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Baş v eki I ismet inönü 

S'flıet lnönü ve vekillerimiz Atatürk 
tarafından uğurlandılar 

a... lıti "'' d" h . . d b l ---~ eUn ur 9e rımız e u u · 
~ "e Şark vilayetleri seyahatine 
'~ kolan Baıvekilimiz Ge • 'i t lırnet İnönü, dün akıam hu-
8.~e~le Ankaraya gitmiştir. 

' Uyuk Önder Atatürk General 
\dtt İnönünü bizzat uğurlamış · 

it', 

~t~~Şvekil ile birlikte Dahiliye 
~ek:ı! B. Şükrü Kaya ve Hariciye 
titbt.1 Doktor Aras da Ankaraya 

1•lerdir. 
S ATA TÜRK GELiYOR 

~st~'~. tam yediyi yirmi geçe Ri· 
~ l& •curnhur ba~kanlığı bayrağı-
~~ otör Haydarpaıa rıh· 

. . 1cerisinde Büyi;k 
.. r Atat~•+lt. eneral ismet 1 · 
~ ·ı i-"\ ' \, t> 1 e bir kolt kta oturmakta v 

._li ~ttlye ve H riciye Vekilleri 
~d ~\ıediye; si Muhittin Üs· 

l , orgener F ah rettin Al • 
' 

l lM iirk Başt c/;il, llaridyc ve Dalıili vn V r.hillcrimi.:i llawlarım•adn u°;;ur : 
- • > o 

lamı~ fordır. 

Beşinci sayıfada 
okuyunuz: 

-Şekip A"lan ga 
aldanıyor, ya 

aldatıyor 
Adam öldUrmUf olmakla 
övUnmek hangi zihniyet 

ve hangi mantafim 
eseridir 

Bir milleti yükselte
cek ve beşeri dava

larda söz sahibı 
yapacak usul 

bu mudur? 
Yazan ı Sadri Ertem 

Banyodan ~·rl"'1rı bir k<>ı t h lngili: 
bn:yarı Ryarı'm h11cı.ğuıda 

Hayvanları Koruma 
Cemiyetinde 

Köpekler hergün 
j ba.ıgo gapıgorlar 

- - Yedinci eayıfada ok1.1yunuz -

Bulgaristanda Türkle~ 
re tecavüzler başladı 
Şümnü kasabasında Türk mektebi 

müdürünü öldürdüler 
Sofya (Hususi muhabirimiz · 

den) - Bulgaristanın Yeni.pazar 
kazasında Sofular köyünde Ro · 
men - Bulgar hududundaki as -
kerler, Türklere tecavüz etmişler 
dir. Köylüler tarlalarında meşgul 
iken Bulgarlar tarafından birer, 
birer toplanarak evlerine kapatıl· 
mı~lardır. Müthit dayaklar altın • 
da ezilen erkekler mukabele ede -
miyecek bir hale getirildikten son 

ra Bulgar askerleri Türk kadınla
rına ıaldırmı9lardır. Kadınlar fer
yada başlamışlarsa da zor halle 
sürüklene, sürüklene huduttRki 
karakol binalarına g::;türülmü9leı
dir. Askerler Türk kadınlarının 
namusuna tecavüz etmit ve zaval· 
hları berbat ettikten ıonra tekrar 
köye getirip bırakmı9lard-:-. 

Yeni pazar kazasında pek çok 
(Sonu: Sa. 4 Sil. 4) 

Rus generalleri nasıl 
idam edildi? 

Stalin aleyhine tertip edilen suikasti 
bir Islav güzeli haber vermiş 
Kadın Stalln tarafından taltif olundu 
Sof ya, (Husu i muhabirimizden) 

- Bütün ccnchi mathuatı birinci sa· 
yıf alarmı Rus) acla crrcyan eden lıü· 
dh·elere talı is etmektedirler. 

:Moming Post gazetesi, Stalin aley
hine tertih edilen :ıskni nikn~di O· 
rozm a isminde hir Slav güz6linin 
.ı11c\• rları" ç1kıtrılığını 'c hu karlının 
hiz,.;at Stalin tarafından taltif olun
clu~nnu yazmaktadır. 

A"keri ımika tin ilk pliım Stalini 
iilılürnıl'k \'e hunılan oııra Ruı:; j, a· 
ı;etini A 1 manya ile .1 aponya ilost J u~ıı
na tev<'ih etmekmiş ... H:ırhi"e nıızı!"ı 
Vorn) ilofım ırııın' ini Gmnar~ik Stn· 
!ini iilıliirn11•ğe nıenınr eılilnıi~ 'ı: 

( onu: Sn. 2 Sii. 2) r.nıcral Kıdım:t•ı•,/,·i 

Bütün Amerika polisi 
bir adamın peşinde 

Bir numaralı halk düşmanının 
helJecanlı maceralarını yakında 

neşrediyoruz 
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Ziraat Bankası: (1) 
~----------------~~------------------------

Kanuni bünyede 
tekamül 

Yeni bir l~anunla Ziraat Bankası 
muhtar bir devlet müessesesi 

haline girmiştir 

Yeni Ziraat Bankası kanunu 
Buyük Millet 1eclisinden 
geçti. Milli iradeye iktiran 

etti. Bugiinlerde neşredilecek, bu 
suretle meriyet mevkiine girecektir. 
Memleketimizin iktısadi, mali, zi
rai hayatı ile sıkı bir surette alakası 
olan Ziraat Bankası bu yeni kanun 
ile ne gibi değişiklikler görecektir? 
Yeni kanun ile temin edilmek iste· 
nilen faydalar nelerden ibarettir? 
Bu noktalan izah etmek zamanı ar· 
tık gelmiştir. 

Ziraat Bankası yeni kanun ile 
yalnız memleketin ziraati için daha 
faydalı bir müessese olmamış, aynı 
zamanda da bir kredi müessesesi ol· 
mak itibarile kendi bünyesini kuv· 
vetlendirmiştir. 

Evvel emirde Ziraat Bankasının 
kanuni bünyesi kuvvetlenmiştir. Zi. 
ra evvelce bir anonim şirket olarak 
teşekki.il etmiş olan banka şimdi 
muhtnr bir devlet müessesesi haline 
girmiştir. 

Kanun mucibince müessesenin 
idare meclisi rcisile azalarından biri 
1ktısad Vekilinin, diğer bir azası 
Maliye Vekilinin, üçüncü bir azası 
Zirnat Vekilinin inhası ile ve İcra 
Vekilleri Heyeti kararile tayin olu
nacaktır. Bir aza umumi heyet, di
ğer aza da kredi kooperatifleri tara· 
fından intihnb edilecektir. Mües
sesenin işleri ayrıca biri Başvekalet 
tarafından tayin edi1ecek, ikisi U· 

mumi heyet tarafından intihab olu
nacak üç kişilik bir heyetin daimi 
bir mürakabesi altında bulunacak · 
tu. Bankanın umumi heyeti de 
Büyiik Millet Meclisinin bütçe, ik
tısad, maliye, ziraat, divanı mu
hasebat encümenlerinden teşekkül 
edecektir. 

Kanunda ayrıca bir yüksek na· 
zıın heyet düşünülmüştür; Banka· 
mn en esaslı organlarından birini 
teşkil edecek olan bu heyet lktısad 
Vekilinin riyaseti altında lktısad, 
Ziraat, Maliye Vekaletlerinin mu· 
rahhasları ile Banka idare meclisi 
azasından ve umum müdürü ile mu· 
avinlerinden mürekkeb bulunacak
tır. Nazim heyetin vazifesi şudur: 

da Ziraat Bankasının anonim şirket 
seklinden bir devlet miiessesesi ha· 
İine geçişi miiessesenin bünyesinde 
bir zaaf husule getirip getirmiyece
ğinde tereddüd edenleri temin için· 
dir. •Bankanın izah edilen tarzda 
te~ekkülii bu mühim mali müessese· 
nin bünyesinde zaaf değil, bilakis 
anonim şirket devrindeki vaziyete 
nisbet edil~iyecek bir kuvvet ve ra
sanet husule ~ctirmiştir. llave ede
Jim ki 7-iraat Bankasının bu suretle 
kuvvetlendirilmiş olan bünyesi yeni 
kanunla alınmış ola,n mali tedbirler 
sayesinde bir kat daha rasanet bul
muştur. Bu noktavı Yarın gene bu 
siitunlarda izah ed;ri;. 

ASIM US 

Başvekil 
(Rn~tara/ı 1 incide) 

Baı vekilin Dahiliye ve Hariciye 
Vekillerinin ellerini sıktı. İyi yol· 
cu]uk temenni etti. Müteakıben, 
tekrar motörlerine bindiler. Gene 
ral İsmet İnönü, Atatürkün motö · 
rü ayrılıncaya kadar rıhtımda 

bekledi. Sonra Basvekil, berabe -
rinde dahiliye ve hariciye vekil -
leri olduğu halde istasyona doğ -
ruldular. 

HUSUSi TREN HAREKET 
EDİYOR 

Hususi tren, hazırlanmqtt. 
Baıvekil ve dijer vek1ller be· 

raberlerinde hususi kalem direk· 
törleri olduğu halde trenin son is· 
tirahat vagonuna bindiler. Ve tren 
tam yedi buçukta hareket etti. 

Batvekil evvelce de yazdığı -
mız gibi, yarın sabah Ankaraya 

vardıktan sonra aksama, Şark vi
layetlerindeki seyahatine çıkmak 
üzere Elazize harel<:et edecektir. 

Hariciye vekilimiz de, iktısat ve -
kili Celal Bayarla Bağdada yapa
cakları seyahate yarın çıkacak -
Iardrr. 

ilkbahar selleri 
Türgenyef • Sa.mizade S. 

Bu güzel romanı mutlaka okuyunuz 
VAKIT Kitabevi - 75 kuruş 

ı Kızll Rusya aleyhin 
Bir beyaz Rus planı mı var 

The People gazetesi diplomatik 
muhabiri, son günlerde Londraya 
gizli kanallardan gelen haberlerin, 
Sovyet Rusyada ihtilal ve dahili 
harb olmasr ihtimallerini teyid eder 
mahiyette olduğunu yazıyor ve di
yor ki: 

"Staline karşı yapılan mütead- - itillifiiiıl~ 
did fesnd ve ihanet tertibatının ec· 
nebi parasından teşvik gördüğii söy 
lcnmektedir. Muvaffakiyetle neti
celcneb:len bir hükumet darbesi o
hırsa, Stalinin düşmanları elinde 
daha çok para ve askeri.yardım bu. 
lunacaktır. 1 

Çünkü, inanıldığrna göre, Ça- 1 
rın ölümündenoeri, Rusyada tekrar 
iktidar mevkiine geçmek hayalilc 
yaşamakta olan beyaz Rusların, 
- o aristokratların - yeniden ka
zanması için büyük bir gayret sarf 
edilecektir. 

Rusyada iktidar mevkiini ele ge· I 
çirmek için yapılmakta olan bu giz· 
li muharebede bir diğer amil de 1 

Troçkidir. 

Troçki, RusY,ada bulunan bir 
diğer snikasdcr grubu tarafmdan da
vet edilmeği bekliyerek Meksikada 
oturmaktadır. Çarlık günlerinde 
muhafazakarlığa şiddetle muhalefet 
eden halk, bügün hatta Stalinden 
de daha komünist olmak istiyor. 

Troçki o kanaattedir ki, kendisi
nin yarattığı ve 191 7 senesinde 
muvaffakiyetle idare edip beyazları 
ezdirdiği kızıl ordu kendisinden ta· 
rafa olacaktır. 

Bundan dahili bir harb çıkabilir. 
Hatta ispanyadakinden daha müd
hiş bir dahili harb... Çünkü bura· 
da milyonlarca insan işe karışacak· 
tır. 

Ecnebi to0i:ı, nl"'" c..ull t;utdR:a· 

ları teşci etmektedir. Çünkü dallili 
harb başlar başlamaz, Almanyanın 
Okranyayı ele geçireceği zannedili
yor. Burası, biliyorsunuz ki, Rus· 
yanın cenubu sarbisinde geniş huğ. 
day tarlalarını ihtiva eden yerdir. 

Japonya ise gözlerini Sibiryaya 
dikmiştir. Ve R uııyanın dahili har· 
bini yatıştırmakla meşgul olduğu sı
ralarda o taraftım bir istilaya karşı 
koyamıyacağı kanaatini besliyor. 

Buhran had bir devreye geldiği 
zaman Fransa dahi, işe karışabilir. 
F ransanın Stalinle - Rusyayı Al
man istilasına karşı müdafaa yolun
da - bir misakı mevcuddur.,. 

SOVYET GAZETELERİ NE 
DiYOR? 

Sovyet Rusya komünist partisi 
gazetesi olan Pravda, Almanya pro· 
paganda nazırı Gobels'in ismini ka
rıştırarak yazdığı bir yazıda son de-

llır şttılwst gurubu tarafından ·la.vct 
beklediği haber verile" Tro~m 

fa Rus generallerinin idam esrarını 
anlatmaktadır: 

Pravda, faşist cntellicens resvisi
nın, Sovyet Rusyaya bir fenalık 
yapamıyacağını söyledikten sonra 
diyor ki: 

"Biz, yalnız kızıl orduyu kuv
vetlendirmekle kalmadık, ayni za· 
manda be1li başlı bir yabancı hüku
metin resmi planlarını da ifşa ettik. 
O planlara göre, Sovyet Rusya ii· 
zerine herhangi bir hücum, Gobels 
ve emsalinin sonunun başlangıcı o
lacaktır.,, 

FRANSIZ GAZETELERi 
NE YAZIYORLAR? 

Paristen Observer gazetesine bil. 
<tıruıyor: 

Fransız gazeteleri, sek~z gene
ralin idamı üzerine sayıfalar dolusu 
yazı neşrediyor. 

Meşhur siyaset muharriri Perti· 
naks, diyor ki: 

''En mühim nokta, Stalin ile Vo
roıilofun, Hitlerin Alman birliği 
planına vlan mukavemetltrini azal. 
tacak kadar buhrandan müteessir 
olup olmıyacağmı öğrenmektir.,, 

Lepok gazetesi muharriri Raul 
dö Nolva şunu yc:zıyor: 

"Bazı kimseler, böyle kütle ha
linde azillerin, bu heyecanlı mu· 
hakemelerin, bu merhametsizce 
idamfann Rusyada bir isyan hareke
ti ayaklandıracağını sanabilirler. Ha. 
kikatte böyle birşey mevzuu bahso
lamaz. Cünkü Rus tarihi kanla do· 
ludur ve bu umumi bir aksülamel 
yapmamıştır.,, 

Suriye fevkal 
komiseri 

• Parl s sellrJm·zıe be 
Ankara ya !.. eı.y 

Aııtnkyn - ~urn·e 'e l Ü 

cc Komi .eri Kont ;lö ~tarte 
ıliiniiı;ii. Fı·an .. anm Ank:ıı a 
Pon o 'e Türkİ)enin P.:ıı 
nd Da, az ile lıırlikte t\Jıl;ar 
'<waklurı" lınlıer , erihııek•etlİ 
. Yiirc Kırıııiı:H'rin Ank~rııtl 
y:ı iiç ;.;iiıı k:ılaruk Saıwnk :ı 
rıııı surt'li tatlıiki lıakkı.·da 
lıiiktıııwti ricalile ıl<' teııı:ısl 
lıın~wn!darı H' • urive' e S'•' 
Be~ rutıı ~itıııcdrn <İo~nı' 9 " 

gı•)pı•t•klni l:ılıaklmk elııH .. kl 
O zamana kadar mcdLlc 

ı;ı~rek lns<lik cılilme'i p• k Jt 

Sancak aıı Ja~ııı::ı;;ının dıt Yiic 
""r tarafmılan ~elırinıizıle il . 
ııır,..j km \"Ptli hir ilıtim:ıl 
~i.irii J ııwkted i r. 

lngiltere Erk 
Harbiyesi 

Haı b esnasın 
Bir gizli yer 
Ötekine t.aşına 

Tlıe Pcople ı;azelc::ıİ tı'kcr 
lıiri, lııgilıcı·c lıükıinıctir.in 
c~nasrnda u;kcri ~cflcri ıııulı 
~in onların kararp;alımı l•üki~ 
İrı•lcı:inı!en alıp rııalıalli ~iılı 
<"ak e' l•·rc n~ıkledilıııe·i :cin 
lı uzırl aııı ı~lard ır. 

Harlıi idııre merkezi lııı 
!erde kurulacak ve hütiin 
oralarılaıı idare edecekıiı, 

J ~ükıiııı~t "Hava lıücuııııı 
ll •• ı, .... lt.Ullll ICl J,, t"ı.ıHll••· • 

nıiicadclc eni !eri §Cflerinııt 
ıııct dairelerinde tehlike) e 
lıır:ıkıJmn ını <loğru huhnu)'or 

B.u urelle, lıarh c nasınd 
lekeı içine taşnıacak ol:ııt 
harpler ,unlnrdır: 

l) fnıparntorluk müdafaa! 
tc.i 

~) Hnrhiyc nezareti erk~ 
lcri, 

3) Bahriye nezareti erki 
leri, 

·1) lla, a nezareti erkiiııılı:ı 
Fakat lıarh esnaı-ında kal 

parlamento, Loııdrada kah11• 

Yanı cdcı·cktir. 

~\Jeml<'ket içi karar~alıilc 
yı rnpt için lıınısi telefon ' 
tertihatı ·apılacak ayni :r.antll 
~er hazı ~iz]i yerler de tedar 
ıııi ... ' .. :ılunacaktrr. 

O, lı> Jg, clii-.ıııan erkiinıhar 
lıugiinkü yerini hil inrc, siiNI 
~er hir vere ta~ınılaı·aktır ... 

Bankanın umumi faaliyet ve plas· 
man programının anahatlarını tesbit 
etmek, zirai kredilerin istihsal mev
zuları bakımından milli ekonomi 
icablarma ve çiftçi sınıflarının ihti· 
yaçlarına uygun olarak dağıtmak, 
bu mevzular üzerinde lktısad ve zİ· 
raat Vekaletleri Banka idare meclisi 
tarafından vaki olacak taleb ve mÜ· 
racaatları tetkik etmek, umumiyet· 
le zi~ai kredilerin memleketin yük
sek ıcablarına göre rasyonel bir şe· 
kilde tanzim etmek. 

Görülüyor ki Ziraat Bankasının 
yüksek idaresi bütün devlet mues
scsclerinin anakaynaklarmdan kuv
vet almaktadır ve ancak bu suretle 
teşekkül eden nazim heyet Banka 
i~lerinde yüksek direktif sahibi ola. 
caktır. Zirai ihtihsal ile kredi un
surunun bilhassa devletin alacağı 
umu:ni tedbirlerle ahenkli bir şekil. 
de iştirakini temin edecektir. Daha 
sonra Bankanın umumi müdürü ile 
muavinleri lktısad Vekaletinin in
hası, icra Vekilleri Heyetinin ka· 
ran ve Cumhurreisinin tasdiki ile 
tayin edilecektir. Bu suretle Ban
kanın idari bünyesinde tam bir te- ı 
vazün temin edilmiş olmakla bera· ı 
ber Banka ancak kendi kanuni u
zuvları~dan direktif alacağı için J 

muhtarıyet mefhumu da tatbikat sa
hasında tam ve kamil bir kuvveti ı 
haiz bulunacaktır. 

Rus generallerj nasıl 
idam edildi? 

Hat aydaki 
çarpış mala 

Şam, 15 (Hususi} - t 
yüksek komiserlik matbua 1' 
dürlüğü Hz.taydaki ka;~1fıı 
hakkında §U resmi tebhf: 

Bu izahatı vermekten maksadı
mız yeni kanunun tanzimi sırasın-

1 
1 

1 

'(Üst yanı 7 inci sa)1f ada) 

pliin meytlaııa çıkınca intihar etıııie
tir. 

l\Inrcşal Tıılıa\:C"•' ki ,·e 7 arkada
~mm idamını ta 'ih etmek maksadil .! 
Hu ya dahilindeki hiitün fnbrikalur
.fa toplantılar tertih olunmaktadır. 

Tulıa!;C'' ki ile genenl Enlmıanın 
karıları kocaları iclaın edildikten son
ra :"ttıliııe lıirer ıncktnh ~cirnlcrer<'k 
' 'erilen cezanın ~erin<1c oldu~unu hil· 
tlirınişlcrd ir. 

Hu ) nılaki teıni7:1il~ nmclh c:-i lıc· 
ııii7. ııilınHtt> erııırıni..:tir. (fi. P. O) 

•lan Eonr~. 01·4}u, teıı;i1lr.ım1İ> ~imdi 
.:ıra t•ndibtri t'lı•tı\:"ııı lnrrna ••clıni.;tir. 
Voro~ilof. E,;orl':f' ""[jofıı K~zılo;dw 
nıııı hakimi wutlakı olarak ha-.ta hu· 

~ 

luııacaklarılır. Kumıu i\'"apolnın n:ı· 
mı "r.ri1rn J\larr.,al Tuha<_:e,·ski ,.e 7 
~eneral hir manga :ı .. kı~ri taraf mıhın 
idam edilme) ip yalnız l ıit· tek ki .i 

tarafından ı;Jdiiriilnıii~lcrdir. ftlaın 
lı iikrııii 'crihlikten eonra Tuhac;e' ski
nin mıne::i Grakina Katcrina da te' · 
kif olınu:.;;a da lıeniiz te\ kifhancy~ 
'araınaılan yolda ölınii~tiir. 

İdaın etlilenlere, aileleri ve ço· 
culdarıııı ı.;i.irııwk nı ibaact .. ~i verilın~
ııı~ti r Hunların ailcleı·i Rusrnd:ık\ 
k:111unn giire, on ~ene rniiıhletle .. ihir
yu~ a iirgiin r.ılilr.rcklrrdir. G. P. () 
rci i Yu~ı11lanııı ıııulıakenıe;;İne ya
kında lıa~I anaı·aktır. Y a!!odanın 11°1u

mini Pcrokopİ) ef ıle le\ kif o!uı:ırm;
tur. Uzak Şarktaki Swıl:oclnoy ;elı· 
rinılc. Japam·ayıt ca .. u ... Jıık ellikleri 
itilıaıııilı• 83 ki~i ilam cdilnıi.~tir. 
(Deyli t:kprc:;) ı;nıete_i. Tnlını_;c,~ki· 

niıı rınılıııkcınc iııtlc isimleri "Cl'cn " ~ 
100 zabitin tc,·kif f'dilınck iizere ol-
ıluklamır vaınwktndır. (Taynıis) ga· 
zı•tr ... i i::.e, lıuv;iinkii nziycltc, Rus,·a· 
ıla kiıııiıı kaz:ıııılı~ı. kiıııan hain, ki
rnin Jıiıkiııı olJu~ıı belli olınaJı!;ı gi · 

hi ~elc .. ek rııtılınk"cnıctle liangi tara· 
fm lıııin :ııııl;ıh.ı;:,..iıı~ oturaca~ıııın da 
ke--ıirilcmi~ ere~ini yazmaktadır. 

De) 1 eM) 1) gaz<·le:-inin yazdı~ırw 
giire Sm) cllt•r Koııgre:oi i~in yapıla
<·ak iııtilıaplar a~ıı~ıo,..taıı. l<'~rinLa· 
nİ)" tı·lıir etli itliği gihi, hariçte hulu
nan lnturi~t Hıı ıncıııurlarına. ikiıll'İ 
<'ııırc katlar. hariçten lhısya) a seya
hatler tertih rtnıeıncleri cınrolunııııı~ 
tur· 

lngiliz ı:mwteclri. ~taliıı:n. 'Lkrnw 
••a. Bernz Rıı ya. K.afkıı~. Ural. Yol
~a ,."-· Orta S) aclnki Kmlor<lıılsır 
ııezıliııe kenılı nnıtemetlerini ~ônrl<' 
terek. idamlardan sonra )ıa~ıJ olsın 
İntilınlılarmı mılnıııalıırmı eınrctıni,,· 

tir. Fransız ~az<'tclerinclf'n hazılıırı. 
on itlam hiikiiııılnirıin Frane:n - Hut; 

ya ittifakına fena tesirler yapaen~mı. 
'"' ılalıilı·n zav"'f , .r :mlacarnıvan Hıw 
yıınm <lıı~tlu~una Frans:mın ~ih e.ı·ı 
memesi fralıetti~ini ynznıaktadır1ar. 

miştir: • 
" Suriye ve Lübnanda ar 4 

fransızca gazeteler ayın 1' 
6 ncı günleri Antakya~a v;\j 
1cn hadiseleri ziyadesıle 

fk ~ rıu. 
ğalandırmışlardır. E a 
yeyi tenvir ediyoruz: .. öi 

"Ayın 4 üncü günu, 0 
b. olnıUfı .. 

sonra, ır çarpışına k r til 

kişi yaralanmıştır. ~~ h~arıtl 
müdahale etmiş ve sıla d:ıi'tı 
lanmcdan kavc.,.cıları 
tır. .. aat 1 

"Ayın beşinci gün°
1 
5

5iı.İ 
tekrar asker rnüdr..ha e • b 

' . }rf11.l"l'• 
ettiren bir çarpışma 0

, uıe'~ 
disedc biri nr!ır olın&..< 
ld~i yaralanmıştır. .. 1.iilC 

ı- • ··nu~" 
"6 haziran p:ızar gu ~ıı! 

kahris~ammı giderken ,f;ı..., 1' 
mu .. 1~ .. "· ta-.h hiir·:- c:•U~ 

"Başka bir hadıse ~ 
mamııtır. 



