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Posta kutusu: 46 (fstanbul) .. l) .,, 

Telgra! adresi: Kurun . fstanoul 
Telef. 21413 (Yazı), 24:i70 (idare) 

~-~,KURUN----. 
Hlzmel kuponu 

Bu Jıuponu gazete idaresine geUren.ler; 

1 - KU!;Uk l!Anlarını parasız baaUnrlar 

2 - Kurur.un beklmlerlne paraaız baktın 
ızrıar. 

S - Hukuk ve mali mUıavlrlerlne bez 
tUrlD kanun yollarmı parısız ııorup öğrenir. 

Almanya ispanyaya ateş açtı! 

' harb gemileri Balcrm adıılnrın dnn gelcr<'l• İspanyol limanlarını 

\..... topa tuttular .........___ _______ _ 
S Dünkü bütçe müzakereleıinde 

_ıhhiye, Nafıa ve Dahi
hye vekillerinin izahatı 
ls'- ~ l(a.n işleri - Demirgollarımızın 

ı, .. ~i)tuf ı - Pulls teşkilatının 

~ kuvvetlendirilmesi 
'Qı ~ka.~~· 31 (Hususi) - Mec· ı cem'an 16.625 hanede 63.936 nü
~lı b··QRunkü toplantısında 1937 fus vardı. Bunlara yapılan evler 
\ht~~Çelerinde yeniden açılacak 6739, tevzi edilen çift hayvanatı 
\ b· ıf fasıllara 36 milyon kü - 3570, alınan pulluk 1440, araba 
~t-ril~rı. liralık fevkalade tahsisat 59 dur. Bendeniz bu vaziyette te-

'•ııı eıi hakkındaki kanun layi- sellüm ettim. Bu suretle bu gel -

Kontrola memur Alman z11 lılısının hühumefçi tayyaı eleı· 
taı atından bombaı·dıman edilmesi üzeı ine 

Alnıan harp genıileri bir lspanvoı 
şehrini topa tuttular 

ltalya Almanya ile beraber 
Fransız donanması Alman donanmasına karşı 

muhtelif limanlardan yola çıktı 
Almanyanın ademimüdahale komite-! 

ıi tarafından İıpanya ıulannda kont- ı' 

role memur edilen "Deutschland,, zırh

lısının, Palmada, hükumetçi tayyareler

tarafmdan bombardıman edildiği 

ni ve gemideki askerlerden 23 

ki,inin öldüğünü, 80 kadar yaralı oldu· 

ğunu, dün telgraf haberi olarak, yazmıı
tık. 

Bu hadisenin vahim netice venneain

dan korkuluyordu. 

Hakikaten, Alman zırhlmnın bom

bardıman edilmesi üzerine, İspanya ıu· 

lanndaki diğer Alman harb gemileri İs

panyol limanlarını topa tutmuıtur. 

Haberleri aıağıya dercediyoruz: 

Berlin, 31 (A.A.) - Alman istihba • 
rat bürosu tebliğ ediyor: : 

Demirli bulunan Deutschland zırhlı 

sına kar§r kızıl bombardıman tayyare • 

leri tarafından yapılan caniyane suikas
te bir mukabele olmak üzere Alman de. 
niz kuvvetlerinin bu sabf\h Almeri:a 
müstahkem limanını bombardıman et • 
tikleri resmen bildirilmektedir. 
Limanın tesisatı tahrip ve kızıl ha • 

sım bataryaları susturulduktan sonra 
mukabeleibilmisil hareketi durdurul ı 
mu~ ve bitirilmi~tir . 

Gene resmi bir membadan bildirildi. 
ğine göre, İspanyol sularında bulunan 
Alman deniz kuvvetlerini takviye etmek 
üzere bazı Alman harp gemileri derhal 
yola çıkacaklardır. 

Koelinsche Zeitung. şöyle yazıyor: 

"Valancia Marksistlerini ademi mü _ 
dahale kontrolünü ifa eden harp gemi. 
lerine taarruz etmeğe sevkeden bir tek 
sebep vardır: 

''Beynelmilel bir ihtilaf çıkarmak.,, 
Bu ihtilafın nereye varacağını şim -

diden tahmin etmek mümkün değildir.,, 

Valancia, 31 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Bu sabah erkenden bir Alman zırhlısı 

ile 4 muhrip ihtarda bulunmadan sahile 
yedi buçuk mil mesafede durarak şehrin 
üzerine ateş açmışlardır. Birkaç bina 

harap olmuş ve birçok kişiler ölmüş ve 
yaralanmıştır. 

Sahil bataryaları 70 mermi atmak 
suretiyle mukabele etmişlerdir. Görü • 
nüşe göre muhriplerden bir tanesi ya • 
ralanmıştır. 

Harp gemileri takriben 200 mermi 

atmışlardır. Mermiler, şehrin her tara. 
fına ci:işmüştür. Bundan sonra Alman 
filosu arkasından kesif bir duman bıra
karak uzaklaşmıştır. 

FRANSIZ BAŞVEKiLi KONUŞUYOR 

Paris, 31 (A.A.) - Başvekil Blum 
biribiri arkasından Sovyet maslahat • 

güzarı Hirşfeld'i İspanya sefiri Ara• 

quistain'i ve İngiliz sefiri Eric Phipps'i 
kabul etmiştir • 

• (Soııu : Sa. 4 Sü. 1) 

\ 

l Qll rı ~Üzakeresi yapılmıştır. mit ailelere verilmiş olanlardan 
't \t funasebetle söz alan Sıh - maada 9886 ev, 12803 hayvan ve ı1 t~kı0e Jtiınai Muavenet Vekili 12803 pulluğa ihtiyaç vardı. 
~i e; l\efik Saydam iskan mese· 936 senesi zarfında Kösten -

l,~~afında demiştir ki: ceden evvela 939 evde 3819 Ro· lliihıinwt~·i tay) arelcrin bombardıman <'ttildrri A imarı :.:rrlı/ı,.ı Vcutsclıland 
~,d:~ işleri vekaletimize dev - men ve 4200 hanede 16295, yine ------------------------------------------

~İıt iu zaman, Trakyaya Bul· Romen ve 2794 hanede 11381 Bul ou·· nyay D laştı m 
l,s~lldan gelmiş 2152 hanede garistanlı olmak üzere, 7933 ha- 1 O 
4ede llÜfus, Romımyadan 7443 nede 31495 nüfus memleketimize 

~l?s28S57 nüfus, Yugoslavya- kabul edilmiıtir. Malfımunuz ol - Bu f evkalti.de eğlenceli, f agdalz, 
"dcııu hanede 1167 nüfus, ve A- duğu veçhile bunlar doğrudan 
~7s~u~.~~~-tcl~,.~erlerine gel- doğruya devlet elile ve devlet teı- heyecanlı seyahat romanı 

~~-~-üfı-~-İ-Z_İ _m_rsor_ııı~_"·k-
1

f;~ Bugün KURUN'da başladı 

~!1~atla alamaz mıyız? 
~ec 

ek satanlaı aıasında bir anket açıg~ruz 

Amerikalı güreşçiler 
meydao okuyor 

"Yenmeğe de, yen il
meğe de r(lzılJız. 

Fakat kimse yok/,, 
Şehrimize profesyonel pehli -

vanlarla güreş yapmak üzere g~
len Amerikalı güreşçi Bulkumar 
ile meneceri ~ pehl~van ~ibesko ı 

( ~Otl il: ::ia. lJ :511. 3) Ti ta;yna' 1ııra anlattığı garib nıcmle lcct lcrderı birinde: l' cngc~ yarı~ı ..• 



2 - KURUN 1 HAZiRAN 1937 

Bulgar gazeteleri ne 
demek istiyorlar? 

Bir Trakya, bir Makedonya, bir 
Dobruca öyle küçük ağızlara lokma 

olabilecek şeyler midir acaba? 
Sofyalı meslektaş 

larımızdan (Zar
ya) gazetesi, meş
hur Bulgar ihtilal· 
ci şairi Hristo Bo
tefin çıkardığı 6() 

y_ıl evvelki ga

zete kolleksiyon· 
lannı önüne ala
rak., Türklük aley
hine vaktile yazıl· 
mış bütün makale
leri yeniden b;:ıs

makta ve bugün· 

~ 
~ 

/.J 

kü Bulgarlığn o • 60 .o;ene <'l'l'r>l, bizim nh•ylıimi::p yazdığı mak11fe/,.,.; . of

kutmakta devam y11dahi llulgar ga::.ct<?lcri111le bugiin lm.~dmahttı olıırı 
etmektedir. me~lwr lJulgar Komitc•ci ı·c ~airi: llıristi Uoı,.f 

Zarya gazete • 

si birkaç gündenberi Botefle, ve 
Botefin bizim aleyhimize vaktile 
giriştiği savaşla meşguldlir. Bugi.in 
Sofyadan gelen 30 tarihli sayısında 
~(millet, bugiin dün ve yarın) baş
lıklı, ve 60 yıl önce Hristo Botef ta· 
rafından yazılmış bir makale var
dır. Bu makale, baştan başa, dünkii 
ve bugünkü Türklüğe hakaret eden 
ci1mlerle doludur. Biz bu ciimleler
den bazılarını buraya kısaca aldık
tan sonra Bulgar gazetelerinin han
gi emeller peşinde koştuktanm tek
rar sormak ve tekrar bunlara yeni
den bir şeyler olmağa başladı) de
rneği çok yerinde buluyoruz .. 

Hristo Botefin 60 yıl önce yaz
dığı, fakat, dün ve evvelki gl\nkü 
Zaryadct basıbn makalenin hulasası 
şudur: 

"Göz y~ı ve kanlarla mülemma 
1'üflii zincirlere bağlanan, iradesi, 
aklı, ci:;mi bu zincirler arasında in
liye~, ana/baba, kardeş, kız kardeş 
genç ve ihtiyar; zulme, namussuz
luğa, idama, zindana mahkUmdur
br. K·:-cali ve Dağlılar, Çerkesler ve 
T rılarhr milleti inletmektcdirler. 

Bu ltadar şenaat, yalnız (Asyalı
nın) havsalasına sığabilir. Bu kadar 
fen:ılıklar, Muraddan çıtak inkılep
~ısı Azizin yapabileceği şeylerdir. 

Bunlar bizim düne ait kanlı tnrih 
sayfolanmızdı. Bugün yine aynı 
haldir ve aynı kara talih, refah ve 
aynı zincirler .. ,, 

"Balkan yanm ndnsmda Türkle 
Bulgarm on!aş~:m:.sma imkan yckutr. 
:Türklerin vaadetıneleri hiçbir şeyi 
ifade etmez. Bu vaadlar, Japonya ve 
Çinde belki hu!:ul bulabilir. Fakat, 
Türkle Buigar yekdiğerine z:d ka
rakterli öyle iki ırktırlar ki, ne adet· 
leri, ne an'am:leri, birbirine uymak
tadır. 

"Bulgar hakimiyetinin Boristen 
başlayarak Türklerin id~resine ge· 
çinceye k~dar olan tarihini kanştı
nnız, göreceksiniz ki, bizim bütün 
mazimizi düpedüz Bizanslılara is
tinat ettirmişlerdir. Bulgar milleti 
ise onun b:ışmda bulunan hüküm
darlardan büsbütün ayn düşünceler 
taşımıştrr. Bogomil ve Samuyil za
manlanmb millette yine aynı dü
şiir:celer hakim olmuştur. 

Bunun netice3iledir iti, Yunanlı
lar, vaktile Bulgarictanı zaptetrniş

lcr, (Barb:u-) Türkler ise bu milleti 
kökünden kazıyarak ::ert aynkfo en· 
sesine b:.lsmışlardır. 

Ma:ımafih, taşları eritecek dere· 
cede şiddetli olan tazyiklara, elemle
re rağmen, Bulgar, çoluk çocuğu~ 

nun yanma kapanmış, Türkten kaç-
ı 

mıştır.,, 

Şair Hristo Botefin Türkler aley
hine baştan haşa küfürle dolu olan 
bu makalesi çok uzundur. Biz 
yalnız Zarya gazetesinin bütün ma· 

kalesini gazetemize basmnğa kalk~
şacak olursak, diğer Bulgar gazete
lerindeki çirkin yazılarla meşgul ol
mağa vaktimiz kalmayacak .. 

Çünkü, biz, stojerde basılan 
ve (Trakya) dan bahseden yazıdan
da bir parça bahsetmek isteriz .. 

Muhterem Stojef gazetesi, 191 3 
yılında Trakyada yaşayan Bulgarla
rın temsil ve temsil politikasından 
ka~tıkları için ekseriyeti kaybettik· 
lerini, yazmaktadır. 

T unadan lstanbula ve Adriyatik 
ı l•l • t ' • 

sahillerıne kadar on gün geni~lik ve 
otuz gün uzunlukta bir Bulgaristan 
dan bahseden Bulgar gazetesinin ne 
demek istediğini pek anlayamadık 
doğrusu .. 

P.omaklarla birlikte Şarki Trakya
da 308,000 Bulgar mevcudiyetini 
bu gazete bugün neden ötürü ve ne 
maksatla ortaya atıyor, bilmiyoruz. 

Bu Ya7Ilar, Köse f vanof hükume
tinden c:nce Sofyada çıkan Trakya 
gazetesinin sütunlarında görülmek
te idi. Bulgar hükumeti (Trakya) 

(Dobrice) ve (Makedonya) komi· 
tcle':İni resmen kapatmış bulunuyor. 
Bu komitelerde vaktile çalışan ve 
Mi-dye İnoz hattına kadar Şarki 
Trakyayı Türklerden, Garbi Trak
yap da Yunnnlrlnrdan istiyen bu §U" 

ursuz komite efradı şimdi acaba 
S~ojef gazetesi etrafına toplanmışlar 
olmasın~ .. 

Stojef ne znnrediyor sanki.. Bir 
Trakya, bir Makedonya, bir Dobrice 
öyle küçük ağızlara lokma olabile
cek şeyler midir ki, oralardaki Bul
gar çokluğunu ortaya koyarak, 
Bulgarlık arasında yeni bir iştiha, 

/.,orulra. bii\'İİ/; clt·imiz - .. 
O/;) ar, İ ~tmıbuldn ç;l.:mı 

IJ. Ft·ılıi 

frcırısı:.co 

/Jeyoğlu gt1zı•tı•si11in Lmıclra, mulıabi· 

rint• lmlurıd11ğ11 bir b<'yımnttn. Tiirl. 
• İııgili::: miirıawduıtı lwldnnclıı ~;;ylc 
tlcmi~tir: 

'·Tiirk - lnı;iliz ıııiiııa•chatmın hu· 
giiııkii kadar lıiçhir zaman do-tane ol- · 
ınadığı öylenı-bilir. 

'' R !. ·ı · . / I . - aşı'<' ;ı 11111:, AJllC ra :ı rıırr.-

ti csnasrnda, IJ. Eclcn·lc bir<:ol~ 't!f'frı 
giirii~tii. Bu gi;rii;:m<'lenfo ihi mernlr

/;ct rırasmda yapı lacah bir m isal.-m 
temelleri atıldığı iimid olunabilı'r mi? 

ki ta Beyaz 
lspanyol harbinin 

tarafları ifşa 
İ:'panyl>1 hiikfimetinin Jıu <lefa 

Milletler Cemiyetine 'ermi~ oldu~u 

319 şayıfalık Be) az Kitabın korkunç 
\ 'C ikuları ilıtiHı etti~i 'e J,.pan) ol 

harbinin biitün ı:;izli tcıraflannı, el 

:ıllınılan ıııiitl:ılı:ılelrriıı her rcplıe,.mi 
tnC) ıl:ıııu 1,oyıluğu ı;iiriillliektedir. 

n·:ı il) I::-.:pn·~~ gazete inin Cf•ne,·-, 
re ınuh:ıhiriniıı yazılı~ma giire, f.:pan· 
v:ı lıiikiinıt'liniıı Be, az K ituhı. chılı.1 . . 
ha-;:larıgll'm•ht , Lqı:ınya clalıili lıarhi· 
nin ııznnıa-.ımı :-elwh olarak ftal

,·a\'ı .. ;;,.,ıenııektı- , ·e f ,.,ı•anvaılaki ltal· • . t: • 

yan ~ı--kcr:l'rine. Homaılan. aray ar-
ıııa,.ını lıai7 olarak 'e '·Gizlitlir .• i~a

rctini luııııil lıulumn·uk ~iinılerilıni:; 

ol:ın tuliıııatı if~:ı etmektedir. 
İtalyan lha gcnnali ı\rn:ılıli'nin 

imzaı;ını tn--n·arı lıir 'P ikada. clt>rıİYoı .. . -
ki: 

''- Unutmı ·alım hi, biz lırr dn

!;i/wcla btırada. biiyii/; lwııı·c•tli ı·r 

,,cı·gili memlrl.:r.timi=in. Fa~i.,t ita/ya 
lıarb kuı'l'ctlcrirıin miimrsçi[/,.,.iyi:. •.. 

Guadalajara'<la mni;liıhiyetten cıon 

ra 15 Ma:·t 9:n tarihile \'C general 

Koppi imza~ilc lspanynılcıki "Siyalı 
:ılc,·., gijııiill iilf'rine giinılerilıııi§ olan 
hir Ye ikada. ..Bn giiniilliilerin km·

vci rnanc\ iyelcrinin hemen s:ığlaın

Ja,;tırılına-.ı Hizım olılui!u .. ta,·~ivc e· ... ., . 
ılilmckteılir. 

Bu 'cı;ikalar, f talyan esirlerinin 
fü:crinde \ 'C) a oııradan Gua<lnlajımı 

lıarh mcydannıcla bnhınınu~lur. 

9 l numaralı 'c:-ika, gene ayni mu

liarchcdc )lu~_olini taraf m<lan l pan · 
yndnki halyan Lejyonerlerine gü,..

ılcrifnıi§ hir te ... ci tclgf'.af ınm r oto~ra· 

f m~n kopyasını ihtirn etmektedir. 
'Mu ol ininin lm telgrafında ~İİ) lC' 

ı1eniyor: 

''llarbin taliirıi .<(ahin bir ruhla t<ı· 

lcib ediyorum. Çiinkii., l,cjyonr.rleri
mi:::in §m·ki. ı·c .~cbatı dii~manın mu
lıarcm<?tini silip sii pii rcccl.·tir. 

B,·ynemilel 1.:uıırctleri mağlillı 

cımeh lıt>m siyasi malıiycttc en yii/;

.<ıch hıymcti lıai::. olacalaır .. , 

l 16 numaralı \'C ika, gene foto~
rafik bir \esikaılır. ltnly:ın senerali 

yeni bir arzu ve emel uyandırılmak 
isteniyor?. 

Biz, anlamıyoruz, ve anlamakta· 
da mazuruz .. Bütün bu yazılar, Sof
yada hükumetin ve Bulgar Hariciye 
Nezaretindeki matbuatı kontrol 
müdürlüğünün gözi.i önünde nasıl 
olup da gazete sütunlarında yer bu
labiliyor? .. Ve nasıl olup da bir mil
letin mazisine, komşu ve dostluk 
hatırı giidülmeksizin, kiifürler, ha
karetler savrulabiliyor? .. 

Şaşacak, ve dostluk namına tees
süf edilecek şey!.. · 

bütün 
ediliyor 

gizli 

Mant'İni. tdraf ından göıı<lcrilmi;: olan 1 
bu 111Cw8JUa: 

''T>ucc, biitiin a~l.:r.r sınıflarına bil· 

lıas.~" yara: ıl11rn sel cinılcırmı rıal.:let me
tni istiyor . ., deııilmekte<lir. 

Diğer ·ıe·ikalar, ltalyan kuman
dnnlurınuı. a~kerin km' ei nınnc\ i~ e· 
sinin lanı:mıcn kırılıııa ... ındnıı korktu

ğunu i~ard ••tınekteılir. 

Gı•nn.ıl ,\lanr·ini'dt>n gf'lt•ıı lıir tel· 
graf. 1 (ı rıı:trt larilıiıııle zal>itleriııc. 

~iiyle ıli~ or: 

'' ıhl<<>rh·ri11i:.P. İspunyolforın 1.-nı
dilerirul<'ı• dulrn n~tı~t df'rt>cr>d<' mulıw 
rib oldııf;/ıınnı 1;İİ} lı•yini= rr Entır 

nt1$) 11nfll /,-,, l'l'<'tin. :ayiıtt \ ii=iiııderı 
hayli :nyıflmlı~ım l>ihlirini= ... 

98 nnıııaralı , ... ika. ··,)' iplin .. ;" 
alakaclarılır 'e <li) or ki: •'Kcırkukla• 
en iyi ,·e l'ıt C'C5tır kııfilt>lt>r ara::.ınıla 

hile bulunur. Onıın i~in hizim ara· 
rnızda ıla korkaklar hnlumna~ınıı 

lıayrc·L etmeyelim. Fakat biz oıılan 
ha .. ııııızdall <ılac;ağız. Kendi kendile

rini yarala\ ıp ccplıc<len nzakla~ar,ık 
lıa.,talıanel erıl~ ~ atnınk iı:.tiyen , e e

~a' itilıarilc lıiı,:hir §C) i olıııaılı~ı hal· 
de ) üzüııii gijziinii o:nran kiııı t•ler giir 
<l iik. .... 

13 nu:ııaralı \c;;ikaıla ~u yazılı· 

yor: 

''Göniilliilerin rıot rl<'/tcrlcri • . ~n
/crbcrlih N11irlcri gibi biitiirı ~alı.<ıi 
t'C$İ/wları toplarıacalmr. Biitiin y~r 

:zlnr, rıi=ammımclcr lwlô~;a t'f'sihalo· 
rtn mcmbaını tc.~lıisc ·arıyacak lıcr . ~ 

.~ey ort(l(lwı lwldırılacal.-tır. 

Rütbe 8Ö$tcren biitiin i~are.tforin 
ı·c nİ~{mlnrm l.Yıldınlmas.ı fiı::;ı11ulu. 
lla.Jı .... ,. 

4 numaralı 'c.sika, f tal) an lann :.ıı 
tarz<la hir if adc~ini te~bit ediyor: 

'' Bi= lw:allacağt::. Çiinl.:ii İ taf Jutı 
asl.:fri ve Fa~İ!it olarah a:mıimi: bu· 
dur!., 

fı:,pıtn) a lıiikuınctiııin Milletler 

Cenıİ) P-Linc hıı yolda Hnli~i çok ~u

yanı dikkat 'ı·,.ikalar, yalnız italya) ı 

İlhanı t>diyor. Almanya lıakkında hir 
söz hile ynktıır ... 

Memur Tasjiye 
Komisgono 

Ankara, 31 {Telefonla) 
T e!kilat kanununun muvakkat 2 
nci maddesine göre ta.:;fiyeye tabi 
tutulacak memurları tesbit etmek 
üzere bundan bir müddet evvel 
Maliye V ckaletinde teskil edilen 
komisy~n, kan~nu.n tayin ettiği 
bir senelik müddet dolduğundan, 
bugün (dün) ,·azife~i~e · aon ver

mittir. 
Komi~yon . bu bir sene içinde 

300 e yakın m~murun tasfiyesine 

karar ~ermiştir • ' 

- ..s.,-
~gfjl 

At t .. rk a u darı 
Şarkt Erden hllkll'l hl 
Emir Abdala 

kahul ettiler 
• - ş-.r 

Ankara, 31 ( 1-lu5u5~dullah bd 
ki Erdün emiri altes ~ şarki~ 
sabah şehrimize gelın1t: e 

1
u11ell 

dün ve Türk bayrakları! 1.jf fi ı: 
Batve~ 'ı• 

mit olan istasyonda k'l "e"1 
t ı .. .. h . ·ye ve ı I' ff me nonu, arıcı .,a ı 

k ra • ·· Saraçoğlu Şükrü, An a harİ'1 • 
belediye reisi Tandoğan: i "e~il~ 

k ~ı . k" 'b' uınuınıs ....... ye ve a etı atı ı etı'c\lV' 
R. aı • 

mevki kumandanı, ıy d' ;,et et 
ı Al "e hıı l r· hur baıyaveri Ce a ' 1 ıısıt 

kan tarafından kar~ı aıı0ıdıır' 
Başta bir bando ınııı aeJi01 ref 
halde bir ihtiram kıtası •k ~re' ~ 

. . .f l . e mızı ş tır· 
mmı ı a ey emıf v ırıı•! 

ve İstiklal m::ırflar~nı ç:rı iç ~ 
A!t~s Abdullah, ı:;t~syb~lı~ b. 

dışında toplanan J;:::ı a . s~ 
h"rlerJ ·'c 

halkın sami:ri te:ıa u 10011a 1• 

sında başbakan lsrn.et ek i~' 
b. 1.k b' l l:;ıner 1 .... ıt 
ır ı te otomo ı e yrı "' 

ı . h • daire a Jif met erme ususı . j!l!ef" 
olan Anknra Palas'a gıtıı> ~ I 

E-LEtı 
EMiRIN ZlY AR 1 h,.rı' 

b. tuzdş .,,; 
Emir taat on ır 0 Şv" 

ciye vekil vekili SaraÇ~~litİ tf 
yü ve saat 12 de B. M. . ,.,':..t 
· · Abd" Ih 1'1 RenClav• "'"b:' ı r ısı 11 a ı < 5 de .. 
mit ve 12,30 ve 12,4 

retler iade edilmiştir. flf.' 
... R.< tARı\ 

EMİR, ATA TU 1 •ı..DI 
DAN KABUL ED• • f P 

ı. bıl ı · 
h A•atiir~ı Jı! 

Reisicüm ur ~ ,4b" . 
. · Altes ef 

Şarki Erden Enurı ı·nb\11 •. ~ı 
. f Su ~ C" 

b.hı kabul etınış ır. k"lcti ,. 
d l 

. . '/C a 
nasın a ıa.rıcıye ~b 

de hazır bulunmuştur· ,, j\ll's .. 
. . .. Atati.in~· ,ett Reısıcumhur i)':J. 

dullaha Ankara Palasta z 

ni iade eylemiştir. fE'f 
AKŞAMKİ ztYA 'li t,rıı; 

· ı ti "eki 1't' Hariciye veka e bıJ ' ~· 
P tasta . rt 

f ından Ankara a erefıfle ~j· 

Altes Emir Abdulla~r~lınİfı ~tltLI • 
kellef bir ziyafet "b 1 re'J11' 
yafeti parlak bir kn ıı 

" kip eylcmİ§tİr. ~ 

~ 
lngiltererıi~ı 
s'.lilhlan~~e~ 

devam ea , .... ~.LJ 
. " "" Yeni BaşvekU' , 

söy[edl ~&Jh'ı-

husustaki beyanatı (A }..) ,....... ·ttif-1' 
Londra, 31 · ri1it1e ı Chşı9 

faza kar parti lider 
1;,eville 6Jf 

seçilmesi üzerine B· ,,,1ııd'.1.ıı11" •'- lliç olıııaz:-a .)nıdiki halde, 
) apılıııu ı diiJiiniilcn hir ıııi~ak yok· 

tur. Loıı<lnııla lnı lıu~u .. ıa nıiizakcrc 

) apılıııaılı. Do~tanc giirii~ınelenlı•. 

noktni naz;ır lf':ıli,inclc huluııulllıı. 

Fakat im lcııı:ıı;)a ıırmııııi ııır:-clclı·r 

iizcrinde Tiirkİ) e ile lrıgilterl'nin laın 
hir fikir lıirli~inıl~ lıtt ayni anlayı,; 

t:ı hnl ıınılukl:ırı ~iiriilclii. 
·' 1 w 1 w 'I'.. I . - /. gıısto.~ ortmtrw t ogrıı. ıır •ı-

) C ile• İrıgiltert• araı;ımlal:i tir.nrct mii· 

::flht•n•lf'riniu vnıidrrı /mo.:lt r<wn;;ırııı .,, . . '"' 
dair İstnnb11ldt1 çıl.-atı ~ıı)iaforın aslı 
ı·ar · 1111dır?. 

