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Başvekil Tu~cili'nde 
vaziyeti tetkik etti 

Dağa çekilen haydutlar nevmit ve perişan bir 
halde - Seyit Riza dehalet etmeğe çare arıyor 

ismet lnönü Elazizden ayrıldı 
bu akşam Ankarada 

F',.ansız kabinesi 
istifa etti 

Prank gene düşecek mi? 

aı Paris, 21 (Hususi ) - B. Leon 

1 
\lrn'un daveti üzerine geceyarı -

~}'a~ıl~n ka!>ir,ıe içtimaı esnasın- , 
" hukumet ıstıfa etmeğe karar 
~trni, ve B. Blum ıaat 3 te Cüm
~treiıi radikal soıyaJiıtlerden B. 
~brun'e istifasını vermittir. Cüm 

! unceli, 21 ( Huıuıl) - Bat -
vekıl İımet İnönü maiyyetlerinde
ki zevat ile Tunceline varmıılar 
ve tezahüratla kartılanmıtlar -
dır. 

Ba,vekil aıkeri kıtaları, umu -
mi vaziyeti tetkik· etmit ve halk 
ile görüımütlür. 

İımet lnönü ve diğer zevat bun 
dan ıonra Elazize dönmek üzere 
hareket etmitlerdir. 
SEYiT RIZA DEHALET ETMEK 

iSTiYOR 
Dağlara 11ğ1nan haydutlar nev

mit ve peritan bir vaziyettedir. 
Seyit Rızanın hükUmete dehalet 

Telgraf adresi: Kunm • fsfanl;u] 
Telef. 21413 (Yazı), 24::J70 (/dar~) 

Sayısı heryerde 

100 
PARA 

BULGARLAR 
Yavuz hırsız rolünde 
Komşularımız eğer isterlerse mllll kahra
manlarının ne ldOkıerlnl nUfus kUtllkle• 
rlnden çıkararak kendllerlne yardım 

~Oaletlne de katlanmıya hazırız 
(Yazısı: 6 mcı sayıfamızda) 

t rreisi birçok zatla temastan son 
c'' kabineyi tetkile B. Camile 
-~•utemps'ı (Şotanı) memur et -
L •t, B. Chautemps bu vazifeyi ka 

etmek için imkanlar aradığı ıöy • ~ .. .. . v ~ 
lenmektedir. ~oz soylıyrnlerden ( .-coldan .<eagn) Tarilı Kıırumıı ba.~lmnı B. ll"san Cemil, 

llQJ etmittir. • 
f:'RANK TEKRAR DÜŞECEK 

DENiYOR 
Paris. 21 - Petit - Parisien ga

~esine göre para tevzii komitesi 
~lı~ından istifa eden mütehaı • Y r.ni 'Fran.'iızR~ı·ekili R, Chautemps 
~ ve Baudoin istifa mektup · 
l' h. rranrın vazıy.:tlnın çok 1 den au,ürülmeıinin zaruri oldu -
.:ı ını olduğun~ ~e Fransız par~ - ğu mütaleasında bulunduklarını 

(Sonu Scı. _f Sü. ,,) profesör Gomolu, pro/e.~ör Al.:il Muhtar 

Yarınki sayımız 
lıııvemW~ blrlllıl• 

Büyük Türk · 
ilimi lbni Sina 

~kurtarmak ıçın frangın yenı - kaydetmektedir. 

Blum kabinesinin istifası Sayı fa 900 üncü.yıldönümü olan dün bütün 
Siyasi sahadaki ve ham eti arttırdı dünyada büyük ihtifal/er yapıldı 
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.. Franıada Leon Blum kabineıi/ !ihiy.e~ler istemesidir. Meb'uılar Adliye Vekili Uni versitedeki toplantı da 
:lafa etti. istif anın sebebi hüku - meclııı bu ıalihiyeti vermitti. Hat Muhtelif meseleler hak-
~~i:arl~:e:~:ı~:!a:~vt:1t•~~U:aa~\ ti iy•n mecliıinin de teklif edi - kında beranaı verdı Birçok profesörler alimin ·hayam 

Hatay'da İŞ B~s~,k~s;1~ M::;:;,::,~~EEi':lııo- tmı ve eserini a(~!~~~~~am~·ı 
~ntakya şubesi yakında açılıyor 
llaricige ve iktısat Vekillerimiz Surigede 

(Yazısı 5 inci sayıfamızda) 

Coc Loıli~ 1·c her hangi bir gali/,;,, lwr~ılacHğı Mal•.~ .511ll'lirıg 

Ak mı, kara mı? 
Dünya boks şampiyonluğu maçı 

bugün Şikagoda gapılıyor 
(Yazıcı 5 inci sayı/ada) 

Adli_w~ Vekilimiz Şiikrii ara<;oğlıı 
(Yazısı ı inci aayıtada) 

Şark viltiqetlerimız
den mektuplar 

Bir tetkik seyahati yapmak 
ve gördüklerini okuyuculan· 
'?ıza bi.ldi~ek üzere Şark vi
layetlenmıze huıuai ıurette 
gönderdiillniz arkadatmıwn 
ilk mektubunu buıün 3 üncü 
sayıfumzda okuyunuz. 

* Ebu Ali Sinanın Mağ-
rıpta giıdiğl mağaıa 

(Yazı.n 4 iincü ~11pfanır:da) 

~ 

Mezhep Kavgaları 
Tilrk milletinin siyasi biı il· 
ğini parçalayan 1.ki IJmll 

sonnilik ve Şiilik 
Pek yalanda netrine baılryacağmuz bu tarihi tef. 

rikamız her Tiirkün büyük bir zevkle takib ede
ceği ehemmiyetli ve çok tayanı dikkat bir mevzua 
temas etmektedir. Bütün anahatlan tarihten alman 
tefrikamızda tarihin en karanlık ıırlan, hususi ve· 
s!kalar ve tarihi bilgilerle aydmlattlmıt olacakt1t. 
Tefrikamızı takib ederken tarihin ağırbatlılığı kar· 
tısında hiç bir vakit 11kılmadığmızı da görecekıiniz. 
Bilikiı okuyacağınız yazının her aatıımda arn b1r 
ztııvk duyacakıınız. Çünkü, "MEZHEB TEFRiKA· 
LARI,, bugüne kadar işitib de mahiyetini öğrene
mediğiniz birçok esrarı gözlerinizin önüne koymuı 
olacaktır. 

Tarihi ıt1manımızın büyük bir dikkatle l/B~ıl· 
mış. birçok tarihi te/rtkalaı ın sahibi otan 

Ziya Şakir 
tarafından kaleme alındığını söylemek geni 
tefı ikamızın kıymet ve ehemmiyetini anlat

mak için kafi bulunduğu kanaatindeyiz 
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Boşanmanın genişletilmesi lazım mı? 

Adliye Vekilimizin fikri 
1 stanbul adliye muhitile sık 1 

sık temas eden gazeteci arka
da§lar buradan medeni kanu-

nun boşanma hakkındaki hükümle
rinden acı şikaY.etler getiriyorlardı . 
Nihayet KURUN, bu türlü şikayet
lere bakarak boşanma usullerinin 
gerçekten genişletilmeğe muhtaç o
lup olmadığı meselesini bir anket 
şekline koydu. Aile davalarmı ta
kib etmekte fütisası olan belli başlı 
avukatlarla diğer hukukçuların, hat
ta Türk romancılarının fikirlerini 
aldı. 

Her ankette olduğu gibi boşan· 
ınak meselesinde medeni kanunun 
bugünkü hükümlerini muvafık gö
renler, yahud tadile lüzum bulun
duğunu iddia edenler oldu. Galiba 
çokluk bugünkü boşanma usuHeri
nin zorluğu tarafında toplanmış bu
lunuyordu: .. Hem kadın, hem er • 
kek, biz artık birlikte yaşayamıya
cağız, aynlacağız dedikten sonra 
hakimin mutlaka başka ayırma se -
bebleri aramasına ne lüzum var?,, 
deniliyordu. 

Geçen gün Ankarada Şükrü Sa
racoğlu ile karşılaştığım bir sırada 
bu anketi hatırladım. Bu meselede 
söz söylemek için en büyük bir sa
lahiyet 11ahibi olması lazım geldiğini 
dü§Ünerek Adliye Vekilimize: "Bu 
anket hakkında siz ne düşünüyorsu
nuz?,, dedim. Aldığım cevab şu 
oldu: 

·- Anlaşılan siz adliye istatis
tiklerini görmemişsiniz. Bir gün Ve
l:alcte geliniz de bu rakamları görü
ne..:. Bugünkü boşanma usulleri • 
ınizin daha fazla genişlemesi İcab 
edip etmediğini ondan sonra konu
şalım.,. 

Vekilin bu müsaadesinden istifa
d~ ederek bir eabah adliye saraymR 
gittim. Talihim vannt§. Yanında 
Siyasi Müsteşar Salahaddin Yargı da 1 

bulunuyormuş. Konı.ışmamız uzun 
ve istifadeli oldu. Arada muhtelif 
mevzulara temas ettik. Medeni ka
nunun bo_şanma hakkmdaki ahkamı
nı genişletmek meselesine gelince, 
bugün için böyle bir ihtiyaç karşı
sında bulunmadığımızı söyledi. 

tıya göğüs gererek tahammül etme· 
miz icab etmez mi? 

Hakimler tabii olarak içinde ya
şadıkları n~lin ihtiyaçlarına cevab 
verirler. Onun için medeni kanun
daki hükümlerin bizdeki tatbik ~ek
li haddi zatinde genişletme mahiye
tindedir. Bizim hakimlerimizin bir 
boşanma talebini reddetmeleri nadir 
vakalardandır. Bo_şanma kararının 
uzaması ise kanunun icabıdır. Eğ ::r 
hem kadın, hem erkek ayrılmak ta
lebinde bulunurlar da kanuni esba
bı mucibe göstermezlerse hakim mu
vakkat ayırma kararı verir. Bun . 
dan maksad hiddet ve asabiyet sev. 
kile fevri olarak yapılan talakların 
önüne geçmektir. Davacılar ikin: i 
defa gelişlerinde gene ayrılma tale. 
binde ısrar ederlerse bu ayırma ka
rarı iki seneye kadar uzatılabilir. Ni
hayet bu müddet içinde iki taraf 
gene anlaşamazlarsa talak kararı ve· 
rilir. 

Bizim medeni kanunun aslı Is
viçre kanunları olduğu halde orada 
talak bizim memlekete nisbetle çok 
zordur. Eğer bizdeki talak dava
ları lsvi~re mahkemelerine gitmiş 
olsa muhakkaktır ki orada bunların 
çoğu mahkeme kararı ile reddedilir. 
İsviçre hakimlerinin talak davaların· 
daki hareket tarzları ile Türk hakim
lerinin hareket ve kararlarını mu • 
kayese etmek medeni kanunun hü· 
kümleri hakkında mevcud şikayetle
rin yerinde olmadığım göstermeğe 
kafi gelir. 

Bir de talaki yalnız erkekle ka
dının hakkı ve hüriyeti bakımından 
mutalea etmek doğru değildir. Bu 
meselede cemiyetin hakkını ve içti· 
mai amiUeri de hesaba katmak la
zımdır. Şahsi infiallerle, fevri ola-
rak ayrılmağa karar veren bir karı 
kocaya hakımin aradaki çocuğu ya-
h.ud çocukları hat~rlam'.ıas; çok' ye. 
nnde olduğu gibi kadının hayata ka· 
nştığı memleketlerde bu vaziyetin 
de talakı tahrik eden amillerden bu
lunduğuna göre aile müessesesini 
muhafaza için kanunların ve hakim· 
lerin teyid kuvvetlerine ihtiyaç var
dır. 

Yazan : ASIM US 

Yarının hcirbi nereden 
çıkabilir? 

Şimdiye kadar kimsenin kesıiremediği bu tehUhe 
hangi memleketleri kara gölgesi altında tutuyor 

' Bugünün kanSız propaganda harplerı 
/ lngilizce '' This Jloı ld,, gazetesinde okunmuştur j 

}J I 
Senelerdenberi Avrupa, şöylef 

bir sualin cevabını araştırıyor: 
Gelecek büyük harp nereden baş
hyacak? Tahmin yürütenler, Si -
beryadan batlayarak İspanyaya 
kadar uzanmışlar, fakat henüz hiç 
birinin kestirişi doğru çıkmamı§ -
tır. 

Almanya, Ren kıtasına asker 
yürüttüğü zaman Fransız - Al • 
man hududu, bu müstakbel harbin 
sahnesi olacak gibi gorunuyor -
du. Fakat bu böyle olmadı. 

Bir buçuk sene kadar evvel 
Mançuko - Rus hududunda mu -
tadın fevkinde hüskülat ba~gös -
teriyordu. Her iki tarafta mevzii 
çarpıfmalar neticesinde askerler 
ölüyordu. Büyük bir hadisenin 
"harp ilanı,, na sebep olabileceği 
kestiriliyordu. Rusya ile Japonya 
tutuştuğu sıralarda, Almanyanın 
da geriden Rusyaya saldıracağı 
tahmin ediliyordu. Bu takdirde 
Fransa dahi, mevcut muahede do
layısile Rusyayı müdafaa icin AJ
rnanyaya saldıracaktı. Lehistan, 
her iki memleket arasında, ya bir, 
veya öteki tarafa temayül etmek 
mecburiyetindeydi. Böyle başlan· 
gıç)a, umumi bir harp elbette ki 
başgösterirdi. Çok şükür, bu gibi 
korkunç bir ehramın temel taşı a· 
tılamadı. 

AVUSTURYA NAZARiYESi 
Basvekil Dolfus'un katli ile ne· 

ticele~en Avusturya hükumet dar 
besi de, bir zaman!ar barut fıçı • 
sının patlamasına ramak kalmış 
gibi gösteriyordu. Mussolini, A -
vusturyanın kendiliğinden seçil • 
mit hamisi sıfatile hududa aıker 
yığdı. Fakat hududun öte yanın • 
da bekliyen Almanlar alıkondu. 
Ve istila vuku bulmadı. 

İtalya - Habeı harbi nihayete 

erdiği zaman Av.rupa bir kere da
ha nefes aldı. Bir müddet için bu 
ihtilafın dağılacağı sanılıyordu. 
Libya - Mısır hududunda İtalyan 
ve İngiliz askerleri biribirine diş 
gıcırdattılar. lktısadi zecri ted -
birler, Mussolini taraf mdan türlü 
tehditlerin savrulmasını intaç et • 
ti. 

İtalya, Fransavı Habeılere fi · 
len vardım etmekle itham evledi. 
İngiJterenin Süvevş kanalı hal -
yanlara kapanmak üzere olduğu 
rivayetleri çıktı. Süphesiz hu ltal· 
vanın mukabelesini icap edecekti. 
Fakat bütün bunlar i'rasında ye
gane mühim zayiat, Hah .. ~ 1-rpa · 
ratorluğundan başka, Milletler 
Cemiyeti oldu. 

iSPANYA . 
Nihayet ispanya İ!i r.1ktı. Bu iş, 

bugün halR Avrnpa sulhunu teh · 
nit etmektedir. İtalya ve Alman · ı 
ya, bittabi, bir tarafa miidahale et
tiler. Rusya ve kısmen Fransa, di-1 
ier tarafa mi.izaheret ~österdiler. 
Fakat Avrupa. perdesini gerdi. Bir 
ademimüdahale komitesi kurdu. 
Buradan, valnız 2örmek İstediği 
şeyleri ~ö;üyor. Müdahale, gayri 
meşru olarak ilan edildi . Mücrim -
ler, bittabi yakalanmalıdır. Fa · 
kat kimse mücrimleri aramıyor, 
kimse onları bulmak istemiyor. 
Orası başka mesele. 

YENt BiR TEHLiKE 

ispanyanın mukadderatı böyle 
ce ilahlara ve yabancı toplara bı • 
rakılmış olsun, yeni bir harp teh· 
likesi daha başgösterdi. Almanya· 
nın Çekoslovakyayı istilası ihti -
mali ... 

Çekoslovakya tabii vaziyeti ile 
Almanyamn içine ıok~lmuıtur. Al 
manyada bu suretle hır yara ha • 

sıl oluyor. Çekoslovakya.,°ın 80 • manyaya uzanan parmagı, ıııel 

hemyadır.Başlıca Almanlarla 1 • 
kundur. Fakat şunu da ila"e e ıı· 
mek lazımdır ki, buradaki Al~ıı" 
ların hepsi Hitleri istemiyor· ,ıı· 
nunla beraber, Hitler, bu Alıı> ili 
ların bihakkin kendisinin old~ıJ( 
kanaatindedir Ve aynen AVll5ıdıı' 
ya Almanlarının kendisinin. 0 bıl 
iiunu sandığı gibi .. Onun içıflı ,ı· 
Çekoslovakya parmağını ısırJC ıı' 
mak niyetinde olabiliyor. Ve ~( 
çok fazla gürültü çıkarmadan 
vaffak olmak istiyor. 

CEKOSLOVAKYAYITA~~~ 
BtR YEM HALiNE GETiR~ 

HAREKETi 
'h' 

Son defa Roma - Berlin ıı>~ • 
verinin icapları arasında A\tı1f\ı • 
yanın lıpanyada yıudımına ıı> 

1 
• 

kabil, Muuolini, Cekoslo~a)(!1111 
yı tecrit için her şeyi yap~cdeıı1 
ve Almanya için hakiki b.'~· 1of 
haline şretireceğini vaadettıS?1 j,. • 
leniyordu. Bu gayeve matuf ~)" 
rak Avusturyaya, Çekoslo~fl 

0
• 

ile muahede aJctetmemesi iht•r,. • 
lundu. Almanya da kendi he•J,e' 
hına Lehi starı kazanmı$hr veto· 
histan dahi Romanyayı Çek05

11
s• 

vakyanın kollarından kurtarJ11 
çalışıyor. 