~b~qat bahisleri 

Sanat ve refah 
~e/ahı sanat 

büyük 
düşmanı değil 

dostu bilmeliyiz 
Yazan: 

en 

HA/tlf.I SÜHA 
GE'ZGIN 

~adi e ' el .. .. 1 . J 1 4l • e u:ı.uncc crııı c - ıa-.· 

r l;Lbi • zaman zaıu.uı tepenleri 
~· '.ll son ~iinlcrdc tl<'dikoıhı-.ı 

~tı. saııat , c rcf alı lll".-dc. i hun· 
UiJ ı~te. 
~ıJ kolav gcJıJiği için, ilk ijn,·'! 
F r, kırk yıllık <la'" · cliyc<'ek· 
~kat İz hmm kırk hin yafın.ı 
l· tabilirsiniz. Tnrilı , kcndindct1 

q 
1 Ça~ları ıınulınu ~ lıir çocuk 

.~>dı, hcJki dalıa ~<'ı·i-. bir z:ı· 
•arı " 
~ lt;ına da incccktık. l\le~elr, 
/·t c ki, para, Yahu·I lıastalık. 
'1ar ·ı • 
a~r 1 •ti)ardır. 
1 alı 8anali <ilıliiriir n.ü? il ive 
~~la, y~ni karı; rla_:ıı•ı.; ılrğiJi ... 
ııı· u orgu) n hir "hUküın,, le 

1~<.'nlcl· lıilc c·oklur ' .. 
ıijaııat, ci;ı>r yalmz lıiı: zeka ve 
~alıur_:ıtııv32·ının ür~ııı~i olsn)dı. 

li 11 <lot;rıılugıma §alııı lık ederek, 
~lll el<'r hulunnhilinli. Ve öyle 

1 ~lttıı, ki lııı tlii~iincc ti<lamnıı ~ 
~ e !ıö) le hir sanal mılnyı:nıtlan 
·~11111 tir. E .. kiclc:'ıı z;ı'.ln<'diliyor
tıJ~ dıa,, iztırnlmını, yoksnzl ıığmı 
İt :ı_. kuyııayıp sfö:iil c:ı lıir rr,
. l\,,) nınctı, c·lrnn· r ~ıasıl yon· 
0•ıa son parıltı mı, ~ıı ) ük P.k 
ltıı • k- .. ··ı <l ~h 'crır c, zc ·a 'e µ;onu . 

taıı'tı, )ok uzluğun eğeleri altın· 
~1h1!n ) onttıla bilenir, · .. cclir. 
~~ l tr, parlar ,.c ı.;iiı: l;ama~tırır,ı 
'rır ık olur. 

Srkizinci a·rııı onile, on tloku
~tın ha§ımln yazılan c erlerin, 

tırı lıcı• tanın :ıralnrmda, yarı 
~ lıııf'r.IRk va:.;a1mn .. ı ·~.u;rn~ lm 
,·~ı ü. 1 , ın 'izıcrımıl'n CTı")'lHınııır. 

1 
tıız. lııııılara ılikkat ~<lilir·~. 

Lrd"r. ··ı · · ı · 1 · (.. · 'q "C'r o <;il <'rı ıozıık. . cıııı) "" 
ı' lıir lıınç '~ hiei,· olarnL.: 

t t drkları tfıı ı;üriiliir· 
,1°~ anat ve refah tczı. hu c~er · 
~~" oynak, o kadar ıki ıııan:ılı 
'•ka h:ılindc sinclirilmi~tir, ki in
ı''rup bitirince, uıulıarririn. 
•ııııJ;i kutha ıl:ılı:ı j akın oldu· 

rıck kco:tirC'ıncz .. 
~tıa •• 1 J • ı. • '- ·· k I] ti) c ı;c l) or, "'' utc~ım arlı · 
t,

1 itik· u ı:;ötiiriir ) anr kalrııa· 
1 rfofı ile ~anati iki tlii~ııı:ın 
llı~iinıııck, hu ~C) lcriıı ikisini 

\~kttıaınuk olur. 
~ ilıııızda acı hir ı,anal tarilıi 
~~atkar, lıir zaınanl.ır lıokk~ı-

~~ •tlıaz. kiilıin di)" .l?" ~indi. IJu. 
,11h~aıl ığı toplu lu~a ti tiin zc· 
~ hır hakkı idi. f.'akat arada 

'
1rhn11 olıı) cır. e~"r ı..İoHımıyo:-· 

'~ı 
t1.. 1~ cOnrnlart ara' Jm lJl, 'ıialol:ı--q.,I • , 
iİ ı, zr, k 'c k"yf ,.,~ ... ıtn:-ı oldu. 
~ c ~~cdiyc ile ya~aıh, yalıud sü
it \ ıcdanmda ahın :-incirlerin 
, 1

111 ta~ıclı. Dili. ılii~iiı1diigiinii 
10 :ı · ] · ·· 1 ı · " 1 ~~ ~ıc nı su~ e~ ı· .. azım au 
4h ... .... ı . 1 ç··ı ~ .. n~ıne erı ta;amr.< ı. o ~ 
· lrıııaklar gilıi vakitsiz kuru-

l;ı\ 
1 ~tının hile rsiri kiitü ikeıı. 
~... . . 

''I ın an dl'mek olan sanat· 
·,

1 
l. iileJiEi. in,.anlı:;ın ruhuncb .. . ,., 
1ır lc>k,,, kara hir clarnga lw 

\ 
', ~ (ık, ki yeryüzünde hu uta· 
r,. <ııııı;adıın kurtulıııu~, bir ta· 
,ıı 1 , . kt 'th .ıo·ur. 

I,~ ' F;anati hcsler. eli) enleri iyi 
l Onlar. hu özle açlığı, çıp· 
~k a detmiyorlar. ı\ç ayı hih• 
i erı, aç sanntkarlarm es.:!r 
?·~aı-atrcrhğa yükselmesi nas1~ 
r:k : ) iizle umulur? 

ı, d "'] k .... k 1 k t a .. ar ·opu · O"'ll J 1' ı · 1"rı rı ' ' -
.ı 1<la da,·ar giirle!l Jıa5ı;a~ hi r 
ı.ıa ı~ 
il) ' t1zu]i karlar sıiİr yürekli· 
~ıı"i!11 a lmsünkii iilçiilnıcz far 
ı \ ıııulinin gfüdii~ii tcrhiyc •. 

<' ka, u tu;;11 imkanlar rle;;il 
Ilı :ı ., 

ııt "L r.ıı • , • • 
ı,, Sultan )' akupla karfı· 

lafınasıı) flr, kuzu ycr:nc ı.ilıa)Cl 1~11 
giilmiyccck miycli? 

'·Sanat,. lıii:iin ıne;)lt!r.. lcnlen da· 
lıa ~ol, niacldc' c ıııulıt11~. · 1. Bir re~· 
f.aın. clii~iinilnii:r. ) :ılnrz kendi !,;~Yn· 
~İnıle kaltlıkı;a. rulı11nılııki hiitiin km 
'eti, i tidnılmm lıütiin pıırıltı<ımı or 
taya ko~ ahii ir rııi? 0111111 kcn<limlcn 
önce ı;clmislcri hilıne - i, ,nnat ) olb· 
nnr, mektr:plcrini tanıma~. gerekmez 
mi? Dün} anın hiiyiik CM.!ılcrin i gör
ıucılcn, Hin~ 8) 1 kendine hayran d

nıiş bir tek ressam 'ar ııııı)ır? i\fiizc.· 
lcri gczme<lcıı, giinc~iu iklim iklim 
tlc~i~en ı:;Uzclliklerini sc;ıneden, a· 
dan f rr!:a 'c ho) anrn lanruı ol r 
hilir ll!İ.f 

~Ii:.<'I :\ııj 'c Leonar Da Vinci"n:n 
uzun s:ıkalları din~iz Yum•nla putl:ı· 
ra tapan Hoı11anın eski mermer Öt .. 

nekleri üstiindc ağarım-:tı. 'Röclcn,. 1 

c~r.r 7.İi;;iirtl hir adam olıı:ı~ drı rrz· ~ ~ . o 
cli~i, gifrclü~ii kadar gezip J;Örecck 'ı: 
kafaşr zenginliycrck. mlıtı cnginll'~e· 
<·f'k nıinli'?.. Ne ıııüna::-ci)f':t!·. HL· 
giirıc~ ı~!ıııak için ıloğıını;. kirııbili ·: 
kaı: hin clelıfı. tarnn aralarının i~li k t· 
raıılığın<lıı, bir kn ılcmt hile yarata· 
maJan ı;ünüp gitmi~tir. .\nhyanlar.ı 

" bunların ya mı tutmak )ara~ırken, 
lıiılit rl'fahsızlrktan mcJc<l ununa:.... 
~n~ılacak hir ::ey olmaz mı~ 

''Şiir' c edebiyat.. a ge~incc resim. 
lieyke1 nıiizelcrdc. sıralanarak, ekol· 
]ere 3) rılarak toplanmı~tır. Ömrünü . 
f rrc.;asma hağlıyanlar. onl:ıu huralar· 
da topln olarak ı;örüp inceliy"bili:· 
lı>r. 

Kitaplar, lıunlara ni~bf'!tlc çok Ja· 
lıa dnğmıktır. Kolay k,lfoy hulur.· 
mazlnr. Kiitiiplıanclerin hiri karışı\:, 
i.iteki sır gilıi gizlidir. fçini her gel .·· 
ne aç!P hjj,..terıııez· Bir ~air, cenıiyeti .1 
karanlığı içinıfo her <lo~ur.Juğu ~eyi. 
ıliinyanm en giizel, en derin, en çar· 
pınlılr ve s1cak Yarlığr o.ayar. Yarat
tıııı sanır. Pohpohlanır, :;urunııı y.t· 
tağına :-aplanrr ve nctİ.!~de lıichir 
~ey olama:ı. Bir ~anatkar. ~uurı<uz~hir 
filozof okı hilı•, fchcfi kiiltiinl<>n 
malınım kaldrkı:a yavnnlanır. Gm:~ 
bilgi. kaplayıcı okmnakl.ı olur. Kita!ı 
g<'rek, zanııın gerek, Ye hunların elılı:: 
edilmc~i için para ı;crek. Ka7.anç gp· 
rck. 

Unııtnııvalım. ki sanat ela hir l ı · 
horatm·ar ı~ah. uHidiir. Sırhnr zengİtı 
bir kiitüphancye dayaıııtfan, im ki· 
taplarm verimini kafa~m:ı maletnıi
ycn adam ne katlar ince ı·ıılılu do~· 
mu~ ohm,a ol:-un. arka.Hnda ~e~iri 
~arııan ate;:in<lcn ba~ka hit;hir iz hıra· 
ka111az. 

Şu lıal<le ref ahr. "anatııı dii. mam 
tll'ği 1. en hiiyiik dostu bilıneliy{z. 

Bir dahinin µ:önlünılf'ki htır3h 
'olkanrnt fae, korkmıyalnn. hi~bir 
nltın çağlı) an r ııöntlüremez. 
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ÖCLE NEŞR1Y ATI: 

Saat 12,30 PIA.kla Türk musikisi. 12,00 

Ha..,.ı.dis. rn.os Muhtelif pltk nc§riyatr. 14 ,00 
Son. 

AKŞA~ NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Pltkla dan& musikisi. 19.&0 
Spor mUtıahabclerl Eşref Şefik tara(mdıın 

20,00 Sadi ve arkadqlan taratm<!an Türk 
mmılkint ve halk l'!arkıları. 20,30 Ömer Rıza 
tarafından arapca söylev. 20,45 Safiye ve nr
kndaşlart tR.rafından Ttlrk mualkfst ..,.e halk 
şarkıları (~ıuıt avan), ~1.15 Orke'ltra • 

!hat 22,1:5 Aj&ns ve borsa haberleri ve 
rctest gUnU:ı programı. 22,30 I'llkla sololar, 
opera ve operet parçaları. :?3,00 Son. 

Kül&ür iş"or1 

Yabancı ve azlıhlaıda 
Yeni inıtilıan 

talimatnamesi 
Yabancı ve azlık okull?..rmın 

İmtihan talimatnameleri ve numa 
ra vaziyetleri üzerinde Külür h~ · 
kanlığı esaslı tetkikler yapmakta· 
dır. Cünkü bazı okullarda 3 numa 
ra al~n talebe ikmale kalmak · 
ta 4 numara alan talebe de terfi 
etmektedir. Bir kısmında ise 3 ve 
4 numara alan talebe sınıf geç -
mektedir. 

Kültür Bakanlığı resmi ilk ve 
orta ve liselerde olduğu gibi ya · 
hancı ve azlık ilkokulları ile orta 
ve liselerde mü§terek bir imtihan 
·-'ı":r._,,•,.... .... - ..... ~ ··- *1.., ....... _ .,,_,... 1. 
"" • • fk ... . . _ • .._ -~• V"'. -U,...- g-L·· ·-wC,( 
tir. 

Bu suretle bütün azlık ve ecne· 
Li okulların muhtelif kmmlo.nnda 
numaralar ayni olacaktır. 

OKULLAR iÇiN BiNA 

İstanbul Kültür tJirektörü B;ıı.y 
Tevfik Kut ve belediye mühendis· 
leri dün lııtanbulun mchtelif semt· 
lerincle ~ .. h,n-1 ,.,. ·.·. :o :te hıtuhr. 
ilkokul binalarını gezmi§lcrdir. 
Bundan başka yine okul olmaya 
elverişli görülen binalar da hu a • 
rada şrözden geçirilmiıtir. Alman 
neticelere göre bina ve okul vazi
yetleri tesbit edilmi§ olacaktır. 

ORTAOKUL ÖGRETMEN· 
LlGt 1MT1HANLARI YA· 

PILIYOR 

llkokul öğretmenleri arasında 
t>.çılan ortaokul öğretmenliği im • 
tihanına dünden itibaren lstanbul 
K17. lisesinde batlanmıştır. Dün 
tarih coğrafya, içtimaiyat ve yurt· 
bilgisi imtihanı yapılmıttır. Sual • 
ı.1" ı..."".t • .,, .... n. k;iltii .. hakanlıii• 
tarnfından gönderilmiştir. 

Uk imtihana 12 kisi girmiştir. 
Bugün ve yarın da tahiiye, riyazi· 
ye imtihanları yapılacaktır. Ya · 
zılı imtihanlarda kazananlar An -
karada bir de sözlü imtihana gi -
ı cceklerdir. 

KÜL TOR DJREKTÖRLÜGÜN· 
DE TOPLAN1:1 

Lise ve ortaokul müdürleri dün 
öğleden sonra kültür direktörlü -
2ünde bir toplantı yapmışlardır. 
Toplantıda olgunluk ir:ıtihanları 
ile bu yılki talebe aziyeti hakkın 
da görüşülmüştür. 

Kaza davası 
t ,otör, 1 vatmanı 

yaralamaktan suç~u! 
Vatman ihsanın yaralanma • 

sına ve ayağının sakatlanmasına 
sebep olmaktan suçtu soför Ger · 
manın 4 üncü cezada d~nı§masına 
devam edildi. 

Bu şoför, Anadolu yakasmda 
kullanılmak ıartile gümrükten 
muaf geçirilen bazı malzemeyi tah 
sis hilafına Rumeli yakasında da 
kullanmaktan duruşmaları yapı • 
lanlar arasında bulunan Elektrik 
Ş~rketi Silahtarağa fabrikasının 
direktörü Tibülettinin şoförü -
dür. Birleşik iki Şirketin mensup· 
larından biri, diğer bir mensubun 
şoföründen davacıdır! 

Vak'a Harbiyede olmu§, o gün 
izinli olan vatman tramvaydan 
inmiş, sağdan geçen otomobil, ken 
disine çarpmış. 

Dün şahit olarak Tramvay Şir -
!(eti memurlarından Rıza Kar~ · 
kuş, dinlenildi. Kazanın bu ~ekil· 
de vukuunu tevsik etti. 
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Be?edlye lşlerl 

Bir senede nehadar 
sebze satıldı? 

Hazırlanan bir istatistiğe: gö • 
re geçen sene zarfında Keresteci· 
lerdeki sebze halinde 23,776,515 
kilo ve 32, 789,970 adet sebze sa -
tılmıştır. 

Kilo ile satılan sebzelerin kıy
meti ~ ,575,986 lira, adetle ::ıntı!ım 
farın ise 2,310,132 liradır. 
HALKA tYI MUAMELE ETMf-

YEN MEMURLAR 
Kızrltoprak bina ve arazi la • 

hakkuk me.rnurluğunda halka fc • 
na muamele edildiği anlaşılmı§, 
alakalarlnr hakkında tahakikata 
ba~Ianmı§br. 

Belediye bütün şubelere gön -
derdiği bir tamimde, memurların 
müracaat sahiplerine iyi muııımele 
etmelerini bildirmiştir. 

KONSERVATUVAR B1NASI 
Konservatuvar binasının pro • 

j:sinde yeniden tadilat yapılması
na lüzum göriilmü§tÜr. Bu yüzden 
münakasa açılması iki ay daha ge
ri kalmı§tır. Suçlu, tramvayın istasyonda 

durmadığını, daha ileride durdu· --------------
ğunu, kendisinin de hiç durmıya- Mezbahadaki 
cak zannile sağa kırıp geçtiğini 
ve bu suretle kazanın önüne gc. hayvanlar 
çilemediğini söyledi. 

Şoförün vekili Şefik, yeniden llisleı; iptal edilt1 reh 
keşif istedi ve bu keşfin yapılma- ke«-·i/e,·e/l 
sı kararile duruşma kaldı. "' "" 

d •t Baylar müdürü B:ıy Esat ru • 
Araba an klbr, a,ır- amh hayvanların zahmetsizce öl-

maktan tevkif: dürülmesi için lngiltereye hususi 
Arabacı Hasanı~ araba:ıl!z ta· bir tabanca ısmarlamıştır. 

şıdığı 4 kibrit sandığından birin • Bay Esat mezbahada kesilen 
deki 2 büyük kutu kibriti i' 'ırmak !ıayvanların ayaklarının bağlana.· 
tan suçlu kahveci İrfan, Sultan - rak yere yatrrılmasrnm ve bıçak -
ahmct 3 üncü sulh cezada dün tev la hayli uğraşıldıktan sonra ke • 
kif edildi. silmesiin daha insani bir şekle 

Arah:u·..r. yold" arabasına binen çevrilmesi için tetkikat yapmakta
bu tanımadığı adamın refakatine dır. 
itiraz etmemi§ ve o sırada kutular Avrupada olduğu gibi İstanbul 
aşırılmıı. İrfan, "Düştü de aldım, me:o.bahasmda da h::ıyvanların ev· 
çalmıt sayılmam!., diyor. veli. hislerinin İptal cdilme:i son· 

Suçlunun sabıkası araştırıla - ra kesilmesi incelenmektedir. 
caktır. Kibrit kutuları hakim ta - BUtUn tedb!rlere rağmen 
rafından davacıya verilrniştir. T 

1 
a m vayda n 

Makasla erkelil yaralayan 
kadın atlayanlar 

Marika isminde bir kadının, ? 
gönül verdiği Yaninin bu gönül ÇO ğ a Jı y 0 r ffi U • 
veri§İ ı•mursamamasına kı~arak, 
kendisini makasla yanağından ya· Tram\'ay yürürken atlayanlar
ralamaklan 4 üncü cezada duruş· dan dün 24 ldşi daha yakalanmış 
man yapılmı§lır. Marikaya 8 ay cezalandırılmışlardır. İçlerinden 
hapis cezası kesilmiştir. 16 kişi bir lira ceza verecek ka .. 

İLKO:':UL SERGiLERi 
llkokuİ sergileri evvelki gün - Beyazıt'takl yangm etra

den itibaren açılmıştır. İstanbul tında yapllan tahkikat 
birinci ilkokulda açılan sergide · . k 

dar paraları bulunmadığından 
haldarında zabıt tutulmuştur. 

b 1 l gı.ler ara•ında hı'. Bcyazıtta evvelkı gece çı an u yı açı an ser · hk"k .. dd · & 

rinci derecede bir ehemmiyet ka - yangı!1 ta. ı atına mu. eıumumı 

ı·t d B"lhassa 4 üncu·· •ı _ muavınlerınden Nurettın, elkoy · 
zanma ~ a ır. ı ° K d" · d.. d h t hl · 
nıf talebesinin vücude getirdiği ha muştur. en ısı, un e u a .u· 
ritalar ve tezyini işler büvük bir katyla n:eşgul olmbeuşbl!1r; J 

1 h l··d·· S ·ı angının se mın ve suçu ça ışmanın ma su u ur. ergı er • b I, v 

19 .. nüne kadar devam ktmse bulunup u ı:nmadıgının. 
adyın k ~ncu gu bugün kesenkes belirtilmesi muh· 
e e-:e tır. t l ·· ··1·· Bu ar:.da Akhisar orbokulu eme goru uyor. 

resim öğret:reni B.ar Sai~ ?e ? : Esk 1 ve k) )'metli 
kulun bir yıllık resım ~e e!ışılerını hAklmlerd 
toplayarak buraya getırmı, ve E - e O 
minönü halkevi sal?nunda bir s~r Şevkel'jn UlümU 
şri acmıştır. Sergıde talebenın E k' k ti' hak' 1 d 
(3000) e yakın eseri te,hir edil - Elh .. st ı ve v ıyme ı h k ım .er :~ 

. us an agır ceza a yerı rcısı 

Ce!Al. Sahlrl anma 
Şair Celal Sahirin ö!ümünün 

yıldönümü dolayısile dostlarının 
yarından sonra Bakır~ö_r~ı:ıde. k~b 
riııi ziyaret edcceklerı ışılı lmışltr. 
Ayaspaşa Vakfa ~Ule

vell;llğine tayın 
Kanuni sultan Süleymanın sad 

razamlarmdan Ayas paşa vakfı mü 
tevelliliğine vakıflar umum müdür 
lüğünce kıymetli tençlerimiz.de? 
Osmnn Şin~si Ayasın tayin edıldı
ğini memnuniyetle haber aldık. 
Kendisini tebrik eder ve iyi mu • 
vaf fokıyetlerini bekleriz. 

mektedır. Şevket, irtihal etmiştir. 
Resim serg' si Merhum, kara ciğerinden ra · ...---

hataızdı ve ayni zamanda şeker 
hastalığı çekiyordu. Evvelki gün 
Cerrahpaşa hastanesinden ihti -

KURUN 
Eminönü halkevinden: 

Akhisar ortaokulunun 936-937 
ders yılında talebe ta.r~f!n~an ya· 
pılan resimlerin te,hırı ıçın 17-
6-937 perşembe gününden itiba
ren evimiz Cağaloğlundaki bina -
unda bir resim sergisi a.çılmıttır. 
Sergi her gün saat 13,30 dan 19 a. 
k:ıdar herkese açıktır. · 

GÜLHANE MÜSAMERELERi 

18--6-937 cuma günü saat 
17,30 da Gül hanenin on ikinci 
müsameresi icra edileceğin~en 
meslekda,Iarın bu toplantıya leş· 
rifleri rica olunur. 

falıitla kaldırılarak, T opkapı me· 
zarlığında Allahın rahmetine tev -
di olunmu§tur. 

Memleketin muhtelif yerlerin · 
de senelerce adlt f aaliyct göstc • 
ren bu emektar hakimin ölc::.:.:i, 
geniş ıahada teessür uyandırmış · 
tır. Merasimde başta İstanbul müc' 
deiumumisi Hikmet Onct olmak 
üzere, Adliy~ erkanından, n::cmur 
larınadn birçoğu, müba,ir, jan · 

.\~·tık 

S n~hk 
6 aylı!;: 
Yıllık 

ABONE TARiFESi 

l\1ı•ııtlt• lict &ıc.mlckct 

l\·lndc dı~ında 

!li 155 Kr:,. 

:!G'J 42~ K~. 

47;; 820 Kr~. 

900 1600 Kr,,. 

Tıırlfeslndcn Balkan birliği lı:ln ayda otw: 
kuru§ dilşlllilr. Posta b!rliğlııe girmlycıı 

yerlere ayda yetmiş beşer kuruş 

zammedilir. 

1-urkiyrnın her pmıta merkeılnde 
J\URUNa a!:ıonc yn:ntır. 

darma, polis haur bulunmuştur. Adre.s değiştirme Ucrctl 25 kuruıtur. Ölene rahmet temenni, ailesi ,_ _____________ _ 

mensuplarına taziyet beyan ederiz. 
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F sa "le Al n a 
Askeri meseleleri konuşacaklar 
Alman Erldinıharblye reisi Parise gitti 

Har· ciye nazırı da in · ere ile 
onuşmağa g·diyor 

Berlin, 1.6 (A.A.) - Almanya ı 
büyük erkanı harbiye reisi Genemi 
Beck, Paris sergisini ziyaret mak· 
sadile bugün Parise gitmiştir. Bu 
seyahat, hususi bir mahiyettedir. 
Mamafih, General Beckin, bu mü
nasebetle Fransa büyük erkanı har
biye reisi Generol Gameline bir ne· 
zaket ziyaretinde bulunması pek 
muhtemeldir. 

kında Londraya yapacağı ziyaret 
hakkında tefsiratta bulunan sabnh 
gazeteleri, görü.:ımelerin daha zj. 
yade Jspanyol meselelerine tealluk 
edeceğini, bununL-ı beraber yeni 
bir Batı paktı meselesinin de görü· 
şüleceğini kaydetmektedirler. 

Timcs gazetesi, bu mülakatın B. 
Edenin diğer memleket nazırlarilc 
yaptığı mutad ve normal temaslara 
dahil olduğunu, tebliğde ispanya 
meselesinin hassaten zikredilmiş ol
masının Londrada buna verilen e . 
hemmiyeti sösterdiğini bildirdikten 
sonra diyor ki: 

ASKERi MESELELER 
KONUŞULACAK 

Paris, 16 (A.A.) - Sabah ga· 
zcteleri yakında B. Neuarthın Lon· 
"draya ve General Beckin Parise ya· 
pacaklan ziyaret hakkında tefsirat· 
ta bulunuyorlar. 

Oeuvre gazetesinin intibama gö· 
re, Almanya Londrada elde edilen 
anlasmadan istifade ederek batı 
hakkında da hususi bir mukavele 
akdini temine çalışacaktır. 

General Beckin Parisi ziyaretine 
gelince, ayni gazeteye göre, Alman 
ye Fransız erkanı harbiye reisleri 
arasındaki görüşmeler sadece bir 
temos temini mahiyetinde olacaktır. 

Maten gazetesi de, görüşmelerin 
münhasıran a keri meselelere teal · 
luk edeceğini bildiriyor. 

GENERAL LONDRAYA DA 
GlDECEK Ml? 

Berlin, 16 (A.A.) - Harbiye 
nezareti, Alman erkaru harbiye re
iei General Bcckin hafta nihayetin
de Londraya gideceği haberini tek· 
zib etmektedir. 

ZtY ARETt P ARiS NASIL 
KARŞILADI? 

Pnris, 16, (A.A.) -B. ven Ne· 
urathm Londrayı ve Alman erkanı 
harbiye reisi General Beckin Parisi 
ziyaretlerini, Fransız matbuatı bey
nelmilel vaziyetlerde yeni bir unsur 
alfimeti nddetmelttedir. 