"- İfa) ır. Fazla hir ticari miina· 
schat olnnyaı-aktır. Hayır hu ·enrki 

Tiirk - l!lg'liz tİ<'nretim1e ı;e~en "enc
kine nazaran fazla iş iinıiıl f>ıliliyor ... a 
da fe, kaHi.tle lıir fanliyct ha~lıya<'ak 

değildir. 

'·Bununla heralıcr, Türk - ln~iliz 
ticaretini dalıcı iyileştirmek 'e dalıa 

faal lıir ~ekle ı:-oknıak iı;in lıer iki ta
raftan da gayret edilmektedir ,.e edi-

1 

lecektir. Ru. inıkftn ni. lıetinıle. iki 
memleketin arzusu <lalı'iJirulc olacak-

tır.,, 

l . . k fera sı""'-
ber aın partı on ·ıe jllı 
vekil ve lider sıfatı,,.. t _ ı,jp 

.. . ,.•· .. or 
vermi' ve demittır etiff1 ..tJ( 

:c • a• "" r 
8 8 ld . · sı.>' Je 1), ~e 

. a vının ·"i" ıti' 
d .... H'·k~-et ı, . ,.,e elı 

e ecegım. u u": . 1ıf"'..Jı6ffl 
tinin ittihadı, en ı.)'' ., t/"Jı" pi ,,,, . ,. .. 
bu devam edece a ı~ ·rıP1 • 

"''" .. " ı ·ıl• ıilcihlanma progra "ar'' e ft'1 , 

lacaktır, :ziraat "e ;~elı. ;ee,b/c 
ıalına yardım e tfltJ•. b'''" 
kredinin devamı "e i tı•';tif• 
riyctlerin müsa.~cl~tile&' 
hayat seviyesi yuks 



Çamlıcadan geçerken: 
' ,,_,, ~ - ~--~ -

~gtenmesini bilmi- diklerimizi 
fiatla alamaz 

$-KURUN 1 HAZiRAN 1937 

HAK/il .SUHA 

'{azan: 

GEZG/Z 
l'iljecek satanlar arasında 

yor mıyız? 
et 

%uı 
t. ' )Ut gdince, Jıer paznr 
uır 

ltı, h llıelJ \C cezir ge!;ırır. Sa-
":ı, alk ':ıpu r, ıııotür, an dalla 

lle Olorn .:ı hil , otohiL, kamyon, 

b~~le k Jrnd aıı Bo~a:t. i c; in c ak
ı.. nr. D:ığ l ur, ta;lar, " ' 'a ,·e 
"lliltıl 
~' I a Joludur. ,\rnım7.ı1a hir 

J " I!) 
1 e, hi r ıı cfrJ ik riiıgara 
.ııc 

• . ~<>k adam ' ar. 
'lıll 

ı lQ fla~ur rnlwt giin iiılii r. Bcıı, 
Ptl:tı.bir l1)k11 di)e an l n<l ığnn 
l~u ııı en çok pazar ı;iinleri 
•ıı ııu unı\'orıım. Çünkü oıı-
rlrt ili~ tıyuduk !arı ı;ii n, lms iin

a ı' J 
~ diik~· '. u lıa a la~n karanlıl..l..rn , 
ılııd llhi :-1cr. E lleri ılnlu . arka· 

Ut S' } .. k. J b • \ '" crı> crı ı · ı Yan arın· 1 • • 
·~,.h efü . ... c p,- tler, t cı:til er, lıolı

'"'••lal 
i hili ttr ıl n cuha. 

-;ı ~~ ~0tıın:, ki gecenin b ir h iilii· 

11~ llıtl a r, u yem ekleri haz ır 
Qİıııel'\ıııd4 il) kus uz ge~inn iş ler-

kır k • · 1 ~ .tık b° a ,. ·ı, gezme e\'(;ISl ta• 
~ t· .. ır \iı l fet olmaktan kurtu

,t l\ürijJ..: h .,..j~ b;. ir pak e t , b ir termos 
"ıı •ıııı ı ı.lc hir "\' aı;on re to-

ıı lı ı · 
"'ıı a ınc gelecek hilıııcın ? .. 

e b·· 1 
l~a ı.ıy c srzintilcr yapan ts-
Cr,,)rırJ e:ın i: yabnncılanl an ib· 

'ıı c-k nl .. ak ! 
tr:r 
~ C'flı ıl t•n 1111 P<>r idi baka ha· 

d . " • 
"tıı I! 1\;lalıl an<lım . Gözümde 
lı 11 seııç Lah ar ,.c .. ilJ i~i ("an · 

ıcc l . . ı. c 
ffıı·rı Hr fırıltı ile merm er yala
rı •ıı:ın n:ıntıtıcqm. Ora l :ır-

kı11~. ki tiizd giinleri anı.lıııı . 

~~ ~ ::. :(. 
ıırıa 
h r, ı.ıalı er veri. lekele on 

• "lcr 1- • • 
'•lı11 i · t;ne at ·an, yer e diişer 

~la k)oruıı ı; ~iinkii hen bu ka· 
'ıı ~ 01 kalaırılrp i~n e atıl ahile-

)ı 11 e .iiıılıeli\'İın . Gezinti zc, ·· 
ıı r . • t 

'Uk .. 11a hir başlangıç. Ama 
1 &ıı trı .. J> . 1 • .a.11 ı ı ı ror. >iZ< c czıyetc 

Ct • Cl(' k . 
tıı L 

11 Lir '1aYanma Yar. Ka· 
ıı il() -

~ll; ıı~~rı lı t>r giinkü ndcu <la· 
1 ~~ı" 8Urülmii~. Dirinin kir 
~ n(j ttnıc batarak, heni düı;ün

lkı :.11nn.a, ı;ok eski bir adet

,~tel:e~l:ı~" a., an aını7. hile yü
r llj hır,,.ev lnılmu,tu . Kadı-

taf .. . .. "'. . 
~lcı ı:ı 1

• ayrı hır su ı)ı.ence ı-
ıı.ı· ır. 
1 ı lak 
•r. c; ..... nı ı korsnl arın surları i-
~ •ı ~, :; ..... . 
''ti . 0 ' ı• ı .. cr lcr ı ' c en du,·-

trı ·. " J 

.~~ti ı · '~ •t~ en,, lcrin mancınr 'L ır, Y·· .. 1 l qİr 
1 

lı :r. u < e ıa~ka ' e çok 
'· ııc~ •I J 1. l · · h · t "tı i k ... c. ıç Hl" ıper, ır 

\ı;~"k ııd .. ~ iyi gizlcnmi§ değil · 
"~~ tl l!rıye rnrın:ık için kaç 

1t. l~e~tı ,,..k lazım"'clıl i;;i ni Al· 
! ıık n " 
trr: d :ıt on znman !ar:ı kadar 

l· h;~ ~kllnulmnmritı. ince. yu-
•t11·1 ttrı ı e f k .. ·· ı. l . 

ı•ı'i • Tr!;a::ıı. ıt !; u.-: ıır 

dı, , ~ 11' aletinin he il i ha:ı; lı fi· 
~ .. 1 ıııct · 

':<ıtkı 1 o za\3llı kirpiklerde 

~~. l lltın n gerildi. Ür.ii hc~i 
·ıı~ 1 .. 

ıırı . 11 çrkrıklarına tnkrhp 
•l ı ttr, Tel" .. .. · ı . k" 'k ll İr orgu!Ou g ı H ırpı ·-
ır. " <!) k, lı nngi c~ tctik 'ar'? 

• • 
' lıj 
~d.ı r ' aııura hr.ıı ile kendimi 

~ L ra •·ıkt '1' 1 K 'al)ll • ıın. ram' n~ a 1· 

•' '" • 1 q,1- 111111 ' e ıranı kokuıou . 
~ ı . ltıaJ ;ı h. ""b 'rı. ılct knY"alan a· 

~u ı .. r k k· ı . ·01 ' c ·, a ı r.ınır enen• 

~ L • 
. oır h ? lı1~ l ~~tı na) ıııı . t te<liğim gi-
·~· cı l ı ı · . 'tıitı ırını . Rıı tiirlii kır 

'iııııı c· Yrr lıir rf'nt; i (l lnıaılrs ı 
ı>ek duraııııyucngun . 

Y almz dün, şun ıı biraz acınar~!. ;iiı

düm : 

Kmla Türk aileleri. Tür!. toplu· 

lukları iyi e~lcncıni)·orlar. \'irıııi ki 

~i birle::ip gidenler. c;ok grc;ıııf'ıkn L.ii
ı;iik parc;alara c.yı rlryorlar. Kiminde 

hir :;rnınofon . kiminde bir 8az dtı)U

lıır. fı'akaı lnıukır birihirine pd.- ya· 
kın ol<lukları irin <.arkrlar lıa' c.da c·ar 

~ .. .. 
pı-: ıyor. hirihirin<' :;iriyor \f" kulal..-
larda karmalıın ~tl.. hir u~ıılıu halini 
alıyor. :i\hıe ikiJeki ··~aıngama .. yı , .,iz 

gelin ıl e huralarrfa <linlf"y in. 
Halbuki azltklarm hir telı. ınando

lin. hir tek ldtara etrafında canlan· 

clmp tutu~turdııklarr 1'r.) r ~rnliği bi
zirnkilt>r<l<>n ne kadar bamh.ıt-;ka? Bi

rihirlerine <"andan bağlı olma alar da 

hiiyle hir <·~lence ) eri nele hemen an· 

la:: ıyorlar. ı\ ral:mnda <1U) gu hi rliği 
do~uyor. Hir a~rzılan ~üyliyerck oy

nayıp <'~leniy<ırlar. 

Ilu, helki bizim topluluk ita) atr 

na )<>ni giri~inimlcndir. Ilelli bir ·a- • 
ceınilik ~a6ı g~çiriyorin:. F'akal uu·nu 
gül7>!<'k in: ana ar.ı ğeJiyor. 

En durgun havalarda bile çırpın
tmz kalmıyan Çamlıca, bu pazar ade· 

ta ı-ertti. Öğleye doğru aklıma eeti. 

"'Tomruk,, a ıu içmeğe gittiı.'1. TozJu, 

ta~h yolu çiğnedim. Paçalarnn diken 

içinde kaldı. Fakat hayret! Bir de 

baktım. li Toınnık yok! Ş:ık:ı değil 

' 'Tomruk,. uyunun yerinde yeller e· 
rıb•or ,.P -. ::ır"o"' ı.: .. to• bulutu c.lan6e· 
diyordu. 

Şa:.kınlığıma, biri acnnı~ ıılAcak: 
ki arkamdan bağırdı : 

di: 

- Tomruğu mu arıyonuııuz? 
- E\'et. 
Dedim. ParmağiJe tepeyi f(i:İ:ter-

- ~ah! Dedi: i ~ te orada. 

Parmağın uzandığr yere baktım. 

Bir hayrak gözüıne ili~li. Alıaıdn e
pey kaJahalık vardı. Epeyce ı.u aını,-

t~tanhul piy:ı .a:,ı fiyat an a r~ i !'oin · 
el en hiı tiir1ii kurtulaııııyo ı· ' c hu 

~clıriıı e n lıü) ük ılcrıl erinden hiridir. 
Gıı.Ja maıl.ldC'rin ıle ı•k. i~ ,·cya fazla 

fiyat. lıalkuı i~ i gulu ınaıldcı-i alması· 

nı da nıU~kiill cs;tirmc~t<-<li r. Ilu me,-
7.Udıt clalı:ı lıirc;uk tarafl ar lmlunalfr 

lir. Beyoğlu \ ' <' Şi ~JiJ e bii) ük ınağa· 

tını da. Dağa tırnı:uulnn. Sııyuıı ba· 
~ıaa rnnlını . lnr.c• bir honı. Etraf tel · 
lı• çerrilıııi ~. i\l ıı lıığım lrn~ıı ı•la bi r 
adam ,.e tek hir hnn.l ak ,·ar. Dolılur· 

ıJu. İçtim. Galiha harılak pek küçük

tü yalıud hen )·anıyorılum . Üı.tii<ıtf' 
İçerek olılunı. Aıl amrağız ihtiyatı el

den bırakmadı : 

- Tanesi ktırtıfaıhr h::ı ! . ' I · 
Df'di. .- -..r 

Da~m tcpr:ı! inde, SU) u:ı ka)ııagın· 

da hir harda~ın kırk pardya eatılma· 

ıır doğnıım, pek giidime g:ui. 

- Bu ım, nl'! diye aşağıdan bi;yJe 
yukarıya çıktı ? 

Dt><lim . .\ılam h:ı-.mı ı-al l d<lı : • 
- Uzun i~ o ... Ü<'ıli. Uzun. Ua,·a-

lı idiler. Kazanan bııra:-mı deldi. A

-;a3rsmr kunıttıı . 

- Ya hiri daha ~ ukardan deler. 
hnra:-ım ela kıırutur ~ a '? 

ı\nla~ılan kar~ ımdfki adam hi~ 
bih le hir .. sev dü-=ünmcnıi ti. Yüzünıe 

, "' ), > 

bel bel baktı. · ·~c hileyim !., dedi. 

omuzlarım oynattı. 

Bu suya kim s:ılıih c;ıl..ım~tır? Bil

miyorum. F akat hild i~iın ~u. ki kum 
hastaları i~in eifıilı olı.Ju~u :-oyleııco 
bir kaynak. bir l<'k aflaııırn elinde hı 

rakılamaz. :Nitekim diin. dalın ilk a· 

çıh~ günü olduğu halele . U) u .. üt fl
yatma atma~a kalkı::ım~tı. nu ha~

langıç vaktfla. belcclh evi adaınakıl lı 
dü~ündürse y~ridir. ..Ül!tiindağ .. dan 

bir idare fütün liiğii clah:ı gii:-lcrmc-si· 

ni is terııcği hor~ bilirim. ' 'Tomruk,. 

eski bir i~ken<"e aletiycli. Onu tarihi 

mezarından çıkarmak i:-ti);enlere gijz 
yumulamaz. 

zalar<la hırkaı; kurıı ~ fa:r.l:ı)n alın an 
lıi r t;Hla ınaıhl <':-, İııin ıl alıa iyi i Balık-

p;ızarın<la dulıa ıınııa :ılın abildi;;i Pir. c 

hi pazar ' erlcrinılc ıııalıi) cti hil imııi· 
yen nıaJılelcr ıl e ~ok ılalı:ı u;~ırza :ı 

1 ın nrnkta<l ır. 

t'ı~rl'ııd iğ iıııize ~(frc 1 ktı o::ı d \'<>kit

IPI İ hiitiiıı ıııaılılc l criıı ayni fi y;ı tl u 

, .. atılrna~ ını tı• ıııin ctrafınıJ<t ll"lkiklerl 

) apt ırınal..ı :.ıd ı r. . 

ı\lınaı ·:ık ıı ctiı ·<-lı·rılc ıı onra lıii

tiin ıııadılı· lı · rin lırr ~ crıl c ayni fiyat 

la ,a tılın a:-- 111111 trınin rtl i l rn·~i 

' <'tir. unııılu~ nr. 
km 

l>iin lıi r ıırkrıılu::ınıız hıı im ıı ıotıı 

ki fikirlrr : ııi lr~lıit rlıılf'k İii'ı• r ,-. ııı ıı lı 

telif hakkal1arl:ı t;iir ii~ıııii... ı ııii. t n l r~
l armı alıııı ~tır. 

Balıkpnarıncl a Kanaat bakka liye 
ı- i ~alıihi Bar Hü~cyiıı Ceın i l l ııı lııı

Hı ta :;mıhın ~üylcnıİ :. tir : 

- Hiitiin gıda nıaclıl r. l crinin a' nı 

fiyatla ıonttlııın'ı hakkallnr i!:in ı·ok 

ye rinılc ol.ıhil:r . .Ancak hunun tatbi· 

ki nıiinıkiin olup olıııatlıE;ııı ı nr:ı;; t ır

.mak icalwdcr. Hiştrrİ) i ııuı ktıı fi ~ :ı· 

ta al ı-tırm!lk c·ok ı•iktiir. Pazarlık \ "et· .. • et .. ... 

parak hir kuru~ ek iğine alnı:ık i lt'r. 

nu al ı ~kan l ı~ı gitlerınck için tı zıın za-

man i~tcr. Sonra. r !ya.a ıl :ıi ıııa ı c

mcn iiı;te.Jiı. Bııgiin kilosu ~O kurıı 
~a olan hir,ı·, varın ,·i rnıi hr:-o kııru ,.;a 

• ' • ol ~ , 

çıkahilir. 'Lptaıı fi ~ atl ar ıla ayni ' :ı-

ziyc ttcd ir. P i~ a. ada ınc•\ ;.tıcl topt:ın 
esa fi~. atl arı lıa z ı yı·rıle tH' ıı z, 
yerde Jalı:ı palıa lrtlı r. ~l akt lı 

lı:P: I 

f iya tı 

t e:--hit ederken hu <'ilı c ti ci f' gi;z iin iiıı

<le tutmak l azım . . ~oı1 ra <> n ıııiilı inı I 
taraf pau ı ~ crl<'rıncle 'atılan :;ulıı 

macltleleri mc::e ~ c~iclir. lıu rut!a lı ;~ 

\ ergi \'C'rııı iycnler hiz ılı · ıı ı;ıık u~·uza 

satıp "erhe:-tçc rt'kahet <>eli ~ orla r. ~ l ak 

tıi fiyatı lı·~lıit l'<lerkrıı lııınl:ırı ıla 

mcne~ıııek lazııııdır .•. 

Jlii ~cyiu Ct•nıil hakkaliyı·~ i ı--alı i lıi 

Ba,· I:dih :;unları .,4j\ temi.; ti r : . .. . :. 

Ortaokullarda talebe niçin muvaffak olamıyor 
Bir ilkokul öğretmeni diyor ki: 

ilkokulun 4 Ve 5 inci sınıflarında 
gur~p. fedrisafl takip edilmeli 

Ortaokullardan hıeye ılk okul· retmen deruhte ettioi için tal b . y t b.. f ı. 1 
1 d 1 o e e e a il sını ta na ır. O l' alde 
ar an ortaokullara ge en talebe nin kabiliyetini pek ala anla y . b d d" ı · ı · · : 

1 P r. e u urumun ~ze tı mc:ı ı ıc•n ne 
nıçın muvaffak o amıyor. rog • lilerle temas eder. Çocug-un f l I d " · · ·. · 

h 1 k • ·ık k 1 1 zayı yapıma r ıyeceksımz ? E ... nım 
ram mı ata ı yo ıa 1 0 ~ ta e · bulduğu dersleri velilerine bildi · kanaatime göre illcck il .. -1 2 
beyi ortaokul tahıil devreaıne gö- rir kendisi de çocuğu yeti t• • _ .. .. .. f,I u :ı. ın • ' 

h 1 1 R .. d • ! ınne \ e uçuncu sınr armd:ı toplu l "'d· 
re azır amıyor mu. ,...ugun e - 1 1 t b. ·ık kul · · · .... 
ı . ... . ge ,ça ıtır. ! e ır 1 o un ça - rıs usulu yıne bak· k l I ·1 • • 
stanbul ılkokul ogretmenlerın - l k . 1 a ma ı , ı.un 

. . . . . ı~ma durumunu ıaaca ızah... ci devre olan 4 ve 5 inci sınıfla -
den Bay Zıyanın f ıkırlerını yazı - ti kokul un bet inci sınıf t _ r 
yoruz: . an or da ortaokulda olduğu gibi grup 1 

taokula gelen talebe ılkokul ma - t d · t l k. d· ı ı · h ' 
"- 1lkokulların ı,·2, ve 3 üncü ı· .h e rısa' a ıp e ı me ı , er ocnl 

wnatını tamamen 1 ata etmit ve ayr ıayrı ihtisası olan öC"1retmen · 
sınıflarında hayatbilgisi mihveri ortaokula hazırlanmıf olarak gi - . . . " 
etrafında olarak denler toplu ted· d B d l d . d ' lcrc verıl:nelıdır. Bu sayede co · er. ura a ası avaya tım 1 ge- k 4 5 

. . · 
riı uıulüne aöre ög~retilir. Ve tale- ı· O h ld 'Ik k ld cu ve ıncı sınıflarda yabancı • ıyoruz. a e ı o u an daha .. ~ 
be bütün üç aınıfta hayatta gördü-. d - 'Ik k 1 ı · ogretmcnlerle knrtıla,maya ha; -ogrusu ı o u ma umatını ta · • 
ğü ve tanıdığı teylerin hakiki va - mamen almı• ortaokul tahs· ı· . • lar. Ortaokula geldiği vakit de bo· • d ~ ı ını 1 . . 
ziyeti ve onların hayat üzerın e hazı:nedecek bir vaziyete gelmif ca :ımaz, ıyı randıman vere bilir . 

yaptığı tesirleri yakından ve mü- olan çocuk ortanın birinci sınıfın- Pepi ama ilkokulun 3 üncü !i:m · ı 
tahhas bir ıurette tetkik ederek da niçin duraklıyor? f ından 4 ünciiye geçea tale be de I 
öğrenir. llkokulun ikinci devresi- Çünkü, burada ilkokulda gör . dö~düncü sınıfta bir sene kaybet· 
ni teıkil eden 4 ve 5 inci ıınıflar- düğü toplu tedris ıistemini bula . m~z mi? Ya~ı küçük olan çocuh 

da da toplu tedriı uıulü yoktur. mıydr. llkokulda bulduğu samimi için bu mühim bir f CY lc! l-çil et -
Yerine m·ü,ahede ve ıorıu ile ta· 11nıf öğretmeni artık yoktur. Ta- mez. Fakat bu yıl da kaybedil -
lebeye ders okutulur. furada öğ · lehe kendini toplayıncaya kadar mek istenmezse ilkokulun bütün 
retmenle birlikte talebe faal ola - aene ortaaı da gelmit olacağı için ıınıflarmda grup tedrisatı yapıl -
rak çalışır. llkokul öğretmenleri yılbaşından itibaren aldığı fena malıdır. Hayatbilgiai deni kalk -l 
talebe ile yakından lemaı eder. numarları telafi .etmek imkanını malıdır, diyeceğim .,, 
Bütün aınıf m denlerini bir öğ • da elde edemez. 

llasnrı Crmil brı!.

/;afi.}"·'; :mlıibi 

n. l:dilı 

- 13cncc ko· 
lıili tatlıik değil· 

ılir. 

tlC'!eriııiıı o k.1· 
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tc:-lıit l'tıııck '·")( 
ıııii.kiil hir i-;tir. 

ŞckC'r 'c g ,z fi· 
yatları ~ilıi ol.ı

ııım:. Pirim· in 
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lı:ılkın p.ızarlı~a :ıl:~ıııı~ olrııa"ı ~ ii· 
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;:m ıı ~iddt•ıle lıır:ıfıar lıulııııııı:ıkt:ıılır. 

Bu 1114':-ı'l.• lı:ıkkrnılıı ılemi~tir f,i: 
- ilen ı•s!,i lıiı· lı:ı!,J,::l dc~i
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En ıı ilı:ı) d lıf'rı de lıer m::t!tlen in fi
,·::ıtın ı tle;-;i .. tirıııc liiztııınımı fıi ...... l't· • rı 

t im. 1 l:ıtt i ıııııztıır 1 nltlıın. F:ıknı pı-

' a"ııcl.ı ll1l'\ C"llll nJı •• ııH'' e t:ıııı ın:m:: ... i-. . 
it' tı) ıııa~~ı kcııtliıııi nı<'ı·lııır ı•ılrmc-

d i ııı . Pnzııı iıl, b'r lı::l-1.::li~ı~ İ•;iıı •;ok" 

liziiıı t iilii '<' ııııı!ıa • .ı a', İ) i o ' nıı) a:ı 

1 • ı· 1>· .. • . ·ı ' ' .• ' Hr~c)• ır ııı mu~ crı ı.r ı .. ı .ı .:ı .:rea 

miiun! .. n~a '.ıpımı! .. z:ıır:ııı l,:ı) lıcıtir
ınl'' teıı b:ı-;ka ııe·lir?. \ e lıu; ~iiplıc 

) o! .. l .. i .... , ı,ıııı ~r.t••ı:ıl, H' 1 :.r ı·tnwk 
için cliilt•,·irı a•~.ııı hiri ıniı,tcri) i hiç 

lı :r z:ı:mın 1 .. ao;ırııı:ı!. i ıcıı·l'z. 

Bir r .' .uıııı fi~ :ı~mı ~7 l..ııı·ıMı giis 

lcrdiktC'n 11111-.ı onu (Ht:~"rlıl l:ı yimıi 

lı<' ,e nlııı.ı~ ıııii ,tcrİ) i t:ılc" :ı n•c:ııııtm 

cdİ) or. 11 !!l'li ru!ıi~ I' lmılur. l:ir llt'\ i 
rC'!diiııılıır .in ~.:pılı) or Bı•ıı hıJ?ı::ı hiç 
lii"lllll ıriirıııih orıhıııı. r eza. lnıdin .. n • ~· 

rC'!,liiııı:ı h.:ı ı tle ıncdmr k:ılılı:ıı. 
1\C'ii<'e i:i!ınrile ıırn!,tu fı)alı tc..

lJit !'lnıc\ ;o'. )<'r;ıulccl"r \{' ıııii•nkiirı

ıliir. 1 frar• ı orl.: ı. hor .ılnr. <"<'ntİ) <'t
i er , .:nlır. l'İ) nt te bit ı'lnı"'" .. (iriiır 

ılii=:ii J...uhr "iİc; hir ey de~ilılir. Z:ı· 

ten fi) atlar ıı"nğı ) ul .. arı :ız bir fari-ln 

nıuan en,lir. Bin~"nalc) lı niçin ınnk· 

tu o]nuMn. Biz ılc cmkle~irce ine pa· 

z::ır l ıkt:ııı alıcı <la) orıılııı:ık ııın, nidan· 

rıırı! ... ı:ııı knrtıılı ı r. I} i ııuıl "'•ı l ıırnk. ~ ir

rn i p:ıra ıınıın '<'":..'t<'klı·ı ı ılrıiııı. ı d.l" 
lıa fazl.ı ıı•liı;teri ··ı lhC'dC'r . ., 
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Alman harp genıileri bir lspanyoı 
şehrini topa tuttular 

1 Ankaradan • 
/çisi 

Yeni Sovyel e , 

Italya Almanya ile beraber 
Tayyare posta

larında 
Yeni tar:fe 

Ankaıad~forıla) ~ 
Ankara, 31 . (!e yeııİ ~~ ~ 

Sovyctler Birliğın111 iil1 ( dıı11 

kara elçisi B. Ka~ski b:ı~j~, ~~~ ltı 
ekspresle fehrimıze g et elçılıS, ~~ 
ciye Vekaleti ve SoVY kar§ı\ı:ıti Se 

Fransız donanması Alman donanmasına 
limanlardan yola çıktı muhtelif 

karşı 

'(Üst)am 1 inci sayı/ada) 
Bagvckil, Delbos ve Antonesco ile ye 

mck yemiştir. 

MOESSlR TESiRLER ALMALI 

Berlin, 31 (A.A.) - Deutsche Al • 
cemcine Zcitung. bu hususta öyle 
yazıyor: 

"Müphem ve riyakarane mazeretler, 
artık kafi değildir. Şimdiye kadar mü • 
racaat edilen çarelere hiç benzemeyen 
çareler bulmak lazımdır. Pek aşikar o. 
lan İbiza turruzundan sonra dünya ef. 
kan umumiyesi, Londra komitesinin 
metodlannın kafi gelmediğini anlama. 
lıdır. 

Valcnciadaki kızıllara karşı daha mü 
cssir tedbirler alınmalıdır. 

Almerianın bombardımanı, ille mu • 
kabclcibilmisil tedbiridir. 

