuna uygun olması, haftalık mesai 
saatinin 48 saatten fazla olmaması, 
İfçilerden fazla mesai istenmemesi, 
simsarlar tarafından işçilerin istis • 
Mar edilmemesi gibi maddeleri havi. 
dir. T eftitler günü g~nüne İ§ daire· 
sine bildirilecektir. 

Kanun pazartesi aününden itiba. 
ren tatbik edilmeğe ba9la11acaktır. 

EtJa plyanıo•u 
Türk Hava Kunamu Kadıköy 

tubeainden: ' 
27 haziran 1937 pazar günü aa· 

at 1 O da K,"dıköy Hale sineması ii
zerindek i salonda noter huzurunda 
çekilecektir. Bu zengin piyanko • 
nun her bilet bedeli 50 kurut olup 
hiç bot yoktur. 
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ihraç emteasını kont.rol 
lzmlr ve lstanbulda kurslariıçılacak 
Bu sene pdlanıut. çek lrllekslz Uz Um, lift il,, yapağı ve portakal 
9'ontrul edilecek, gelecek sene hububat kontroluna başlanacaktır 

Jlkohullaı dan 

6000 çocuk mezun 
oluyor 

ilk okullar~ beşinci sfnıfların 
imtihanları bitmi§ ve neticeler ala· 
1 ;:-·~-. rl ~·-.. hildirih· i~ tir. Ru yıl rth· 
nan neticeler1 geçen yıllara nazaran 
daha iyidir. lstanbul vilayeti için
deki okullardan altı bine yakın tale. 
be mezun olacaktır. Asıl netice bir 
hafta sonra yapılacak olan ikmal İm· 
tihanlarmın bitmesinden sonra an-
la§ılacaktır. . 

Dün okulu bitiren çocuklara dıp· 
)omaları merasimle vcrilmittir. Ta· 
lebclere diploma dağıtılırken 1'angi 
okullara girebilecekleri hakkında da 
öğretmenler tarafından konferans
lar vcrilmittir. 

Yeni blı Jıöprll 
Holu ve Sakarya üzerinde inşa 

edilen yeni bir köprünün açılma tö. 
reni yakında yapılacaktır. 

Törende Nafia Vekili Ali Çetin. 
kaya da bulunacaktır. 

Deniz yollarınm rsmarla
dılı vapurlar 

Denizyolları idaresinin ısmarla· 
mağa karar verdiği beşer bin tonluk 
üç vapura aid projelerde son dcği • 
§iklikler yapılmı§ ve planlar Alman· 
yaya gönderilmittir. 

Krup fabrikaları, Mersin hattı 
l1yhı ı:ıuıaıldııdtı vaiJur!aııu bütün 
parçalarını tamamlamı§tır. Deniz 
yolları müdürü Sadeddin Celeck ay 
başında Almanyaya gidecektir. 

Vapurlardan birine Hatay adı 
verilecektir. 

Hangi caddeler asfalt 
yapllacak? 

istiklal caddesinin asfalt olarak 
yapılmasına karar verildiğini yaz. 
mıştık. Divanyolunun da ayni za. 
manda asfalta çevrilmesi kararlaş • 
mı§tır. Asfalt nümuneleri üzerinde
ki tetkikler bitirilmif, soğuk asfalt 
tercih olunmuıtur. 

Her iki caddeye asfalt döşenme. 
den evvel bunların altlarından ge • 
çen su, havagazı ve diğer borular 
büyüic bir kanala alınacaktır. 

l Yeni Netrlyal 1 

EDEBIYA TIMIZIN BUGUNKU 
Mf..5EI El .ERi 

Değerli edibimiz Yapr Nabi, bu 
isimle yeni bir eser neşretmiştir. 
Muharririn muhtelif edebiyat mese· 
lelerine dair orijinal ve isabetli dü
§Üncelerini ihtiva eden makaleleri 
bu kitabta toplanmı§tır. Tavsiye 
ederiz. 

DUBROVSKl 
Aleksandr Pu§kinin en güzel e· 

serlerinden biri olan "Dubrovski,, 
Hasan Ali Ediz tarafından çok te· 
miz bir türkçe ile dilimize çevrilmiş
tir. Dokuz formadan fazla tutan 
bu kitab 30 kuruş gibieJıcuz bir fi. 
atla satılmaktadır. 

YENlTÜRK 
Eminönü Halkevi tarafından çı· 

karılmakta olan (Yeni Türk) ün 
54 üncü sayısı §Bir Hamide tahsis 
edilen yazılarla çıkmıştır. 

TRAKYA DERPISl 
Trakya dergisinin dokuzuncu ni· 

s~.n sayısı zengin mündericat ve çok 
guzel resimlerle çıkmıştır. Mecmu
a ayrıca "At yetittirilmcsinde aşım 
durakları ve faydaları.. ile "Yeni 
dutçuluk bilgisi., adlı iki kiiçük bro. 
şiir de neıretmİ§tİr. 46 ve 4 7 inci 
sayılannı teşkil eden bu değerli ve 
faydalı eserleri alakadarlarına tasvi
ye ederiz. 

Kontrol edilerek ihrnc edilen 
emtiadan alman çok iyi ııeticclcrden 
ııonra dı§ piyasalara sevk etmekte 
t1lduğumuz bilumum Cfyaların kun· 
trole tabi tutulmasına karar veril • 
miııti. l!;tısad Vck:,letinin bu hu
sus0ta aldığı tedbirler sırası ile tatbik 
edilecek ve dış piyasalarda Türk 
malının kıymetine nakise getirecek 
hiç bir endişeye ınnhal lmakılınıya· 
caktır. 

Şimdiye kltdar ihraç emtiasmdan 
yalnız yumurta kontrole tabi tutul
makta idi. lktısad Vekaleti Şurayı 
Devlete iki yeni nizamname projesi 
vcrmi~tir.. Ayrıca bi.r de ~alamut 
nizamnamesi sevkedılecektır. Bu 
nizamname hazırlannu§ bulunmak
tadır. Çekirdeksiz iizüm kongresi 
kararlarına göre hazırlanmış olan ni· 
zamname projeı1i de bugiinlerde 
sevkedilmiş olacaktır. 

lktısad Vek~ileti bir ağustostan 
itibaren palamut ve çekirdeksiz ku. 
ru Ü7.Ümü kontrole tabi tutmak için 
lazım gelen tedbirleri "lnuştır. T eş. 
rinden itibaren de pamuk, portakal, 
tiftik, yapağı da kontrol altına alı. 
nncaktır. 

Bu itlerden dolayı Vekalet kon
trolör mikdarını çoğaltmağa karar 
vcnnis bulunmaktadır. Kontrolör 
olmak istiyenler kanuni şartlan haiz 
olduktan başka Vekaletçe açılacak 
kurslardan da ehliyetname almak 
mecburiyetine tabi tutulacaklardır. 

Kurs bir temmuzda açılacaktır. 
tik devrede, kontrole tabi tutulacak 
emtia, palamut ve çekirdeksiz kuru 
üzünı lzmirde çıktığından kurs iz. 
mirde acılacaktır. ikinci kursun ls
tanbulcb açılması muhtemel görül
mektedir. Çiinkü palamut ve çekir
deks;z kuru üzümden sonra kontro· 
le tabi tutulacak maddeler sırasında 
Tiftik, yapağı ve portakal V;:trdır. 
Tiftik ve yapağı latanbulun en mü
him inrac maddeleri bulunduğundan 
kurs da İehrimizde açılacaktır. 

lktısad ·Vekaleti bu sene için ha. 
zırladığı bu çok faydalı programın 
tatbikinden sonra gelecek sene de 
hububatın kontrole tabi tutulması 
için lazım gelen tedbirleri alacak ve 
ayni tekilde kurslar açılmak suretile 
bütür. ihraç maddelerimiz kor.trol -
den geçtikten i c•nra ihraç edil~bilc. 
cektir. Bu suretle Türk malları e-:. 
nebi piyasalarında layık olduğu mcv 
kii alacaktır. 

" 

Poliste 

Biı sabıkalı arhada
·4Jını vurdu 

Dün Uzuııçarşıdnn geçen sabı • 
kalı Ali Osnıon, Cemal isminde 
bir arkadaşına le adüf etmiş ve ara
larında evvelce halledilen bir 
mesele yeniden canla?1mıştır. Ar· 
kadaşınn pek fazln kızan A li, la -
banc:asını çekerek Cemalin üzerine 
akş etmiştir. 

Çıkan kurşun Cemalin sol kolu
na isabet ederek yaralamıştır. Y n· 
rnlı has tahaı;eyc kaldırılmıştı r. 

BiSiKLET ÇARPTI - Beyoğ· 
hı caddesinden bisikletle geçmekte 
Lılan 13 yaşlnrında Mustafa , 8 7a· 
şında Pakize adında bir kıza çarpa· 
rnk yere diişiirmiiştür. Pakize vii
cudi.iniin muhtelif yerlerinden yam· 
lanmıştır. 

A YACI KIRILDI - Kadıköy 
T elefon caddesinden geçen Eminin 
bindii(i bisiklet bir arabaya çarpmış
tır. Bisikletin arkasında oturan Ali 
yere yuvarlanmış ve ayağı kırılmış· 
tır. 

TAŞA TUTULMUŞ - Bakır· 
köyiindc Sakızağacında 61 numara· 
da oturan Server, polise müracaat 
ederek Şi.ikrii ve Nesim adında iki 
kişinin kendisini taşa tuttuklarını 
ve başından yaralC\dıklarını iddin el· 
miştir. Suçlular yakalanmıştır. 

BÜYÜCÜLÜK YAPARKEN -
Ey übte Papazköprüsünde Kahya so· 
kağında oturan Feride adında bir 
kadın biiyüciiliik yaparken cürmü • 
mcşhud halinde yakayı ele vermiş • 
tir. Suçlu adliyeye teslim edilmiştir. 

KANCA 1LE Y Ai<.ALANDI -
Dün akşam lzmire hAıeket edecek 
Ankara vapurunu rıhtımdan çeken 
Kadriye romorkörü tayfalarından 
Nusret vapurun halatını kanca ile 
çıkarırken kanca kurtularak başına 
düşmüştür. Nusret başından ağır 
surette yaralanmış ve Beyoğlu has· 
tahanesine kaldırılmıştır. 

' 
DOST KA VCASl - Beşiktaş· 

ta Köyiçi mahallesinde oturan Kay
serili nakkaş Ahmed, dostu Nadide 
ile aralarında kavga çıkmış, kadını 
sopa ile dövmüştiir. ·Nadidenin şi· 
kayeti üzerine Ahmed yakalanmış· 
tır. 

Işık Lisesinin sergisi 
Ni§anta§ındaki ltık lisesi talebe

lerinin ders senesi içinde yapını~ ol
dukl&rı eserlerden giizcl biı sergi 
vücude getirr:ıiıttir. 

iki gcı}~ s:ı!onda ı;tayet muııta • 
zanı surette teşhir edilmekte olan 
eşyalar ziyaretçilere gösterilmekte· 
dir. 

H er sene olduğu gibi bu sene de 
rrccen senelf'rdcn daha güzel ve mu-.,, . 
vaffı:.k bir sergi haz.ırlamağa mu • 
vaf fok olan değerli muallim Bayan 
Medıha Aynukşn, sergiyi :l'. iynret c· 
denleı tamfından tnkdir edilmek te -
tir. Yukanki resim bu g iiz.cl scrg:. 
nin bir köşesini göstcrmekteriir. 
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A tatürk'ün çiftliklerini hazineye ihda 
buyurmaları münasebet/le 

Meclisin ve Başvekilin 
tazim ve teşekkürleri 
Ankara, 13 (A.A.) - Atatürk 1 

tarafından tasarruflarında bulunan 
çiftliklerin hazineye ihda buyuru} -
ması münasebetiyle B. M. Meclisi 
Reisi Mustafa Abdülhalik Renda 
ile Başvekil ismet lnönü tarafından 
Büyük Öndere aşağıdaki telgraflar 
çekilmi§tİr. 

Atatürk 
Reisicumhur 

Trabzon 
Ankara Meclisi 12:6: 1937 

Memleketin zirai kalkınmasına 
yardım olmak üzere yıllardanberi 
bizzat uğraşarak yetiştirdiğiniz çift· 
likleri ve içinde bulunan fabrika, 
hayvanat, alat ve sairenin kaffesini 
ziraatin inkişaf ve tekamülü uğrun
da hükumetçe alınmakta olan ted· 
birlerin muvaffakiyetini kolaylaştır
mak gayesile ihda buyurdukları hak
kındaki haber Kamutayda derin he
yecan uyandırmış ve hislerinin ve 
derin teşekkürlerinin Yüksek Huzu· 
runuza sunulmasına ittifakla karar 
verilmiştir. 

Derin saygılarımla arzederim. 
B. M. Meclisi Reisi 

Mustafa Abdülhalik Rencla 

Atntürk'ün Yüce Huzuruna 

15 senedenberi sebatlı ve bilgili 
çalı§manrzın eseri olan ve her biri 
kıymetli bir mamure olan çiftlikleri
ni hazineye hediye buyurduğu
nuzu Cumhuriyet hükumeti tazim 
hisleriyle karşılamı~tır. Bu suretle 
de hükumete gösterdiğiniz yüksek 
müı.aharete şükranlarımızı sunarım. 
Kıymetli eserleriniz sizin daima re
fahını düşündüğünüz köylümüze 
nümune ve mekteb olarak çok fay
dalı ve hayırlı olacaklarına imanı
mız vardır. B. M. Meclisi alicenab 
tebcrrüünüzü heyecan ile telakki 
etti. Milletin hayırı ve varlığı için
de kaynamış olan yüce varlığınızı 
hükumetin ve bütün milletin en a
ziz varlığı saydığını en geniş tazim 
hislerimle arzederim. 

iSMET INONO 

Milletler Cemiyetini 
kuvvetlendirmek için 

Madrid'de 

idareye düşman 
olanların 

Serveti müsadere 
olunuyor 

Madrit, 13 (A.A.) - Madrit 
polisi, rejime düşman oldukları 
sabit olan kimselere ait kasaları 
açmağa devam etmektedir. Şim • 
diye kadar elde edilen para, eı -
ham ve mücevher kıymeti sekiz 
milyon peçetaya baliğ olmuştur. 

ASKRI HAREKAT NE MER
KEZDE? 

Salamanca, 13 (A.A.) - lhti· 
Ialcilerin radyo İstasyonu fU teb • 
liği neşretmektedir: 

Dün snat 14 de ihtilalci kıta -
lar Bilbao'nun son müdafaa çem· 
berini kırarak cüm huriyetçilerin 
tesis ettikleri maniaları aşıp bom· 
ba atmak suretile ilerliyerek cüm· 
huriyet kıtalarına 6 kilometre u • 
zunlu~unda bir cephe üzerinde 
geriden hücum etmi§lerdir. lhti • 
lalciler Bilbao'ya üç kilometre -
den daha az bir mesafe dahilinde 
bulunan tepeleri işgal etmişler • 
dir. 

Düşmanın zayiatı gayet ağır -
dır. Kıtalarımız ilerlemeğe devam 
etmektedirler. Araı?on cephesin • 
de hükumetçilerin Huesch ve Chu 
milla mıntakalarında tanklarm hi· 
mayesinde alarak yaptıkları taar· 
ruzlar geri püskiirtülmüttür· 

Ciimhuriyetçilere ait iki bom -
bardıman tayyaresiyle üç avcı tay 
yaresi dütürülmüttür. 

G A Valencia, 13 (A.A.) - iki asi 
enel sek,. eter venol Balkanlara geliyor deniz tayyaresi Sagont üzerine o -

Sof ya, 13 (Hususi muhabiri · kacak ve Balkan memleketlerini tuz bomba atmıılardır. Kimse öl • . 
mizden) - Milletler Cemiyeti sta de ziyaret edecektir. Şarki ve or - memistir. Hasarat ehemmiyetsiz • 

dir. Tayyareler bundan sonra Va
tüsünda değİ§iklik yapılarak bu ta Avrupayı da dolatacak olan A- vencia'ya doğru yollanmı~laraa da 

IS müessesenin mevkiini sağlamlaş • venol Milletler Cemiyeti müesse • ho.va batarvalarır.ın atesi karsı:sın· 
hrmak için ötedenberi çalıtılmak· seıinin timdiye kadarki hizmetleri da kaçmağa mecbur olmuşlar ve 
ta olduğu malumdur. Milletler Ce- nin ne suretle telakki edildiği ve sahile takriben 16 mil mesafede 
miyeti genel sekreteri Avenol bu bu müsseseden ne gibi hizmet • bulunan bir harp gemisinin üstü
müessenin nüfuzunu kuvvetlen • ler beklendiği hakkında müdave- ne konmu lardır. 
dirmek maksadile bir seyahate çı- lei efkarda bulunacaktır· • , • k k 
~~--~~~~~---~·---~~~~~-Lenznın ız ar-l Yunan Başvekili deşi öldü Alman - Macar 

dostluğu 
Mare,al Blomberg 

Budape,tede 
Budapcşte, 13 (A.A.) - B. 

von Neurath, ziyaretinin ikinci gü. 
nünde B. Daranyi ve sair Macar 
devlet adamlarile görüşmüştür. 

Gece, hariciye nazırı B. de Kan-

1 
ya resmi bir ziyafet vermiştir. 

B. de Kanya, bu münasebetle 
bir nutuk söyliyerek ezcümle demiş· 
tir ki: 

"Ziyaretiniz, iki millet arasında
ki ananevi dostluğun değişmez ol· 
Ciuğunu isba! etmiştir. Mü§terek 
Clostlanmız olan ftalya ve Avustur· 
yaya istinad ederek merkezi Avru• 
panın ve memleket)erimizin musli· 
hane tekamülü lehinde çalışmağa 
devam edeceğiz.,. 