Petit Parisien diyor ki: 
Harbtenberi ilk defa olarak Al· 

manyanm yiiksek askeri ricalinden 
biri h·ansaya gelmektedir. Bu hal, 
siyasi vaziyetteki gerginliğin zeva· 
line alamettir. General Beckin Pa· 
risi ziyareti, artık bundan böyle Al
manyanrn münferid vaziyette kal· 
mıyacağmı göstenr.ektcclir. B. von 
Neurathın Londrayı ziyareti ise Al· 
manyanm miinferid vaziyetten çık
mak hususundaki bu arzusunun da
ha bariz bir delilidir. 
'.ALMAN HARiCiYE NAZIRI DA 

LONORA YA GlD1YOR 
Londra, 16 (A.A.) - Alman 

llariciye nazın B. Neurathm pek ya· 

"Geçen cumartesi günii dört 
devlet tarafmclan akdedilen nnlaş -
madan sonra vaziyet daha iyi bir 
şekle girmi~tir. İki memleket için 
mü§terek bir alaka tevlid eden me· 
seleler arasmda tabii olarak batı 
Paktı da buİunmaktadır. T eblif{de. 
bu ziyaret esnasında hiç bir müza
kerenin mutasavver olmadığı bildi
rilmektedir. Bundan, İngiliz si· 
Yasetinde hiç bir değişildik vuku 
bu lmnyacağı nn laşılmaktadır .• , 

Gazete, iki memleket arasında 
yeni ve daha mühim münasebetle· 
rin teessüsünü arzu edenlerin, AJ. 

'filan nazırının ~iyaretini çok iyi kar
şılayacaklarını bildiriyor. 

lSP ANYA MESELESl DE 
GÖRÜŞÜLECEK 

Londra, 16 (A.A.) - Baron 
Neurathm Londra ziyareti münase
betlle, Pres~ Assaciation diyor ki: 

· ;Nı:.urathuı muvasalatı iyi karşı~ 
lanacaktır. Zira B. Eden §İmdiye 
kadar kendisi!e şahsi temas ıiçin pek 
az fırsat bulmuştur. İki devlet a
damı arasmdaki noktainazar teatisi 
geniş bir sahaya gelmiş olacaklır. 
~iç şüphrsiz, B. Eden, lngiltere · 
n.ın. Yeni Batı paktı hakkındaki ı:ren 
s:pıncfe hiç bir değişikliğe iimkan ol· 
mndığını böyle bir paktın Avrupwl.,. 
umumi müsaleıuete bir mukaddime 
teşkil etmesi icabedeccğini tasrih 
~ektir. Jngiliz siyaseti bu husus;
ta ileri bir hatve .atmağa çalışacak· 
br. 

JJ.i nazır kontrol si teminin ı1s· 
lahı ve gönüllülerin cekilmcsi im • 
kiinlarmı görüşecekl~rdir. Fakat 
llln!'!Jlli ınüzakorder n~emi müclaha· 
le komitesinde yapılacak.ar. 

f ngiltere, B. 1eurathın ziyaretin· 
den ve bu rnünaschcde ıgurii~ ü)c· 
cck mesdelcr.den Frant;ayı haberclnr 
etmiştir. 

tç~le b··y·· 
ruza geçti e 

Bilbao'null asileriıı eline geç11-veh 
üzeı e olduğu a11laşılıgo1· 

Bask ılar iki binden fazla zayiat 
Bir·lcumandan i tica etti verdiler. 

Sen jnn de luz, 16 (A.A.) - ŞEHRE lKİ KJLOMETRE KALDl 
Barse1on radyoounun bildirdiğine Bilbao, 16 (A.A.) - "Havas n· 
göre, Arngon cephesinde hüku - jansı muhabirinden,, Bash: milisle 
metçilerin yapacakları ilan edilen r~. S n DomİJU:l ,.~ Archandn te· 
ve birkaç r;ündcn~nri söylenen bü peler;nde ~idçlet!i bir mukavemet 
yül{ ta rı .. ı:= b.:~ün ba'}kmıqlır. cöst .rmekt"!:firkr. Afifler, Baık 

ASlLER JLERLlYOR P yitahtına 1800 me.trc mesafede 
Salnr.:ıen::a, lG (A..t\.) - Bil · bulun!forJ r. I ~ ·t ,. ,.· ., n"'"'V&i!cri ev 

hac ccphcs1nde f ranlı:o kuvvetleri \•clki t:ünl:ü -~v00H"'.rh1 ıay,..!dir. 
dün Maıuri, Uriz"'r, Delemonİs, BİL3 :ol'A IJ:JGltU ... 
Gorliz, Plcncia ,Santo D:>min~o, Cn'ıl.ı Lu:w, l6 ( A. :\.) - {H.ı· 
Galdnca"ıo, Yvrrc, A -:.c!lu v~ h.t· 'as mu!ı=ıbiri h 0 ''1ir0 jor} f r.ıı ırol 
talJc'yi ~p:Ctmi~'~-·.di.-. mı )onal°s!lcr· U ır:,. ı;o - Hilbao vo-

Bu !c.ıv·ı~tlcr, İrrh:abal n-:brini hı üı:.erindc Batli.form et.ılJ ı.ıtit.IafR" 
gcçmi§lcrdi:r. Jıatlı olan Ccl..l<l:ı Canu) ıı diiıı a! ... ı;:ım l 

Bulgar tahtının 
Velialıtı doğdu! 

\ 

Balkan otomobil yarı,ında 
Bir 1·01 k bayanı 

kazandı 

Sofya, 16 (Hususi) - Bulgar 
tahtına veliaht olarak arzu ile bek 
len ilen Prens bugün doğmuştur: 

Kraliçe Giovanna bir erkek ço· 
cuk dünyaya getir.cİ§tİr. 

Kaç nevi ala 
ga sakal 

( Ba§ tsrafl t 

rece jlc 11111\'affok olarak 
mrşlardır. Oıı altı mez&UI 
111ckıdıinin ilk ııırzunlar• 

1 tanhııl • Ati na urasm<la yapılaıı 
13nlkmı Belly otorııohil yarısmc.la nıii· 
snhnknya i tirak etlen (lürt kadındım 
Banın Azize birinei gclrniftir. 

Erkekll'r nrn ınJnki dereceler f 1111· 

lnrclır: 

Kralın bir erkek çocuğunun doğ 
ması, yüz bir top ile ilan edilmiş· 
tir. Bugün resmi daireler ve evler 
· .. ıatıl:nı;tır. Bi.:::ln kiliselcrb 
çanları çalmaktadır. 

Kral Drr· -; :""\ ftc..!yan prenses 
Giovanna ile izdivacından §İmdi· 
ye kadar iki çocuk doğmuştur. Bi· 
ri, hmtün beş yaşında olan pren • 
ses Maria - Luiza diğeri de bugün 
doJ!an veliahttir. 

Bir.inci kı~ımdan: Bfrjnd: Kri,.,t11a 
899. ikinci: Pa~pu 897,90. üçiinrü: 
rnlscn 1397.30. Berlin, 16 (AA.) - B. Hitler, 

bir veliahtin dünyaya gelmesi mü 
Sarari~ nMebetile Bulgar Cm~.J ve kraliçe· İkinl'i kı ıııulmı: Ririnei 

aw;, ikiııei: Jlayiııı 896,50. • 1 • t . . . . . I' •• 1 . • . n-... .' : . .. -·- _ .:.. • ~onc c. : r 

ge e 
e enso ra,, 

Fransız hükumeti itimat reyi aldı 
Çok şiddetti münakaşalar oldu, komtinlstler 

nihayet ffkirlerinl qeğiştirdiler 
Paris, 16 (A.A.) - Parlamen· tayicinin §İmdiden tahmini ıkabil ol· 

to 247 reye karşı 346 reyle hüku- madığmı söylemektedirler. 
mete hususi mali salahiyet veren 
kanun layihasını kabul etmiştir. 1....5. 
yiha, Reynaud ve flandin "in ten· 
kidlerine cevaben Blum tarafından 
söylenen ve komünistleri halk cep
hesi siyasetini takib etmeğe davet 
eden müheyyiç bir nutuktan sonra 
kabul edilmiştir. 

Layiha reye konmadan biraz ev
vel komünistler tarzı hareketlerini 
değiştirmişler ve hükumet tarafın . 
dan teklif edilen projeyi kabul et· 
mi§lerdir. 
KOMÜNİSTLER FlK.IRLERlNI 

t:'.YF .OI::C15T:IRDl~R 7 

"BİR GErEUK MUHAREBEDEN 
SONRA ... ,. 

Londra, 1 6 ( A.A.·) - Gerek ol 
cenahın ve gerekse muhafazakarla
rın bütün siyasi mahafili. B. Blum
un bu sabah mebusan meclisinde el· 
de etmiş olduğu itimad rey.ini hnra-
retle kaydetmektedirler. ttngiltere
nin büyü!~ beynelmilel meseleleri 
halletmek için Fransa hükumetinin 
teşriki mesaisini elde etmeğe çalış· 
•naktA nldııoıı ~11 ~TrnriA F TAn!IU7 hi1-
kumetinin istikrarına liurada pek 
büyük bir ehemmiyeti haiz bir un· 
sur nazarile bakılmaktadır. Ak am 
gazete.leri, muazzam baı;lıklar altın
da "B. Blumun bir gecelik muhare· 
beden sonraki zaferi,. ni haber ver
mektedirler. 

Jnıtilınnda pek ,;üç ~ 
ııııı;tıır. f rııtilınıı suallerııı 
frarıp;a nknl JH'' ileri ~un 

DiJoıı, S::pat1~a. Ukrı 
rıındi. Dandalos, Boın ..• • 
knl ne' ileri ılc: top. Medi 
.raui, talııa .. nkaldır. 

Erkek ~aı;lnrı <la ~u ııe 
rı1ımıktndır: 

':ıtiircl. BorııhPIİ top 
lıomhcli Hlnnmcrikan: -, 1'r 
rikım. alahrii , y:ırnn al 
olııklıı nlıılırfü,. clüz filoz 
zuf, urtİı.Lik k:ıra, düz alıt 

Kudm satlnrı İı-e; D 
ala~ar on, Alahııl. A1aknd· 
lıa hirçok i imleri taş;ınak 

lmıilıana giren talebele 
bun hırdan sorulnıu,, tale 
ett:lderi fekiMc saç da ke 

Uiin mckteh talebesi o 
lıcrhcre de clılivetname 
Bunlara da hay! i :?:or suali 
mu,nr. Dfü<lü mm aff ak 
trr. Y akrnclıı permanat 
kullunucuklarrn imtihanla 
tıacaktır. Bunlar iç.in hasır! 
Jıaa Lafünatnnmesi belediY~ 
l'Üıııcninc.e taı'dikten • 

Berhcrler Cemiyeti · 
)'etinde lıir ciJd miiteha• 
nıa mı bcJeıf i)·eJen iat · 
teJıa ı \ 'e hir {en meunı 
dikten sonra lı:.tanbulda 
makineleri kuJlaııanlar İ 
geçe<·ekJe..l'•fİr. J1unlar1.11 
> iiul n faz 1 a talı m in eıuııPaı 

İmtihanda rnU\ affak 
dm herhed elıliyctnammi 
tir· KazıınanuyanJar İle 
ıuakineJeri l.."Ullnnamıy • 

Saç kn ırıııa makinel · 
lıcptij hele<li)e fen uıerDlll'. 
ayenc edilip ılamğallllHPJIJ'..., 
ar:asmda elektrik t~uu 
lar gürüluıü~ bunlar~~~ 
lo. nw.u cıuUdll 1oonra 
kontrolüne ha )anacaktır· 

Bazı hcrherlerin tar 
1Uf ma olarak lrana kat•lf 
nuınun yaptı~. zehirli 
Janılıldarı "'Örü!nıüş, bu 
sa<lcrc olunarak bunları 
hakhrnc.la kanuni ıakibaıa 

Paris, ltı (A.A.) - Burada her
kes, komünistlerin son dakikada ne 
sebebe mebni hükumet lehinde :rey 
vermeği kararlaştırmış oldukları SU· 

alini irad etmektedir. Bazı siyasi 
mahafil, komünistlerin hükumet
ten siyasi ,.e mali bir takım teminat 
almış olduklarını ve bu teminat ne· 

Aiatürk'ün Trabzon'a 
Verdikleri sev nç 

Bulgaı istanda 1 
leı e tecavüzler IJ 

(Ba1 tara/1 t 
Türk kardeşimiz yaca 
Bu tecavüzler kar:;wında 
dan. canından, nam ... .: ....... , 
olamıyan Türk!er, kiarif 
ha:.:···: ... n:r.aktadır. 

Halkevinde büyük bir topianlı yapıldı. 
UtTı.unıi Miifelliş Vzer 1 ıabzon halkınln 

hissiyatını a11/atlı 

Sofya (Hıısu~i 
den) - Bulgariıstaıull 
ısabasmda Tu~:t mektebi 
olan Kvrf allar!ı A~et ~ 
garlnr tarafından eYIO 

Trabzon, 16 (A.A.) - Atatür
lcün T rahzonu tetrifleri müna&ebe 
tile büyük bir sevinç heyecanı i -
cinde rlalı:;a~anan Trabzonlular, 
Büyük Öı:de;in bur- :Jan ayrılma -
larındaıı sonra dahi günlerce he • 
;rccanlarının hızını bir türlü zap -
t::rl"'"""cmişlerdir. 

Dün, bu vesile ile hnlkcvinde 
ta:!un tez;ıı.İ1ür!er yapıldL Halke -
vj, tn-:!rdivcnl~rine varıncaya ka ~ 
dar dolup l:a§mıştı. Her SJnıf halk 
hendi duygu u ile hRykırmak isti· 
yordu. Mer:ısirnc h lkevi nam1na 

söylc:ı::n bir nutuk ile haşlandı. 
M;nimini mektep yavrularının :ve 
mektepli ccnçlerin Atatürkün 
g"rıcli'ie ol ı biıai: ::~ni ~.:r:in ve 
yü'!c~k ıbir lıcyccnnb tekr:ar et -
mekri ha::irun üo:erindc büyük bir 
tc1;ir bırckcu~tır. 

Trabzon kadınları namw .söz 
nl n Trahwnlu bir Bayan hatip 
bü:ün din cyidlcri coşturan bi& 
nutu söyledi. Bun! Atatürk için 
yazılmış şiirfar, hitab~!er tnkip 
etti. 

de ~('çirıııi.,len1~r. ı 
Hıı .. k mili,.,Jcri Jm ~dıri raJıliyc et· 

nwdr·ı e\\ el rııiilıimnıat fobrikac;m . 
patlaınııtlnrılır. na klnn•ı hu ıııulıa· 
nl>'•tl<' '<.'rdiklcri 1..ayint iki hiııdrr 
f.:zlndır. 

Bundan scnra Ü!;'.iincii umumi mıs ve lc;\vbedilmistir. d• 
müfetti, Tahsin Uzer hitabet ye· liorman Türlderi arasın 
rine geçerek halkın derin ,evk ve di"c r.ok cJim t .. ;-•~ 
heyecanını ve Trabzon h31kınm Aile:.inin olanca .• r.ıı..--
bu reiime ve onun kahraman Bü· rağmen Ah.:r.et Sc.it ~ 
yük Önderine ba<{hlığmın kuvvet ta, B:ılg.-r m~kamlan • 
ve kıymetini kendine ha' bir te • n:.~t beyan c'.:=ıektc~~ 
Jcikatln anla.tırke:ı Atatürkün bu rin fazl3 kesaf et.e ~ 
temiz sahil halkına olan 5evgile - muhitte münevver bir ~ 
rini İ7.ah ettiler. düri;1iifü, ko::!:u iciodo ii 

Tahsin Uzer'in ı5Özleri s•k sık ğ:!r Türkleri. m"'-! ~ 
nlkı~lar!a kesiliyor, 3aloı!daki ~evk yok p!lhasına tcrk:ı-ı~ 
ve heycco.n d:rarı!'a nhı:ıcd·y ... rcl t . tana cıaatmaf:ı t:~~ 

Tr.ı.!n;-onJu bir (ienç B:!y~< Kı.:r r ...... ·-·······--··········· 
larıcının TrÜno a ilk tenifleri o· ~ 
lan 25 cylu)ün Atatürk günü oln - i 
ra?: hab~lünü tddif c!ti •:-:: C!! t~k-, i 
lif 11 lkıılarla kabul edildi. : 

Bundan sonra .htatürkün Trab 
1onda hıraktığ1 intibaları. "Büyük 
tarih Trabzonda,. namile bir kitap 
Fe~line getirilmesi kararla~tırıl · 
dı. 

Gece varısına kadar dcvcım ,.. 
den bu cttf ve hı•:ı.t§ içinde halk 
nq'e He hcill::;vin~cn aynlclı. 

JJ/U KU ıl i 'U il\' lt~TiCA 1~7 7'İ 
f'A'llıulıı.cnııo, J6 (ffoy.:ı.ı;) - Bıt· 

hannnn renuh ('eplıe~i kıııııandnm 
t• • ., • . • n ı - . 

AÇ 
Ron'lall 

t/_.,.r 

Rfi~ 

11<11 • 
enı 

Dağıtma yeri V AKIT ,_;;il' 
rıab so kll"" 

ııa yı na ıFt '''" ıılır•ı rtnı•!'.tır. u sı•·ı: 
lıay ALnaıı lal>n> eı.inc.ledir· : .................... - ........ . 



Dünyayı Dolaştım 
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Yazan! Tltayna - t3 - Çeviren: vır GUI 

Dünya yuvarlak değil: Çünkü sonu var... Dün
Yanın sonuna gelmiştik. Burası... - Bir peri 
alemindeyiz: Denizde her damla su bir alev. 

Her taraf yaldız ve inci dolu. 
Balboa'yr da arkada bırakıyo· 

~?: Burası da ikinci bir Kristo • 
al. Dümdüz giden, etrafı çiçekli, 
~cni1 caddeler. Bahçeler. Çimen· 
1"'ler .. Rahat ve gi.izel evler. 

Oç mil ötede Panama şehri. Bu
k31 eski bir lspanyol memleketi: 
t a~a karı~ık caddeler, her millet· 
en ınsanlar. Bir Büyük Okyanus 

tchrinin çar~ısı: inciler, deniz hay
".~nı kabukları, garib eşya. Güm
tuk kaçakçılığı. Bu sahildeki Ce
t\ubj Amerika cumhurivetlerinin en 
' 0 n ticaret merkezi. • 
b Coya' nın fırçasından çıkmışa 
~ Crt~iyen soluk tenli esmer genç 
ı~lar. Lokantada bir tane yanım· 
~Vardı. Merimee'nin Karmenini 
a~ernada mükemmel temsil edebilir. 

ır de §U e~ki kilisenin kapısındaki 
thcı kız:· Sizi alıp hulya aleminde 

renataya, Sevillaya götüriiyor. 
C Yapurumuz en~inlere açılmakta. 
d Ctıye dönen gözlere manzaralar 
t oluyor. Geni§ bir körfez. Y e~il 

Pcler, adalar; güneşin altında, 
jUlardan süzülerek çıkını~ deniz kız· 
llrrna benziyor. 

bi) ~İm~i, . herş~yi, . memleketleri, 
hı dıklerı, bılmedıklerı arkada bırak· 
'b~' mütemadiyen arkada bırakmak 
~ ı gar~b bir zevk içindeyim. Bir 
b eyveyı ısmyorsunuz, arkasından 
a ka birinin lezzetini tadıyorsunuz. 

Direklerin üzerinden bir albatros 

11\J.~uYor: Geniş knnatlarını rıcmı~ 
\Jı"J•• . • 1 .\.1 uyor. Suların iizerinde bir a· 
lY Utan hahklar.AnLısn:.or_ 

.. :f. :{. 

,. Müdhiş bir sıcak: sarhoş edici bir 
ıcak t\ k d r . r ·ama, ensem en aşağı bir 
ıtrcrnc geliyor: Sıtma nöbeti. 

ttı Kamarama çekiliyorum. Y atıyo· 
lll. 

Nöbet geçti. 

rı ··b --: Ya: . demek di.in gece sıtma 
~J° etı gel~ı ha? Bugün bir kinin 
~i'~; Belkı tekrar nöbet gelir. Bel. 

lt akşam, belki yarın. Sıtma ... 

'1ııuııııııınu~uıııınıııuı1111111uıııı11ııtth11111rııııı111ııu1mııı1111 

Sağlık 
Servisimiz 

llt 8uau81 ı:loktorumu2 Pazarteet ~ıert 
tt l.t on beş bu1:uktan )1rmlye ka:Sar ıa• 
ti leınız ldarehanennde, Cumartesi g11DJer1 
1. e saat H ten 19 a kader LAlell Tayyare 
~art.ımanıarı ikinci daire Uç numaradıa 
bı lba okuyucularımızı yedi kupoıı rnuka. 

llnde kabul eder. 

l .\.Yuf şeklide diş doktorlarınıız da oku
~Ulannuzın emirlerine bazır bulunmak. 
~ ır. Diş doktorumuz Fahrettin oıımeıı 
•rrııakkapı lsUklA.I caddealnde 127 numa. 

1'tıa pazartesi glliılcrt ~aat 14 ile 20 ara. 
i1da bulunduğu gibi doktor Necau Pak· 
ti de Karal<öy Mahmudiye cadde31 ı-2 

1 Unıarada aalı ,., cuma gUnlerl aynı aaat
ı:,1de okuyucularımızın dişlerine bnkacal.• 

,. ve ulak tedav:llerlnl yapacaklarıt". 

Ayni zamanda Beşlkta~ tramvay «~ 
de-ı Erip apıı.rtımanmda aUnnetçJ Enıln 
~dan muhtaç okuyı.ıcularımmn çocuk 
"ruu aunnet edecektir. 

Ayrıca Aksaray Pertev Eczanm ya. 
~da 352 numarada sUnnetçl ve aıbhat 
t t~uru Nuri Eşalz KURUN doktc-runun 
tı-ecett enjekaiyonlan beherlnl yedi ku· 
~ ?nukablllndc ve abooelertmlze en eh. 
.,tJı ıeraltıe c;ocuklannın sUnnet ıımell• 
Jtlerı l ııt yapacaktır. 

~erini yazdıfımız doktor, dişçi ve ııUn• 
bıtlsllere mOracaat ederken KURUN'un 
~illet kuponundan yedi tazıe götUrmek 

10tdır. 

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

l<ıRtJN doktoru 
tie~aettin Atasagu • 

1 
lie.r gün 16.30 dan 20 ye kadaı 

-llcı·..ı 
~ '"'c Tayyare apartımanlarmda daire 
t: l\t.ıırıara 3 rle hastalarını kabul eder 
ı.. 11llıartesi gilnleri 14 den 20 ye kldaı 
"ltıa,,, 

,,ene parasızdır. 

Ccnııb dii.ııyası ın.cmlchctlerindcn: San F. rıııci::co 

Büyük Okyanustayız. Gece u· 1 nı uykularından ede. ek ilerliyor .• 
yuyamadır;ı, güverteye çıktım. Bir 
az ötede bir Amerikan vapuru. Bü
tiin kamara pencerelerinde ışık ya· 
nıyor: Sanki Venedikte kanallarda 
dolaşan bir eğlence kayığı. Sevinç 
ve ışık. 

Etrafnnızda fosfor saçan deniz, 
parıldayıp duruyor. Bu harikulade 
sahneyi, suyun yüzündeki milyar · 
lrırca hayvancıklar meydana getiri • 
yor. Bir çocuk rüyası yaşıyoruz. 

Dtmizd,c:ki "IUİarın hP..ı: dı:ırnluı 
Dır alev. ::>ular ı~ıklarmı yıldızlara 
doğru siizi.iyor. 

Her yıldız da uzaklardaki sulara 
ışık huzmel~ri döküyor. Peri ale
mindeyiz. Her taraf ta yıldızlar ve 
inciler. Denizde yıldı; dolu, gök 
yüzi.inü sular aydınlatıyor. Ve bi
zim zavallı RÖzlerimiz bütiin bunla
rr alamıyacak kadar küciik ... 

Şimdi cenub yarım kÜresindeyiz. 
Her gün geçtikçe T ahi tiye daha 

fazla yaklaşıyoruz. 
\fille de V erdun, deniz ku~ları· 

ıv 
Dünya yuvarlak değil: Çünkü 

sonu var. Bu son, cenub denizin· 
deki Okyanus adaları. 

Burda insan, bir sona geldiği 
hissini duyuyor. Burada, başka bir 
şey arzusu kalmıyor insanda. Şark· 
ta ve Garbta bulabileceğimiz mede
niyetlere karşı artık içimizde hiçbir 
alaka yok. 

Bu denize bu adalar isim vt-ri. 
yor ( "' ) : Burada ayni sükuneti İn· 
san da duymaktci. 

Bu mercan dolu adaya beni bıra· 
kan vapur, bensiz kalktı gitti. Bu· 
rası bir kadın . ada. T ahiti adası: 
T ahitili kadınlar mercan gerdanlık
larla süslü olduğu gibi, nda da beyaz 
kayalarla çevrili. ( Dcna mı var) 

(* Fransızlar Büyük Okyanus'a 
" O cean Pasifique - Sakin Okya. 
nus,, adını verirler. (Tercüme ede· 
nin notu). 

rstanbul üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığından 
is~a~bul Üniversitesince YalJancı dil bilgilerini kuvvetlendirmek isteyenlere 

mahsus ıkı buçuk aylık dil kursları tertip edilmiştir. Kurslarda Almanca, Fransız· 
ca, İngilizce, Rusça, Türkçe ve İtalyanca dilleri gösterilecektir. 

Dersler Zeynep Hanım konağında edebiyat ve fen fakülteleri dersanelcrinde 
pazartesi, perşe~be ve cumartesi günleri yapılacak ve 17-6-1937 perşembe gü· 
nü başlıyarak Agustosun nihayttine kadar sürecektir. Her dil haftada 6 saat o

ku11tulacaktır. ~ran~ı~ca. Almanca ve İngilizcede başlıyanlara mahsus kurslardan 
ba§ka ilerlemışlcr ıçın kurlar da vardır. 1stirak etmek isteyenlerin 11-6 -1937 
21-6-193 7 pazartesi gününe kadar her ~ün saat 10- 12 arasında Zeyneıı lla • 
nım konağında yabancı diller mektebi kalemine miiracaatları. (3455) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Direktörlüğünden: 
Va"ılmış ve öğütülmüş manyezltle re 

mahsus tarifede tenzilat 
1-7- 1937 tarihinden itibaren yakılmış ve öğütülmüş manyezitlere, ham 

manyezitlere mahsus tarife tatbik edilmek suretiyle tenzilat yapılacaktır. Tahsilat 
için istasyonlara müracaat edilmelidir. ( 3446) 

Antlmuvan nak llyatına t e nzihl. t 
1-7-1937 tarihinden itibaren (taıfiye edilmiş halde bulunan) antimuvan 

maddesine: maden ~evheri tarifesi tatbik edilmek suretile tenzilat yapılacaktır. 
Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (3H7) 

Radyo Müsabaka Kuponu 
- 106-

ısım: 

Adres= 

17 HAZiRAN 1937 l\ - KURU~ 

işaretler: 

-------------------Şek ip Aslan ya aldatıyor 
ya aldanıyor! 