'.ASiLER BiR GEMiYi BATIRDILAR 

Valancia, 31 (A.A.) - Milli tr>J

dafaa bakanlığı bildirmiştir: Milliyet • 
perverlerin meçhul bir denizaltı gem'si 
dün sabah Barcelona yakının.da İspanyol 

ticaret gemisi Zorroza'ya iki torpil at -
mıştır. 

Saat 13,30 da ayni denizaltı gemisi 
Goida de Barcclona ismindeki İspan· 
yol yol gemisine hücum etmiş ve gemi

ye bir torpil isabet ederek batırmıştır. 
Gemiyi hi~yc eden iki denizaltı tayyare 

_5i denizaltı gemisine bomba atmışlarsa 
da gemi ortadan kaybolmuştur. 

lTALYA iLE ALMANYA BERABER 
HAREKET EDECEK 

Paris, 31 ( A.A.) - İtalyan diploma
tik mahfcllcri, Palma de Mayorkad& 
italyan gemilerinin bombardımanından 
sonr~ Doyçiand zırhlısının bombardı
man edilmesine büyük bir ehemmiyet 
atfetmektedirler. 

Roma ve Berlin bJşvckiletlerinln bu 
hususta lüzumlu gördükleri tedbirleri 
birlikte alacakları söylenmckt"1ir. 

HITLER HABER ALINCA 

Bedin, 31 ( A.A.) - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

Deutschland zırhlısının bombardıma· 

nını Hitler, Münihte bu haberi alelacele 

kcnılisine getiren hariciye nazm Yon 
Nöyrattan öğrenmistir. 

Amiral Raedcr, dUn saat 14,35 te hu· · 
susi tayyare ile gelmiştir. Uçü de Ber
line dönmüşler ve Hitler saat 18,30 da 
harbiye nazırı Von Blombergi nczdinc 
davet etmiştir. 

Derhal davet eodilen Göring, Vaymar
aan. hususi tayyare ile saat 20 de Berli
nc geçmiıtir. 

Alman radyosu, siyasi ve spor haber
leri verdikten sonra Doyçland hadisesi
ni Alman halkına bildirmiştir. 

Gcceyarısı gazeteler, siyah !KCrçeve 
i~indc hususi nüshalar neşretmiılerdir. 
HaJk, sokaklarda gruplar te~kil ederek 
ha'dise hakkında münakaşalar yapmı~ 
ve Alman hükumetinin alacağı tedbirler 
hakkında tahminler yürütmüştür. 

Bu sabah Montag gazetesi (Hitlerin 
guetcsidir.) §U sabrları yazmıştır.: 

"Müscbbiblerin ceza görmesini isti
yoruz. Sulh hizmetinde çalışan Almanla 
rm alsakça katledilmesinin cezasız ka· 
lamıyacağını. Paris ve Londranın anla
ması lizımclır. 

Volkişcr Beoba.chter &azetesi.. Va-
lansiyanın "kızıl., hükumetine son dere
ce §İddetli hücumlarda bulunduktan 
gonra, Bolşevik canilerinin faaliyetine 
nihayet verilmesini istemekte ve ~u söz
leri ilave etmel<tedir: 

''Almanya, Valensiyanın kızıl korsan 
Jarının bu akıl ve hayale gelmiyen yeni 
tahriki karş:sında Rayş hükumetinin, 
bu canilere karşı alınması lazımgelen 

tedbfrlerle mukabele edeceğinden emin 
dir. Doyçland ölülerinin intikamı alına
caktır ••. 

PARlS NE DOŞONOYOR? 

ve Londranın siyasi mahfellerinde ol
dukça heyecanı mucip olmuştur. Bu
nunla beraber Londradaki ademi müda
hale komitesinin keyfiyetten haberdar 
olup alınacak tedbirleri kararlaştırma-
dan evvel Almanyanın beynelmilel va
him neticeler verebilecek olan hususi 
bir teşebbüsün mesuliyetini yüklenece-
ğine inanlımamaktadır. 

YENi GEMlLER GÖNDERİLİYOR 

Berlin, 31 (A.A.) - Reutcr 
ajansının · muhabiri bildiriyor: 

Almerianın bombardımanı res
men teyit edilmektedir. Pek yakında 
neşredilecek bir tebliğde Alman 

deniz kuvvetlerini takviye etmek 
üzere birkaç Alman harp gemisinin 

lspanya sularına gitme1~te olduğu 
kaydedilecektir. 

ZIRHLI ALMANYA YA 
ÇACRILDI 

Londra, 31 (A.A.) - Reuter 
ajansına Cebelüttarıktan bildirildiği
ne göre, Doyçland zırhlısının ku
mandam derhal Almanyaya dönmek 
emrini almı§tır. Zırhlr, öğle zamanı 

hareket etmi~tir. 

FRANSIZ HARP GEMiLERİ · 
YOLDA 

Londra 31 (A.A.) - Valanciya 

dan Rcuter ajansına bildirdirildiğine 
göre, Fransız harp gemileri T oulon· 

dan Akdenize doğru hareket etmiş
lerdir. 

Bayonne' dan da birkaç harp ge· 
misinin hareket ctttiği bildirilmek
tedir. 

MiLLETLER CEMİYETiNİN 
TOPLANMASI 1STEN1YOR 

Cenevre 31 (A.A.) -Valensiya 
hükumetinin murahhası Delvayo 

Milletler Cemiyeti konseyinin der 

hal fevkalade olarak toplanmasını 
istemiştir. 

ALMANY ANIN V AZ1YET1 
V AH1MLEŞTJRM1YECEG1 UMU

LUYOR 

Londra 31 (AA.) - B. Eden, 
Avam 'Kamarasında demiştir ki: 

Bu sabah Almanya maslahatgü~ 
zarından, İngiliz hükumetinin, Al

manyanm esasen vahim olan vazi· 
yeti daha ziyade vahimleştirecek bir 
harekette bulunmayacağını ümit et· 

mckte olduğu undan hükumetine bil
dirmesini rica ettim. 

ALMANYA 1LE lT ALYA KON
TROL GEM1LER1N1N EMNiYE-

TiNi ISTlYORLAR 

Londra 31 (Hususi) - Ademi 

müdahale komitesi bugi.in toplana

caktı. Ruznamede "kontrol gemile

rinin emniyeti,, bahsi vardı. Fakat, 

Alman ve 1 talyan murahhaslarının 
iştirak etmemeleri Üzerine toplantı 
kalmıştır. 

B. Edeni ziyaret etmiştir. Adamei 
müdahale komitesi reisi vekili B. 

\Vallace ltalyan hükumetinin de 

Alman hükumetinin aynı tedbirleri 
almcıyı knrarlaştırmış olduğunu, ya· 

ni bu gibi hadiselerin tekerrürüne 
karşı kafi garantiler alınıncaya ka

dar kontrola ve müzakerelere iştirak 
etmiycteğini tahrir ettirmiş bulun
duğunu bildirmiştir. 

ALMANYA MACLOP OLMA
MAK iÇiN HAZIRLANIYOR 
\Veimar 31 (A.A.) - Nasyonal 

Sosyalist partisinin memurlarile 
Thüringen garnizonu zabitleri ve 
patronların karşısında bir nutuk 

söyliyen Göring. dört senelik plan· 
dan bahsederek ~emiştir ki: 

Dört senelik plan Almanya için 
hayati bir ehemmiyeti haizdir. Bu 

plan tamam <ılduğu zaman, Alman

ya bir daha mcığ!Up olmayacak şe· 
kilde kuvvetlenecektir.,, 

Bir erkek doğurdu! 
ofyn, 31 (A.A.) - Sofyadn hir 

klinikte eneler lr'saıliif cclilir hir tcra· 

toloji lıfıdi~c i nıkuhulınu~ttır. Gcı·en .. 
,l,. lıir kiiyliiyc mneliynt yapılarak k.,• 

mnclan hü) iik lıir ur çıkanlmr~tır. 0-
r>eratiir Tcıııelioff, urdan 6 kilo~ram 
:ıgrrlığmda hir ı•cnin !:ıkardrğmr be

yan ctıııi ,lir. Crnin, oldukça iyi tc· 

şckkiil ctmi~ bir \aziyettcdir. Ve nıuh
te1if aza iJ k<'mik ir. olan kafası •ıt· 
ralıntle h('Jli olmuktadır. 

Ceninin dahili uzuvları da , ardır. 
Cenin, kö) liiniin m:uvlarma birçok 
knnlr via ile hağlanmı:ı; tr. Operatör, 

nnıcliyntın tnnıamilr. ııtln-nffok oldu

ğunu "~ luı t:ıııın yakıncln karı~ile !) 

!;Ocuğumın ynnına <lönehilcccğini ila· 
YC ctıni:ı;tir. 

Biı· ada battı 
Siılncy, :H (A.,\.) - Şiıld~tli zel

zclclcrılcrı rnnra Bi mark ndalarmrlan 

hiri ortadan kayholnmş ve ba"ka bir 

yerde küıJik nclalar lıaş gii termi~tir. 
lalıalli İngiliz hükumetinin makarri 

olan Ne, hriton acln ı üzerindeki Ha· 
haul )almımıla iki ,olkıırı faaliyete 

"'eı·ıııiırtİr. Hnlıaııl hoşaltılrm§tır. A

' ' ll tral)a lıiikıimcti ,,ırdrrn için hir 
ı;cıni göııclNmi tir. 
YUNANİSTANT>A DA ZELZET.E 

01,J)C/ 

~\tiı1a , :l I ( l hı o. u,i) - Cuınartr:;i 
ahalır Dcfkarn'dn hirhiri ar' ... 1sına iki 

lıafif Zt!lzelr. lıi:ı:-c ılilmiştir. ll"r iki 
zchı:clrdf'n sonnı ~er altmdan güriiltü 

ifitilmi:ı;tir. 

[~a Harici Haberler J 
" JAPONYA· da l leya~i kabinesi 

istifo etmiştir. Hükumete karşı cep

he almak Üzere iki bi.iyü!~ parti bir
leşıni~tir. 

:f. lNGfLTERE'de imparatorluk 

tayyare bayramındaki tayyare ~"\Za" 
larında 1 7 kişi ~müştür 

"' ŞIK \GO' da emele ile polis ara

smd;:ı. bir arbede olmuş dört kişi öl
müş, 20 si polis olmak üzere 66 ki~i 
yaralanmıştır. 

:;. ATINA'daki lnsiliz elçisi B~
ve'<il l\letaksnsı ziyaret ederek uzun 

miiddct görüşınÜ§tÜr. Paria, 31 A.A.)- Deutschlandın bom 

lıardrnunına mukabele etmek üzere ve 
'.Almanya hUkumc.tinin dün derhal bazı 
tedbirler aldığı hakkındaki haber, Puis 

Alman ekisi B. Von Ribentrop 
komite riyasetine bir mektup gön

dermiştir. B. Von Ribentrop bu mek 

tubunda Doyç.landm ateş flçmadığı
nı bildirmekte ve bu gibi hadiselerin 
tekerrürüne karşı kafi r;n~antiler al. 

madıkça Alman hükumetinin c~·el

ce kararle.ştırılm:ş olan kontrol pla

nına ve müzakerelere i~tirak eylemi
yeceğini ilave etmektedir. Ve bu 

mektup aynı zamanda Alman hüku· 
metinin, kendilerine yaklaşan lspnn· 

yol gerriilerine ve tayyarelerine kar
şı ateş açmak için, Alman harp ge· 

milerine emir vermiş olduğunu te
yit eylemektedir. 

iT ALYA DA AYNI FfKlRDE 
Londra 3 1 ( A.A.) - B. Grandi, 

YUNANISTAN'dan tütün to· 

humu. bakır, çinko, teneke ve sair 

madenlerin ihrucı mc:ncclilmiştir. 

Ankara, 31 (Telefonla) 
Devlet hava yolları idaresi yolcu 
ve nakliye tarifesine bazı yeni -

likler konmuıtur. Buna göre, gi · 
dit ve dönüt bileti alıp da yalnız 
gidiş hakkını kullananlara dönüt 

ücretleri iac!e edilecektir. Seyahat 
ten vazgeçenler hareket saatin · 
den 24 saat evvel haber verdikle • 
ri takdirde yol ücretleri ile yolcu 
sigorta ücretlerinin % 20 noksa · 

nı; 24 saatten az bir müdd~t zar· 
fmda müracaat ederler:ıe sigorta 

ve yol ücretlerinin yüzde 40 ı geri 
verilecektir. 

Hareketlerini geri bırakanların 
bir gün sonra seyahat edebilme · 

leri 24 saat evvel haber vermek 
şartile kabil olacaktır. 

24 aaatten az bir müddet içinde 
müracaat edenlerin biletleri mü · 
racaat edenlerin biletleri sahlırsl\ 

hareketleri bir gün geri te:nin o -
lunacaktır. Aksi takdirde ücretle
ri geri verilmiyec~ktir. 

Tayyare herhangibir aebep!e 
harekete geçmezse ücret iade edi
lecektir. 

Hava bozuk olduğu için aeya · ı 
hat geri kalına ücretin 

yüzde yirmi nokanilc geri veril -
mcıi kabul edilmittir, 

Ayrı iki istasyon arasında yol· 
cu tayyaresi ile en az altı ay zar-

fında bet seyahat yapan yolcunun 
altıncı ıcyahatinde ücret alınını • 

yacaklır. 

Malnıüdüı·lükleı inde 
yeni tayinler 

Ankara, 31 ( Telefonla ) -
Merkez Bankası aabık murakibi 
Cemil Akok Maliye Vekaleti kır
taaiye müdürlüğüne, varidat u -

mum müdürlü.ğü ıube müdür mu· 

avini Niyazi Dikhat levazım mü · 
dürlüğüne; Silvan malmüdürü 
Tahsin Karabiga n:alraüdürlü~ü -

ne; Develi malmüdürü Sami mu· 
basebat umummüdürlüğü muha -
aehe memurluğuna, Muğla muha-

me:TJurları tarafından 
mı~tır. ..)<tııbll~# ' 

t ırı~ . ~ 
B. Karski itiına haftı ıÇ ~ 

Reisicümhur~ı:ıu.ı:a bu ~da 
de verecektir. • ıort' \ 
Muaınmeı Eı ışd ·1• •l ~ ··n ı ~. aıadaıı ao ,l / ' r reıefonl ,.( . 

Ankara, 31 ( J11'1i 1;1,ıı• bllı 
Bir müddet evvel bazı Loııdrsl" ~111 
malar ya;>mak üzere, rtıUJtl (J~ ~Ilı 
gitmiş olan İ§ 6anka51

• u bu 5tlb' ~~ti 
dürü 8. Muammer Erıfc)öJ1dl~ı~ \ 
(dün sabah l AnkaraY•.1. 8 O " k l . tf .. 
istasyonda tktısat ve 

1 kaoı ıı 
Bayar ile t~ Bankası er 
fmdan karşılanmıftır· / 

atı }'aga ve ~eıı 

f ahsildaı ıar 
1

) ~ Q~~d 
1 f otJ ' jlı I '\(-

Ankara, 31 (Tele ak jsl lQ 
tl o ar d''' . 1936 senesinde a 1 k kcJ1 ıı-, l 

damları tensip ecliler~ "erileJJ f'' %ı~ 
ne hayvan yem bedelı yşrı', ~~ıf 

k droları · tı ~ 
ya lahsildarları ~ V l<iJell J ''llt!t 

dan itibaren Mahye el gJ• t'b tıı 
h ·ıdar 1 

rafından atlı ta ~1 ~ 
d ·ı . . .,ı,' t 

c ı mıfhr. ar i' Q 
Bunların kadroları '~ek ei!~~ ltıq,tı 

bakıOU 'fi 
nar lira hesabile ta . t,J>S' ~ all 
bir senelik yem.bedel~::ercı-~b1 , ~ 
Maliye Vekaletıncc d bildi1' 
lara gönderilmek üzere \ d 
mittir. jff ~ 

Muvazenei unıuoı pi' 
111emuı /aı ının f11~, 

1 
, _.,. ,. 

(. ..-.. • • ıt-fl' 
Anho.ra, ;ıt eııet , Jf 

Maliye V ckaleti muvaı h,ıı' 
. h"l crların ,J' mıycye da ı mcm tebl•G t 

. b .. ·çe ~· maaılarmın yenı u.. r yılı 
linceye kadar 1936 ın3 ~ril"1e. 
rolarma göre derhal b·~()irJ!'lir' 
telgrafla vilayetlere 

1 j 
iskele ücı ef /~I 

d ' .., . ~tiı ;/dl ,·( 
t.gı~ J)·"'.; 

Ankar:'\ 31 (Telefon, ~.ı;ıet (. . 
• ' \ C"' ,:j 

killer Heyeti lktısat. .. ve h'.'· , 
teklifi üzerine belcdıYl1.1Jlli!I ~ ; 
• 'd ' . ı· d0 b\l 11··· aı 1 are.crm c ın - dtı ı · 

d tırıaJl . ıjt• 
le ve rıhtımlar a~ ~ değlf 
resim ve ücrctlerıı1ırı. '' ·,..ur- :(' 
mesine karar ver:r.•s- ııt• ı • 

cöre h' 
Bu kararnarneye da 111" t' 

yazılı ücretlerden ınsa ..... ıır;11r1 .t • 
. ~cw . h' 
ıdare veya bunların . jçıtı .a' 

. iclerı ı) • 
rafından mürurıyc ,. tııı'ıf. 
L· 1 b 1 p3ra " 
1:i r nam a a~ıca · .ıer' 

k '
.,,,~ 

ca tar. "i "'" ·'rl 
T "f d .. etler ,..... ' arı e e ucr kİ l • t:•ı 

' ve es t >;, göre değişmcn:te ,, cJili'. 
L • ,. t ... 

nisbetlc halk Je.1111 "' , 

sebe müdürü Aziz Mermeris mal· 
müdürlüğüne; Mermeris malmü • 

dürü Haydar Fethiye rr,almüdür • 
)üğüne; açıkta bulunan Baki Sey· 

han kazanç. tetkik ve itiraz komis· 
yonu azalığına; Kayseri muhase -

be müdürü Şevki Zonguldağa; 

Demirköy malmüdürü Sırrı Me -

riç malmüdürlüğüne
0

; lstanbul es· 
ki defterdar muavini Zeki fstan -
bul kazanç tetkik ve itiraz komis-

yonu raportörlüiüne; Hasankale 
malmüdürü Niyazi Erzurum tah -
silat kontrol muavinliğine tav.in 
ve nakledilmi,Ierdir. 

maktadır. •//ti 1 

Kön:.ür nıüs!011~' • .,ı ~ 
(f ele 

0 
:;S 1' 

MUHASEBE lŞLERl 

Ml!ameleleri az olan bazı mu

haıebe!erde veznedarların muha· 
sebe işlerinde çalı~mak isteme -

meleri anla~ıldığmdan, umumi -
yet itibarile muhasebe kadroları 

dar ve birçok mahallerde de vc:ı -
nedarlık vazifesinin Ziraat Ban -

kası taraf mdan yapılması hase -
bile, iıleri nz olan veznedarların, 
asli vazif elcrinc tesir etmemek 

şartile, zaruret halinde, bulunduk 
lan yerin muha3ebe memurluğu · 
na yardı:n ettirilmeleri Maliye ve· 

kaletinden tc:kili\ta bildirilmiı -ı 
tir. 

Ar.kara, 31 . irı 19 :J'~ 
K .. .. ·· tahsı·ıterıll .,,,! ,,. 

omur mus d pt.1 d:JP 

vim ıenesi içinde . ~'c bLIJ~ i~'~ 
. etıl1" gf ıı. , 

satmak mecbcrıY 
1 1erıe ~ 

ları mikdarları 193 'tirıııele':1'~ııfl 
' r l:ıı • '' Jel ayı ıonuna kaoa i1'tjı ..,Jcı 

kiUer heyeti kar•rt bıl f11~e ' 
'd. B t·· l•r•ff''ı ~I 1711 ı 1. azı uccar . jıw· ,eti 
içinde taahhütlerirı.1Jlcr J-lc' ~' ' 
medik!eri için Vek•. 

1
ot"'P' 

müddeti 1937 sene~ 
dar uza.tmı!lır. • 

·ı•' / 1 maı pı 01 oır11l,,, 
(f elef 1'' , 

Ankara., 31 h·r ve _,,. 
· ce ~I ııJ · l Dahiliye Vekaleti :r. 1~~ , 

balanmı:ıın inıar ~ · ~ .<!Jf 
.. de i tır 

ayyen zaman ıçın pt•jı1 
temin için bir iın•' 
lamağa batlamıftır· 



~Ei-C.l!!l I! 
·~!!!!~~K~A~s~ı~~~c~A~s~ı 

~Cll i' ~ rcan KAFLI Tefrl ka: et 

ap~" Bey saraya gidiyordu. imparatorun zırhlı askerleri, tUylil 
Se llları ve ince uzun kılı~larlle Kataneo askerleri gellyodu. 
, rt bir kumanda: SeJAm ! .. Meçler sıyrılarak havaya kalktı 
~~tını Prenses iriniyi elinize İmparatorun zırhlı ve he~si de rada olduğunu öirenince kalbinin 
~~hen serbest bırakmakla uzun boylu askerlerinden sonra çarptığını hi11etti. Onu biran ev -
\. ~ biiyijk bir mertlik göster- tüylü şapları ve ince uzun kılıçla - vel görmek arzusunu duyuyordu. 
'~ srJ ben size borçluyum. rile Kataneo'nun askerleri geliyor- Oryano'ya sordu: 
~ 'n fazla bir ~ey yapmadım. du. Bir zabit sert bir kumanda ver- - Usu len bir ziyaret falan yap· 

r ed· . 
'.. 1Yorum ki sadece ödeş - di: mak lazım mıdır? 
D~11 - Selam!... - imparatoru dairesinde ziya-

\111d r Bey bütün §U adamların Ve uzun mcçJer hepbirden sıy- ret etmeniz nezaket icabıdır. Di -
~Ilı h~ 1\at~neo'nun sinsi bakış· nl~rak havaya kalktı. ğerlerine gitmeniz lazım gelmez, 
~~ril'lJ begenmedi. O beJki di- iki scka··tlı?ondandi schmrfdölyu çünkü akranınız değildir. Daha 
~ en daha çok gülümsüyor Umur Bey bu kumandayı veren sonra İmparator da size ziyareti -'ta. bcqeğiyordu, fakat bun . sese yabancı değildi. Dönüp baktı 1 nizi iade edecektir. 

lldan olmadığını seziyor - ve derhal tanıdı. Onun yanma ka· ı - Başvekil Kantaküzen de zi -
a%d dar bir iki adım attıktan sonra yaret edilmez mi? 

~-ı a hakkı va d d bu türkçe olarak sordu: 1 s· d , ~ lrın . r ı, ora a - - ız en daha aşağıdır. Ziya -
tt heps b t } t k - Sen buradnsın ha! Nr s~km lldiJcJ • ı u op an ıyı pe retiniz ona pek büyük bir şeref 
t~dt ~rı ve faydalı buldukla· Oryano ?.. verir. 
.'iti h ataneo beğenmiyordu. - Sağ olun! lyiyim. - Gideceğim. 
~li:, ~.ndan irin irin telıiııa du" ııı.- - Bizi lmuUun mu? " <. :r :r :ı :ı İmparator onu tahtından ine -

ı"" ita şöyle dü"ünüyordu: - Unutmak kabil mi? Ynnınız-~ı> ,. rck kapıda karşıladı ve kendi ya-
," ıı. •• 

1 1
_aratorla Umur Beyin rar da bir esir değil misafir gibi ya · "'~.. - :r nma, ayni derecede yüksek bir 

~ıf d .. azıındı. Onlar çarpı!larak §adım. O günlerin kıymetini uzak-'>..· lltt""k ır 
1 

• l kolluğa doğru yürütmeden önce ."lt' . ı.ı çc ben maksatlarıma aştıkça daha kuvvetle an ıyo · ıt ıç· sağındaki orta ya91ı bir kadına ta· 
tııı. ın fırsat bulurum. Şim - rum. nıttı. Bu kadın imparatoriçe Anna 

ı. 1.tırla.rsa ikisi de kuv\'etle • - Faka\. z.aten benim esirim de· ıtır " di Sava idi. Büyücek burunlu, mağ 
b • "'rada b ·ı· · U g"il, hocamıın ! ~ı. lltuj . en ezı mm. • rur bir kadındı. Umur Beye elini 

,'11! J ıınp t d Oryano'nun "özlerinin i~ "Ü -ı. ıtıl .. ara orun orta an ° 0 uzattı ve genç Türk Beyi bu beyaz 
'\ b ltagın1 k k · J liimsüyordu. Umur Beyi sahiden Qla umar en a sı o - ve yumu§ak ele sadece dokunarak 
~ ... nll ben mı· .. b sevdig"ine !lüphe yoktu. 
~.~ ~ yapmaga mec ur ,. bıraktı. 

'
"~·tlıltnla 1 Aydın hükümdarile Umyr Bey onu imparatora ta-

• nıltr. İmparatoriçe Umur Beyin hiç 
du rın bozuımaları, hatta bı.. !illan l l · Oryano Sinyor Zaharya ile bir· de ho§una gitmedi. Zaten ° Bi • 

·"~l 1 
1 o ma arı ıçin bir sey ~'· · ~ likte Sakızda muhasara edildiği zansla da aevilmemitti. Bunun ha~ 

\: ~l'ın, verdi: Umur Heyi or- sırada kaçabilmiş ve Kalanco'nun lıca sebebi katolik olması ve or -
• l{ald k O yanııla gclm'ışt'ı. todoks Bizansı Papanın hükmü 
~ .. ~'- ıraca h. nuu böyle 

\ .~r..:ıı .-..· ,.. 
11 

.. 
1 

V". , ,. d. altına sokmak istemesiydi. 
'•l~ h -••lJUartP ,. I nou ...... .ı.. n'lf'Arı>Jnr, ..,._Q.f!l\OCQ yo, CIÔn U 

kı.ı eın müthiş bir dü~mah- ve Oryanoyu göstererek: 
\~tC\;tula.cak; hem de Bizans - Umur Beyin yaverliğine onu 

d,ttorunun başına büyük bir ver! 
~· açarak onu zayıf dütür - Dedi. 

t- ı. 
1:,.,. - Emredersiniz! 