B. von Neurath, cevab vererek 
şöyle demiştir: 

"Almanya, bilhassa Macaristan 
He mevcud ananevi m ünaaebctleri 
derinl~tirmek arzusundadır. Mer • 
kezi Avrupada kati bir uzla§mayı 
elde etmek için biitiin imkanların 
inkişafa mazhar olmasının en bü. 
yük zımanı iki milletin teıriki mesa
isidir ... 

Fransız hükumeti 
!Halk cephesi proğramlle 

Müşkülat içinde 
Liyon, 13 (A.A.) - Dün ak· 

şam mahalli sosyalist partisinin ver
diği ziyafette bir nutuk söyliyen 
Paul F aure, hükumetin halk cephesi 
programınm tatbikinde tesadüf et· 

Yangaga gitti Moskova, 13 (A.A.) - Tass 
ajansı, Leninin kız kardeşi Marya 
lllişma Ulyanova·nm 59 yaşında ol· 
duğu halde vefat etmİ§ olduğunu 
bildirmektedir. 

Atina, 13 (Huıuıi) - Ba§ve • 
kil Metaksas beraberinde maarif 
vekili ve baıvekalet mÜstefarı bu· 
lunduğu halde bugün tayyare ile 
yanyaya gitmiştir. 

Baıvekil bugün ve yarın Yan· 
yada kalacak ve o civarda yapıl -
makta olan nafia itlerini tetkik 
edecektir. Salı güııu ba,vekil Yan· 
yadan Prevezeye gidecek, çartam 
ba günü de Arta'yı ziyaret ettik • 
ten sonra pertembeye bcrada bu· 
lunacaktır. , 

Baıvekile gideceği yerde ha -
raretli iıtikbal hazırlanmaktadır. 

Atina, 13 (A.A.) - Gaz.eteler, 
22 bin nüfusu olan Y anyaya baş· 
vekil Metakıası kartılamak için, 
civardan 300 sendika ve 500 kö • 
yü tmıil eden daha 60 bin kitinin 
geldiiini yazıyorlar· Baıvekil ya· 
rın, yanında münakalat nazırı B. 
Ökonomu olduğu halde., kurutma 
itlerini teftit edecek ve ıulama 
teıiıatını açacaktır· 

Moskova, 13 ( A.A.) - Sov· 
yetler Birliği komünist partisi mer
kez komitesi, kısa bir hastalıktan 
sonra dün saat 1.50 de ölen Marya 
lllişna Ulyanova hakkında bir teb
liğ nC§retmiştir. 

Partinin en eski azasından ve 
Leninin en yakın yardımcılarından 
biri olan Ulyar.ova, Sovyetler Bir
liği halk komiserleri medisinde 
Sovyct kontrol komisyonu bürosu 
azaeındandı. 

Tebliğde, kendisinin Lenin -
Stalin eserine ve i~çilere karşı olan 
merbutiycti tebarüz ettirilmektedir. 

Moskova, 13 (A.A.) - Tass 
ajansı bildiriyor: Lenin in kız kar
deşi Marya lllinişna Ulyanova 1878 
de Simbrsk'de doğmu~tur. Daha 
çocukken Leninin tesiri altında ka
lan Ulyanova, genç kız çağında in
kilab hareketine iltihak etmiş, 1899 
da ilk defa olarak Moskovada tev· 
kif edilmiş ve o zamandan sonra 

tiği güçlükleri izah ederek demiştir Çarlık polisi kendisini rahat bırak-
ki: mamış, birkaç defa tevkif olun • 

"Zirai felaketler ve ihtiyar işçile· 
rin tokaüdiyeşi kanunları gibi ya
pılması icabeden ıslahat milli iktısa· 
diyatm şimdiki vaziyeti dolayısile 
yapılamamaktadır. Yeni varidat 
membaları oulmak laz1mdrr. De -
mokrasi ve cumhuriyet tröstlerin 
ve bankaların tehdidi altındadır. Bu 
vaziyet karşısında ya kapitalist te
şekküller, veya halk cephesi kredi 
mücsseselerile büyiik bir konsorsi
yomları doğrudan doğruya müraka
be etmek mecburiyetinde kalncak-
tır. ,, 

muştur. 

Ulyanova, 1917 martından 1929 
a kadar Sovyetler Birligi komiinist 
partisinin organı olan Pravda gaze· 
tesinde büyük bir gayretle çalı mış, 
1925 ten 1934 c kadar merkez kon· 
trol komisvonu azalığında bulun • 
muş, 1933 de işçi ve köylüyü o· 
kutmak sahasındaki feragatli çalış
masından dolayı Lenin nİ§aniyle 
taltif c:clilmi,tir. 1931 denberi Sov
yetlcr Birli~i halk komiserleri mec
lisi nezdindeki Sovyet merkez ko • 
misyonunun divan azası idi. 

idam edilen Generaller 

Sovyet hükiimetini de 
virmek istiyorlarınıŞ 

Müdafaa komiseri Voroşilof b 
tebliğ neşretti 

yeni sosyalist hayatın~ 
lip bir milletin eti "e . deO 
tün Kızıl Ordu, nefer:;. 1 

Moskova, 13 (A.A.) - Tass 
ajansı bildiriyor: 

Müdafaa komiseri B. Voroşilof 
a§ağıdaki tebliği ne§rctrni_ştir: 

"Müdafaa komiserliği nezdinde
ki askeri konsey, 1 hazirandan 4 
hazirana kadar hükumet azası hu
zuriyle toplanmış ve iç işleri komi
serliği tarafından keşfedilen askeri 
faşist hain mukabil ihtilal teşkilatı 
hakkındaki raporumu tetkik etmiş
tir. Tamamen fcsadcı olarak uzun 
müddet devam etmiş olan bu teşki
lat, kızıl ordu içinde menfur balta
lama, casusluk ve bozgunculuk 
yapıyordu. Bütün kızıl ordu, ha
inlerin layık olduğu mahkeme ka
rarını ve adil hükmün infazını öğ
renerek müsterih olacaktır. 

Sovyet mahkemesi daha evvel de 
birçok defalar, T roçki - Zinovyef 
şeteleri içinde yabancı casusluk hiz
meti hesabına hainane hareketlerde 
bulunan tedhi§çileri, iftirakçrları, 
casusları ve katilleri tecziye etmi~ -
tir. 

ıek zabitine kadar, ır 1 · 
kudretli idi, bugün de öbr 
daima öyle olacaktır. 

·ı·e'Ve saflarında yemın erın I ~ ~ 
ihanet eden hainlere •• • ' 

· t te 
lunmıyacaktır. Bolıevıı biitiil' 
zunu on misli artıralun, bit 
halarda mesaimizi cez~ ,d 
te yükseltelim ve ısla . · 
kendi kendimizin tenkidıoJd .. 

·net ralım ve bu auretle 111ı 
larının hareketlerind~ 
neticeleri tamamen be 
lim.,, 

Rusgaga sığıtı~! 
A iman konıllni• 01 

de tevkif edlilll 
Oti1:' 

Diinkii pmta ile gclerı ı..irf 
• k ... lllır,rr rald Ra.zetesı Mo.• ·oı·a 11

• 

yor: 
. ,-e 

.. Cn ushırı, tahripçilerı ~ 
Son zamana kadar yüzlerinden dü§manlarmr meydana kov ef. 

maskeler rıkmarn1"' olan hainlerin ı·ı · · .w. b" ··k J1arek ı 
., -:ı: !'a< ı e gırıştıgı u~'ll • .ı1 

adedine kızıl orduda yuva kuran mu F · t ıııcY 
kabil ihtilalci, casus ve fesadcılar da ında Stalin, )mdi, aşıe ~tlrt" 

}erindeki tazviklerden _,.,, 
iltihak etmektedir. BÜ çetenin takib • .. ,ıcrv 
ettiği yeni kati gaye gene ne pa· üzere Hu yaya sığınmış Y~ 
hasma ve hangi vasıta ile olursa ol- tcciye teveccüh etmektedır· . b 

sun memleketimizde Sovyet rejimi- Bütün yabancılar. geçıui?1~1

0f 
ne nihayet vermek, Sovyet iktida- k"d ter• il 
rmı ortadan kaldırmak, işçi ve köy. 

ketleri veya siyasi a ı e 
olsun filphe altındadır. 

lü hükumetini devirmek ve mülk ve f'.~ıf, 
fabrika sahihlerinin boyunduruğunu Umumi siyu.et, onları 
iade etmekti. n_iir.ı 

dı arı !,lıkarınaktatlrr.~ 
Dunlnr, parti ve IıukOmcl L.İ • hırçogu te,·lüt edifmı~tıf• öl 

• mamaarlarinın katlini hazırlıyorlar, k rıı 
Bu hareketten en ~ e ~' 

milli ekonomide ve memleket mü- ' 
dafaası eserinde her türlü sabotajı olanlar, Almanlar, Lehler 
yapıyorlar, kızıl ordunun kuvveti- turyalılardır. 

b' dt 1 ne zarar venneğe ve bu ordunun Rununla beraber. ~~ tııeıı1 
miistakbel bir harpte bozgunluğu· lı dahil olmak üzere chg~r d:ıll ' 
nu ihzara tevessül ediyorlardı. lerin komünHleri Rus) 8 

mak emrini alım~lardır. b 
Sovyetler Birliğinin diişmanlan- f .

1
• ıerdet' 

na devletimizin askeri esrarını satı- henüz Ru yadaki ngı ız. tir· 
yorlar, k1zıl ordunun şerefli kuv- rine bir fCV ııi.iylenitıneıtll~ 

· b 1 1 l • bel'ıert _k vetıni a ta ıyor ar ve umumiyet iti- Buraıla .. ayi olan ha ı:ı"' 
barile harici düşmanın Sovyetler • - el k•> •I • ki hu lıaherlcri ~o,·y , r 
Birliğine karŞı taarruzunu tacil için ' . diyCl' 
her şeyi yapıyorlardı. ne tekzip, nr. de teyıt e aİ'i f 

komünist mii ltecilerdeıı., rJil" 
Bunlar, hain ne hareketlcrile, on iki hafta içind~ te,·k• 

1 11
111 

cephenin ia,cai ve ukeri harekibn .. cı ·" erit1< r 
d do 

Bir ı;urupta 16 kıcı ıg 
idaresi aahasm a ğrudan doiruya 
ihanet ve ıabotaj hareketlerile, bir, bulunuyordu, .,

9 
sr"fl'" 

harp halinde Kızıl Ordunun cep. Bunlar ara uııla. 19
.. ko"ıil11 

helerde bozgunluğunu ve Sovyet :\O ımeı:inc kadar Ahıt•~~ort",ıı 
hükumetinin devrimeıini temin rinin lideri olan Hayuz j 

edecelılerine güveniyorlflrdı. E· hmmaLtaclır. f,d 
fendilerinin ve yabancı bı"r dev · e8iııde 1il Ru adam 93 ı sen ıcı-ıs11 
letin faıist askeri mahfillerinin k'f rı · Hitler, ·ti· 
yardımını bekliyorlar ve bu yar • tev 1 e< 1 mıt ,·e . · ·ste11111 

' 

b 'l' d S U hudut harici e<lilnıtsııı• 1 ı. itıtı:I 
dım muka 1 ın e ovyet kray . . . uıca .. 

... ıalep rededılını~ ' 'e 1~ • naımı vermege ve memleketi per· ı--.ıı 
d man l\lo ·koYava Şte ııs•) • tıif 

calamağa ama e bulunuyorlardı. ' -"lcJ1 ,li~cr "' 
Bu hainler, İ§Çi, ICöylü ve Kızıl Ruı;vada tevkif ecıı ı. L '" 

· • . sıuı1" JlC 
Ordunun askeri araıında kendile- man ıla Alman ınech!• aıı 
rine müzahir bulamıyacaklarını nist melımların<lan JJerııı 
Pekala bildikleri için hakiki çeh - 1 d. , c,. ır. 

relerinin mevdana çıkmıyacağın --------. ·ıert 
dan korkarak milletten ve Kızıl l!f 
Ordu askerlerinden kaçıyorlar • Y Un an lŞ ~ ..... 
dı. DUnkU pazar ç 11• " 

Casuılann fatiat burjuva mem- kazahcını tayyar•".:-,"'eı(e 
leketler erkanıharbiyelerine doğ • ") - · ı:ı .,, 
re dan doğruya merbut bulunan .Ati na 13 ( f1 nsusı rdiiİ t 

d l 1 
.... ·11 ,e bt 

elebatıları Sovyet a a etinin la • tiin işçiler hir ıgını . taJl'tJ ·'1 
yık oldukları cezasına uğramn • iİZt!,rine hu!!iin Yun31115 ,·e'pııı 1 d ' o ~e . ıet41 
)ardır. Sovyet ikti arının sadık raf m<la isçiler çafışn11~ e'1'11!~ 
ve emin mesnedi olan İsçi ve köy· rini tavnrc,·e teberral ,.,,, 
lünün Kızıl Orduıu sağlam vücu • Hurad~ ·hiitlln diikkintıari,..,ii" lı 
dunda bu varayı açıyor ve ıür'at· v~ fabrikalar. hankatır1 . ,..;~t• .-ı~ 
le izale ediyor. Düşmanlar yanlıt . ah• 1 pw 1 

. l d' K l O d hulund11rulmt1§ 'c ,_,.,1111 
111, heaap etmı! er ır. ızı r unun 1 Ha,·a .,. M' 

bozgunluğunu göremiyecekler • ı raın rapnır:.tır. btıaS' D ~ıt· 
dir. Kızıl Ordu yenilmez bir kuv·ı Atina ,·e Pirede uha ~I 

tir ve yenilmiyecektir. Kızıl Ordu dar muhtelif ha\'alar ç 



"' 

Yazan: Tltayn• - n - Çniren: vır ,uı 

alk gene gündüzkü gibi koşuyor: 
f&r eğlenceye. Sarı S$!1Clt narin 
&ima gülen, genç ve 

güzel kadınlar ... 
r._:lar yemekte, içmekte ve 

.t te de çalıtmakta olduğu 
vl»d~k bir faaliyet sarfediyor
tkıt nakiddir, değil mi) Evet 

l
llakid de eğlencedir. Eğlen· 
çiti. ~ı1111ııt11ttı111""1"'9ı111t11I""'""' 

'Bbugün iyi çalı§tm mı dostum. j 
...._ ir. alem yapıyor muyuz) 

lçkı satmak iyi bir iı galiba) 
~ ~~bii 1 Fakat hükumet ay· ~
..,.. Yuz dolar vergi alır. : 
~leri ıtık içinde yüzen cad \ 

otomobiller gündüzkünden j 
~ ltvinçli sevinçli gidip geliyor. = 

.. hıdmmlannda halk gene İ 
.. kü gibi ko§uyor: Fakat bu ~ 

~lenceye. i 

Saf bakıtlı. fa 
kat zeki ıörür 
meje çah .. n 
ıözler. Beya7 
yahut albn diı 
ler. Güzellik 
KuvveL Spo• 
Sonra burundaı 
çıkan bir ses· 
''V!-·-·' . aaal .,, 

~~az elbiseli bahriyeliler ; genit \ 
~ aakerler; gömlekle, kollan i11111h11 .. •11t11e11111ıııııııtııtıı•ıı111tt 
~R~nçler, Avrupalı kıyafetin-

cıler: Beyaz elbise, dik ya-

Fakat bu 
vücutlu. 

\~~kadınlar.. . O san saçlı, na
~;udlu, daima gülen, genç 't1 kadınlar... Üzerlerinde Bir gramofon çalıyur · ':;~a büyÜk gün bir nailyun dolar ikramiye. lJort 

· e göze çarpan renklerde el· l b 0n·· · 1..-- L:-1· arasında bı"n dolan yemek 
• bqlannda garib garib f8P- ir kiliıeyi doldurur. umüzde ~ '"' 

B 
büyük bir kavis açılıyor. Ya man· ıçin kaç saat ister. • 

unlar kanaldaki memur • B bo 1 k ·· d l 
• lahitlerin, tüccarların ka- zara!. Uunutulmaz bir manzara. arlar ıa mama uzere o u-
' daktilolar, farkıcr kızlar. Anl8§rlmaamın imkinr olmıyan ~e yor. Şurada küfelik bir sarhoş ye• 

l'111İ b" b insanın çabucak unuttuğu deniz. re yıkılmq, kollan tezgahın üze· 
~ ka ıri irine benziyor. Sanka Şimdiye kadar ıörmeclijimiz ·türlü rınde. içinde saman çöpü eokulmut 

rdeş. Son derece endamlı bir bardağı görüren iri yan ze~ 
•· r, her iklimde ayni ten, ir türlü bulutlar. .. e f ba 1 1 b k ela kadın aanon aeçerken adam §Öyle 
~ la kıılı fakat zeki görün • naan u manzara a11111n aa- bi n ° 

e çalıtan gözler, beyaz, yahud atler geçiriyor. Sükunet, rahatlık, r bakıyor. . 
di l 11 k Sarhop kimsenin ehemmiyet 

" ··§ er... güze i ... _..:ı:w• k ş· di d · " veruigı yo . ım evrıye gezen 
.~ilik, kuvvet, ıpor. Son- Akfam yemeji. Hepimizin bil- polis gelir, çöpçü çöpü k1tldrrır gi· 

..-t.~ltta bir•taert bir h1treket. Sap- diii bir Amerikan Jokanwı: J~erİ• . b·, yerden kaldmp götürür. 
İil" n çııuyor, saçlar arkaya '- •• bJr \lanwrı.m .aia•ra •ClluJtuaa br..n~ı~ • • • 

': Uyor ve burundan çıkan bir zıyor. Gidip 1ıelenler, caz,. sakso
fon. - Danıinge mi gidelim} 

Q Viski! 
liralarda ender teaadüf edilen 

rdan biri : 

~Celin, diyor, biz de bir kok
,.__~elirn. Stranfer Club'te. Man

i) Çok hoıtur. 
tnize kar b·· .. k b" lo şı uyu ır aa n. 