Şekib A:ılan Şamda bir nutuk 
si>yledi. Bu nutukta: 

"Şamdan Istanbula, Orta Asya· 
va gönderilen orc·ılardan bahsetti. 
Eıncvilerin meşhur kumandanların· 
dan Kutybenin yirmi bin kişilik 
kuvvetinin yüz binlerce Türkü te· 
pelediV,ini an lattr . ., 

Sekib Aslan ve yahud herhangi 
aklı~başında bir Suriye Vatandaşı· 
nm vatandaşları ile görütmeğe, on· 
lara hatta aklı yetiyorsa akıl öğret· 
meğe hakkı vardır. Bunu kimse 
inkar etmn. 1 latta aklı batında, 
diişi.incesi sağlam in~anların söz sa· 
hibi olmasını biz, Yakrn Şarkın kal· 
kınması, yi;kselmesi, ilerlemesi he· 
sAbın:\ wrmi göriirüz. 

Biliriz ki: · medeniyete, ileri tek· 
niğe \'C refaha susamı1 bir in~anlık 
\'ardır. Yakm Şark milletleri bu 
inıııanhk hududu içinde çok değerli 
hizmetler vapC\cak. kendilt-rine oldu· 
ğu kadar bütün dünyaya da fayda
lı olabilecek bir mevkidedirler. Ya
kın Şark münevverinin en şerefli. 
en üstiin misyonu bu davayı tahak· 
kuk ettirmeğe çalışmaktır. 

Bence Şekib Aslanın nutku bu 
noktadan bizi alakadar eder. 

-4 :/o • 

Şekib A~lan; kinleri körükliye· 
rck. hırihin bugünkü in,anlar ta • 
rafından unutulması ve bir daha ha· 
tırlanmaması iktiza eden hadiseleri· 
ni bir şerf ve bir Il}CZİyct sayarak 
söze ba~lıyor. 

Şamdan ordular kalkmı1. lstan· 
bul önlerine kadar gclmİ§ 1 

Gelmişler de ne bulmuşlar? Ka· 
lan ~ııdur: 

Geldiler, gördüler, gittiler. 
Gelenler öldüler, öldürdüler, As· 
yanın topraklarını kanlarile ıslattı • 
lar, soydular, soyuldular, harab 
rttiler, harah oldular ... 

Orta Asyaya gittiler, dikili ağaç 
bnakmadılar:· Beşikteki çocukları 
bıçaktan geçirdiler. Kadınları, alil 
ihtiyar erk~kleri darağaçlanna çek· 
tiler.. Seyhun ve Ceyhun haftalar· 
ca insan kanile boyandı. Birçok 
asırlarca Orta Asyanın tarlaları, 
yurdlnn:ıı müstevlilere karsı müda· 
faa etmek istiyen, empe~yalizme 
yahn kılıç kar,ı koyan anaların. ha· 
baların, karde~lerin, çocukların kan· 
larile beslendi, çiçekler renklerini 
bu ölülerin kanlarından aldılar. Şe
hirler hnrab oldu. Mnmurelerde 
ta~ füıtünde taş kalmadı. 

Fakat sonu ne oldu? Bugün sa· 
dece Şekib Aslana bir nutuk mev· 

Fatih ,1/alılamı"".~i Bir ;nd il ulw!; 
Srıtı~ Mmnınl11~w1d11n: 

Aski, İsmail Seyfettin. Cavide, Saib: 
ve Emincnln ~ay'an mutasarrıf olduk -
lan evkafa mülhak küç'ük Ka:amanda 
Hafız Ahmet Paşa biraderleri Mahmut 
ağa vakfından Ahırkapıcta Se•·it Hasa: 
mahat:esinin Kuyulu ııok :;.~ ınd:ı eııki ve 
yeni 2. 4 No: sağı Şekure Hanımın 

şartla Mehmet Aliye ferağ e••lediği ho: 
ne ve bahçesi solu Emine ile <$eklırenin 
müşterek hane ars3sı arkası Mehmet 
Kamil ve Fatma Suat hammm hane ve 
b3hçesi cephesi kuyulu '3okak ile m~h . 
dut iki ahşap ev ile idaresi evkaftan 
mazbut sehit Mehmet paşa vakfından 

ayni mahalle ve sokakta e!'ki 6 yeni 6/ 10 
N. sağı emanetmalı arsa arkası gavrimuh 

terik mcbani solu .5 J '1 har: ta N. Şükriye 
ve 513 harita N. Emine Seniye R:sala • 
rı cephesi 9 metrelik tariki nm ile mah· 
dut yeni yüzü 18,80 "athı 133.8 zlra 

Yazan: Sadri Er~cm 

zuul 
Emeviye sarayı ve nihayet ba,. 

kalamın kanile, kemiğile geçinen 
bütün imparatorluklar, Roma ısa • 
rayları. Osmr.nlı tıarayları nerede
dir?. 

lnaanlığm yüzünü kızartacak ha· 
dise bir değildi:r ki orijinal diye e· 
hemmiyet verelim! 

Niçin bu beşeri avıb bir övünme 
vasıtası !!ayılıyor? Bir milleti yük· 
seltecek. bir milleti beşeri davalı:ır
da söz sahibi yapacak usul bu c!e· 
ğildir. 

• • • 
Arab milletine §Cref arıyan Şc· 

kib Aslan, kan tutmuş bir hoyrat· 
lı~a neden el uzatıyor~ Arab mil· 
)eti için şeref olacak bir yakın me· 
deniyct alemi vardır ki; bu alem 
içinde Arab zekası, ke§İflerile, ilme 
hizmetlerile sevinebilir. Bir çalar 
ıaatin icadı, bir nısfınnehar kavsi· 
nin ölçülmesi ile iftihar, kanlı Orta 
Asya ~eferlcrile mukayese edilemİ· 
yecck bir yüksekliktedir. 

Arab milletine, Türk milletine 
ve bütün milletlere hitab eden mü· 
nevverler insanları biribirleri alcy· 
hine tahrike değil, biribirlerini sev• 
meğe ve insanlığa sevgi yolile hiz· 
mete davet etmelidir. 

. Şekib Aslan halka hitab için kö· 
tü vasıtalardan istifade etmek eme· 
lindedir. Mazide bir Arabın öldür· 
düğü Türk kellesinin sayısı ile şe· 
reflenmek istiyor. 

itiraf edelim ki böyle bir terefi 
kimse üstüne almak istemez. Hat· 
ta haydudlar bile 1 

Adam öldürmü olmakla övün· 
mek hangi zihniyetin, hangi man· 
tığm eseri olabilir~ 

• • • 
Bu görü~ü samimii ise asrm ih· 

tiyaçlanna, yükselmek, kurtulmsk, 
mesud olmak istiyen On Asya in· 
sanlığına faydalı olmaktan çok u • 
zaktır. Nihayet bir cehalet vesikası
dır. 

Yahud bu görü§ samimi değil· 
dir. Milletler arasına tarihi kinler· 
den uçurumlar açarak milletleri se· 
falete, emperyalist devletlerin ar· 
zularına amade bir hale koymak e
melindedir. 

Bu; refaha, medeni hayata, ile· 
ri tekniğe hulasa insanlığa ıusamıt 
olan kütleleri kasten yolundan alı
koymaktır. 

Şekib Aslan ya cahildir, aldanr. 
yor; yahud gizli maksadı var, al· 
datıyor. 

KiRALIK KAGiR HANE vr:-
OOKKAN 

Beşiktaıta Akaretlerde 14. 18. 29. 
30, 31, 33, 5, 80. 97 numaralı evlerle 
ıs. 19, 20. 21: 24: 28, M. 28, ~3 nu • 
maralı dükkanlar açık artırJ:N ıuretile 

k:raya vcrilcceiinden isteklilerin 28 ha· 
ziran 937 pazarteıi günü saat on bc~e 
kadar Beıikta~ta Akaretlerde 54 numa 
rada mütevelli kaymakamlığına müra -
caat etmeleri. (V. N. 22302) 

ZA YI ve IT tBARDAN OO~MOŞ 
PASAPORT 

franın Tebriz: vilayetinden 3 c2dv 
1303, ve 24-12-Jl)H tarih ''e 2~91 
umumi ve i48 husu5i numaralı Hach'ıı 
oğlu Rıza namına verilen pau port h;-ış

ka bir kimse yedinde görülecek rılurc:ı 

takibatı kanuniye icrı olunacaktır. 
(V. N. 22309) 

mikdarmda köşe haşmda bir kıt'a ana ------------------
2 - Müseccel ve gayri müseccel hak 

aahtpleri tar:hi ilanclan itib:ırcn 20 J?Ün 
zarfında müracaatlı haklarını tc!llb:t ~t

tirmelcri alai takdirde gnydmüscc :1 
hak ııahipleri paytaımadan hariç bu a 1 ;ı-

izaleişüyu zımnında acık ıtrtırma sure· 
tile şeraiti ath•e dairesinde 9 evllıl 93 7 
tarihine mi.isadif perşembe ~füıü sııat l '4 
- 16 kadııır muhammen kı}·m~tin % 
7 5 şini bulmarh!b takdirde en çok artı· 
ranın ta2hhütlü baki knlrak ~utile 2'4 
cylıil 937 tarihine mü!'ladif curna e-iini; 
H-16 ya kadar başkatibin odast• da sa 
tılacaktır. Bunlardan 2 N. evin bir od<' 
bir ufak ta 'llık ve hir bodrum ve bir clt
OC'lk ye:i olun 300 lira kıvmctindcclir. 

4 N. evin 5 oda hı.hçe ve kuyusu olup 
matbah ve kileri de varclır ve kıymeti 

1500 liradır arsa 341 liradır. 
1 _ Art•":'"'1 pec::n nra iledir ic:tirıkı 

edecekler 'J~ 7 ,5 nisbctinde pey verecek 
lcrdir. 

1acaklardı r. • 
3 - ırn~teri bedeli ihaleyi vermuli • 

ği takdirde ihalenin feshinden m\İtc\':l• 

lit fark ve zarardan mes'ul olacak ve bi
la hüküm almac<>ktrr. 

4 - Telliliye ve 20 senelik""'"' 
~iı;i mü~teriye n taribi i1'2le 'C k;ı •1., r 
olan vergiler hisc:edarlara aittir. Sart~a
me herkeı.in g<5rebileceği surette açık • 
ttr. Fczla maliımat isteyenler 7 5 sa tıs 
N. sı ile salı! memurluğuna mü:ac;ı,a t 

edebilirler. (V. N. 22307) 
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Selanik valisi Ali paşa 
Ve 1926da Bulgar maarif nazırı 

Naydenof 
Seliniğin Sarrkrz nuıhallesinclcn 1 Ali Pa~a erkek \'e merci bir aclamdı . 

.l\lakc~?n~~ya ~.ağılan azılı komit~ ~ \ Om!? ~~rsı !"a çıktığım z.ı.uıan, bana: 
ler. Turkun mu-amaha \'e a aletını l\Ju,.terılı olunuz, lıers;cyin kola· 
na ıl suiistimal etmi~lerdir?. Bulgar yı lmlunal'aktır. Ben huraua \'ali ol· 
jimnazinde yetişenler, Selanik, Or3· dukı;a, milletla ara~mda lıiçhir imti
ma, İetanlml ' 'e diğery erlcı:deki ui· yar. olınryacaktır. Her millet kendi 
ka~tleri na ıl idare etmi~leıdir? ~Je~· anaılili iizerine okuyac·aktır.,, ıledi. 
hur vapur bombalama. hadi esi ve Kenılisine teşekkiirleriıııi arzc· 
suik'a tlerle Pavel Şatef ,.e arkadaıılıı· <1crken, o şu ,;özleri üyledi: 
r~m kurdukları ilıtHal sehckıd hak- "'Jinmazinize gelip şiın<liye k'adar 
krnda \•aktile wiiteadılid ~azetclc>nle teftiş n ziyaret e<leıııeıliğim<len clo
DCirİyat yapılclığr için, hi7. ınallımu layı hPnİ mazur giiriiniiz. mamafih 
ilam kabilinden şeylerle u~raşınak i · iıntihanlarımza herkesten cv\'e] hen 
temiyonız .. l\f ak~a<.lımız, son hir iki giclccegiın.,, 

ay'Clanheri ?.leylıimize ~c§icl, çeşirl huh ScHinik Rulgar jimnazi, 1ıiçhir resmi 
tanlar]a, 1ıucunı1ar yae;rlıran Bulgar yalıud lıu u i müsaadt>\'e ilıtivaç lıic:· 
gazetelerine ~en; k.e~~~ ağızlarile t"e· cclilnıekı;izin, yalnız ıÜi pa~anm siiy· 
vah Y~rmc~tır. ::;~Ianıgın Sa~.ıkız ıı.ın· c1cli~i hu lıirkaç siizle açılmıştı.,. 
1ıa1Iesındekı eı;kı Bulgar Jıınnazı o "Mü,. e · 5 1 4} t' ·• · h' 

S l • 'k l' 1 Al' 1, • ı>mız au '.\ a ını nın ı· 
zaman e anı tc Ya ı o an ı a~a· le ''arclımmı .. .. ·· \] • 1 

• , J gommştıır. l'nı o an 
nın emrılc açılınr§hr· l\l~nur Bul· 1'ıııtihanların ı k ı J J . . • uza ıaı: onso o ar a 
gar komıteem Garvanof bn mektepte Tiirklnin r • • 1 · - fi · 1 · 
f ı r ] · 1 .., · T" e~mı ' aıre fC erı \'e ırz· 
ese. e ıoca ıgı etmı= 'e urk düfına· zat ,ali gel kt · ı·r 

h l 1 . . . . B k nıe e ıı ı er• ..• 
nı om ıacı ar yetıştınnı>tıı. u me ·· ''F" B lk 1 lı · l d 
lepten ye6şen1er ara~mda Ilulgarh- '\elanike~ ı a a~ ıar. 1 sf ma li)~ ~· 
tanda Cfört yıl önce Bnşvekil olnn Teı· '"' k .. 1 .'.

1 ~J~- ı 1111
1~azı, . ~v '': ık· 

f ih• ·· 1 l k'k" 1 · zan u turunu ta ım edıcı ,·uk-e · 
şe ı; ı ,!llUnıtaz, zevata ıa ·ı · ı Hrer . .·· .. .. . . . . J •• 

d t 1 k T" k" h"' · ·kı ...... ·· 1 · hır kııltur unıver ıtesı halınc getırı-o o nra - ur un uyu uı;unu nr 1 kt' B .. . . . . 
t .. I" · k. ı · :ı ı. f t • ece ı. u ıınl\'erı;ıte. helkı de sınc· . ur u ın ar e< emıyen uoııı:tor ıs anı- · de . ..... ' 
§ef, general tazarof gibi iyi insanlar ısın. ,;-ınzırcn~gı nesilJeriu edinecek· 
da vardır. Mamafih ek erivet itiha· lerı yukııek in-anlık kültiirü sayesin· 
rile hu mektepte okuvanla; Tiirkü de, Ral~an milletleri arar.nıdaki ı;ull· 

• karde§lık , ı - k.. .. .. ·c homhalamaga memur birer çeteci ru· . . e an a~ma oprusu vazı c· 
Jıu ile terlıiye edilmic:lerdir. sını de görecekti.,, 

f daresi altmcla ya§ıyan azlı}(Jarı, 
(Arkası var) 

v~ hunlar arasındaki Rnlgarlarr oku- ---------------
tup, !;ohanlıktan kurtararak adam ,------..,.---.. ----. 

T k • Perıembe CUMA 
8 Vlm f7 Haziran 18 Hazirar 

=====::::f 8 R. Ahrr 9 R. Ahrr 

etıneği düşünen aı::il Türk. Bulgaris· 
tan Ye 1\f ak'edonyadaki 500 yı1Jık lıü· 
kümranhgmr daima in aniyet, adalet 
;\'e mtlriivvetten ayrılmıyanık siirnıiiş Gllıı doğ'ufn 
tür, Se1aniktcki Bulgar jimnnzi ci· ;.':.ıı1ıa:a., 

428 428 
19,43 1943 

'\'anmerd Türkün hüyükliiği.ıne tarihi Oğte ll&D1UJ 

bir delildir. Bu mliesfec:eııin ilk di- Cldıı4l ıı.aıııu:ı 

S,00 S,00 
12.1:; 12.15 

rektörii Raynornn altı ııy önce 5307 Ak§am ıı.amazı 
numaralr Zora gazetec:inde çıkan lııı· ~ n&mae 

16,16 16,16 
19,43 1943 
21.47 ~I.47 

tıralarr, bugün mukad<les Pt:dadimizc Yılm geçen ronım 
Jificum etmek küstahlrgındn bulunan Yılm kalan g1lnlen 

2.07 2,07 
168 169 
197 196 Sof yadald do tlarnmza Bult;ar ağ1ile ._ _____ .. _______ ..: 

.verilmiş çoli güzel hir ~e' aptrr. 
Bütün Bulgarlaristanda h'erliesin 

tanıyıp, ı:öziine inandığı Tiar Raynof 
11atrralarmı şöyle anlatmal•tadır: 

"B S ı~ .... k h ... en e anıge aya :?~tıı;nn za· 
man Bulgar jimnazinin adr, §Bnı lıe· 

ZA Yt 
3962 numaralı sandal plakamı zayi 

ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. (V. N. 22310) 

Kadıköy - Mehmet 

nüz yoktu. Hemen, Seliin~kteki akh --------------
llaşı yerinae Bulgarlarla kar~ılaştun .. 

. ..ikola İs tef an of. Haci l\li§cf Şum
k'.of, o zaman Selanikte Miler. f stan· 
huldan Selaniğe gelen ekzarhanenin 
ha~kitibi ile birlikte fmlam Patın· 

ZA Y t 

3977 numaralı sandal plakamı zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi -
nin hükmü yoktur. (V. N. 22311) 

Kadıköy - Oaman 

çe,•a:nm evinde kalabalık IJir toplan· ----------------
tı yaptık. Bu toplantıya Seliinikte ya· 
~ıyan hellibaşlr bütün Bulgarlar gel· 
mi§ti.. Bir Bulgar jimnazi &ı:mak iste· 
fiğimizi onlarn anlattık. Jfepsi bu fikri 
kabul ettiler· Esasen mimik hir suret· 
te h'emen anla:.ıvenniııtik. Bııkı:ı.larr 
mız h'erşeyi ifade ediyordu. 

KAYIP - Nüfus cüzdanımı, aske
ri terhis vesikamı, arabacılık ehliyet -
name ve kazanç vergisi makbuzları, 

hayvan sayım, kan ve askeri yoklama 
kağıtlannı kaybettim. Yenilerini alaca
ğımdan hükümleri yoktur. 

1652 numaralı araba sahibi Şibinka
rahisar Alucara kaza11nın MindavaJ na· 
hiyesinde Panni kariyesinde Oynak o • 
ğullanndan Süleyman oğlu Halil. 

(V. N. 22306) 

......... 

ltalyan gazeteCisini 
öldürmek için 

Zanatta ismindeki adam kimden 
tabanca ve para allnıştı? 

• 
Car/o Rosselli ispanyada ölen Italyanlarzn resimlerinı 

bulup ita/yadaki ailelerine gönderiyordu .. 
da ona, Carlo'yu öldürdükten ıoll" 
ra 1200 frank daha vereceğini v•· 
adetmittir. I' 

Hôdiıe hakkında gaze teci bir kadını dinliyor 

Muaaolininin siyasetine aleyh ·} Zanatta, Rietti ile çok iyi dost 
tar olan iki İtalyan gazetecisinin oluyor. Rietti ona bir iı bulmuı 
Pariste öldürülmesi siyasi bir ci - olmak için, evine alrvor ve ufak 
nayet olduğu kadar, esrarengiz tefek hizmetlerde kullanıyor. 
bir hadiıe çehresini de göstermek· Bir gün Zanatta, Bondi'ye ge -
tedir. Jiyor: 

İki kardeşin öldürülmesinde - Rietti'nin karısı bana aşık! 
bir rol oynamıı olmak ihtimali ile Diyor. 
'üphe altında buJunanlarrn ba - - Ne oldu? 
§ında, ıimdiki halde, Zanatta İs - - "Arkana bir P.lbise al diye 
minde bir adam geliyor. bana 250 frank verdi ... 

Hadiseyi naklederken dün de Zanatta çıkıp gidiyor ve arka· 
yazdığımız gibi; Carlo ve Nello sınd;\ yeni elbiselerle geliyor. 
Rosselli kardetler, Pariste faşist Fakat, halinde bir tuhaflık var· 
aleyhtarı bir hi..-Ja, lct1'1'ftSttt1• .. .:lw, ..t ... 
"Adalet ve hürriyet,, isminde bir Bondi ıoruyor: 
risale çıkarıyorlardı. - Ne var: ne oldu? 

Zanatta hu faıist aleyhtarlığı Bir müddet tereddüt ediyor. 
birliğinin merkezine ilk defa ola· Bondi ıarar edince. anlı\hynr: 
rak 1936 ıenesi §Ubatında gelmiı· - Rietti bana 600 frank ver · 
tir. di ... 

İtalyan, birliğine §U tekilde - Ee? .. 
müracaat ediyor: - Bir de tabanr.." ver~i.. 

- Beni Habeşistana gönderi - - Tabanca mı ? 
yorlardr. Vapurla Süveyte kadar - Evet .. 
gittim. Oradan kaçmağa muvaf - - Nicin? 
fak oldum ve bir Holanda vapu - - R~sselli'yi öldüreyim diye ... 
runa geçerek, Londraya geldim. Bondi hayret e diyor: 
Oradan da buraya geliyorum. "Rietti bizdendir. Nasıl olııl' da 

Adama acıyorlar. Üzerinde beş RosseJJi'yi öldürmek ister? .. R iet
parası yoktur; para temin ediyor· ti'yi Zanatta'ya tanıtan bizzat 
lar. Yatacak yeri yoktur; "Adalet Carlo Rosselli'dir.,, 
ve Hürriyet,, muharrirlerinden Bondi m erak ediyor, hemen 
Bondi kendiıinin yatıp kalktığı Carlo Rosaelli•ye koşuyor: Mese· 

·yerde ona da yer veriyor... leyi anlatıyor. Carlo da h!lyret e · 
Bir gün Carlo Rouelli, Zanat· diyor ve endişeye düşüyor. Zanat-

ta'ya bir adam tanıtıyor: ta'vı çağırıyor ve suçunu itiraf et· 
Rietti ismindeki bu adam da tirivor. 

bir İtalyan gazetecisidir. Zanatta Zanatta, R ietti'den para ve ta -
ona Pariste kendiıinin tanıdığı bir banca aldrihna pisml'l"ttır. Esasen, 
İngiliz gazetecisi bulunduğunu bu parayı Carlo'yu öldürmek ni -
söylüyor. Bu lngiliz gaıetecisinde, yetite almadığını, fakat. Rietti'ye 
Habeş harbine ait cok mühim giz- bir oyun oynam"-lc icin kabul et • 
li vesikalar vardır. tiğini söylüyor. iRetti ayni zaman· 

Bunun üzerine Carlo ~ossel 1 

Zanatta'dan bir senet alıyor: 
"Rietti'den 600 frankla bir iti' 

banca aldım. Bunları bana Cari o· 
yu öldürmek için vermi§ti. ôidf 
<..'üğüm takdirde 1200 frank Ja d 

verecekti.,, 
Bundan ıonr?ı Zanatta'nı~ 

Rietti ile bütün alakasını kesrne;• 
l:.zımdır. Fakat, tam o sırıt.~ 
Rietti'nin karısı Zanatta'yı bir b• 
diğinin yanma uşak ve bahç•""ıı 
olarak yerleştiriyor. • • 

Za..,11.tta, bulunduğu Paris cı • 
varındaki hu !atodan arkl'-da.cls • 
rın!\ mektup göndermekte ve hıt. • 
I' '"!n memnun olduğunu scyle 
mekteC.::r. • 

Bir müddet sonra Puiseı Boıt~ 
di'ye geliyor ve Paristeki nıürıll 1' 
sebetlerini kat 'i tekilde kr!t...-c. 
için geldi~ini, sonra gidip taınıt 
mile köyde kalacağını söylüyor·t· 

Bu münaııebetle Bondi, Zaııs 
ta'ya diyor ki: ,,. 

- Rosselli'ye her seyi iyice sdi• 
latmadm. Senden hala ıüphe ~ • 
yor. Esasen, Rietti hakkında s0.Y e 
lediklerinin hiçbirini doğru dıY 
kabtd edemiyoruz. • 

Sonra, Zanatta'nın orada bdi 
lunmasından istifade eden Bo~ ; 
Carlo'ya telefon ediyor ve çagı 
rıyor. 1> • 

Carlo Rosselli geliyor ve • 
natta'yı tam yedi saat isticvaP p: 
diyor. Bu yedi ıaatin sonunda r: 
natta tam itirafatta bulunmuıt:i • 

Zanatta bir fa~i·t casus te~ hı 
latının adamıdır. Kıvırcık ı&Cf .. 
otomobilli bir adamın evinde ~ 
Iı,ınaktadır. ttıı. 