•\tgi .• 
hit ~· gun Foça sarayında bü- Ziyafete kadar dinlenecekler -
&:ıl\u~Y.a~et vardı. · di ve ancak ertesi giin öcleden son· 
1~ ~ ıçın günlerdenberi ha - ra imparatorla Türk beyleri ara -
~~~'ı>ılıyordu. sındaki konuşmalar haşlıyacak -

\ı.ı·· t\eo ziyafeti hazırladı ve l\" tı. 
~ıf u Verdi: 

~ a.kaad k . • .. 'illrıı,1 a erme ıçın mu -
~ hir fırsattır. 

,. tıd~r .Bey iki taraflı askerin 

~ •a.l':~aratorla birlikte ge -
\. ~ doğru gidiyordu. 

s~" , .......... _____ , 
~ık servisimiz 
~ lıeı, <loktorumuz Pazartesi günleri 
' ıllıt buçuktan yirmiye ka iar ga• 

l ı1 rehancslnde, CumartesJ günlen 
~ len 19 a klldar l.Alell Tayyare 
'\ a., iki ll~ı.ıhı ncl daire Uç :numarada 

k'lıı.ı cuıarımızı ~cdl kupon muka· 
-, b ı Cdcr. 

l'~lalıklan doktorumuz da bu 
ıu~ laneslnl blrlktlrtp ke:ııdls!ne 

Q, 
12 

cumartesi, aaıı, pef1e.mlı« 

~.'tıı, •rası Aksarayda, Millet cacı
~~ "Qı'Paşa camii karşısındaki mu• 
~ .. •~k~ e çocuklarınıza bakacaktır 
~ ~ dl§ doktorıaru:ıız da oku
~~ CınJrlcrlne hazır bulunmak:\ 'f> <loıttorumuz FahretUn Dlfmeıı S ~· iki~! caddesinde 127 numa.
\ bııııı11d 1 gUn eri saat 14 ile 20 ara. 
~le ll~u gibi doktor NccaU Pak· 

-~:y Mahmudiye eaddC8i 1-2 
•,~ "c cuma günleri ayni saat, 
~ lıt•lt t lanmızm dişlerine bakaca!.· İ 
~ taııı Cclavııerlnl yapacaklardır. 

,~tıp anda Bcşlktatı tramvay ca 
lttıı:Partıınanında aUnnetc;i Emıo 

A ' 1111 ~ okuyuculanmmn çocuk 
ct et edecckUr. 

Umur Bey sarayın en güzel da
irelerinden birine alınmıştı ve bu
nun muhafızlığını dn elli kadar 
Türk yiğiti yapıyordu. 

Umur Bey Oryano'dan malu -
mat aradı. imparatoriçe ile Pren· 
ses lrini'nin orada olduğunu Pren 
ses Verin'in Bizansta ve T eofano· 
nun Midillide kaldıkları öğrendi .• 
General ve amiraJlerden bir kaçı
nın karıları da son günlerde gel -

mişler. 
Umur Bey Prenses lrini'nin o· 

- Aptal gibi l:orı11§1tYnrsım ! 
- Sen arılıy<ısırı di:f''-·· 

Umur Bey Kantaküzcn'in da -
iresine yaklaıırken konut:nalar ol· 
du ve Prenses İrini yeni doğan bir 
güneı gibi göründü. Onun arka -
sından da Kantaküzen çıktı. Genç 
kadın Umur Beyin sağına, koca
sı da soluna geçti ve içeri girdiler. 
Büyük bir zevkle döşenmİ! olan 
ve insanın ruhunu aydınhkla sa -
ran bir salonda kar§ılıklı oturdu -
lar. 

Prenses irini: 

- Hayatımda sizin lu.clar mert 
bir adama rastlamadım. Bu kada· 
rını tasavvur bile edemezdim. 

Diyor; Midilli önündeki vak'a -
yı hatırlatıyordu. Bozcaada önün -
deki harpten hiç bahsetmiyordu. 

Prenses ilave ediyordu: 

- Bilseniz ben ve kocam size 
kar§ı ne derin ve sıcak bir dost -
lukla bağlıyız. Buraya aelitiniz 
temin ederim ki yalnız bizi, layık 
olduğu derecede sevindirmittir ve 
bu sevinç siyasi bir işi baıarmış 
olmaktan değil, yürekten geliyor. 

Ne güzel konutuyordu ! 
Ve konufUTken, dudaklarının, 

gözlerinin, yüz çizgilerinin, hatta 
vücudünün de konuştuğu görülü -
yordu. 

Kantaküzen de karısından da· 
ha az samimi değildi. Bu samimi
yet havası Umur Beyi ikisine de 
ayni derecede sevgi ile bağlıyor; 
hatta Prenses lrini'ye karşı duy -
duğu derin atkın da engin hürmet 
hislerile çevrildiğini görüyordu. 

( A rlmM ı:ar) 
~~ 

11
"'1taarny Pertev Eczanesi ya. 

~ ~ıı~ınarada aUnnetı;:I ve sıhhat 
~. t'lJc ~ h:URUN doktorunun 
~~IYonıan bcherlnl yedi ıru-
1ıı;"'4lte e ve. abonelerlmlze en e1J. 
~~tla çOCUklannm sünnet ameli· 
~- 'Qt l' Caktır. 

' ııı~tıınız doktor. dl§ı;I ve sUD• 
~tıııo lllcnat ederken l{URUN'un 

ııuııcfan yedi tane g-lltOnnek 

Radyo Müsabaka 
-93-

Kuponu 

isim: 
Adres: 

~ - KURUN 1 HAZiRAN 1937 

Boşanmanın genişletilmesi 

iki taraf da boşanmaya 
karar verdiği takdirde .. 

Avukat Ahmt Sabri inhan şu fikirde: 

"Böyle vaziyetlerde ı;ı ahke111eııi11 /1anu11f 
f 

eııgeller ilıdası pek de doğı 11 olnıasa geıek,, 
Boşanmanın genişletilip kolay-

laştırılması mevzulu ankete devam 
ediyoruz. Bugün bu sütunlarda fikir 
leri belirtilen avukat Ahmed Sabri 
lnhan; senelerdenberi bu sahada da 
birçok miihim dava takip derek ne
ticelendirmiı:; kıymetli hukukcularr . . 
mrzdandrr. Kendisi, bu husustaki 
fikirlerini şu tarzda anlatıyor: 

Evlilik rabıtasını ~özmek kopnr
mak demektir. Her evli karı veya 
koca istediği vakit bo~anabilir mi? 
Evet. Fakat biraz zor. 

T arn feyn rızası ile boşanma müm 
kün müdür? Hayır. O halde boşan· 
mak için ne yapmak l"mm? 

Kanunun tarifatı dahilinde sebe
bini isSat etmek lazım. Boşanma se· 
bebi nedir? Kan koca aralarında 
müşterek hayatın çekilıneL bir hale 
gelmesini mucip olacak derecede 
şiddetli bir geçimsizlik baş gösterdi
ğinde taraflardan biri boşanmaları 1 

için mahkemeye müraatat eder. 
Mahkeme tarafeyni dinledikten 

sonra boşanmayı isbat etme:sini is
ler. Davacı ekseriya geçimsizliği 
!!ahitle isbat ediyor. 
DAV AL.4.R ALELEKSER ŞU 

ŞEKiLDE OLUYOR: 
1 - Davacı boşanmak istiyor, 

dava olunan da bo anmak istiyor. 
2 - Davacı ~anmak istiyor, 

dava olunan da boşanmak istemi-
yor. ı,, 

3 - Davacı hoı;anmak istiyor 
çiınkii kabahat dava olunandadır 

diyor. 
4 - Davacı boşanmak istiyor, 

dava olunan da istiyor. r akat kaba
hat davacıdadır. diyor. 

) - Oa,·acı aynlık istiyor. Dava 
olunan boşanmak istiyor. 

6 - Davacı boşannıak istiyor, 
dava olunan boşanmak istemiyor, 
ayrılık istiyor. 

Dava-:ı boşanmak istiyor, dava 
olunan da boşanmak istiyor. Mah
keme tarafeyni, şahitleri dinliyor, 
hatta tarafeyn boşanmada ittifak 
ediyorlar ve artık bu çatı altında ya· 
şamalnrı mümkün olamiyacağmı 

mahkemenin gerek tahkikat celse
lerinde, gerek mi.ictemi muhakeme
de bizzat söyliyorlar. Fakat mahke
me tarafeynin arzuları hilafına ola
rak hazan kan ve kocanın boşanma
sına karar vereceği yerde davayı red 
ediyor veya ayrılığa karar veriyor. 

İşte biz hukuçulan en ziyade dii· 
şlindüren karı ve koca mo§anmayı 
istedikleri halde ve mahkeme huzu
runda ikrar edip ho~anma talebinde 
bulunulduğu halde mahkeme boşan 
manın diğer şekülerinde olduğu gibi 
davacıdan beyyne talep etmesi ve 
hadiseyi uzun merasime tabi kılma
sındaki sebepleri anlayamıyoruz. 

Fikrimi biraz dalın açık bir suret· 
te izah edeyim. Davacı boşanmak 

istiyor, dava olunan da aynı arzu
da. iki taraf aralarında tahaddüs 
eden geçimsizlikten dolayı boşan· 
maya karar verdikten sonra artık 
mahkeme bu hususta tarafyeni ceb· 
ri bir surette kanun C'erçevesi içinde 
boşanmamaları için önlerine ufak ve 
ya büyük kanuni engeller vazetme
ğc kalkması davacıya sebebinin is
bat keyfiyetini tahmil etmesi pek 
de doğru olmasa gerek. Çiinkii ka· 
n ve koca boşanmak için aralarında 

ruhat flımrd '""<ıl>ri İıı1ıarı 

doğan sebebi herkesten daha iyi bir 
surette de takdir ederler. Bu sebep
ler kanunun tasrih etmiş olduğu zi
na, cana kasit, gayet fena ve ağır 
muamele, cürüm 'e haysiyetsizlik, 
uluorta te:rk, tednvisi kabil olmayan 
ağır ve hafif hastalıklar olduğu gi· 
bi tarafeynin arasındaki ruhi iınti

zacsızlıklar ela olabilir. Tarafeyn bo
şanmayı göze aldırdıkları zaman her 
halde ağu bir sebebin mevcudiyeti· 
ni mahkemeden daha ziyade kendi
leri biliyor, hissediyor ' b\indan 
dolayı boşanmaya karar ı;eriyorlar. 

iki taraf bu arzularını mahkeme 
huzurunda bir defa daha tekrar edi
yorlar ve bu isteklerinin yalnız te~ 
cilini talep edirorlar. Mahkeme ta· 
rafyenin bu dileklerini nazarı dik
kate ahnayarak kendi arzusu dahi· 
linde geçimsizlik sebeplerini tamik 
etmesi ve bunun isbatnu da tarafey
ne tahmil etmesi boşanma kadar 
ağır bir yük olsa gerek. 

Ben nazariyatt..'ln daha ziyade 
ameli sahad~ iş gören bir avukat ol· 
marn hnsebile ~nu da ilave edeyim 
ki: &ııtanınak istiyenlerin pek çok· 
ları asıl sebebin if~asmı da istemi
yorlar. 

Onl<u bundn reR haklıdırlar. 
Çiinkii tasavvur ediniz: 15-20 kü· 
sur senedcnberi b'r arada yaşayan 
bu çiftin bugün etrafında cıvıl cıvıl 
C').ınayan yavrular. gelinlik kızlar, 
evlenme çağında Renç erkekler var. 
Kabahat kocada. Y et~miş evlfı.tları 
arnsmda kendini unutuy!'r temiz ve 
her türlli lekeden ari karısını gözü 
görmek istemiyor. Biı: c:~iftenin kirli 
etekler.ine takılmış gidiyor. kansı 
bu haysiyetşikcn murune!enin pisli
ğine tahammül edemiyor, boşanmak 
icin mahkemeye mü,.acaat ediyor. 
Fakat gözünün önünde toplanan 
yavruları ve kocasilc uzun seneler
dcnb~ri birlikte beçirdilderi hnyahn 
iyi günlerine hürmeten kcca-smı ne 
huzuru mahkemede ve ne de hariçte 
terz.il etmek isteıııiyor, boşanmanın 
asıl sebebini söylemiyor. 

Şimdi misalimizi bir de kadından 
alalım: Kor.a aile ocağına merbut 
kadın 1 5-20 küsur senelik birlik 
hayatından yavaş yavaş çaylarda. 
balolarda. poker masalarında içkili 
düğünlerde. etrafına gençlerden bi
risine her nasılsa kalbinden daha 
ziyade kendini kaptırıyor. Bir müd· 
det bu gencin, yalancı, sıcak görü-

( Lfdfcıı sayı/ayı çeviriniz) 
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Belediye itleri 

FRANCALA YİRMi PARA 
ARTTI 

Belediye nark komisyonu dün 
toplanmış, un fiyatlarım gözden ge
c;irmi~. ekmek fiyatını ibka etmiş, 
francala fiyatına yirmi para zam 
etmiştir. 

Yarın sabahtan itibaren francala
nın kilosu 16 kı.:ruşa satılacaktır. 
ÜCRETE ÇEVRİLEN MAAŞLAR 

Belediye emrindeki bütiin tahsil
darlarla tebliğ memurlarının maaş· 
ları hazirandan itibaren i.icrete ÇC\,... 

rilmiştir. · 

Bundan sonra nlınacak tahsildar· 
lar da iicretle çalışacaklardır. 

SÜT MESELESi HALLEDiLE
BiLECEK MI 

Bd~diyc iktısat ınüdiirliiğü şeh

rin belli başlı dertlerinden dördünü 
kati surette halletmek üzere yeni ka
rarlar almak üzeredir. 

Bunların başında şehrin umumi 
sıhhati ile al:ıkad.ır olan süt i~i gel-
mektedir. • 

EKMEKLERDE GLUTEN 
lstanbulda imal edilen ekmekler 

de gluten miktarının yüzde on ol
ması icnp etmektedir. Geçen seneki 
mahsulde gluten miktarının yüzde 
onu tutmadığı fırıncılar tarafından 
iddia edilmişti. 

Fırıncıların bu iddialarının doğru 
olmadğı görülmüştür. Ekmeklerde

ki gluten miktarının eskisi gibi yüz
de onu bulması istenecektir. 

SEBZE HALiNDE YENİ P AV· 

YON - Kerestecilerde sebze hali 
yanında yapılacak yeni pavyonun 
rnünakasası uzatılmıştır. Bunun da 
sebebi, projede bazı tadilat icrası· 
drr. Haziran ayı zarfında pavyonun 

inşası kati surette ihale edilecektir. 
MEMBA SULARI lÇIN VERi

LEN MÜHLET - Büyuk damaca
nnlarla getirilen memba sularının 
küçük kaplara konuldukları yerlerin 
tabi olacaklan sıhhi şartlara dair Be
lediyece talimatname hazırlanmı!t, 
Şehir meclisince tasdik edilmisti. ~ 

Ancak istenilen şartların ~erine 
getirilebilmesi için dört ay mühlet 
verilmişti. Bu mühlet haziran :oıon
larınn doğru bitecektir. 

nen söz ve hareketleri arasında ken
dini kaybedip 0 gencin kolları ara

"'""l<t dü~üyor. Ağır başlı ve temkinli 
r loln erkek i~in farkına varıyor. Ne
ticede bo~anmak için mahkemeye 
ntliracaat ediyor. Fakat erkeğin gu
ruru boşanmanın asıl sebebini ken
disine söyletmiyor. Yalnız aramızda 
r.er.imsizlik had devreye \'asıl ol
muştur. Bunun için boşanmak isti· · 
yorum, karım da boşanmaya razıdır 
diyor. Mahkeme, hayır ikinizin ar 
zusu boşanm~ya sebep olamaz, b0 • 

~anmanın sebebini bize isbat etme
n iz lazımdır diyor ve davacıdan e.s
ba bı subu tiyesini istiyor. 

İşte bu iki misalde de evvela karı, 
sonra koca asıl boşanmanın sebeple
rini gizliyerek mahkemenin arzu et
tiği ~ekil ve tarzda bo~anma sebep
leri arıyorlar ve nitekim buluyorlar. 
Fakat biraz ileri giderek. tarafeyn 
mahkemede hakiki sebebi ~aklaya. 
r<lk yalan söyliyorlar ve ~ahitlere de 
yalnn söyletiyorlar. 

İ~te ben kesenkes-; ne tarafeynin 
yalan söylemesine ve ne de f'ahitlc
rr. yalnn söyletilmesine meyd~n ver 
memek için karı , .e koca mahkeme
ye boşanmı:ı için birlikte müracaat 
e' tiklerinde tarafların bu talepleri 

boşan:na için en biiyüı: geçimsizli
~"'" bir delil ncld,.dilc-rd, hc-r.."'n bo~c.n 
mrılrı-ın<t karar \"crilmr..si fikrihde· 
yim! 

KüUUr fş~erJ 

ASKERi KAMPLAR 

Bu yıl lise talebelerinin askeri 

kampları 6 temmuzdan itibaren ba~
layacaktır. 

Talebeler bu yıl kamp ynpacakla
rı yerlerdeki ilk okul binalarında ba
rındırı1acaktır. 

Kamp listeleri tanzim edilerek 
kolorduya tasdik için gönderilmiş
tir. 

LiSELERDE lKl YIL ÜSTÜSTE 
KALANLAR 

Liselerde iki yıl üst üste sınıf ta 

kalan talebelerin okullardaki kayıt· 
lr:m silinmektedir. 

Ancak bu gibi talebeler hususi 
okullara de,ram etmekte; yalnız im· 

ıihan zam~mı imtihanlarını resmi li
selerde ve orta okullarda vermekte 
idiler. 

T alcbeler Kültür bakanlığına mi.1-
racaat ederek bu durumun düzeltil-

mesini ve okudukları hususi okullar 
da imtihan edilmelerini istemişler· 

dir .. Bakanlık vaziyet etrafında tet
kikatta bulunarak alakadarlara 15-

zırn gelen cevabı ' 'erecektir. 

ÇAVUŞ öCR.ETMENLER iÇiN 

· • · Köy okullarında calı~mak üzere 

açılan kurslarda ders gören köy öğ
retmenleri için Kültür bakanlığı ye-

ni bir talimatname vücuda getirmiş

tir. Bu talimatnameyi tayin edildik

ten sonra yine o civardaki yakın 

bir köye bağlı olacaklardır. Maksat, 

orada bulunan bir öğretmen okulu 
mezunu muallimin çavuş öğrctTJ\en
lerinin müşküllerini halletmek için 

onlarla me§gul olmasıdrr ~ 

Arabacılarm endifesi 
doğru bulunmuyor 

Arabacılar cemiyetinin Ankara· 

ya bir heyet gönderdiğini dün yaz· 

mıştık. Belediyede salahiyettar bir 

zat bu hususta şunları söylemUir: 

.. _ Arabacılar eşeğin ve hamal

lığın kaldırılması kar~ısında araba

ların da kaldırılarak yerine mötörlü 
nakil vasıtalarının ikame edileceği 
gibi bir şüpheye düşmüşlerdir. 

Kendileri buraya geldiler. Bazı 

hususi müesseselere ait arabaların 
nöbete girmeden yük aldıklarından 
~ikayette bulundular, arabaların 
kaldırılacağı yolundaki şüphelerini 

bildirdiler. Kendilerine evvela an:ıba· 

ların katiyen kaldırılmayacağını bil

dirdik. Hususi arabaların da nöbete 

girmelerini temin edeceğimizi söyle
dik. 

Biz arabacılığı himaye etmekteyiz 
ve edeceğiz de .. ,, 

Yeni adliy0 kadrosu bildirildi: 
. ki ihtisas mahkemelerinin f aaliqcti bitti 

9 uncu ihf sas mahkemesi, 5 inci asliye c ezaya 
çevrildi ve 2 ncl ceza re!si Kemal, gUmrUklekl 

bu m~hkemeye verildi ! 

Ha(:akçilıll davalaı 111a nasıl bahılacah? 
Adliye kadro· 

su, Vekaletçe dün 
müddeiumumili -~ 
ğe bildiril:r.iştir. 

İstanbul ve mü) -
hakatı adliyeleri· 
ne ait kadroda 
bazı deği,ikli!i • 

ler vardır. 

) ııııtr.:111ıııınııı111mıı111ınııı1111ıı11111ıın1tttıu11111ııı1111t1ttıı11111111111ı 

Cenup hudut • Reis Kemalin 1 
larmdaki askerimahkcmecle reis · I 
ihtisas mahkeme · lik kür:;üsündc a· j 
leri müstesna. ol · lınmrş bir resmi 1 
mak üzere, dün · 

den itibaren faaliyetleri biten ih· 
tiaas mahkemeleri meyanında İs· 
lanbul 9 uncu ihtisas mahkemesi • 
nin de vazifesi hitam bulmuş, an· 

cak bu mahkeme asliye cezaya 
tahvilen kalm1ştır . Ba§ka 4 asliye 
ceza mevcut olduğuna göre, bu 
yenisi 5 inci ceza ismini almakta· 
dır. Bu mahkeme, ihtisas mahke· 
mesinde olduğu gibi münferit ha· 
kimlik olarak idare edilecektir. 

ikinci ceza reisliğinde bulu · 
nan Kemal, Vekaletten bir emirle, 
bu mahlfomeye vcrilmi§tir. İkinci 

cezada reis sıfatile dün son defa 
olarak dava görmü§tür. Buuün 
gümrüğe giderek, oradaki dava·· 
lara bakacaktır. Emir, dün reis 
Kemale tebliğ edilmi§tir. 

İkinci ceza reisliğini azadan 
Katif Kumral, vekaleten yapacak-
tır. 

Bir müddettenberi, verilen sa· 
lahiyetle 9 uncu ihtisastaki dava· 

larda müddeiumumiliği temsil e· 
den Hakkı Şükrü, 5 inci cezada da 

bu i§le vazifelendirilmiştir. Bura
da bakılmasına devam edilecek 
olan kaçakçılık davalarının sor • 
gu işleri, mevcut istintak c!a!rele· 
ri hakimlerince yapılacaktır. 9 un 

cu ihtisasın müddeiumumisi Mi -
tatla reisi Atıfın tayin edilecekle· 

ri yeni vazifeler Jıakkında henüz 
tebliğat yoktur. 9 uncu ihtisasın 

ba~katibi ile katipleri münhallere 
yerle~tirilcceklerdir. 

Belediyellill bil 
ta111in1i 

Fi y.at listeleri 
Yaz münasebe ti e halkın 

ko layhkla görebrece,ği 
yerlere asf acak 

Yaz mevsiminin ba<ıbması do 
layısile belediye reisli~·i tarafın -i 
dnn bütün belediye ~ubelerinc ga· 
zino ve plajlar hakkında bir ta -
mim göndeı ilmiştir. Bu tami;r.e 
göre, gazino, plaj ve emısali yer · 
!erde büyük harflerle yazılmış ve 
belediyece tasdik edilmiş fiyat 
listeleri halkın kolayca görebile -
ceği bir yere asılı bulunacaktır. 

Bundan başka her masa üze 
rinde de tasdikli tarifenin ayni ol· 
mak üzere küçük listeler de bu · 
lundurulacaktır. • 

Halkı kandıranlar veyct tarife· 
leri bulundurmayanlar şiddetle ce 
~alandırılacaktır. Bu gibi yerler -
de kandırılan müşterilerin şika · 
yetlerinin hemen dinlenmesi için 
zabıta memurlarına da emir veri· 
lecektir. 
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TIAı\'DA Ki 1-'F:Cİ ASA \."'ıOU . 
KAZA Si 

Sirkcf'ide Liman hanında dün feri 

hir asansör k:.ıza!'-ı olınu':tur. 
Karnda. Yu uf' e Oıııııan yaralaw 

uıı:: lar. Cerrahpa-:a hastahanı-,-ını- lı;.aJ· 

<1ırıln11~ lardrr. Yu:c.uf. ha tahanccle iil -

mü~tür. 

Zahıta 'c" mili~ e tahkikata d koy-
11111~. adli) e ıloktoru Enw·r Karan. 
ınuaycnc•yc p;itmi:ti r. Bu feçi kar.anı rı 

ı::cbehi d1cn1111i\ Ptlt> ara~lırılmaktaılır. 
Yıf/UU ÖLDO ve SCJC VA . 
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lstanbul . k ültür dir ektörlüğünün güze l bir eserj 

lstanbul okulları kılavuzu 
İstanbul kültür direktörlüğü hk ilkckulu, 47 dershane ve yurt, lerilmiştir. Bundan başka Anka · ı 

öğretmenlere ve halka yardımcı 11 sanat okulu, 35 ortaokul, 2 öğ- rada bulunan kültür m üessesele -
olmak üzere, bazı kii'ltür yayınla· retmen okulu, 37 füe, 16 da kütüp rile Kültür Direktörlüg-ünc ı ·ı ı ·ıı Edı·:ı< ı: < 
rı yapmaktadır. Bu yayınların be· hane vardır. bağlı olmıyan müesse3elcr hakkın · ·, '' lwrımı l•rn1u•ttı 11•· /: '•. 1 
~incisi olan (1937 İstanbul okul - Y ckunu 672 yi b~lan bu bil · da da malumat vardır. • _ l "ulı ca!ı: tr0 '

11 frıi:? 
lan kılavuzu) cla ı~ngin bir mün tür mücstcselerinin her biri hak · Simdiye kadar ya:>tlmamı' o · . / 1 nı/ıııı ,.;ııııl' 

~ "J" .~ız <,., rır ;u~ ı ı:ı 

derecatla çıkmıştır. kında ayrı ayrı izahnt verilmiş ad lan bu eser cidden kültür rr:ücs · ı -------~ 1 ., ,,( 
Kılavuzda evvela lstanbulda reslcri, telefon numaraları, ve bu scsc!el'İ hakkında herkesin ihtiya· 1 (1" a;. ı 

bulunan okulların sav ısım bildire•ı müesseselere coculdarını vazdır · crna cevap verecek bir mahi)·ctte 1 A İ 1 e c; e /\li~'" ' (c 
J • ~ f. ~ .: \ 

bir istatistik göze. çarpıyor. Bu is· mak isliyenlere ait bütün kayıt dir. Eseri vücude getirenleri teb · A. l\loru,·a · ::ıll • 

latiıtiğc göre İstanbul ili içinde ve kabul ~artları ba§ka hiçbir yer rik etmek bir borçtur, ;;55 s:ıyıfalıl< bir '.~~~prd·~ııfl 
523 resT-i hususi1 yabancı ve az • aramaya lüzum kalrtıaks1zın gös· ı t:irlcnlcrc tıı' ~. · 1oC' 
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'~lrikle uyku 
~Yet-a"'ı· l . ra ım eıı 
·ı beterle meşgul 
, Prof ...... 1 . d G K ., b "'"'or erın en . a· 
1 u .. 
~~un elektrikle uyutma 

.
1 

2:,, enteresan mesele· 
~1 

e tncşgul olmakta ve 

'~lı§ınaktadır. 
~•tik tecrübelerini 934 se· 

-c ~llıış, ve bir kurbağannı 
~ lkeıniğinin ucuna elek
~ak ve bu suretle bütün 

"' ır elektrik cereyanı ge· 
'il~· 
l'ı ıııde, hayvanı uyut· 
ı;.ıtktfk ~t' 1 cereyanının dt!Va· 

let ınce hayvanda her türlü 
tam k . arnen kaybolmuş, ,.e 

~'.ltnesi üzerine kurba· 
ıo~ 1Yeti avdet etmiştir. 
~"Vta aynı tecrübeler, köpek· 

~~!ar Üzerinde de yapıl
h- U2:erine profesör, tecrü· 

.~lardan insanlara intikal 
\ı k rofesör, ilk defa, ken· 
Be lronarkoz,, a tabi tut· 

~~u tecrübenin neticelerine 

'itı ~ıçta insan, alnında ha· 
i~e .. ıaaetrnekte, gözleri hu· 
)l"V~ ge ba,lamakta ve hassa· 

~et >'_~va§ azalmaktadır. 
"Ve'. go2:ler tamamile kapan· 
~'~san "elektrik uykusu,. 
~-~ tadır. Elektrik cereya
~; l'lleai Üzerine, insan pek 

l'llakta "h' .h k· ve en mu ım cı et 
ı .•. 1' kendisini gayet iyi his· 
,"'<lır. 

~ 
~ k_alendarov, elektronar 
~~-erı Üzerine 28 ilmi tetkik 
~lltftır 

tekr· de ırn,, teknik sinema 
• ııo 

hakk tı zamanlarda, elektrik 
bı: 'tıda ilmi bir film cevir· 
~e ~Ykunun başlangıcı

0

ndan 
ıt adar bütün safahatını 
ele b· Otıark, ıt etmiştir. 

\ıtan o;.:, IJratıkte kullanıl· 
l'l"ııstır 
~· 

~es-ti-v-al--
'"• --------
''" Getirmek Uzere 

~~ınvar mUd ilrU 

• btoata Dlttl 
~ika Yapılacak yaz eğlence· 
l l i.i tı 111illi dans gruplarım 
oıq ~ere k .. 
~ y onservatuvar mu-

'>~~ llauf Ziyanın gönderil· 
'y ~ Verilmişti. 
~f}' f Ziya yarın ak_§amki 
'lı t\l~a gidecektir. 
°'~ Uvası için de Romanya 
'\~~:adan birer tenis ekibi 'tJ ' L enis müsabakaları 

~en d 
e bir grup gelecek· 

~~lqa~ 
~ t\iıı Halkevi de lstanbul 
cıht e rtıüracaat ederek Zon-
~~ları oynamak üzere bir 

~ I> lllck istediğini bildirmi~ 
t ~ ~0&rarn kati şeklini aldı-

tek " . ·ı . ,,erme get.ı emıye· 

~J. 
ı.ııl'a 

~~ f lctonya, Estonya ve 
'leıı· edcrasyonlarına Festi· 
-~t 

1 
larafrndan mektup ya· 

'Ya ~~t ~1 ağır, o;ta sıkletler 

~ C§cı •1 t · · le : s enmı~tır. 
~, 111~ Yazdığı gibi bu sene 
· gllreşler için çağrılma· 

~~ıt:::ı:·•~ •• --------
t& ···.::.····················ır•r•n· ~t'l ...................... . 
~ gel kitabı Ü 
~~~ H 
~ıı· ._,d Kipling'de il 

.... ı: 
r,\I ~ !! t;eviren: ~ 
ett teıttin Artam il 
ebı" t :: 
01 ~ a ının şaheserleri !i 

arı b 1· 'r•"ı u eser Ulus neıs- t .. lld .. 
a Çıkarılmıştır. ii 

=ıııı..._~ h 
---=:ı:mmm1:11m11111•ıın 

Inf ilterenin çekilen Başvekili 

Baldvin Kimdir?. 
On senedir memleket siyasetinde baş rolü 
oynayan Baldvin aklı selim, itidal ve büyük 
f edakô:rlıkla çalışan lngiliz başvekilleri 
arasında zikrediliyor .. 