ÇF.'.KT .ER NF. nO.sONOY~Jl"d• 
Çeklerin, istikballeri hakk1~w 

gayet bedbinane dütünmele~ıd•" 
zımgelmez mi? Halbuki PraS)(te' 
yalnız nikbin sesler yüksel"1~0s' 
dir. 1935 senesi mayısında C te • 

·te lovakya, Fransa ve Rusya ı t' 

dafüi mahivette ittifaklar a"~,,· 
ti. Bu muahedeler, fesholunıı d'' 
Ya kt\dar her iki memlekete ... • 

' . tt"' Cekos l o va kya herhangi hır ( 
Saracoğlu, adliyeci olmazdan~

vel maliyecidir; fikirlerinde riyazi 
katiyetile tanınmıştır. Boşanma is
leri hakkındaki hükmünü de raka~
lara istinad ettiriyor. Bu rakamlarla 
memleketin umumi nüfusunu, ev
lenme vakalarım mukayese ederek: 
"Bopnma vukuatım artıracak de· 
ğiJ, eksiltecek tedbirler almalıyız . ., 
diyor. Sonra hakimlerimizin mede
ni kanun hükümlerini haddi zatinde 
tevsian tatbik etmekte olduklarım 
ku':vetli ifadelerle teyid ediyor; ve 
bu ıfadeleri dinledikten sonra Adli
ye Vekilinin mütalealarını haklı bul
mamak mümkün olmuyor. 

Adliye Vekili muhtelif meseleler 
hakkında beyanat verdi 

;üze uğradığı zaman yardı~' ,Al· 
lecektir. Çekler bu vaziyetıJ1 ret' 
manları daha bir müddet ce5'GıJ" 
lendiremiyeceğini biliyorlar· h• • 
dan batka. Çekler, müdafaa ,ıı • 
linde kendi ordularının, AIJ11 le' 
ları en aşağı bir ay için ıneŞr~ıJ. 
debileceklerinden emin bu/ d'' 
yorlar. Bu müddet zarfın 1~e~' 
beklenilen yardım elbette ge 

Filhakika mevcud adliye istatis· 
tiklerine göre memleketimizde her 
sene mahkemelerden verilen boşan-

na ~r~rlarının sayısı on binden a§a'rı 
degıldır. Senede on bin aile bağı 
çözülüyorsa bir batında dört yüz 
bin Tür.k ailesi biribirinden ayrılıyor 
demektır. Her bir aile içinde vasa
ti olarak dört, be§ kişi bulunduğu 
farzedilirse dört be§ yüz bin ailenin 
biribirinden ayrılması ne mühim bir 
içtimai sarsıntı teşkil edeceği tahmin 
edilebilir. 

Bizde medeni kanun kabul edil
mezden evvel boşamak hakkı kayıd
sız ve şartsız olarak erkeğin elinde 
idi. l\ ledcni kanun bu serbestiyi 
takyid etti. Bizim gibi boşamanın 
hala! olduğu bir devirde yaşamış 
olanlar için bugünkü kayıdlı ve şart
lı usulleri bir sıkıntı görmemiz pek 
tabiidir. Fakat biraz makul düşü . 
nülünce bu sıkıntının çok görülme
mesini de kabul etmek iktiza eder. 
Zira biz medeni kanundaki boı;:ama 
tak):idatını cemiyetin asıl bü~yesi 
addettiğimiz ailelerin kolayca yıkıl
mamaır için koyduk. bugünkü u
sul elzem bir tesis olduğuna göre 
bunun verdiği nisbeten hafif sıkın-

Birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Adliye Vekili Bay Şükrü 
Saraçoğ)u bu akşamki trenle An -
karaya dönecektir. Vekil dün öğ -
Ie?en ~onra müddeiumumiliğe gel 
mış, bır müddet meşgul olmu§tur. 

Bay Şükrü Saraçoğlu dün bir 
muharririmize şu beyanatta bu -
lunmuştur: 

- Mücrim çocuklar için açıla
cak ıslahhane ne oldu? 

- Bu iı için bütçeye az bir pa· 
ra koyduk. Bununla i~e başlamak 
istiyoruz. Ortada birkaç fikir var: 
Bu fikirlerden birini kadın mah • 
kumlar meselesi ile birlikte ter -
cih ve halledeceğiz. Fikirlerden 
biri lstanbul belediyesinin tesis 
ettiği Galatadaki çocukları kur -
tarma vıırdu ile birleşmek, onun 
yanında bir binada böyle bir yurt 
kurmaktır. 

Diğer bir fikir de tesbit saha • 
undadır. Bu hususta Sümer Bank 
la mi.izakere ve muhaberedeyiz. 
Buna göre bir veya iki fabrikada 
mücrim çocuklarla mücrim kadın· 
larr top!u bir halde çalıştırmak • 
lır. 

Bu fabrikalarda bunlar hem ça· 
lrşacak, hem başlarında buluna • 
cak mullimler vasıtaıile ıılahınef
setmif olacaklardır. Bu işi realize 
etmek için Sümer Bankla muva -
fık kaldık. Umuyoruz ki yakın 
bir atide bu İ§ de neticelenecek • 
tir. Isparta, lmralı, Zonguldakta 
fabrika ve madenlerde çalı,tırdr 

ğımız mahkumlar ıalahıhal etmek 
tedir. Çünkü bizde profesyonel 
mücrim yoktur. 

Bir hiddet ve asabiyet netice • 
si cürüm itliyen mahkumlar. ted • 
rici bir sistemle ve metodık bir 
çalı,ma ile ıslah kabul etmekte • 
clirler. Biz ıslah kabul etmez mah
kfımumuz olmadığı kanaatinde -
yız. 

ADJ .iVE SARAYI MESELESi 
- Adliye sarayı meselesi ne 

safhada? 
- Adliye sarayının vapılacağı 

yer kat'i surette takarrür etmiş • 
tir. Bu ver, hapisanenin olduP.•t sa· 
hadır. Eski projeyi yapan mühen
dis iki gündenberi proieyi yeni sa· 
haya uygun bir şekilde tadil et -
mektedir. Bu mesai bitince derhal 
mi\tıak"~a actlacaktır. 
CÜ~l\ıfO MESHUT MAHKEME· 

LERINDEN NASIL NETiCE 
ALINDI? 

- Cürmü meşhut mahkemele· 
rinden alınan neticeler hakkında 
ricada bulunabilir miyim? 

- Cürmü mc~hut mahkemele -
rinden çok memnunum. İstanbul 
müddeiumumisinin şayanı dikkl\t 
bir tetkiki de bize şunu gösterdi: 

Ekseriya büyük cürümler, meb ~ 
deinde bir infial ve küfürle ba, · 
lıyor. Kavga büyüyor, neticede ba 
zıları tabanca ve bıçakla bitivor. 
Bu suretle a2ır ciirümler meyda
na geliyor. Halbuki cürmü me§ -

hut kanunu çıkalı herkes kav -
gadan çekinmektedir ve bu yüz -
den cinayete sebep olan küfürler 
yer bulmuyor. 

Ağır ceza itlerinin azalmasını 
hu kanunun feyizli tesirlerinden 
olarak kabul ediyoruz. 

Bu kanundan çok iyi neticeler 
aldığımız için zabıta teıkilatı tak· 
viye edildikçe bu kanunun hem 
cürüm hem de idari tetkilat saha
sını geniıleteceğiz. 

- fıt~nbul hapisaneıi ne ola • 
cak?? • 

- Hapisane boşaltılıyor. Mah
kumlardan a~ır cezalılar Anado • 
luya gönderiliyor. Hafif cezalı • 
lar da tevkifhanede hazırlatılan 
yerlere naklolunacaktır. Adliye 
sarayı bitince onun yanında yeni 
bir tevkifhane binası yapılacak • 
tır. Simdiki t~vkifhane de hapiıa· 
ne olualc kullanılacaktır. 

iCRA ISLAHA Ti 
- icra 11lahah için bir müte -

hassıs ~elecekti? 
- Evet bir mütehassısla muta

bık ka Idık. Yakında gelecektir. 
- Ce7 a mahkemelerinde miin· ı 

ferit hakim seklinin kn l..ulü hak -
kında hir karar var mı? 

- Müçtemi hakim cezn ma h -
kemelerinde hayli azaldı. Mutlak 
surette tek hakim veya mUcb•mİ I 
haki"ll nllzarivesi yaşıyor eleği -
Jiz. İ!'le'rİn ve hayatın icaplarma ı 
bu sahada da yer vermeye çah§ı -
yoruz. 

tir. ~,ı 

d k .. ··kt"' r f,. .,i Çek or usu uçu u · t"'ı 
çok iyi ıilahlıdır. 700 ta>?::~" 
vardır. Kuvvetli tank ve moto ,, 

k. 1 · ·ı · ~ır ları ve ma ıne ettırı mıt •• 
ları mevcuttur. 

PROPACANDA HARBi . f' 
d ilı1 • 

Ayni zamanda, budu Uf! ,,r'. 
nında bir propaganda harbı tel,t''. 
van etmektedir. Nazi gaze ~ 1 

Cekleri boltevik olmakla ith•t'1' 
diyor; Çekoslovakyanın Ru:r~ 
yare meydanları ve Ru• 1;1, 
zabitlerile dolu olduiu;!~ko•l" 
yorlar. Hakikatte iıe, ~b'ııtll', 
vakyadaki komünist me t11 t 
yüzde on niabetindedir. Ru•f~. 
yare meydanları roktur;uıii e~ 
bittabi, l,..,anvllnın bır teca "ol'ıe 
nasında Ruslar tarafın~~:.it 11' 
ca kullanılabilecek, ınu 

. "l . 1 mevcuttur· getm mt! yer er ı,-ı"I' 

Cekoslovakyadan $.!elen A · d( 
• aY111 t nlevhtan nron!'I gi' ndıl ıse. şt?t ' 

rr .. Ade siddetli ohrakla betrtedif· 
h·ye . • 

hilhassa gayri resmi ma 1 
.. Itı'1 

Bu propaganda, Alman ıııu _,,ıl ' 
)erin ll?azeteleri taraf ındall 1ıete • 
maktadır. Bu mülteciler. gds d~ 
le .. ini valnı7. CeJ<o:;lova~ya ~fi' • 
ğil, Alnıan hndutlıuının. 0:edJıl" 
nda bile kaçakçılık usuhl 
bilmektedirler. 



- ~-~--------

Şaı h vilayetlerimizden nıehluplar: 

Tren yolculuğunda 
kimlerle karşllaşllm 1 

Anadolu yo!culuğuna çıkarken yiyecek 
almak lçlh lhtiyath olmanıza pek IUzum 

yok. Köy çocukları her istasyonda 
size köylerinin taze gıdalarmı 

hemen sunacaklardır 

Tam iki ay sürecek bir Anado· 
Ju seyaha.t.ine hazırlanıyordum. 
lçinıde o kadar tatlı bir heyecan 
\re arzu vardı, ki.. Dünyayı çizgi· 
leri ile birleştirerek gözönüne se· 
j:n haritanın Anadolu parçası e· 
ınıden düşmüyordu. İki ay için • ı 
d; trenin uğradığı her istasyona 
aıdecek, köyleri dolaıacak güzel 
Anadolunun binbir renk ve koku· 
ı~nu doya doya' içime sindirecek· 
tını. 

Asil ruhlu Türk köylüsünün, 
1'iirk çocuğunun kendi toprakla -
tında mes'ut yafayışmı görmek, o· 
llu duymak, bana daima bir şah -
'ser okuma zevkini verir. 

iç Anadolunun münevver bir 
Socuğunu fstanbulun misafiri iken 
tanımıştım. Öyle hasret ve içacısı 
duyuyordu ki: 

- Yok, diyordu; köyümün sa· 
hah güneşi burada yok.. Rengi 
>'ok, kokusu yok, şiiri yok, havası 
ıu}'.J yok! 

Ona: 

için yiyecek öteberi almayınız. 
Her istasyonda sizi karşılayacak 
küçük köylü çocukları köyleri -
nin taze gıda ve taze meyvalarını, 
şerbet ve ayranlarını sunarlar .• 
Dördü beş kuru~a taptaze yumur
ta, kırk paraya kaymaklı buz gibi 
ayran ve kilosu bet kuruşa şeftali 
ve kayısı .. On kuruşa elma, vişne 
ve saire ... 

Tren kondüktörüne sordum: 

- Bu meslekten memnun mu· 
sun?. Hep ayni yolculuk Bıktır • 
maz mı? 

Derin derin iççekti ve: 

- Ah bayım, dedi. Bu demir -
ler bizi kendisine öyle bağlamış · 
tır, ki .. Ayr.rlanlar, dükkan açan • 
lar oldu. Fakat duramadılar, tek · 
rar geldiler .. Yalnız trenlerde ça· 
lışanlarm çok evcimen karıları 
olmah .. O vakit keyfe payan ol • 
maz. Biz evimize en taze- meyva· 
Jarı, en iyi gıdaları herkesten ko· 
lay ve ucuz temin edebil~n insan· 
larız. İyi yemek için yaşamıyor 
muyuz zaten .. 

Kondüktör haklı idi .. 

Ankarada kocasının yanına gi· 

T'ifo hastahğindan 
nasıl korunmah? 

1 anınmış doktor Süı eyya Hidayet İlk tedbir 
olaıak aşı tavsiye ediyor 

lstanbulda on bin kişiye aşı yapıldı 
Son günler<lc ~elırin muhtelif et>ıııt 

Jerinde tifo 'ııkalanna tesadüf t>dil
nıekle '\t: Etlıhnt i~leri direktiirlü~ü 
vakmdaıı alakadar olmaktadır. f Ik i~ 
~lmak füerc ~elırin nıulıtelif )erle
rinde D'"l i ta:;vonlarr kunılınu .. tur. 
Bu i ta ... ~·onlar ·, ;ı ... ıta~ile halka a.-.; vn-. .. . 
pıl nıakta<lır. 

Tifo hastalı~r nedir. ıın ... ıl lt~clm i 
edilir? Korunma çnrc~i t>lraf m<Ia lıir 
cloktoruııııııl:ı konıı;ma) ı fııyllalı 
bulduk. Tanmııır; el alı ili~ c miilclıa -
::ıslamtdan hay Siirc~ ya Tlida~ et hu 
ıııe~ele etraf ınıla kcndUlc . ~iirü~rn 
lıir ark:ıcla~nmza c:uııları ciidcıııiJir; 

.,_Tifo lıa~talığı lıir unmıııi ı'n· 

feksh on 'e mikorlııı ıırnlfıııı hir lı:ı. -
talrktır. Ek~criyn i~ilccrk L"n larla 'e 
pis eıı larla nkanıııı:ık nıc)' e 't> "t•h
zclcrlc intik.:ıt ecler. 

Bu Jın .. ta\ı;";a vaknlanııır" 'ı> hilahı:ı-,.. • > 

re iyi olınuı in.:anlanla da uzurı 7.a· 
nıan im lıa~talığın mikrolııı ya~ar. füı 
ııchcplcclir ki hilnva ıta ::ira) etlcrclc 
kayclccl i lrrwkteclir. 

Sovyet elçisi 

Be.nim kaııantimcc. lıi~iııı nırııılcke 
tinıizde mmııııi 111( zıs~ılılıa ka\ aiti ini 
lıilıakkın tathik etmek mü.-kulatı knr-• 
.. ,,,.mda hu ha::.lalrktan k<'runrnanın 
,c .. :iıw rare:.İ a-ıtlır. J\..,ı ha-talı~ın 
i..,tiı~i hi'r nıalıi~ t·t alıııa-.ır;a mani ola· 
<·ak t:n hirinri tedhirlcr :ıru.::mcfa(!tr. 

Rumlırn lıfl~ka İ~ilt"rt'k nır' :ul
rl m iyi kontrol rılilnıt,.i. ff'na ~fip

lıeli ularla • ehı.c 'c men t>lt"rİn \'r 
kanrn:ı~r en ilıti~ :ıtlı teılhirlrrd"ıı· 
dir ... 

f,.,•anlıııl .. ılıh:ıt iJı•ri ılirı•ktiirii ha) 
li Hıza ıla hıı mn;el<> etrafında ~un

ları iiylenıi,tir: 

'·- Tifo 'aknlnrmın \inünt> ~C'ı;'" 
ıııpl, iı.;iıı hirrok tr.ılbirlcr al,Jık. Mulı
lt•lif kaz.alarılit ~iiriilen tifo ha,talı~ın 
ılan korunmak ir,in a,ı i .. tas,·onları 
tesi,. eılilıııi:;tir. Hu i-taı-yonlarcla ı;i111-
ıl:,c k:.ıılar on hin ki~i a-.1 olmıı~hır. 
Tfrına en rok ır.:ııcHif c>clilc•n Fatih 
'c F.ıııiniinii ka?.nlanydı. Fakat hu
giiıı hu kazalarıla tifo haıli-.elcri e~ki 
~iclcletiııi ka) lıetrııi;.tir.,, 

- lstanbulun ıiiri mi yok .. Bu, 
dünyanın en gü2.el ıehrini beğen· 
iniyor musun yoksa .. demiıtim. O 
tekrar iç çekmi§, şöyle mukabe • 
le etmişti: 

- lstanbul güzeldir. Mehtap · 
le.rr, ye§illikleri, Halici, Boğazı, 
A.daları ve plajları ile güzeldir. 
f:' akat köyümün sabah güneşi ve 
~Öyümün kokusu yok. Burada o -
'\tQ.jjüfomıyorum. 

den bir mlJsevi bayanı Sapan~a ·şehrimize geliyor 
dan geçerken meyvalarnıın aı;ır · 

3 renkli kedi 
davası 

Ve bu arkadaş ilave etmişti: 

lığından topraklara kadar sal'kmış Har:clye veklllmtzln 
elma ağaçla(Jnı v"! o ağaçların ye· Rueyayı ziyaretinde 
şi~!ikleri altında .. d.i.nç, gürh.ü~ Moskovada bulunacak 
T urk çocuklarım gorunce kendmı 
tutamadı: 

- Bak, bak.. ne 
ne çok .. Çocuklara 
kırmızı yanaklı .. 

Diyordu. 

güzel.. aman 
bak kırmızı 

Sirkrt'İ ı\ lımccl taraf ınclan i\1aı·ıır 
lokantacı Çiği aleyhine iiç renkli hir 
kedi 'liıiinılerı aı;ılan claHtya diin 
ikinri ticaret ıım hakenu•ı:inde ,Je, aın 
cılilcli. 