İtiraflarından sonra Zaıı3.,.1 
·· er••· tabancayı cıkarıp masanın uı bit 

· · de koyuyor. Tabancanın ıçın 
kursun bulunmaktadır! e' 

Bunu görünce Carlo'nun teP 

si atıyor: tli'Yi 
Zanatta o sefer yine Rosse '')'1' 

öldürmek için mi gelmi,ti? Bo 
10

1 

değilse. niçin yanına tabanca• 
almııtı?.. . e ,e· 

Bununla beraber Carlo yın lt<ıP 
sini çıkarmıyor, Zanatta k& 
yerine gidiyor. t ol' 

sa • Bunlar .P.'eçen sene mayı bet' 
maktadır. Zanattd o ııtünden 
bir daha ııtörünmemiştir. l det' 

Bu hadi,ede ismi ~eçen er,,,,ı 
b·ı k ,,,. . 

meseleyi aydm~at~ ı ece Rietl1 Tasan ur edebilir mi i"fa, ki hay· 
)ar! .. Seliniğiıı Bulgar jinınazinin a· 
ç.ılma ma - •alnız iki, üç gün içinde 
karar verilinırmişti. J imnu için mü· 
nasib bir bina aranıp hulundu, F.k
zarlianenin ha:.kiltibi derhal İstanhu· 
Ja lıareket etti, ben de Selanik içinde 
talebe araına'ğa haşladınıEcı Ja yalnır. 
üç taneden fazla bulamadım. 
Bunlar Görgi İqtirezof ile Diıniter Ri· 
zof ,.e ~\nton rastef idiler. Talebe ol· 
mayınca jimnazin açılması ınana ız· 
dı. Bunun için bütün Makedonyay:ı. 
bir tamim göndererek bize talebe gön 
dennclr.rini isteflik, iyi aile terhiy~i 
görmii~, akıllı 'e hamiyetli 130 çocuk 
topladık. Riitün işimiz • ı:rürültii iiz 
Ye "tikünet içinde cereyan etliyordu. 
Tohum atılmtş, fidan fı~krrmaga ha~
lamıjtT. Sclanikte ileri gPlen hiitiin 
Bulgarlar hfze yardıma ko~ttılar· Bii· 
tün Makeclonyayı gezip dula~an ada
mnnız lli7.e la7.ıın olnn Jıcrşcvi tenıirı 

Azılı bir eroinci daha yakalandı 

birisi var~ır: ~~ıe.ttı. f akata hll~ • 
bugün sa~ degıldır. lspanY jcıf1• 
binde öldürülmüştür. On~~}<ıatetl 
Rietti'nin Zanatta'ya, ha 

1 
.,e • 

Carlo'yu öldürmek için par~r.;:t<~' 
rip vermediğini anlamanın 1 

etmişti. 

Şjmdi herkecin kar ısınıla 'c b&na 
inanmanızı taler ederek itiraf etmek 
mechuriyetincleyim, ki, o zaman, Sc· 
linik ,·alisi 1i .Pa~a isminde hir zat· 
tı. Bu zatın orada bulunuşu hizirıı 
jimnazimizin iyi talii yüzi:m~rndi. 

Azkalsın gizli bir düğmeye 
basarak evi ateşe verecekti 

Dayı :Mu .. tafa adında azılı bir e·l 
roin kaçakçu kaçakçılık!a mücadele 
heyeti taraf mdan sıkı bir takibe tab~ 
tutularak büyük bir mm·aff akiyetl•! 
yaka lanmı~tır. 

İzmirde uzun müddet kaçakçıl•k 
ynpınağa mu\'affak olan \e hir tiirHı 
ynkalanmı} an hu azılı kaçakçı lstan
hulda eroin imali için en ıni;nasilı yrr 
olarak Ye~ilköyii seçmic; H orndıı fır 
1
. ;)i 

a ıyetr: ~eçnıi~tir. 
:\hıstafa Ye§ilköync Se, ketİ\'P ma 

hallesi Salihiye sok;k 3.5 m1~1aralr 
köşkte oturmnkta idi. Y arırlan tnkip
ler nctil'c5inde kii:.kte t>roin inı:ıl t'" 

dilmekte oJJıığu tcshit ·~<lilnıı~ ve 

kü)kiin etrafmda sıkı bir tertihat a· f ınrme~idir. Mu~taf a Dayı at etleri kat· 
lınınıilır. İç.?rde çalışılınağa haflan- iyyen farkedilmiyecek ~ekilıle Ye lıu
dığı hi8sedilir edilmez memurlar ayak , u"'i eurette yapılan duvaulaki hir 
kaplarım çıkararak bahçey~ girmişler mahzene ı:ak!amakta idi. Bundan ha~ 
\'e kapryı ıııavmuncukla açarak f ah- ka gizli hir diiğme de hüyiik bir teh· 
rikannı kurulu olduğu yere do~ru ı:es like anında hütiin aletleri \C bina\! 
r:izı·e ilcrleıııde ha .. laını~laulır. vnkarak hir tertihatı ihti,·a ftmekte,-..... .) . ' " 

Bu srraıla Mu~t&fa Da} ı ciiriiııı es· eli. Kaçakçı ani olarak ha .. ılılı~ı içiıı 
na ında ·akalanOUf, derhal lc\'kİf e· .Jii~ıneye haı;rp C\ İ \'C aletleri yak· 
ılilmi;tir. ma~r dii~iinemenıi~. aklı hu·ın~ ~el · 

Zehir iına]r.i,..inin, fİmdıyc kadar ıliği ,-.-ıkit i;;c derhal memurlar tara· 
hiçbir kaçak•:mm ılü~iiııunediği \'e fmdan mcnedilmi~tir. 
yapanıadıi;ı bir tertihatla ~aiışmakta Tahkikat netire~inde Mustafanm 
olduğu lı:ıyretlf' gi)riilıniiştiir· Rn tPr· naha arlmıla hir orta~Jf\ın (laha hırı 
tihat. e,·ılc eroin imal cdilmf'ıli~i za- lunclıı~u anla~ılarnk CJ da tc,kif edil· 
manlarcla hi!;bir alete tceadüf edil· mi:ı.tir. 

nı yoktur. uıa'ıt111 

Bununla beraber, Zarı~·ris;ııe 
Carlo'yu öldürmek için! .~8ye • 
alet oldu~unu söylemesı, cı ,.; o • 
tin vine böyle l--i..- ~··~lrıtc~. ~~e diire" 
larak tertip edildiğini dutun 

b.1. ., lto 
ı ır. rlo . .... e • 

Diaer taraftan, CZ' "ır.tlcte 
l• k . . f"\\ , 

kardeJlerin. arh ııyllsı l oh"'tl • 
le He eskisi kadar t"'ecstU tı::k~ 
dıkları, bunun için, halvan dığıfl1 

metini nonlarclP.n korkn'l
3 

, 

söylevenler vardır. • 111adı 
Fakat, Bondi hıma ,,..~n r: • 

·1· edıyo ·~t 
ğını "öylüyor ve 1 ave rn etl'', 

"ispanya harbi deva . )<ti 
1T1üdtletce, RM"~lli. ~;rndıYe.,e t~ 
dar ltalyaya iki bin mekt~~0plş1' 
sim göndermiştir. 8•1 me &t1'ef' 
da, ispanyada ölen ltalyan bıııı}'~ 
lerinin resimleri v~.rdır v~ det•I • 
o askerlerin ailelerine gon 
mektedir.,, 
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~1,.cok insanların gıpta edecekleri. bir hayat 
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Sanat hareketleri 

't-m.TRUN 

11ı11111ııınıı1111uııııııı11111ııııı1111111ıınıı111111ıınııı111ıt1" Kediler ve kOpekler 
lia11vanları Koruma Cemiyeti merkezinde Birleşik Ankara Resim sergisi 

nasıl yaşıyorlar? Güzel sanat· 

lar birliği resim ~-i~~~"7'"-~~,~~-ı--o"""'-:'1~ Banyoda bulunan - köpek sabunla gUzelce 
yıkandı, birkaç havlu ile kurulandı. Sonra 
UfUmealn diye bir havluya aarllarak 

§Ubesinin her se- ~ 
ne Ankarada aç 
tığı senelik ser
giye bu sene; 
müstakil ressam
lar ve heykel -
traşlar birliği, D. 
grubu ve Anka
ra ressamları da 
bir anlaşma neti
cesinde iştirak et 
mişlerdir. Bu su
retle Ankarada 
zengin bir resim 
sergisi vücude 
getirilmiştir. 

yerine götUrUldQ. 

~.ı... 1 K C . . h' ~likn an arı onuna emıyetı ır !if' 
' faaliyetini giistP.ren raporunu 
.,:etti. Bunda bir sene i~indeki ça· 

'1ar say11ıp dökülüyoı. 
~ ltaPonı okuduktan sonra diin el'· 
~t ltıerke:ıine gi<lerek ~\fahi izahat 
~I ti düşüncliim. Reni cemiyet me!= 
'lı~"tndan hir gmç ~ar~ıl.adr. Ene· 
~~anın arkas~nel~kı genış hal~~C-~'C.: 
~ k" Buraela yırnııden fazla kuçuk 
~. ~e~l~ri hemen etra~ıı:r11~1. al<h· 
~ d ll1J81 yere yatıyor, K•mısı sus-
1 la uruyordu. Hele siyahlı bir kiipek 
l\·ıdar havlıyor, o kadar muni~ bir 
~ ~e insaı;,m har:ıklarınn ~arılıyor 

'lll~~lar belediye taraf mdan 
~ llrıır> iildüriilmek üz~rr cemi· 
it ~Öııdrrilr.n köpeklerdi· Cinsleri 
~11hı~1ııı1lan rrmiyct tar:ırınelan öl· 

ıı 1 1tır111i .. ln. Sahiplerinin ıniiraca· 
tcı· . 

~ L~__itlnıaları hf'ldeniyoruıu• .• Top 
~ ~r h~Me resim çıkanlahilmesi i· 
't cnnılerirıe pitıkfü·i ikı anı edileli. 
'-ısız hir ne 'e için<le kemire ke· 

te Yediler. 

~~Pekferüı e' ,-e]r.e havagazı ile 
/lildüklni yeri giirdiim. Rnra,q 

1 ttıetrfık <lunıyorelu. Cemiyetin 
• .•tı: lınagazr i)e öldürmenin hiı· 
~ ~-8ani olmaılıgmı ileri siirerek 
:illeri "e.strikinin., ~ırmga~ı i lr 
~ llncyi tercih etıni~tir. Kiipekler 
\~ BenecJPnh<'ri ııırmga ile bir da
~ a illınektf'dir. 
~ ltndan mıra aınel iv~t~ıanf'vİ kii· 
'td~~n hanyo edil<likJeri clairevi 
't '<lll. Her taraf tt-rtemiuH. Rir 
~ t 'ıt küçük bir kiipt-ği yıkayordn 
ıı.d hademe kennisine ya!·ıll'n ecti· 
~ ı.ı. Ryan icrnincle bu f uı?iliz ha· 
~~Cemiyetin azası ar<lmıclaym•~. 
ı.~le ~a üç giin cemiyete ~elir, kö
\ l'i yıkar, ken,.Jerini ayıklar, on-

~C\·er, ok .. arnıı~. 
~I llnyoda hulu nan kiiı•ek ~ahımla 
~~ec yıkandı. Rirka!: ha\'lu ile kn· 
~- dr, onra üşiirnesin rliye bir hav 
' 

8atılarak yerine giitiinıldü. Bun· 
oı, '<>nra diğer kiipt•kler giinJük han

1068 l•avvıma nıec·cani ımrcttc hakıl· 
nıı~ .. · İn.•:ıni hir tırellc 38 lH kiipek. 
l3:H kedi, 43 lıe~ gir, 2 eşek, bir ta'· 
~an, hir kaplnınha~a, hir kurt, bir 
katır. hir lı·) fek. lıir tilki, hır çay lak. 
bir f!livercin ~ilılüriilınii:;tiir. 

Bun<lan h.tska :H Jıay\iına ameli· . . 
yat ynpılını~. 97:! arabanın sokaklar 
da ~ iikleri hafiflt•tilmi~, .J:}6 iikse, 
5 a~. J 24 kafe~, 2(ı 1 kiiçük kıı:; ıııii· 
sa<lc:re. 1211 O lıa)' an iase cdilıııİi'lİr. .. . 

Ceıniyetin gt-~ı·n seneki faali~ eti 
ara;ımcJa ~chzecilerin kullandıkları 
kantMınalarla ıııüı·:ulclt': ha~ta yer 
almaktadır. Binden fazla lıayvanı!l 
a~zm<l:ı lnılunım ıleınirli \C zincirli 
kımt:ırmalar irıiiı;;adere olunmuştur. 
Bunlar cemiyet merkezine!~ hir oda· 
ela teşhir Nlilııu~ktrdir. llayv:ınlarm 
a~ızlarnıı yara ynpary "" iztırah H':rı>n 
zinf'irclerı gem ,.,. kant::rlarla hu c;c· 
ne ıle nıiiı-adcle f'ılilcf'ektir. 

Ccınh et geçrn .tı·ne· iiıtiynr h··~ 
heygiri ı-alıiplnindcn para ile alını~. 
insani hir şt•kiltie iilıliirnıii;tiir. Rıı
amlr 32 he, ::ir de ;ildüriilmii~tiir. 

\farmar·n·ıla lıali aılalarda; hiriıH' 
hir adımım iki e~e~i "İİr~iin ettiği ha· 
her slınıııı:. hu (' .. ekler oradan mr 
'una ile lir) hf'liaıİaya ıteliı il erek ı;a· 
lıihi lll'lrılip•re <'l'zalan·lırılnıı~tır. 

lst,.nbul asliye 3 Üncü hukuk mah
kemesinden: 

Büyükada Çankaya caddesi 37 No. da 
mukim Ester Tcrziyan vekili avukat 
Haçik tarafından Beyoğlu Tepebaşr 
(Fara) yeni Necip apartımanmda mu • 
kim Edvar aleyhine 937 /879 No. ile aç
tığı boşanma davasında: Müddeialeyhe 
gönderilen arzuhal sureti ikametgahı -
nın meçhuliyetinden bahisle mübaşir 
ve polisçe şerh verilerek iade edilmiş ol· 
makla hukuk usul mahkemeleri K. 141,, 
142 nci maddeleri mucibince 25 gün 
müddetle ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmiş olduğundan ilan tarihinden iti
baren 25 gün zarfında müracaatla istida 
suretini tebe11üğ etmediği surette teb • 
liğat yapılmış addolunacağı ilan olunur. 

(V. N. 22304) 

Kültür Baka
nı B. Saffet Arı· 
kanın bir söylevi 
ile açılmış olan 
bu senelik sergi
de gene ressam
ların g~çkin res· 
samları azlık ta 
bırakmış olduP,u 

da göze çarb · lilll n••••••••••fliiilllllililWll~~ • .,., ...,.~9~-~!!±ı~ırıı:xzr:ıt:-:l"iw~e~~-e.....;:; 
maktadır. 

Ege kızlan (N. Ergüven) 

Güzel sanatlar birliği bu sergi· satlarmdan biri harikulade ... 
ye 1 SO eserle iştirak ettiği halde, ~ Ali Halil, Bedia Güleryüz, Cev-
genç ressamların eserleri 400 den det Güzin Duran, Hayri Çizel, 
fazladır. Sa~det Utkan, Rahman Safi, lvon-

G l b . }""'" · · · l ne Karsan, Hulusi Mercan da ol-üzel sanat ar ır ıgının ısım e- l d 
ri arasında Halil Paşa, İbrahim Çal- dukça güzel eserler vermiş er ir. 
h, F eyhaman Duran, Şevket Dağ, Heykel kısmında Sabiha Bengü· 
Ayetullah Siimer, Ahmed Doğu. taş ve Kenan Yontunç birkaç büst 
er, Hikmet Onat, Sami Yetik, Ve· ile Türk heykeltraşlığmdaki ilerle -
cih Bereketoğlu, Ali Karsan ve meyi göstermektedirler. 
Nazmi Ziya gibi tanınmış ressamlar Bilhassa Sabiha Bengütaş'm 
ilk bakışta göze çarpmaktadır. (Okuyan çoban)ı insanı bir realizm 

karşısında bırakmaktadır. Okuyan 
Halil paşanın, lbrahim Çallı, Hik- çoban 'm çok derin ve manalı bir 

met Onat, Sami Yetik, Vecih Be-
l kaprisi var. 

reketoğlu ve Ali Karsanın stanbu- Kenan Yontunç'un Atatürk büs· 
la aid çok güzel manzaraları var· tü de muvaffak olmuştur. 

lbrahim Çlllmın "Martılar,, 1 ha- Müstakil ressamlar, O. grubuna 
rikulade. 

ve Ankaradan i§tirak eden ressam· 
F eyhaman Duranın kendi portre· !ara gelince: 

sı ıyı.. Fakat Atatürk portresinde 
yalnız başta muvaffak olabilmiştir. Ali Çelebi'nin 1 O parça eserin· 
Vücud ve bilhassa ellerde desen ve den yeşil armoni içinde teşhir ettiği 
anatomi hataları mevcuddur. Fey· iiç manzarası ustaca yapılmıştır. A. 
hamanın iki Natür mort'u hiç de fe. linin (Hallac)ı bilhassa Yapılış iti. 
na değil. barile dikkate şayandır. Peyzajla-

Ayetullah Siimer'in Kırmızı ka- rmdan, akşamın gölgeli boşlukları· 
dm portresi çok sadedir. Klasik na doğru uzanan telgraf direkleri 
teknik ve az renkle çok mana ifade bizi çekip götürmektedir. 
edilebilmiştir. Sabah'ı muvaffak ol- Uzun seneler Pariste gayet cid
muş bir peyzajıdır. Portre ve peyzaj· di bir şt:kilde çalışmış olan Seyfi 
brmda desen kuvveti, renk sadeli- Toray'm beş Natür Mort ve bir 
ği ve iistünH.iğü gösteren Ayetullah· kompozisyonundan natür mortları, 
tan yeni ve manalı kompozisyonlar sergideki diğer natürmortlardan da
bekliyebiliriz. ha manalı ve insanı düşiindürür ma· 

Ahmed Doğuer kendi renkleri- hiyettedir. 1 13 numaralı natür 
nin armonilerini ustaca bulabilen mortu, serginin en kuvvetli natür 
bir ressam.. (Göksu deresi) on\Jll mortudur. 
peyzajdaki kudretini gösterebildiği Refik Epikman bir enteriyör, bir 
gibi, {Uşak ~eker fabrikası) da sü- portre, dört peyzaj teşhir etmekte. 
jedeki ileri ve yeni hamlesini isbat dir. Bu eserlerin içinde bayan por. 
eden bir eseridir. tresi, kongre salonu. gerek renkle· 

Sabiha Bengiitaş, renklerinin ri ve gerekse desen itibarile çok çe
armonilerinde kendine rnahsus bir kicidir. Epikmanın Sivastan getir. 
hususiyet taşımaktadır. Daha çok diği iki peyzaiı da sıcak renklerile 
yumuşak, insanı uzaklara götüren, dikkate şayandır. 

~ı aldılar. 
~~ ç Yavnı köpek uf ak hir kiipek· ---------------------------------------------