Burada cazı anlamamanın imka- - Gidelim ya! Marıilyadan beri 
nı yok. Tepinmeler, hareket, a • dana etmedim.... Yani bir aıudan 
henk ve inaanm içine acı veren tu- beri ... 
haflıklar: Biz Avrupalılar bundan Danıing bizi açık kapsar ile, ilk 
bir edebiyat çrkartmıırz. • kattaki geniı salonu ile kartdıyor. 

Meyveler, yqillikler.- H~İ. Caz. Ayni Amerikalı erkekler, ay-

k 
--'- nı Amerikalı kadınlar, ayni içkiler. 

rzarmq et, . ..uata, domatea, bi- D d ı·k B" 
ze yemek gebren zenci kanamın be- emokrat bir kar et ı · ır poliı 

• • bir miralaya~ teklifsizce omuzuna, 
-ıuıllllnllllttııı1111llRNN ... 1-llllltıııııııııııı yaz erıtariıi, tayyare pervanesi ka· koluna vurarak birteyler anlatıyor. 

Sa Al I k dar vantilatörler. Liatecle sayısız içeri kol kola üç bahriyeli giriyor: » kokteyl çctidi. içeri girip çıkanla· B la "ki · d 
rm açtığı kapılar kapanacak vakit. un rdan biri kaptan, ı sı e tay-

8~ r v 1sIm1 z bulamıyor. . fası. Sarıırn genç kızlar bir aake-
-...~ rin kollamtdan ııynlrp bir mülizi • 
'-=._~ 1111 Cila bet ~~~11& !,:;rtY• ~-~..! Müıteri akmı; İyi ıiyinmemiı. .min kollarına geçerek çarlıtonlanna 
t. ~ 1 ~· -- ·- fakat aagwlam ve temiz vücudlu~· ı"n· d ec1· 1 

' d&rebaneatnde, CUm&rtul l'Olllert e~·am ıyor ar. 
~ ta ıı • kadar LIJeU Tanare sanlar. Ceket yok. yalnız crömlek. Evet, Amerikada eğlenceyi bi • 
~ an lkJnct d&JA oç aumancıa Ağız dolusu kahkahalar, meaud zim anladığımız gibi anlamıyorlar. 
~ 01cu111cuıanmı• Yedi llupoa muk8. ve çocuk kadar saf ıüliimneler. p k 4.ıı... ~bul tder. J lar k -s-••· ara yapmak, para yapma , gene 
~ .. tekilde dit doktorıanmı• d9 Oku- Grup grup insan ' adnılar; Yetil· para yapmak. Sovra gelip bu fakir, 
~~ızın emırıerlD• 1ıaaır tıu.ıunmu. ler, sanlar, krrmwlar, turuncu. eski Avrupada bu parayı harcamak. 
~ doktorumus f'abtetUD Dlflllen lar giymif kaclmlar. Ha... tÇka • Şimdiki halde parayı yerinde 
~ ~ hUkllJ caddulDM 121 num• lar. harcıyorlar. Herkea kendini zevke 
•'"' b\ıı eaı günleri eaat t4 Ue 20 ara. Caddeden içi bağtnp çağıran a- vermeie bakıyor. Gürültü, kah-

" 1r_~n~uıu ııtlbt doktor Necau Pak- da ) la dol b"ll kahalar. Şarkılar. Gündüz herkeı ı..:"' -.raıcöy Mahmudiye c&dduı ı-2 m ar u otomo ı er geçiyor: 
~ oq aa.ıı ve cuma gUnlert aynı ..at. Piyankoda kazanDUflar. Burada çalıtırken etraftaki. o ıeuizlik nere· 

'- YUcuıanmızm dJıl•rtııe tıallacaa,. her ıün bir kctide çekiliyor. Her de,. Gündüz o, tek heceli kelime-
4 llfaıc tedavtıertnı yapacaklardır. lerle konupn soğuk, aakin, ıuurlu 
~ :: Z&maııd9 81§lkt&f tramHJ c.t ------- - adamlar timdi ırmank çocuk olmuş-
~ P apartımıuımda .unnetçl ICmh l 
~ !tıubtaç okuyuculanmıznı c:oculr T k . pazarteti SALI ar. 
~ tUDlıet ecıecekur. 8 Vlm 1 ~ Hıziritı 15 ffı:!ite • Bence ıeaıizlik medeniyete el· 
~~ Aluaray PertH Ec:ulaem Y• _____ .. S R. Ahır 6 R. Ahır zem bir§eydir. it batındaki ameri· 
~ 1awnarad9 .sUDn•tçl " 11bhat aa. _.. 4 28 .4 28 kalıyı nalll takdir edeceğimi bilmi· 
~~Murt ICptz KURUN doktorunun 3118 .. tip !9.42 194? yorum. iyi bajlanmlf bir çark dö-
~ ~ lllJekalyonıan beherlDf 1edt ku- .. lıU amaa 

1
.,s00

1
... , .,s.00

1 
.• nerken gürültü çıkarır mı} Ameri· 

...._~bilinde ve abonelerlmlM en ebo otle ..... ... ., kabl d b" · • ~~tle c:or.uklannrn .unnet anıett· llda411 .,... 16,U 18 ı~ ar ünyanm en ınncı çarkları. 
~,.Pacaktır. o\kf&lll...... U>.42 1042 Fakat hususi hayatları, gürbüz 
~ ~tmua doktor. d1Kf" IOD· hu.-... !14.1 !I 4.t çocukların oynayıp ııçramalanna 
~ 

11 
•Uracut fderkea KURUN'un ,_.. !.08 ~.08 benziyor. Bu çocuklar yavq sesle 

.. '·"Poaundıtn ''9dt taıı• lfÖttlrmelr ,,, .. &...- ....-. ~ 11·~ konu•masmı bilmiyorlar. 
fdm ka'tu cQDlert "'°"' Ti -s 

--1-----------...,......:...------(-Arbu ___ v_ar_> __ 

1 Radyo Müsabaka Kuponu 
-108- . 

ı81m: 
Adrea: 
• 

İzmit yolunda 
enstantaneler .. 

Ağaçlar yeşil, çimenler yeşil, 
yeşerecek nerede ise bulutlar 

1 

Yaz.an: 

HA/llll SÜHA 
GEZGiN 

Amızın aklımıza eljti. Dün sabah 1 
birkaç dostla Kadıköy :11L.eleıtinde 
birlqettk, lzmite yollaoclık. ze, kint", 
görüşünün kU\' etine pek iu.mdığmı 
cleğerli hir adam, hana kiji,ıt f ıtbrika· 
mızın güzelli~ini anlatrnı2 'e ''mutla
ka Kidip gör!,. demişti. 

lzmitte bir f ahrikanın l.ulunuı;u, 
ı:üphei!İZ çok iyi hir şey. Fa~at höyle 
hir gezinti iı;in bu ~arta ela lüzum 
vok. •'Pend'k .. ten biraz uzaklaşınca, 
mi öyle dilberlefiyor ki inııanm ko
no~ınağa dili ,·armıyor. Bu volun ;rü-
,.tJiğini herkes ıııHnnü~. ~•·zıni~ ,.e 
,.~mittir. 

_Fakat yinr o\ıa ayrı bir ,·er , erişim 
cbepıllı df'ğil. Ha~·darpa,1 iıtan o· 

•ıunda epey ıinirlenmiştik. \rkatİa§• 
'arılan birinin •'Vilhelın .. adını taktı
~ •• dik bıyıklı bir trtn memuru. hayli 
·anımızı ııL.tı. Gıiya rabıt •·tınek için, 
'ıirinci me' ki biletini alnır~ıık. Ama 
'<atarda yer yoktu. 

Adamcağız birkaç kere yutkunduk 
tan sonra: . 

- '!'le yapalım, geç kalthnız ! 
Dedi. . 

Bu ğüJünç ıöz kızgın gönlümüze j8• 

pirto ıtibi diikülcrek bizi purlattı. 
- Nasıl ~ts=? Bu dı n~ demek «'a• 

nnn? Tren kalkınatlan gelf'nler. hiç 
ge çkalmıı olular mı? 

Diye söylendik. TınmaJı. Bir ~ift. 
lik beyi, bir ıömürge diktatörü kih· 
rile: 

- Bizde uıul böyle! . 
Dedi. Hele şu 

0

'U11ul., ve biz keli
meleri en ıoğuk kanlıları bılc çileden 
çıkarmağa yeterli. 

- Gite ile katar.pli -.ra•mda an· 
laşma yok mu? Vagonlar, oranın ,·er
diği bilet satr§ına ır;öre azalıp çoğal· 
mu mı? Usul böyle, ne elemek? Bi
ze ııatm ıldıimuz verleri ~C.iı;t ?riniz ! 

Diye dikildik. Vi1helm, biraz dü· 
~iindiJ. Bıyıklarda bir akr,.,, hiddeti 
belirdi. Sonra: 

işaretler: 

.:_ 1~erde ikinci me' ki OtJ~ bir Hr 
;> • 

'ar ister:-eniz sizi ora\ a oturta\ mı ! 
Detl ~ Riz de birinci bil~ue ikim·i· 

)C geçtik. 
• • • 

Berekrt yolun gfizplli~int ! .\z son• 
ra iki yanımız ii) it'! dilherle~ti ki lı«-r 
feyi. hatta bak.kımızı bilc ~nuttuk. 
Suadiyede bir şey gi;züme çc1rptı. \ ' r.· 
ni yapılan beton hinılar<la bir ahenk 
ur. Solda. koyu nefti a~ac;lıklara ı;ö· 
mülü kö§klerde ise bir:hirinden 
bamhaıka bir · mimari ı:örülüyor . 
Bakıyoreunwı bir büyük kö~k. 110· 

ğan kubbeli .kuleleri. ~eniş mermer 
merdivenleıile hir Hind mabedini 
andırırken, yanı bqmda boynuz ıııa· 
çakh. oyma p:erdanhkh hir ba~kacı. 
size Çin nzolarmr, Fakfur Hrayları
nı hatırlatıyor. Bunlara bakarken. 
hen, ıöyle dil§ündilm. E3k.i kötkler 
arasındaki bu ayrılık, parayı kullanı
,ın, zen~nliği anlayıtm da genit hir 
a)·rıhğıdır. 'Meıeli falan pa~a, filin 
mabeynci bir yun kurarken kimıse• 
ye benzememek u~runda kcrdi z~' • 
kini, yerli estetiğini fe<J.dın çrkin
miyor. Gaye, rahatı ,.e ~nli hir çatı 
altma ıı~dınnak değil: ~rurun titir
diği. tataf atlı bir e,ıizl iğe ka' uımak· 
trr. Yeni yapılarda bu ferdiyetçi nı• 
hun iııı:i yok. Topluluktaki anlayıtın 
Uıtilnlü~U. ağır baBtığr seziliyor . 

Bir nokta daha: F.~ki köırıklerı1e. 

yükseklik. kocamnhk. keııe ile rür 
be ve me,·kiin armHı halini alnn~. 
Zen~inliii ~öıtenş yapmaktan ı:ekin
miyorlar. Belli, ki hiç kim!e he!ap 
1Qnnayacak. Ne ahlak b.t• ne ~,·k 
heuJn •. 

Yenilerde bir minyatür ~ürür gihi 
oldum. Hele içlerinde merdi,·enlf'rin 
kayalardan seke ıeke ta denize kadar 
inen bir maviş ,·ar, ki in11n bakmak
la doyamıyor. 

Pendikten ıonra renk vr. ı,ık hüıı· 
(Son'!: 6 ıncı sayı/ada) 

Enternasyonal poligon 
lıpanyada her top patladıkça, 

bir çok inanlann yürekleri yer -
leriİıden kopanlıyonnuf gibi &ar -
ıılıyor. Bir aenedenberi her aün, 
her aaat harp, ne zaman baılaya
cak diye ufuklan bekleyen ıözler 
hili tetikte. 

Bence bu korku beyhudedir. 
Endifelere, hafl'9tl.., hiç lüzum 
yoktur· 

lıpanyadan akıeden silah ıeı· 
leri bir muharebe meydanının fa· 
cialannı her ıün yeniden icat et • 
melde beraber facianın hududunu 
daima tahdit ediyor. lıpanyada 
dünyanıq her cinı in1anı dövü • 
9üyor. Boia ile Toreador cephelr 
ri fqill ve antifqiıt cepheler ha· 
lini almıtbr. 

Filhakika bu cephelerden ha -
ber bekliyen aaf inaanlar, 
"- Vah zavallılar biribirleri • 

nin etlerini yemiıler; kollannı, 
butlannı parçalamıılar, kanlannı 
içmiıler,, diye hayretle ıöyleniyor 
lar • 

Bu cephenin göze görünür, el -
le hıtulur iıkeletidir. lzbrapla, he· 
yecanla aanıuyonel haberle taay
Yiit etmek iıteyen imanlar için lı
panya bitmeyen korkunç bir ma -
ıal Jİbidir. Bu masal daha uzun 
ıürecektir. Çünkü ispanyadaki 
cephelerden, ıelecek haberleri 
bekleyen "tahrip zekiaı,, henüz 
teeriibelerine nihayet vermit de • 
fildir. 

Harp sanayii fabrikaları, kimva 
liboratuvarlan bütün iıtidatlarile, 

Yaun: Sadri Ertem 
bütün ku~retlerile ispanyayı "bir 
tecrübe merkezi,. haline koymuı • 
lardır. 

• • • 
lıpanya buıün enternasyonal 

poliıondur. Bu poliıonda her sün 
bir Alman taneresinin, ltalyan 
fabrikaiınm markası tecrübe edi • 
liyor· 

Erbabı cephelerin reıml teb • 
liilerini falan ordu ilerlemiı, fa • 
lan ordu ıerilemit, falan tehir a· 
ıilerin, falan tehir devlet kuvvet
lerinin eline aec;miı diye okumaz. 

O bu tebliileri falan firmanın 
zaferi, falan firmanm mailübiye· 
ti, falan markalı bombanm yaptr 
jı harikuladelik. filin topun orta· 
ya atbiı tahrip dehası, yahut ap • 
tallıiı diye okur. Hanıi. tank, han 
ıi tanka üıtün ıelmiı! ... Aradıft 
fey budur. 

Bir hayvan üstünde tecrübe 
yapan inıanlar hayvanın fervatla· 
nna, fiıanlanna deiil, tecrübele • 
rinin muvaffakıyetle neticelenme· 
ıine bakarlar. 

Yarımada bir tecrübe li.boratu
van. baıtanhaaa Avrupanın ıilih 
poli~onu halini aldı. 

Eier araaıra bir bomba 11nır 
dııına cıkaraa bundan korkmama· 
lıd•r. Olaıan ittir. 

lıpanyadan gelen bomba, ıeı • 
)erinden tayyare Rürültülerinden: 
nıitralvöz feryadmdan bir harp 
ihtimllli çıkarmayınız. Uıulden • 
dir: Poliıonda daima ıilib ae•i 
iıitilir. 
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Boşanmanın kolaylaşfırılması 

Bir aile, cemiyetin 
nıürakabesi altlnda Bir piyango... 1~~ 

kurulur B 
ir sınıfta okumu,tuk. Pısırık du. O sırada bir rnekt~b g~ çıiP. 
bir çocuktu ve bir evin yara· içinden yüz bin liralık bır çeki UfJ 

mazlan o evin uyuz kedisile nasıl Büyük bir sevinç içinde çe 
kuyruğunu çekerek, ensesinden Ya&an: tane ve dikkatle okudu.m· eti' 
havaya kaldırarak, arkasına teneke Sevincim sonsuz bı~ har~ 
bağlayarak eğlenirlerse biz de ona K ad i r c a n linc seldi. Çünkü bcn

1m .. a ~ 
"Sosyetenin mürakabe hakkı da bizde 

hakime verilmiş bulunuyor,, 
Torino hukuk lakülteainden. 

mezun hukuk doktorlarından Bayi 
Abdü.,elôm Buseyri boşanmanın 
geni§letilmesi etrafından açtığı -ı 
mız: ankete, §U cevabı vermiştir: 

°KURUN'' un evlenmenin ve 
boşanmanın kolay\3ştmlıp kolay· 
lattırılmam:l41t h:\kkrnda nçh~ı an· 
ketin sosyal bakımdan olan ehem· 
miyeti birçok hukukçularımızla 
muharrirlerimizin gösterdikleri 
derin alaka ile tebarüz ediyor. 

Sosyetenin ilk te$ckkül tarzını 
gerelt tarihten evvelki devirlerin 
yarı puslu bilgileri arasında ge · 
rekse hali mevcut olup iH< içtimai 1 
hayatı temsil eden vah~1 k~bilelcr 
de araıtıracak olursak bu tetek · 
külün aile hayatı üzerine istin:ı 
etti~ini görürüz. 

llk sosyetelerde erkek, kabile · 
si haricindeki bir kabileden bir 
kadınla izdivaç etmeğe mecbur -
du. Böylece intisap ettiği kabile -
ye kendi mevcudiyetini ve kudre · 
tini zammediyor. Buna mukabil 
aldığı kadın ehli hizmetleri deruh· 
te ediyordu. Kabileler arasındaki 
bu izdivaç bağları iptidai ticaret 
cereyanlarına yol açmı, ve eko • 
nomi üzerine kurulan bir içtimai 
yaşayı§ın husulüne imkan vermiı· 
tir. 

Anlatılıyor ki izdivacın teessü· 
··inden asıl nazarı itibare alınan 
'l0

1 i:tn bir kabile içinde mütterek 
1"1"nafi ile hiribirine merbut bir · 
t"' !a n ocaklar vücude getirmek 
chhı. Ve asıl güdülen gaye teh · 
d ve hissi olmaktan çok fazla ik· 
:;:; ... -li bir mahiyette bulunuyordu. 