C.cJ ... ,. açılm<'a ÜniHr~ite hayvanat 
cn~litii ... iirulen ~elen tezlere okmuln. 
Buıııla iiç rr:nkli rrkek keılinin nıulir 
olılu~tı , f nknt fa:da hir kn•nıf"tİ olnıa

.~--

lJ - KUHU~ ZZ kAZtRAN 1937 

Poliste 

Bir sabık ah yaka: andı 
iki gün evvel hapishaneden çıkan 12 

YAŞINDA SABIKALI Rıza ~-= gece 
sabaha karşı Kmltoprakta Kalamış cad 
des'nde Hikmetin bakkal dükkanına de
niz tarafındaki pencere demirini söke
rek girmiş. on iki lira ile sigara ve elek 
trik fenerlerini ceplerine doldurmuştur. 
Küçük hırsız Kalamış cadde5inden ~e
çerken polisler tarafrndan şüphe üzerine 
çevrilmiş. üzeri aranınca hmıızhk yap
tığı anlaşıJnu tır. Burün adliyeye venle 
tektir. 

Beşiktaş yangını tah· 
hihatı dflvam eaigoı 
Reşilıa)ta otuz ild e' in yanma-ile 

ncticcJer.cn lıü) ük van~mı ) azını: tık. 
Yanı;ın t•lrnf mda müddeiumumilik 
nc .. ikıa kaymaltunıı ile zahıta ıalı
kikAta tlc' arn ctın<'ktcdirler. 

Yangının, 11 nuınaralr e,<fr iizcri 
kiille Cirtülmü~ nıan~altfan -ıçra~ an 
kn rlnm lanlan çıkh~ı tt"Shit ~dilıni~
tir. Hu e' ele oturan tütiin anırle,,.·ıı
ılen , enilıa ımını;:.lı kiilliyerek ii7t'

rinc hir V('mek tcnc:ere .. i ko nıu.tıır. 
Sı~r:tyan °hir k" ılcıın dii~eme talıtnl:ı· 
rmı tııt u~tnnun .• hu yüzden ('JK un 
yan,;m ı:enişlerni:.;tir. 

Evdekiler o c nada U) kuda olduk· 
larındnn ynngmı !,;Ok ge<; lıaher alnıı~
lartlır. Yanc;mr mahalle hek!;isi ctiir
mii;:. tabanca atarak lıal"-ı uyandır
mıoı .... onra Be ikta merkezint haber . ' 
,·er ilmi ,lir 

Y anguıcla 'an3n i'\r., i" \,.minıleki 
~·a<ılı karlının köıniir haline ,;elen f"P.

etli diin öğ1eılen onra J?:Ömülınü:;tür. 
Fı•Htketc n~rayanlarrıı lıir &m.mı 

nf'~iktaı: eh armdaki caıni 'f' meclrc· 
~elere verl<" .. liri.lmi~lrnlir. İı:tanlml 
itfaiye ~nıpunclan 251 i\Irlınıeı ıın 
ha ı , .e 22:l numaralı Hamıli yanı:;ııır 
ı:tinctürmey<" !ı:alıenlarken dü~cn en
L:az ve ta parçalaril~ muhtelif \'t>rlt>· 
rinılen ,·aralanmı~1 ardır. 

Yaıı~·ınm ı·ıktı~ı C\flC oturan ~rni
lıa. flf'dri} e Ha} riye dün ak~aın üze· 
ri vc<linci i~tinlaka 'erilnıi:lenlir. 

- Ben yalnız köyümün sabah 
RÜneşine değil, Anadolunun her 
!eyine taparım .• Mert, temiz ve 
daima iyi kalpli insanlardır. Kah· 
taınanlıkları gibi. Bir otelde ha -
bamın çok kıymetli bir hatırasını, 
RÜnıüş bir tas unutmuştum. Fakat 
hangi vilayetin otelinde bilmiyo
tunı. Üc sene sonra idi. Misafir in 
diğim ~telci beni tanıdı ve üç se -
tıedir el dokundurmadan sakla -
?tıakta olduğu tasımı iade etti .• , 

Bu sene meyvanın çok bol ol· 
duğunu İstanbullulara tebıir ede
bilirim. Kavun karpuz ... 

Sovyetler Birliğinin fİmdi An· 
karada buhman yeni büyük elçisi 
B. Karaki ayın yirmi heıinde feh
rimize gelecektir. B. Karski şeh · 
rimizde iki hafta kadar kaldıktan 
sonra MQskovaya gidecektir. 

Hariciye Vekilimiz doktor Rüt 
tü Araa Tahrandan sonra Mosko · 
va ziyaretini yaptığı sıralarda 1 
Sovyet büyük elçisi Moskovada 
bulunacaktır. Ondan sonra da, 
ağlebi ihtimal, yaz mevsimini Mos 
kovada geçirecektir. 

clıgı, fi~ atının hu ticaretlr u~rıı~an· ---------------

orıılııı:ı•u hil,firiJi,orcıu. Bir Türk arkeo-
Köylü kadınlar: 

-Dağ taı bu yıl kavun karpuza 
dolacak .. diyorlar. 

nuııdarı c:onra ı\nılrt'a... j ... nıinclr, 

hir şahit ılinlenıli. Bu :ulıım. ,\lınıe- logv Un Un değerli 
cliıı Ciki) ı· ii~ renkli lıir erkek l.ecli 
'erıli~iııi '-İiylccli. buluşu 

:(. ~ 1(. 

Beni üzen bir nokta vardı: U
>;un ve bilhassa gece yolculukla -
l'ı •. 

Ankara yolunda şu satırları ya· 
~arken bu üzüntümün ne kadar 
}'ersiz olduğunu çok iyi anlıyo -
tunı. Anadoluda Anadolu ço -
<=uklarımn arasında seyahat, dün
l'anın en zevkli seyidir. Bunların 

J(. J(. J(. 

Trende meşhur olanlar derhal 
ortaya çıkıyor. Harikulade güzel 
sesli, güzel •arkı okuyan bir genç 
bütiin yolcuları etrafına topluyor· 
du. Sesinin güzelliğine kendisi de 
inanmış; lstanbuldan şikayet et -
ti: 

- Sesim daha güzeldi. Fakat 
T erkos suyu ıcsinıi bozdu ... 

Niyazi Ahmet 

lngillz General konso~osu 
Pra!ia tayin edildi 

t nµ;iliz t:ı•neral kon-.o 111.-.11 ha~ 11 a
tı:.;h Praga tayin eclilıni~tir. Yerine 
\fo5ko\ a konı:olosu gelec<'ktir. İngiliz 
kon~ olo:--11 fı,,tanhulcla l·kiz ı-eneclen· 
heri Jı,ılmm) onlu 'c kon .. olo;;larm 
en cdd•i itli. 

Simdi en eı>ki kon olo .. olar:ık iran 
ko~rnlo-.u kalınnklaclır. 

Rnnclan ırnnra Alınıf'cl lıakkınıla 
ikiıwi hukuk ma\ıkcıııeEinrP Hrilrn 
hir karar okundu. 

~lulıl..c•111c hıınıın iİ7.f~rİnf' Ahııwtlin 
ılcrnıi~. Alıınedin iucı ıııtın' :ık lı;Ha
lığı il~ rnalfıl olclu~11 'e lac:arrufull 
ku\ lh l' .. i ıılamavaC'a~r raporla malı
kc·ııı"~' «> hilcl:riJ;ni';tir. 

i\lalıkerııe lıııııun iİ?:t>rİne A lı<'ııııliıı 
clıJi, PIİ lmkul-ivc-iniıı olup olmaclı
~rnı:ı tıhhi acllirlen -=onılına .. ına karar 
Yerer<'k ıııa lıkmncy i lın~ka hi r •etin r 
hrrnlı ı . 

d 1Öıleri için insanlarla derhal can· ..,..---------------
~n ahbapoluvorsunuz ve ayrılırken Prağ elçimiz 

All Receb muhakemesine 
dUn bakıldı Osman Cen1aliıı piye.fil 

1Çinizde garip bir acı hissediyor -
8Unuz Uzun saatler pek çabuk ve 
Sok neş'eli geçiyor. 

Rartlayacağınız her yurttaş, 
~anılıu da, neJ' eliai de, genci de 
1htiyarı da riyası:ı ve tertemizdir. 
Onun için derhal kayna&ıyorsunuz 
l'a kısa bir seyahate çıkarsanız: 

Fatihte oturan t:-ki inlıi~ar memur- Gcc:cnıle Beyoğlu llalkt•\ in«' ha~lı 
Bir ıııütlılettir ~elıriuıizde bulunan l:ıı·ıııılaıı :'Tııı·rıldini iilc]ı··ıı·ıı1rklc ııı,z- k 1 

• • ~' u ~cnç. o:ı•ı,:nıe 'e c;o usta Fanatk:ir ar 
Pr:ıg c•lçirııiz B. Yakup Kadri Ro-1 mm on ye(li ~ a.;ınıla ,\ li Rı•cep. ~u- taraf nıdıın Eyüpte 0-ırıan Ct•ın:ıl 
111 ''11""•' 'aı>urile Kii lf'.JH'C\'" rritmi.;-ı ı l' . k lı·f·ı 11 tr k ~ "L~ 1 .. , ... k l " ı . ' " "' " rec tının arı~ı • 'C an:ı~r a .. a "ııygı ınırı urü çii i~iıııli komct j-
tir. ~mıra Prııgıı ı:idet·ektir. tin nnılıııkmıt'lcrinc ıliin a~ır c·czacla sinin -=on pertlc i fe,k:ıJadt> hir ımrc>l· 
Merkez Bankası merkez 1 cle\'aııı cclilıııistir. te tl'Jıı. il eclilmi"ti. Şiınc1i Rf·yoğhı 

mUdUrlUğU · f;alıiı olarak koıııi'er ha,· TTa~:ın Halk,., i gii,..trrit kolu arnı pive,.in 
Cuınlıuriyct ~~c~ke_~}ıa•ıka ı An-1 Talı~in ile poli :\Ju,.tnf a di~lcnnıi\. iic; perde-ini hirılen provava ha ... ln

karn merkez mmlurluı;üne mfüliir-1 muhakeuıc grlıııiyc·n ,.ahit lc>rİn ilıza- ıııı:tır. Ph e- ç;clccck Jıaftaclan it ilıa· 
İçinde bulunduğunuz treni bir - lerdm l~nıcl ı\kkoyunlu tayin edil· ı' ren getirilnıclerine karar 'erilerek rt•rı Hcyo~hıucla tam olarak ovnana-

hlştan birbaıa geçmek muhak - nıı!:tır. iki trmıııuza kalııır~tır. raktır. 
kak, ki Beyazıttan Taksime ı;:it - rııı11111ııııııı111ıııııııı1111ıııı 1111 ııııııı 11111 1111111ııııı11ırıııııırı1ıııııı ııııı111111ıımı1111ıııı•ııı111111ıırııııııııııı 111 ııı11111ıır.rı111111ıırııı111111Hlllll1111ıılllıı1111uıı 11 ıı111111ııı11111111ıı"'"•ııırııııı11111ıı•"Ol11111ııını11rıu"", 
~ekten bin defa daha zevkli ve ~ K • k • d • 

1 
g 

'glencelidir. Şu kompartımanda g 1 m oku r 1 m 1 n er ' ~ 
~~rnası ile Eminemi çalan bir kö~ ~ I ' ~ 
lı, di~er kompartımanda $ooenı ğ ~ 
tl'ıırıldanan bir üniversiteli. daha ~ ğ 
0tede yanık bir türkii söyleyen ff Oç gündenberi tramvaylarda atlayanlara ve lendirdiği görülürse bu tedbirin derhal kaldırılacağı- ~ 
~enç.. Bunları ço~altabilirsiniz. ~ inenlere karşı garib bir tedbir alınmaya başl<tndı: nı iimid ederiz. Kaldı ki tramvay arabaları hiç de g 
lıt ve Jceman calarak, grup halin· g Tramvay kapıları kilidleniyor... Bu son tedbirden nurmal ve salim birer nakil vasıtası değildir. Daima i 
~e ŞaTkı söyleyenler trenin sür'ati ~ de şu anla:ılıyor ki para cezası atlayıp inenlere hiç arka arkaya birçok kazalara sebeb olarak halkta enı- ~ 
te ? ~a~~r kaynı>:ı;~vorlar ki.. t3:_t· ~ tesir etmemiş. ~adece kapıların bu şekild.e kilid· niyet mefhumunu baştan başa kaldırmış olan araba)". ~ 
bi hır ıc urp~;~e~t de esrarc;n~ız '§ lcnmesi acaba dognı mudur?. Du~ak yer!erınd~ ~u rın içinde üstelik halkın bir de kilidlenmesi büyiik g 

t yoldan s1 ı;mluyorsunuz gıbı.. ~ vnziyetin halka ne kadar fena tesır ettiğı ve sınıı· hir azab nrmt:ktcdir. Fakat: ~ . :. :: 
! lstasyonian başka bir alem ... ~ i 

fer bir ~ün benim gi~i uzun ve·~ f<. • k k • d• / f j 
h kısa ihı rscvahate çıkarsanız: ; zm o ur' ım zn er . ;, 1 

- Yolculuktur, ne olur ne ol· i l l 
tn..... d' 'h . l d k -.nııııııııııııııııııı11ıııııııııı111ııııııııı11111ıııııı1ıııııııııı1111111ıııııı1111ıııııııı11ıı111ııııııı1111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı111ı111ııııııııııuıııııııı11uıııııııı11111 ııııııııııııııııııııı 11 uııııııııı 111ıııııııı111 ııııııııı 1 ı 1 ıııııııııullll:I "'<-•.. ıye ı tıyat ı avranma 

Kültür Bakan
lığı arkeoloğu 8. 
Remzi Oğuz An
karada Çankmka
pısı denilen mevki
de hafriyat ynp
maktadrr. 

Bu hafriyattan 
şimdiye kadar bey
nelmilel ilim ale
mini alakalandrra · 
cak bazı mühim 
neticeler alınmı§
tır. 

Mesela burada 

Ankarada Can. 
km kaprs~da 
hafriya,l yap• n 

Remzi Oğuz 

elde dilen bazı seramiklerle Milad· 
dan en aşağı ( 1000 - 2000) sene 
evvel T ruvada çıkarılan altıncı taba
ka seramikleri arasında derin bir mii
şabehet bulunmu~tur. Arkeolojide 
( Minyen) denilen bu türlü eser
ler ince topraktan yapılır. Ga
yet iyi perdaht ecl1lmiş, i,·j pişiril,....:t: 
ve çok iyi bir cila vurulmu~ bulu
nur. Bu suretle adeta kemik gil.:i 
parlak ve dayanıklı bir eser vücudc 
gelmiştir. 

Şimdiye kadar bu tarzdaki eser· 
lere hep garbi Anadolucla, adalarda 
ve Yunanistand.a tesadüf edilirdi. 
Onun için bu eserlerin Anadoluyc
vaktile adalardan gelmiş olduRu kn· 
naati vardı. Halbuki arkeoloı;c Rem· 
zi Oğuzun Çankınkapısı hafriyatın· 
da elde ettiği neticelere göre, Ana
doluda T ruvaya mahsus zannedilen 
bu eserlerin Adalardan de~il. Asya 
ortalarından gitmiş olması ihtimalini 
kuvvetlendirmiştir. Bu türlü !era
miklerden Çankmkapm hafriyatın
rfa birçok vesikalar bulunmu~tur .. 
Bu eserlerin büyük bir kesafetle bu
mda mevcud olu-:u bir tesadüf eser; 
olmadığını göstermektedir. 
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Dersim meselesi nedir?: 5 

Programa silahla karşı 
gelmenin sebepleri 

2 - Nehirler, çaylar üzerinde 
ki;prü kurmamahdrr. 

BAŞVEKil 
Tuncailinde 

(Üst:ranı l inci suydrıda) 
BAŞVEKİL ELAZ1ZDEN Ay. 

RILDI 

Ebu Ali Sina hikayesi 

Ebu AliSinanın Mağrıpta 
girdiği mağara? 

1 
Q 

Ne dereceye kadar doğru ol<luğu f 
meçhul ise de Scyid Rızanın ~le~ruti
yetten evvel Enueni komiteleri ile 
birlikte çalı mış, Ta~nakımnyon ko
mitesine yazılarak onların gayelerine 
hizmet etmiş olduğunu söyliyenler de 
vardır. 

3 - Tunce1i Yilayeti dahilinde ha· 
li hazırda mevcut olanlardan ba~ka 
nahiye ve kaza merkezi kunnamalı
drr. 

Eliziz, 21 (Hususi) - Tunce
Iinden dönen Başvekil ismet lnö· 
nü bugün saal 16 da tehrimizden 
hareket etmittir. İnönünü hamil 
tren Sivas ve Kayseride birer sa
at kadar durduktan sonra yoluna 
devam ederek yarın aksam An • 
karaya muvasalat edecektir. 
TAHSJN UZER ERZURUMDA 

Bir yll besleyen hablar - Ebu All Stna 
yakalandı: - Bire komanı.. Ol cAdOlar 

bunlardır, iyi ele g!rdller! •• 

Karaman kadıc:ının yazdığı hik~.
yenin iki gündür çıkan hulasasında 
lbni Sinamn Buharada artık kendi
lerinin ilim payesine irişir kimse 
kalmadığını gördükten sonra dünya 
seyahatine çıktığım öğrenmiştik. 
Magrıb diyarının en son haddinde 
bir şehire gelerek çarşıyı pazarı ge
zerken bir dellal nidası ile karşıla,. 
tığını okumuştuk. 

riyazate verdiler ki günde 9n dirhe;. 
zeytin yağı ile kanaat ediyorlar.;. 
da bir su içiyorlardı. Bir gün 1

:
21 

gece ne kadar yağ mum ya~ın3S!B 
yetişir, bunu hesab ederek hır )~. 
yetişecek kadar ışık levazımı~: 8 ·ıJ 
lar. Yemek içmek için ahu cıge~ • 
kurutup iyice doğduler, badem f ~. 
ğı ile karıştırdılar, güne§e koydu 3 

Badem yağı tamamen alıştıkta .. gt' 
ne yağ verip sabahleyin gene ~~~; 
şe koydular. Böylece kırk gün~ ıJ• 
]arak terbiye ettiler, fındık gibı 1it 
varlaklar yaptılar. Bunlardan . , 

Fazla olarak milli mücadelenin ha~-
1armda Zara ' 'e Umraniye 1ıava1i~in· 
de karışıklıklar çıkararak aşiret reis
lerinden Alişan heyin katibi ve akıl 
hocası olan .Alifer ,.e Koçkiri a§İre
tinden birçok' katiller senelerdenheri 
Seyid Rızaya iltica etmişlerd. 