~eıne emiyorlardı. ı\nfottılar: Çıkan kitaplara bir bakış 

dü~ündüren boyalar kullanıyor. Po· Nureddin Ergiiven'in Ege kızları 

~~ı· nu anaköpı·k ya\ rulu iken te· 

~~ anıelcleri tarafın<IJn sokakta R d b • t •• 
'\ttı uş. Cnuiyete giinderilmiş. usça an ır ercume: ~C(f~U7. kahm • C,.miyete enelce 

~~~\~~.~;:~·~ö~:ğônü.çü;:·~r: O U B R O V S K. 1 
•ııt~ '' rular ütü hol olan ikinci 

tq'''" laraf ından emzirilmeye ha§lan 

tı.. J\i' k" k .. ı·ı B "k' k"" l~ ope gol!tere ı er. u ı ı o-
"lılıı:"•@ındal<i §efkat insanlarda az 

A.J 't.ıyormuş ... 
llQ11 ~leltetine ıı:itmf'ktt~ olan hir 
t'k tı dci k:ipegini remi\ l'tc getirip 

~~' l> bıı~. Birinin adı Fokq, rli~erini11 
tt ını. J> 1 .. . h. ~ lf.. )llfl arın UltllllP. Jr y~· 

~"-d:nıınt'a en elit Pct "iyor, Fok .. 

~'il ,. heldı\'onnuş .. · Pt·t ele kona · 
""e•k . 

t.'~ • yarı .. tnı yer. y:tnı.ını arkf,· 
,,:';bj" ~~klanm~... Hu iki köpeği:;. 
~I~ gij~ yemek yiiziindt•ıı knga et· 
~I ' Lır· ı·- · · ı k ~ .. ~· ı t ıge r1111 aç ura tıgı ~ı·· 

t\ L, 1~· A~ni kafeııte yatıyor. hah
~.ıthert·c dolaşıyorlarını~ ... 

lYet merkezinde lf'~en &ene 

R· HnMn .\linin Aleksandr Pny tcrt'iime kiitiiphane vererı:c.mi~tir. F
kinrlcn tı>rl'İ!ıııc dlİ~İ Dııhrm·ı;ki ki- ~er, hugiin elimizde hi1yl~ bir küciiı,· 
tahı kla.-ik Rus f'ılehi) atı ı::cı·i~ini11 hane , ar~a. hn arn·ak yt·ııi senrlf'rin 
ıfördündi kitabını lf'~kil ı•clıyor. Üylc ınahsıılli hir kiitiiplıanı>diı. ~lifli e· 
anla~ılıyor ki Pu~kin jiihilı•sini. Pn-;- ılı•hivat <'f'rC'\"aııınılan ı::omaclır ki hir 
kini. Yem h.ızı f'ılrlıiyatlara tnnıtnıuk ılt'rt';'CH' kaıİar ıııiLtnkar o!ınna ha.;· 
itiharil~ ~eni~ hir propaganılıt H .. iJc- lıyırn İürkı·c gt"lf'c·ck ı::cıH•İpr,f~ pek 
E'İ ol<lu. az clı•:-:. :,.chilerek hir li~aıı ille\ ılaııa .... . . 

Ouhro,· ki, i okııclnkhı'l ı::nııra ~ıı • ;.;etirnıiş lnıl11n11pır. Onnıı için yeni 
fikre i~art•t t"ıli)f'hilir: Tiırk~P.rnİzİli tcrdinıP.!crin hayatı hcrludıle elaha 
ranzimattnnhP-ri ge~ircliği hii,·iik io;;.· uzun olar.ağa henzer. 
tikrar~ızlık zamanın ela yapıl mı~ terriı Duhrm .. ı.:; hir taraftnn aristokrat 
mderin eılelıi kiiltiiriirııiizP tr111in et· ziirıırt- ara1'm•laki k.ngaları giiı<tl'ııni~. 
ti~i fa~da nedir? .. Bu snuli ~11 itih:ır- ıli~er taraftan kil;ıhm iin ~ıi1. iiıııle ek 
1ı:: ııornıak lchıın: Çiinkii lıu i~tikr:n·· i~art-t f'ı1ildi~i gihi kiiylii i -yanlımnm 
sızhk bugünkü nesle okutacak bir lllf'n~eini a~ılmlaınu~tır. 

B. Hasan Alinin U.ıı- klasikleri 

t"trafmeln ) aplı~ı f Prciiııw!rr lierhan
ı:i hir Fran{'ız kitahmdaki tı•ı diııw· 
elen hi1.irn iı:in ılalıa !:ok 1 ayıla! ulır 

R uı; Pclt>I, İy:ıtm ın ~ert ccy;ulct intl• 
g<'n!: el im.t~I a~ıın ızın cici.: c>ıle,·t-k 1 P-.·i 
'a~i hir tı•knik me111lıaı 'nrılır· Anı
ca kitapların aslıııılan teıt'iimc edii 
mei'i ele ı::alı ihi iı·in ik in<'İ iıir nıezh
vet olahilir... ~1ulıarrir, kliiı"iklcrin 
İliti,.inden ı;onra. ,·eni Rus edehivatr > • • 

nr tamlaC'a~mı 'itdf'di) oı. 
Bazıları için artık y<'ııİ lıir hamlı• 

yapahilrrek kıulrette ıriiriil:niyen hı•
giinkii Rw: rdrhirnt ının hi1.r<' a\ e1ın· 
lanırıa"ı lıakmıından hu Cd ietifaclcl; 
olacaktır. 

isimli büyük bir kompozisyonu kul
lcmılan renklerinin çok canlı, dina· 
mil< ve armonil .. ri itibarile muvaf. 
fak olmuştur. Ege kızlnrı süje iti· 
barile de memleketin mahalli bir kö. 
şe~ini cnnlandırabilmek bakımından 
miikemmeldir. Bu tabloda süje, 
muhteva ve form, hulasa desen ve 
renk bakımından a-nlı bir ahenk ve 
milli hir atmosfer kendin: ı:;östcr
mektedir. 

Zeki Kocamcmi'nin natiir mort· 
undaki saksılar manalı bir armoni 
verebilmektedirler. 

Son 7.amanlarda f tal yada tahsil 
ederek ressamlarımız arasına katıl· 
mış olan Sabri Fettah bizde en cid· 
di Ofort tekniği ile çalışan bir san· 
atkardır. Doğduğu kasabanın ö· 
nündeki kendi portresi ve iki peysa
jı bu ciddi çalışmanın olgun birer 
eseridir. F ettahın peyzajlarında ha. 
riz bir melankoli görülmektedir. 
Sabri Fettahtan kendi jannnda çok 
eser bekliyebiliriz. 

F ransada iyi bir tahsil gÖrmÜ§ 

olan Hamid Giirel memleketimizin 
bugünkii modern ressamlar arasın
dadır. Gerek boyalarındaki armoni 
ve gerekse desenleri itibarile diğer 
ressamlarımızdan başka bir hususi
yet arzetmektedir. Heybeliada ve 
Ankarada yağmur isimli iki peyzajı 
ile Hamid ustaca yaratıcılığının nü
munelerini vermiştir. Ayrıca bu 
sergiye koyduğu bir portresinde de 
Hamidin kendine mahsus hususiyeti 
göze çarpmaktadır. 

Malik Aksel'in sergiye getirdiği 
eserler arasında Dibekdöven köylü
lerle oynayan köylüler resimleri re
sim tekniği itibnrile muvaffak ol • 
muş eserlerdir. Sanatkarın Gülen 
portresi giilmek psikolojisini çok 
kuvvetli bir surette verebilmiştir. 
Aksel, resimlerinde, duyduğu hisleri 
renk ve hareket halinde verebilen 
bariz bir ustalık göstermektedir. 

Şerif Renkgörürün natür mort. 
lan renklerindeki ahenk itibarile ;nu_ 
vaffak olmuş reıııimlerdir~ 

Saib l\foalla, Abdülhak Hamid 
portresinde klasik bir teknikle mu· 
vaffak olmuştur. 

D. GRUBU: 
Bu gruba dahil ressamlardan 

Bedri Rahmi çok arayıcı ve genç bir 
sanatkardır. Müteaddid modern 
sanatkarların eserleri üzerinde uğ • 
raştığını göstermektedir. Son ser
gide teşhir ettiği eserlerinde en ziya
de Raoi Oiifinin tesiri çok görül· 
mektedir. 

Nurullah Berk'in natür mortu ile 
l:öylii kadını dikkate şayan bir yeni· 
lik göstermektedir. Bu sanatkar . 
dan haklı olarak çok şeyler bekliye
biliriz. 

T urgud Zaimin .. Şadırvan kena
rında .. "Gökdere yanındaki kağnılı 
kadınları .. ı pek nazik, sevimli ve 
çok orijinal birer fantezidir. Kü. 
çi.ik tuvaleti de boyaların eıcaklığı 
itibarile cok çekici ve cana yakındır. 
Turgud Zaim mevzuunu yaşatabi
len bir sanatkardır. 

Sergideki diğer resimler aramn· 
da da oldukça muvaffak olmuş par· 
çalar bulabiliyoruz. 

Fakat bütiin bunlara rağm.en 
ressamlarımıza bir::ız olsun ilisır.cdcn 
ı;.:eçmek feragatini gösterer.lfyccc • 
ğim. 

Sanatkarlarımızın hemen hen~i 
eskimis \'e çok kullanılmış süjeler 
Üzerinde boya ve desen nhenkleri 
aramaktan, yalnız renklerin armoni. 
leri içinde mistik bir mana \'r-re~il· 
meğe t;alısmakta11 bas~.:a birscy yap
mamışlardır. l\lesela tablol=.ır nr'l. 
sında fabrikanın, yeni Tiirkive:ıin 
yeni hamlelerinin yarattığı ~dcımı 
bulamadım. 

Gurub, akşam. sabah, p- tür 
mort, dere ve birçok peyzn.jlrr ..• 
Güzel, ama insansız, insan kaynaş· 
masındnn, yığınların şuurundan u
zak ... 

Gurub : fakat niçin cc:mii!e 
gurub? 

Ya bir fabrikanın tuğla hac.asın· 
da, ya bir kcimiir hıwuz11nun i.:a. 
tünde, yahud da yeni kabartılmış 

(Lütfen sayı/ayı çeviriniz) 
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Harp baş,ar başlamaz, Türk askerlerinin birer 
kurt çevikliğile, zırhh askerleri şaşırttığı görüldü. 

Venedik safları sarsıhyor, aralanıyor, çekil:yordul 
lesi önünde göründü. Salahaddin geçen köy ve kasabaların sayısı yiiz. J - Bir prenscssiniz 1 Ondan da

ha yüksek bir mevkiiniz var. Siz 
ona hissetirinizl. Bu kadarı yet· 
mezse açıkça söyleyiniz. 

- Ondan yüksek bir mevkiim 
yok. O da bir prenstir ve benden 
daha büyüktür. 

- Nerededir? 
- Burada ... 
- Burada mı?. Hangisi?. 

beye: · den fazla olmuştu. İrili ufaklı on 

1 - Hemen Piyetro Zeno'ya git. kale zaptedilmişti. 
Sözlerini geri alır ve haraç vermeyi Sinyor Zeno, etraftan aldığı ha. 
kabul ederse onunla harb etmekten berler karşısında telaş içindeydi. U-
ve yurdunu yağmadan vaz geçerim. mur beyle anlnşmak pek kolay ol • 
İki saate kadar cevab isterim. duğu halde bunu yapmadığ~ için 

Dedi. şimdiden pişman olmuştu. l·nkat 
Salahaddin bey gitti ve geri gel· buna rağmen harbde talihin de mii-

medi. him rolü olduğuna inanırdı. Yağma. 
Genç kız uzun kirpikli gözlerini 

indirmiş ve derin derin içini çekmiş • 
ve mırıldanmıştı: 

Umur bey sabırsızlanıyordu. dan yorulan ve etrafa dağılmış olan 
Biraz sonra kaleden üstü başı Türklerin üzerine mümkün olduğu 

yırtık bir adam çıktı. Kıyıya geldi kadar çabuk hücum etmek için to· 
- Siz ... 
Umur bey birkaç dakika sessiz 

durmuş; sonra şunları söylemişti: 
- Sevgili prenses, bana göster

diğiniz alakanın değerini takdir ede· 
rim. Fakat ne yazık ki ben evle· 
nemem. Niçin böyle olduğunu sor· 
mayınız. Anlatamam. Fakat doğ· 
rusunu söylediğime inanınız l Size 
benden daha layık, derin ve adetle· 
rinizde sizinle eş olabilecek başkala· 
rı da bulunabilir ve böylesi daha iyi· 
dir. 

Genç prenses oracıkta Umur be· 
yin ellerine sadarak: 

- Bu uğurda ne lazım sa yapa· 
nm. Beni alıp götürün. Yalnız si
zin yanınızda bulunayım, sizin esi· 
riniz olayım. 

Diye yalvarmamak için kendisi
ni güçlükle tutmuştu. Eğer muvaf· 
fak olacağı hakkında küçük bir Ü· 
midi olsa bunu yapardı fakat Umur 
beyin her kararını iyice ölçerek ver· 
diğini ve sonra bu kararları değiştir
mediğini biliyordu. 

Za~cn buna cesareti 'de kalma • 
mıştı. 

Şimdi annesinin göğsüne başını 
koyarak hıçkınyordu. 

Annesi onu yatıştırmağa çalışı • 
yordu. 

- Bir prenses olduğunu unut:" 
ma !. Halka karşı böyle zayıf gö
riinmek doğru değildir. Seni kimler 
istemez ki... Elbet onların arasında 
Umur bey gibi olanlar da vardır. 
Dinleri ve adetleri ayrı olan insanla· 
rm beraber yaşamaları güçtür. U
mur bey haksız değildir. Belki o da 
birisini seviyor!... 

Genç kızı istiyen sinyorları, ken· 
di akrabasından olan şövalyeleri sa· 
yıyor; onların meziyetlerini söylü
yordu. 

- Anne sus artık!. Y almz kal
mak istiyorum ben ... 

Beyaz saçlı kadın genç kızı ya· 
nağmdan Öptü ve çıktı. Kendi ken· 
dine: 

- Ağlamak iyi şeydir. lztıra· 
bını azaltır ve unutturur. 

Diyordu. 

Onu büsbütün avutabilmek içi~ 
en kısa bir zamanda mümkün oldu. 
ğu kadar sevebileceği birisile evlen
dirmek lazımgeldiğine de karar ver
mişti. 

Bu sırada Umur bey Halki ka· 

bir tarlanın içinde öküzleri çözül . 
müş bir sapan demirinin ucunda 
grub yok mudur?. 

Sanatkarın bir ideolojiden, za -
manın ileri ve yeni hamlelerinden 
uzak olarak çalışması hiç de iyi ol
muyor. Artık sanatı yalnız sanat 
için var olan bir nesne olarak telak
ki edemeyiz. 

Bu hususları, yakında çıkacak 
olan 'Ed~biyatta harb var,, kitabım· 
da daha çok ihtimamla inceliyece
ğimden bu m~vzu üzerinde fazla 
birşey yazmıyarak yazımı bitiriyo· 
nım. 

ve türkçe olarak: parlnndı. · 
- Beni Umur beye götürün. Bunu haber alan Umur bey de 
Dedi. hiç beklenmiyen bir hızla askerini 
Bu vaktile Piyetro Zenonun eli- topladı ve kalenin karşısına saf kur· 

ne geçmiş olan Türk esirlerinden du. Üc tarafı deniz ve bir tarafı da 
biriydi. Umur beye Venedikli sin- dik b(r yamaçtan ibaret olan yük· 
yor tarafından gönderiliyordu ve sa· v d k 
d ıd·-· sek duvarlı kaleden' ene i asker· ece Salahaddin beyin hapis cdi ıgı· ld 

leriniıı indikleri görü Ü. ni, Piyetro Zenonun da harbe ha· d 
Piyetro Zeno, ken isinin baştan zırlanmakta olduğunu hab'er veri • k 1 

ayagw a kadar zırhlı as ·er erinjn kar-yordu. w 
şısmda bu kolları ve gögüsleri yarı 

- Bu hazırlık ne zaman biter? çıplak yiği tlerin fazla dayanamıya. 
- Birkaç gün sürer. Çünkü ci- caklarmı sanıyordu. 

var kalelere haberler yolladı. Ora • Fakat harb başlar başlamaz Tür1 
daki askerleri de buraya topluyor. askerlerinin· birer kurt çevikliği ile, 

Umur bey bu sözleri ehemmi· zırhlı askerleri şaşırttığını gördii. 
yetle karşıladı. Derhal yola çıkarak Ven edik safları sarsılıyor. Ara-
ndanm şimnline geçti. En mühim lanryor ve geri çekiliyordu. 
kalelerin bulunduğu hu mıntakaya Piyetro 7-enonun sert kumanda· 
asker çıkardı. larma. geri çekilenleri idam edece· 

Şimdi Türk ordusu zengin köy- ğini bildirmesine rağmen türkler 
leri, kasabaları, kaleleri basıyor; i lerliyorlardı. O kadar ki geniş a
ortalığı alt iist ediyordu. Halk ve ğızlr Tii rk kılıçları Vencdiklilerin 
askerler chığlanı kaçıyorlar; yahud z1rlilar!nı bile par_çalıyor ; zırhların 
teslim oluynrlatdı. ek yerlerinden biren mızra Itır ve 

Piyetro Zenonun bulunduğu ka- hançerler diişmanları yere seriyor • 
le ile diğer kaleler arasındaki yollar du. 
kesilmiş ve sinyorun İmdad alması· V cnedikliler sürü halinde kaçı-
na imkan kalmamı~tı. f yorlardı. 

Üç gün içinde Umur beyin eline " (Arkası uar) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Cins ve Bulunduğu mevki Muhammen becleli 

Lira Kuruş 
Dolmabahçede mülga fstabliamire binasında sakh otuz kalem 

köhne el ve öküz arabalarile bu arabalara ait dingil ves;\ir köhne 
eşya; 

Deniz Ticaret MlidürlUğünden müdevver olup Azapkapıda Mo
tör atelyesinde saklı muhtelif cinste hurda maltine, kazan vesaire-
den Aleminyomun beher kilosu 40, bakırın 30, sarı pirincin 25, dök-
rnc hıadenin 2,5, demirin bir kuruş ve köhne tekne tahtaların yir· 
mi paradan hurdaların tartma masrafı alıcıya aittir! 

Defterdarlık deposu ile Eminönü malmüdürliiğünde ve Davut
paşa orta mektepte saklı muhtelif cinste köhne eşva ve hurcJaJar. 

Emniyet Müdürlüğü deposunda saklı köhne karyola vesair hur 
da demirlerin beher kilosu: 

86 35 

205 30 

1 
Yıldızda Cini fabrikasında mevcut kırk bir kalem muhtelif cins-

t{' köhne sandalya. masa vesaire: 70 7 5 

Yukarıda cins ve saklr oldukları yerler yazılı köhne ve hurda eşya vc-s:ıirc 
hizalarındaki bedeller üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı satılacaktır 1ı; • 
teklilerin ve tediye §erait ini öğrenmek is tiyenlerin 28-li-937 pazartesi günü 
saat on dörtte yüzde 7.5 pey akçelcrile j\1.illi eml~k müdürlüğünde toplamın ko
misyona gelmeleri. (M.) (3328) 

Nafıa Veka'etinden 
2 Temmuz 937 cuma günü saat 14 de Ankarada Nafia Vekaleti Malzeme 

Eksiltme komisyon odasında 2860 lira muh1mmen beclelli 22 ton St. 37 çeliğin· 
den betonarme demiri ile 46 lira 25 kuruş muhammen bede!li 250 kilo 1 m/ m 
lik betonarme b.-ğ telinin açık ek!iltme si ya pılacaktır. 

Eksiltme Jartnamesi ve teferruatı Ankaracla Nafia Vekaleti Malzeme mü· 
dür!üğiln::len parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat 217 lira 97 kun•stur. 

isteklilerin 2 temmuz. 93 7 cuma gür.Ü saat 11 de komisyonda hazır hulun -
maları lazımdır. (1592) (3441) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1. - Eldeki örneği ve şartnamesin delci vasıflar dairesir.:Je zabıta memur • 

lan içi:ı (1500) adet madeni Tulga kapa!: zarf usulil e 5-7- 1937 pazartesi gü • 
nü saat on beşte satın alınacaktır. 

2. - Tamamına ( 12000) lira kıymet biçilen bu tulgalara ait şartnameler 
parasız olarak Emniyet Umum Miidürlüğü satınalma komisyonundan alınır, ör • 
neği görülür. 

Büyük .Radyo 
müsabakamıı 
Müsahakamıza iştirak etmekle 

mükemmel iki radyo sahz bi 
olabileceksiniz 

1 

4 -

s -

6 -

RADYOCULARIN iŞTiRAK ŞARTLARI 

Müsabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler olmak üıerr 
esas üzedne tertip edilmiştir . biJif 
Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makincleı iştirak cdcd ııl'l 
Müsabakaya iştirake çağıı ılan ve bunlardan iştiraki kabul t ~8' 
rin adları önceden iJan edilir. Radyo acentelerine mektupla~ tir'' 
derilmiştiı isimleri unutulan müesseseler tafsila t alabilirler. '!,pd 
edenlerle iştirak etmek için miiracaat edecek firmaları peyd 

bildireceğiz. ..,osr 
M;isabakaya iştirak edecek radyolar memleketin tanınmıt il~ 
hııssıslarının iştirak edeceği bir fen heyetinin muayene ve ıccr 
ne arzolunacaktır. 

1 
eli' 

A 'k nı•Jr l'lı··· Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve mcrı a ,,-
rinden ayrı ayrı bireı birinci tefrik olunacak ve birınci gelc!1 
ed ı lecektir. 0~'1 
M iisabakacla birinci gelen radyolardan bireri satın alınacak ve 
yucular müsabakasında b:rinci gelenlere h~diyc edilecektir. 

OKUYUCUL/\RI MI ZI N i ŞTiRAK ŞARTLARI 

c•· 
1 - KURUN Gazetesile neşretmekte olduğumuz kuponlar J20 ol~l'I / 

b ·· · · d • d · d·-· · ı· '"tın >'1ı•' ... en son on eş gun ıçın e, aşag ı a ıste ıgımız ma um. 
1 

Spr 
duğu bir kağıt ile birlikte bize gönderilmiş olacaktır on aııınc: 
gelecek mektuplar m:.isabakaya iştirak ettirilmez. bir tf 

z - O'rnyucularımızın bir: ktirdiğ i yüz yirmi adetten ibaret tanı 19' 
k;nı kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika rad~olır~t -" 
yalnız b'risine i~ tirak olunabilir ... H er iki radvl. makinesıne' 
sa bakaya girmek için iki tak1m kupon gönclermek lazımdır .• 

3 - Kuponlarla gönderilecek kağıtta şu ma!Umat bul unmalıdır• 
A Tercih etmekte olduğunu~ markanın modeli. 

B -
c -
D - Kendi adresiniz. 

Senesi. 
Lamba adedi 

,. 
E - Markanın ismi. t r f' 
4 - Müddeti içincle gelen cevaplar tasnif edilecek hangi mark~ 'bııi"'I 

'ki ...... 
la rey alırsa o markarı int:hap eden okuyucular arasında 1 d}'o r 
ayrılacaktır, b:rine biı Avrupa diğerine de bir Amerika rı 
kinesi hediye edilecektir. d•ll 
Eksik kuporıı armızı gaze·emlz rc·a~1r::dn 

f edarlk edebilir siniz 
Kuponları biriktirmeği ihmal etmeyiniz. d 5erfl,I 

1 Sanatkar arkadaşları, bilhassa bu 
sergide gösterdikleri enerjik çalış . 
malanndnn dolayı candan tebrik 
ederim. 

KAmıran Bozkır 

3. - Eksiltmesine girmek isteyenlerin (900) liralık teminat makbuz veya 
Banka mektubunu muhtevi ttklif mektuplarını ve(2490)s;:ıyılr kıınunıınun 2 nci ve 
üçlincU maddelerinde yazılı be!gelerle birlikte eksiltme giinü saat ( 14) de ka
dar komisyona teslim etmiş bulunmalan. (1600) (3H3) 

VAKiT p,opı~ 
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liava hücumlarından korullüi3kUN 
li,Va kimya taarruzlanna karşı 
tk a Çarelerini okurlarımıza bil

~ le devam ediyoruz: 

~A ,KORUNMA EV AMlRl: 
:iti h~ı ~orunmayı temin için ev· 

1 
dı hır teşkilat lazımdır. Her 
U~urnlu hazırlığı ve işleri yap· 

ıh"'; Yaptırmak için rnesul birisi· 
tı.vaç vardır. Buna hava ko· 

~ha ev amiri denir. Bu zat cid· 
\'alde daima iş başındadır. Ye 
.neıarcte memurdur. Bu zat 
ds~ Ya askerlik etmiş birisi ve 
bava korunma faal teşkilatı 

illd !arından olmalıdır. Birçok 
·u e bu işi kadın yapar. Bu va· 
'bl'llada layık kimseye verilir. 

llh U Zat bütün ev halkının iti· 
~ tnazhar değilse vazifesini 
t aı:ı~r. Bu ev amiri sivil korun· 
lb"~ılatanın kuruluş ve gidişinde 
~ rn şahsiyettir. Şehir korun· 
t\;ilatının en küçük hücresi o· 

e artık korunma işi başlama· 

tv AMiRiNiN V AZIFE VE 
t SALAHiYETi 
~halkının irşad ve tenviri, şah· 
k·d~rna tedbirlerinin hazırlık ve 
i 
1 ır. Ciddi ahvalde bu zat 

but~akamatm emri altına girer 
~· Utı verilen emir ve talimatın 

""
1
nden mesul tutulur. Bu zat 

~a~gına karşı nlinacak tedbir· 
. n~ıın ve tatbik eder buı?ı'in 
rı. • ~ 

}~ mevcud olmıyan. fak<1t 
:'tılrniş yardımcıların da yardı
a ~~zamanda tesisi mümkün 
tRlnakları yapmakla mükellef. 
ij akat bu vazifeyi o zaman ya· 
~ ~ eğer bütün e·: halkı sivil 
~ 0tunrnası ha!:l·mda durımı · 
kll·vir ve ikna cdilmi§lerse. Bu 
.,, 

1~ olarak evin her ailesile le· 
~ c

1
bunlardnn her birisi icin bir 

b~r~ planı tesbit eder: Bil
~ Uyuk evlr.rdc bu tertip \ 'c 

~ihtiyaç vnrdır. Zira ak-

için ne yapmalı? • 

Ev amirinin vazife ve saliihi
yetleri - Işık söndürme -
karşılıklı yardım - Resmi 
makamların yardımı 

1 
si halde ancak karışıklık ve panik 
zuhur eder. 

Um·tr.ıi alarm işaretinden sonra 
ışık ve ateş yanmasının devamı, ço· 
cuklann kimsesiz kalması, büyük 
evlerde halkın bir tek merdivene 
hücumu, evvelce hazırlanmamak 
yi.izünden lazım olan yerlerde su 
bulunmamak, sığınakta Örtü alın· 
mamak yüzünden halkın Ü§Ümesi 
ve unutulma yüzünden yiyecek a· 
lrnmamak gibi mahzurların vuku 
bulmaması için evin muhtelif ailele
rine talimat verir ve "aksini mene • 
der. 

Ev amiri, ev sakinlerinin rnev
cud olmadığı zamanlarda her böl. 

ı menin · anahtarına malik olmalıdır 
ki icabında her tedbiri bizzat yapa. 
bilsin. Yalnız bu anahtar tevdii 
keyfiyeti bile ne kadar büyük bir 
itimadın şart olduğunu gösterir, bu. 
nunla beraber dahi her türlü suiisti· 
mali bertaraf icin anahtar mühürlii 
bir znrf icinde kabul olunur. Amir 
<"V !ıakinl~rinden kendisine yardım· 
cı seçer ve bunlardan ev itfaiyesini 
kurar. 

IŞIK SONRURME 
Ev amirinin bir vazif~si de ge· 

er. ha\"i'\ saldırımlarında biitün ev 
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ışıklarını söndürmektir. (}kaz) işa· 
reti Üzerine bütün evin ışıldan lü
zumu kadar azaltılır ve (tayyare a· 
larmı) İşaretinde bütün ev karan. 
lıkla§tırılır. Bu suretle saldıran tay. 
yarecinin işi pek güçleştirilmiş olur. 
Harb halinde ev amirine bir ev poli
si salahiyeti terettiib eder. Tayyare 
alarmında ev amirinin vereceği ta· 
limata mutla!~a itnat olunur. 

KARŞILIKLI YARDIM 
Evde şahsi korunmayı temin et· 

mekle de iş bitmiş sayılmaz. Tay· 
yareler o kadar çok yerlere muhte· 
lif bombalar atarlar ki, resmi yar· 
dımcı teşkilatlar her yere yetişemez. 
ler. Bu sebeble ev bloklarında (blok 
yardımcı te~kilatı) yapılrr. Maksad, 
icabında karşılıklı yardımdır. Blok 
halkı, içlerinden bir zatı (hava blok 
amiri) seçerler, bu amir blok dahi
lindeki ev hava amirlerile irtibatta 
bulunur. Blok çerçevesi içinde mÜ· 
nasib ve orta bir yerde (blok depo· 
su) ve içinde de, kürek, kazma, ko· 
va, tulumba, hortumlar, merdiven· 
ler, sargı takımları ve diğer lüzum· 
lu aletler bulundurulur. icabında 
sedyeler ve yardımcı insanlar da bu 
depo civarında bulunurlar. Bir eve 
düşen pombalar yangın çıkartır da 
ev teşkilatı söndiiremezse, derhal 
blok yardımcı teşkilatı yardıma ko· 
şar. Bu da başa çıkamazsa o za. 
man resmi itfaiye işe karışır. 

RFSMI MAKAMLARIN 
YARDIMI 

Düşman ha,·a saldırımlarını U• 

çaklarla, top ve makineli tiifekler· 
le defi keyfiyeti askeri bir iştir. Si. 
\'İl korunmanın icabettirdiği diğer 
ödevler, bir takım teşkilatların ya
pılmasını lüzumlu kılar ki şunlar. 
dır: 

1 - Uçak gözetleme ve hllber 
verme teşkilatı: 

Memleketin lıer tarafında dağı· 
nık olarak kurulmuş hava gözetle· 

( IJıit/cıı SO!fl/ayı çc •irini:;) 

.... 
~ 

'9 
s ....... -



~ 
O> ..... 

~ -
·~ 
:c 
..... .... 

z 
~ 
.O:: 

~ 
1 

o ... 

~~ 
<i ci .... ~ ... '°"° C> -. -- - ..... '~ ~ ~ -=ö -==- -o '""" ...... -- ~ -::s 7ı "'"O "O ~·c 

._, ...... ~\o.o u 
- "" 'u ·t.ıı 
:ıuf:üoe::l 

... ~ ~ --- ~ 
~.:a..~~ .... _ "~~ 

·- \)'I. ~ "" ...... """ .r. u .o n-cc ~ co":":.c 

~ ~ _.."-»~ Jd. . ~ 
Q ~~'C.~~~-~ 
~~-~~ ~ s~" 
~!!.~o.;?.eız 

«. ....... :ı .. 
t:: .... 'C u 
o ~ ::ı "O ~- u 
~ ...:. .c nı .. "C 

... c 
.!! ·o.. 
c. ·•r;l 

brı .:..:t.::~:g_ ;...._t 
c ·- a ·- ct)'ı "' C1! ~b,, 

:.s 
~ 

- ~ ,, E u -ı::ı .c eu_.,, 11:· ·.-:: 
..:~~-.:C.~> 
Z er. m ... - '-' 

_..,~-000000 
_..,..,,0~00 

__ ..,~ ·- - E ~ -c ı:.c- -nı 

c u 5 ·- ::s E 
nı - ~ iDi: 
'>. ·- >, "' ::ı o 
..,. ·- :s "O :;: 
ue.,i:ı:s:li 

oıt- Ol N 

.. .. 
u 
= ··- ... .. u 
cı -> C)ı - .. 

.:ıı: • • 
ti u 
> c: o 

ti : - ... .... - .... . U1 ..-ı .. .. 

- .ıt.C "1 ... o 111 

: 

. • - ;... t.I) 

~ ..ıı: ..ıı: E c 
..ııı: :B, nı :~ ;: :E 
cı.- ... ~:ım·-
5~oi:Q>-i6 

7~~111 
o 

.. 
............... ~ ~ 5 
(') .,, o .,, o -.., ..ııı: 

i 
~ 

u:ı c r;ı >. .. 
u u ·- .'ıC ..... cı: 
~ı..e:ı·->
o.ıu"'>-.c:ı 

:;J • ·- u 
.::- Q. ·;;; > u 

·- "O ra C !~ ... .::ı: .E ıb'r :::ı 
- 111 u - ltJ) 

"""' - - ·-::: " ~ c: ·= := 
'"O> u - >e..e.::ı: 

-· u '"O.Oıc:: 
u ·- ·= 5 r;ı >.. l'O .::ı: - - • :::t u ·~ 
> N ::- :Ö •;::: :; "C ~ 

-;;; :::s :l ~ ·.;: 9V ...: .~ 
~>-a-ü~.2]~ 
~~:l~.::ı:EE~.::ı: 

..c ...- u :ı ·- :s -en ~ .!t: Wl ... ,bJ; L: 
;: C :,ıı ı... .ıı: c rn - ıtn .ogu ~~]gı'gl'l1.,; 

3 n:ı • .:~ c u E·-.:: 
tS to .!it! 'Ü ·- "' >. ~ :l 
::ı:::ı:Sı...uc.::ı:;:ı.,,
c..ıc.ııı:uı..."::ı ra::ı 

... s. ' '- ~ ::s :o ::: .!.t: u > ..., 

tıJ 

u 111 ıu tıl) .. ...!( c ·-
- L.. ı.. .x = ..c ru ~ ru ·t: c .o 
u .. ... u " c ... e u .ı:: ·- ·- "' ..!t ns ns ,= = • o ,...., - c ..... te ..o .:: ...., 
~ -= '"';! ·c i: c .... =' ,:: ,;a ~ ..... -~· .~ " 
u ~ ~ ili nı ::ı "' ırı L. u ·- ... .c ıır c E-< ıx. ~ > > ·> ;.;:; o .. "C u u ... ·-. .ili ... - 111 ı:: ~ c: ;;; ~ 
1 1 1 1 1 ~ 1 1 u .ö ::: ~ .c ,:; 

1 
> r;ı .... .. ..... :s 

IOt-.OOOIO ' - ..... ~Ü~ f;: 
·~ • =t: e '"O e"' 
·- .~ u ·w :ü -
u - ~ ·- - Cf'I" 

.:ıı: ::ı 

"' ~~ 
ıN ·-
111 .:ıı: 
-o 
c on 
111 ... 

"C u 
.2 .c ...: 
::.;: ı:: ::: 

- ''t:' 

~ ~ '~ 
- - '"tj ..!!: nı 

~ c o 
- CJ .... 

'" --0 ·-] <.I .!.! 
U N O 
a> :;:ı ..,, . ;;. .. 
c 111 111 m u ı... 

'O u ::ı 
o ..... "' 

::: " ::s 
.:ıı: .. :.ı: 

!!! ....... 
o ... 
o -ö ~ 

..!ıC c 
.... ·- -.!! E fti 
~ :ı ·= >. .ı:: u 
u ... 

"'::! u .. ~ 
,,:;. "O .:s .. 

·- ıG 
't: E 
.:ıı: •• 
ca '" N .. re .. 

i·b'J, 11)'9 

:.a E 

u.C: .:.s 
ı: ·u = 
·- - "C ·-> u - .C 

tul >t.r ·-

·.;i' u -3 ~ 
v="'~&n .. .... 
~g,;::~>. o 111 
n: >.. ·;; ;... 

.:: E "' '"O C • C A ·
.c .:!:! IXl ~ u ·= ~ ı:: 
t:.c • ~= -~u 

:u"9C~~~ 
(; U C >. °t; ~ ,._ 1C ,5 
..r::E-;o.a't:I u;:..•.c 
~ U') cu ıu ::: c: "i: 
~ ~ .!! .., ·- ftS 

5 :::ı ~ ""' .2 ~ ı:: ..... 
C I~~ U ~'""' "' •- :1 ~ ,....., 
rı: :::ı >. ...!( "' ·- .., 

~~ .. E~o :öoı 
u C :S!:: ~o~....,.,_. 

a: u -eu' -u .. o "Cc 
.:ıı: c !l .. ~ o ·;:: E .... e 

E u "" ... ~ E ., 
""' n: "1 
nı ............ ~ ~ ;;; ~ ·~ .-1 ~ n; ;:, ·~ - .,.;.. ..c 

u .. <: :::ı :s .. .. .:ıı: 111 
c ..: re :::.:: E '> • .a u ·;;; ·.:: nı ::ı:: 
- ·- E .... - .ıı: .c " " .... c '"O .... tJ o .::: u ·- ~ ... ' 
111 ·- .,,, "O .ıı: ·e ııı ı:: u - ->- ::: « t:: ·;:: ,,, : ~ -z c .::::: ıe_.c 
"" .o ... :o :::ı ı:: u nı ... "' 't:I nı 
u111._cı.o .c E"C .. -:=:ı::E 
- ~ n o C'O U' ·- U O ...ta: - ~ 
t:;::ı-ou u:;.,_::snıftl~·-
- E "' .~ ..: E .ıı: ·tıı c.ı .ıı: - c .... .;e 
u .ıı: .... ·- .c ::ı "1 nı 
~-.= ra~~CJ~ -~~~ ..... •. uu.c.,,..,> ... -.c cu 
- .. uftl ...... oc c := E u ı;:ı... .o E nı ı... :o ..- ., :E .>. ·-
:: .~ Ci -:: t -= e ~ Dl: .!:: 'O ·;:; ı... ~ 
o . .ı::: .~ :; "' -= ~ tJ . ..o o :: :c = ,.... 
>- ,,, ~ ın u .,, ::, g .5 nı o e :; "' 
,..ercı u~ uo-~..ıı:- u_: .... ~ 

- ... "C u "C .c ·- :::ı c ... ""' .., c ,,,.. u - E - nı u ...!.:: - ·c .,, :s . 
u ~ > .~ ... 111 u• 5 .ıı: ·~ ıa .o ~ ......, 
O - ~ ·- :Z: c ene C nı...,.:;; r_. .... ,.... 

~ ,,. .... .. • 111 i; .c ... 'r" c ' . 
ı ~ _g ı ~ ı ~ .c ~ f! ·So ı ~ ı e 

ftlr<J u - "C ~il). < .. 
C"'l .:ıı: ~ ~ > il) .:: .2 w .~ ..: v::: ~ t-. t: 

~.o ~ ].:ıı:...:]E ı... ~ 
w ·- s:: tG "' ·- rt :J ·- "' 

- ~ e L .ı ..... "'O ,..- ..... .s:J "' 

.:ıı: u l 111 .... _ > .il) N nı nı .. 
u ·- ~ .c: :; 
~5l:§u~ 
~UN tıı:'t: nı "' .... ı:: u 

·U tJ ~ ·~ = ~ 
·- >. ·- - n; ·:s ·z ~ ~ .... .r! "e u •l'C ,,. 111 r.ı 
;:; ::: V;A :;; E ıa 
""~-i;ı:ı.._c 
111ı:E;-ıa2 
E-'-:.S-c:ı 
=~">~~e --

u ' c.: ıll c: • • 
N ftl .:C 111 ·- L. 
~ .ıı: o ..!ııC ,c "C 111 
~ftl.,ıÖ~~.:ıı: 

c • U"lı ... -
c.::;;;."'aır.i6~ 
c .c ;:: ::; E '° ·--c 111 ıa e "Cm c-,,, .... 'O 
::ı u -~~Eı: 

>tııD t-oe ·- f'IS ....... .J:! ·- 4l'tl ::ı .;>. ·.:: '>. 111 nı 111 .:ıı: 
"'C 111 u -:;; "O ... U> ...!( 

::ı 'ô .. -oc ~:ı 

! -o5ıı:::...- ·~"" "' ,...... .... -
·cıaıoL.fllU-

ns c ·- O = E 
'"O r. nı E '"O u "' fGc!::+'u ... E 

'ti :ı .... .C"'O."' 
·- u t: ns :::ı .::ı: :ı 
... ö nı - :5 :fr < ı: 
,!!.c.ı.c c ..... ,.::ı: "'..., 
~ _.,.,, ... v 
:ııır<J~:=.O::ırm _ .... ~cu.,nıu 

41 ·- c. - - "O cıcı~ .. > ni'ô~ ı: 
5 ı... c: c. ""'·;;; 
nir!~~~~ 

.... 
..,., "' nı nı ro .., 

. ~ .. 
u 

·~ ::::ı . • C.i 
"' u ...!( ı: 

. -~ fO - , 
N C l'C •- u .... 

:;; .,. 
·- •J :l 

o 
&il EN 

.:ıı: u 

-:;; 00 
:o O\ 
cı.., 

::S :g '~ ~ 
..!!:"'-;:..O 
u :o ı.. =' 
E -c '5 .,, 

~.~ 
... u 
·- ı:... 

~ :-:! ; 
" c '~ 

o-NM vlCCIOO\CO - - - N • IO CO 

o 
'"? 
o-N M"lOOO 

~ :o 
111 111) 

U'I 111 
::ı 5 ... ,... .. 

.., 
''11 

'O 
;: "' . ..ı.: r:ı:ı 
::ı • 
>. 

:- • ı:: E 
-ö ·- !\\ u u ~ -~ 

'C nı ı... 
.. :::ı ... :ı :c .~ ~ E-< 

.c u 
:::ı 

c: 
:J r.I 
ts. E 
>. -- "-' ... re: 

--
- u 
"" tı ce o _, .., ,_ 

O\ >. 
c 
"' "' ıD 

.. 
u 
.c 

f:' ·- :::ı u 
~ ·;:f E -~ 
u c -o 

-« 
u ·-
C'Q -> r.ı 

..::: 
(.o 
Uo 

= .5 
vcı:Nooanoo 

M ~ '"' O\ V') 

('°') U') - il') o o 
(") \C .,, 

vllOO Ul"lOO 
.., ...,. "' o ") 

~ o o o '° o V) ~ ...... 

'O:- ..,. '° llO 
·= fJ N .>, 
"'·~ ::ı:: '3 ..... 

"' ... u .c 
u 

~ :k ~ ~ 
bl. ·- ~ u 
t; . .:>-ÇQ 
u:ı •• et: -

·- ..c .... 
..c "1 
ı- u 

.!=: m ~ 
"'O u 

... ı.. c ~ 
c~ 
- :ı2 N 

- -
~ : :. : : c ·-...... ·- .ıı: 

~ "' 
>·.: 

.:ı: .5 u ::i s ·= ~ ıırı 
u .c ·- .... 

c E 
§ ,... 

(J)o C"J 

.,;; t: 
... ı:.ı.ı 

.ç-a- .......... _..'° . .... ... v '° ı.:::ı -M \O -~cı -'°'° M..,.t--0 111 
c ................. .-. .... N '] 

tOO~~:;:ı-
= rj n ~ 
~ "~ -~ -

1 

~ ~. .... v ~ '° 111 ::; 
.::ı: -:o c 

,111 

nı 
'"O 
N 

:::ı 
u 

u "O > N 111 , 

ı:ı.~ E t ... ~ ~ c 
t :.a - ~ 

- '"O o. u 
o 
....., .!~ 

c 
""" ·- -

" ·- ·- ·- :~ ..E ~ .o~~:;: :::ı ,c 

.. :::ı ~ .!:! 
~ ~ ·;: .~ 

:c ;;; 
·- nı ..... 
!S tJ 

= = ~ E 111 - - u ~ c ::ı uE:a; ... e~ uo ·- "' - . "' u !: ı::.. ~ 
,.!) .. u 

... ~ rlJ-o 
t,"':lE ·"1CiiUıc > , 
uU :s~cn ~ ~ ~ .. e 

~e~c:
::J Th .§ '~ ~ 

.., u a.ı °' u • 
1 c ... 

p.. u . c:~ :::':::: 
• • Cl .... 111 

·.::: :s ,...., 
v u ı:: -
1 «a .:: ·Q.I 
~~o ~ 

~ =-=--;;~ .e,;:: 
C\ • c -~ .!! 

E aı "' •be v U :o M 

... -= :;::~ S: .E ':ô 
- -""UCn;; 

:.=: ~ ı... "-"' 

~ ~ c s -
·- 111 nı ... ı:ı:ı ~ .c c .!:! '-'' 

c > .ıa Q) 
~ ;... u ·- u 
·;:; : : :: : cu -= ~ ~ f! 

·u; CJ ::: .. 
·- >.. 

ııı c:;l~o.:::s 
:o: ~>-~:es 

u~:-:: · . 
µ.. .... rıın:ı... - ..:.: cnoı::: 

o ·- n: .... 
v ::: :; ,_ 
E .c. - ...... 

" ta = s-·- n2 :E 
111 .. 

>..~cıııu.. 
·- .... "' "O t-.OOC\..ON"'tl i:"O..!:o: ... 

_.._.,...NN~nJt:.!:~ 
u.!IC->,C 

.o_ .:ıı; .:ıı: u 
c c:: := rı:ı "O 
"' .. ·- .a u 
~,~g ~ .. 

·- C; ~ Q) 
E CI "' ' =: > ~ .... 

• t,) • -
..!! :> ::ı 5 
~ ı:: c ~ 

..:ı: ·- C1l -""'..o E -o 
U ::i Vrı ın 
E '"O :::: ...:.:: 
u ·--o ıo 
:>] ...:.::· E . 
- ..:ı: rc ı:.> .._ ""'·o ........ u 
ttı • rc ... ;:: 

- bil>; .... ·-S o ı:ı:: t 
en:> ... - .... o ... 11) :::J· ... 
'2. :a C) _...o ~ 
,... --.- - ..D u..:ı:tsıo ..g ..E -::; :; ..ı: 

..c: ::ı~c; C) 

"·- C1l - ;;.. >..:ı: ... ~ .... 
t> -~ ,~,.:ı: ~ 
,.. "t:l ·- re ı:: ı:: ·;:::..,, ..,. !:l 

~ ~~<=?ıı 
....,. ,..., .UM :::J ~ 
~~~~ 