Cemiyetin inkitafı peticesinde 
aile meselesi ilk gayedbn bir mik· 
dar uzakla,tı. Yine ekonomik ih · 
tiyacatın ilhamile yol alan dini a· 
kıdeler aile bağlantısındaki eko -
nomik gayeyi örten bir his ve ma
nevi ıekil doğurdu. 

Bugünü muhtelif dinlerin süz -
gecinden geçtikten ve birçok ıe · 
killer aldıktan sonra aile mefhu -
mu sosyal gayesine doğru veçhe -
lenmek istidadını almış bulunu -
yor. 

• ,,. * 
EVLENMEDE FAZLA KOLAY· 

LIK LAZIM MI? 

Evlenmek İf inde lüzumundan 
fazla teshilat gösterır.ek !azım mı· 
dır? Bu noktayı kısaca gözden 
geçirelim: 

Zevç ve zevcenin ferdi ihtiras· 
lar tesiri ile değil ancak içtimai 
bünyeye sağlam bir höcre ilave 
etmek için birleıtiklerini; kabul 

Evlenmekte sosyete kontrolüne 
nykırı gelecek tcshilatı kabul et -
n1ediğimiz halde, bunu talakla ca· 
iz ve hatta lazım görebilir miyiz? 
Şüphesiz ki hayır. 

~ir ailenin sosyetenin muraka
bc31 ~ltında ve tara.fcynin tam bir 
istiklal dahilinde karar vermesi 
nctic~sinde kurulmustur. Sosyete 
bu aıleyi istinat edebileC'.e~i sağ -
11'm bir höcrc adrletmektedir. Bu 
höcrcnin hcrhanı?ihir ani ihtirası 
vey~. muvak~at i~birar tcsirilc te· 
f cssuh ct'Tlcsı sos;·c~e ve sosyete -
nin tes!<il ctt!ai JAilfo yani mille -
•e bir dar~cdir. Sc!!ycte böyle bir 
·hwbeyc nı;or·z kalrr.a-n:tk ve nn · 
~nk knt'i bir ızt;rar kars1~ı-d::ı 

hovı1n ej?mek vaıivctindcdir. Şu 
halde talak mc~c1c!inde murak~· 
hesini evJc,..me f'!"('~c!~~i,..·lr.ıı el~ h"' 
fazla olC\ra:{ tatbika ve bir höcrc
sinin dağılmasına mani olmak 
için CA.rclcr :\rarnağa mecourdur. 

snsYETF,NIN MflRAKABE 
HAKKI 

itte sosydcrıin bu murakabe 
ve müdafaa haldu hakime veril · 
miı'buhınuyor. Ve hakim aile höc
resinin dağılmasına karar vermr.· 
den evvel o höcreyi idame için 
her türlü çareye başvurmak vazi
fesile külfetlendiriliyor. Cemive -
tin bu sarih müdafaa hakkım 

nezzederek talakı ferdi ve geçici 
heveslere tabi tutmak sosyeteye ve 
dolayısile ulusal bünyeye vurula -
cak en şedit bir darbe mahiye -
tindedir. 

öyle yapıyorduk. · Türk lirası üzerine yap!ldıg) 1-,,; 
Babası demirciydi. Fakat o pek K AF L 1 çekin üstünde <lngiliz lıra&ı 

11fok tefek, cılız olduğu için ayni yordu. l 1 ğı işi tutamazdı. Başka işlere de gİ· -. -. _.... - -~ - Hemen gidip bu yan 
1~ 

1 

1 Ol 1 
P'C.>.ı..n..>~:_.,,l.L- .,..."'!!""' zeltc}'ı·m l 

rebileceği sanı mıyordu. sa o sa 
bir dairede, bir şirkette memurcuk \,._r. b'ırrok motör parçaları da var· Dedim. tl dıt1' 

':> Yolda bir arkadaşa ras 8 

olabilirdi. dı. Frıkat fabrikayı bir tiirlü işlete· 
Ve bütün ömrü zavallı bir mc- ıncdik ve ortaklarım da benim ses· anlattım. Çılszştı: l ,J 

murcuk 
(Yı'bı' sabah ı·~ı·ne nı"tmek. . 'f d d k h . . - Budala mısın? On ar ;.ı 
0 ~ ~ •i::Ji~ir.ıdcn ıı;tı ~ e e ere cpsmı k d b l 1 G't baııP' 

akA."ffi da uzu~ pazarlıklarla aldrg-ı k 1 · ·1 .n ar İ mez er mi? 
1 

r' i.istüme yı ·tı ar ve gıttı er. 1 1 
l · · ta k\ ner kt' a param 1 ~ey erı evıne şıma · a " .,.ece· ı . Elimde bir yığın paslı demir ve _ Nasıl olur. Sonra nıe 
Biribirimizden ayrıldık. dört duvnrla çetrclan ibaret koca bir l ? 
yedi yıl önce onu bir bankanın ı çık•usa beni ne yapar ar O 

binn vardı. Neye yarardı? - Hiç birşey yapmazlar· 
i.:nünde son model lüks bir otomo· Bu sırada fabrikaya bir lngiliz l bı'ldcn ı'nerken ::::ördiim. Gözlerı"miz c ar ince eleme 1 ~ ~ zabiti geldi. Göz göze gelince ta • B · d t 1 b ka}'3 gv" 
kar<;•.!eı:ı. ~ı. Ben aldandıg-ımı '"an . d d enı n e a zor a an ı.ı _ · ., mştık. Mısır a üsera ~amiz.onun a d" p ld k O amro~..-
drm, fakat o hc:nen ve pek candan b 1 · u. arayı a 

1 
· z k lıl'". zahitti ve o ana ngilizce öğretır · s:ı.bla bir milyona yakın Tür .. 

bir ~i.ilü~le boynuma sanldı kcn beı• de ona Türkçe t)metmi..,,.tim. 1 ·1· d · · L,o•· 
Ö k 

• _ b ' ngı ız ostumn gıttın1· 
ğrcndim ki bir aç yüz bin lira- Şı'mdi işı:rnl kuvvetleri bo.:.>kuman - · · 

ı l 
ı -"' ~ ya mtmış. 

rk bir adam o muş danlığmda mühim bir vazifeye geç· Bu sefer arkadaşım asıldı: 
Nasıl olmu;;tu? n~ı· ... R b' ı· "d ·· vcfl • .. , - ana m ıra o unÇ 
Bzna a:ılnttr: l :alimi sordu. iki bzn \'erdim ve: 
Biliyorsun ki henüz mektebi Anlattım. - Halal olsun ı 

bitirmeden harbe gittik ve Surive Vinçlere, köhne teknelere, mo- Dedim. 1. 

cephesinde İn!?ilizlcre esir düştü;,.. 1 " •• "' _ tör parça arma goz &ttı: Fakat iki günde, üç gut1";J 
Orada geçen üc .. sene içinde c .. ok B' k ç ·· b t c~ b'r · k d · Oefr - - :>tr ·a gun sa re . vana ı p.:ıra ısteme ·te evam çttı. 
yokluk çektim, fakat biiyük birşey iş bulunur!. li harcanıyordu. · 
kazal)dım: İngilizce cğrendim. Dedi ve gitti. Nihayet kızdım: 

İstanbula geldiğim zaman orta· Ertesi gün İşgal kuvvetleri ba'- - Artık veremem. 
lık karma karışıktı. İngiliz, Fransız kumandanlığından bir mektub al - - Londraya yazarım! 
ve ltalyan orduları burayı işgal et- dım. Çanakkalede batan birkaç du- - Yazl . 
mişlerdi. Rus mahacirleri bu şeh- ba ve gemiyi çıkarmak için vinç İs· işgal kuvvetlerinin aruk gı.J 
rin bulamklıRmI artırdı1ar. tiyorlardı. Ayrıca lngiltcreye gön- olmalarından cesaret bulmu§tlYı 

O sırada lzmirdeki amcam öldü derilmek üzere ne kadar hurda de- Fakat gene korkuyorduf11· '/ 
ve birkaç bin lira mirasa kondum. mir verebileceğim soruluyordu. öyle bir suçtu ki hiç bir rneıı' 
Ne '-'apacag"ımı düşünüyordum. Bir H 'tt' 'B v ns d · k I b " 1 d /; J _ emen gı ım. ana a a a tın anun arı agış amaz ı . . 
arka::laşa bahsettim. O bir başka- verdiler ve vinçleri kullanılabilir ha- Yakalamak için geldiklerı 
sına söylemiş. Bana bir teklifte bu- le getirdim. Demirlerin de mikda- kendimi öldürmelc.tl".n. ~ 
lu:ıdular: ıuu \,,:IUirdım. Hcıncu e;Cuj ... uuei;c yoktu. 

İngilizler Türk ordusunun ve do· başladım. Arkadaşım bir gün sürnsii1' 
nanmaıımın bazı eşyasına el koy· - Bir fatura ver 1 sük geldi: 
muşlar. Çürümeğe yüz tutan bu Dediler. - Bir müjdem var, Allah 

Aile camiasının muhafazası için eşyayı elden çıkarıyorlarmış. Bu Mümkün olduğu kadar şişirdim na on lira ver! 
muhtelif memleketlerde alınan sr arnd:ı bir döküm fabrikası da var· ve on bin liralık bir fatura cıkardım. Dedi. Verdim. . 
kı tedbirlerin nsıl men~ei budur. mış. Hurda demirleri toplamak ve İngiliz dostum bu rakamı~ önüne Londrada İngiliz maliye'~ 
İtalyada talak mevcut değildir. bu farhiknda işlerrck istiyorduk. bir sıfır daha ilave etti ve başkuman gelen bir mektubu uzattı. Orı 
Hakim tarefeyni uzl~~tı~mağa .mu Bir şirket yaptık ve işe başladık. dana götürdü. saca şöyle yazılıydı: J 
vaffak olamazsa bır sC'parntıon Hurda demirler arasında köhne va- iki gün daha geçti. Bana bir o- "İngiliz hşzinesi ödediği r' 
ligade knrarını verir. Bu "kanu -

1 

purlar, i§e ynramaz halde olan vinç- yun yapılıyor diye ödüm kopuyor- geri almaz! .. ni ayrılma .. aile höercsini boz - - _..:_ ____ _._ _____ ..:.__,;.__;__::_.;._ ______ .:._,.:_, __ ::__ _________ __. 

maz. Bilfı.kis iki t~rafı~ bil~hnrc, izmif yolunda... Tu·· rk Hava Kurum .... 
tekrar anla§arak hocrevı eskı h:\ - " 
linde kurmaları imkanlarını hah - (5 inci <rayı/adan devam) 
ıına matuf tur. 

Birçok kayıtların kaldırılmı$ 
olduğu Rusyada bile tnlak cezai 
bir hüküm ile kar!ıla~ır. Tarafeyn 
ayrıldıkları sırada mühl.:n bir nak 
di ceza verdikleri gibi çocukla -
rın iaşe ve infafı meselesinden 
müıtereken mes'ul tutulurlar: 

Birçok Avrupa memleketlerinde 
çok çocukln ailelere ayrıca imli -
yazlar verilmesi bazı vergilerden 
muaf tutulmaları, bunlara nakdi 
miikaf atlar veı·ilmesi gibi karar -
lar alınmaktadır. Bu knrarların 
kaffesi aile höeresinin sağlam bir 
tekil almasın ıteminc matuftur· 1 

AiLE BAôtANTISlNIN KOLAYI 
CA CÖZÜI .MEMESi NE 
ZAR J\LhR VERİYOR? 

lıütüu tatlılaştı. Yol, cleniz;n hemen 
kıymnda H biraz yük5ckten ı;ec;tiği 
iı)n. adeta bir ı;ül üstüıule clünüp 
tlolajı) oruz. Mendil yelk<'nlı minimi· 
ni kayıklar, rilalı durgun rn üstüncle 
akıyor. Bir vapur, kii~iik tala~lnrı f r~· 
krrtan hir rende gibi arkauncla tliim
'ılliz izlerle uzakla;ıyor. 

Ağaçlar ye§il. çimenler YÇ~il, kıyı· 
larcla su ye:il. ela~ taş ) ı·~il. Toprak· 
tan ih· le µ;enç hir halı ar f ı~kırryor ki, 
nerrde i@e hulutlar ye~crf'c•ck , .f µ;ük 
züınriidlc•ccck. 

Arkada.~lardan hiri, iııacbna kara 
giizlü~iinü c;ıkarrnıyor. Öyle ııanıyo· 
nım, ki etraf ııı giizeJli~iue l..nr~ı içli 
ruhun:ı lııı kara camları Fİfll'r yap· 
ını:tır. Bakar. ~iirür~e. µ;fiıılü ) umu· 
~ava~ak. inirleri yatı~arak ,.e hizi af 
e<lrc·rk divc korkuyor. 

Büyük Piyangosu 
3. üncü keşide 111 em muz 937 dedif' 

Büyük ikramiye: 45.000 Liradıf• 
12.000, 10.000, lirah~ Bundan baş'.<a: 15.000, 

ikramiye:erre ( 20.000 ve 
iki adet mükafat 

1 O COD) lir ah·' 
vardır. 

DiKKAT: . pi 
Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü akşamına kadar bıle 

ğiştinniş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

ettiğimiz anda §Unu tasdika mec · 
bur kalırız ki, ani hisler altında 
ve neticesi incelenmeden vücude 
getirilmit olan bağlantılar herhan 
gi küçük bir darbe ile bozulma~a 
maruz olduklarından, ailenin sağ· 
lam bir temel üzerine kurulması · 
nın sosyete tarafından murakabe - Şi:r.di bir sual ile kar,ılıı.şıyo · 
si sosyeteye terettüp eden bir va· ruz: Aca.ha sosyetenin hakkı da -
zifedir. Bu vazifenin hakkile ifa- hilinde olarak tatbik ettiği bu mura 
sı için lazım p:el~n mühletin veril· kabe diğer cihetlerden onu ızrar 
mesi evlenmek isinin tM'ibi ma · edecek neticeler verebilir mi? Ba· 
hiyetincle sayıl~amaltdır. Fazla• zılarının icldia ett1ği veçhile, aile 
teshilit gösterere~< ve mecburi· bağlantısının tarafeynin keyfince 
murakabe kayıtlarınt ortadan kal- kolaylıkla çözülmemesi bir takım 
dırarak.lo•ru!masın~ mü~a.~~l~ edi- cinayetlere, ahlaki ve sosyal di : 
lecek aılelerın salabetsızlıgınden siplinin kaybolmasına ve marazı 
mutazarrır olacak sosyetedir. Hal· aksülnmetler husule gelmesine yol 
buki ferdin sosyete zararına ola · açmıyor mu? 

GPhzc ~ e Y arnnca<la kir<?7. orman· 
ları. "i~n,,. korıılarilc kar~ıla~tık. Bir 
a~ac•ın. hir cle111r.l çiçek olu~ıınu, hr.n 
lnıraıla µ;fücliim. Vi~nclerirı a~:ıc·ı. 
hunlar kuılar ~iizel olaınıız. 

ki pedersek cemiyeti ızrar ede · l 
cek en mühim hadiselerin izdivaç 
bağile bağlanrn:ıdan kurulmaaı is· 
tenilen höcrclerde tezahürüne t•· 
hit olmaktayız. Bu da yukanda i· 

Stavlskl rezaıetl 
meydana f;ıkat8 

Bundan iki üç sene evvel ı. 

rak .tem:ı~.ülatına ~?re hareket et· İsviçre kanunu medcniıinden 

Ke.skin renkli katır tırnakları. ta 
f.m1ite kaılar, !'art bir nır.neYİ~I<': cla~-
ları i~lcnıi~. · 

Bire çeyrek kala İzın ite ,. arılık. ~ :.-
halı erken kalknn-;lık. f..:tahaHzlığa 
yokuluk hirehirıni~. Ayı:ı~ınııza yere 
lıa1'ar hasmaz. ilk i~inıize lokr.ntanın 
~olunu ormak olein. 

Hakkı SUha Gezgin mesıne musaade cdılemez. alınmış olan aile kanunumuz tat· 

Binaenaleyh evlenmek için ce· bik edilmeğe baılanalı epey olmuf -------------
miyetin kanunlar vasıtasile tatbik tur. Gerek adliye kayıtlarının, ge· rih bir mütalea yürütmek müm -
ettiği murakabenin - kııa ve se - rek gazetelerdeki znbıta vak'ala - kün olur. Biz istatistiklere malik 
ri olarak tatbiki ıartile - idame · rmın muntazam bir istatistik yapı bulunmuyoruz· Ancak gazetelerde 
&İne kat'i lüzum ~ardır. lacak olursa bu noktada daha s~ - kip edersek cemiyeti ızrar ede -

ıaret ettiğimiz endi~enin pek de 
varit olmadığına delil sayılabilir. 

Erkegin talak meselesindeli 
güçlükleri göz önünde tutarak ev
lenmemesi iddiasına gelince bu -

'şl" 
savı allak bullak eden Sta"1 

zaletinin davası hala sürüY?'' 
günlerde Staviskynin ,suiistı. · 
ni hük\ıınete h~ber veren 1ı 
mindeki adam da, onun sııÇ ~ 
olarak küreğe mahkum olnı". 