Alişerin Seyid Hizaya katip olu§u 
hir teshadiif eseri ıni, yoksa bir ter
tip neticesi mi bulunduğu zihinlerde 
daima hir §Üphe nokta;:ı teşkil edi
yordu. 1925 sene inde Şeyh Said 
isyanı esnasında Dersim ağalan cum
huriyet idare ine ısadakaltlerfoi te
yid etmek için geldikleri zaman Se
yid Rızanın bunlar arasında hulun· 
maması nazarı dikk'ati celbetmişti. A· 
caba hu adam kımıldanmak için daha 
müsaid hir zaman mı bekliyorclu? 

İ§te şahsiyeti ,.e umumi vaziyeti 
hundan ibaret olan Seyid Rrzanın bu 
defa dörcliincii umumi müfcttiıı.liğin 
''e Tunceli vilayetinin ihdaSt ile baş
layan r lalıat hareketi üzerine El azize 
gelerek general Ahdullaha inkiyad 
edi i artık lm adamm hakik~tı gönnü~ 
ve anlamı~ olmasr ile tefsir edilmi§ti. 

Bundan sonra k'endi menfaatini 
Der im mıntkasmdaki imanların 
medeniyet nimetlerinden uzaklajım§ 
bir 11ayYan 11ayatı içinde kalmaların
da aramayacağı dü§iinülmü~tü. 

Fakat maalcEef lıiidiscler bu zan· 
nrn ' 'e tahminin yanlı! olduğunu 
göstermi~tir. General Abdullah Tun· 
celi viliıyetinin ııı;liihı için 11ükfunetçe 
hazırlanmıj olan programı tatbik 
ederken cenup hududlanmızda '(Ha· 
tay) me~elesinin me\'zuuhahs olma· 
sı Seyid Rıza 1ie onun tiynetinde di· 
ğer Dersim ~kiya reislerini harekete 
getirmiştir. 

Dersim mmtakasm'da bir ı5laliat prog 
rammm 'i.athikine ha§lanalı iki yıl 
oluyor. Bu programın mahiyetini Se
yid Rıza §iiphesiz iki yıl en·el öğren· 
mi~ ve anlamıştı. 'Bununla beraber 
ilk senn içinde hu programa karşı 
en kiiçük bir harekf't gö termedi. 
Riliıkis EHi:r.izc gdcli. TunceJi valisi· 
ne Jıiiki'imct namına ıı;arlakat arzetti. 
O günden bugüne kadar hükumetin 
Seyid Rızaya Ye <Jiğer Dersim heyle· 
rine 'karşı deği~miş bir ' 'aziyeti yoli
tur. Hep ay:m program tatbik edil• 
mi~tfr. O halde bir buçuk sene de· 
vamh surette tatbikine itiraz edilmi
yen bir ıslahat programrna bu 'defa 
silalı ile kar ı gelmiş olmasmm sebe· 
bi ne olabilir? 

Rn sehehi arark'en tahii olarali nu 
isyan ,.~ muhalf'fot hareketinin Ha· 
tay mf'ce]f'si Fran a ile Türkiye ara
sında hararetli hir münakacıa mevzuu 

y ~ 

oldngu zamana tesadüf etmesi dik· 
kate çarpıyor. Herhalde hadi.;eler 
arasında hir miina ehet hulundnt:'lı-

" mı kahu] etmek liizmıdır. 

Hahusu Hatay me elı>ı:ıi henüz 
münakaşa edilirken cenup hudndla· 
rnnızclnn hir takını Cl'nehi ca·u~Iarı
nın geçtiğine tlair ortada bazı lıaher 
Ier, şayialar ela 'ardır. Bu cihetle son 
Der·ıdm Jıiidisc inin içinde ecnebi tah
rikatı hulunnıa:,ı en km'\ etli ihtimal· 
Jerdendir. 

Derı;im Jıalkı ılalıa doğnısu hu 
muhitin e~kiya haşıları tarafından 
cumlıurivet. lıiikfımetirıce ha~lanmıı< 
olan ı liiİıat prngraınının nesi heğeniİ 
miyorcln. Yapılan i lr.rden lıangileri 
hoşa gitmiyordu? 

Bunu f;f'ÇCn mart ayı onlarında 
ı lalıat iJerine karşı mukavemet 
hareketi meydana çıktığı zaman Der
simliler nanıma hiikfımete yapılan 
tekUfler açık o]arak gi; tcriyor ki 
hunlar cin fll urct]e lıuJ5c;a olunahi· 
lir: 

1 - Hiikiiınct Tunceli 'ilaveli 
da!ıiHnde karakol bina ı yapınan;alı
dır. 

4 - Hükumet Der· imde silah top
Jamamahdrr. Herkesin elindeki sila
hı bırakmalıdır. 

5 - Hükıirnet Dersimde öteden
heri adet olan vergi usulünü kaldır
mamalıdır.Pazarlık usulü ile devam 
eden 'ergi istemi devanı etmelidir. 

Yapılan hu teklifler gösteriyor ki 
Dersim sergerlelerinin i~temediği ;ey 
imar ve temelin programmm kendH· 
clir. Halhuki hu ~aşknı zorbalar hatta 
bütün <liinvanın mu halef eti önünde 
bile hu pr.oı;ramın bir harfini geri 
lHra.kmak mümkiin olınadı;;rnın far· c 
kında değildir. 

Omm için tallii olarak bu teklife 
rcd ile re,·ap , eriJmi§tİr ve bu DerF.İm 
zorbalarına karşı icap eclen inzibati 
teilhirler derhal almmı~tır. 

İşte Dersim muhitinde meydana 
çıkan \'e i yan adı verilen son hadi· 
seler hu mretle başlamış bulunuyor: 

Dersimde ha~layan imar ,.e leındin 
faaliyetlerini kuvvet ile geri bırak
tırabileceklerini zanneden F.ergedeler 
iptida vilayetin garp kmnmda İn ka
rakoluna hir gece baı;km yapmışlar
dır. 

Sonra Haçik suyu üstünde ,.e Pah 
nalıiye i ile Kal1mud nahiyelerini 
birbirine bağlayan tahta ~öprüyü 
yakmışlardır. Diğer taraftan şurada, 
burada azgınca hareketlere , .e teca
\."ÜZ]ere giri~mi~lerdir. 

Dördüncü umumi müfettiş, Tun
celi \'ali "·e kumandanı general Ah· 
dnJ1a1ı ~ a~en daha en-el lazım gel~n 
]ıazırlaıkları yapını~ olduğundan Der 
8İm mıntakasmm iııyana mfüaid 
görülen yerlerinde derhal garnizon· 
lar kunılmnflur. Der~im ~ergecleleri 
hu arada haşlarma toplaclrldarı km·· 
,·etler ile Nazı'miye Ye l\fazkirt k:ıza· 
ları üzerine taarruzlar yapmı~larcJrr. 
Fakat buralardaki g.'.lrnizonlarnnız 
en yeni ilahlar ile mücehhez oldu· 
~undan yapılan taarruzlara müeqt11ir 
bir mukabele gö,.terilmi~tir. Taarruz 
erlen asiler hüyük zayiat ile kaçmağa 
mecbur olmuşlardır. 

İlk zamanlarda aralarında ittifak 
Ya7.İyeti devanı etmemi~, asilerden 
bir kısmı tlaha ilk günlerde akibetin 
veliaınetini takdir e<lerek diğerlerin
den ayrılmış ''e hükümete dehalf't 
etmi~lerdir. 

tKONOMi 
İtalyanın bu yılki fındık rekolte

sinin memnuniyeti mucib olacağı 
ve evvelki yıllardaki nisbeti bulaca· 
ğı tahmin edilmektedir. Bugün 
stoklar tükendiği için dahili' pazarla
rın fındık fiatları sağlamdır ve yeni 
rekolteye kadar vaziyetin değişmi -
yeceği anlaşılmaktadır. 

JNGtL TEREDE ZtRAl 
VAZIYET 

İngiltere ziraat bakam M . Moris
son İngiltere ziraatinin inkişafı ve 
milli müdafaa hususundaki ihtiyacın 
tatmini icin muhtelif tedbirler ala
cağını söylemiştir. Bunlar; hububat 
istihsalini artırmak, hayvan bakı
mının ıslahına yardım ve muhtelif 
toprakların verimini çoğaltmak v.s 
dir. 

iLK ALUMINYUM F ABRIKASI 

29 mayısta Yugoslavyada Split 
civarında Başvekil ve diğer nazırlar 
huzurunda ilk aluminyum fabrika· 
sının açılış töreni yapılmı§tır. 

YUNANiSTA N NE KADAR 
ÜZÜM IHTIHSAL EDiYOR? 

Yunanistanm zeytinyağı, şarab, 
üzüm, portakal, badem v.s. meyve 

ErzÔrum, 21 (Hususi) - Umu· 
mi müfeUİ! Tahsin U1er, refaka • 
tinde müfettİJlik erkanı oldu~ 
halde. bugün !ehrimize gelmi,tir. 

Tahsin Uzer halk=l kal'ŞI söy -
lediği bir nutukta Ulu Önderin, 
Doğu elleri halkına karşı olan te -
veccühleri"oi bildirr..,;: ve bu eller -
de bıı,arılacak olan işlerden hah · 
lletmiştir. 

ERZURUM - TRABZON YO
LUNUN BiR KJSMI ACiLDi 
Erzurum. 21 (Hususi) - Kı -

ztldize - Karaköse - Erzurum -
Trabzon trRnsit yolu bugün me -
rasinıle açılmıstır. 

Kızıldizede'°n ve Trabzondan 
hareket eden ilk otobüsler bura -
da birlep1istir. Merasime umumi 
müfettis Tahsin Uzer riyaset et • 
mı, sivil ve askeri erkan ve me • 
murin ile kalabalık bir halk küt
lesi iştirak etmiştir. 

Blum k_a_.:;_b-in_e_s-inin 
istifası 

'(Üstynnı 1 inci ~nyıfndn) 

Dellal diyordu ki: 

- Müslümanlar, hazır olun. Ya
rın mağara kapm açılacak. Sonra 
duyduk duymadık demeyin! 

Ebu Ali Sina, Ebilharis, hayret 
ettiler. 

- Acaba bu mağara ne biçim 
mağaradır. ? Nasıl açılır? Bunu 
halka ilan etmekten maksad nedir? 

Diye araştırmağa koyuldular. 

"Raviyan i tirin güftar ve ha
kiyan i gevher niııar cevahir i keli
matı tabak ı beyana bu tarz üzere 
İsar ettiler ki.,, 

Peygamber Davud zamanında 
adem oğullarından biri çıkmış ki a
dına Fisagores derlermiş., Davud
lular bilinde tevhid üzerine bir kitab 
yazıp Davuda götürmüş. Davud 

len projeyi kabul ettiğine dair ha- beğenmiş ve buna Fisagores tevhidi 
herler gelmişti. Halbuki ayan adını vererek o kadar soygı göster
meclisinin kabulü mutlak olma - miş ki anlatılamaz. 
mıftır. tleriye sürülen kayıt ve Sonra Davudun yerine Süleyman 
tartlara ise hükumet muvafakat nebi gelince Fisagörese karşı "Hele 
göıtermemiıtir. Bu suretle akal - bak Allah bana da ne ilim, ne ma
liyette kalan kabine iktidardan rifet vermişi,, diye gösteriş merakı
çekilmittir. Leon Bluın'un or~anı na düşmüş, yerden gökten asker 
olan "Le Populaire" gazetesi ha - toplamış. Fisagoresi ne kadar ça
diıeden bahsederken: .. Ayan mec grrmışsa o ıtaat etmemiş. Süley • 
liiiriin hareketi kendisi için pa - man pehgamber de askerini çekip 
halıya mal olacaktır,. diye tehdit· iizerine yürümüş. Fisagores karşı 
kar bir dil kuilanmaktadır. Her • durmuş, iki tarafta saflar çekilmiş. 
halde Fransanın yalnız dahilde harb ba~lamı~. Süleymandan nasıl 
-değil, hariçte te büyük zorluklar· bir adam ortaya çıkarsa Fisagores
la karşıla§tığı bir sırada vukua ge- ten de tıpkı öyle biri karşılarmış. 

len bu buhran vaziyetteki vahameti Öyle ki görenler, bu iki muharible-
artırmışhr. rin han~isi hangi taraftandır, ayırd ___ _.:..,____________ edemezlermiş. 

- YENi ROMANLAR -

Çıplaklar , 
100 Kurut 

Açlık 
50 Kuruı 

Yazan: 

Refik Ahmed 
· SEVENGIL 

Dağıtma yeri V AKIT kütüpanesi 
, 

istihsal eden başlıca mmtakabrın -
dan biri Girit adasıdır. Burada se
nede takriben 14 - 16,000 ton yaş 
üzüm, 27 - 28,000 ton kuru ı:
züm, 25 - 4j 000 ton zeytinyağı, ' . 
15-18,000 ton şarab, 12-h,OOO 
portakal. 400 - 600 ton kabuksuz 
badem istihsal ve bu yekunun bü
yük bir kısmı da ihraç olunmaktadır 
Girit adasında istihsal olunan mad
delerin başlıca alıcısı Almanyadır. 

YUGOSLAVYADA MEYVE 

REKOLTESi 

Yugosl~vyada nisan ayındaki sü
rekli ve şiddetli yağmurlar dolayı -
sile erik ağaçları zarar görmüştür. 
Yeni rekolte için büyük ümid bes
lenmemekte ve bu yıl vasati istihsal 
mikdarlarından yüzde 70 daha az 
olacağı tahmin olunmaktadır. 

Elma rekoltesi hakkında henüz 
birşey söylenememektedir. Anla -
şıldığma göre bazı mıntakalarda va
ziyet iyi olduğu halde diğer yerler, 
havaların müsid gitmemesi karşısın
da oldukça zarar görmüştür. 

Akşam olmuş, galib kim, mağlub 
kim anlnşılamamış. Gece olunca 
fisagores birçok hediyelerle hazreti 
Süleymana gelmiş, özür dilemiş: 

"Maksadım marifet gösterip 
sana yakın olmağa layık olmaktır. 
Yoksa muhalefet haddim mi?,, 

Demiş. Süleyman peygamber 
bu kadar ilim ve hikmetini gördüğii 
bu adamı vezir yapmış. O da öm
rünü Süleymana hizmetle geçirmiş: 
Kimya, simya, hikmet, dünyaya 
bundan yayılmış. Fakat bu kadar 
ilmin, hikmetin faydası olmamış, e
cele derman bulunamamış, ölüm 
yaklcı.şmış: bunun üzerine bu ka
dar yübek ilim l:aybolmasın, diye 
biitün kitablarını bir yere toplamış 
bir ma~araya koymuş. Tılrsımla : 
mış. Uzerine adam tayin edip, yıl
da bir kere açılsın. demiş ... 

işte Dellalm yarın açılacak dedi. 
ği mağara da bu mağara bu "kütüp
hane., imişi 

Mağara üç saat açık tutulur, vi
layet halkından, Ş?elenden, giden
den kim olursa olsun Üç saat içinde 
ne okuyabilip, hatırlarında ne tuta
bilirlerse onunla çıkarlarmış. Kitab 
alıp çıkmak değil, bir kağıda bir 
harf yazmak, çıkarmak da mümkün 
olmazmış. Belli ki o zaman1arda da 
alınan bir kitabın geri gelmiyeceği 
biliniyormuş! 

Ebu Ali Sina bu sözleri işitince 
hayrete diiştii. Dönüp kardeşi Ebü). 
harise dedi ki: 

- Birade.r, bu mağaraya bu yıl 
giremeyiz. Üç saatte ele ne girer? 
Tam azık düzüp gelecek yıla kalma
lryız, girip içeride bir yıl durmalı. 
yr7.. Biitün kitabları gözden gecire-
bilmeliyiz. · 

Ha7.ırlık başladı. O şehirde bir 
, yıl eğlendiler. Kendilerini o kadar 

· · · k k .. rne ıÇ tanesını yeyınce ır gun ye 
me kaygısı çekmezlerdi. . 

Böylelikle yılı geçirdiler. Nı~s: 
yet gene tellalllar bağırmağa haf 8 

dı: 

1\1 .. l.. 1 w kapısı - us uman ar, magara 
yarın açılıyor, girene selal 

Ebu Ali Sina, hemen kardefirıe 
haber verdi. Tedariklerini bitirdiJerı 
mağaraya geldiler. Cirip bir kö~.e· 
sinde durdular. Üç saat geçrrıtŞ• 
herkes biribirine bakmayıp kapıdaJI 
çıkmış gitmişti. 

Bbu Ali Sina - Ebülharis çak· 
mak yakıp mumu uyandırdılar. Ma• 
ğarayı köşe köşe gezip seyrettiler: 

Taraf taraf tavhaneler, sofal~~ 
şadırvanlar, çeşmeler ... Yüksek kof 
lere mükellef kütüphaneler konrnu~· 
Ziyaret bittikten sonra bir daire çi~· 
diler, o taraf memurlarının göılerı· 
ni bağladılar. Kitabları ortaya kot 

k e• dular, okumaya başladılar. Pe 
hemmiyetli olanlarını soğan sı;;; 
ile bir kağıda yazdılar ki ie•bı fl 
atC§e gösterince yazılar ~dan. 
çıksın! Geceyi gündüzü saatle ta)'1~ 
ediyorlar, nöbetleşe yatıp uyuyor 
lardı. Ancak ikisi bir yerde u~· 
muyor, ikisi yazdıklarını biribirle
rine söylemekle vakit geçirmiyor· 
du. 