E - ~ = 
:::::> ~ n: :c 

cu ·- 1 

.... c 

... 111 
111 c.o c 

u 
.... L
·- u ...: :::ı 
.o > ..:: e 

...... U'l -
u 

u~ ·o ... 

(.) ... • .. • . ·• u . 
> CO· .,,. eti ""' :ı en "'O C C: 

"'O ·- - ::ı °"" o c: ·- it! ...... E ~ S ~ ı:ı. ..... ~ en 
... ·- C) ,.. •• o ... ... ı:: - ..c: ..o ... .... "' C) u ... ·-.!.!:! u «ı..9 S .... ..c'N~ ~ 
·- v:M..ı: co ııı - u •• ·s ..:1:. ·· -~.., ... 

il>' ı:: (J ..!2 ·:; ıo ..c:: ~ ':': -
() ,.:ı: U > ... ·- l.:.. le U N 'i: 
-ııı"'C ~<n >c:ıt!·.;;; 

~ 
l.J u. C) ~ co - > 00 
ıtı.:.c. .E ı:: ı:: 0 ..:..c,.. _·.;;; 
>.·- " it! - eti c: ~ u - ıtı:C-::;..:.: ı::.-...; ... ı:o >. 

ılS 't C) tl c:5 ~ = cro ıtl 
CJ > :ı(J .... , N 5 '"2 ~ ::= İİi • >., 
> .o .... - ..:.: . ·-

00 ·- ı:: ıtl .,,. ctl ....... Nt>-C: ... _vıu>..,!3<::ı 
!IS »-:ıuE .... t.ıN~~..: 

..:ı.: "..:.:cc..:.: E..o > ıe ııı -
-~"iii lllu..:.:::ı E ...... -o 

- ctl .... · - lll (;< • ~ ..c: ..ı: • ... ;:: c "'O -:: :::S = 
O - t U ..... ·- " C: .C: == N ı- ıe - "'O e ...o E i:: ıtı ·::s ·::: 

N ..C: t .9 tırı... c:ı = 'ı:: .... 
ıo '"O "" - s.. ıc - ::ı ·o ... S u ~ B ..S >. .S ..:.: "tcıJE 

... 

. c ... . 
... co .... · = ..... <ctl ctl 
- N u-- U - _o 
" r ·- :a.~ :& ·e ;a..:ı: ııı...o .,,.c: 
.~ >. ~. >. ~ B ıo 
..c: - ı:; - "'O "'O E ... - r.o E ı.. 13 - .... cCC ... ...!::! IO ..a o ] ~ :::11-C "2 
... ı:: ·-~:.o a ::ı 
ctl :::s C) u () ,,,.. (1J'! 

>. ~ >. .... "'~·- .... u ,.. c.ı c:: "'- E ,.-:o 
> c: v ı:; ı.. ·-:::s u - "' CIJ ~ -; E ~"E~ ~ r;ı 
>. '"O;• ıtı .... .... .u :>. ıc .. E 
ı:: ıoN Ec::s 
E E re v oC:O ,> c ın 
~ ı:: ı:: 5 ~ 

1 
Ü•~QJ.,:(ı::ctl 
lll ... >. . et'- .. 

'""' a... : .~ "-re w ... M ·~ ~ ı:: CtJ~ı:: m.-
i: s ..c: ::s ,.;O :::: 

~ u ~-cc .:: ~ 

N tr. ..r: l'- (..'\ 

.. ... 
r.: 
:i 
-ö 
c: 
~ .. 
r.:I 

.. 
ı.. 

~ 
..ıı: 

-5 
c: 
rıı 

"" -; 
.:ı: 
r.ı -.... o 
Q. ... 

.::ı: nı u ... ... .ıı: 

u -ö 
... > r. 

.:ı: ı... ..... ::ı 
t !l .!:! ~ .:ıı: 

-; -
- :s ::s ,:l ::: 
.... ~ .... ~ Uııt 
t> :ı ::ı :ı ::ı 
"i ::ıı: ::ıı: ~ ::ıı: 

;~~~J 
< 

..... c.. • 
lJ ..c: c 
>. ....c -
·- - ibO ı:: en C e ıo ... , ..:ı: >. ..... :ı 

1 
. ..o .~ 

1 c _IQ c :::ı 
·- v .... >. •• Ut U\. :::s 

;;; ·- 1 ·- ı:o ra ra ·- ~ 
- N :> 1 C ::ı ıa •• ...$ ·o, 
~ ....... CJ 'W , .... 

..... lll >. G) .. 

e ..c ·- .... "~ ...-.::ı.ı::.u>,11.l 

·- E ..c::::: ·- ı:: ~ ... ·- ıfa t: 
E - Cfl u '::: · ... 

ı.ı.l~ ' >-=-ö 
1 ~ 1 E 1 :§ 

N .., <n ... c..ı:ı"'Cu ""'·- ... ... 
u "' ... > >. ..!E 

-; 
O'ı 

,.......,...._ 

~ :E 
·- . .. 'N 
U
N 
c ..ı.: 
u 111 
.c -·OO • u:ı 

e 
u 
u 
> 

N '<:" > U 
~ ~ ·~ ·- > ~ ~ 
'-''-" ~o"' ~ .. n: 

.... 0.C ._ ı.-
" Uu111 nı dcıı ... '"'-- --.o- .. ..,- ...... e•~ .- ..... 
°ğg.!.:< =~~.s 

.. ... .. 
'· "" .... >b.I) : ... , .... nıı..-nı-
~ m .!ı: :i '"O _:;;a-a-c 
-o-ı:"'O~ 
c-Ocut:: 
~ı;vı~~ 

:~.!ı:.:: ..:·.::; ~;: _,, 
.:ıı: ~ U'I :c .~ :;... s °' ·-e 

··- N U "'"' U - ,CI : : <ı uı ·- ... uc. • • , ;> u 

. .s .!! --111 111 
> > 

:G.3,~ 
... ,,., ~ ~ !:::: 
unıt::ı::ıe-' 

..!<: .. >. >. 

> c - ~ - ;::... . .ı.:u "u~>ı. 
:t:::ı-oi"'nı "'::ı 

.:!ıı: ..,. ... 

u .. ::ı ·:s :s 
-u...,_._c.JU"i ... ' • 
Ci :::ı .. u ·- o ~ "f :J - • 
cı.~~~ s~E-<< o~ 

r::ı a e 
U'l >. ıı: 

: :::ı :::ı ::ı:: 
::ıı: ıı:Q 

~ 1 1 l 1 1 ~ 1 1 
.-11) :1-NM 

(/)- o IXl iıı >-
1 1 1 1 1 

U) IO ,.._ •00 Ol o - N M 
ı:ı:ı 

'ü ..!t t:: . .!. E \ " °* ~ 
·- et! et: - ı:: ;> >. c >.e Cl)IO_ •• ı:; 

U ıtıC...::: .... ,.:ı: ... c.ı 
-~ RJ '- ,,..~ .... -

N ;l .,.. u o ıo E ıo . ...!ıC 
·- ..o ..ı.. - ..._ -- -- " E 1 . ....,. , .!!! ... ıtı .... 
" . - " - - c ~· ...... ·;:: ~ ... ' ...!ıC ~ .:B '"tJ 

c> .. tıo ·" ·IC t0 ~"'N :;; n:~ s::..!ı: ır"nİ 
... ctı -a~..ı:: EN::ıE..:.:: ueo ..... ,..::s "O- ,.:ıc 
.... r"" ... ,,....... c: ..... '"" .., ı:; 
>.;.::: .:: ..:ı: • ı:; ıa ..:ı: ::ı > 
CC ı-. U• ,.!ıC ...!ıC C: +' ::S a :a .... ~ 'C U N r.; N ~ 

u ..:ı: c .... :> ıa ~ ... :::ı ı:; 
NN C)E ..:ı:7, ::ı ..:.:..:.: ~'"tJ 
ra " ~ CI) c ·c.ı ::ı 

(J 1 ~ ı- u c -~ "E ~..c 
N 1 ın. ·- U al r: ·- ... ci C.J> - ~ 

J :; E s. o ·: 1 ·~ .§ · . 
'"tJ en .B " ı:ı:ı >. ·E- ~ -o ... ..!ı: ı:: 

cc ... en l3 ..:ı: ıo .... 
.... CJ >bO ı:ı:ı ıo !:' E U'! .J2 ' > . ::S_ N ...., .... • ... 

""' ..,, IO t-. 

u 

ı::: .... et: • • r.:ı • 
ıa ct! ""O .!:: :-a .,, 11:1 
.... ..ı.ı: c"C- e..ı:: ... ·a:5 - ....... 
•al ı..r.; uı u u ...o ...!ıC 
ı:: ;;.,= e cc CJ 
~ ..... - ... u l.J 
en. !:: ce >tıcı""O ·- ~ 
C) '"'O ,.!ı( lJ M ·-
., ı.;. "'OIO ..O 

d ' :>. • .: ıtl 

ı:: > a..~ • ..!ıC !:: 
CJ "'·- ,..., GJ .,.._ CJ...- """ ·VJ'\ 

c ı::- u "·- ı:ı ıtıfiiıavE""O..o 
- ... ..c """"-:= .... 
>. "" " ·- " c -'o · .... ,_ ,..,.. ... c · 

• '"'O .... ·- ı;;; ·-
UJ .!:: "'O ·~ t>.- t 

...ı:J ·- ..... ·- ·-~ ıa . u G) 'ti '"tJ u 
"'C..:ı: g»"sı.: 
i:-1 B ctı '"O ·- o N c.J 
c:3 c"'tl u.~.~·-"2 

,..!it ıo a.. ....... > ..c: ·
::s c ctı ""1..!t0 ,~ r .. - »-ı:: ıo E " "'CIO .... tc 

';iii ::ı ~ ::s ... E •• 
....c ..c .u. c-::ı· ..!!ı" ·~ ~· 

1 •;: 

I ' ~ 
. "O 

t !IS 
1 .... .. ıu 

t: :g _;. :: 
• '"CJ') 

lr~ 
,:;; 
~ 
•c ..... 
.2 

"-\...'V .................. 

'I!.~~ .. ..,..,""" ~'''""~' '""'~ ~ ..... ~~ "'~ ·~ """"""'"""'"'~ -
""\'~\."~ ~~~ 

-~}\ l\(\ ı.ı,.~"Ul\\Ua\~~ "')\';)Ô. ~\)\l\.1\0. '1\\U"tlt) 'l.'\\;l.\ll'iU"\W. ~ 

-J\,)da na:run'l'll\m 1\~n~w.\.\ln-qwu;ı q1ssl:l:'\nw u1\tıl\l\'l1<\ ,.ı 
-ajW~S<lJ p-r;p;ı<l -;ınqJaW -cunq uU O~ı!S ·npJoı\m.u.<np ',l;}W 

·itSnq uA !ifilll~Oı:i J!q Hl<IPP!S tıpUllllfllt{ IZJ\Jl Slht:~rn.\ 

111Jııı:ıncı tl]J'CllJ<YI '!q;!i !tlmaum .. 'Z ualf! upt:l[pauıv 

-'l[U.)tmnıııq qıqas ~.\a~J'lll 9.\ ıJ.Ao]llS ;),\ l[U.)BIO p,ı<Y) J!q 

i"'JAgq ~!>U!Jlq Uf!U{!2 tıp O ıınw]J<Y} !Sdaq Ul.ll!Jung -

:pı ıp.ıap 

auıpua'( ıpua)I ·ıp.ıt:h es ıuısaq uana.ıı\l!q aı\rznp .ııq 

\ sqog) ıa~~ıw ·ıp.ıııı.ıo.ı\nun.ıg.3 ıqı.3 .ıo.\n\ııq tıflllflfllq ap 
!Sdaq UJl•)JW!S.1J ttg 'lp.ltıl{tlq JllJl(;)l <ltI1.I<llW!E"9J U Jd{ 

·lf9lf.l<l ;,., uıpv11 n1aJ'C.\ı~ qıre.5 wıl{lll J!q 11p1uo 31\ .ıap 

·ı.::i t'IU!S!l<ıfı?S wısaJ ıı:m.ı.~op lf'CJUl[tJ J1IS >{IS uapuna10 
(SJWJV :PO'fUJJOCT~ n~npnnınq UpftJS .-ıpur5ı A\'?)I 

·!pucı!Jaq "elZUj u~p.ı~.\ Jaq !U!S!-l 

:aıu2 tuıs~·ll ·npıo .ıııpU)\'§\"8 lf05 aJaıa.\lJ>t!tt nq (sqOH) 

.1..ı]Sll'i "l'VlO .mq:>aw ~~Wl.l~t:!> "CWtp.rn.<: 1 (U<lF)Ul 

·l'S) sısn'i uaııq \JaraR'l}>t!tl pıu auıq\q't?s uıupıq .ıaq a.\ 
uu.\ımq 1.ıaıwıs.u umnq 'pJo•ı ·lftı!lmt ·np.ıo.<:nw10-.\ıı10~ 
l[ıJWlllIUl? ıunaqa31funuı <ıA uu\lw uı.ıaımısa.ı 13lll>ilf'Eq 
uu.\ıW!·~ ~.l!HJ .ııq5ıtı l!PUilfli'lrtl 1.ıaıf;ı >t!ıapnıısv 

·sıw1 !.ıaıwısa.ı uıw!.ıaıpa.'.> wıuaq ısdatı uı.rnı 
~unq Pl 1Q.&1p urnq11q 1mı\na "'l!~ap ;nnw .ııı\en -

·.ıo.\ızu;:>q o . .\aznuı J!Q ıı;u.ına -

saı a~o~ı }I!°Pfl>I 

189 KÜÇÜK I.A>RD 

cinden kızarmıştı. Mis (Viviyen) ayrı1dı'ktruı sonm 
(Dik) dedi ki: 

- Şimdiye kadar gôrdüğilm kız! .:-ın en gbzcli. Böy
le olduğuna hiç şüphe yok. Kız değil, canlı ~:çek ... 

mzla çocuk geçerken herkes her ikisinı:' de bakı
yorlardr. Parkta ba:p·aklar temevvüç ediyor, oyuni:ı.r 

oynanıyor, taraf taraf danscdilıyordu. Biitün gi.in kü
çük Lord adet.fı sandet ic:indc yüzüyordu. Go~Unc her
~y giizel ve cazib görünüyordu. 

Diğer bir mes'Ud adnrrı vardı ki o da ihtlyar Lord 
~ai. Daima '"Unvana ve servete sahih olmakla beraber 
nadiren saadet yüzü görmüştü. Şimdi mcs'mt olabilme· 

sine sebeb, ahlak ve tabinHnin -epeyce iyil~'"JJJesi idi. 
Birdenbire hafidinin kendisini zannettiği kadar ahlak 
sahibi olmam1şt1. l<'akat hiç olmazsa şimdi birşeye 
raptıkalb etmişti. Çocuğun masum, fılicenai> kalbinden 
çıkan sünuhatı tatbik etmekte zevk buluyordu. Bu pe • 
'Jdilü. bir mukaddime idi. Oğlunun karısı hakkındaki 

~issiyatı günden güne değişiyordu. Etraf ve civardaki 

ahalinin iddiasına göre gelinini scvıneğe !nışlamıştı. 