Lonılr-ı, :\la) ı:- - Ba:' ı•kil Bahl· 
,·iu lıiikfmıeti halefi i'lc' il 
Cheınberlain'e terkcderek faal Sİ) a· 

ı:elleıı ~ckili~or. İlıti)ar İ) a~inin k<'n 
Ji arzu;:,İlc hu ~ckili-:i hiitiirı Urilan
ya alıali~i üzerine.le hii) ük hir te .. ir 

hıraknıı~tır. Çiinkü RaJc.J, iıı 'atanma 
bü}ük m~ "uli)etlcrini nıiidrik olarak 
tam bir feragatle lıizmt't t"llllİiti. Par

lamento iizerindeL:i ııiifuzu pt·k lıii· 
,·ük olınu•tu. Glacli tondan heri hiı· . . ~ 

hir lngiJiz ha§\ ekili partilerin lıiiı-
metini Rahh in ka<lar kazanmmm::;lı 

denilebilir. 

Baldviıı·in e~crine dair lıiikü111 

,·emıek zı-tnıanı henüz gelıneıni~Lir. 

Fakat on ~euedenberi nıeııılekPtiııiıı 

siyuetinJ~ ha~ rolii oynıyan Bal ıh i-\ 
nin gösterdiği aldı ::-elim. iticJal \e f c· 
dakarJrkla ~alışmak :-aye .. i111le lngiltc· · 
renin biitiin lıarh sonu ıııeselelerirı,-. 

muzafferiyetle rnukabelt> etmeüine 
ınm·affak olclu~u lıerkeıı tnrafından 

kabul e<lilnv•ktrılir. Kırnıetli lıiznwt· 
!erine kar .. ı lngiltere kralı tarafından 

kencJi .. inc Kontluk paye i H"ril<•ı·ck· 

tir. 

Balch in'in nıulıaf:ır.akar parlinın 

1 iclerl i~ind<:n ı;ck i ltl iktr.n t-oımı 

dıılye .. iz ııanr olarak kahinctle ka-

lara~T lıakkmda ~iiylenen siizl<>rin aıı 

it yoktıır. Kcıuli-i pı·k aı;ık olarak 
simden ~onra lıiikiıınct i:lcrine kan~
n••r---e·-· ı .. Q,..-H "lti. 1luıu.lau lJd~-

ka hugiin parti li.fı-rrğiı11lPn ~ekilen 
in .. anm y.uatılı~ı kenıli::.inden :"Onra· 
kine nıii:kiilat !::ıkarmakt:m ,·eyalmıl 

nüfuzunun leilİrİ altında bulundur· 

maktan çok uzaktır. Elhr.tte Balth in 
Lor<llar knmarn .. ına girerektir ,.c bu 

rada ınemlcL.ctine ehemmiyetli lıiz· 

metler arudehilccektir. Zaman za 
nıan Britanya ahr.li:-inc hitah etmek 

f m.atlarını bul araktır. Fakat biizlt>ri 
her tiirlii flarti n·kaheılerinıleıı uzah. 
buluncaktır. Her ne \akit hü) iik mil· 

Jj nwıoelcleı zuJıur cder!'IC İyasel ale· 
mi pt.k tabii olarak hu ihlİ) ar 'c ter· 
rülıeli liderin fikrinden i~tifadeye 

kQ~acaklardır. Fakat hu lıal hi~bir 

vakit parti ka' ;::al arına i:tirak ~urc· 

tinde olını~ at·aktır. Tlalefl<'rİ da!:n.> 
fikirlcrindrn, trniihclcrirul~n iı:tifa 

~ 

B"/t/ ı·i" 

Dlin pİ) a,aya 1200 toıı huğclay. 

195 ton çaH.lar. 107 ton un, :l 5 ton 
kepek. 1 :> ton fa-ul) a. 76 ton arpa. 

l l 1 ton nn .. ır. 1 O ton "U~aııı. :l6 ton 

Pnnir. 2.5 ton ka,arfH'\ nirı :?:clıııi;;· .. ~ .. - ~ 

tir. 
Y un111-;ak hu~ıla) 6.8 • 6.22. ~~r~ 

huğday ;;.:~:; • (ı,8. arpa çm allı -1. l O • 

·1.20. arpa dükıııc :t:\8.!l • •1.20. mr 

l'ltr "arı 4,:t~ - :1. ku\~eıııi 10.7.:i. <:u
sam 1~.:rn. tiftik mal l17, ):tpnk 5:>. 
peynir 2~ · 27.20. ka:ar :l8 · ·16 ku
ru~L•rn 11at1Jn11~. 9 ton keten tohuıııu 

il11·3ı; cdilıni~tir. / 

Dı: fiyatlarda lmğday [,j, erpol 
6.:>7. Şikago 5.~·l. \ ' in iorrk :>.8:'!. ar

pa .\n\'Cr~ '1.91. nııı;n· Lornlra 3.98 

keteıı tohumu 8, 16. frmhk G llaın· 
hurg 94.10. fındık K Haıııhurg 91.10 

kuru;tan <:atılnu~hr. 

Maa,rar gec:kmlyecek 
Müvazenei umumiyeden maaş 

alanların haziran maaşları bugünden 
itibaren verilmeye başlanacaktır. 
Bir gazete mali sene başı dolayıı:;ile 
maaş tevziatınm gecikeceğini yaz· 
mıştı. Bu haber doğru değildir. 

Belediye memurları da maaşlarım 
yeni bütçe gelmemesine rağmen 

936 bütçesine göre avans hesabın
dan alacaklardır. Ücret alanların 
paraları dün verilmiştir. 

. 
Dalıh iıı"in hli· 

küııwttcn uzak lnıl 111mıakla lıeraher, 

buhranlı 1.aıııanlardıı en ziyade! i,.ti· 
f~cle t'tı:lehilel'<>k ınuhtereın bir mii 
şm ir olac:•~nıa ~iiplıe cılilrııcıııekıc· 

<lir. 
BalJ, in gPçenlenlP iınparatorluk 

gençliğin~ lı iıalwıı ~iiylı•diği 1ı 11tki le 

Ye<lamı yapım:tı. Bu nntkunıla 
geıı~liğe , ..... ,Ji~i iigiitlerile ihtiyar ,.j 

ya,.i lıakkile ıııilli rdılwr '<' hol'alık 
üm·anmı j,.tihkaka ke .. pctmi::tir. 

Balth in gt•m;li~ı· :iiylc dt>ıni~ti: 
'-j ngi 1 iz t'.•rarı, ~ah,.ın himaye Ye in ti· 
zaınmda , e hüıün lıcrıı~elu ilerin ~a
nıinıi arzu-una i:--tinad eden mane\'İ 
lıaziııede ~ulunnıaktadır. Hürriyet v~ 
refahı muhafaza etmek iı-tiyen milJet· 
ler bu iyiliklerin yalnız reııaret, mü· 
temadi çah~ma \'e nef:-i f eclakarlıkla 
elde edileceğini bilme~c ıncdmr<lur
lar ... 

Mukaııımı terkeden Ba~H'lilin u

zun ... nren ıiya~i hayatında hu pren· 
siplerden. ayrıldrğmda şiipheye dü~ül 
ıne"'i caiz değildir. Bıraktığı örnek ge
lecek ne-il için en iyi bir temel te~kil 
etmektedir. 

BalJ, in 'in resmi i8tif a!ı iizerinc 
\e\İI Chcınherlain'in lıükfünetin ha· 
~ma ~eı;rıı:~c da\'el edileceği nıalfım· 
du. Bu ,Jeği~iklik Balıhin Mak<lo· 
naldm ,halefi olduğu zamandaki gihi 

en normal hir uretle tahakkuk et· 

ıni~tir. ~Tıılıaf~zakar partinin Ilahh i· 
ne kar:;ı ~ii .. terıliği emniyetin teın<'n· 

ni,.,ini Chaınherlain°<> gii~terer.-~i nnı

nin en ıııiimtnz azalarımlnn hiri~ictir 

lıakkaktır. Zaten yeni Ha~' ekil parti

\'C ~lal iye nazırı olarak fl<'k parlak 

İl'raalta hu hmnıu~tur. il arh -.onu de\' 

re~inin buhranlı zamanında Baltldn 
ile Clıamherlain tam bir fikir birliği 
içiıule ~ıkı bir me~ai arknıla~lığı yap

mı~!ar 'e pro~raının tathikimlr fay
ılalı netirrlt•r elti«' rtmi~lncli. H11nun 

iı;'n Balth in 11iya~i lıarnııan ı,:ekilıııe 

karanm 't!rir 'crnı<'z krncli .. int> lıalt>f 
olarak lınuctli arka<la ... ını la' -.i, c et· . . . 
nıi~tir. 

f .. tc 1111 .. ur .. ılc .. iuuli Clıaııılırrlain 
~ ~ 

parti rint•cliııe 'c lıiil.;fınıetin ha~ma 

gcçmi;tir. 

:Gün ün 'AAi:.Scerı: 
iki gün evvel, Türkolojinin te

melini atmış ve bu sahadaki çalış
maları ile Türk dil alemine hizmet· 
leri dokunmU§ olan profesör Radlo. 
fun doğumunun yüzüncü yıldöni.i
mü münasebetile, Ankara Halkevin 
de bir toplantı yapıldığını haber ver 
mi~tik. Bu toplantıda söz alanlardan 
Hasan Reşid Tankut büyük bilgin 
hakkında bilhassa şunları söylemiş· 
tir: 

Yeni Türkiye milli jeniyi bütün 
hacmi ve kudretile temsil eden bü
yük Şefin plan ve programına uy
duğu gündenberi kültür sahasında 
maziıir.i yeniden fethetmek ve is
tikbalini sarsılmaz ve yıkılmaz hale 
getirmek ideıini güttü. 

Türkiye dıtında bu ideye hizmet 
edenlerin ön saf mda ve belki başın
da Radlof geldiği için onun habra
ıma kattığmuz 1evgi iç benliğimizin 

daha çok derinliklerinden lafıyor. 
Ve Radlof böyle bir samimi duy. 

guya liyiktir. Sarsılmaz iradeıi ve 
her manii eriten ilim ve hakikat 
aıkınm aleti o büyük adamı bir 
muhabbet haleıi ile çevrelemitti. 
Berlinde doğduğu ve Almanca ko

nuştuğu için Wilhelm Radlofu Al· 
manlar kimaeye vermezler. Tam 
ya.rnn asır Rus i~ine hizmet et· 
miş, gönlünü bu yeni vatanına ver
mit olan Vasili Radlof ise Rusların 
göz bebeğidir. Fakat bence P.adlcf 
Alman ve Rus olduğu kadar da 
Türktür. 

Çünkü o bütün ilmini tahsis etti
ği Türk lehçelerinin hariminde 
Türk kavimlerinin kültürel varlığır.a 
ainmi§ en basitine kadar zevk!erinin 
heyecanmı duymuştu. Ve Radlof 
nerede, Asyanm hangi bucağında 

Türk lehçesi konu9ur bir oymak 

.. 
duydu ise oraya koştu. Ve ar~ık ta
nımadığı lehçe kalmadığına inan<lı
ğı güne kadar kotlu. Radlofun 
emekleri kutludur. 

Türk Dil Kurumu Rad!ofun ve 
mes!ektaşlarınm kıymetli eserlerin
den faydalanmağa batlayalı epeyce 
oldu. Yüce Türkoloğ Pekarıkinin 
Büyük Yakut lugati tercüme edile
rek en nefiı bir tekilde ve çok dik
katle tabedilmeğe ba9landı. Verbits
kinin Altay - Aladağ, Zolotnitskinin 
Çuvaş lu'?atlan tercüme edileli. Ku· 
tadgu - bilig f akıimilelerinden ve 
tercümelerinden istifadeye başlan-

1 
aı. 

; 

Radlofun Lehçeler lugabna ge· 
lince onun tercümesine batlamayı 

bugünün aziz hatırasına karıştmnak 
istedik. fşte şim!li onun tercümesine 
de filen baı;lamı~ bulunuyoruz. 
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NE VAR 
YOK 

RUSY ADA Y AŞıY AN MiLLE ;
LER1N TARII-:1 

Rusyada birçok milletler yn· 
şamaktadır. Yakın zamana l;acl:.: •• 

bu milletlerin tarihi. Ruayada bi · 
le bilinmemekte itli. Rus hüb1 -
ır.etinin yardımı ile te~ek:•ül eclcn 
h:,susi bir tabı evi Rusy:ının r.~ · 
niş arazisi üzerinde yaşıyan mil • 
Jetlerin tarihini bir seri h:ılinc~ 
ne~retmeğe batlamıştır. 13irir.ci 
ve ikinci ciltler Kuakiıtan ile or

ta ayanın istilasına ve oralarda ya 
şıyan milletlere tahsiı edilmi~ti r. 
GOGONUN BİR ESERİ FlLMZ 

ALINIYOR 
Ruı müellifi Gogonun Soroçin 

panayırı isimli büyük eseri, Ki · 
yefteki ıtüdüyoda filme alınmağa 
başlanmıtlır. Sesli olacak filmin 
rejisörü EKK'dir. 

Ressam ile rejisör filme kona· 
cak olan birçok folklor ve şarkı • 
ları toplayıp işe başlamışlardır. 
lT ALYA YA KIRMIZI Y AGMU!l 

YAGDI 
Şimdiye kadar dünyanın hiç • 

bir yerinde görülmiyen kırmızı 
yağmur geçen hafta ltalyaya yağ· 
mıtşır. Milano ve Cenova ahalisi 
sokaklarda, kiremitliklerede, ağaç 
ve çiçeklerle insanlar üzerinde 
kankırmızı lekeler bırakan bu yağ 
muru görünce hayrette kalmışlar
dır. 

Alimler, kırmızı yağmurun, Af 
rika çöllerinden havalanarak Ak· 
deniz üzerinden aıan kum tane • 
lerinin, Alp dağlarına yakınlaştı
ğı zaman bulut tabakalarının ka • 
lınlatmasından hasıl olduğunu id· 
dia etmektedirler. 

lLK TIMARHANE 
Sinir hastaaı ve delileri iyi et • 

mek makıadile Almanlar Zoncyş· 
tayn kasabasındaki hastaneyi bü· 
tün milletlerden evvel açmışbr • 

dır. Bu ,ilk timarhanedir. 
BiR KÖPEGI iDAM ETTiLER 

Amerikada olduğu gibi, daha 
bazı memleketlerde ve Virjinye' 
de, hayvanlar için yapılmış hususi 
kanunlar vardır. Kabahat i§li • 
yen hayvanlar mahkemelere gö • 
türülerek hakimlerin huzuruna çr 
karılmakta, sorguları yapıldıktan 
sonra beraet etmekte; yahut mah 
kUm edilmektedirler. 

Geçen hafta kurt cinsi bir kö • 
pek Virjinye' de, kuduz olduğu 
halde, birkaç insanı ısırmı§, bun
lardan birisi, köpekten aldığı ya· 
radan ölmüştür. Bunun üzerine 
köpek mahkemeye verilmiş a vu • 
katlar tutulmuş. tahitler dinlen • 
miş, yapılan muhakemede~ ~son • 
ra suçlu köpek idama mahi(um e· 
dilmiştir. idam hükmü, mahkeme 
avlusunda köpek tabanca ile öl • 
dürülerek yerine getirilmiştir. 

\ SPOR 

Rapid takımı 
Cunıaı tes(şe/11 ioıizo 

geliyoı 
A' füturyanın Rnpitl takııııı. lıazı· 

ranııi 6 1111·1 pnz:ır 'e H İnl'i ~alı :.;iin· 
leri iki ııı:.ıc,: y11pı11ak iiz~re ~clırinıize 

grlet·d .. tir. 
Fcııcrlulıı~eniıı ~ ıl<liiııiiıııii nıiiıı.ı· 

-.ehctilc ;dıriınize gclect>k olaıı Hapıtl 

\\ u~tııryuııın en Lun etli ıakınılarııı

tlan hiridiı. 
H:ıpid atraf ından r~ncrlıalıı,:e) r. 

) apıhırı lc!difi iki giin e\\ el haht>r 
Hrııı "~tik. Fcnerhalı!;e tarafı1Hlaıı ) a· 
pılan nıiiıt•kahil tf'klifi ıle kahul cclen 

HapirJ tal .. nnı, cıınıartesi giinii İFlan· 
bulda bulunacaklardır. 

• 
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ltalyan siyasetinde 
ibre degişti mi? 

Katilleri teşhis için yeni bir 
usul keşfedildi ! 
öldürdünüz? Y okS S. .. 

Mussolini bir dünya kon/ eransınzn iZ mı 
toplanmasını ileriye sürüyor · 

Buna rağmen Amerlkaya yaptığı müracaat 
geç kalmış bir adım telekki edilmektedir 

bir başkası mı? 

!ılussoföıi 

Londra, mayıs - lngiltere ha· 
riciye nazırı Eden tarafından Mil· 
letlerarası vaziyetin son aylar zar
fında aldığı şekil hakkında İmpa -
ratorluk meclisine verilen mah -
rem izahat bütün dünyada hakiki 
bir alaka uyandırmıştır. 

Konferans azasına büyük tesir 
yaptığı görülen İngiliz nazırının 

izahatinden açığa vurulanlardan 
anlaşıldığı üzere milletlerarası va· 
ziyetin gerginliği son aylnrda en 
büyük şiddetini bulmuş ve Habe -
§İstan meselesi dolayısile İngiltere 
- ltalya arasında husule gelen 
gerginlik endişeleri henüz zail ol· 
madan infilak eden ispanya harbi 
Avrupa ufkunu tehdide başlnmış -

eden bir mülakatı çok fazla ehem· 
miyeti haizdir. Mussolininin bu 
mülakatı bugün ne~riyat muhitin
den resmi bir muhite çıkmış bulu
nuyor. Çünkü İtalyanın Vaşing -
ton elçisi Birletik Amerika hükfı -
metleri hariciye nazırını ziyaret 
ederek resmi bir surette İtalya 
hükumet reisinin kanaatleri neşre· 
dilen mülakat dairesincle olduğu · 
nu, silahların tahdidi konferansı -
m toplamak için yegane salahiyet
tar ~ahsiyetin Cümhurrcisi Roose
velt bulunduğunu söyle:niştir. 

İtalyanın bu te~cbbüsü Vaşing· 
tonda oldukça ciddi alaka uyandır 

tır. Bilhas(ia yabancı orduların Is· mı~hr. Bu .suretle İtalya Rooae -
panyaya gönderildiği ve ispanya velt'in silahları tahdit için bir 
Fası üzerinde yabancı devletlerin dünya konferansı toplamasına 
gözü olduğu ve bunun için "gönül· razı olduğunu önceden bildirmiş
lü,, namı altında ihraç yapılmakta tir. İtalya gibi haı·p taraftarı ta -
bulunduğu teeyyüt ettiği zaman nınmı~ bir devletin böyle bir ar -
Avrupayı harbe sürükleyecek cid- zu izhar etmesi Amerika siyasi 
di tehlikeler başgöstermiştir. mahfillerinin ekserisinde memnu· 

Eden gibi çok salahiyettar bir niyetle telô.kki edilmiş ve bunun 
zat tarafında nverilen bu izahntın üzerine Roosevelein bütün di.in · 
mübalağaya hamline imkan yok · yanın kendisinden beklediği ilk 

Nevyork, Mayıs - Eski general ve 

Birleşik Amerika hükumetlerinden 
Kentuki eyaleti valisi geçenlerde bir 

gün Emniyet Müdürüne telefon etmi§ti. 

İsmi Hanry Deghart olan bu eski gene. 
ral heyecanla ~lu bir sesle müdüre şu 
aşağıdakileri anlatıyordu: 

Nişanlısı Madam Taylor ile bir oto -
mobil gezinitisine çıkmışlardı. Hısım • 
ları kendisini almağa m:.isaade etme -
diklerinden nişanlısı yolda pek çok ağ. 

lamıştı. 

Ormanın yakınına geldikleri vakit ay 

ı~ığı altında biraz yaya dolaşmak ıçıa 

otomobtiden inip ormana doğru bir ge
zinti yaptılar. Fakat döndükleri zaman 
n:şanlısı eldivenlerinden birisini kay • 
bettiğini farkederek aramak için ya -
nından uzaklaşmıştı. Bu sırada ansızın 

bir silah sesi çınladı. Otomobilden fır _ 
layan. silah sesinin geldiği yere koşan 
Hanry Deghart orada b:r hendek ke
narında nişanlısı m ölü olarak buldu. 

Cesedin yam başında da otomobilin 

bir mahfazasından aldığı kendi rcvol • 
veri bulunuyordu. 

Tahkikat için hadise mahalline gön
derilen polis te verdiği raporda aksini 
ispat edecek bir delil bulunamadığın • 
dan hadisenin kendi kendini yaralamak 
tan ileri geldiği kanaatinde bulunmu~ -
tu. Fakat polis en ufak tefcrrüatr bile 

tetkik etmek mecburiyetinde olmakla, 

adımı atması ihtimalinden bahse· 
dilmeğe başlanmıftır. 

Fakat buranın siyasi mahfil · 
leri Duçenin bu müracaatla Ame
rika Cümhurreisi Rooıevelt'in bu 
güzel tefebbüsü tahakkuk ettire -
ceğini şüpheli görmektedirler. Bu 
mahfillere göre Mussolininin mü· 
racaatı geç k!l.lmı§ bir müracaat -
tır. Çünkü bugün lnciltere efkarı 
umumiyesi hiçbir sebeble silahla
rın tahdidine razı olamıyacak bir 
ruhi halet içinde bulunuyor. Buna 
karşı gelip silahları azaltmağa te· 
şebbüs edecek hiçbir lngiliı. siya
sisi bulunmıyacaktır. 

Cani veyahut mcı
sunı olduğunuz eıı 
kısa bir zamanda 
elleı inizden der
hal anlaşılabili1101 

Hanry Deghart'ı parmak izi alman şu. 
bcvc dovct etmisti. Hanrv hichir <11ev
den en ufak bir şüph:ye düşmeden he • 
men bu davete icabet etmiş bulunuyor
du. 

Burada Hanrü'nin ~imdiye kadar işit. 
mediği bir usulle parfine tecrübesi ya -
pıldr. 

Evvla sağ elini düz bir mermer üze. 
rine uzatmasını söylediler. Elini uzatın-

ca üstün sulu bir parfine tabakasiyle 
örtüldü. Bu kurnduktan sonra üstüne 
ikinci ve üçüncü bir tabaka da!ıa ya • 

yıldı. Sonra bu madcle iyice eline tat -

tur. Avrupa ile birlikte bütün dün· ---------------------------------------------

ya yeni bir muharebe tehlikesine Paris tünelinde öldürülen Laetitia gibi 
maruz kalmıştı. Şimdilik patla -

mıyan bu tehlikenin atlatıldığına H f • k d 1 
da pek inanılamaz. ispanyada kan a ıye a 1 n ar 
dökülmesi devam ettikçe silahları 
artırma faaliyetleri hızlandıkça 

insaniyetin muharebe tehdidinden Ortadan kaybolan birçok insan/arz takip 
kurtulması kahil olamıyacaktır. 

Bu defa tekrar insaniyet ve ederek ölüm f eh/ikesi içinde bu/unuyor/armlŞ 
medeniyeti tehdit etmekte olan 
hu tehlikenin tahakkukuna mey -
dan verilmemek emelile pek fazla 
gayretler sarfma başlanmıştır. 
"İdarei maslahat,, usulü terkedil • 
miş olduğu gibi artık hadiseler 
talihe de bırakılamamaktadır. Si
yasi ve ekonomik zıddiyetlerin 

yükselttikle:-i dalgaların onune 
set çekecek kuvvetli nüfuzlar u -
mumi endişeleri menedip insanla
rı yine sulh ve sükuna kavuştur -
an ağa uğraşıyorlar. 

Sulh ve hükfınun istikrarı için 
sarf edilen gayretler en evvel is
panya faciasının hemen durdurul· 
masına ondan sonra da ziribirine 
zıt fikirler doğuran bütün siyasi 
ve iktısadi meseleler üzerinde u 
mumi ve bütün dünyaya ait bir it· 
tifaka varılmasına matuf bulun -
maktadır. Silahların tahdidi de 
bunların başında gelmektedir. 

Bu ikinci kısım hakkında Ame· 
rika Cümhurreisinin müdahalede 
bulunmasını temenni etmek üzere 
Mussolininin Amerikada intİ§ar 

Pari;;ı tiinel inıle, rnrıın ılakikn için· 

de iildiiriilen kadının esrarı hugiin 

artık taııınmile ıneyclana çıkmış gil-,.l· 
clir: 

Lnclitia'nm hir polis hnfiye-i ol· 

duğu ıınlaşıldı ... 

Heniiz katil İn kim olclu~u 'e hu 
cinayeti nn11ıl i~lc·diği bilinmiyor- a da 

hunun lırrlıalıle hafi) c k.ıılınm ta· 

kih etmekte olcluğu lınyclutlardan hi· 
ri olduğu muhakkak ı;iMiliiyor. 

Laetitia polis lıafip~liği i~inc yeni 

ginni~ti. Ve kcncli ... ine, ni .. lıeten ha· 
fif işler Hrilnıi~ti: Lactitia pofü ıa· 
rafından gö terilen bazı ~üplıeli e,ha

<:ı gizliden gizliye Lakih etmekte \ ' l' 

onhır hakkında malumat toplıyarak 

po]j e hildirınckte idi. 

Bıı gihi i~lcrde çalı:ı.an hirı;ok ka· 
dınlar varclrr \ ' C polis hadi clerinde 

j ... imlcri çok meşhur olanlar ıla bulu

nuyor. 
Bunlardan hiri lıikıiyesini 

anlatmaktadır: 

''f ~e hunrlan he~ sen~ end ba~la· 
dnn. O zamana kadar polis hadisele-

llnt1mlnrı111 anlntnn Fransnnm tarım · 

1111.~ poli.~ Tıo/iyderinden biı i 

rine karı;ınak ~öyle clursun, poli ro· 

manı hile okunmş cle~ilcliın. Baiım· 

elan da lıiçbir macera gec;ıni;: değildi. 

'·Poli · tc~k:ilatına, hir terzi çırak · 

lı~mdan c;ıkarak girıııi~tim. Bu i~tc 

ne kadar tecriibesiz olchı~uınu gfo.
Lermek için haşka bir~cy sUylcmcğe 

lüzum yoktur zannederim. 

'•!ık iş olarak bana, kaybolan bir 

kızı lıulmak \ azifı•sini \'c•nliln. Rn 
kız on sekiz ) a~mcla imiş ... Giizelmi~ .. 