Hasılı yıl geçti... O kadar ha'rB~ 
topladılar ki tarif olunamaz. 5Bfl 

hesabile yılın tamam olduğunu, ~re', 
niden kapı açılma zamanı geldi~~ı 
bildiklerinden kapının açıldta ao1~1 

gözleyip duruyorlardı. 

Bir seher vakti kapı açıldı. Be~: 
leşen kalabalık bir uğurdan içefl 
girdi, kitablara sarıldı. 

··t· Bu arada Ebu Ali Sina ile f,bll 
haris, gizlendikleri yerden kendile
rini dı~an attılar .. 

Halkı bir dehşettir aldı; zira b~r 
yıl mağarada yatmakla gul yabanı• 
ye dönmüşlerdi. Saçları saka!laı1 
biribirine karışmış, tırnaklan u~· 
yıp garib bir kılık bağlamışlar 1

' 

Yüzlerine bakan adamı korku kaP' 
hırdı. Garib tesadiif, o znma11lcı,r· 
da Mağrıb diyarında iki cadı cı~· 
mıştı ki şerlerinden hali~. ~~i böğri'.~j 
de kalmıştı. Bunları gorunce o 1 

cadı bunlardır, sandılar: 
- Bire koman 1 o cadılar burı• 

!ardır. İyi ele girdiler! 

Deyip her taraf tan Üzerlerine 
saldılar. Ü§üşüp ikisini de yakal~· 
dıJar \'e sıkı sıkıya bağladılar. su• 
rükleye sürükleye şahın katına çı· 
kardılar. --

Şah basiret sahibi bir adanı" ~~ 
ğildi. Bunların cadı olmasına ho· 
küm verip katillerini emretti. . 

'ki Ccllfıdlar hazırlandılar. Bu 11'-
mazluma kıymak için kılıçlarını ç~ . , 
tiler. Biçareler şaşkın şaşkın hırı 
birlerine bakıyor, ağlaşıyordu. . 

Siz diyeceksiniz ki bu kadar ilııı; 
hikmeti, böyle simya, efsun ~ubi• 
reti ile bu miskin, bu çocuk halı 
ribirini tutar mı? , 

T d w • hikP• 
utmaz. Tutma ıgını sıze öl' 

ye muharriri seyyid Yahya da g ı11. 
terecektir. Yazının yarınki kısnı I. 
da yalnız celladın elinden kurtu d 