Tatlı sesini işitmekten ve güzel yüzünü görmekten hoş
lanıyordu. Koltuğuna uzanır ve genç kadınla c:ocuğu 

::;eyr~derck biribfrlcrilc olan konuşmaların;:ı kulak ve
rirdı. Kulağına akseden kelimelerde hep Lordun tanı

madığı tarzda bir muhabbet ve şefl:::ıt vnrdı. İhtiyar 

Lord, Nevyorkun küçük bir solmğmda oturan bakkllaı·ln 

tanışan, boyacılarla dost olan Jıafidinin, n.çin buna 
rağmen, herkesin iftihar edebiieceği \'C hatti'ı bir !ngi· 
Jiz . Lortıuiuna varis yanmakta zevk bu1ar:un kibar v~ 

N. f) s 

. "·,p.ıorı ap au '.ıuA lll.lllO~S!.llJ au :cpt:31 
·JJ:lWV ···r.JJOSnl{ )f05 l'Clfllı!l ·00:ıa11a1w<lW .ııq !h! lf!!l! .JU) 
-ıınıp; uı:~~u1 aA 5na!J ll:J!!laınv ı:.ıuas ·w1Ja:ısı .>f'Bwun1nq 
unıu.\ uao11 ·wamal1:i! :Ji:iWl!~ a.ıazn 31-cw:u>ı -epv..:o -

GU01 )If);5!))1 261. 

R'.ÜÇ(iI\ LORD t89 

asil bir çocuk kaljığıııı ~ımdi -'nlıyc.rclu. Bı:nJn Lebt. bi 
armc:.:1indc ali cenah. ve saf bir ka1b bulunmasından iba
retti. Çocuğun bii.lün düşüııcelemıe annesi balmn olmuş 
ve çocuğa başkalarım düı~ünmeği öğretmi!,;':.İ. Çocuk 

muM.cşcm bir hayat geçirmemişti. Fakat saJe Ye MU· 
habbetkıir olduğu için herkesin nazarında ~~yam mu

h :!bb:.:ot küçiik bir insan olmuştu. ''Hakiki lıir asiizade 
olarak doğmus,, denilen ~ocuklar, lıep hu giul tceirut 
altmch büyüyen c;;ocukh:rdır. 

Sencıdevriy; günü Lm·d, (Scdrik) i lıiç g..;zocıı kay
bel'llemiş, parktaki ahali arasmda doln~rn:ısmı, tam
dıkla1·ile konu~mnsını, sağa :rola nezaketle seiam \'çr
nıcsini, dostlnr.ı Mistcı· .(Hobs) i~e (Dlk) i e:ğkndirmcğe 
çalışmasını, annesi vcyah4d Mis (Vi\•iyen'I ın ynmn· 
da durarak lakırdı dinler.ıes:ıu da:ma kal'§ıdan karşıyıı 
ta kib etnıişt i. (Sedrik) in tarzı hıırcketinden son dere
.cedc memnun kalnu~tı. Hdc mühimce kiracılar için 
ziyafet salonu diye hnz;rhman büyük ~ac!ır;ı, girdi~<I 

zaman ıncmnıın:yeti Eon dereceyi buldu . 

Buradaki misafirler eğ~m~ğe başlaınış!aı:ıdı. Ev
,.c;;: Lordun ~refine açıldı." Şimdiye kadar kiracıların 
J.-orduıı ismini bu kadar şevk1e yac1ctmelcri lıiç vakt 
dcj:ldi. Sonrn hazirundan bii'i küçük Lord (F.avntle. 
roy) un sıhhathıe ir,ilm0 sini telt1if etti, fü.h._.;.k Lorc: 
a1ıali tarafından sevilip scvilmcdıği hakkmöa r.. • r<' 
kndar ~üpbe vaı'Sa sofrn etrafında hasıl olan m 

bu şüpheyi gidermeğe kafi iui. Herkes sesi l)Jduı.u 
dar bağırıyor, kadehler lmılırcasma. şakırdıyo·· t" .k• 
gürültüleri bidbirini takib ediyordu. Bu saf kalpli ·a· 
sanlar. küçük Lordu o kadar seviyorlard1 ki Loıdun 

' 
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SATILIK, KiRALIK 
Müteferrik ve 

EV, ARSA, 
• 

saıre 
SA.TILIK KAGiR HANE 
4 - Beyoğlunda 1stik1fil caddesine ya

kın Bekir sokağında 10 numaralı 
9 odah bahçeli ve ayrıca çama~ır
ltğı ve çamatırlığında iki odayı ha
vi kagir hane ıatılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 
S - Çemberlitaşta Peykhane caddesin· 

de kagir 18-20 odalı iki kapılı dört 
katlı apartıman tertibine elverişli 

.,e hali hazırda dahi müfrez dairele
ri bavi kagir bane çok ucuz satı -

Iıktır. · 
8.\iILIK MÜFREZ ARSALAR 
1 l - Maltepe ile Bostancı arasındaki 

Küçükyalı istasyonu ittisaliode 17 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 

arşın Hatlar uygundur. 

YÜZÜK TAŞI GlBl KIYMETLi 
ARSA 

32 - Pangaltı civarında ıki yüz kil· 
sur arşın arsa makluan 1200 li
raya satılıktır. ı;afsilat almak 
istiyenlerin Servisimize müra
caatları. 

33 -Arı kovanı bulundu başka mü· 
racaat ~dilmemesi. 

Vakıt Propaganda servis.i 

GENÇ, BiR BAYAN iŞ ARIYOR 
34 - Ortaokuldan mezun genç bir ba

yan iş arıyor muhasebe, riyaziye 
ve daktilo işleri yapabilir. Arzu 
edenlerin Servisimiı-e müracaat
ları. 

BİR BAY AN iŞ ARIYOR 
35 - 20 yaşmJa bir bayan yazı ve he- 1 

t::ıtuRSA 
16 ~ 5 - ~37 

Shalarmda '.fıldnr lfattUI obuılıU. UM 
rt.de m~ ıon:ol4l'rdb. KıllıQlml&L 
«an& U de kaparue ıuatq r~·atlanrur. 

PARALAR 
• :Sterim ıô27 - l'ezt"ta 
•Dolar L;?;; - •Mark ;!8, -
•Frank lU- •Zloti 23 -
• Uret 12;; - • Penıı:-o 2.ı. -
• Selçlka Ft. 1:14- ·~y l-l-
•Drahmi :?3- • Dlnat ~o:ıo 
• lııvıcre F1 • :>i:i .• Yen 
• Levs 23 - • Kron l.svec; 3:.! -
•Florin 66.- • Altı:n lO;)O -
•Kron Çek. 7:> - • Hıı:ık.Dol 2=xl -
• Şilin AVU~ 23 ;;o 

c L. K L l:. ~ 

• ı..onllr• G2i •Viyana 4 20-.?;) 
• Neryorlı O,ifı7j • lı4Ac1r1.0 13 S~r;;> 
• Pertlı li 7LJ • Bı.-rlln l tl\Ji;) 
• MllA.ı:ıo il 1~1:.>o • \'artuY• .,ı IG30 
• BrtUı.ııe.ı 4 Gi3i • Sud&pe~t~ 3 <J&ı6 

SA.l'lLJK APARTIMAN 
1 ~ - Arnavutköyle Bebek arasında sab işleri arıyor. Arzu edenlerin l • cennrt 3 413ô • Hı.-ı~ı-u ~4 :.o:.o 

• AUna ~7 30 • Bllkret 107 18 4 

sokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda • 
lı hamamJ havi apartıman satılık· 

trr. Son fiyat 5000 liradır. İstek · 
lilerin servisim!ze tnüracaatlan. 

Servisimize müracaatları. • sotya (,3 S!l7:ı • Toltohamı. 2 7-1!1 

SATILIK APARTIMAN ARANIYOR • Amıııtmısm l.4~;, • a.toskoYı :?S gg;> 
• Pral ~:?.6.!JO • Stt\kbolm 3 mıg2 

36 - T:ı.ksim, Cihangir, Maçka taraf- •----------·-----_., 

SA.tlUK KAGiR KONAK 
l5 - Ni,antaşında birinci sokakta on 

beş odalı Marmara, Boğaza, Ih· 
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkalad!si ve ll· 

partıman tarzında taksimatlı. ha· 
vagazr tcrkos, elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak mali 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları 

SAl'tLIK EV ARANIYR 

larında deniz nezareti olmak şar
tile on on beş bin lira arasında 
yeni yapı ve konforlu apartıman 
aranıyor satmak istiyenlerin 

37 -Arnavutköy civarınd:ı denize alt
mış adım mesafede 9 ila on birı 

metre murabbaı arsa satılıktır. 

Depo, apartıman, otel inşasına 
çok müsaittir ve fiyatı çok elve
rişlidir. İsteklilerin Servisimize. 

MÜFREZ ARSALAR 

38 - Çengelköyünde sahilde satılık 

müfrez arsalar mevcuttur. 
TaJiplcrin Servisimize müracaat. 
!arı. 

iŞ ARIYOR 

39 - Ortamek tepten mezun bir Türk 

ESHAM 

J.ş Bankası ~~so 1'1'•mYa, 
-'.badı>IU ;?"130 • Çlmen•.o 1520 
Kejl f•ı.yon Det. 

Ştr ARVT1V . 19ırll Oel 
• Merku Bno\157.- Balya. .. . -

U. Sl~orta ,- Şark. ta ICF• -
Bomontf g,. - relefOll 

stlkrazıaır Tehvına~ 

• 1933 T .Hor. ı .18 60 IC!ektrtlı 

• D 18 ~;; l'ram••J • • • 
• . .. m ısıo Rıbtnn 

C..Uk.Dıtbl'f ıı;;- • Aıuanıu 1 4U 10 
• ErgeıJ tıUk. tr:>- A.nlldolu U ıo. t:ı 

192Jol A lıl ()() ,\ rutıJoln il) 

8. Errurı.ıro 97 . llUmessfl A H-
20 - Fener yolundan Boıtancıya kadaı 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
ınazbut satılık bir ev aranıyor. Sat· 
rnak isteyenlerin aon fiyat ve eve 
dair izahat1ari1c servisimize müra · 

.. <:aa tları. 
genci 20-30 lira ücretle bir ti· ••--• Cr Ihsan Sami 

TiFO AŞISI 
•l.\ rtLJK YALI ARSASI 
21 - Osküdarda Şemsipaşa nam ma· 

halde Direkli yalı arsası namfü 
maruf iki bin beş y·:.iz metre mu· 
rabbaım m5tccaviz ve kırk nıet· 
reden fazla sahili bulunan bir ar· 
sa derunundaki köşkle veyahud 
ayrı ayrı satılıktır. Görmek için 
V AKIT Propaganda servisine 
müracaat. 

SATILIK OTOMOBlL 200 LiRA 
: 'J .. -Takside çahşır, hususi için çok 

.elverişli nz benzin serf eder, las. 
tiklu! iyi bir halde. 

Karaköyde Şal benzin deposuna 

müracaat. "V. P. 1458,. 

lilJLUNMAZ FIRSAT 
31- Şişli ile Bomonti arasında çok 

itinalı yapılmış sekiz odalı mo· 
dern ve kübik kargir ev satılık~ 
tır ve bahçesi çok muntazamdır. 
Arzu edenlerin Servisimize mü· 
r:ıcaatlar1. 

cari müessesede çalışmak isti· 
yor. İtibari kefalet verebiiır. İs· 
tiyenlerin Servisimize müracaat. 
!arı. 

MUHASJP 

40 - =rtcart muhasebe malt'.lmatı olan 
bir genç her türlü yazı ve muha
sebe işlerinde çalışmak üzere iş a
rryor. 

İsteyenlerin servisimize müra
caatları. 

VtY ANALI MUREBBIYE 

41 - Viy:nalı ve diplomalı bir müreb
biye iyi bir aile nezdinde çocuk 
bakımı için iş arayor. Arzu eden
lerin Vakıt Propaganda servisine 
müracaatları. (V. P. 1540) 

tŞ ARAYOR 

42 - Şirket veya müesseselerde oda
cılık istiyorum. ilk tahsilimi bi • 
tirdim. Eski sigorta şirketinde ça
lıştığıma dair elimde bonserv:sim 
vardır. 

Bunları almak veya satmak istiytl'llcrin ve bu işlerle alakadar olanların 
llkara caddesinde VAKIT Yurdunda VAKIT Propaganda servisine müracaat-
11. 

Mühim kolayhklar 
;ıa.ğıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • 
i\tı olanlar. 
~ir Telefon 
~ir mektup 

Bir Kart 
Bir ariam göndererek 

veya b:zzat gelerek servisimizle 
temas etmelidirler. 

AK iT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza hizmet olmak u. 
;re aşağıdaki hususlarda kendilerine 
~tın olacak kolaylıkları kendileri gibi 

ı~!iinüp halledecek, işlerini görecek -
t: 

......, Mobilya, eşya vesaire satmak ve

a.. alınak iıtiyenler, 

': l{atip, muhasip, hizmetçi, aşçı, i~çi 
tıYcnıer ve bu hizmetlere talip olan-
t. 

~' l<iralık, satılık ev, apartıman, <.ilik· 
11

• Il'lağaza arayanlar. Kiralamak, ki
Ya. "ermek. Almak veya satmak is • 
.Vcnıer. 

5 _ Otomobil almak satmak veya iş 

!etmek istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tam!? 

ettirmek istiyenler. 
7 - Tercünıe ettirmek veya terclimc. 
ter yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN . 
DA SERViSi) nde bu i~lerle meşgul 
olmak üzere ayrıca bir bilro vücuda ge· 

tirmiştir. 
Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.· 

maz. 

Tifo ve panı.tifo hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu-
afiyeti pek emin ta7.e 38J<iır. Her 
eczahanede bulunur. Kutusu: 45 

kuru~tur. 

i 
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Devlet DemiryoUarı ve Limanları 
~şletme Genel Direktörlüğünden 1 
Aile gruplarına mahsus tarife tevsi ve 

tenzil edllmlştlr 
Aile tarifesinin iicrctleri Ankara - Çankrrz Filyoı, Ankara - Konya 

F 
. , 

evzıpaşa - Diyarbckir, Malatya - ~iv:ıs, İzmir - Eiridir - Afyon lc111mla· 
unda mühim nisbctlcrdc indirilmiftir. 

Bu tarife, aile gruplarının teşkili noktasından da tevıi edilmittir. Ayni ıoy 
adını taşıyan aile mensuplan, akrabalık derecesi annınakıızın gruplara &i:cbile • 
ceği gibi gruba dahil oJan muayyen cıkrabalardan herhangibirinin soyadrnı taıı • 
yan diğer akrabalar da gruba dahil olabilecektir. Bu yeni tadilat, 20 Haziran ı 93 7 
tarihinden itibaren mer'i olacaktır. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edil
melidir. (1593) (344P) 

Devlet Demiryolları ve Limanrarı 
işletme Genel Direktörlüğünden: 
Hayderpflşa. Gebze banliyö tarifesi 

değiştlrllmlştlr 
Bu değişiklikler rncyanmcla: 

1. - Bilhusa Tuzla ve Geb7e ıtıü:ıascb~tlcrine ait ücretlerde mühim niı • 
betlerde tenzilat yapılını,. 

2. - Abonuman karnesi usulü liğvedilerek yerine bütiln banliyö ücretleri 

üzerinden müh!m nisbetlerdc tenzilatı havi ve her gün iıtenUdiii kadar ıeyahate 

müsait abonuman kartr (serbest sC'yıı.hat kartı) usulü ikame edilmif ve müteza -

yit nisbetlerde tenzi12.tı havi 15 günlük. aylık ve üç aylık kartlar daimt banliyö 

yolcularının istifadesine arzolunmuştur . 

Yeni tarife 1 temtnuz ı 93 7 tarihinden itibaren mer'i yete &irecektir. 

(1594) (3448)" 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Setınolrna komisyonundan ı 

1 - Şartnameleri parasız olarak ko misyonda.n alrnabilecek olan cinı, mik • 
dar, tahmin bedeli, ilk teminat, alım tarzı eksiltme gün ve ıaatleri aıağıda yanlı • 
dır. 

2 - 'isteklilerin şartnamelerinde yazıldığı şekilde belli günde teminat ve 
teklif r.ıektupJarınr komisyona vermi' ol :nalan. (1603) ( 34'44) 

Cinsi 

Zincirli şaph 
yular başlığı 
Naftalin 

Ccığ torbası 

mikdarr 

34i5 Ad: 

800 liralık 

218 Ad; 

,. 
' 

Beherinin 
fİ<ltı 

250 Kr. 

33 Kr. 

150 .Kr 

Uk teminatı Alını tarzı Eksiltme gün 
saat 

651 L. 56 Kr. Kapalı zarf S/ 7 / 937 cu-

60 L. 

24 L. 53 Kr. 

martesi 10 

Pazarlık 5/7/937 pa· 
rartesi 10 

Pazarlık 5/ 7/937 pa-
zarttsi 15 

'· 
\ \ 
~ , 
, '· ,, ~ 

'! \ 
~ ~ . . 
1 •. 

! '· :. 
• t 

...... l.>erı vermek veya almak istiyen-
r, 

Vakit Propafanda Serviıi 
Vakit Yurdu Atıkar. Cad. Istanbuf 

Posta kutuıu 46 Telefon 24370 
Telgıraf: Propaganda Yakıt 

' • • 1 • 1 .: : . • ' . ~TÔRK\VE i.S B,L\NkA~\---
41'\ 
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LiKiT 
YAGLI 

YAGSIZ Ti 
Saçlara parlaklık ve yumuşaklık verir, şapkasız gezen Bayanlara ve Baylara 
yağsız NECiB BEY Briyantini tavsiye edilir, mutlaka bu briyantini alınız. 

OSU: Erni . nü o 4 ECıB-BEV 

Kültür Bakanhğından: 
1. - Orta okullarda Türkçe, Tarih-Coğrafya, Riyaziye, Tabiiye, Fransızra, 

Almanca ve İngilizce öğretmem olmak istiyenler için bu yıl sınav yapılacaktır. 
2. - Sınavlar l eylUl çarp.mba günü İstanbul Universiteıind~ başlıyacaktır. 

3. - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) - Türk olmaları, 

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

miyctleri olmadığı hakkında Mahalli vilayet veya kaza idare heyetintlen Oir maz
bata ibraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu kayıttan müstesna o
lup mensup oldukları daire amirinin vereceği vesika kafidir. 

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

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

Öğretmen okullarından mezun olanların en az iki des senesi öğretmenlik et
miı bulunmaları gerektir. 

4. - Gerek sözlil ve gerek yazılı aınav sorulan ttniversite ve Yüksek öğ
retmen 'lkulu talebesinin takip ettiği ldera müfredatından seçilecektir. Bundan 
başka sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktır. 

5. - Namzetler sınavda kazandıkları takdirde 1702 numaralı kanunun 1. in· 
ci · ddesinde gösterilen dereceler dahilinde herhangibir orta öğretmen okulu 
yaröğrc!menliğine atanacaklardır. 

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

A) - Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 

B) - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalarının asıl veyahut 
auretleri. 

ru, 

C) - Hilsnühal mazbatası, 

D) - Mahalli kültür idaresinden numunesine tevfikan tasdikli sıhhat rapo • 

F) -- Mahalli Kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş. 

F ı - Altı adet 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuı: fotoğrafları, 

Bu vesikaların en son 1-8-1937 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmiş 

o!.n::ı. !l ı lazımdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya evrakı müsbitesi 

no' :!ı:n t;önderilmi~ bulunan istndalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. 
(1455) (3191) 

Telefon abonelerimizin 
nazarı dikkatine 

lstanbul 1 ele/on Direkt"örlüğünden: 
1937 - 1938 telefon rehberi tabettirilmek üzere olduğundan halen el 

de bulunan rehberde büyük harfle, meslek srrasrnda küçük ilanı bulunan abone

lerimiz 3-7-937 tarihine kadar yeni rehberde devam eıdip etmiyeceklerini 
bildirmedikleri takdirde buna ait kararname mucibince ilanları yeni rehberde de 

aynen neıredilerck tarifesi mucibince ücretleri tahsil edilecektir. Bu kabil vazi· 
yette olanlarla yeni rehbere bu ıekildekayıt arzusunda bulunan abonelerimizin 
Abonman dairesine müracaat buyurmaları. (3313) 

• 
iŞ adamlarına ve 

Mühim 
müesseselere 
fırsat 

Jstanbul Telefon DirektiJrlüğünden: 
1937 - 1938 telefon rehberi bastırılmak üzered:r. Telefon rehberi 16000 

adet basılacak, abonelerimize dağıtılacak. memleketimizin büyük §ehirlerile bütün 
ecnebi memleketlerine gönderilecektir. Buna binaen bu rehberler en kuvvetli, en 
pratik ve en verimli bir propaganda vaaı taaı olacaktır. Bu 16000 telefon rehberi 

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

yilzden ilin veren zevat kendi ihtiyacına, mesleğine ve arzusuna göre istifade et
mit olacaktır. 

:tıini, mesleğini, mamulat ve mahsulatını velhasıl her türlü varlığını her • 
ke.e, her muhite tanıtmak için iyi bir fırsat olan telefon rehberine ilan veriniz. 

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

HAZIR ve ISMARLAMA 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
12 ı 6 ı 1937 vaziyeti 

AKTiF 
lla&aı 

AJtm ut! ldloeram 21.0IS.971 L.29.600.029.11 
Banknot. • • ı · 12.443.840. -
Ufaklık, • • ,, .73~.~50.74 

Da.bildt>kl Ma.lıablrlel' ı 

fürk liraaı : • 
Hariçteki mu.Jıablrlerı 

A.ltm ~ ldloı:Tl.t 6.054.47-~ 
A.ltma tahvili kabtl 8erbelıt 

dövizler. 

iL. .718.461.14 

7.109.521.60 
1 

117.366.47 

Lira 

42.782.719.85 

.718.~61.14 

Diğer dövizler ve borÇJu 

ltllrtng bakiyeleri • • • • 41.2'll.892.23 48.4•8.780.30 
11.azlne taıa Yll.leri ı 

PASıP 

l!lıermaye • • • • • • 
thtlyat akçeııl: 

Ad! ve tevkaJAde. • 
Hususi • 

• • • . . 
1 eclaVUJdek.I Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı oaktıye 
Kanunun 6 .,,. 8 lnd maddeo 
ıertne terltka.n bazi.De tar~ 

2.105. 172.40 
4.516.007.7( 

L 158.748.563-

dan nld tecii,.at. .. L 13.496.827-
Deruhte edilen enalc D&kU}'9' 

b&ldyMt. ' L145. 251. 736-
K&rfılıtı tamamen altm olarak 

1 j.000.000-

6.621.1so. ıo 

kal'filılt- L 158.748.56.l-
Deruhte edJlen eTr&lo naktlyt 1 

tedntlle lllnteo nzedilen "L. 19.000.000-
Kanunun 6 ve 8 lnc1 mad-
delerine te't'flkan H&zfn• ~ 

Reukont mukabUI U&Yeten ıecı.J,. 9.000.000- 173.251.736·""' 

fmda.ı:ı Taki tf'dtyat. ,, 13.496.827- 145.251.736- •ued. l 
ftrk u,_ .. " ... " 12.1so:s45~ 

Hazine bonoları. • • • 
T\car1 ae.netıır • • • • • 

1 
iL 4.000.000.-
~,, 29.~7.810.67 33.3.17.810.67 

DITla l'aüıılütl ı 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler n alacaklı 

!lebam "' T&bril&ı cD-4aal: 1 
SDerubte edtlen eTrala naJL. 1 1( il rfDI[ bllkfyeJerl • • • 

llaht.ellf • • • • • 
t 1.081.52 

.24.92.;.318.52 24.926.41·0.C.f 
1 13.92().()65.32 

tl )Uyeııln kaf'Jllıfı eeham •t L.37.499.550.47 
{t.alıYfl l t ı tlbaı1 kıymeti e 1 

8 Serbfft •ham •• ta.h...Ult L. 3.761.517.49 41.261.067.f?6 
A nntılar: 

A.ltm •e dtm ozenae 
T'ahvtlAt Ozerlne J

L 64.931.60 
L 7.526.111.84 7.591.043.44 

RINM!d&rtar 

Hah telli 

2 Kart 1983 t&rlhlnden IUb&rea: 

Birinci sınıf Operatör 
Or.CAFER TAYYAR 

Umumi cerrahi ve sinir, dimağ 
cerrahisi mütehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistan. 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik • "Yüz, meme, karm bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğwn 

mütehassısı 

Muayene: Sabahlan M n cc !I nen 
8 don 10 a kadar il U 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

No. l Telefon: 44086 

Sahihi: ASIM US 

Nesrlyat Direktörü: Refik A.hmet Sevengiı 

4.500.000-
12.578.307.45 

1 336.400.~_L 

Kapalı zarf usullle eksiltme llAnı 

istatistik Genel Direktörliğü Eksiltme' 
ve ihale Komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan iş tahminen 35-38 forma ~ 
lediyeler istatistiği ile 5-7 forma tahmin olunan muhasebei hususiyeler istat~~tı ~ 
ğidir. Belediye istatistiğinin tabı adedi 7 50, muhasebei hususiye istatistigııı 
500 olacaktır. 

2 - Her iki eserin 16 sahifelik beher formasr için 40 ar liradan tah~ 
olunan baskr bedeli 1800 liradır. .. U) 

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

4 - Teklif mektuplarile % 7,5 muvakkat teminat vesikasının eksiltme açıl
madan bir saat evvel Komisyon Reisliğine verilmesi lazımdır. Şartname Koııılf 
yon katipliğinden istenebilir. Nümuneler Dairede görülebilir. (1409) {3129) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 1 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 

12.000, 10.000, Bundan başka: 15.000, 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 

iki adet mükafat 
10.000) 
vardır. 

liralık 

liralık 

DiKKAT: . 
Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü alqam.ma kadar biletinı dr 

ğittirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten aonra bilet üzerinde ki hakkı sakıt olur ... 

OSTCM 
PARD sa 

PA TAL 
Son l'lloda Kumaşlarla Ucuz, Şık ve dayanıklı 

YALNIZ GALATADA MEŞHUR E E i.. s v o R 
Elbise Mağazasında Bulacaksınız HAFTA IK ve AYLIK 

Tedlyatla dahi mı.ıamele vard•r. Telefor1 43..503 