Tissier'nin, zimmetine bt; 
yon frank geçfrmi§ olduğu 
mıştır. 

nı1 kabul edemeyiz. Ancak bu nok 
tada yine sosyete lehine olarak 
kaydedebileceğimiz bir vakıayı 
mütahede ederiz. O da, evlene -cek kimsenin nikah bağındaki kat __________ _,,, .... 

iyeli göz önüne tutarak sağlam 
bir yuva kurmak için icap eden 
şeraiti araştırmakta dt\ha hassas 

olmaııdir. Bundan ise zarar değil •----------~ 
kar elde edilir. • 



s p 
Dünkü Milli Küme maçlarında 
_,,, rmz ~ - ~ - - -- -

nerbahçe "'! Ankaragücünü 2 - O, 
Saray - Doğansporu 5 -O yendiler 

müdafileri. billıa&Aa orta \ c ııağ nnı· 
nin tok Cami ~·apınaya başladılar. 
Hakem, ihtara raKınen kal!ti tekme 
atan Şükrüyü sahadan çıkurdı. Biraz 
l!onra dıı Gücün ıolir;i Fahri. 'akatla• 

' narak oyunu terketti. 

Fenerhalı{enin nıaçuıdan bir ıöriinii~ 

~ ktbne. futb<»l mutlarınıı dün «tar indh ılU bir tflt. lalreketliz kal· 
~~edildi. İlk maçı Fcnerbahte _. ...... of;ak için utdea fırlayan 
~ragücü takımlan o!'nad.tlıır. Oımandf KÖİ&illie tbptı ve kornere 
~im stadyotti\ında Uç bine yak.ıh gitti. 

._.,i~tcikalahalığı \8r. S:1at 15,30 F hah · b k altmd ~ t ener tenın as ur a ge-
alkıılar araııında 11ahaya n ah-'- d bı'r .. 

tijı. bir ercmoniden 6oura takrm
~ılıkb dizildiler. AnkaragUc-ü 

ciro ile ~örülüyor: 

Fenerbahçt" de ıu kadro ile oy· 
I': 

llÜatınıcddin • Ya~ar, LPbib - EJad. 
Re,ad • Naci, Nanuk, Ali Rı· 

lll~Pt,f1h. Or1"'"· 

~a Fenerbalı~eliler lı111ladılar. 
qqcuın cağdan inki~af ttti ,.e Na· 
~rtalad~r top Şabuoı bulmak 
•di ki Ali Rıza leli\'\ etli bir \ 'U

ll lopu kendi hücum hattına geçir 
~ hGnun Fenerin mua' in hattm 
ıı..J. idi ve Rt?fadm \'erdııi derin 
... ı. fırlayan Orhan, a ut çiz~ıi 
ı.:..,-d~ topu çevirerek Ankaraıçii· 
~ öattnde ilk tP.hlikel: \·aziye· 
• _.. ..... Fakat Namı~m kafa ''Uru

in Gstünden a,tı. 

d•ikalarda F enert.--bçelilerin 
Lakim oldukları ~örillilyor. 

.~ .... --.. ·en müdaf aa11 birih:rup ko· 
FPner hücwnlannı neticesiz 

için çok çalıımak zaruretin 
.zor. Buna ra~en. •\li Rızanın 
~ pasını ko,a1ayan :\amık, gü

e§ape ile üzerine çıkan iki mü· 
de aeridc bıraktığı halde. önün

•1111 duran kale\·c topu 110· 

illetreden bçınlan bta fınat 
)'eaiden hir ha ' 'crJj, Ankara

aol cenalıtan iniılcı yapbiı 
~tlerde ıakat oldu~ için çok 

Oyaayan Y aşann ltetaeti yii
lehlikeli tekiller aldtiı prii· 

ci dakikada, yine ıol açık 
ıilrUk.lediği ,.e Fahrile bir 
yapmak suretile l aıan da 

Fener kalesine indirdiğt 
uğiç anuğm ayağmda 

tehlike olu,·er~i. Fakat 
ttıD yerinde müdahalesi bir 
a\ini bertaraf etti. 

~iler yeniden hilcuma geçti
LGcumlar de,·amb olmakla 

iha...._ hilhaua Şabanm lopu aya· 
L~r ve Uizwruım dripling
:,ılınuı yüzünden tcainiz ka-

~en rn s aJLB urgun ~ereyana 

do~ru gidiyor. Ha' a tok 11cak. Güne
~in yakıcı tesiri altmd• ild takım 
oyunculan da, daha oyuhun haılan· 
grcmda terden 11nıklam bir halde 
koıuıuyorlar. 

!?l inci dakika: E11dm ımlnçık Or
lıanı bulan uzun bir \'Uru:u. Orhan 
Ankarıı,;ürünün muavin 'e müdafii· 
ni arkada bırakarak kaleye akıyor. 
o~man yine çıkı~ yaptı. Orhanm ~ütü 
bo~ kalenin direğine çarpar ak avuta 
gidiyor. 

~ma: Fetf(ttif er orl'i'clan 
iniyorlar. Şabanın dripling npması 
yüzünden top AnkaragürUnün rnüda· 
f aasına getti. Ali Rıza topu keıP.rrk 
OıJmana 'ennt"k iııtetli. Faksı Fenrr· 
lilt"rin t1ola.;ı~ı Orhan topu kaparak, 
Ütlrnanın çıkış vapmatma r:t~en J?ii· 
?rl hir tütle ailara taktı. 

Bu ır;ol Ankar&lriicünü ranlandırdı. 
Üııtüste birkac; iniş yapblaı . Bunlar 
dan birinde Hilıameddin, Y aıarm 
vole bir vuruıunu enfes bir plonjonla 
kesti . 

Birinci devre, bu tekilde, 1..0 Fe
nerbahçenin lehine bitti. 

İkinci df!,·rede her iki talı.mı adeta 
iateksiz bir baılangıç yaptılar. Fakat 
oyun ilerledikçe oyuncular da hızlan· 
dı. 

Fenerbahçeliler bu d~vrede hep 
&ağdan iniıler ,·~ıyorlar. Nacinin ııÜ· 
rükJediği tov, bu denede 110Jiç yerine 
geçen am•m biraz geç kalmatı yü
ründen, birkaç defa kentii kendine 
tehlikeli olmaktan çıktı. 

Oç Fenerli muıviııin kontrolü oyu 
na ~mamen bakim. Bu hattı pek en
der geçen Ankaralı muLaciınler, c:ok 
iyi yer tutan iki muhacim)~ karıılaıı
yarlar. Buna rağmen, Aıılaragiicü· 
nün ezilmeden oyuna d'1vaın ettiği 
görülüyor. 

16 mcr dakikada Orhantn ÇQk gü
zel bir ıütü Ankaragücil kalecisinin 
ellerinden 11ynlarak iteleye •üzüldü. 
Fakat top ~0Jpo1ton fiıt köteeine çar 
parak geri döndü ve Ali Rızanm uzun 
bir V1Dlltile psakJaıtı. Naci ve Ali Rı
zama iki ~l tiltil de o~rıanm elin
de bldL 

23 fuıcil dakikada Ankaralılar gü· 
zel bir iniı yaptılar. Y aıann çok gii• 
zel bir tütü, aynı derecede güzel bir 
plonjon yapan Hilıameddinin elinde 
kaldL 

Fenerlilerin tazyikı denm ediyor. 
34 Ondl dakikada Naci, ~adm giizel 
bir pasmı kovalayarak ceza ıahuma 
kadar indi ,.e Hkı bir ,utfo ikinci Fr
ner ııoltlnO çıkardı. 

Bu golden ıoma Ankaragücilnün 

l\façm tıon dakikaları lır.r Ft"nerli· 
lerin lıakimiyt"ti ahında ı;cclİ ,.e maç 
Ankara,:ücünün maj;hihiv«"tılt" bitti. 

Galatasaray -
Doğanspor 

·'1 

İkin~i ,.e ıon maç Galıttaflarayla 
Doianaporu kartıla~tırı) or•lu. Talı.ım 
lat ıalıada karıılıklı ıu kadrolarla 
)'eraldılar: 

Doğaıııpor: lbralıim • lımail, Ad
nan• Kaya. Nurullalt, Re:11d - Yu&u/, 
Mehmed, Halid, HWeyin, Sabri. 

Galata11ray: Avni• Refa<~ Liitfü -
Ekrem, Hweyin, Suavi • Necdet, Sü
leyman, E§f ak. Salim. Bülerıd. 

Hakem Ankaradan Kemal Halinı. 

Oyuna Galatuarıylılar haıladılar. 
Seri ve enerjik bir İDİi topun İzmir 
kalesi etraf mda yerleırnesinc kifi 
geldi. Daha ikinci dakika h;tmernişti 
ki, İzmir müdaf ansmm) ertıiz bir geri 
pa11nı yakalayan Salim, takımına ilk 
golü kazandırdı. 

Bu gol GalataHraym daha canlı 
oynamatma vesile verdi. Sarı • kır 
mızılılar, İzmir mua,·fo, \e mUclafi· 
!er.ini acze düıüren bir--~ murf edi· 
yorlar. Ü tür1te atılan birkaç ~fit, ka· 
lenin ) akm me11f elerinden a,·uta 
gitti. 

20 inci dakikada Eıfak, 30 rnc-tre
tlen çekti~i ~üzel bir ıütl-' ikinci go· 
Jü yaptı. İzmirliler tamamı:a müdafa
ada toplanmıı vuiyette (\ynuyorlar. 
Galatasaraylı iki müdafi, orta çizgisi 
üzerinde, geriye düıen toplan topla· 
makla meı~ller • 

Birinci de\'l'enin 801\ dakikalarında 
Süleyman ~ahıi bir iniıi güzel bir ıüt· 
le tamamladı , .e topu ail~ıı.ı taktı. 

Devre 3-0 Gılataaaraym lehine 
bitti. 

İkinci devrede İzmirliler biraz da
ha canlı gözüküyorlardı. Fakat Gala· 
luaray yine kati hakimiyetini kur
makta gecikmedi ,·e Doğanıpor kale
sini 11kı bir çember altma aldı. Hu
nun ilk netict'fi, Salimin liı;tincü da
kikada yaptığı dördüncü a;ol olclu. 

Bu deHede İzmirlilerin. birkaç 
akmı görüldü. Fakat GalataHray 
akmların tt'hlikeli bir malıı~ f t alma· 
ıma muvaffakiyetle mani oldu. 

17 inci dakikada, blokf! Nti~i t~pu 
Galatasaravlı muhacimin ımratma , u· 
ran İzmir ·kalecifli endirt"kt Lir cf'za 
''uru~una ,ebehiyet ,·erdi. Fakat Ga
latasaraylıJar bundan iıtif ad~ edeme
diler. 

29 uncu da\ikada Salim beıinci 
Galatuaray golünü ağlara taktı. 

Oyunun bundan sonraki lusmı can 
11z geçti. Hakem, müsaadesiz tahadan 
çıkan Galata!!arıyh-ı:tfakı c.yuna ka· 
bul etmedi~i için Galat.ıııaraylılar 
dört muhacrimle kalmı,lardr. İzmirli· 
ler de çok yoflUD görilniıyor)ardı. 
Neticede oyun 5..0 Galatasaraym lehi· 
ne bitti. 

Hatayda 
(Üıtyanı 1 inci 1t1yıfada) 

c:liseler cereyan ettiii ve müfrid A· 
rablarm Hataylı Türklere saldırarak 
köprüleri berhava ettikleri haber ve
rilmektedir. Hataydaki hasarat hak
knıcfa henüz lazla malumat alına • 

·t-lttMON !~ HAZIRXH tllf 

Atatürk Karadeniz 
se. ahatlerinde 

Büyüle Ônder Aıaıüık'ün Trab:ona yaptıklan ıcyahaılerinden 
, kıymetli inıibafur 

mamqtır. 

Antakyadan gelen haberlere gö
re, Vataniler, Sancağın istiklaline 
karıı yeniden harekete geçerek ihti
lal çıkarmak ve guya Hataym müs
takil bir memleket olarak otorite 
teaisine muktedir olmadığını ilan et
mek pyeaile tqkilit ve hazırlık yap 
maktadırlar. 

• • * 
Şam, (Huauıi) - Suriye ga

zeteleri ile buradaki memurları 
tahrikata devam etmektedirler. 
Memurlar, ailelerini Halebe gönde
riyorlar. Suriye hükumetinin ı .. 
kenderundaki gazetesi Elliva, 'San· 
cak Arablan bu boyunduruktan kur 
tulmak için hnat bekliyorlar,. diyor. 

Şam, 13 (Hususi) - Suriye ga
zeteleri, Türkiyeden aldıkları kayc:li 
ile ıu haberi veriyorlar: 

Guya lskenderun Sancağında 
TiiTklcre tecavüz haberi üzerine 
Türk kabinesi Çankayada Atatürk· 
ün riyasetinde fevkalade bir toplan· 
tı yapmıttır. Maretal Fevzi Çakma· 
ğın da iıtirak ettiği toplantıda San
cak Türklerinin mal ve can emniye
tinin ıüratle teminat altına alınma· 
ıı için F ransaya müracaata karar ve 
ayni zamanda Adana ve Diyarbekir 
kıtalannın hududa hareketi emredil· 
mittir. Bu ordular icabında Antak
yada asayişin muhafazaıın.Ja F ran• 
ıız kuvvetlerine yardım edecekler· 
dir. 
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Dün Florqada nasıl eğ!enildi? ---- ----~ 

Trende kadın° 
Kadlrcan KAFLI Tefrika: 73 

iki elçi Umur Beye Prensesin hUrmetlerlnl blldlrdi ve teslim 
şartlarını görüştüler. Genç Türk Prensi, bu işte tarihin büyük 

kumandanlarına ders verecek şekilde hareket etti! •• 

erkek davas~.r' 
"Burası kaifanlara mahsus!,, deili!er, erkek , 1 kaldırddar, kadınlarda erkeklerle beraber k 

Prenses başını kaldırdı: 
- Kumandanlara Mavi salon -

da toplanmalarını söyle. Ben şim· 
di. geliyorum. 

Toplantıda hemen söze baıla
dı: 

- Tam bir asker gibi düşünü
yor ve karar veriyorsunuz. Sizi 
takdir ederim. Fakat ben böyle 
düıün_müyorum. Umur Bey ma -
demkı mert bir adamdır ve ona 
karşı koymamıza da imkan yok -
tur, niçin dost olmayalım? Onun 
sözlerini doğru buluyorum. Bü _ 
tün memleket altüst olduktan son· 
ra biz kalede sonuna kadar da _ 
yanmakla ne kazanmış olaca'ğız? 
Bun.dan ~aşka komtu sinyorların 
vakıt vakıt taarruz ettiklerini gö
rüyor~z: Umur Bey onlara karşı 
da hızım müttefikimiz olamaz 
mı? 

Bazıları bunu hoş gördüler. Fa 
kat bazıları ürkeklik duydular. 

Prenses bütün endişelere kuv· 
vetli cevaplar veriyordu. 

Nihayet son karar verildi: 
Umur Beye kale kapıları açı _ 

lacak, dostluğu rica edilecek bir 
de ziyafet çekilecekti. , 

Hep beraber verilen karar bun 
dan ib:ırctti.. Fakat genç ve güzel 

orensesrn kafasında başka bir karar 
olgunlaşıyordu ki çok daha mü -
himdi. 

İki elçi Umur Beye Prensesin 
hürmetlerini bildirdi ve teslim 
{'..,rtlarını görüstüler. 

. . Genç Türk -Prensi bu işte ta -
rıhın biiyük kumandanlarına in -
~"'1 1rk dersi verecek şekilde hare
ket etti: Umur Bey Munduniçenin 
do.,tu sıfatile onun varlığını hima 
ye ed~ek, o~un düşmanlarını düş 
man bılecektr, bu lutfuna karşılık 
onn senede birkaç bin altın hedi
ye verilecekti. 

Öğleden sonra kapılar açıldı 
ve Prensesle ba!lıca kumandan _ 
lar. Prenses Liçya uzunca sevim-
lar. Prensese Liçya uzunca sevim
li yüzü, sırtında siyah kadifeden 
geniş ~lbis~~i, güzel ve düzgün 
endamıle gorenlcri hayran edecek 
kadar alımlıydı. Başındaki altın -
dan tacın üstünde elmaslar, ya • 
kutlar parlıyordu. 

Umur Beyi yakından tanmıı -
yanlar onun bu cazip genç kızın 
karşısında kendileri gibi hayran
lık duvacaihnı sanıyor; hatta bu 
güzeJli~in hatırı için hediye adı 
~!tı!1daki vergiden de vazgeçece
gını sanıyorlardı. 

P~e?ses ona yaklaşırken Umur 
Bey ıkı adım attı· Kendisine uza
tıl~n sedef kadar beyaz ve gül yap 
ragı kadar nazik eli bir.,;ıış yav -
rusunu tutar gibi yavaşça kavradı. 

Genç kızın yüzünde teslim ol -
maktan haz duyanlann pembeliği 
vardı. 

Umur Beyin önünde diz çök _ 
mek istedi. 

Fakat genç ac{am buna mani 
olmak için henüz avucunda olan 
beyaz eli hn\1aya kaldırdı. 

Prenses bira;ı; geride olan bir 
zabite varı döndü ve: 

- Söylediklerimi yanlış veya 
ckr.a~ ".,tatmamaya çalış! 

Dedi. 
Umur Bev iyi dinlemek için ha

zırlanan zabite baktı: 
- Znhmet etmeyin. Ben anla -

nm. 
Sonra Prensese dönerek güler 

yüzle ilave etti: 

gelmekten derin bir haz duymak
tayız· Bize ve ülkemiz halkıqa kar 
fı gösterdiğiniz büyüklüğün de -
vamını diler ve bizi kendinizin 
müttefiki saymakla ıeref verdiği
nizi arzederim. Ordunuzun ihtiya
cını elimizden geldiği kadar te -
mine çalııacağımız gibi sizin de 
generallerinizle birlikte bize mi
safir olmanızı ve bu akşamki zi -
yaf ete ge!mekle bizi şereflendir
menizi rica ederim. 