S rkatl ınakla kalmıyacak, ona eme 
de ebedi' bir hayat kazandıracaktıt• 



Tefrika: ao 
~ - Bitti. Ölmeye hazırım. Fa -ı yolculuk için son hazırlıklarını 
~~ Çocuk!arı bağıtla~ınız ! Henüz ~itiri~ordu. Bir aralık Umur Be -
L._ - ıençtırler ve bu ı§te onların 1 yın sesı yakından geldi. Kamaranın 
'lllUrları yoktur. j kapısında göründü ve hemen kay
h - Biz bot yere kan dökmeye: boldu. Geminin her tarafını göz -
~~~ıli insanlar değiliz. Hepiniz den geçirdiği anla~ılıyordu. 
... ırırrı . • ı Ö ·· d ·· .. .. D d 
il"' ıınız. num en yuruyu - oıı oğru Halki'ye yelken açtı-
!l 1.lz ! .. Gifrlos bir an mihraba dö- lar. Piyetro Zeno muzaffer Türk 
erek: donanmasını büyük bir hürmetle 
-.Ey Ailahım ! Sana .~i;ı ~ükür ! karsıladı. Bunun asıl sebebi hiç 
Dıye mırıldandı. Ettıgı duala - 5Üphesiz papaz şövalyeden inti -

~ ~etices~ olarak Allah~n Umur kam almıt olmasıydı. 
t' .. !•? kalbıne merhamet ıhsan et- Hele kara gözlü Lida'vı görün-
•aını düşünüyordu. ce Horatyo'ya hak verdi. Eline 
du"Sağında oğlu solun~a kız~.~~ ~ fırs:ıt ?üşmüşken sevgili veğenini 
d··gu halde kapıya dogru yuru sevındırmek, ayni zamanda Mo -
u. nemvazva ü;,,erinde hak ~ahibi ol-

8e Uınur Bey orada duran Doğan mak istiyordu. 
Ye emretti: Umur BeyP. sövle dedi: 
- Bunları rıhtımdan benim ge- - Sinvor Gifrlos cok pi•man -

lrliye ··t·· , v 
go ur· r:l1r. Bu den ona kafidir sanırım. 

~O zamana kadar hayatının en ES?er muvafık göriirsenİ7. kPndi -
l• Yiik korkusunu çeken Tino ile silf'! görü~evim ve hem dostlui?u -
ı:,da. ,imdilik ölümden kurtulduk- nu k~zanalım. hem de ivi b;r ha -

ına sevinmiılerdi. raca bağlayalım. 
1't Hele Lidanın Umur Beye karşı - Gene ortalığı bulandırma -
Yranlığı gittikçe artıyordu. Bu ya Çl\lışma~ın ! 

ldaın, genç kuvvetli ve yakıtıklı ol 
~lama rağmen iyi kalpli ve mer- - O kıutıu budala değildir. 
11\rtıetli bir adamdı. - Pek ala! öni\mde ve kendi 

lida, doğduğu, büyüdüğü gü - dili]e sı~çunn itiraf etmesi de la -
~l l Yerlere son defa bakarken göz zımdtr. 
~i Yatarıyordu. Umur Bey onu Biraz sonra Piyetro Zeno esir -
tordü ve yaklath: lerin yanına girdi. Papazla başba-
. - Bunun günahı babanıza ait - ııa konuştular. Gifrlos donanma ile 

t•r, O eğer başından büyük işlere İzmire götürüleceğini, orada ço -
~lkıtmasaydı ve buraya geldi - cuklarından ayrılacağını, ömrü -
tırrı zaman ilk yaptığım teklifi nün sonuna kadar esir kalacağım 
~lhul etseydi ben de sizi böyle ke- düşünüyor; fena halde iiziilüyor -
b trli gör~~zdim .. Sabırlı olunuz! du. 
Q\hanızı tovbe edınceye kadar ya· O akşam Lida ile papaz arasın
~da misafir edeceğim. isterse - da oldukça sert bir münakaşa ol-
!lız ıizi burada bırakayım. du. 
l· Bu sözleri bir büyük kardeş, Genç kız en sonra 
11lr haba gibi 'Söylüyordu. büktü ve: 

boynunu 

Genç kız artık onda bir düt - - Nasıl istersen öyle yap, ha -
"'•n hali göremiyordu. ha! Ben elbet Umur Beyden evvel 

Bu, onun hayalinde bile yara- senin esirin bulunuyorum. 
~ıyacağı kadar, insandan üıtün Dedi ve bir daha ağzım açma -

~~mdı. b b l "t v dı. 
b nayır, a ama gı mege mec Piyetro Zeno maksadına ermiş-
1.lruın. Onu bırakamam! 

Diye mırıldandı. 
Ve yürüdü. 

1• Doğrusunu söylemek lazım ge -
~rıe bu yolculuk ona bir taraftan 
!r haz da veriyor gibiydi. Eğer 

~ıılerini daha açıkça ıöyliyebil -
"1ek mümkün olsa Umur Beye kar r bir kalp bağlantısı duymağa baş 
ldığını inkar edemezdi. 

Biraz uzaklatınca Gifrlos kızı
ıı, döndü: 

- Umur Bey tam Hazreti İsa -
)il layık bir insan! Bilseydim yap
"1&1dım. Sen de korkak davran -
dın. Biraz yalvarsaydın bizi ba -
btlayabilird i. 

lida sesini çıkarmadı. 
L_ Fakat Gifrloı bunu o gün bir
~ defa tekrarladı. 

Ertesi sabah Türk donanması 
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SaQlık 
Servisimiz 

&usuaı doktorumuz Pa.ıarteat g11nler1 
"-t on beş buçukta.o yirmiye kaıtar ga
tetenıız tdarehaneatnde, Cumartesi gtlnJert 
ele la&t ıt ten 19 a kadar LAieli Tayyare 
'ıı~anıan UdncJ daire Uc; numarada 
'1rııa okuyucularımm yedi kupon rııuk., 
lılı1tıde kabul eder. 

.\1111 ,ekıtde diş doktorlanon da oku
>ucuıanmrzm emirlerine hazır bulunmak. 
~. Dtş doktorumuz Fabrettln Dlşmen 
l'artnakkapı t.Uklll caddealnde 127 numa
~ pazarteaı günleri saat 14 tıe 20 ara. 
"ııda bulunduğu gibi doktor Necatl Pak· 
tt de KaraklSy Mahmudiye cadde81 1-2 
111ırııarada aalı ve cuma gUnlei1 ayni aaat. 
"'-de okuyuculamnızm dl~terlne tıakacal.· 
~ ve Ufak tedavilerini yapacaklardır. 

AYDi zamanda Beşlktaıı tramvay cıın 
lleeı Erip apartımanmda .ıınnetı;l EmJ!I 
»'ıda.n muhtac; okuyucutarmımn çocuk 
'-l'tnı eUnnet edecekUr. 

~Ynca Akaaray Pertev Eczanesı ya. 
~ 8:S2 numarada atınnetc;l ve mbhat 
~ Uru Nuri ~siz KURUN doktorunun 
~ti enjekalyonlan beberlnl yedi ku• 

'tl:ıukabtunde ve abonelerimize en eh
;:: i.-~ltıe ~uklannm sfinnet ameli• 
r:~el'hıl yapacaktır. 
;"lllertnı yazdığımız doktor. dişçi ve aUn· 
1"~ere mllracaat ederken KURUN"un 
~ı:uponUDdaD yedi tane rısttırmek 

ti. 
Horatyoya haber gönderildi. 
Umur Bey, Pivetro Zeno'nun 

kefaleti altında Gifrlos'u affetti 
ve çocuklarile birlikte serbest bı -
raktı. 

Donanma Ağrıbozdan ayrılır -
ken tidanın gözleri yııt.şarıyordu. 
Onun kalb!nden geçenleri sezen -
ler: 

_ Keşke beni de alıp götür -
seyd1 ! Onun esiri olaydım! 

Demek istediğini anlıyorlar -
dı. 

Psara'nın garbında iken ufuk-
ta bir S{emi göründü. 

Bu büyük bir kalyondu. Kı -
rımdan mal getiriyordu. 

Umur Bey donanmasını görür 
~örmez yolunu değiıtirdi ve gel -
diği yola doğru kaçmağa başla -

dı. Umur Bey kardeşi İbrahim Be

ye emretti: 
_ Şunu yakala!... • 
lbrahim Bey beş gemı ile do -

nanmadlln ayrıldı. 
Gemiler birer atmaca hı -

zile sanki uçuyorla.rdı. Umur Bey 
de a2zına kadar esırler ve mallar
la d~lu oli'n sremilerile yoluna de
vam etti. Üç dört saat sonra ufuk
ta bi,. carpuıma oldu. İbrahim Bey 
gemiyi. zaptetti ve içind~ki ~alla
rı alma~a başladı. Bu ıs bıtmek 
üzere idi ki esir Reminin başal
tından bir alev yükseldi. Hemen 
hemen bütiin ufku dull"ana boğa
rak cayır cavır yandı. _Alevler ara
sında kendilerini denıze atan, va
h t .. erte boyunca çılgın gibi u guv . 1 .. 
ö e arkaya koşan tn!an ar ~o-
/!e .. v du Umur Bey lbrahhn 
unuyor . b" . d lb 

Beye vangının sebe. ını sor .u. . -
rahim. Bey yaptığı ışte~ emın hır 
adam halile cevap verdı: 

(Det'flm Ptliynr) 

Dünyayı Oofa$t:ım 

Tef rikauuz yazını ızııı 
dan bugün girememiştir. 

çokluğun· 

S - KURUN 22 HAZlRAf' 1937 

Ak 1111, kara nıı?! 
Dünya boks şampiyonluğu maçı; 

bugün Şikagoda yapıhyor ! 
Beyaz Bradok, şampiyouluk kemeı ini 11. uha/az11 edecek mi,· 

yoksa siyah l'tJ Luise kaptuacak mı?! 

Eski şampiyonlardan Maks Şimeling'in hangisile 
dövüşmesi lazımgeJeceği de bugün belli ofacak ! 

Bugün beynelmilel ehemmiyeti ı 
haiz maçlardan biri yapılıyor. Şi
kagoda di.inya boks §ampiyonluğu 
için karşıla§ılıyor. Dünya ağır sıklet 
şampiyonu Bradokun karşısına zen
ci Co Luis çıkıyor. Bütün dünya 
daki spor meraklıları, bu mühim ma 
çın neticesini bekliyorlar! 

Bu maçın başka bir noktadan t:ia 
ehemmiyeti vardır. Mıı.t neticesine 
göre, eskiden dünya şampiyonu o
lanlardan 1\ 1aks Şmelingin kiminle 
dövi.işmesi lilzımgelc:eği belli ola -
caktır. Maks Şmeling, öteden\. :::ri 
tekrar diinya şampiyonu olmak ar
zusundadır. Bütün Almanlar da, 
bu arzuyu hararetle beslemektedir -
ler. Ve kendisinin son senelerdeki 
maçlarda gösterdiği hemen hemen 
seri halindeki bir takım başarılar, o
nun ı;ı;cne dünya şampiyonu olabi
leceği hususunda hayli ümid uyan
dırmıştır. 

Rugiin Şikagoda rakibini yere se
recek olanın Maks Şmelingle dövüş
mesi ise, bugünhü maçtan daha 
alaka ile beklenen bir maçtır ki, bu
künkü mac neticesinin bcklenisi hu
susundaki ~merakı, bunu takib ede
cek safha kat kat artırmaktadır. 
!\.laks Şmelingin Şikago maçı galibi 
ile dövüşmesi, dünya maçları ta
rihinin hatta en fevkalade maçı ola· 
cağı kanaati şumullüdür. Spor ve 
bilhassa boks sporu muhitlerindek: 
te!iı!<ki, şimdiden budur! 

Maks Şmeling maçını bu .sene 
içerisinde imkan sahasına getirebil
mek için, Almanlar istekli olduk
ları kadar, Amerikalılar da isteksiz 
göriinmiiyorlar; ve bilakis .... An. 
cak zenci Co Luis galib gelirse, 
Maks Şmeling maçının yapılması, 
kayde değer engellere rastlamıya -
caktır. Fakat, eğer Bradok galebe 
çalarsa, vaziyet biraz değişik ola
caktır. Çiinkü, bugünkü dünya 
şampiyonu, şimdiye değin Maks 
Şmelingle karşılaşma bahsi karşısın
da daima kaçamaklı bir yoldan yü
rümüş, bu karşılaşmaya pek öyle 
hevesli davranmamıştır. Şikagoda 
da muvaffakiyet kazanırsa, bu çe
kingen davranış halini muhafaza e
dip etmiyeceğini, zaman - ancak 
kısa bir zaman! - gösterecek tiri 

Şimdiki halde, bugünkü maca 
tekaddüm eden vaziyeti şöyle bir 
gözden geçirelim: Şikagoda, rek • 
lam kıyameti kopuyor. Bununla be
raber, külliyetli kazanç temin ede
ceği hesablanan bu maçın sahiden 
hesablanan nisbette kazanc temin 
edip etmifeceğini, son dakikalara 
kadar katiyetle söylemek mümkün 
değildir. Kuvvetli ihtimale rağmen 
inkisarıhayal de Amerikaya has hu
susuiyetlerden sayılır. 

Heyaz Bradok mu Yenecek, si
yah Co Luis mi? Ak mı, kara mı? 
Bu hususta muhtelif noktai nazar
ları ortaya atanlar pek çoktur. iki 
tarafa da belbağlayanlar ve bu su· 
retle bahsimiiştereklere girenler mev 
cuddur. Ortaya konulan paraların 
mikdarı da yüksektir. Ancak, Co 
Luise itimad gösterenler daha faz -
ladır. 

Bunun sebebine, daha doğrusu 
s~behlerine gelince, bir kere Co 

Luis, daha gençtir. Bradok 7 tem- 1 
muzda 31 yaşını tekmilJiyecektir. 'ı 
Co Luis ise, ondan tam 8 yaş daha 
küçüktür. Gerçi, geçen sene Maks 
Şmeling - Co Luis maçının verdi
ği neticeye bakılırsa, hu yaş farkı
nı pek öyle dayanış noktası sayma
mak daha uygunsa da, ahali bunu 
da zenci Co Luisin lehinde bariz bir 
muvaff akiyet sebebi olarak hesaba 
katıyor! 

Diğer taraftan, diinya şampiyo
nunun iki senedir hiç kimse ile dö
viişmemiş olması, onu tutmayanlar 
tarafından tutmayış sebebi olarak 
ortaya atıldığı gibi, buna mukabil 
onu tutanlar da, Bradokun antren
manlarda çok takdir edildiğini, hal
buki ötekinin, hakkında kati bir 
kanaat verici antrenman hususiyet
leri göstermediğini ileri sürerek, 
"Bradoka güvenmek, daha yerinde
dir!,. diyorlar. 

Bunlardan başka, "Co Luis, sağ
dan vuruşuyla tehlikelidir; ama 
kapanık vaziyete gelince gayet kö
tüdür. Geçen :;ene Maks Şmeling 
onu nasıl kapatıp da kaptıysa, bu 
sene de Bradok onu öyle bir vaziye
te getirip dövecektir!,. mütaleası da, 
bu arada kaydedilerek "Bradok, an
trenmanda Üstiin görünmekle kal
mıyor; yalnız bedenen iyi yapı ve 
teşekkiilde değil, ayni zamanda mü
cadele merkezileşme tekniğini de 
üstünlükle tatbik eder!,. mülahaza
sına varılıyor. Bu arada dünyanın 
eski boks şampiyonlarından Cak 
Demp~ey de "Bradokun mücadele 
meziyetleri daha çoktur. Ben, onu 
herhalde Co Luisten Üstün buldu • 
ğumdan, onun muzaffer olmasını 
bekliyorum,, mü taleasındadır 1 

Bu maçın hararetle takibi bah
sinde, Co Luisin siyah ve Brado
kun beyaz renkte bulunmasının da 
hararetle takibe, ayrıca ve hatta 
bu iki renkte derili birçok kişiye 
göre başlı başına bir sebeb teşkil 
ettiği de · unutulmasın! Gerçi "spor, 
spordur!,. denilir, ama işte gene 
bir renk bahsi, müdhiş alaka verici 
oluveriyor: hayır, iki renk bahsi! 
Siyah - Beyaz: Hele zencilerin 
zaman zaman linçedildikleri Ame • 
rikada! 

Bugün Şikagoda yapılan maçın, 
başka noktadan bir tarihçesini de 
notedelim. Nevyorktaki "Garden .. 
te~ekkülü, bu m{lçın yapılmaması 
maksadile Filadelfiya istinaf mahke
mesine baş vurmuş, bu macın an
cak kendi muvafakati ile ve ~idaresi 
altında Nevyorkta yapılabileceğini, 
zira Bradokun mukavele ile Garde
n 'e tabi vaziyette bulundu~unu id
dia etmişti. Fakat, Filadelfiya mah
kemesi, bu müracaatı reddetmiş, 
bu suretle Şikagodaki maçın yapıl-:ı
bilmesi engeli ortadan kalkmıstı. Bu 
maça muhalif Garden teşekkÜlünün 
son dakikaya kadar uğraşacağı mu
hakkaksa da, tehir kararı elde et
mesi ihtimali yok gibidir. Maçtan 
sonraki vaziyete gelince, eğer bu 
maçta Bradok mevkiini, yani dünya 
şampiyonluğunu korursa, Garden 
bundan sonrası icin uğrasrp, ileride
ki vaziyetlerde, ~esela Bradok -
Maks Şmeling maçında kendi nüfu. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
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ısım: 

Adres: 

zunu göstermeğe yol açabilir. Bu· 
nu denemesinden lehine bir netic~ 
memu!dür. Fakat, eger Co Luis, 
dünya şampiyonu unvanını ele g:• 
çirirse, o, bu teşekküle tabi bulun
madığından, kendisinin beline şam· 
piyonluk kemerini kuşanmasile ve 
Bradokun şampiyonluk mevkiinden 
inmesile beraber, bu teşckkiilün 
nüfuz ve itibarı da hiçe iner ve do· 
layısile Nevyork, artık Amerikaıı 
boksu ve dünya boks sporu saha
sında sesini işittirip sözünü dinlete· 
mez hale diişerl. Artık, .. Madison 
Meydanı Bahçeleri Şirketi,, denilin· 
ce, herkes omuz silker! 

Bugünkü maç, işte ayni zaman· 
da bu idari rol cephesinden de takio 
edilerek, Şikago, bugün için bütün 
dünya spor muhitlerinin göz çevirip 
kulak verdikleri spor vakası merk~
zi kıymetini edinmiş bulunmakta • 
dır 1. Mühim netice, kesenkes belir
tilinceye değin 1 

Haf ayda 
iş bankası 

Ankara, 21 (Telefonla) - Jş 
Bankası Antakyada ve Hatayın di
ğer şehirlerinde şubeler açacaktır: 

Öğrendiğimize göre, Banka bu 
husustaki hazırlıklarını bitirmi~ ve; 

Antakyada açılacak banka direktör
lüğüne Gazianteb şubesi müdürii 8 . 
Cemil'i tayin etmiştir. 

B. Cemil, birkaç güne kadar An· 
takyaya varacak ve şubeyi açacak· 
tır. 

Bankanın ikinci derecedeki me
murlarının mümkün olduğu kadar 
Hataylı gençlerden seçilmesi için 
çalışılacaktır. 

HARiCiYE VE lKTlSAD 
VEKILLER.IMtz SURlYEDE 

Hariciye vekili Doktor Rüştü 
Aras ve fktısat Vekili Celal Bayar 
Suriyeden gecmişlerdir. Hariciye ve. 
kili Rüştü Aras, Suriye gazete· 
cilerine beyanatta bulunmu§ ve ez
cümle demiştir ki: 

"- Hatay anlaşmasını Suriye 
tasdik etmezse onun yerine Fransa 
tasdik edebilir. Yeni rejimden siz 
de memnun olmalısınız.. Çiinkü 
bundan siz de otomatik surette isti· 
fade edeceksiniz. Orası ihya edilt!· 
ccktir. Üç sene sonra, gördü$iiiniiz 
zaman tanıyamıyacağınız kadar de
ğişecek tir. Limanı da canlandırnca· 
ğız. Pasaport işine de bir çare b~
lacağız. 7-aten hudutların kalkma
sını istiyenlerdeniz. Bizde .. hudut 
hastalığı" yoktur. 

Araplar Türklerle biribirlerinin 
milli hislerine hiirmet edeı~k do9t 
geçinmege mecburdurlar. Bahsetti. 
ğiniz Hataydaki hadiseler manasn· 
dır. Süratle nihayet bulmalıdır. O 
rası mesud bir yu"a olacaktır.,. 

Hariciye Vekilimiz beyanatının 
sonunda dönüşte belki Şama da uğ
rayacaklarını ilave etmiştir, 

HıRtJ!V doktoru 
Necaetln Atasagu ~ 

Her gün 16.30 dan 20 ye kadaı 

l..ilelide Tayyare apartımanlarında daıre 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kldH 

muayene parasızdır, 



t. An karadan 1 

Yeni telefon hat
ları yapılıyor 

lzmlr telefon şlrket;nın 
satın ahnması için müza

kerelere tekrar başlanı!dı 

:.ı.a ct:wtJ.,CL -een --~~ . ~ ...... ,._, W -..""" ,.,.,, 

Ankara 21 (Telefonla) - Pos
ta telgraf ve telefon umum mü -
dürlüğü Kayseri - Adana tele -
fon devresi inıaatınm biran ev -
vel bitirilmesi için birkaç koldan 
çalıımalara devam etmektedir. 
Bu devrenin ağustosun ortalarına 
doğru bitmesi beklenmektedir. 

Ünfrcrsite Twn/eran.~ salonun dal.·i diinldi. toplantıda 

Büyük Türk Adanaya kadar olan hattın bi
tirilmesinden sonra Adana - Su
riye hududu telefon hattının in -
faıma batlanacaktır. İdare Kay -
ıeri - Sivaı - Erzincan - Er -
zurum - Kars - Rus hududu te
lefon devresinin inşasına lüzumlu 
olan bütün malzemeyi almıştır. 

ilimi lbni Sina 
BiiyülC Türk f eyi o.ofu ve tıp üı-ta· 

dı tlmi Sinanm öli.imüııUn 900 üncii 
yıldöniimii müna~ehetile dün 11aat ]4. 

de Üniver ite konf ernn ealonunıln 
yüzlerce Tiirk ·e ecnebi münen·er-

1 