Bahn,;ı zengin hir tiicearıııı ~··· Bir giin 

hirdenhire ortaclnn ka) lıolınuş: Aı;ıkı 
tarar ından illi yoksa halıa-.mılan pa

ra koparmak için lıa)dııtlar tarafın· 

d:::n ııır kaçırılmış? Kiııı~e hilnıiyor

clu. K ızm hir tuzai;a clii)üriilüp i;lclii· 

riilılii~ii de dii~iiniilelıilircli. 
•'Elime hir iki ip tH'll \'ermişler· 

di. Bu ipine tuluna tutuna ilerletliın. 

Nihayet, ii~rcndiııı: Kız, .• e, gilisil .! 

heraher Parİ!'\e kaçınrstı .... 

''Vnzif eınde ınıl\·affak olınu .. ıuın. 
> 

Fakat, ne hiiyiik tPlılikı-lere girerek 

,.c ne korkular geçirerek! Rir ak~nnı 

lıir lınnla lıayılutlnr tnrnfm,fan i}ldii

riilıııek tclılikc-ini atlatıııı~tım. Ilıın· 

elan sonrnki nıaccral:ırnrn]an lıirinclc 

de a~ır !"tırctle yarnlandrııı .. , 
Lueı itin') a tnkihedi lıııı-k 

hiq;nk i~ 'crilmişti. Poli .... şiııııli lııı 

i~lerlc :ıliiknclar olnııları hiiyiik hir 

~iddctle ta~ih etıııektcclir. F.ıkat, on

lıır ara ında hu rina) ellen llolayı ~iip 

he edilecek kimse lmlunaımıııııstır. 

sı~ 
·ı sı1'1 ~ 

bik edilmek için .g~z 1 ~aııbı ç 
landı. Nihayet ehnın ıaı}<ılc 
Bundan sonra bu kahP· 
hanuzr kibrite batırıldı. d ,,eııl 1 

lar a 1 . .ı 
Bu usul son zaman Af1\ero 

d" ve P başlanmış bir usul ur dall Jet 
ceza mütehassısı tarafın~ b~·r 
miştir. M·:.itchassıs yapt.ıgtılcllr 
rübelerden sonra mernıı ç p~.,ı 

hava ~ lahm ates alır alm~ıg~ınr teS · 
de kühercile çıkar 1 }İll 

tan c 
İşte bu gaz, silahı tu "il ttı' 

~ beş gu 
tına girip en aşagı 
içinde bulunmaktadır. atısı' 

- 1 ~h atıP 
Binaenaleyh sı a . daa:ıl' 

şüp~eye düşülen bır a k bil 
artı bit 

kühercele bulu:ıurs~. etle iS 4C 
silah kullandığı kat ıyY k içil\ 

. tahakkU ""' mış olur. Bunun da kii1'Aoı 
mz bir çare vardır: BU kibrit yr • 
amülünü veren hanıııı adaıt1111 

. . .. h lı" olan d,ıcı zap ıcıne şup e "İti ~ 
~ t aleY11 v 

konulmasıdır. Faka 0ısıı" ~ 
1. ıursa ...ası 

ne kadar kuvvet 1 0 • ı.0ıwr · ıne" damın elinin kezap ıÇ . 

kün değildir. ı çolc ııJ 
b haıtıJ • j!D 

Ayni zamanda u ·ycceı1 r~ 
'rcrJ11 ·r, 

olursa mesamata gı d;r 81 
•kte ' • cJJc 

teamül de veremem.. · ı al1 "1 
bU uSU _ ,;ıjlt 

rübelcrdcn sonra '-ı"k O" ·,e tat;.1 .,., . .A 
flnenin yarclımiyle rnadde 1

• ·f1"'_ı 
bir şe:dl almıştır. BU '· ter getı ı\ 

ara:- t 
tılınca mesamatı aç buıuııa11 r'~ 
tedir. Bu suretle eJdc ttall ~,ıcıı piti 
küherçile gazi mesar.ı:ı cır· ı;ıı 

1 
it' 

. ,,:apı:ır ıııı• 
rafine temas edıp / 5ıatı 

1 t tır ı kalıbı kczap?a ıs a 1 1ıcııt· 1 

küherçile deme>·dana çııaıııP ıcıı,.., 
·ıı:h kll ... e r 

Eski valinin s " ~ elı" . ·n saı. 
dığı anlaşılmak ıcı .atı' 
tecrübesi yapılmıştı · 0Hsi11 "ırııtı' 

. pall P ıı~ 
Du tecriibeyı ya ••ıcaııııll ·ği ı• 

yi bulduktan sonra .. bbus ett1

0ıoıı 
diyerek tevkif:nc tcŞ- a.~1 "11111 

k. ı· · kadar ş ' ı es ı va ının ne elli 
tasavvur edebiliriz· ~ ı;arfıll ıııı'ı;f 

gııl1 btltıJ ' 
Elinde s-on beŞ •"h"rçile 1etlt .ı 

k•J - ·ıı• r• attığını gösteren da C· ·r •ıJ ı 
·ı bu ara i bl ııı'' 

tu. Fakat katı ııerJ1aflı;. dill t 111 
kası bulunmıyan ~ ııll ıd . ot .,, e 

dugLı elı ı 
silah atmış bulun tlll~l1 . erÇ ıe it' 
Bunun üzerine nıak bir 1<ii~1 ,!1ııı ~·ı 

fal< sı "' ·111 yene edildi. En u. ;\tul< ııil o ,f(.r 
tesadüf ed:lemed1• i!11 1,~ııı t t1l':ı · 
tarafından atıldığı 1.a,1ı:ıt1P ,&e 

l. ~·a" ı 
Hanry katil oıar:ı •' ~11 t 

· ld · i e tıt1 t "' • ye ven ı. es 11 " r 1111 
h ı;cı11 ,. r' 

Hanrynin mu 
3 Jdlğıll' ıcıı''' 

bakılacaktır. Anlaşı ıedt11 •1 ıe • • J<c!11 1,ıc~I 
\::aşını elcktriklı ıs ,.crıı ıW 

t• ı•" yacaktır. fille r 51 

ars · b1 

Binaenaleyh P >''111 

mücrimlere karşı fen 

ha kazarulmı' oJdU· 
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Revü vıldızları 
ijalk Ciddi filmlerden daha ziyada 
eğlenceli filmlere rağbet ediyor 

'Ün en çok beğenilen oyun- i)ndeydi. Nitekim "Büyük bir sürp- çer geçmez ilk iş olarak dekor terti-
birinin de revüler olduğu- riz,. diye ilan edilen gece perde açıl- bine de ehemmiyet verildi. Bu ara-

e Yok. Çok değil, daha ya- dığı zaman fikri ortaya atanlar, bir da ışık oyunları da en büyük hüne-

ltıaı:ide böyle bir fikir ortaya köşede en çekingen bir hareket1e ri göstermeğe başlamıştı. Şüphesiz 
laman hiç de fena karşılan· duruyorlardı; ve başlarına her fe- ki Amerikadaki bu tertipten sonra 

Paris tiyatrolarında sah- laketin gelebileceğini daha evvelden Avrupa aynı şeyi aldı; fakat bugün 

n §antözlerin tekten daha düşünmüşlerdi. Fakat, içkili bir yer- bile yine en güzel revü numaraları-
İki Ve üçünün bir arada bu- de tertip edilen bu hareket hiç de nm Amerikada yapıldığına şüphe 
halkın daha ziyade hoşuna düşündükleri gibi ~ir netice verme· yoktur . 

di. Her yer alkıştan inliyordu. Halk Onun içindir ki revü filmlerinin en 

da tatbik edilen sahne 
her §eyden çok halkın fena 

"'l'llasından çekiniyorlardı. 
kları da vardı. Çünkii, ya-

denecek kadar sayısız genç 
'ahnede görünüşünü Ame· 

~ p nasıl karşılayacaklardı~ 

'~~iste herkes iyi b~la~a~ v~ 
' ~ ktı. Zaten senesı bılınmı· 
\ ~ ~atnandanberi neşeli Paris 
\, Yle şeylere çoktan alışıktı· 

~i~ f 
aten Amerikalılar merak 

yeni eğlenceyi o kadar beğenmişti güzelleri de yine Amerikada yapılı-
ki, hiç kimse, saatlerin ilerlemesine yor. MiJyonlar sarfedilerek meyda-

rağmen, yerini bırakmıyordu. na gelen bu filmlerde çok küçük bir 

Revünün Paris sahnelerinden dekor olduğu halde, sürprizler ve 

mülhem olunduğu muhakkaktır. daha ziyade sayısız revü yıldızları-
F akat onun tekamülü daha çok nm gösterdikleri vücut ve ayak hü-
Amerika sahnelerinde olmuştur. nerleri yüz binlerce kişiyi eğlendir 

Bunun da sebebi şudur: Pariste mektedir. Hatta birçokları ciddi mev 
revü yıldızları için tertip edilen sah- zulu filmleri revü filmlerine nisbet-

neleri yalnız genç kızlar doldurur? le manasız bulmakta ve kendilerine 

ve hiç bir vakit dekora o derece adeta ders verecek gibi tertip edilen 

ehemmiyet verilmezdi. bu filmlerin üniversite gibi ciddi 

Halbuki Amerikalıların eline ge· etüd yerlerinde gösterilmesine taraf· 

Föyyer methur Fransız casus kadını 

tar bulmaktadır. Bu gibilerin iddia

larına nazaran eğlence, eğlencedir. 
Ve bugünkü halk da yorgun dakika

larından sonra kafa sarfederek ta-

kip edecekleri herhangi bir eserden 
ziyade, kendilerini yormaksızın ta· 

kip edecekleri böyle bir oyun İste

mektedirler. 

Diğer taraftan, revü filmlerinin bil

hassa spora ehemmiyet ,·eren güzel 
vücutları da herhangi bir müsaba
kada meydana koyduğu ileri süri.il

mektedir. Eğer "revü., diye bir sah

ne oyunu İcat edilmemiş olsaydı re· 

vii kızları evlerinde oturacaklar ve 

insanlar ciddi eserleri seyrederken 
somurtmakla vakit geçireceklerdi. 

Bütün bunların bir münakaşadan 
daha ziyade bir dedikodu mevzuu 
oldukları daha aşikardır. 

Zaten, hayat büti.in dedikoduların 

yanı başında büyiik bir siiratle iler
lemektedir. Son defa yapılan ve ne
ticesi hemen alınan bir istatistikte 
bu kabil yerlere halkın daha ziyade 

alaka gösterdiğini meydana çıkar 

mıştır. 

Onun iı;;indir ki. !!İmdi Amerikada 
bi.itiin genç kızların gayeleri revü 

yıldızı olmaktır. Bir taraftan ailele

rin de bu husustaki teşviklerini göz 
önünde bulunduracak olursak A
merikanın bu eğlenceye ne kadar 

çok kendini verdiğini daha iyi an· 
1amış olabiliriz. 

ADMAl\'l'ADA SiNEMA SEYiRCİ· 
LERI AllTll'OR 

İstatistıklere nazaran 1936 • 37 

,ene i zarf mda, Jmanyada sincnıala· 

ra giden seyirci aıleoi 350 milyondur 

Bu rakam hir rekor,hır \'e sinema sa· 

nayiinin en parlak devresi addedilen 
19~8 • 29 me,·siınindcki seyirl'İ ade· 

<lini hir hayli geçmektedir. 

J92ı seıw inılc Rcrlincle 1::!~.000 

yeri ihtiva eden 317 ineına salonu 

\'ardı. 1936 oa alonların aclecli 399 u 

,.e yerlerin :ıdecli 200.000 i bulmuş· 
tur. 

1924 ,le sinemaya gtimi~ olan se· 
yircilerin adedi 38.961.l i7 ,.e hası

lat 2 mil) oıı 405,448 Türk liracıydı. 

1936 da ecyirci adedi 6 l.215.086 
ya H lıa=ılat 3.470.847 lirava çık· 

nn~tır. 

Cin Har/ov 
•• '!/ gozae.o 

Holivutta sarışın yıldız Cin Har

lov için son giinlerde yeni bir rek
lam başladı. Bu yeni çe,· ireceği bir 
filmden daha ziyade yıldızın göster" 

diği ahlak salabetinden ileri gelrr.ek 

tedir. Mallım olduğu iizcre Ameri

kadaki ahla!< cemiyetlerinin biiytik 

rolleri vardır. Klara Bov <laha ge· 

çen senelerde bu cemiyet tardmdan 

aforoz edildiği i ~in halkın da gözün 

den düşmüştü. 
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Deniz orkestrası şef; -

1 h san Onatla bir saat 

''Bir vakitler çalgı

cı!,, diye hakaret 

gören mesleğim 

bugün en büyük 

olarak saygıyı gö-

rüyor.,, 

Deniz orkestrası şefi ihsanı mem- f 
leketimizde bilmiyen, tanımryan 
yok gibidir. Evvelki akşam İzmit 
Deniz komutanlık salonlarında san
at hayatının (50)inci yılı ve biricik 
oğlu Enver Onatın düğünü müna • 
sebetiy]e güzel bir jübile yapılmış -
tır. Bu jübilede lzmitin tanınmış si
maları ve arada vali ve parti başka • 
nı Hamit Oskay, general Mürsel 
Baku, general lbrahim, amiral Meh
met Ali, am.:·al Fahir de bulunmuş
lardır. 

(Müziı:;yen) dlarak saygı goruyor. 
Bu, bir devrin batışı ve bir devrin do 
ğuşudur. Ben, §İmdi mes'udum, çün 
kü. batan bir devrin enkazı üzerinde 
doğan bir güneşi selamlıyorum.,, 

1hsan Onat bir lahza durdu : 
.. _ Konserlerim çok kalabalık 

olmazsa hasta olurum.,, dedi. 

Ve bir çikolata daha uzatırken: 
.. _ Nebiye kızım, gel yavrum, 

diye seslendi .. içeriye, çekine çekine 
giren bayanı: 

- Karım, Nebiyem .• Nebiyeizi • 
şanım, diye tanıttı. Karımı çok seve
rim. O, dertlerimin, yalnız geceleri. 
min ve saadetiınin asil bir yolda§ı -
dır.,, 

Bu münasebetle lzmitteki muha
birimizin Ihsan Onatla yapmış ol • 
duğu bir konuşmayı neşrediyoruz: 

Saat dokuz .. Yağmur yeni dindi . 
Müzisyen lhsan Onat, bu saatte 
randevu vermiş: 

- Bize kadar zahmet et, konu -
şur, çene çalarız, demişti. 

Kiremit rengine çalan, kanatları 
ardına kadar açık bir kapıdan yeni 
yapılmış bir eve giriyorum. Beni sı
cak, zarif, süslü bir odaya alıyorlar. 
Duvarların dört cephesinde renkli, 
şık çerçeveli resimler, aile hatırala· 
rı, tablolar .. 

İhsan Onnt, sert adımlarla odaya 
girdi, elimi sıktı: 

- Hoş geldin, nasılsın?. 
Dedi .. 

Hendesi hatlarla zaviyeler çize çi
ze, gezindi .. Yüzü zayıf, uzun. si -
yah gözleri ışık çarpmış böcekler gi
bi parlak, sesi titrek ve içli .. 

- Bana hayat ve hatıralarınız • 
dan, bu işe nasıl başladığınızdan 
bahsetmez misiniz? Yaşanmış, du
yulmuş ve tlıdılmış hatıralardan .... 
Gömüldüğü koltuktan genç hır 

sporcu gibi zıpladı. Esmer yüzünün 
hatları de]i deli, oldu. Kelimeleri ta
mamlamadan, peltek ve heyecanlı 
konu tu: 

"-Bundan tam eJli sene evvel, 
1303 tarihinde 9 yaşımda (fenni 
musiki) ye girdim. O vakit, musiki
nin elifi bile memlekete girmemişti. 
Koyu ve kötü bir taassup vardı. Be
nim musikiye olan sevgim o kadar 
şahlanmıştı ki, Beethovene tapmır
dım. Hocam Lombardi isminde bir 
İtalyandı. Ertuğrul muzikasına aldı
lar. Çok geçmeden şef muavini ta • 
yin ettiler. Benim Türk olduğuma 
inanmıyorlardı. 

O zaman 'TÜRKÜM,, demek bir 
suç değil, fakat günahtı. Ve güna -
hımın kefaretini ödemek için 172 
gün zindanlarda inlettiler, bir cani 
gibi ... Serde gençlik, damarda kan 
kanatlanmış bir heyecandı ... Bu he
yecan dinmezdi, giinden güne artı -
yordu. 

Giin oldu ki, kıymeti bilinmemiş 
muzilrnmla yapyalnız kaldım. Fa -
kat etrafımı halkalayan genç arka • 
daşların bir an tatlı bakışı. iki yay 
cekişi, armonize edilmiş bir ahenk 
koparışı bütiin acılarımı unutturan 
yegane teselli mükafatları idi. 

- Bandoyu idare ederken başka 
bir şahsiyet ve başka bir adam olu • 
yorsunuz. O entresan jestleriniz, ha 
reketleriniz, mimikleriniz, her artist 
de bulunmıyan hasletler, bunu na
sıl yapıyorsunuz? 

Gür ve tannan bir ses, küçük süs
lü odayı bir zelzeleye tutulmuş gibi 
sarstı: 

··-Bir müzik ne kadar fena o -
]ursa olsun, i'dare eden iyi olursa, 
ahenk ve armoni hasıl olur. Ben bu 
na çok ehemmiyet -qerilifn . . aza 
man elimdeki değnek bandoya ha 

kim olur. Bak, bu, ucunda kocaman 
bir Elmas parlıyan kıymetli değneği 
bana Çekoslovakya hükumeti arma

ğan eyledi; Slavya maçında sefir 
görmüş, takdir etmiş te .. 

- En mesut bir gününüzü an-
latsanız?. 

- l\1litareke günleri .. 
- ?? ..... 

- Çünkü o acı Ye kara günlerde 
Türk sesini Beyoğlunun göbeğinde 
muzikamla duyuran tek adamdım . 
Atatürkiin ellerini lzmirde öperken: 

<Ihsan, demişti, ben siperlerde 
iken seni takip ediyordum. Biz diiş
manla harp ederken, sen de borun
la harp ediyordun.) 

- Ya acı bir hatıranız?. 
- Yine miitareke günleri .. Ma • 

haza sana daha acı bir hikaye anla
tayım. Ölen İngiliz Kralı Beşinci 
George'nin taç giyme merasimi için 

Hamidiye ile beraber lngiltereye git 
miştik. Londra belediyesi büyük bir 
ziyafet veriyordu. Orada birkaç par 
ca terenniim edince baktım, etrafım 
bir sürü insanla • dolu.. Meğer 
gazetecilermiş .. Beni müthiş bir su
al yağmuruna tuttular .. 

- Hangi konservatuardan me -
zunsunuz, dediler .. 

- Hiç bir yerden mezun değilim. 
- Nası] olur?. 

- Ben hüdayi nabit yetiştim . 
- Miimkün değil? 
-Sebep?. 

- Akıl almaz, deli işi olur da ... 
Siz hangi millettensiniz? 

- Tiirk ... 

Türk, deyince deminki hayretleri 
derin bir şaşkınlığa döndii. 

l\lüzik, insanların ve insaniyetin 
Alfabesidir. Ben elli sene insanlara 
ve insaniyete bu alfabeyi aşılamıya 
çalıştım. Elli sene evvel (çalgıcı) di
ye hakaret gören mesleğim, bugün 

- Yalan .. Türk hiç garp musiki· 
sinden anlar mı? 

(Son 11: 11 İnci .~ayı/ ada) 

Yazan: Tltayna - t - Çeviren : vır GUI d 
1

Marsilyada: Boyacılar ve fısh~<çılar. Gece: c~,,: 
delerde herkes biribirini itip kakıyor. Kla~~yor 
lar acı acı çahyor. Gazeteciler avaz avaz bagır 

"Devrialcm., : Bir kelime. Yalnız 
bir kelime. Fakat bu kelime. çocuk
luğumuzda hareket asrı ile beraber 
dünyaya gelmiş olan zihinlerimizi 
işgal etti .. 

Herkes küçiik bir Kristof Ko
lomb'dur ve herkesin içinde "keşf
edilecek Amerika kalmamış!., diye 
bir hüziin vardır. Jules Yeme (Jul 

• Vern) le, Jack Landon (Cak Lon
don) beslenmiş olduğumuz için 
oyuncaklarımız tahtelbahirdi, tay

yare idi, inşaat kutuları id;. Bu in
şaat kı•tuları ile mataradan tutun da 
Eiffel kulesine kadar her şey yapıla
bilirdi . 

icatlarla beraber biiyüyorduk, ,,n. 
lar da bizimle beraber seneden se
neye büyüyorlardı. 

Harp mekteplerimize yabancı 
memleketlerden birçok şeyler getir 
di: Roman memleketlerinin filmleri, 
Afrikalı, Anamlı, Avustralyalı as
ker gözlerimizin önünde geçid res
mi yaptı. 

Coğrafya isimlerile alışkanlık 
peyda edince zaman ve mekan 
hissini de kaybetmiştik: Artık dün
ya bizim için muhtelif mahallelerden 
müteşekkil büyük bir şehirden iba
retti. 

Nihayet, hevese kapıldığım bir 
gün, - benden evvel birçokları gibi • 
seyahate çıkmağa ve dünyanın yu· 
varlak olduğunu bir kere de kendim 
lcinla(nngh karar verdim. Evet, dünya 
yuvarlaktı: Hulyalarımız, ümidleri
miz yuvarlak. 

İki ç;anta, bir pasaport.. 
Nisan ayının ilk günleri. Marsil

yadayım. 
• * • 

Marsilya: Seyahatten dönenler 
için Fransa 1 Seyahate çıkanlar için 
ilk iskele. 

Kalabalık caddeler. Boyacılar, 
fıstıkçılar. Babil kulesi. Tercüman· 
lar, Buenos Ayres, lzmir. Fakat son 
yemeğimi yediğim lokantanın adı 

Strasburg. 

Akşam gittiğim barın, duvarın
daki Mısır resimleri herhalde ya 
Pragdan getirilmiştir, ya Handerna
gordan. Her masada dün dolaştığım 
ve yarın dolaşacağım yerlerden bir 
parça var. Burada insana. her şam· 
panya kadehinden sonra dünyadan 
bir parça ikram ediyorlar. 
Soğuk suratlı Çinliler, vazifesine 

itina eden çocuklar gibi danseden 
Japonlar. kendilerini evlerinde l!a
nan ve liste niçin yazılmış diye hay
ret eden İngilizler. 

Dışarda gece kalabalık. 
Yaya kaldırımlarında herk~s bir 

birini itip kakıyor, otomobiller acı 
acı klaksyon ralıyor. Gazeteciler 
avaz avaz bağırıyor. 

Her şeyin üstünde de deniz ko
kusu. Yosun, odun kiifi.i, rslak ip 
Ye kömür karışık bir koku. 

Hatıralar. Hasret. Yer de~iştir
meden doğan şiirli hatıralar. T ees
sür. Ümid. Belki de hüzün .. 

Caddelerdeki halk, gökyüzünde
ki yıldızlar gibi, birbirlerinin arasın
dan dönüp gidiyor, fakat birbirlerile 
çarpışmıyor. 

... ı:ı "' 
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Göriih·n hina 
=<ms ii~lıilmd;1 1 
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tılmıştı. 

Bugün vapur kalkı.r "'' · \ ' inçler 
son yükleri alıyor, ambara indiriyor. 

Rıhtımda kimse yok: Yalnız is-
kele memurları kalan vapurda da 

hemen hemen hiç yolcu yok. Yal· 
nız, Numea'ya giden on iki jandar· 
ma, bir iki müstemleke memuru, 
Papeet'li bir İngiliz karı koca. bir 
protestan kadın misyoneri. 

-Bütün bu yolcular F ransadan ses· 
sizce ayrılıyor: Hiç son dakikanın 
kalbe verdiği acı, delice ümidler 
taşkın teessür yok. 

Biraz uzakta "D'Artagnan,, va
pun.ı da bizimle beraber kalkacak. 
O Japonyaya gidiyor. Üst güverte· 
de deniz tuvaletlerini yapıyorlar. 

Bu ak~am, açık elbiselerile, ışıklar 
altında. Amerikan daı\sları edecek
ler. Teessürlerine "mavi saat,, koku 
serpecek, Rimski Rossakof ninni 
söyliyecek. 

Biz, bu hantal yük vapurile Ok· 
yanuslarda yavaş yavaş ilerliyece
ğiz. Tek ton denizin bitmez yenilik
lerile ve kendimizle başbaşa kalaca· 
gız. 

Güver~eye çıkmak istersek demir, 
halat, mantar yığınlarını, filikaları 

aşacağız. 

Geceleyin içimizden biri geminin 
kıçına rekilse ve geminin arkasında 
kalan dalgalara dalsa kimse gelip 
ona "neye böyle yalnız duruyor
sun? Neye arada sırada lavanta ko· 
kulu mendilini gözlerine götür~yor
sun? .. diye soran olmaz. 

Yalnızlık. Tek başına yaşama. 

Gökle deniz arasinda sıhhi bir ha
yat. 

• 
Kamaram bir yolcu vapurunun 

kamarasından rahat değilse de on
dan aşağı da değildi. 

Yarı manastır, yarı hastane hava
sı. Fakat, tuvalet masasının Üzerin
deki tuvalet eşya buraya bir kadın 
adası havasını veriyordu. 

Bu suretle süslenmiş olan kama· 
ramda, teessürlerim dağıldığı için, 
haftalarca, aylarca kalabilirdim. 

Bu dakikada, acaba o sevdiğim 
şehirlerde şimdi ne yapıyorlar? Fa
ka t. gitmekte olduğum şehirlerden 
daha sevgili olur mu benim için? 
Tayyareci arkasına baka baka gide
bilir mi hiç? 