Umur Bey genç kadının elini 
bırakmış, sol eli kılıcının kabza -
sında olduğu halde dimdik duru -
yordu. Tok bir sesle cevap verdi: 

- Bizi çabuk ve iyi anlamıf ol
makla siz de büyüklük göstermit 
oluyorsunuz. Zeka ve anlayışını -
zın da güzel'• ğiniz kadar yüksek 
olduğunu görüyoruz. Ülkeniz hal
kı bahtsız olmadıse bunu bizim 
kadar size de borcludur. Dostluğu 
muzun devamlı olmasını diJerim. 
Ordunun ihtiyacı, halktan, parası 
mukabilinde temin edilecektir. 

Davetinizi sevinçle kabul ederim. 
Ancak size fazla yük olmaması 
için mümkün olduğu kadar az a
damla gelmeyi daha muvafık bu
luyorum. 

· Prensesle Umur Beyin anlaş -
ma haberi biitün Livadya'ya ya -
yılmıştı · Civar köy ve kasabaların 
halkı kalenin önüne toplanmıştı. 
Umur Beyle Prenses Liçya ve o -
nun arkasından da iki tarafın ge- · 
neral ve amirleri kaleye riderken 
halk çılgın Pibi alkıl\1ıyordu. 

Üç yüz Türk yiğiti ka!e kapı -
sım ve kuleleri tutmuştu. 

Sarayın kap•~ıncla heya7. saçlı 
hir kadınla birkac genç kız, ve 
dantel yo kalı. sırmalı r.lbise ı:riyen 
l•~aldar bekliyordu. Umur Beyle 
Prenses ı:;örününce beyazr.;\'"11 
kadın onlara doğru biraz r,üçlük
le ilerledi. Genr. kız lro~arak ona 
yardım etti vP. Umur Beye: 

- A!'nem Prenses Mariya !.. 
Diye takdim etti. 

(Arkası ııar) 
Saat iki buçuk. 
Arkadaşım: 

Haftalık Radyo Programı 1 
Floryaya gidecekler gitmiş

lerdir. Hiç olmnzsa trende rahat gi
deriz. Divor. 

Fakat .Sirkeci ~arına geldiğimiz 
vakit şaşırdık. Bekleme salonu tık
lım tıklım. 

'=====~ 
14 Haziran 937 Pazartesi 

ôGLE NEŞRİYATI: ,. 
Saat 12,30 PlAkla Türk musikisi. 12,150 

Havadis. 13,0~ Muhtelit plA.k neııriyatı. U,00 
Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,80 PIA.kla dans musikisi. 19,!'0 
Afrika av hatıralan S . SalAhatUn Cihanoll'. 
ıu taratmdan. 26,00 Mıtli! ~ &'rkadaşlan t~
ratındnn Türk muslldsl ve halk Darkılan. 
20,30 Ömer Rıza tarafından arapça söylev. 
20,45 Safiye ve arkada~lan taratmdan Tfirk 
musiki.si ve halk oarkılan (Saat ayan) 21,15 
Orkc.cıtra. 

Saat 22•15 .Ajans ve borsa haberleri ve 
rete.sf gtlnOn programı. 22,30 PlAkla aololar. 
opera ve 0Pcret parı;:alan. 23,00 Son. 

15 Haziran 937 Salı 

öCT,E NEŞRİYATI: 

H Sant 12,30 I"lft.kla Türk musikisi. 12,50 

So
avndls. 13,05 J.fuhlell! p!Ak neşriyatı. H,M 
n. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat lS,30 Konferans Beyoğlu Halkevlr.· 
den naklen Bay Semih Mümtaz: Eski ve vt.
nl Mull§erct telA.kklleri). 19,30 Konfcr;ns 
Emlnl!nü Halkevı sosyal yardım şubesi na -
mına doktor KAzıın Esat (Çocuklarda dl' 
bakımı). 20,00 Belma ve arkadaşlıy-ı tara
fından TUrk mua!klst ,.e halk şarkıları. 20.:ıo 
~mer Rıza tarafından arap<;a söylev. 20,45 

mal KA.mll ve arkadaşlan tarafından 
Türk mualkl.st ve halk şarkılan (Saat aya• 
n). 21,15 P.adyo tonik dram. 

Snat 22,l~ Ajarur ve borsa haberleri ve 
reteııl günün programı. 22,30 Pllkla sololar, 
opera ve operet par~ları. 23,00 Son. 

16 Haziran 937 Çar§amba 

001.E NEŞRlY .A:Tt: 

Saat 12,30 l'll'\kla TUrk muslkll'i. 12,50 
Hııl'edis. 13,05 Muhtelif pltık M§riyatr. 14,00 
Son. 

AKŞAM N.F.ŞRlYATI:' 

Snnt 18,30 l'ltı.kla dans musikisi. 19.30 
Mandolin orkestrası: Berk \'e arkadaşlan. 
20,00 Nezihe ve arkadaşları tarnfındnn mr-

~=,.....,.......~-~-~=-..=: 

Sını.t 22,15 Ajans ve borsa haberleri ve 
retesl günll:ı prognmı. 22,30 PlAkla 60lolar 
opcrn ve operet pİı.rçalnrı. 23.00 S<>n. ' 

18 Haziran 937 Cuma 

öCLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 PlA.kla Tilrk musikisi. l 2,50 

Havadis. 13,05 Muhtelif pll'1k neşriyatı. l t,00 
ıSon: 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

S-.at 18,30 Plttkla dans ın.ıslklsl. l9,00 
Radyo fonlk komedi. 20,00 TUrk musikisi 
heyeti 20,30 Ömer Rı7.n tarafından arapçıı 

söylev. 20,45 Vedia Rıza ve arkadıışlan tarıı
fından TUrk muslktsi ve hallt şarkılan (saat 
ayarı), ~1,15 Orkestra. 

Gant 22,15 Ajans \'e borsa haberler! ve 
retesı gUnUn programı. 2:!.30 Pllıkla sololar. 
opera ve operet parc;nıan. 23.00 Son. 

19 Haziran 937 Cumartesi 

ÖCLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 PIAkla TUrk musikisi. 12,50 

Havadis. 13 05 Muhtelif p!Ak neşriyatı. H.OO 
Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 17,00 Taksim stadyomundan naklen 
Ankara C:cnc;lcrblrll~ - Güneş !uttıoı mn~ı 
18,30 pl6klo dnn.ıı muslkfııl. 19,20 KonCerana 
doktor İbrahim ZaU (Gıdalarımız) 20,00 Fr.
sıl s:ız heyeti. 20,30 Arap<:n söylev Ömer Rı
za tarafındnn, 20,45 Facııl saz heyeti (saat 
ayan). 21.15 orke.'ltra, 

Snat 22,15 Ajans ,.e borııa habcrl~rl ve 
retesl ı:;ün!\n pro!!ramı. 22.30 Plll.kla solo!n.r. 
opern ve opertt parçaları. 23.00 $on. 

Yerebatan sarayı 

Y erebatan sarayının ha\·a hii
cumlarına karşı sığınak olarak kul
lanılması için belediye fen heyeti ta
rafından yapılan tetkikler bitmiştir. 
Burasının sığınak olabilmesi için 
fozla masraf yapılması icahedccegi 
te!;bit edilmiştir. 

siklsl ve halk ~nrkıları. 20,30 Ömer Rıza ta- ______ _..., _______ _ 

raCınd3n arapçıı. sövle\". 20,45 Blmcn Şen ve 
arkııdıışlnrı UıraCrndnn Tl\rlt musikisi ''e hnllt 

1 
__ _ KURUN şarkıları (~aat o.yarı). 2l,15 Orkestra. 

Sant 22,Ui Ajans \'e borsl\ haberleri vl' 
retesl ı:Onlln prn~ramı. 22 SO Pi Akla 8ololar. 
npern ,.c opt'ret parcalnn. 23.00 Son. 

17 Hnziran !'37 Pcrıembe 

Ö~LE N'EŞR1YATJ: 

ABVNB TARl1''ESI 

l\lı•nılt'IW1 IUııııılt>kt'I 

ıc·lnde dı,ındR 

\3lılc 100 IRO Krı. 

S ll~ hlc 27ö 47:> K~. 
<> 03 hk ()00 900 Kr~. 

- Yahu bunların hepsi Florya
ya gidiyorlar galiba. 

Bunu da arkadaşım söylüyord\I. 

- Nereden anladın?. 

Diye sordum . 

Elile çorapsız bacakları, bluzlü 
lfacLnları, paketli aileleri gösterdi · 

- Mayoları bile hazır.. Dedi. 
Birden müdhi~ bir kaynaşma ol

du. Herkes bilet gişesine koşuyor
du. Biz de koştuk. Daha doğrusu 
etrafımızdan ~elen insan dalgası bi
zi de kalabalıi!ın içine fırlattı. 

Aman Allahım... Ne Sirket \'a· 
purlarında, ne tr:ım\•aylörda. lstan
bulun hiç bir yerinde göriilmiyen 
kalabalık ... 

Kadın, erkek, genç, 
bin bir cesid ses: 

- l~s~f yahu .. 

- Bayım sıraya. 

- Aman ayağım ... 
- Öf kolum .. 

ihtiyar \'e 

Kelli f elli birinin şikayeti: 
- Pazar günleri de böyle olur 

mu biletçiler nasıl olsa yerlerinde 
oturuyorlar.. Trene on beş dakika 
kala açılırsa böyle olur .. 

Adam, yerden goke kadar haklı. 

Trene binme ayrı bir derd .. Yer 
kapmak için neler yapılmıyor? Kim
senin önüne baktığı yok . .' Herkes 
boş bir yere doğru koşuyor. Ayak
ta kalanlar mütemadiyen kompar -
tıman kompartıman dolaşıyorlar. 

Arkadaşımla ben ikinci mevkide 
güç bela bir yer bulduk ve tren 
kalktı. Kalktı fakat derin bir: 

- Oh!. 
Çekemeden kapıda dikilen kon

dök tör: 

- Baylar, öbür kompartımana 1 
Diye seslenmez mi?. 
Ne münasebet.. 

Herkes şaşkın bir halde bakıyor 
ve yerine daha sıkı sarılıyordu. 

Kondöktör izah etti: 
- Bu iki vagon bayanlara mnh

sustur. Dışına bakınız yazıyor .. 
Bl;lrada baylar oturamaz .. 

- Sizi dinliyorum. S:ınt 12.ıo PIAkla TUrlt musiklııi. l2,50 

Liçya'nın vüzünde büyük bir 
1 

H"\"'ld ıı rn.o'i Muhtelif plAk neşriyatı. 14 oo 

Yıllık 9SO 1730 Krıı>. 1 Bir münakaşadır başlıyor: 
- Nasıl olur? 

havrf't ve sevine vardı. Son. 
Tarifesinden Balkan birliği lçin ayda otuz 
kurug dUşUIUr. Posta blrllı?fne girmlyrn 

yerlere ayda yetmiş beşer kuruıı 
zammedilir. T ~tl_ı bir sesle söze başladı: 

- Bızden dostluğunuzu esirge· 
mediğinize teşekkür ederim. Mert 
lik, cesaret ve büyüklüi?ünüz cok -
tan denizleri aşnrak bize k~dar 
gelmiş ve tnkdirlerimizi kazan -
mıştınrz. Bugün :;izinle yüz yüze 

AI'ŞAll NJ<:ı3RlYATI: 

rürldyenın hu posta merkı.-zlndl' 
KOl:ll~a ftbonP ~·o:ıılır 

Saat l.S.30 PIA.klıı. dans musikim. 111,30 
Spor mUsahabelcrl Eşref Şerik tarafından 

20,00 Sadi ve ınkadıı.'llan tııra~ın.?nn Tilrk 1 
muslldsl ve halk şarl-:ıları. ~o.:ıo ~mrr Rıza 

taraCındn.n r.rnpçn söylıw. 20,4~ Sııflyc v" l\r. At.lres değ'l§tlrnı" ııcretl 25 kuruştur. 

kaılaşln.rı tarafından TUrk musikisi ve halltı---------------
ııarkılan (Saat ayarı), 21,lS Orkestra • 

-Öyle .. 
- Nizamnamenizde var mı?. 

. - Olmasa vagona yazılır mı~ 
- Peki ne olacak? 
- Çıkacaksınız. 

- Yer yok . 
Ne yapalım.. Acele etsey-

diniz!. 

.. 

d. or . . e ıY 
ı . Bu sefer kadınlar ıtıraz 

!ar: 
- O halde biz de kalkarll• 
Kondöktör cevab veriyor: .-

- Siz bilirsiniz. fakat ~ 
kadınlara mahsus. iki vagonh•' 
kek oturamnz. Siz rahat ra 
turunuz. cb 

Kadın erkek davası kal .,, 

artık.. Vapurda, tramvaY~ ."" 
k. V k ·1 ,. .. ra bııı mı ı.. a tı e on uç sı 

Şimdi herkes oturuyor .. 
Kadın slnirlenmişti: ı. 
Hem Florya kaç dakikalık Y,Je. 

Herkes kansını, sevgilisini, k• 
şini bırakıp mı gitsin? . 

0
r: 

Kondöktör kati emrini verJJJ· 
- Ben bunları dinliyecek 

lim.. Baylar lütfen dışarı.. ,1 
M .. kaf' Baylar çıkıyorlar. ı una ı,er·· 

dinledikten sonra biz de bera ıı· 
Dikkatle baktım. ltiraz eden ba~r 
dan maadası gi.ilümsiyerek Jllll çı
rnağrur,, boyunları bükük dı§arı 
kan baylara bakıyorlar.. sfl' 

Kadınlara mahsus kompartıtflt\l. 
larda şöyle teşehhüd mikcifırı 0~. 
ranlar münakaşayı bir türlü ~ırrıısıı 
mıyorlar. ilk itiraz eden şı~ 
bay: ıdı 

- Kadın erkek davası kS 
mı?. 

·yor· 
Diye miitemadiyen söylen• 11r1 
Maamafi Jakırköyünden ~~erle 

kadınlarn mahsus yer de erke 

dolmuştu. t(ofl' 
Biletler kontrol ediliyordı.ı. 

trolör şişman baya: .
1 

t'ııit 
- Bayım, dedi.. Sizin bı e 

1 

ikincL Lütfen.. 1e 
n111 

Adamcağızın yüzü ~.ır sNere' 
içinde horuz ibiğine döndı.ı. !lltl' 
de ise kondöktörün boğaz1"ja111ır 
lacaktı. Gözleri yerinden fır 
tı : " • 

- ikinciye girdim, kadıJ'IJ1er 
ra mahsus diye c1kardın ...... ı • • ıoı~ . 
taraf dolu... Burada 0 ~ı 
yor muyum?... Görüyorsı.ı~ bİ' 

.. •. ...ıi ayaktayım. Ayakta durmafl ~y.,.. 
rinci mevkiini mi arıyorsun .. 
git şefine söyle de çıkarsın·· ·01 ı;e 

Yerinden bile kımrid.am8 ~s· 
birinci mevki ayakta florY3~8 1~r 
dar gitti. Kitti ama Hiddeti bır 
lü dinmiyordu. Bir aralık: 11s 

• 31'1' 
-. ~.olunu bulup şu_ ?'ı 138~1' 

meyı bır de hen görecegım· 
lrm kondöktör haklı mı? . deli bit 

Dedi, bundan sonra hıd 
az yatışır gibi oldu. 

• ıc: ... 

Florya ana baba güniı idi. d~r 
Hat boyu iğne atılsa yere ırl,r 

miyecek dadar kalabalıktı· H;;ı&' 
serilmiş, sofralar yemeklerle diier 
miş, bir taraf ta gramofon, eSıetı· 
tarafta keman, ud. klarnet: 1111,~ 
Bir metre gölgelik boş yer l ı.ı 
imkansız. Gazinolar dopdo ~~dii111' 

Dün garib birşey da~~ ~obiltf1İ' 
Geçen sene de böyle ını ıdı deritı" 
yorum. Denize girme 

838 18rı1'1 
erenler, bundan mahrum 

0yn''" 
arasında küme küme, güle 

0 'fı 
do1aşıyorlar. Yani çıplakla~·)~ hıl· 
yukarılara kadar bir maY~I 1 rıiYot' 
km arasına karışıyorlı:ır· eg c 
lar. 

~~ajlar . dolup taş~!~·· ilk derıi: 
}:.ger dtinkü tehacum• ·a'J. de 
· 1 · d - ·ı bu )' J' .nı• ze gırış 1cvesı egı se. . ha ı r 

· · Fi lerırı nızı ve · oryayı seven , 
man .. 

:(o "' "' bh' 
r.1 d d"' .. gidiştert 111,r 
ı· orya an onu§. rtıf118 ·di· 

kalabalıktı. Bütün komP8 dolıı 1 e 
kımıldanam1yncak kadar 1• Jdıt16 

. ~ b:r te11- ,e 
Fakat şıkayet eden. · kes şt~ '"). 
göremedim. Bilakıs her raY S~r 
rahattı. Sirkeciye kadarJdik· , ·~· 
tiisiinii duymadan ~~r şar1''? ~r· 
kompartımnndnn ayrı 1 

(1l eJıY 
sdiyor \'e dinmeden deva >-
du. ~· 



~anakkalc voli vekili bay Abdullah F ('yz.i ıöylcv veriyor 
Bigada 20 bin deknrhk araziyi 

kaplayarak bataklık ve Bıtmahk bir 
duruma sokan ve köylüyii her ba· 
kımdan tehdid eden (Ece) gölü sa· 
yrsı iki bine varan köylü amele ve 
150 cift öküzle geceli gündüzlü ça· 
hşıla;ak altı giin gibi kısa bir zaman 

enzin ihtikarı 
~ Yüzünden 
tııı, de Şel /1u111pan-ı 
11as111111 '" e 111111 11 
~ tevkif edildi 

"ııı?1ir 13 (Ihı ıı i) - lliıkiııııct, 
~11 fiyatını kilo lıa~ıı: :ı un kuru~ ı 

':ııı 1tohı ckir. kuru~ uı:nzlatnıak 
~ ltyiik ~lillct ~fcclicinden kmmn 
li~ak iizcrı· ulılıığu lı.ılıle lzıııir
i azı tıetrol 'c lırm:in ıııtic _rfie· 

Ilı ~1_:ıdu ınnkııl lıir dı<'p nıcHııt 
~ ,._ •gı lıalcle iılılialur il<'rİ fo iircrr.k 
'-\'l.ı_n 'e petrol fi) atlarını 'iik"rlt
~~ leıııi~lcrdir. Vilayet hıı nızİ) rt 
~ •tıda re, kal fule ha .. sa thwr~ın-

1 ladır. Nitekim diin. hir lıcn1.İrı 
' 1ll l'ınıını te\'kif c<lilrıı i..,tir. 
1 \İ l 
~~ '1.uın uz ) ere ıınınn rıı olaıı fi- . 
ı 1~ ~ ) iik ek f iyatlc lıeııziıı :-ataıı ' 
~fıra apan \1 aıwakt.ı ., d hen- / 

içinde kurutulmu§tur. Açılan ka · 
nal iki buruk kilometre uzunluğun. 
dadır. G~ni§liği bir buçuk metre, 
d~rinliği iki metre kadardır Gölde 
bircok yılan b~\ıkları da vardır. 