)erinin i§tirakile rnun7.znın hir ihtifal 
yapılını~tır. 

Üni,·er ite konferans salonunmı 
methaline lın münn~ehetlc biiyük 
mikyasta iki anlı Türk hayrağr ası1-
mı§, salonun hiiyük Tlirk mütefekki
ri lbni Sinanın mulıteJif portreleri 
konulmu~tu. Bundan ba:ı.ka konf ernns 
kür iisiiniin öniinc ele bir metre 1>0-
yunda mermer hir kaide iizcrine 1hni 
Sinanm hir hii tii konulmuştu. 

Saat 14 e vakla ırkcn salon kaın-• , 
ıun iiniirule lıirknı.; iinİ\'ersiteli tnlelle 
tarafından yaknlnrma takılan İlmi 
Sina rozeti ta~ıyan kalabalık hir mii· 
never halk kütle i ile ılolmu~tu. 

Bu kalabalık arasında şelıirimiz
de bulunan hütiin aylav]ar, ccnchi 
'e Türk iini' er ite profe·öleri ,.e ta
nınmış doktorlarımız bulunuyordu. 

TARİll KURUMU BAŞKANININ 
AÇIŞ SÖYTJEVI 

Türk 'Tarilı Kunımunun h"azırla
dığı program mucihince, saat tam 
11 de Tilrk T.ırilı Kııruıııu ba~ka111 

'e Bolu n) la\ ı Hn. an Cemil Çamlıel 
kiirsüye gelerek 11 kısa lıitalıe ile ilı
tif a1i açını§tır: 

''Biiyiil~ 'l'iirh alimi İbni Sinanırı 
ölümiiniirı 900 iincii ')ıldönümii tö
renini 'J'iirh 'l'arilı Kurumu namına 
açıyorum. 

lbni Sina, yalnız Tii.rk ve islôm 
alemitıl? clt•ğil, biitiin cilıarı ilim (jf ,,_ 

mine ~f'rf'f t'<'rmi.~ bir Tiir/; d~hi.~idir. 
Orta Kıırwııltı µ,arp miic~~cseleri Tdil
tiir lıayntınclt1 1.-aumlıf; bir <lmıir ,.cı
·~nrkc•n, §arlı, I larzemi, Farabi. İlmi 
Sina tın llinmi Jt.İbi biiyiil.: Tiirl• /ilim
lcnnin fı-. ·izli tı•Jirfori nlwıda canlı 
t'e ileri bir ilmi lwyaıa salıa olmu~tu. 
Riyaziyat, f cl~cf e, tıp. tabiiat dil t·cl
hasrl lıiitiitı ilinı gruplarına §(imi/ 1 
olan bu ilim lıart•l;etini cımlandırarı 
t 'C çoğu 'l'iirl: ırhına mf'lısup olan {i

limlerin ''serf ,,r.i r:arp dillerine ıer
ciirnc edilince Garııte tf,._ ilmi bir rij
nc an.<: f,,,şfndı. Billınssa lmniin 900 
i~?cii ~·ıldöniimiirıii. lmtlmlığ~mız /bni 
:Sınnnın tıbba ait e.,cr/r>ri, 12 inci 
a,,rrdtı Garplf• ynıi lwrulmaya baslw 
yan tıp fahiiltC'lerin<lc altı asır tedri
satın milın·rini 1·c <'n önemli tcthil• 
mcıı::.ularını te~hil etti. Bi;vlccc lbni 
Si~a, ~arlctıı 11asıl nMrlarc;; Şcylıiir
rcıs dıye tanınmı~ ise, Garp ilim nlc
mimle de "Prirıcc dcs Medcr.ins,. un· 
rnrıuıa Twl:lı olarak nail oldu. 

lbni Sena ıörrrıİlıirı bizce en önem 
li nıana.~ı, Tiirk filimi lbrıi Sin<mm 
1'iir/, yurclwıtla t;alı§arah yiihsch eser 
lcr yaratma/da be.~eriyetc yüksch hiz
metler ctmİ§, cil11m§İİmul bir tP ir bı
rahn11! olmasını hntırlanıağa bir defa 
dah11 t·rsilc lıa::.ırlamı~ olmasıdır. 

RİİJİİk Önderimi:. ~ltatiirkiin de 
gö~tcrdiği en gii:.r.l lıedrf, Tiirl.-liiğii. 
br~Niyct camiası icin en ı ·rrimli. en 
iinlii t ' I'! "" ~ere/fi hizmetleri yapflr.n/,· 
en yiil: ek sm•iycyc çıknrm.1haulır. 

A tııt iirk i nl:ıl iıbmın lwr cr.plırsi, 
i•tc im f'1rtf•l 1·e ·iicc "'"'e,·i talwMwh 

• h • 

cltırc.cek engin ı·c derin birer çnlı§ma 
alamdır. Iler Tiirlc genci, lbni ~in<t 
gibi diinya ilirrı alemine rehber ola· 
cak surc·ııc ycti§mcyi iilhii. edincrcl• 
,_-alı~ınal:Ta 4tatiirhiin ba~ına ~cçti~i 
re ya~ndığı ı·iirh irıl:ılfılnnm lıa ·ırlı 
ı·e fcdal:lir bir ım uru oldu<;;urııı übat 

. l c etnll§ o ur. 

'öziiınii bitirirhen bu törene yüh.
... clı lwr.urlarile ~ere/ t'<'rmİ§ olan din
leyicilerime tıe tören <lolan.•ile ara
mı::.a grdercl. biiyii!. 'l'iirk ôliminin 
Jiih~f'h hatırasını bizimle birlil>"tP. 
tebcil liit/wula lJlllunnn muhterem 
ecnPl/i ôlimlcrc lmrumwnu: atlına en 
derin ve amimi ((~~elddirlerinıi ar:. 
etmeyi borç bilirim.,. 

GJ.;u.;v 'l'EBRİKLBR 
'l'iirk Tarih Kunımu haı-kanı Ha· 

san Cenıil<lcn sonra, ..,enç l;ir iini' er
si teli hayan kiir üye ~elerck hUyiik 
Türk iilirni llmi Sina ihtifali dolayı· 
sile. ıııulıtclif yahnncı ülkelerden gi)n· 
ılerılen telırik telgraflarını okumuş
tur. Btı telgraflar ara,.mcla Berlin tıp 

Doktor profe i.ir İsmail Hakkı da~ 
tarih cemiyeti reisi profcsiir Diepırcn. 
D.. o 

u el<lorf'da tıp tarihi en~titii~H di-
~e~törii prof esiir Haber~ing. Liyon 
unıYer~itc tıp tarihi \ 'C parazitoloji 
J>rofe~öı ü Giiart, Pari~ tıp fakiilte:-i 
profesörü Lnignel - Lava~tine gilıi 
hey:nelmilel §Ölırct ıı ahibi alimlerin 
tebrik telgrafları olclu~u gibi hüyiik 
değerli ilim müesse cleriden ele hu 
cümleden telgraflar gelıni§tİr. 

BÜYÜKU;;RE TAZİM 

Bu hattın yakında intasına ge
çilecektir. İdarenin büyük şehir · 
!erimizin telefonla biribirine bağ· 
lanmasım temin etmek üzere ha
zırladığı yeni telefon programı 
Nafia Vekaleti tetkik etmittir. 

Diğer taraftan haber aldığımı· 
za göre, İzmir telefon şirketinin 
satın alınması etrafında Nafia Ve 
kaleti ile ,irket mümessilJeri ara -
sında mü;akerelere yeniden baş -
lanm!ttır. 

• İSKAN umum nıiicliirlii3üniin 
iicretli memurlarına ait altı aylık 
murnkkat Y.tulro~n Vekiller lıeYetinre 
kahul <lcilerek yiiksck tasdika iktiran 
ctıni;ı ir. 

sonra gf'ritlc brral.-acah kadar esP.rfo,. 
ı·ermi~tir. ilmi Sina için yapılan ilı
ti/al çok ,-erinde bir Tıarchcttir. lbni 

L İnayı lıcpimiz biiyiih bir 'fiirh alimi 
olaral: tmıımayı bir vazife bilmeli-
) 'l:.,, 

Rıınılnn ~onra profesör .Akil ::'ıhıh
tar kiir iiyc gclıııi ~ , hugünkii tıp 
ilıııinin esaJnrmın ıniilıiın bir kmııı
nı flmi Sinanm doktrinlerini te~kil 

Program harici olarak hun elan Eon- elliğini iiyleıni~. , e hnnu i~hat ecle-
ra kiir üye gelen Üniver ite ektörü rf'k ı:;ok e·a,.lr noktalr.,-a i~arel etıııi~-
Cemil Bilsel şu özleri sö,_·lh·erck al- · J tır. 

kı§larla kabul edilen bir teklifte hu- Profe5 iir \kil ~Tulıtar ~ok dikkat 
hmmu§tnr. ile ılinlcncn konf ernnÇ.tan Som ain 

''- lstmıbul Ünit•er.~itc.~inin Tmn- f nh er:oitesi profo Urü doktor Tricot 
/crans salonunda bu biiyiik ilıti/ali Ho) cr kitrı;ii} e gel mi;, İbni Sinayı 
tertip eden Tarih Kurumuna bir tch- Garp fıltıııinin rıa. ıl tanıdığını, f'ser
li/tc bulurıflcağım, iilimlcrin lıômi.~i. )erine , erilen kı)mcti anlatmı:ı;, hli' le 
Tiirh İlll:ıltılnnın riirıesarı.~r, Atatiirlw 1 · ~ ı · ur a iın \C dahi sahihi olan Türkle· 
nrzı tazimatlarımızı tebfi;; ctm<'ği tel• rin hıınunla ifıilıar edehilcre~ini i11"ı
li/ cdiyonmı. llu arndn lliiyii/; Mill<•t , c etrııi~ıir. 
l'ıler. ... li~i r<>i.~inc, Maresnl Feı·zi Ç,a/.- J> r. 1 lk 1 k • ro csiiriiıı ço.: n ı~ anan onfc-
magfl t·e lmgiin adım lıifriil; bir lıiir· ran ı hiıtikten mıra yarım ı::aat istira
mı/e <ırıdığrnıı::. İlmi in~ icin diirı- lıut Hrilıııi~, hu ıniitldet ı.arfmda Ilı-
·' amn di>rt 1.-ö~c·.~irulnı uörı;/~rilcrt tel- · c- ~ ) • ,.. nı .ı ıııanın c erleri için ıazırlarıan 
gn~flanı <'Cl'll/ı gönd<>rilmfüini tl'hlif ı.ergi ı.i' ar<'t edilıııi tir. 
cdıyorum .. , İk' · · ınci tle\ rr.ılt•ki kon f eran,.ın hi-

İ BNİ İı\'A JIAKKlı\'DA riıll'İ İni lıeyııelmilel tıp tarihi c"ıni· 
Re~türiin tt>kliri nlkz:.larla kabul yeti rei i prııfc \;r tloktor V. Goınolıı 

cı.lilmi,.tir. Rıınılan mıra Ünh cr~iıc Hrıni~tir. Bu ecııchi prof esür de !;ok 
or<linnr) us prof c. <irii Ye Sh·as -m Ll\ ı alkı .Jaııan 1hni Sina Iıakkıntlaki tc
'l cın ettin Giinaltay 1lıni .. inanı~ Jıu- zinclc, ilmi Siıınn ın hih iik lıir dalıi 
yatr, milUycti ve kültürü lıakkmıla ol<lu~unu onu nraıııml~ aıııııakla hü
çok dikknt 'e nlaka ile dinlenen hir 'iik iftihar ıhı clu~ımu :-üvlı•ıni~tir. ; n .. "> 

konferun vcrıııi~. Jhni Sinanm hii- Jhni ~inıının frhPfesini lı~rk<·ı-in an· 
tiin Şarkın olıluğıı kadar Garhm da layacağı lıiı fekildc anlatnıı:. mensup 
lıiirmct t>lliği hiiyiik hir ınütef ekkir olılıığu nıı>~şai İ<ıtemiııin en ıııiik<>tıı
ve filim olduğunu mfühel kaynaklara nwl lıir elin f cl,.efc~i oldu~ıt. Miihii\·. 
i tiıınt etlerck siiyleıııi~tir. · , .l't naı:.ıri)t' ini tı.ııııanıil~ 'e an<'ak 

Buııtı takip e<len Üni\'er,.ite orcli· fe) lo~orınrın esr.rler."rule bıılahilıııek 
naryus profe iirü Ye Ltaııhul ı-avJa,·ı miiıııkiin olclıığunu, z.ıırnınrri <'n hii
doktor r~et Ümer de. ~arkın Iıih iik ) iik fakılıı olıııakla hcrahcr. İ) i hir 
nclamı ilmi .., inanın Ruİıaranm ·bir wiifcs- ir ol<lıı~ııııu ve arahca li-anına 
kn aba mda cliinyaya geldi~irıi ıniinev Lieaııiilarah gihi c;ok ılcğcrl i hir c <'r 
Yer olan hnha~mı daha kiiçiik yaita gc· yazahilcr.ck kadar Yakıf olduğunu 
ride hırakacak kadar lıarikuHide bir siizr.I hir ifu<lc ile izah ctıııi;;tir. 
zf'ka gii terdiği arnhca ve acemce) i Doktor Burhan Çnııılwl ıle 1hni 
ana 1i mıı gihi (jğrcnip co:erlerinin he- Siııanın kadın Ye e,:ocuk ha. lalıklarm
ınen hep. ini hn Ji,,anlarla vazdıi?ı icin ıl.ıl.:i ilıti~a ınılıın uzun tızııılıva lıalı ı;-, " .. k . 
gerek nrabların gerek :ıccnılcrin kcn- <'tti · ten sonra, on olarak ra-athane 
<füinin arah ,e ncern olduğunu iddia ılirektiiıii profosiir Fatinin İhni Sina· 
ettiklerini, fakat hunların çok sa~ma nın riyazi~e "'lıı•ycti uıınııni~e!'.>İni 
lıir hareket olduğunu, İlmi Sinanın ta- mılııtan ~Uzel hir konfcran:,;ı ılinlı>nc· 
ırıaıııilc 'l'ürk, olduğunu , .c ömriiniin n•k ilıtif:ılc Eon wrilıııi~tir. 
ı;onuun kadar bir Türk alim ve tıp // t/,,.,Kl~VİıVDEl\.İ KOı\'FEIUıV~t t R 
Ü tadı olarak hl'r tarafta , .c herke.:: ta- l)iin "'"<"C 6 • t •> 1 J Eııı' .. .. ,.,, a.ı - ı c • ınoııu 

r~fnulan lıiirınet giirılü~iinü. eserleri· Halke' iııin ca:-:aıo;;lunclakı ırıf'rkcz 
~ııı. lu·n~eıı hiitiiıı AHnpa ve Amerika lıiııa ınıla Dı·. ;;im \1ınıet tarafırulııı: 
l lll\'C ~:ıt~l rir~clc u7:un .... ~n~cld.?l rcl~- i~ıni Sin anın hekimlikte ) apt~!!ı yeni· 
h.?r

1 
ol:1· : 1k tnkıp c<lıltlıgmı ~oylemıf lıklcr \e onu ıııiitcakihen l tanhul 

50 7: ~~mı A i~yl~ce. hitinni.:!ir: f"ni,cr~itcs i f'dc•hİ\at fakiilte~i profc-
/ ıırl•. ".''~"' · ilmi . İnn_ Ari.~10111111 iirlrr~nılcn llilıni Zi\a f iken tarafrn 

fcl.~ef('sını ıll• •• rıı,·:."~"~" zm~Hı~ı '.mlıı- dan .. llıni . inmıuı Fcl <=cft><lc yaptı~r 
m.a~tn t;<>k muslwlat çckmı.~tır. l• 11luı1 ~ rniliklcr., adlı bire!' konferans \eril 
bılalıarc onu ı~rnrlo ıcıhik cllihtcw mistir. 

BULGARLAR 
Yavuz hı sız rolünde 
Komşularımız eğer isterlerse milli hahr8"' 
manlarının ne idük ferini nüfus h ü ı ilkle" 
rlnden çıksırarak kendilPr~ne yardıfll 

külfetine de kutlanmıya hazır
0

1z 
Bulgar doıtlarımız KURUNun 

kıakacından kurtulmak için çaba
lamağa başladılar. Çünkü şimdi· 
ye kadar yaptıkları taskınlrkların 
hesabını !oracak bir Türk gaze -
tesinin karşılarına çıkmadı~ım 
gören komşularımız, gemi adam
al:rllr azıya almıslardı. 

Dünkü ve bugÜnkü Türkü ağız
larında çürük bir çamsakızı gibi 
çiğnemeğe alı~an dostlarımız, çı· 
rak, cobanlar namına yaptıkla -
rı milli ihtifallerde, ceşit, çesit ha· 
karetlerle bizi rencide etmek küs
tahlığından kay'iyyen çekinmi -
yorlardı. 

Yeni bir milli tarih yaratmak 
zaruretinde olan Bulgarlar, Tür -
kü hedef tutmayarak. diledikleri 
gibi hareket etmekte serbesttir -
ler. Biz kendilerine bu hususta 
söz söylemek salahiyetini haiz ol
madığımız gibi, hatta, eski nüfus 
kütüklerini karı~tırarak, isterler -
se. kahramanlarının sici) numa -
raları ile kendilerine yardım et -
mek külfetine bile katlanmağa her 
vakit hazırız. 

b'f 
vap vermeğe çalısıyorlar. sıı. ~ 
cev~p.ta.~ ziyade, (yavuz hırsıı•;jr 
sahıbını bastırır) kabilindell 
mugalatadır. , 

Biz Bulgarlardan, ecdadı~~5' 
hakaret ve küfür etmemelerİJ11 

•
1

11 
tedik ve istiyoruz. Bunun İÇ~ıi 
Türkle Bulsmrı mukayese etti~;ttııf 
Paşayı ve Naydenofu bir kll 5rfJ 
it inden dolayı karşılaştırdık· • 
yıl adil Türk idaresi altında. l'j. 
şayan Bulgarlarla. 50 yıldır fJtl d' 
gar idaresi altında yasamak ~~f • 
bahtlrğına uğrayan 825 bin . '\ • 
kün bugünkü acınacak vaııfe • 
lerini tebarüz ettirerek hangi 

11 ıı 
~a.fı.n zalim, hangi ~illetin .. k:ıı 
ıçıcı ve namus düsmanı olduğll 
delillerle i:ıbat ettik... , 

Bizim bu müdellel yazılarıtı11 
• 

za Bulgar hükumetinin res11'1i .s~111 
zetesi (ne yapalım, bunlar bı~h · 
an'anevi günlerimizdir, milli d' -e 
ti fal yapmak vazifemizdir) •;,. 
cevap verrneğe çalıştıktan !Oflııı' 
bir çevirme hareketi ile hüc\l 
geçerek şunları söylüyorlar: ,( 

"Hristo Botel, levski, Kar~ ..• 
lof vesaire.. çoban değiller '~ 
Bunlar yarı burjuva ailelere ff!{ıet 
sup birer hürriyet Ô.§ığı ı:e f11

1 

fedaisi idiler ... ,, 
- (Devam ede~ 

ı.~panyol .~ularındah1 

Ancak, ihtilalci şair Hristo Bo· 
tefi Canbolat isimli bir Türk jan· 
darması öldürdü dive Türkün ec
dadına küfür eden Bulgar gaze -
teleri taşkınlıklardan vazgeçsinler 
ve doıta, dü~mana nasıl muamele 
edileceğini öğrensinler. 60 yıl önce 
ölen bir komiteci icin askeri gar· 

nizonları ~ya~~andı~ar~k, k.~m~?- Son haA dı·se 
danlara Turkluk aleyhme soz soy 
lem~k vesilesini hazırlayan kötü / lt 
zihniyet Bul~aristandan artık kalk Nazik bir hal a "' 
malıdır. Cünkü, Bulgar gazetele - . ııiol 
rinin sıkılmadan, utanmadan yaz· Berlm, 21 (A.A. ) -JsR

3 
'S•' 

dıkları gibi, dünya yüzünde me - deni?· · ' gemilerinin "k~ip,:~eı1 
deniyetler yaratan. kıtalar fethe· krun . üne yaptıkları soyl çı 
den, insanlığa adalet, merhamet hücumlar neticesinde meydaıı;, • 
ve insaniyeti öğreten eski ve yeni kan mesele, had bir safhaya g 
Türk. hiçbir vakit canavar, kan mi!lir. ~· 
içici, ve namus düşmanı olmamış- Resmen bildirildiğine göre\,e' 
tır.... Von Neurath, bu hadiseler ıe 

Türkologların söylediklerini bile, Londraya gitıniyecektir· 1, ' 
Bulgarların kulakları pekala işi Gıızeteler, Valencia kors~~-
tiyor, Bulgar dos:ları.mız Madara l rına kar§ı derhal tedbirler ah 
ve Pliskadaki eski eserleri gözleri sınr talep etmektedir. ,, 
önüne getirsinler ve ondan sonra Ba.,vehil Hava HUI ıl, 
kendi kanlarının başka kan oldu- 1000 l • / tJI 
ğunu iddia edip dursurılar .. Eğer m11na ıra ve ·r~ 
dinleven olursa... . . . Ankara, 21 (Hususi ) - ~35 

. K~RUNun, e.llı. yıldanben, h~ç hava kur~mu?~n ~çtığı_ 1937 Iİ' · 
hır Turk gazetesının yapmadıgı hava tehlıkesını bılen iıyeler. ıe 
şiddetli ihtarı ka r.şısmda, bu defa tesi, listeye şeref ve;ren bir is•:J' 
saş~l~yıp kalan ~';}garlar~ BulP-ar başlamaktadır: Ba,vekil t&ııı~. 17ıı 
harıcıvc nezaretının resmı La Pa- rlönü kuruma 1000 lira tcberrLl 
role Bulgare gazetesi ile bize ce· yurmuştur • 
--~~-.~~~~~~~~~~~---~ 

~USUSİ ŞARTLAQIMIZ ~Alı(ICIND~ 
GIŞ(L~l2iMiZOkN MALUMAT. ALltJ 1 
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Aaalar sullı 7rn'k'1L'li m...rıh7iemesr satt§J 
'-murluğundan: .------- --------. 

Anasta.sya ve Teodosyanın Mustafa B O R S A 
ile §ayiruı ve müştereken mutasarrıf, 21 . 8 • 9 37 
buıundukları Büyükada Yalı mahalle.•-------·--------• 
si kumsal caddesinde 52 yeni No. h llb.alaruada .7&lclııa ll&reW o1aa1ar, .... 

hanenin ve Ccliil sokağında 2 No. lı n.ese m~ ,..._, • .....,. &e1Jam1aı 
Semti 

Boğaziçi. 

Kasımpa§a 

Mahallesi Sokağı No. sı Cinsi 
'l&ll' U de kaparuı aatae flJ'aUanıa. 

ahırhğın izaleyi şuyu suretile satıl. ı-------·--------ı 
Pazar kayığı iskele mahalli 

rnasma karar verilmiıt olduğu11".Ian bir PAR A L AR 
Camiikcbir • A. Tersane kapısı. 3 

34 
Arsa. 
Oda. 

ay müddetle açık artırmaya konul- • sterJIJ) li27.- Pezeta 

nıuştur. 52 No. lı evin zemin katında 19 Dolar 127 :iO • Mark 
""Frank UJ - • ZloU zemini taş hane ile irtibatı bulunma- • Liret 

125 
_ • P9DIO 

Yan, ve kapıları bahçeye açılan 4 oda • Beıı;tka Fı t!4 _ • LAJ' 

amca keza zemini taş v<.'fakat hane • Drahm.ı 2a.- • 01ı1ar 
·ıe frtlbatı bulunan diğer bir taş oda; • lrnı:re Fr. ö7U, - Ya 
l.enılni toprak harap ve metruk bir • Leva 23 - • Kron b-rae 

le Flortn 68. - • AJtm nıutbak, dar bir taşlık, kapısı bahçeye • Kron Çek. 
84 

_ • Banknot 

31,-
23.
~5 -
ll-
fıt. -

52 -
lOH-
256 -açılan bir hela, tarasa, altı iki kı~ • şııın Avuı 

2800 
dan ibaret depo, ve bir sahrmcı. Bi- 1----------------1 

ÇEKLER rfncı katınaa evin cephesine mUsadif 
Ve ta., merdivenle çıkılır. Zemini mer_ 
nıer döşeli geniş bir tarasa, zemini 
nıermerli bir methal, zemini mermerli 
geni3 bir sofa, altı oda. ve bir helayı, 
ikinci kata. çıkılırken merdiven orta.. 
Btnda ve bahçe cihetinde bir tara.sayı, 
ikinci, kat merdiven ve balkon cihetle