.. akhı1l8 1 bf 
Bundan sonra bir glln "ıfll 

h attıS 
silya gelirse bu şe re~ , 
eski entari gibi bakacagıfll· 

1 
,rııfll 

Bu sırada kamarot kapını 
yor: rıer'>" 

- Affedersiniz, bayan i 

gidiyorsunuz~ . 
- Marsilyaya, belkı 1 be deı ıf 
Hayret e..diyor. Fakat f1 

fer kazanmış bir ha] var. fe'1 
Kamaradan dışarı çıktı!ll· 

sürüm hiç kalmadı. ,
0

r. 
lkalarıı) bJY 

Marsilyd uzakta c.:a etli 
Gemide ilk yediğim kasdv JH A 

D k. Tk nıasa 8 lf'. 
yemek. ört ışı ı ··ıJer· 1 
kişi oturmuş. Uykusuz go. je~ 
mek tabağıma bakıyorum· ··ııi1'fll' 
dolu. Son dakikada, ba~~11 .. 
olsun,, diyen dost telgra koC' ı~ 

Masada, o İngiliz karı t etl116' 
• eli dave T ahi ti yerlilerinı ne , 1 

giden misyoner kadın. ,. l 00ıı)") 
B. ·· d Yeni Kae ıraz ote e .1 si 

tayin edilen iki memur 
31 

ek ~ir ~-· 
b .. olara , ıı' 

Yan tarafta., ta 11 'k lı (~11 ı!I 
talonyah ile bir Korsı 3 düfliııtl 

16 lonyalılarla Korsikalılar: • I) ()11"' . 
neresinde rastgelinrneı hı lif j8tl~~ 

1
. 0 te 1 ,. konuşan bir lsveç ı, rn dı ot 

yaptıe-
metlerde şimdiye. k~da; uyor· ~· 
rialem seyahatlerın 1• an ;phesİZ• ~ ıe 

Yemekler lezzet~. Ş k jçitı bO) ~ 
lardaki teessürü dagıtm~ rile 1'Brıf 1, 
yapılmış. içinde gözy~ş 3 

biberi ~ 
yabancı memleketlerın tl 
gibi . p}'rtJı11B ~J· 

Hayat bana artık hePd .. 
11

yBdB "rı 
rrll ,gı 

dan ibaret gibi ge ıY~ ' bu yuri' 
11
e 

çiik bir yumak: Dehler jsti1'tıı11e 
üzerine ömürlerini her ~· 
sarmakla meşgul. ...... eııı11 _,, 

U••" "\'f:.' 
Güvertede dolaşıyor ulat gı.ı··"lt 

Gönülleri bulanan yolc fart dıt oSI 
Bazl.. "te' 

teden çoktan inmiş. tdı· (jıı (j, 

b na ka eeııLlı
uykusunda deniz 3

• deniz· ışrırı'' 
sakin ve ışıldayan. bı~zg5r ştıÇ bıJJı.ıl 
tan doğru gelen hır r bir te1' 
dolduruyor. Gökte t$ıı· 

s8 
yok. JığıJ111 bO~ltJ' 

Boşluğun bütün va~en bıJ bt1'i 
ğını hissediyorum ve bO~Jıı1' e1nit 
w d ~ .d. rn Bo '· t ga ogru gı ıyoru · tBI'' 

türlü vaatlarda buluna yo' 
d. tLltLI j 

e ıyor. klığı gib 
Elimle demir parm~ ..... oldLI '""fi'' 

· bcfl1"' ·ıe v- ·r rum: Şimdi gemı eı11i 1 i bl 
geliyor bMa. Ben bıı S ıııJ• -yfe11 "~ıı· 

ve o , il , 
Biraz ilerde Ville de V erdun va· 

puru. Dün bavullarımı kamarama 
gönderdim. Güverte yıkanmış, ge· 
minin demir aksamı oğulmuş parla-

Düşüncelerim yalnız istikbale çev
rilmiş olmalr: Deniz, Cebelii ttarık, 
Mav~ra. Antil adaları, Panama, Ta
hi ti.. 

ber yaşayacağım ft1 ~) tJ~ çc 
kitap gibi, her gün ~~~8tı çt'b 
yacağım. Fakat, sa)' 8 d 

1 t(J 

( ,4rl>cı5 \'irmiyeceğim. 



~ Dünkü bütçe müzakerelerinde 

1
.1hhiye, Nafıa ve Dahi

, }Ye vekillerinin izahatı 
~- (~ k r 8 ~n işleri ... Demirgollarımızın 

lnkişaf ı - Polis teşkilatının 
kuvvetlendirilmesi 

~I t~lja~u 1 inci :;ayı/ada 
c 1\ .. 

~}il 0 stcnceden Tuzlaya ve 
elte.tirilmi§lerdir. BilUnıum 
~ e.rı bur'1da ikmal edildi'· · 
i..· tıra.tı yapıldıktan sonra is· 
-~111 t h . 
~ ,

1
.a ııııı olunan yerlere yine 

tllc ıle scvkedilmislerdir. Bu 1 
? n'.~vkolunanlar IS vilayete 

11 
ııFuııtur. Gelenlerin yeku· 

~e:;~ra~ geri ka!an 2608 nü· 
~i . lcrı serbest ıkamet etlik· 
u~ l&tedikleri yerlerde otur· 
.. ,re b 

t acr e3t bırakılmı,lar · 
'tQ Vıt • 
&tıı I ııyete nazaran 934, 935, 

te en çok lazım olan ~ey, diıiplin· 
dir. Dediğim gibi Fedakarlığı, ce
ıareti milli bir haııa olarak ka -
nında tcqıyan bir poliıe bilgi ve · 
rildikten ve diıiplin talim edildik 
ten •onra o poliıin bu"gün verdiği 
miıallerden clalıa çok misaller 
vcrmeıi elbette her gün beklene • 
cc!ı bir hadise olur. 

Vekillerin İıahatından sonra . 
maddelere gcçilmit ve çarşamba 
günü toplanmak üzere celseye ni
hayet verilmittir. 

~·'erinde 95431 ki§İ mem -

'1'ıeRomanyadan, Bulga· DCJJN ve OVARIN 
~'t~'rı Ve çok az kısmı da Yu · 
b lldan . ·1 . 1 . '~l gelırı mı§ ve yer crı-

'!t' . ' ~tf 1rılınit bulunuyor. 

Sıh~ VEKiLiNiN iZAHA Ti 
·ı· ıy, " ı . A M ıııirı. YC çtımaı uavenet 
dtı..• 1ıahatından sonra Dev • 
• '<llfy 11 • 
~ter 0 arı ve lımanları mü -
\İı1

1 Utrıumiyesi 1937 yılı büt -
tıı~rıltıiiıa.keresinc geçilmif ve 

\kil ll&chetle Nafia vekili Ali 
~. Ya §U • h . . . 
"">ı ıza atı vermııtır: 
"' 'ilci il . l • "d . ~erı .. er t§ etmeıa ı aremız 

"' rıır1e inhiıal etmektedir. 
:S 

11
' oldukça bir terakki ve in· 
Qrci B 

'ııııcı· ır. undan beı altı ıe · 
~Q •ile niıbetle hazineden a · 
~/'QrtıQk ıuretilc yapılan ıi -

Cr b•• 
~c d·· ııtçeıi bugün 1936 se • 

' v ~rt milyon f az.laıile ıe · 
Q~ı/ • • 

e~ eauıı yapmı§ bulunu . 
~~llclQn ıonra da inkiıal ede
~' "clıındayız. Bunun için e -
~. ş? ieldiği had ar çalı~mak· 

''1ıcrı '.. 'd . . b. "'~~ •• c.: u er ı arcıının ır 
'/ İtib R~ıtc rcbilmeşi için per · 
~i ~ ctrı/e, materley itibarile 

··ve 1 slalı edilmesi lazım · 

b.\li 1Ll!•t VEKiLiMiZiN 
~ı SÖZLERi 
'.I. ~ lcıı.k· ı · k .. 
''tıi :r ı atı anununun mu · 
ı~ \r t 3naamda söz alan Da -
hC) tlti!i Şükrü Kaya, kanu • 
·ı 'li . . .. . d ~ ll:ı umumıyesı uzerın e 
r1 '!. 0 la.n hatiplere cevaben 

~"' '
0 '·le · · "'İı' 1 mışhr: 

~ te ~'1 bugünkü tekniği tama· 
a/'h Qkikaten bQ§lıb0-1ına bir 

ı,,. ·~~ bir me~leki mahsuı ııe 

~>~i 
0 ltıuı;tur. Biz. buna bilgi 
l>otı· • I 1 · . . ı ~ · sın ıcy ıyetını artır -

~bı lfe b , 

~tı Q;,amıf bulunuyoruz.. 
'>lı~ • b d ı· 

'\il,~ kol~cym aıın a po ıa 

TERCUME KULLIYATI 
Bu irfan hazin< aine 

2 bone o~ma k lc;in 
&. oSayhklar 

Memleketle okuma he\csını 
yaymak ve kitap tedarikini kolay. 
!aştırmak maksadi!e Dün \'<: Ya. 
rıo kitapları için her keseye e:Jve. 
rlşli ve pratik bir abone usurli ko
nulmuştur'. 1 inci kitaptan ll inci 
kitaba kadar olan on ciltlik 1 inci 
serinin abonesi ~6 kuruştur: bu
nun 236 kuruşu pc~in \'erilir ve on
dan sonra her aj' bir lira ödenir. 

11 tncl kitaptan 20 lncl kitaba 
kadar olan on ciltlik 2 inci serinin 
ctboneısi ~04 kuruştur. 204 kuruşu 
peşin verilir ve ondan sonra her ay 
bir lira ödenir. 

21 inci kitaptan :>O uncu kitaba 
kadar olan on ciltlik :i üncü serinin 
abonesi 532 kuruştur; 2:;2 kuruşu 
peşin \ "CI ilir. ondan sonra her ay 
bir lira verilir. 

aı inci kitaptan 41 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 4 üncü eerinin 
abonesi 520 knru,tur: 220 · kur~u 
\'erildikten sonra her ay bir lira ö.. 
denir. 

4J inci kitaptan 51 inci kitaba 
kadJr olan on ciltlik 5 inci seriiıin 
abonesi 488 kuruştur: 188 kuruşu 
peşin \'erilir \'e her ay bir lira öde· 
nır. 

50 kit..ıba bı.rden abone olmak is
tiyenlcr re,ın 8 lira \'ermekle ki
tapların tamamını alır \'e sonra 
!ıer ay a lira ödi) erek 6 ayda he. 
saplarını kapatırlar. 

51 inci kitaptan 60 şıncı kitaba 
kadar olan 6 ıncı serinin abonesi 
4;;() kuruştur. 1 ::a sı peşin verilir 
\'e hrr ay bir lira ödenir. 

Abone olma!; için .. \'AKIT,, 
yı!,·duna müracaat edilmelidir. 

Telefon: 24;;70 İstanbul. 

Deniz Orkestrası Şefi 

Ihsan Onat'la 
bir saat 

(Ba:;!arafı 10 uncu $ayı/ada) 
Ihsan Onat uzun bir düşünceye 

daldı. Yavaş yava~. başını kaldırdı: 

- O zaman aklıma bir kurnazlık 
geldi. Baktım, Türklüğümü bir türlü 

isbat edcmiyecektim. Müslümanlı • 

ğrm imdadımha yetişti. 

Ertesi ~ün Londra ga?eteleri baş· 
tan başa bu \"ak'a ile dolu çıktı. Fa

kat ben hayatımın en acı gününü o 

anda geçirdim. Devir, kör olan Üs· 
manlı devri ... 

- Neleri seversiniz?. 
- J\:liizik, c:ocuk ve rict:klcri. .. . . . 
- Nelc-ri scvmezainiz ~. 

- Ahengi. armonisi olmıyan mu 
sikiyi .. Tv1usikiye saygı göstermesini 

bilnıiyen ~aygrsızları ... 
Tatlı bir riiyadan uy~nıyorum ... 

f\ltmı~ ya"şındnki 11a<;larr bile ağar-
mamt' gcnr, ndam karşımda bir cf • 
sanc gibi ... t\k§am karanlığı odaya 

tül tül, ııiniyor .. Beni aşağıya kadar 

uğurlamnk İnecliğini gösteriyor. 

<:,.ı·dct 1' nlmb 

Amerik.alı 

güreşçiler 
(Üstymıı 0 

I inci 'n ·ıfada) 
karıılarına kimsenin çıkmadığını 
görünce tekrar An:crikaya dön -
mek vaziyetine dütmütlerdir. 

Dün Kontinatal otelinde peh -
livan Bulkumar ve meneceri Zi -
besko ile görüıen bir arkadaşımı
za pehlivanlar demitlerdir ki: 

"E.uraya gelinceye kadar Av • 
• 

rupanın müteaddit fehirlerini do-
laıtık. Hiçbir yerde yenilmedik. 
Fakat burada ne yenmek ne de 
yenilmek imkanını bulamıyoruz. 
Kartımıza hiçbir pehlivan çıkmı
yor. Y enmeğe yenilmeğe de razı· 
yız. Tek güre§elim. 

Din'arhnın da gelmeyiıine ae • 

bep nedir acaba? Korkuyor ır.u? 
. Bu gidişle, Amerika.ya dönece

ğiz. Eğer doğrudan doğruya Ame
rikaya gitmeuel<, Hint mihrace -
lerine mektup yazıp en yeni Hint 
pehlivanlarile güre§mek istediği -
mizi bildireceğiz.,, 

Amerikalı pehlivanlar> Çoban 
Mehmedi çok beğendiklerini ve 
mükemmel bir profesyonel gür~t
çi olabileceği halde maalesef a -
matör kaldığını onunla dahi gü -
re~mek imkanı bulun:r.adığını 
söylem ittir ler. 

:-------------------------~· Gorio ea · a 
H. Balzak • H. Rif at 

Sayfiyeye gitmczdrn cv\'el mutıst

ka bir tane tedarik cuin. Bü;yüJ{ 
roman 

V AKIT Kitabevi . 100 kuruş 

~' ondan ıonra polir 

ı. Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
l\{)t'h. 
~. ''1ısyonundan: 

'lıı 
: ~-~~:lc:i parasız olarak komisyondan alınabilecek olan cins, mikdar, muhammen bedeli, ilk teminat. alım tarzı, 
-t~ı·ı :ıagıda yazılıdır. 

l Ct" t 
1 

111 ~artnamclerinJc yazıldı ! ı ~cl~ilde belli gününde teklif mektuplarını Komisyona vermiş olmaları. 
~ s ı (1268) (2841) 

/\dedi Beheri Beherinin Muhammen ilk teminat ihale Eksiltme 

•l: ~a 
~ zan so 
~~ 
(, ilzaıı 30 

40:50 

~il 1 40 :50 I •-a ~ i>akıı 
~ti 50:80 
tıf Çaclır, 300 

~adtr 
3000 

t ~,, 
t ~ litltıel'lrrı. • 

~00 kısa lltkı csı 
cnınesi. 1000 uzun , 

KG. bedeli KG. Adet 

12 :13 150) Kr. 

) 

?:10 150) Kr. 

) 

3 :3,5 150) Kr. 
63 Lira 

' 7 Lira 

11 l..ira) 
~ 14 Lira) 

~-

~ Lira Kr. 
\ 

168 75 

141 7 50 

1575 

1462 50 

-

Tarihi Şekli 

Gün • S. 

Parartesi. 
. 7 / b/ 937. 10 Açık 

Eksiltme 

Pazartesi. 

1 '6/937. 15 Kapail 

8/6/93 7. zarf 
Salı 10 .. ,, 

8/ G/93 7. Salı 1 5 
kapalı Z. 
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Büyük 
mü saba 
Müsabakamıza istira!(, etme~ le 

;;> 

mükemmel iki radyo sahibi 
. olabileceksini.~ .. 

RÖ.d_qo müsabak n lZ 

nasıl olaca ? 
Tııfstrülı okuyunuz. Oalıa faz,u izatı: i nfmak' 

isltrseniz hergün idaremize miirucaal 
edebilirsiniz 

Bir müddettir kuponlarını koyduğumuz r;ıdyo mü1.'.lb ıl~:ısının ı:ımanı 
yaklaşmıştır. Bunun için miisabakanın n:ısıl yap:laca.,ını ctr<ı:ik bıldiri • 
yoruz. 

M :.isalı~kaya radyocular ı..la iştirak cdcuilırlcr. 

fü'\DYOCULARIN IŞTIP.Al< Şt\~T:./\::I 

1 - Müsabaka Avrupa ve Am erika sistemi ma!:inclcr oln·L''. i;::crc 11.i 
esas üzedne tertip edilmiştir. 

2 - Mj.isabJkaya her kuvvet ve modeldeki m:ıkinclc:r i ,t"r.ı'< et:ctilir. 
3 - Müsabakaya it tirake Ç<!ğıı ıl<:n ve bunlardan İ§tira':i l::ı!.n:l edenle

rin adları önceden ilan edilir. Radyo acentelerin:: m~:tuplaı gön· 
der:Imiştiı isimleri unutulan müc:ıscsclcr t=ıL"l~t , lc1bilirlcr. i'"tira'< 
edmlerle iştirak etmek için müracaat edecd: firm:ıl:ırr pe;·d::rpey 
bildireceğiz. 

4 - M:.isabakaya iştirak edecek radyolar r.ıem'cl.etin tJnınr:ıış r:ıüta
hassıslarının iştirak edeceği bir fen heyetinin mu=ıycnc ve tc:::rühcs:
ne arzolunacaktır. 

S - Müsabakaya girecek radyolarda:ı J\vrutJ=ı ve /.mc:iika rrakin .. ie
rinden ayrı ayrı birer birinci tefrik olu~:ıcak ve birınci !!Cl:::ı ıl.in 
edilecektir~ 

6 - Miisabakada birinci selen radyolardan birerı Sllın alınac"k \ "C oku
yucular müsabakasında b"rinci gelenlere hediye cdılcccktir. 

OKUYUCULARll';llZIN IŞTIRAI~ Şı\P.TLAR I 

- KURUN Gaıetesilc ncşretmekte olduğumuz kuponl:ır 120 olırnc:ı, 
en son on beş gün içinde, a§a~ıda istcdi~imiz malümatwı )'azılı ol
dufu bir kağıt ile birlikte biıc gönderilmiş olacaktır on altıncı gün 
gelecek mektuplar müsabakaya iştirak cttiriİmez. 

2 - Okuyucular:mızın bir'ktirdiği yiiz yirmi adetten ib;ırct t&:m hir tı· 
kım kuponla tercih cclilecc!< Avrupa ve Am::ri'.:a rcıdvolar

0

1 ıeın 
yalnız birisine i ş tirak olunabilir ... Her ıkı radyo maldne;ine ııit m;i
Slbakaya girme~ :cin iki tal:lm kupon göndermek J.iıım:lır. 

3 - Kuponlarla gönderilecek kağıtta şu mallım::ı.t bulunm:ılıclır: 
A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 

B - Senesi. 
C- Lamba :ırJcch 
D - Kendi adresiniz. 
E - Markanın ismi. 

4 - Müddeti isinde gelen cevaplar t:ısn:f edilecek hJngi ır:c:rirn.'ar ra:· 
la rey alırsa o markayı int;hap e<lcn okuyucular arasında iki birind 
ayrılacaktır. b:rine bir Avrupa diğerine clc bir Ameril:u radyo m:ı· 
kir.esi hediye edilecektir. 

Eksik kusronıarmızı gaze'emı.: f da eofndcn 
f edarik edobllirn:n z 

Kuponları bir:ktirmcği ihmal etmeyiniz. 

VAKiT Pro!'ııı~11nda S::n ·ini 

~ı~~llMfltıMul!lflilllUlltımuııııııunııı:mıııırı.ıııııııı::mıııııırıııı:rııı,ıııııııı:ı,:ııııııııırn 
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Başlıbaşına bir kütüphane 

DÜN ve YARIN 
SATILIK, KiRALIK 

Müteferrik ve 
SATILIK ARSA 

EV, ARSAı 
saire 

~t;şt: 

Yüz ciltlik tercüme külliyatı l'I 
! 
.. :
1 

3 - Kuı:guncukta .Gazbaııe adile ;anı· 
lan etrafı duvarlı ve müteaddit 

•sAroa Alfons Daode'nin ibu :şa. *GVNVN JlUKUKI VE iÇTi ağaçları ve suyu bulunan bir araa 

ACELE SATILIK ı<A~1::U.yorı ,. 
21 - Erenköyünde eski .. b11;ıı~ 64 

• • ,ı;ı t 
rında 6 odalı k~~ır 1>irço~ ~ 1 
nüm bahçe jçerısın.~e uıeca\111 
afaçları ve üç yüıU ;yatı ço~ 
me asmayı havidir . . : 5erd5 

bescrl dilimize Haydar Rüat tara· ~ nıillett rin edebi lı;tı. ,lJ,1/ MESEl.ıELERI* Suphi Nuı·i 
1
f
1
1 ehven fiatla satılıktır. 

fmda.n çenilmiştir. Sa. 258 Fi. 100 ..ı. tktl•Gl. mali iilmcz eterle· tlcri'nin tanınmış muharrirler• ., t·İ' SATILIK KAGiR HANE 
• rift4ktl ~ kltabların t.erdim•·· 1 ..,AiLE ÇEJIBER/t.ı. Andrc Ma - •l olarak .. Dün ,e 'l·aruı.. fRJCÜ . imzalarını taşıyan makaleleri ll!J'· 4 - Beyoğlunda stikl~l caddesine ya· 

dur. Arzu edenlerı 

urois'mn ibu <:u gCzel romanı 1. iH. me 1Jdilli3"atı lin\anı altına nqri cümc ederek meydana getirdi:;ı 5: .. lı kın Be icar ıokaiınöa l O numaralı 
Alişan tarafından dilimiz.e çe"Til - kaı'arlaıtmı.o rtız ldtaMan it il bir eserdir. Sn. 240 Fi. 75 9 odalı bahçeli ve aytıca çamaıır· 

müracaatları. · /\p.SA 
CiHANGiRDE SATtLlt' de$ 

b'r yer 
22 - Beyoğluna yakın \,tile miftir. S. 365 Fi. 100 tamuı1 .eri llaltade ~ndaaa l:'t'.!. *EFI.1.ATUN~ Haydar Rıfat. Stl. ff lığı ve çamaşırlıfında iki .:>dayı ha· 

'litJ'/CARET, BANKA, BORSA* mit Wunı.ı)er. 96 Fi. 33 ii vi kagir hane satdıkta. Te yüz l 2 metre det' tJl P 
1000 liraya :satılık 8.~~,cJ,t1ar~ 

• • . e rrıur ed ·ı &4la)1dda ~rik için abone ı• SATILIK K •GIR HANE 
Uuhtelif menabie müracaat ı e u..w Utdu edllmlftir. Bir kısmı *GiZLi lJ ARPLE.n~ Antoiı.c H "' 
ııek meydana gelen bu eser Mulis petln. bir ktum da ıa;)dan aya ,.(!. z;ischka'm:l petrol etrafında dönen z: 

D IEtem tarafından yaı.ılmıştır. Sa. rUecek ar. ~r para ile tedarik ecıı. entrikaları güstermck için yaı.dr~ ı U 
il :213 Fi. 75 kllıülr. bu eseri H. Vnroğlu türkr:eye çe\·ir H 

*DEVLET ıv~ IH"'ILALc: Hav. (Ktilllyat.uı Wrlııt'l ecrbl O - · "0 F ' ,.ı-. :::.:::: D ~ ., 10 kltalı ını~tir. Sa. ~i) • ı. ı.., . 
dar Rjfat tarafından {Cvrilmi..+ir. ) pqln ZS6 ve her ay lOO 

- li1~ ıcu .... ı•·•--• __ ..., cıı ·~~...,-n •o ın •DISRAE"LIN'in HAYATI;; And-
Biua.t Lenin vazm•..+ır. Sa. 158 ·-ır• ...._. ...,., ,.,_._, N • - =:.:.= 

J og~ CİJe k ... r) petia 60& ve lı~r 8) ~c Maurois tnrııfından yazılmış, ı. 

Fi. "15 HO kun.,, ~lineü .ert <ıt lOd. H. Alişaı tarafından Türkçeye çev. H 
!ı •srNIF KAVGASI* Karl JKaut - ... it UltCll,)'a ka4ar) pqin 61% .:.: ı. . B ve ber a." 100 •·uru,·, d~rdilncti sı.·rl rilmietir. Sa. 280 Fi 100 ·:·: 
ıı sky sosyalizmı nasıl görüyor? a- • " 
::': (31 lncıcıea to ınc13a ktMJarJ peş\n -.::METAFiZiK NEDiR*- Heide . :.:. 

Yan Sabiha z~keriya t:ırafıı;ıdan =:· 6%0 'e her ay HM> kurut: beşinci ggcr'in bu eseri Suad Kemal Yet· : ••• = 
b tilrkçeye ÇC\Tilmiştir. Sa. 236 ııcrl (U ı~ıden t'IO ıncl.)c kadar) k' ı.ı h S ket tar f d 1. :: 
:ı Fi. 75 JM?tla lal kurut ,.e ber ay ıoo ku · ın v ~· az ar ·-ev a ın an t· H 

• 

=.·.·.!. ı sanımıza "~\Tilmiı;t!r. Sa. 48 Fi. 25 ·=···:.' ı *J. RAS N* Dör kitap halinde ru,; altıncı IM'rl (~1 incidrn 60 ın. " 

i! Bay Nazım tarafından tercüme c· eı~a kadarı rcşln l3G ı..uruş w r.; YENI ADAAI" Akademi üye- :: 
i! dilmiştir. Sa. 260 Fi. 75 .::,.ray 100 ı.u:-u~t.ıır •• ) }erinden P. Strovski'nindir. Hay- U 
fi *iŞÇi SINIFI IHTILA.Ll ve KA· gust Bebe!'den ~biha Zekeriya di· dar Rüat tarafmdnn Türkçeye ter- H n UTSKY MEL'UNU* Lenin tara - limize çevirmiştir. Sa. 408 Fi. 100 etime cdilın'§tir. Sa. 165 Fi. 75 u 
:; fından yazılan bu teııkid eseri Bay *YENi ILJ!I ZiHNiYET* Gas • * lRSIYETIN TESiRLER,/* Dok :: n Haydar Rifat tarafından lisanımıza ton Bachelard'ın bu eseri Hilmi Zi • tor Nihat Kip ve öğretmen Remzi H 
!! çevrilmiştir. Sa. 150 Fi. 60 ya. Ülken tarafından tercüme e. Türker tarafından çevrilmiştir. ~a.. ii 
İf oRUHI HAYATTA LA.ŞUUR" dilmiştir. Sa. 210 Fi. 75 236 Fi. 75 !! 
:: Dr. c. Yung'un bu eseri doktor M •KAPITALIZM'in BUHRAN/• Pro •POLiTiKA FELSBFESI* Sac.J. ğ 
~~ Hayrullah tarafından türkçeye ter· fesör Gactan Pirou'nun bu eserini ri Ertem birçok ecnebi eserlere mü- ·ft 
:::: cümc edilmiştir. Sa. 181 Fi. 60 A. Hamdmi Başar lisanımıza çc · racant ederek meydana getirmiş ~ fi 

*ISF llAN virmi§tir. Kitap, kapitalizm, gü • tir. Sa. 220 l"i. 75 ıı 

:

·==.:::··:: A A DOGRU* Fransız ı: edibi Piycrloti tarafından yazılan dümlü ökonomi, yt>ni sosyalcılık, t.ıESTETIK* Suud Eemal Yet . ı•ı 
b·ı kitab, ı. H. Alişan tarafındaa kapitalizmin ilerişi bahislerini ih - kin Estetiği Fransızcadan tam ola-

:· t" k · · tiva. etmektedir Sa. 112 Fi. 50 rak lisanımıza "evirmiştir. Sa. 3'! :i ur çeyc çevrılmiştır. Sa. 292 ı. , 
•SALAHBO 0 GUstav FJaubcrt' h.,i. 25 g Fi. ıoo· 11 

•• '1'1-J. RASiN* Külliyatın ikinci cil. in senelerce tetkikatta bulunarak "'ENEIT* Virgile'nin bu eieri fi 
.!~i~ didir. B. Nazım tarafından Türk- yazdığı bu eseri t. H. Alişan Türk· Ahmet H.aşit tarafmdan "Fransız • lii:; 
• çeyc çevrilmiştir. Sa. ~56 Fi. 75 çeye çevirıni§tir. Sa. 43·1 Fi. 125 cadan dilimize çevrilmiştir. Sa. :JtS 

*GORIO BABAıı< H. Dö Kalzak' *J. RASiN * Külliyatın son cil. Fi. 100 

!İ:,İı ı:ı bu büyük romanı Bay Haydar di. H. Nazım tarafından Türk • *PARA."' Dr. L. H.ElNERS'deı: li:,ll 
fi Rifat tarafından Türkçeye çevrH - çcye çevriJmi§tir. Sa. J74 Fi. 60 Sa. 45 Fi. 25 

i
:I• miştir, Sa. 370 Fi. 100 *METAFiZiK "' Aristo'nun bu *SEZAR. Plütark'ın bu eserin. ı: 
•• *DELII.IGIN PSiKOLOJiSi* eserinin birinci cildi Hilmi Ziya Haydar I\lfat dilimize çevirmiştir. fi!:.• 
•• Ülken taraf mdan tercüme edilerek s 
':a• Londra üniversitesi akliye müte _ a. 133 Fi. 40 .ı 

bazı notlarla bir de tahlil ilave o- :: 

~ 
hassısı Dr. Bcrnard Hart'ın bu lunmuştur. Sa. llO Fi. 40 *iLMi FELSEFE"' Felsefe t; . :ı 

• eseri Dr. İzzettin tarafında:, •/SKENDER o PlUtark'ın bu C· rctmcııi Zıya Osman tarafından n 
I
• tercUme edilmiştir. Sa. 180 Fi. 50 · çevrilmi~tir. Eser Ecichenbah'ırı ii 

;ıf "-iLKBAHAR SELLERi* tvan scrıni Haydar Rifat Türkçeye çc dır. Sa . .82 Fi. ·10 i! 
1 

virm~tir. Sa. 160 Fi. 60 i. 

i
l Turgenyef tarafından yazılan bu qKADIN VE SOSYALlzı11ı:: Au. *J\ARINCAL.4.IUN l!Al'ATI_. ~ .. 
ı kitabı Sanıizade Süreyya Jisanımı, t Be Mauricc Mnctclinck'in bu eseri Me!l 

il 

za ,.evrilmiı::tir. Sa. 2101: Fı·. 7ııc gue belden Sabih:ı. Zekeriya dili. ı::·::: :ı ~ ""' "' mizc çevirmiıitir. Sa. 408 Fi. lOO. met Naci Ecer tarafından 20 bi . 
0 ENGEREK DVGU'!tIVo Fran *DEJ!OH.R/Tt1 Demokdt'in ah· rinci basışından çevrilmiştir. Sa. 