Kurutulan bu geni ~ saha küyiiıı 
i s tih~-.ı tarlası haline konulacaktır. 
Kanalın açılma törenin de ill:>ay ve
kili de bulunmu~. bir söylev vermİf· 
tir. Okul öğretmeni de bu göliin 
kurutulma işini ve faydalarını tcba. 
rüz ettirmiştir. 

1in ~atış ) r.ri mr.nıuru ıHin zahılara 
tutulrnu~ ,.c hakkıll(la tahkikata lıa~
laıııııı~tır. Satı-: nıcnıunı. lf'\ kif cclil
mi~ oldıı~unılan ıliin ~cı·e mr.:hııt 
~ııı;lar kanununa ı:;iirr, rtı:ılıkeııır} c 
"'C' krdilnıi~tir. 

• 
ızmır 

Bugün l'u111/ıuı iget 
meydanında büyük 

bir miting yapac·aklaı 
İınıir 1:\ (lluını~i) - l; 1-.anunun 

mcriyct nıc' ki ine c::irmcı-İ lliiına:-clıe

ıilc ] l lı:ıziraıı pawrtc.·İ ;::üııü '•ıat 

17,:\0 ıla hiitiin f alırikalar.I<' tütiin 

iıııalathanclcri . air ıııiic~ ... c,.t" : rrıl<' ı:n· 

lı-;an İ-;(:iler '~ i , ... :ılıiplrri t;: :ııfmıl:ın 

Cuınlıııriyı•t tıll')ılanınd.ı lıir rnitin;:ı; 

akılr.dilcı·t>ktir. i\litiııbc \'ali U. Fazlı 

Giileı· riyaset eılcrf'ktir. . . 
Vilayetten nıü::a:ule alıwııı:;lrr. i\li· 

tin~ , u 11m.-tlc yapılaraktır. 

1 - ~liıiıı~ he\Ctİ C. il. P. kaza 
merkez he) r.ti reisi B. Tahir! e~naf 

ve İft;İ kııruınları birliği ha~kanı Ga· 

lir, Eana) irilcnlen Satalıaılclin, tiitün 

c·iilcrc.len Cemal. inılİ)a7.lı ~ırketlnin 

İ;ı;ilcri lıa~kanı Nailılcn ıııliteşckkil· 
ılir. 

2 - l'aT.artcsi ~ünü Faal 1 i,:rn ıla 
lıi.itiin tiillin iıualathanr.kri. fabrika

lar, ıııür: ·scscler ,·csııire i~ı;ilt"rİ, Ba'· 
ıjıanc iiniinJeki ıneydamla loplana

ı·:ık lıınlır. 

:\ - llu heyet, i)nlerimlc ınuı.ıka 

olduğu lıalıJe t1:ıat 1 j ,30 Jrı Gazi huJ. 

\:Jrllll takiJıcn İ~ Jairr.sİ \C Unaf hİr· 
liklrri binaıır iiniin<lrn ı;cı;t•rf'k Cuın

lıııri~ et nıcytl:ınına ı:;iılcret.:lır . 

·ı - l\1uzıka t:ırafındaıı İ:-tiklal 
ııı:ır~ı çalınılıktan sonra Gn1.ı he) kc· 
linr l:r.ınir i-;ı;ilcri ,.c i~ ... alıııılni la· 

raf rndaıı ı;rlr.nkler konar.aktır. 

!) - Çelenk konulıııaF.T <:•ııımnda 
kiirfrı 'HJltırl;ırınıfa·ı birinin \'f'rrcc
~i ıliiıliik i-;:ıreti iir.r.rinı· lıiHiin fahri-

g - K'OltUN H HAZiRAN 1937 

Niğdede bir asker 
Atatürk'ün bir büstünü yaptı, 

abide törenle açıldı 
r\i~Jc, ( llusu~i) - Ni:;<lc çok ~e· 

· ,·inı:li hir giin ) a>aılı; n k<..rj ~aıino 
ünün<lc ılikilcn Atatiirk bü,..tii tiirenle 
açıhlı. Ni~Jc 'ali i bay Faik Ü tiin, 
fırka kuıııandnm gt>.ncrnl Ziya Ekinri 
Beleclh c rci,i doktor lliı eyin Ü l
ldi. , ·itiyct, Hdediyc ,.c Parti erkanı· 
orta okul \c muallim \ 'C t:ılehc i \e 

hiiyiik bir halk kiillcei hnzır hulun· 
dıı. 
Ni~dem

0

izdc dikilen lıu 'r.ni hiis-

kalar dihliik çalmak Etıretile rııcra j. 

ıni le i<l eclecr:klenlir. 

6 - Bunu miitcakip İf!;iler , .e iş 
-alı ipleri namına kı 11 lıircr 6iiylcv 'e· 

rilcrrk \C lııı söyle' lerl' Yali' c Parti 
ba~kanı B. Faılr (;iiJcç taıafrıırlaıı 
ınukahrlt• cılilccrktir . 

Mrra iıııi ıniilrakip ı\tatiirkr, 1ı-
mr.l f niiniin"· Bii) iik Millet ~1el'li s i 
rira~ctinı· H lkır~sıı Vrkili c,.ıaı Ba
yara tazimat td~r:ıflım ı;rkıiı· r·rkıir. 

tiin ınülıiııı lıir lıu tı iyeli, orduda 
fiili lıizıııctini ) apnıaktn oları lıir ne· 
fcrinıiı tarafından )apılııııs olııı:ı ı
tlır. Bu samıtkiır a kçriıııiz, i\lucmlıı

tlıır ; adı Ynkupııır ; ıalı .. ilı ılk ıııck
kp ıl ercı·c ... iuclcclir ~ lınh:ı-.ıııdan la .
ı.;ılık ö~rcnıni~ 'c lıu . aııııtı ilerleterek 
lııı ;;:iizcl lıe) keli yapırıı , ı ır. Hcsiıııdc 
a!;tlma tiircııi ) npılan lıil t \ "C atıal• 
kar ııefcriıııiz Ynkııp giiriiliiyor. 

Şoföı iin su(:laıını 
<·ehince ••• 

Adana - Uııııııııi kndmlıml ıın ' rr 

ıniu 'c Fatıııa :lrlıo~ lıir lıııl<lc ~ali· 
ııı in otonıolıil ile rncılınlı :ıHı ~idPrlc r" 

kPn fufüriiıı yaııııııla ollırmı rrıııin 

• alİJıJİıı ı;a1:lnrıııı çekııı!'~•· ha~ hm11~, 
otıııııohili İtlarc f'tııwk i-I İ)rn•k tli
rckı=iyoıın karı~ıııı ,. 'P ııe• İı ed!' İtlaı t' • 

'İ ~it ,rr:ınık otoıııolıili ıln,· irıııi~ ıir. 
iki kadın 'f' .... fiir var:ılıııııııı~lar<lır. . . . 
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Kapalı zarf usullle eksiltme ilanı 

istatistik Genel Direktörliğü Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan: 

1 - Kapalı ıarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan i§ tahminen 35-38 forma Be
lediyeler istatistiği ile 5-7 forma tahmin olunan muhasebci hususiyeler istatisti -
ğidir. Belediye istatistiğinin tabı adedi 7 50, muhasebei huıusiye istatistiğinin 

500 olacaktır. 

2 - Her iki eserin 16 &ahifelik beher forması için 40 ar liradan tahmin 
olunan baskı bedeli 1800 liradır. 

3 - Eksiltme 18 haziran 1937 cuma günü aaat 14,30 da Umum Müdürlük 
binasında toplanacak olan Komisyonda açılacaktır. 

4 - Teklif mektuplarile % 7 ,5 muvakkat teminat vesikasının eksiltme açıl
madan bir saat evvel Komisyon Reisliğine verilmesi lazımdır. Şartname Komis· 
yon katipliğinden istenebilir. Nümuneler Dairede görülebilir. ( H09) (3129) 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
1 - Yapılacak in§aat Afyonkarahi sar Belediyesine ait 19789 lira 68 kuruş 

bedeli keşifli hayvan pazar yeri inşasıdır. 
2 - Bu inşaata a._it şartname, plan, harita ve diğer evrakları bir lira bedel 

mukabilin~e Afyon Belediyesinden alına taktır. 
3 - Bu inşaat 5-6-937 tarihinden itibaren 29-6-937 tarihine kadar 24 

gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeni den ekt:iltmeye konmuştur. 
4 - 1halei kat'iyesi 29-6-937 salı günü saat 14 de Afyonkarahisar Encü

meni Belediyesince icra kılınacaktır. 
5 - İsteklilerin artırma, eksiltme ve ihale kanununun kapıılı zarf hakkın -

uaki hükümlerine tamamen riayet ederek ihale saatinıden bir saat önce zarflarını 
vermiş bulunacaktır. 

6 -- Teminatı muvakkete "1500" liradır. 
- - Fazla maliımat almak isteyen !er tahriren veya şifahen her gün Afyon· 

karahisar Belediyesine müracaatla istedikleri mallımatı alabilirler. (3335) 

Kapalı zarfla e1'siltme ilan ı 

itsatistik genel direktörlüğü eksiltme 
ve ihale komisyonundan : 

ı. - Kapalı zarfla eksiltmeye çıkarı lan it tahminen 65 - 72 forma genel 
nilfps sayımı neticelerini gösteren 10 cilt kitaptır. Beberinden 2 şer bin adet bas
tmlacaktır. 

2. - Tahmin olunan bedel 16 sahifelik beher forması için 35 lira üzerin • 
C:ıen 2520 liradır; Muvakkat teminat olarak 189 liralık banka mektubu veya tah· 
\ jı verilecektir. 

3. - Eksiltme 1937 senesi temmuzunun 2. inci cuma gUnü saat 14,30 da 
f,ene1 direktörlük binasında kurulacak olan komisyonda açılacaktır . 

• A 

4. - % 7,S muvakkat teminat vesikasile teklif mektuplan eksiltme açılma-
; .... bir saat evvel komisyon reisliğine verilmesi l!zımdır. Bu baptaki şartname 

· • 1on katipliğinden istenebilir. Nümune dairede görülebilir. (1472) (3237) 
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SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

l\tlLJK KAGiR HANE 1 4 
.... Beyoilunda lıtiklil caddesine ya· 

kın Bekir ıokafmda 10 numaralı 
g odalı bahçeli ve ayrıca çamaıır· 
lıfı Ye çamaıırlığında iki odayı ha
Yi klıir hane aatılıktır. 

tikleri iyi bir halde. 

Karaköyde Sal bensin deposuna KUMBARA 
o 

BIRE·, 
1000 

~'llLIK KAGiR HA.NE _ 
.... Çeınberlitaıta Peykhane caddesin

de klcir 18-20 odalı iki kapılı dört 
katlı aparttman tertibine elveriıli 

· •e hali hazırda dahi mUfrez daireJe. 

h«tt,~ havi klgir hane çok ucuı utı • 

a~'tlLJK MOFREZ ARSALAR 
11 

- Maltepe ile Bostancı araaındaki 
kUçUkyalı iıtaayonu ittiaalinde 17 
Parça müfrez arsa tamamı 20.000 

S &r)ın fiatlar uygundur. 

1
4,.tllK APARTIMAN 
4

- Arnavutköyle Bebek araımda 
•okak içinde ve içinde da& suyu 
bulunan ilci daireli 3 ve dört oda • 
h hımanu havi ıpartıman satılık· 
tır. Son fiyat 5000 liradır. İstek · 

S lilerin servisimize müracaatlan. 

1.\l'ILIK KAGiR KONAK 
6 

- Niıantaıında birinci sokakta on 
beı odalı Marm:ıra, Bofazı, lh· 
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadaı nezareti fevkalad ::si ve a· 
Partıman tarzında taksimatlı, ha
vagazı terkos, elektrik tesisatını ve 
Yasi bahçeyi havi kagir konak nıak 
tuan 17000 liraya utılıktır. Talip 

S olanların servisimize müracaatları. 

2~1'1 LJK EV ARANIYR · 
- Fener } olundan Boı tancıya kadaı 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat• 
tnak isteyenlerin ıon fiyat ve eve 
dair iı;ıhatlarile serviıimize müra • 

S caatları. 

2;l'lltK YALI ARSASI 
- Üsküdarda Şcmıipaşı nam mı· 

halde Direkli yalı arsası nami?c 
rnaruf iki b!n be~ Y'JZ metre mu
rabbaını mütecaviz ve kırk met· 

"l'cden (azla sahili bulunan bir ar· 
ıa derunundaki kö,k1e veyahud 
ayn ayrı satılıktır. Görmek için 
V AKIT Propaganda 1ervisine 
tnüracaat. 

2tı S>tl"JLIK OTOMOBiL 200 LiRA 
.... 'l'aksidc çalışır, hususi için çok ı 

elveri§H az benzin scrfeder. lis.. 

milracaat. ••v. P. ı~ .. 

'ıı 13untarı al~k veya satmak ist:yenlcrin ve bu işlerle alakadar olanların 
'ı kara caddesinde VA KIT Yurdunda VA KIT Propaganda servisine müracaat-

Mühim kolayhklar 
~latıdak i hizmetlerden birine ihtiyaç • ~t, 1 
lİ· o anlar. 
~~ 'l'etefon 

ır tncktup 

Bir Kart 
Bir a1am ıöndererek 

veya biız:at celerelr 
tcmaa etmelidirler· 

servisimizle 

VA KIT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

~ttt()kuyucularımıza hizmet olmak Ü· 

~t aıağıdaki hususlarda kendilerine 
~ij~ .~lacak kolaylıklın kendileri gibi 
llt: tıup halledecek, işlerini görecek • 

ı, 
~ 1.tobitya, e§ya vesaire satmak ve

~ '1~ak istiyenler, 

'ta ~til> tip, muhasip, hizmetçi aıçı, ııçı 
~t 'iller ve bu hizmetlere talip ol~
ı, 

~ l(ıraJık, satılık ev, apartıman, dük· 
t~:>'~ llı.tfaza arayanlar. Kiralamak. ki-
11~trıı"'crlllck. Almak veya satmak is • 
• Cr, 

it~ bcra vermek veya almak isti.yen· 

maz. 
Vakit Propa;ancla Serviıi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. lıtanbul 
Poıta kutuıu 46 Telefon 24370. 
Telcrraf: Propaıancla Vakıt 

;; 
~ Dr. Hafı z Cema! «ıRtJ!V doktoru 
~ U)KMAN REKIM 

~ "~ DQhi/iye Mütehanı•• Necaettln Atasagu ' 

... 

1 ramvay tarifesi 
ı Hazirandan \'C y<'ni ilil:ıa kadar pa 

zardan b&Jika $Ü:t!erde 

Be§iktaf • Bebek 
Dc~k EnıloönU 22 . 

. Eminönü • Bebek 

• eebelc • Bcılktaf 

Ortaköy • Akaarıy aa Aksaray • Ortaköy 

34 
Befiktat • Fatih 

Fatih • Beıll<laş 

AJ..aaray • Topkapı 

'Topkapı • Slrktttl 

5.:?3 

6,45 

~.~ 

ri.~o 

6.35 

8.30 

1.10 

18. (5 
19.l~ 

23.40 

24.20 

1.00 

2MO 
21.36 

20.40 

21.20 -3!:5 

5.40 23.30 

"" aa ,.: Sirkeci • Topkllpı • 8 .12 24.'.>0 

Topkapı. Aksaray 24.35 

Aıtsaray • ); t.ıııKu.e :ı.au 

> 
ZI----~~~~~:-~:--:~ aı c: 
t"" ~edlkule • Sirkeci 

Sirkeci • Yedlkule 
• 5.45 23.3:1 

8 .17 24.05 

~ \t 1 ~ ~dan başkll gUnlerdı 08'1eden llOllra 
.; tıL_lıııu~ la.~ 8 ya ı kadar lıtAnbulda Olvaıı 
~ ~~lOfJ oumıtralı buııusf kabineetnı:~ 

Ycdikule. Aklaray 24.f O 

Akaar&y • Edirnekapı O.:?~ 

Q) 

tı: 
Her &Un 16,30 dan ZO ye kıdaı ~1--.....:.;....~...-~=-~~:""'~~-=~ 

l~leJidc Tayyare :ıpartımınlannoa daire ~ 

' 't~ 1 kabuı eder. Salı, cumartesi ıor 
'~ "9.~-12" aaatıtrl haklkJ fukaray,, 

'a. ~~~· Muayenehane ve •• telefon 
-~lık teleton: 210H. 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder. ~ 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kıcar -
muayene pır11ııdu. 

37 
Edlrnekapı • Slrkecl 6.46 23.45 

Sirkeci • Edlrnekapı 8 .14 24.20 

Ediroekapı • Aklaray '24.46 

l 

TARLADIR 

. -' ' --- ~ ~-
~}.\ -- .. . --

ol 

•Htlft 
•• , /16 •••• 

- .ıtf 
~ 

•.• ı/~ ,. 

o~vıet Demırgolları ve limanları işlrt.rne 

Umum idaresi ilanları 
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Şirketi Hayriyeden: 
DiKKAT: 

Boğaziçinin Karadenizden ıelen en temiz, en sıhhi havaaile meıhur 
uAltmkum Plajı,, pazar gününden itibsren açılnıııbr. 
Kq,rüden hareket saatleri : 7,30 - 9,30 - 11,20 · 13,30 • 14,30 

16,30 - 18,30 dur. 
Altmkumdan dönüt saatleri: 16,40 - 17,55 - 18,J.5 - 19,05 - 20,25 
dir. 

; 

, . 

AÇLI 
•, 

Roman 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

Yeni çıktı 
Altmkum plajı Rumeli Kavağında sahil tenezzüh mahalli ile 
civan mesire yerleri ve Sütlüce plajı Türkiye Cumhuriyeti vatan· 
daılarma münhuır olmak üzere bili.istisna serbest bulunduğu 

Dağıtma yeri V AK.iT Kütüpaneai 
Fiatı 50 kurut 

ilin olunur. . ................................................................. . 
aJall.I bl : A 8 Oıl ll S 

..._llfflllllııtnııtflHllllllltrwıtıllllltlllt11tınııtıtll llhnınıuıınıınıııu111ıııııııııı1ııff111lllUlllll1ı1111ııt1lllllllh11MıuıtıUD~ Nesrtyaı oırektör11: Kertk Atım•• Sevengu 

==n:n Başlıbaşıria bir kütüphane ::==:n::g 

1 Dün ve Yarın tercüme külliyatı ~ 
il •SAFO• Alfons Daode'nin bu şa. •DE PROFUNDIS* 011car Wıı. 
11 heseri dilimize Haydar Rüat tara· Bütün mllleUerln edt"bl içti. de'in bir eserini bay Burhan Toprak 
:! mal, lktlııadf, maJJ ölmez eeerlt4 
,1 fından çevrilmiştir. Sa. 258 Fi. 100 rlndl'n ııeçmt' kltablarm ıerctınw. dilimize çevirm:ıtir. Sa. 160 Fi. 50 
li "'MLE ÇE!JBER/t1 Andre Ma · 111 olirak "Vün ,.8 l'ann,, k>n-ü *GVNVN HUKUKi VE iÇTi 

1
1uı urois'nın bu cu gilzel romanı l. H . me küUı.ratı unvanı altında nt'frı MAi MESELELERi* Suphi Nuri 

Alişan tarafından dilimize çevril kararıaıtırılan ~uı. kltabtan 6t u lleri'nin tanınmıe muharrirler,.!' 
miatir. S. 365 Fi." lCO tanuun aerı halinde meyydana rL imzalarını taaıyan makaleleri kr-1' <:J nıı, bulunuyor. _,, 

*TiCARET, BANKA, BORSA" Kolaylıkla tedarik !çln abont· cUıne ederek meydana getirdiği 
Muhtelif menabie müracaat edile 111Wü lbdaa ecWmJıur. Bir kısmı bir eserdir. Sa. 240 Fi. 75 
rek meydana gelen bu eser MuJie P!eln, bir knNDı da fYdan aya ,... *EFLATUN* Haydar Rıfat. &. 
Etem tarafından yazılmışllr. Sa. ruece'\ u bir para ile &edarlk l'dl. 96 Fi. 35 
213 Fi. 75 leblllr. *GiZLi HARPLER* Antoinc 

•DEVLET VE IRTIL4.L* Hay- (KüWyatuı birinci .ertaı (t - z· 1 aJ da dö 
10 kJtP) peıln ıse ve ller ay 100 uıchka'nı:ı petro etr ın nen 

dar Rifat tarafından. Bizzat L~ kunq. lklncl wrt (11 inciden zo ın entrikaları göstermek ic;in Yazdıiı 
nin yazmıştır. Sa. 158 Fi. 75 clye lcad11r) petln IMH ve her ·~ bu eseri H. Varoğlu türkçeye çevir n 

"'S/'lo.' lf' /(AVGASI~ Kaıl 1'-ıut - , ıoo lnuu1t üçüncü eert <21 lnC'I~ mişlir. Sa. 250 Fi. 75 ii: 
11ky sosyalizmi nasıl görüyoı • 3a. den 18 uncuya kadar> peetn 5n •ntsnABLIN'in BAYAT/• And. 
bl.ha Zekeriya tarafındau revriJmi11 - " ftr •'1 ıoo kanıt: d6rdtlneü •eri u '- taraf d azılın L fı'. 

:. ~ (il lnddea '° mcrya kadar) pt'tln re .ı.u&W'Om m an y ıı. 
Ur. Sa. 2361Fı. 75 320 ve ber ay ıoo kunıt: betlncl H. Alifaı tarafuidan Türkçeye çev. !il 

•J. RA~ N• Dör kitap halindF 11ert «11 inciden 30 IJldye kadar) rilmi§tir. Sa. 280 Fi 100 1 
Bay Nbım tarafından tercüme e- JM!tln 188 lnuut ve ller •7 118 im *Ml!TAFIZIK NEDiR• Heide • 
dilmiştir. Sa. 260 Fi. 75 ruı; altınl'ı eert m inciden 80 m. gger'in bu eseri Suad Kemal Yet. • 

cıya kadar) petln UR kuru!f ,.P :f 
•iŞÇi SIN/Fi iHTiLALi ve KA· her nv ıno kurıı,tıır .. ) kin v Mazhar Şevket tarafından li-

11

•

1 
UTSKY MEL'UNU* Lenin tara . sanımıza c;~vrilmi§tir. Sa. 48 Fi. 25 
fmdan yazıl.ın bu tenkid eseri Bay •YENi iLMi ZiHNiYET• Gaa •YENi ADAM* Tercüme Hay. 
Haydar Rifat tarafından lisanımıza ton &chelard'm bu eaerl Hilmi Zi · dar Rifat. F. Stro\'8ki'nindir. Sa. 1. 
çevrilmietir. Sa. 150 Fi. 60 ya Ülken tarafındaJJ tercllme & 165 Fi. 70 H 

*RUHi HAYATTA LAŞUUR• dilmiıtir. Sa. 210 Fi. 75 • iRSiYETiN TESiRLERi• Do.K H 
Dr. C. Yung'un bu eseri doktor M •KAPITALIZM'in BUHRAN/• Pro tor Nihat Kip ve öğretmen Remzi fi 
Hayrullah tarafından tUrkçeye ter· fesör Gaetan Pirou'nun bu eserini Türker tarafından çevrilmiştir. Sa. :: 

A. Hamdmi Baear lisanımıza çe .. 236 Fi. 75 :: =i 
•/SFAHANA DOGRU* Piyerlo virmiştir. Kitap, kapitalizm, gil - *POLiTiKA PELSEFESI* Sau-

1

1

1
: 

dllmlü ökonomi, yeni sosyalcılık, rl Ertem birrok ecnebi eserlere mü-ti tarafından yazılan bu kitab. ~ 
t kapitalizmin ilerisi bahislerini ih · racaat ederek meydana getirmia -. H. Ali§RJl tarafından türkçeye 'il 

tiva etmektedir Sa. 112 Fi. 50 tir. Sa. 220 Fi. 75 İİ çevrilmigtir. Sa. 292 Fi. 100 
I *SALAHBO * Güstav Flaubert' *ESTETiK* Suud Kemal Yet . *J. RAS N* Külliyatın ikinci cil 

in senelerce tetkikatta bulunarak kin Eetetiğl Fransızcadan tam oladidir. B. NAzım tarafından TUrk-
. ya7.dığı bu eseri t. H. Alişan Türk- rak lisanımıza revirmiıtir. Sa. 3~ çeye çevrılmiştir. Sa. ~56 Fi. 75 ~ 

çeye çevirmiştir. Sa. 434 Fi. 12n Fi. 25 
"'GORIO BABA• Kalzak'ın bu *J. RASiN "' Külliyatın son cil · •EN EIT* Virgtle'nin bu e.!'.!ri 

büyük romanı Haydar Rifat tara. di. H. Nazım tarafından Türk . Ahmet Raşit tarafmdan Frans?z -
fmdan çevrilmiştir. Sa. 37o Fi. lOO çeye çevrilmiştir. Sa. 174 Fi. 60 çevrilmiıtir. Sa. a.s Fi. 100 

*DEL/LiGiN PSiKOLOJiSi* *METAFiZiK • Aristo'nun blı *PARA"' Dr. L. RE1NERS'det: 
Londra üniversitesi akliye müte • eserin· b' · · ·1d· H"lm' z· Sa "5 ın ırıncı cı ı ı ı ıya . :a Fi • .25 
husıeı Dr. Bernard'tan. Dr. izzet- Ülken tarn.fından tercüme edilerek *SEZAR* Plütark'ın bu eı:erin. 
tin. Sa. 180 Fi. 50 bazı notlarla bir de tahlil ilave o- Haydar Rüat dilimize çevirmiştir 

*11 .. 1':BAHAR SELLERi* tvan lunnıuştur. Sa. 110 Fi. 40 Sa. 133 Fi. 40 
Turgenyef. Samizade Süreyya lisa- *ISKENDER u Plütark'ın bu e- *iLMi FELSEFE* Feleefe C.~ • 
nımı:ıa çevirmiştir. Sa. 255 Fi. 75 serini Haydar Rifat Türkçeye çc retmeııi Ziya Osman tarafında:ı 

•ENGEREK DVGVMV" Fran vinniştir. Sa. 160 Fi. 60 çevrilmiştir. Sa. 82 Fi. 40 
çois Mauriac'm bu güzel eserini qKADIN VE SOSYALiZM• Au. *KA.1UNCAL.'1RIN H.'1Y ATI~ 
Türkçeye Peyamı Saf'\ çevirmiştir. gust Bebelden Sabihı Zekeriya dili. Maurice Maetelinck'in bu eseri Men 
Sa. 214 Fi. 60 mize çevirmiştir. Sa. 408 Fi. 100. met Naci Ecer tarafından 20 bi . 

*J. RASiN• KUlliy.ttm Uçti?Jcü *DBllOKRIT• Demokrit'in ah- rinci basışından çevrilmiştir. Sa. 
cildidir. B. H. Ni.zmı ta'!'flfından t~r laki cİUttlncelerinden başlıcaları- 157 Fi. 75 
cüme edilmiftlr. Sa. ~~ F;. 75 nı bir araya toplıyan bu kitııb1 *DBMOSTEN* Haydar Rifat 

•sAJlllll BAADBT* Rut edibi Haydar Rifat tercUme etmiştir. Sa. Plütark'dan dilimize çevirmiştir. 
48 Fi. 25 Sa. 45 Fi. 35 S. Tolstoy•un eaeri AlifaD A-

lipn Zade lamail Hakkı tarafmdar. *DiNLER TARiHi• Üniversite *ÇIÇERON• Gene Plütark' 
Ji11a11ımıza çevrllmiıtir. Sa. 142 F.. dinler tarihi doçenti A. Hilmi Bud· dan Haydar Rifat atrafından ter-
50 da bu eserinde Türk medeniyet v? cUme edilmiştir. Sa. 9!5 Fi. 40 

•iSTATiSTiK• Andre Liesse. kültürüniln klasik dünyaya saçtığı *HIPNOTIZMA* Dr. Pierr .. 
Suphi Nuri tarafmdan çevrilmiştir. nurları göstermiştir, Sa. 400 Fi. 12iJ Janet'ten Cemil Sena. Sa. 335 Fi. ıoo 

"'FiLOZOF/ ve SANAT* Suud *iNSAN* Paulhandan Mehmer Sa. 60 Fi. 30 
*ÇOCUK DtJŞtJRENLER• H. Kemal Yet1dn Sa. 116 Fi. 40 Naci Ecer tarafından tercüme edU-

*ETIKA* P. A. KROPOTK1N' miştir. Sa. l59 Fi. 50 
Gonzale • Menusier'in bu eseri ı. 

in "Etika ve ahlAkın kaynagıw ve a- *YENi KADIN* Cemil Sena 
Fikri Raain tarafın·~'in tercüme 

çılışı" namındaki eaeridir. Ağaoğlu Ongun Sa. 84 Fi. 40 
rdilmiştir. Sa. 20:5 Fi. t>O Ahmet dilimü.e çevirml§tir. Sı. *ViKONTUN OLtJJltJ• Manel 

*ILIJI ve FELSE.FE* Moritz 340 Fi. 100 Prust'den Haydar Rifat tarafından 
Schlick. Hilmi Ziya türkçeye • HERAKLIT• Fi101.0f ve eser . tercüme edilmiştir. Sa. 57 Fi. 30 
çcvirmiftir. Sa. 52 Fi. 30 leri hakkmda Anatol Fransız'm bir *LIZA• Turgenyef'in en güze 
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*OBlllYETIN ASil.LARI* Fri- mukaddemeaini tqıyan bu eser romanıdır. Süreyya Sami Sa. 27'Z 
cdrich Englls'in bu kiymetli eseri Haydar Rif at tarafmdan dilimize Fi. 100 
B. Mqbittin tarafm~an dilimi1.e <;evrilmiftir. Sa. 48 Fi. 25 *Leneide* Virgile'in bu eseri 1 
{.evrilnüttir. Sa. 280 Fi. 100 • RURI JIUOIZBLBR.* Profe Haydar Rifat tarafından U>rcüme 

*Ht11'VMDAR MiLLET* M. sör Dr. P. Yanet tarafmdan yazı . edilmiftir. Sa. 326 Fi. 100 
1 Virgile ~I tarafından ya- lan bu eaerl CemJI Sena Ongun TUrlc *EVLiLiK* Franauva Mori&.:i' 
R gust Beberd6n Bfbihll 7.jkeriya di çeye tercilme etmiştir. Sa. 230 ;n güzel bir romanıdır. Hayd4r Rı- 1 
U lfmiz2 çevl~. Sa. 408 J'L 100 Fi. 75 fat tercüme etmi§tir. Sn. 48 Fi 20 \ 
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Büyük Radyot. 
müsabakamıt 
Müsabakamıza iştirak etmekl8 

mükemmel iki radyo sahibi 
olabileceksiniz 

Radl}o müsabakamı' 
nasıl olacak ? 

fafsllAlı okuyunuz. Daha fazla izahata!,,,! 
lst~rst»niz ht-rMÜn iilaremlze mUraco• 

edeblllrslnlz 
Bir müddettiı kuponlarını koyduğumuz radyo müsabakası~ın:;::. 

yaklaşmıştır. Bunun için müsabakanın nasıl yapılacağım etrafılc 
yoruz. 

M:.isabakaya radyocular da ittirlk edebilirler. 

RADYOC!-JLARIN iŞTiRAK ŞARTLARI .. 
1 - Müsabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler olmak uıert 

esaı üzedne tertip edilmiştir. t>iJif• 
2 - Müsabakaya ber kuvvet ve modeldıki makineler i'tirik cd~_.,11' 
3 - Milaabakaya iıtirake çatınlan ve bunlardan ittiraki kabul 16" 

rin adları önceden ilin edilir. Radyo acentelerine mektup1'~ti,al 
derilmiştiı isimleri unutulan müesseseler tafsilat alabilirler. d ~ • _.,, e 
edenlerle ittırik etmek için müracaat edecek firmalan Y-1 

bildireceğiz. tısıllfl' 
4 - Masabakaya iştirik edecek radyolar memleketin tanınınrJ rU:,,,; 

hassıslarının iıtirik edeceği bir fen heyetinin muayene ve tCC 

ne arzelunacaktır. ., 
5 - Müsabakayı girecek radyolardan Avrupa ve Amerika ~ °" 

r-nden ayrı ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birı:ıci ~eten 
edılecektir. o'JI' 

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

OKUYUCULARIMIZIN iŞTiRAK ŞARTLARI 
oı.ıısc't 

- KURUN Gazetcsil~ ncşretmekte olduğumuz kuponlar U~ ti' 
en son on beı gün içinde, ıpğıda istediğimiz malümatın el '-
dulu bir kağıt ile birlikte biz.: gönderilmit olacaktır on alttı' 
ıetıcek mektuplar müsabakaya ittirik ettirilmez. bir ti' 

2 - O~uyucularımwn biriktirdiği yüz yirmi adetten ibaret 11111 rı ~ 
kım kuponla tercih edilecek AYrupa ve Amerika rad~01' ait -6' 
yalnız birisine iştirak olunabilir ... Her iki radyo makinesırıe 
aabakaya girmek için iki takım kupon göndermek lizJ111cllt·. 

3 - Kuponlarla gönderilecek kiğıtta ıu malumat bulunıııaJıclJı'• 
A - Tercih etmekte olduğunuz markınm modeli. 
B - Sene,i. 
C - ı . : Lamba adedi 
D - Kendi adresiniz. 
E - Markanın ismi. 

,,,, 
...,.-•'. ,ı 

4 - MUddeti içinde gelen ce-,ıar ~if -edflecek hanıf ~i bfri'1. 
Ja rey ahru o markayı intihap eden okuyuculu arasın~ ,.a.,o flJI 
.aynlacaktır, birine bir Avrupa diğerİl\e de bir Anıenka 
kinesi. hediye edilecektir. ıJ9I' 

Eksik kuponlarınızı gazeremız Cdare•ln 
tedarik edeblllrslnlz 

.Kupoalan blriktirmefi ihmal etmeyiniz. .. 5i1"" t/ 
VAKiT Prop•fa" 
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