1 
çois Mnuriac'ın bu güı.el eserini laki dU§üncclcrindcn başlıcaları- 157 

Fi. 75 if 
1 

Türkçeye Peyamı Sah çevirmiştir. nı bir araya toplıyan bu kitabı *DE!ı!OSTEN* Haydar Rifat :: 
Sa. 214 Fı'. 60 Pl"t k t'::' 

~ 
Haydar Rifat tercüme clmietir. sa.. u ar 'dan dilimize çcvirmif;ltir. 

*J. RASiN* Külliy.ıtın üçüncü 48 ,Fi. 25 Sa. 45 Fi. 35 ji 

rı
i:• cildidir. B. H. Nazım ta-:afından ter •v/NLER TARiHi* Üniversite *ÇIÇERON* Gene Pliltark' 1.!i 

cUme edilmiştir. Sa. 250 F:. 75 dinler tarihi do~cnti A. Hilmi Bud· dan Haydar Rifat atra.fından ter. 

1
:: *SAMiMi SAADET~ BÜ'-'Ük Rus d climrı edilm1'ştı'r. Sa. !15 Fi. 40 

1
1.·:,·· 

.J a bu eserinde Türk medeniyet w: -
edibi S. Tolstoy'un .eseri Alişan A· kliltürünün klasik dünyaya saçtığı 0 11/PNOTIZMA • Dr. Picrr., :: 
lişan Zade lsmail Hakkı tarafından nurları göstermiştir. Sa. 400 Fi. 125 Janct'tcn bu eseri Cemil Sena OnM !: 
lisanımı:r.a çevrilmiştir. Sa. 142 F.. *FiLOZOF/ ve SA'NAT" suuö guıı tarafmdan dilimir..c çevriJnıia. ji 
50 Kemal Yetlcin Sa. 116 Fi. 40 tir. Sa. 335 Fi. 100 ii 

h '*ISTATISTIK0 Andrc Liesse ta· *ETi iN :: !ı KA • P. A. J{ROPOTKfN' SAN* Paulhandan Mehmet :: 

1
11 rafından yazılan bu faydalı eser in "Etika ve ahlakın kayn{lğl ve R· Naci Ecer tarafından tcrciinıc edil n 

!ısanımıza Suphi Nuri tarafından çıh1'ı" namındaki eseridir. Ağaoğlıı miştir. Sa. 159 Fi. 50 ff:: 
r ~evrilnıiı:ıtir. Sa. 60 Fi. '10 Ah t d'l' *YE J :: "' ~ mc ı ımize ç;cvirmiştir. S1- . ~N lrADIN* Cemil Sena ı· 
!! *ÇOCUK DÜŞÜRENLER~ H. 340 Pi. 100 Ongun tarafından yazılmıştır. Sa. 1 n Gonz.ale • Mcnusier'in bu eseri !. *HitRA.XLIT* l<'ilozof ve eser . 84 li'i. 4.0 1 

•• Fikri Rasin tarafın .. • .. n tercu··me lerı· hal•kınd A t ı F • h. • ırJ L• H •• ·" ' a na o ransız ın ır • fiON'J'UN ôI.ıVMU* Marsc-1 

S - Çemberlita~ta Peykhane caddc&in· 
de kigir 18-20 odalı iki kap h dört 
katlı apartıman tertibine elveriş'i 

ve hali hazırda dahi müfrez dairele-
ri havi kagir hı.ne çok ucuz JJtı 

lıktır. 

SATILIK KA.ClR lKl EV 
10 - Şitlide Şifa yurdu civarında 3 

katlı be~e.r odalı bahçe terkoı ve 
elektriği vahi iki ev çok acelt ta· 
tılıktır almak iıtiy.::nlerin. 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR 
11 - Maltepe ile Bostancı arasındaki 

Küçük yalı istasyonu ittinli:ıde ı 7 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 
ar§m fiatlar uygundur. 

SATILIK APARTIMAN 
12 - Arnavurköyü ile Bebek arasında 

Vezir köJkÜ sokağında i&i daire!· 
biri üç ve diğeri dört odalı bahçt 
hamam suyunu havi ıpartıman a· 
cele ıatılıktJr. Talip olanb.rın. 

SATILIK KOÇUK APARTIMAN 
14 - Amavutköyle Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda • 
lı lıamamı tıavi apartıman satılık 

tır. Son fiyat 5000 liradır. lıtek . 
lilerin servisim· te müracaatları. 

SA TILJK KAGiR KONAK 
16 - Nişanta§ında birinci sokılcta on 

beş odalı Marmara, Boğaza, Ih· 
lamur, Yıldız: ve Mecidiye köyüne 
kadar neuırcti fevkatad Sİ Vt 1· 

partrman tarzında ukıimatlr, ha· 

ların Servısunıı Lll' 
SATILIK KOÇUK çtff si ıı~~ 

.şos' JI• 
.23 - Erenköy Bul:tırlu ··ı.eca~.;ı ".JI 

de yüz dönümti ~~ der'--A 
me olunmuf arat 

6 ııa~ ve 
"t dd't kuy·uıarı ııe mu ea ı . ·ne 

ve Marmara dcnıı:ı cari 
.. k" .,. eş ı. 

bulunan ko~ u ~ . si " 
··sınıre M 

re ve gayri ınW 11 fi)..,.. 
k .. " k b" 'ftlik elı"' I!, ~ç.u ır çı Jtı ;r 

tılıktır. Talip olanlar 

zc müracaatları . 
SATILIK YALI ARst.SI n•"' 
Z4 - Üsküdarda Şenısipa~585ı 

halde Direkli yalı ~~ ,,ıetft 
maruf iki b·n beŞ y.ıı "''~ 
rabbaını mütecaviı "e oJll 'fi 
ı e<len fazla ııalıili }Julı.ı ı1e 

k" ıcJe .to 
sa derunundaki OŞ· Gôrıl'"° .1 
ayrı ayrı satılıktır. se~ 
VA KIT Propaganda 

müracaat. ~ 

SATILIK EV P"ı 

25 -1stanbulda 'fopçula'!:. ...,fi_ , 
Y eniyol 5-6 nuın.ar ıcl ~.I 
kasında dö~t odalı a'l'ı·1<i T .. 

• u .rt• 
da, tatlı kuyu sur 'rf ı11e1 
bahçe. içinde ı:nuhte ;atı1•~tıf( 
jaçları. 1 soo !ıraya ı.ıtP'~' 

Müracaat: Mahtl'I .,11 St
1 

maı i<>kak No. 6 J)a)J' 141 
('I· . 

lŞ ARIYOR .. e •' • 
2G - Dfü't e~ne ~ilın~~sİtirı\ ' 

Poliste r:ahştını· a ... ,ı 
vagazı terkoı, elektrik tesisatını v( 'J ·}(aları... ~ı 
vasi bahçeyi havi ldgir konak mak clır. Elimde vesı e 0tı.ırs3 
tuan 17000 liraya satılıktır. 1'alip 

Verilecek lierct n 

olanların serviısimiı:e müracaatları. le hazırım. .. 1''" 
SATILIK AHŞAP HANE Adres: ı<.:,rak;; şerıf'1 

17 M 
caddesi 222 ı•0• 

- açkada aktar sokağında altı oda. ~ 
lı ve bahreyi havi ah•ııp hınc iŞ ARIYOR ·~teri ı• 

'J Y • şaire ı:r ı 
2500 liraya acele satılıktır. Talip 27 - Ruim, afış ve c]eıfl;sı ~ 
olanların servisimiz~ müracaatları Güzel sanatlar aka 4 ~cj

31 

SATILIK EV ARANIYR yini kısmından 202 

20 - Fener yolundan Bostancıya kadar le,. 'Oit 9 
olan sahada 3 ·- 4 odalı bahccli Ant KOVANI ARANI) ~' 

~ 1 kova111
• IS 

mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat· 28 - Satılık fenni arı oJafl ~· 
k 

'· kalıbı · c 
ma isteyenlerin son fiyat ve eve p•tc"i ve pctc" ·siıı1ıı 
d 

... t> • scr11ı 
air izahatlarile servisimize müra biçim ve fiyatını fi" 

caatları. dirm~kri. ota.1'11 ,r 
Bunlar: almak veya ~atm'lk i~t:yenl:?rin ve bu İ§l~rle alakad.ar ııııır•" 

A k clcl • . ..... jsınc n ara ca esıncle VAKiT Yurdunda VAKiT Propa~anda :se• · 
tarı. 

Mühim kolayh:<lar 
Aıağıdaki hiımetlerden birine ihtiyaç • 
tarı olanlar. 

Bir Telefon J 

Bir mektup 

Bir Kart le 1 lifi 
1~ 

B
. .. d•rert "", 
ır adam Gon " '· se• 

le:''" veya b!ı:ıat ge 

.:: edilmiştir. Sa. 205 Fi. tiO k dd • ı: mu a emesini taşıvan bu eser Prust'dcn Haydar }'>ı"fat tarafındaıı i! v A K ı T 
:.·:.· */Llltf ve FEl.ıST!.FE* Moritz Haydar Rifat taraf1n.Jdan clı'lı'mı· or,.. ... HH 

:
•, h ,_,.., tercüm~ cdilmi§tir. Sa. 57 Fi. ;;o 

Sc lick tarafından yazılan bu kıy. çevrı'I ı"Rt'r s "8 F' *Ll 

temas etmelidirler. ft 

AND PROPAG 
SERVİSi :i.:ı.' * RmURlt' lı ~fUCal.Z'.lELEı.R2*5 "rofc ZA" Turgenyef'in t':n süze ı 

metli eseri Hilmi Ziya Türkçeye ır. ı romaıııdır. Siireyya Sami Sa. 277 1 
:
~:!;:· çevirmiştir. Sa. 52 Fi. 30 sör Dr. P. Yanct tarafından yazı - Fi. 100 i.ıc 

<'OEMIYFJTIN ASILLAR/* Fri- lan bu cserı· Ccmı·ı Sena On2'.un 'fı"ır'· 0 L • 'de"' ' b •. ... Jcnc: .. Virgile'm u eseri 
ii cdrich Englis'in bu I::iymetli eseri çeye tercüme etmiştir. Sa. 2:JO. Haydar Rifat tarafından tercüme 
g B. ~u~~tinS tar2afıncfan dilimi1.e Fi. 75 edilmiştir. Sa. 3::!6 Fi. 100 il 
:: ~evrı mış ır. a. 80 Fi. 100 *DE PROFUND/Sq Oscar \Vıl- .... El'ULIK.* Fransu,·a Mori~;.. 1 H 
g v· *!IVKVJlf DAR .l!ILLIÇT* M. de'in bir eserini bay Burhan Toprak m güzel bir rom:ımdır. Hayd~r nı. il 

Okuyuculırımrza hizmet olmık Ü· 

zere aşağıdaki hususlarda kendilerine 
!izam olacak lcolaylılcları kendileri gibi 
düş·:.inüp halledecek, işlerini görecek . 
tir: i~ ırgıle Rosscl tarafından ya. dilimize çcvirm:ştir. Sa. 160 Fi. 50 fat tercüme etmiştir. Sıı. 48 Fi 20 H 

:: ..... .._.:................................... ..................... !I .................. , .••....••. ,, ••• :ı •••••••.• , ........... :ı:::::••••••••ı•••••••••••ı••• .. • .. •••••••:1••••••:•••••••••••11•••••••• .......................... -.. •• 1 - Mobilya, ecya vesaire satmak v•· ·-····· ........... .............. . ......................... :: ............................. -::::::•• ~ ""' 

Dr. Hafız Cemal ..---A /1 B A ---1' 
LOKMAN REKbt 

Dahiliy• Müt•lta.ıı11 

::39& Kıtlık telefon: 210H. 

mllesseseleri 
Ankarada her lisanda kitap gaze
te ve mecmuaları Akba müess::se
lerinde bulabilirsiniz. Her lisandan 
kitap, mecmua, gazete siparişi ka-, 
bul, İstanbul gazete ve mecmuala 
rın:ı ilan kabul, abone kaydedilir. 

Telefon: 3377 

Pazardan ba§ka günlerde öğleden aonrı 
saat (2,5 tan 6 ya) kadar btaubulda otvu 
yolunda (104) numaralı buaua1 kabh:ıeaind• 

bastalarmı kabul eder. Salı, cumart~!i g1l1ı 

Jcrl sabah ''9,5-12" saatlert baklk1 tukarayıııj 
mahlustur. Muayeneban• ve .., teteton · ı 

..... -------------------

/1 VRll!V doktoru 
Necaettln Atasagu l 

Her gün 16.30 dan 20 ye kadaı 

LAielide Tayyare apartımanlarında daire 

2 numara 3 de hastalarını kabul e~eı 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2daı 

muayene parasızdır • 

ya almak istiyenler, 

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

3 - Kiralık. satılık ev, apartıman, clük· 
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki· 
raya vermek. Almak veya satmak is • 
ti yenler. 

4 - Derı vermelt veya almak istiyen· 
ler, 

., , 
'ı. ..,eY 

satff1ak ' 
5 - Otomobil a11113 k ,,ıil 
!etmek istiyenler. trflaJ;. .,,y• ,. 
6 - Radyo atmak sa tercıı11111ı 
ettirmek istiyenJer. 1• 11ey'' ..,etler' •• 

· r11e" ·ı .. · ıw 
7 - Tercüme ettır bıl tıı ıılc g • 
ler yapmak istiyenıcrl çsrÇ8;.ı\~rlııl 
kolaylıkla ve errıni>·e:; rflO ıe ıı>''g ,, 
bilmeleri için ( \1 Al< i;te' .. ,ııd' # 
DA SERVISIJ nde ~ıı boro "il 

11
,.,. 

olmak üzere ayrıca bır reti • uc 
tirmişt!r. ·r ıcs>''t 
Mliracaatlarda hiçbı ~,J .,ı 
maz. . d• 1,~ 

Vakit Propagal' c;.ıJ. ,'3,,0 
Vakit Yurdu Ank•~e!•~~t 
Poıta kutuıu 46 tJI 
Tclgıraf: Prc>P.,-ı' 



f 

mukayyit 3797 
a it chliyetnamemi, 

.TARLADlR . 

kazanç vergi makbuzu senedi bahriye 

ve askeriy e kağıdı, ve sair senetlerimi 
havi siyah kaplı cüzdamını kaybet 

tim. Yenisini alacağımdan hükmü yok -

tur. 
Hakkı oğlu Hakkı Şinasi 
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_
8 
__ 9_1·-~·-·9_!i_A __ ,. \[ R~§:.~J 
&Wı.larmı!a yıldlll lp.rtiUI ola.n.lılJ', bze ,_ 

rblde mua;ı:ueJe cörenlerdlr. Uakam1ar ÖuLE NEŞP..JYATI: 
11&&1 12 tle kapan.q "8tll rı,yaua.rt.ur. Saat 12,30 Plakla Tlirk .musikisi. 12,50 

1 • Sterllll 
J •Dolar 

• Frank 
• Liret 

PARALAR 
G27- P ezeta 
126. - •Mark 
114 - • Zlotl 

• Belçika Fr. 
•DrahmJ 

1'2S - • Pengo 
1:14 - •Ley 
22 ;;o "' Dtna.r 

• tavıçreFr. tı73 - Yen 

28 -
23 -
24. -
H -
52 -

•Leva 
•Florin 
•Kron çek. 
• Şilin J. vuı 

23 - • Kron rsveç 
66, - • Altm 

7ö.- • Banlmot 
23 -

32 -
lOSi -
26;) -

Ç e KLER 
• Lıcml1nl 626 - • \Tlya.na 4 20-Jj 

• Nevyorll O, 78GO • Ma(frtd 13 7380 
• Parti 17 6S2;:; • Berltıı 1 96::?.3 
• wıanc 14: 9680 • \Tarşova 4 16 

• BTllk.seJ 4 6730 • ~udapeşt.t $ us;].j 

• Attne b7 30 • BUkree 107 507::> 
•Cenevn 3 4.:>4.0 • Belsn-11.d 34 3ü 
• Botya 63 897.> • Yokrıhıune 2 7:?7j 
• A.m11terd1UD 143:?;) • Mos kove 24 Oi 
• Pra.ğ 22.G 134. • Stnkhol?D 3 O:JS 2 

ESHAM 

lş Ban knsı D {10 
Anadolu -
Reji -
Şir. Ravr!y -

Merkn ~ıı.nlı 88 50 
U. Rfror'bı 

Bomunu 

lStlkrazlar 
* 1933 T.Har. 1 18 30 

• ••• n ıs -
• • .. m ıs4o 

Latlk.Oahl•I 19 7'J 
Ergeni lı-•llt. ~6 ;;o 

1928 1' M 00 
8. Errurum 00 r;o 

l'r.t.mva:p 
• Çlmen".o 

Oı.yozı Del 
Ş11rk Del 
Balya 

Şark aı. ecıoo.a 

Teletnrı 

13 iO 

Tahviller 
IC!ektt1k 

TraJn'f'&' 
Rıhtrnı 

Anactohı J 
Anadolu D 
o\nı<ı1" 1 11 m 
Mümessil A 

40 -
4.0,-

' 

htanbul as.llye 3 cü Hukuk mahke -
meşinden: 

Beyoğlunda Faik Paşaıda 8 No. lu 

hanede mukim Marika tarafından Bü -
y ükada bahçıvan sokak 14 No. da mu -
kim Andon veledi Kozma aleyhine 
36/ 1419 N o. 1 u dosya ile açılan gaiplik 

H avadis, 13.05 Muhtelit plflk ne§riyatr. 14,00 
Son. 

AKŞAl\1 NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 Konferans: Beyoğlu Halkevin· 

den naklen Hami Danişmend tarafrndan 
Silmer didile türk dili arasrndaki münasebet) 
19,30 Konferans Eminönü ballte\·i sosyal yar 
drnı şubesi namma (doktor Orhan Tahsin: 
çocu1t bakımı). 20,00 Bclma ve arkadaşları 

1 

tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
'20,30 Ömer Rıza tarafından arapça söylev . 
20,45 Cemal I~amil ve arl;:adaşları tarafından 

1 

tUrlt musikisi ve halk şarkıları (saat ıtyarı) 
21,15 Radyo fonik dram (Toska). 

Saat 22,15 Ajans ve borsa haberleri ve er
( teııl gi.inUn progl"amI. PliHtla sololar, opera 

ve operet parçalan. 23,00 Son. 

SALI Çarşamba 

Takvim I Haziran 2 H aziran 
=======121 R. evvel ~2 R. evıel 

Uün dog>ışu 
::;Un batııµ 

Sabah nhmllZl 

Oğla ııamazı 

l'ktndl naınazı 
Akşam namazı 

YatsJ nıınıa.z:o 
l mBR.k 

Yılaı geçen g11nlerl 
Ytlcn kalan ı:-Hnler1 

4 31 
:9,34 
~i.fO 

:2 12 
1f.,1 t 
19,~4 
2f ~.J 

2 J I) 
152 
21.1 

4~0 
;g :-o 
~.Ti) 

12 J ! 
16 11 
19 :'.Vi 
2?.."·~ 

S.l:'i 
1 :1 1 
2I~ 

davasından ·dolayr müddeialeyhc gönde
rilen dava arzuhal sureti, mumaileybin 
dokuz sene evvel ikametgahım terk ile 

semti meçhule gittiği şerhile bila tcb -
liğ iade edilmiş ve H . U. M. K. nun 141 
ci maddesi mucibince· bir ay müddetle 

ilanen tebliğat ifasına ve bir nüshasr
run mahkeme 'clivanlıancsine talikina ka
rar verilmiş ve talik cdilrniı:ı olduğundan 

müddeialeyh Andon veledi Kozmanın 
bu müddet zarfında mahkemeye müra -
ca.3tla id.ava arzuhalini tebellüğ ve on 
g ün içinde cevap vermesi lüzumu tcb· 
l iğ makamına kaim olmak üzere ilan o

lunur. 

KURUN kitab tefrikası 1049 numuad~berj l)ü~~ Lord - . lngi_l~ceden çevrilmiş aile romanı 
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AD•IATICA 
50C. AN. 01 NAVIGAZ10NE-VENEZIA 

Uğrayacakları Limanlar Vapurların isimleri 

~ire, Brindisi, V enedi!c, Trieste CELIO 

Hareket günleı-i 

4.5.931 c "'e ns 
- 'O 

RODI 

Bütün Avrupa için Ekspres Trenle· CELIO 

11.5.937 s e o .e s... ..... 
18-6-937 ı:: ....... ..c: 1'11 

rilc telaki ederler. 

Pire, Napoli. Marsilya, Genova. 

RODI 

CELIO 
• 

Campidoglio 
Fcnicia 
Mcrano 

25-6-937 ! c: :: 
1'11 1'11 

2.7.937-; 'O 
o 

3-6-93 7 
17-6-937 Saat 

1-7-937 17 de 

Kavala, Sclanik, Golos, Pire, Patras, Diana 
Aysaranda, Brincfi~i. Ankona, Vcncdik, Abbazia 
Tricste. 

ı 0-6-93 7 Saat 
24·6·937 17 de 

Iseo 
Selanik, Midilli, İzmir, Pire, Kala • Albano 

mata, Patras: Brindisi, Vcnedik. Trieste 

5.5.937 
19·6·93 7 Saat 
3.7.937 18 de 

Sut nn. l\alas, i :ıra il 

Vesta 

Fenicia 
Albano 
Abbazia 
Merano 
Vesta 
Quirinale • 
Ca.mpidotliu 
Tseo 
---- -
Fenicia 
Abbazia 
Mcrano 
Quirinale 
Campidoglio 

2-6-937 
3·6·937 
9-6-93 7 

16·6-937 Saat 
17;5.937 17 !:le 
23·6·937 
30-6-93 7 

1·7·937 

2·6-937 
9.5.937 

Hı-6·937 Saat 
23-6-937 17 de 
30-6-937 

~~~~~~~~~-~~~--~-----

Batum. 

ARNAVUT KöYONDE SATILIK 
.~OKEMMEL BfR HANE 

Kanlıcadan Beylerbeyine kadar Bo
gaza nazır, iki büyük balkon, terkos e • 
lektrik, hamam, sarnıç. depo ve tulum

ba tesisatı, geçme tahtalar, maron ka -
pılar, buzlu camlar, içi dışı yağhboya, 
resimler ve kuşlarla boyah, bahçesinde 
güzel ve nadide ağaç ve çiçekler, tama • 

Albano 
Vesta 
Iseo 

3-6-937 
17-6-937 Saat 
1-7-937 17 de 

men mu~mba dö~eli mükemmel ve tam 
istirahati cami yedi odalı bir ev satı • ı 

lıktır. Şişli. Ayaspaşa, Taksim, Cihan • 
gir taraflarında apartımanı olanlarla 

vaziyete göre üzerine para vermek su • 

retile anlaşmak ve değişmek de müm • 
kündür. Görme.k istiyenler Arnavutköy 
Sekbanlar sokak 24 te sahibine müra· 
caat edilmesi . 

KU/'\BAR~N 

. ~~~~~~~~~-----~~~~-~~ .~~~=====>~.~~~~-~-~~~~~~~--~ 
KURUN kitab tefrikası 1049 numaradanbeıi Kii_çiik LorJ .- lniilizccden çcvrilmit Aile romanı. 
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Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rı\ara karşı tesiri şaşmaz 

olduğunu isbat etmiştir. 

bir ilaç 

• • A 5 p \ R 1 N in tesirinden emin olmak için 

r ~ markasına dikkat ediniz. lühen SA(;EP 
R 

• 

Türk Hava Kurumu 
üyü , iyangosu 

2. inci keşide 11 Haziran 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 40.0DO Liradır. 
Bundan başka: 15.COO, l 2.000, 1.000, lirahk 
ikramİ) e~eı!e ( 20.CCO ve 100 COO) liralı'.< 

iki adet mükafat vardır. 
Aynca: ( 3.00l)) lirJ.t!an ba~lıya rak ( 20) liraya kadar büyük ve kü . 

çük birço!~ ikram· yc~~rle amortileri havi olan bu zengin plandan istifa· 
de etmf''~ ." ı b::- ':>ilet almaktan çekinmeyiniz ... 

KASADA 
SAKLAOIGINIZ 

~~~DAflA 
KUQU 
BİR 

C~SM[ . " 
VAZİY~TİNOEOİQ 

ONU rAİZLt 
OAN k'AYA - VE:Qİ N.İZ 

~ususi SA'2TLARIMIZI 
SORUNUZ 

Evinizi en büyük zevl< ve en 
nefis dekor içinde döşemek 
süslemek ve güzelleştirmek 

si • 
gı 

Döşemede, tezyinde ve her nevi 
salon eşyasında en modern ve en 

ileri zevki size ancak: 

tattırabilir 

• 

Mağazası 
9dg 

Beyoğlu - lstlklAI caddesi· N. 

Büyük mübal}aatia kredi nzuamelesi qapılır . 

p 

• • 

ıı 

l ~~ 
bıl ~ 

,. eı:e •ı f t8 fJ ~,. 
günü !~~/~~'.~t:~:i ı:;~~,d~:;f ~~~i~o~ea~:t~~l~:;:dabi~:~~ b~:ası~daı:~nc~~~ Emlak ve Eytam Bankası s O'~~ 
nac ktır. Dr. lb1ahim Erdeniz şubesi direktör)Üg~ ündell;~et<•11ı~:~ ~'ı 

Muhammen bedeli (30.000) liradır. Birinci sınıf Çocuk Hastalıklan rıst1 111" 13rı" ,, '~~ 
Bu işe girmek isteyenlerin (2250) liralık muvakkat teminat ile kanunun 1 mütehassısı 1 - Şubemizden maaşlarını iskonto ettirmekte bı.ılı.J 91d1l<. 1ııdc ~ 

t yin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 numaralı nüsha - 1 Haseki ve Çocu!. hmtanf!leri snl>ık zerinde müracaat edecekleri günler yazılı olarak kişelerirnitdetlıtJ1 11-,rı' t 
·ında intişar etmiş olan talimatname da"rA ·..,d:: :ılın'llış vesika ve tekliflerini ay- ' ruistmu 1 ralarla tayin olunan günlerde Bankamıza müracaatları ve btırı ıl~r• ~Jıııl 
"li gün saat 14,30 a kadar komisyon r isliğine vermeleri lazımdır. 1 ' o 

Şartnameler (150) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak - j Aksaray Millet Caddesi No. 59 da olacak dileklerin yerine getirilmiycceği. rı:u~ı:':, 11B11 

I 

Her gün saat 9 dan 18 e kadar 1 al< '' 
t.ıdır. (3106) 2 - Harp malüllerinin ayın dö:-dün:: k:ıdar vaki o ac . 0ıa' hastalannı kabul eder. bl 

..____________ gününe icra edilip ondan sonraki müra ;aatlarının sıraya ta 

Bahtb!: ASIM US N~yat OtrcktörU: Refik Ahmet Sevengtl nur. (3122) 

, 