ri camekanla tefrik edilmiş bir sofa 
zemini mermer ve etrafı camekanlı 
bir balkon, altı oda ve bir helayı ay. 

• Lon<lnı 623, • Vlyana i 202;; 
• Nevyorır 0.7Si75 • il&~ 13 8~73 
• Paru li 7L23 • BerllD l 96i5 
• 14.lllno ı• 9968 • V&rfOft 4.1630 
• Brtıluıel 4.6i2;; • Budapeıte 3,98j(j 
• AUna b7 S0 • BUk:ret 107 l&H 
• CeneYn 3 442t • Belgnd 54 5050 
• Sotya 63 89i5 • Yokolııuna 2 7"3 
• Amsterd&m l 43-!:i • lılolkova 23 98~ 
• Pral 22,623() • Stokholm 5,0982 

ES HAM 

ıa.20 

rıca bir miktar bahçe ile bahçede bir 1 lş BankRsı 9 so l'nmva, 

kuyuyu, bahçenin garp ve cenup hu. . Anadolu 2.ı 10 etmento 
dutıarmda işbu haneye ait hudut du- ReJt - 01ıyon Del 

.-Varlanru, müştemil bulunduğu hane_ Şlr. Rayrty • f1•k Del 

nln harici ve dahili duvarlarının kagir uerke21 &nk SG 05 Balya 
u. sı~orta - Şark m. ._. -

olduğu; ikinci kat duvarlarının dahi. Bomunu 9. _ Telefoa 

" .. 
" 
it 

BüyUkdcre 

.. 
Kasımpaıa 

•• 
" 
" ,, 
" 
•• 
" 
•• 

Galata 

.. 
Kasım paşa 

Sütlüce 
Dolma bahse 
Kasımpa§a 

" ,, 
,, 

Kasım paşa 

" Ortaköy 

.. 
G. Hasanpaıa 

.. .. 
B. Dere 

" G. Hasanpaşa 
Cımiikcbir 

G. Hasanpaşa 

" .. .. 
Bedrettin 

Kayık iskelesi Ahmet 
G. Hasanpaşa 

Yenicami 

Alaca mesçit 
· Eyyühüm Ahmet Ef. 

Mahmut ağa 
Ömer Avni 
Bodrettin 
;, .. .. 

" Camiikebir 

" B. Ayazma 

.. 

.. 
Mektep 
Çayır başı 

,, 
Orta 
Kayık isk~lesi 

Havuz kapısı 
Kayık iskelesi 
Mektep 
Havuz kapısı 

~2 

48 
6 

15 

8 
"43 

7 
~ıı • 
:u 
41 

'3 
efendi odunluğu arka yeriııcle. 
Kayık islce1e$i. ,, 
FermiMcilcr 

Mahmudiye 
Ufak köprü 
Bademlik 
Dolma bahçe 
Mezarlık. 

" 
" .. .. 

Turabi baha 
., 

B. Ayazmıı 

118 

2l9 
U l 3S 
.ss sı 

221-"'2!3 

5 
l 5 

10 

Du"kkfın. 

,, 
., 
., 

Arsa ve iskele. 
Hane l / 3 hisae. 
.ATdiyc 

Müfrez 200 zira -arsa. 
50 

Hane. 
300 21rağ arsa. 
2so ,,. 
300 metr~ arsa. 

" 

ısg ımem ımura'ba.ı arsa. 
Diı'lCkAn. 

.. 
Hane. .. 
n'Ukkin. 
Oda. 

.. 
... .. 

:Dükk5n . 
Dilk'kin. 
~hır 

len kağıtlI kapıların yağlı ve tavanla-·--------------·· 
l"Irun da. ikalemk!r boyalı olduğu. Bi. 
tinci kat duvarlarını · dahilen badanalı 

ratlkrazlar Tehvlller " 
Ortaköy ,, U 

.Külhm'*1en 
H~mam içiade .S oda 
D6"ha. • 19SS T.Bor. J 18 47.:i l:lektrtır -

Tophane Çavu~bap Topçular !94 / 386 
Hacı mimi Şehit Mehmet P. cami altında 6 

" Boc!n&M 
tavaıı vo kapıların yalı boyalı bulun. 
Ciuğu, hane heyeti umumiye itibarile 
kullanışlı ve kullanılabilir bir halde 
olmakla beraber esas itibarile bakım
arz kaldığr penceııc çerçevelerinin ta. 
!?lire muhtaç bulunduğu bahçenin ba_ 

• • • • D 17 92.l 1'ram'l'lt7 F' -
• • .. .. m 18 - Rıhtım - Feriköy 

Beıikta, 
Tophane 

Pangaltı Franaız mezarlığı kar.§ı&ında.. l 09 Dôlt'kin. 
Llttk.DahJ11 9.:i - • Aıwtolo t (O ô:> Tilrk Ali imam Ali 98 Hane. 

• Ergen! ı.tlk 95 - • A.ııadolo D 4.0,s:> 
l92tl ,. .. 00 Aııadoln m ·-

S. Beyazıt Cami 4 / 280 
Süheyl bey eski ayan binuz yanında 110 

Dük kin. 
,, 

8. Erzurum 1)7 - KUme.WJ A ü- .. S. Beyazıt ,.. Cami 10/ 12 
'Mektep maM!li (Hw) 
Arısa 

kırnsrz ve metruk bir vaziyette olduğu ve ---------------
hanede elektrik tesisatı mevcut oldu. 

Kabataı Ömer Avni Dolmabahçe 197-205 Dük kin. 

ğu, Şalcı sokağında 2 No. lı ahırında: ~---·.-..--5•A•L•I-..~---.. 
Zemin katında iki bölilkten ibaret bir Takvım 22 Haziran'23 Haziran 
ahır ve abınn üstünde bir bölükten ======:it 3 R. Ahır t 4 R. Ahrr 
ibaret bir samanlık ve ayrıca bir znik_ GllD dolUfU 

4 28 
4.29 

tar avluyu ve avlunun üç cihetinde iş- GllD batıfı 19,44 19,44 
bu gayri menkule ait hudut duvarla_ sabah nam1t.z> 3,00 3,00 
rını müştemil bulunduğunu ve hane- ogıe namazı 121!' 12.16 
tıin kıymeti muhammenesi (6526'5) [kindi ııauıuı 16,16 Iti,16 
., lt b k Akiam namazı 19,44 19.44 ""'tt tiin beş YüZ yirmi a ı uçu ve Yata D&m&Z1 21,47 21,48 
ahırlığın kıymeti muhammenesi de ım.u 2,07 2,08 
altryüz altmış iki liradır. Tellaliye ve Yıtmceçeng11nlerl 173 174 

ihale pulu ve yirmi senelik taviz be. ~Y.ıım_1ıta1_an_cunı __ er1..ı.-.1•9•2-..__1_9_ı_.,;-1 deli müşteriye ait olmak üzere 

" 
Beyoğlu 

" 
" 
" 

Galata 
Şişli 

Galata 

" 
" 
" Tophane 

Galata 

" 

{ 

" 
Kuloğlu 

" 

" K. M. Çelebi 
Kemankeş 

Mecidiyeköy 
Şahkulu 

" 
S. Beyazıt 

" 
İlyasçelcbi 

Yenicami .. 

" 119--~0V 
Ağa hamamı 3 • üncü Valaflıan ~ c1l 

,, lt ,, .. 4 

•• .. " " 7 
,, " 

Telgraf 
Çömlekçi 

Kule kapı 

" 
Yenişehir 

" 
Ferminccilcr 

9 

13/ 19 
12 

9/11 
24 aparlıma.run 'S-ünı:ü 

" .. 

- 22/ 1 
31 
40 

12/ 14 
124/33 

• 39 

DUkkin. 
dAucsi. 

" ., .. 
Kagir hıınc 
Apartıman 

Garaj 
daimi 
Dükliıı. 

•• 
~ 

imam mqruta hanesi 
Dükkan. 
Yazıhane 

:tnuhanunen kıymetinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesile bera_ 
her talip olanların 26/Temmuz/ 937 
tarihine müsadif pazartesi, günü sa. . 
at 14 den 16 ya kadar 937 / 27 No. ra. .

1 

Sile müracaat ey lemeleri ve artırma 
§artnamesini 20 gün sonra herkesin 
görebileceğini ve takdir olunan kıy-

Kasım paşa 

Beyoğlu 

Galata 

Eyylihüm ·Ahmet 
Hüseyin ağa 

M . .Ali pap han alt kat 
efendi camii şerif 
Caddeikebir 

3 / 1 
197 
24 

Baraka 
apartımanın 4 cü daire 
()da. S. Beyazıt 

,, " 
" 

Emek yemez 

altıncı V:akf Han 5 ci lı:at 
,, 

" cami ittisalinde 
34 

2 " .. 

ôGLE NEŞRİYATI: 

Yukarıda yazılı Vakıf mallar 31-Mayıs-938 sonuna kadar kiraya verilmek üztre arttırma1arı uzatı\mıştır. istek· 
lilerin 28-Haziran-937 pazartesi günü saat 14,30 ıda Beyoğlu VakıOar Direktörlüğü Akarat kalemine gelmelui.(3556) 

?netin yüme yetmiş be!'ıini bulmazsa saat 12,30 Plı\kla Türk muııikl!i. 12,50 

en son arttiranm taahhüdü baki kal_ Havadis. 13,05 Muhteıır plı\k ne,rlyatı. H,on 

hlak Uuırc 15 gtin daha uzatılıp fazla_ Son. ı--- KURUN _ ... ı 
, lstanbul Relediy~si . ilanları . •ına talip olana 11/Ağustos/937 tari- AKŞAM NEŞRl\"ATI: 

bine milsadif c;arşamba günU aynı sa. saat JS,SO Konferans Beyoğlu halktwln • 
ABONE TARi FESi 

atte kati iahlesi icra kılınacağı ve den naklen Rc~at Kaynak tarafından (Türk 
fllozonarından Farabl hakkrnda). 19.30 

lllezkur gayri menkul Üzerine ipotik PlCı.kla dans muıılkls!. 20,00 Belma ve ar -

1'1t>mleket 
itinde 

Hernlekcl 

dışında 

6ahibi ulacakhlarla diğer alakadarla. ltadaşları tarafından 'l'Urk musiklsl ve halk 
l'Jn haklarım ve hususile masraf ve şarkıları. 20,30 Ömer Rıza taraf1ndan arap. 
faize dair iddialarını evrakı müsbite- ça 6öylev. 20,45 Cemal K!mll ve arkadaşla· 
lerile 20 gün zarfında bildirmeleri aksi n tarafından 'rilrk muslkial ve halk şarkı· 

ıarı (Saat ayan) 21,15 Radyo tonik dram 
takdirde satış bedelinin paylaşmasın. (Laboheın). 

Aylık 

S nylık 
6 ·~lık 
Yıllık 

00 
:?60 
,75 
900 

U5 Kr,. 
ıU!S K,,. 
120 K f3. 

1800 Krş. 

Tarifesinden Balkan blrlitl için ayda otuz 
kuruş dU§Ulllr. Posta birlltine. gtrmlyl'n 

yerlere ayda yetmiş beşer kuruş 
unımedlllr. 

dan hariç bırakılacakları ili'in olunur. sut 22,1~ Ajans ve borsa. haberleri ve 
(V. P. 1477) erteal gUnUn programı. 23,30 Plı\kla sololar, 

opera ve operet parçaları. 23,00 Son. 
lstanbul iWrdü ııcii icra mcmurlu

Yıoıiunı : 
Bir bo~tan dolayı mahcuz olup pa. 

l'aya çe\Tilmes ine karar verilen iki 
adet elektrik motörü, kırma makine. 
ili, su banyosu, toprak kurutmağa 
XlıaJı!us fırın. Bir prese, bu ay:ın 24 
tlncu pezı;cmbe günü saat dokU?.dan 
itibaren açık artırma ile satılacaktır. 

O, gün kıymeti muhammenesi üı;e
:inden % 75 bulmadığı takdirde satış 
1kincı artırma günü olan 28, 6/ 937 ta. 
l'ihine :müsadif pazartesi günü saat 
dokuzcian itibaren tekrar ~~ tılığa çı. 
Itarııaeaktır. 

Taliplerin Karamürsel paşa cadde
~!tıde köprü başında 124 No. lI ima. 
1
athancde o günlerde hazır buiunacak 
l}ı.crnuruna müracaat etmeleri ilan olu 
~ (22344) 

1LAN 
l!.'m.niyct Sandığı Mildürlüğünd.cn: 
l3eşiktaşta Yeni mahalle Bostallstü 

Sokak 14 de bay Ömer Şi~manoğlu 
18/ 5 936 tarihinde sandtğımıza bı. 
l'aktığı para için verilen 9844 numara
lı bonosunu kaybettiğ:ni söylemiştir. 

TUrkltealn tler posta merkl!.&lnde 
&:URUN• abone yazıhr. 

-----
Adrea del'ifUrme UereU 2:1 kuru~tur. Sıııtanahnıet it.çüncil hukuk mahkc • ._ __ .,.. _________ _. 

mesinden: Jstanbuı yedinci fora mcmurluğıoı. 
Davacı 1stnnbulda Bahç~kapıda Taş drın: 

handa. 'l1e\'.fik tarafından 1stanbulda Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa· 
Aksarayda Yusufpaşa polis karakolu tılmasına karar verile~ masa ve san. 
kar§ısında berber dükkanı bi•:isiğinde dalye vesair gazino eşyası 24, 6 937 
94 sayılı evde oturan Rauf aleyhine gününe gelen perşembe saat 16 dan 
37 / 852 No. 1ı doı:ıya ile açılan elbise 17 ye kadar Beyoğlu İstiklal cnddcsin
bedelinden 87 lira alacak da.vasının de 3• No. lı Gillbahçe içinde hazır bu
cari duruı;;masında müddealeyhin ika- lunacak memur tarafından açık artır. 
metgahı meçhul bulunduğu mübaşir ma suret.ile ıatılacağı ilan ::ı!unur. 
tarafından verilen mesruhattan anla. (22351) 
şılmış olmasına binaen yirmi gün müd -------1::-I:--A-;--N- ---- -
detıe ilanen tebligat icrasına ve mah . /3 tanbul asliye ikinci ticaret mcıh. 
kemenin 13 temmuz 937 ı,;alt gününe 'Joomainden: 
saat :11 de talikına mahkemece karar 
vcrilmt9 olduğundan yevmi ve vakti Müteveffa Bodos Sakalakcı oğlu va. 
mezkurda mahkemeye gelmediği ve risleri madam l\:atina Yuva.n, Niko vc
vahut müsaddak bir Yeki! göıderilme- kili avukat Ali Semih tarafından Bey 
diği takdirde gıyaben mahkemeye de. oflu Aynalı çe§llle caddesi No. 36 da 
vam ve karar verilecefi illnen tebliğ Leonldu Piçkopuloa zimmetinde ve. 
olunur. ( 2Z!4S) raset yolu ile ve emre muharrer iki 

Yenisi verileceğinden eskisinin hükmü 
olmayacağı ilan olunur. (22343) 

kıta ıenet mucibince alacakları olan 
dört yüz liranın tahsiline dair açılan 
davada: 9l 4f.937 tarih 937f.::2·12 No. 

. .. . . 

itfaiye teşkilatına evrat alınacak ur. A§ilğıdaki şartları hal.ı olanlar scsaiki
lc Fatih itfaiye müdürlüğüne müracaat etmeleri ve san'atkar olanlar ile mızıka· 
cıların tercihan alınacakları ilan olunur. 

ı - Yaş 25 ili 35 olmak. 

2 - İlk mektep tahsili gördüğüne dair vesaik lbraı: etmek. 

3 - Askerliğini ifa etmiş bulunmak. 

4 - Boyu 1,6S den aşağı olmamak. (fU (3571) 

Keşif bedeli 4586 lira 44 kuruş olan Büyükcl('re meyva enstitüsü bahçrvın 
yetiştirme btnası ile ambalaj dairesinin tt.miri açık eksiltmeye konulmuştur. Ke-

şif evrakı ve şartnamesi levazım müdürfüğünde ~&ülebUir. İstekliler 2490 No. 
lı kanunda yuılı vesika ve 343 lira 98 kuruJluk ilk teminat makbu.r: veya mek· 

tı.:bilc beraber 5-7-937 pazartesi ıünü uat 14 te daimt encümende bulunma • 
lıdırlar. (i) (3495) 

Beykoz.:ia Şahinkaya caddesinde 2 
N. lı dükkan. 

Biiyükderede Büyükdere caddesinde 
90 N. h kahve karşısında 67 metre mu -
r~bbaı arsa. 

Büyükderede Büyültdere caddesin • 
de 209 N. h kahve karşısında 104 met
re murabbaı arsa. 

Senelik muhammen 
kirası 

60 

13 

10 

ilk teminatı 

'4,50 

0,98 

0,75 

Yukanda semti, senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan 
mahaller teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 seneleri mayısı sonuna kadar 
ayrı ayrr kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş ise de belli ihale gü • 

nünde giren bulunmadığm:ian artrrma 24-6-937 perşembe gününe uzatılmıı
trr. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında g6ste-

rilen ilk teminat makbuz veya mektubi le beraber yukarıda yazılı günde saat 14 
de daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1.) 3 49~) 

lu dava arzuhal sureti müddaaleyhin / 

ikametgahının meçhuliyetine binaen ı 
bila tebliğ iade kıJınmı§ olduğundan 

il:inen tebligat icrasına karar verilmiş 

olmakla keyfiyet tebliğ makamına ka· 
im olmak ilzcre ilan olunur. (22346) 
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Son Moda Kumaşlarla Ucuz, Şık ve 
TALON 

dayanıkl1 

YALNIZ GALATADA MEŞHUR E 
Elbise Mağazasında Bulacaksınız HAFTALIK 

T ediyatla. dahi muamele vardar. Telefor 1 43503 

Çünkü ASPİ R i N seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrıla ra karşı 
t~iri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

{ isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen . 
kasına dikkat ediniz. 

. 
mar· 

P. T. T. Levazım müdürlüğünden 
Takımın Muhammen Muvakkat Münakasanın ıckli 
Cinsi Adedi Bedeli Teıninat 

Polis Grisi 875 15750 1181,25 Kapalı zarf 

" " 190 3420 256,50 Açık eksiltme 
Nefti 155 2790 209,25 

" 
,, 

1) - İdare ihtiyacı için yukanda müfredatı yazılı 1220 takım elbise ve 
kasket satın alınacaktır. 

2) - Eksilt/neler her kısım ayrı ayrı olmak Üzere 1 Temmuz 1937 Perıem· 
be günü saat 15 de Ankarada P. T . T. Umumi Müdürlük satınalma komisyo
nunda yapılacakbr. 

3) - İstekliler kapalı zarfta, teminat makbuz veya banka mektubunu, Tica
ret odası vesikasından baıka 3297 aayıh resmi gazetede yanlı müteahhitlik ehli· 
yet vesikasını ve teklif mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını o gün saat 14 
öe kadar mezkUr komisyona tevdi cyliyeceklerdir: Açık eksiltmelerde, teminat 
makbuz veya banka mektubu ve sair kanuni vesaikle beraber saat 16 da müra
caat edeceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım Müdfülüğünden İstanbulda 
P . T. T . Ayniyat §Ube müdürlüğünden parasız verilecektir. (1543) "3342,, 

Emniyet Umum ~üdürlüğünden 
1. - Eldeki örneği ve şartnamesindeki vasıflar dairesinde zabıta memur • 

lan için (1500) adet madeni Tulga xapalı zarf usulile 5-7-1937 pazartesi gü • 
nü saat on beşte satın alınacaktır. 

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

3. - Eksiltmesine girmek isteyenlerin (900) liralık teminat makbuz veya 
Banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve(2490)sayılı kanununun 2 nci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat (14) de ka
dar komisyona teslim etmi§ bulunmaları. (1600) (3443) 

Universite Rektörlüğünden: 
Bugünkü 22 Haziran salı günü saat 15 de Tıp fakültesi birinci dershanesin· 

de ecnebi profesörler tarafından serbest konferanslar verilecektir. 

Mevzular: 
Prof. Tricot - Roycr "Belçika" -Tıbbi Folklor. 

?roi. Gomoin "Romanya'' - Sempati Cerrahisine ait noktainazarım 

Tıp talebesi ve hekimlerin buyurm aları. (3574) 

Bahlbl: ASW US Neartyat D!rcktörU: Refik Ahmet Seveııetı 

Sua · ·e Plajı 
Sine asında 

Montekarlo Geceler i 

Adalar sulh. tnahkenıe."tüulen.: 

lstanbulda Kondros hanında 1 No. da 
iken elyevm ikametgahı meç!'ul Sami 
Antakiye. 

Sami ile §ayian ve m:.iştereken mu. 
tasarnf bulunduğunuz Büyükadada 

Nizam caddesinde eski 40, 42, 48 No. 
lı arsanın gayri kabili taksin: olduğun 

dan açık artırma ile satılarak euyuu. 
nun izalesi hakkında sözü geçen Sami 
vekili LUtfinin aleyhinire açt ığı dava 
üzerine daveti kanuniyeye icabet et. 

J anda rma (iene l Komutan lığı Ankara 
Sat ın a lma "omlsyooundao : 

1 - Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek olan cins. rn~: 
dar, tahmin bedeli, ilk ·teminat, alım tarzı eksiltme gün ve saatleri a;ağıda yaıılı 
dır. 

• t fi 2 - İsteklilerin şartnamelerinde yazıldığı şekilde belli günde temına 

teklif mektuplarını komisyona vermiş olmaları. (1603) (3444) 

Cinsi mikdarı Beherinin tlk teminatı Alım tarzı Eksiltme g~ 

Zincirli §aplı 

yular başlığı 

Naftalin 

Cağ torbası 

fi.ı tı saat 
937 ,il' 3475 Ad ; 250 Kr. 651 L. 56 Kr. Kapalı zarf 3/ 7/ 

0 marteıi 1 

800 liralık 33 Kr. 60 L. T Pazarlık 5/ 7 / 937 1"
0
' 

. ı 
r.ırtesı 

218 Ad; 150 .Kr 24 L. 53 Kr. Pazarlık 5/7/937 P" . ıs 
zarıesı 

mediğinden hakkını~a gıyap karan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

verilmiş ve duruşma 25/ 6/ 937 tarihi
ne milsadif cuma günü saat ıp na bı. 

rakılmıştır. Celbedilen tapu kayıdı 

tetkik edilerek ehlivukuf m.ırifetile 

gayri menkulün keşif ve takr!ıri kıy. 

met muamelesi yapılmıştır. İşbu ila
nın neşri tarihinin ertesi gününden 
muteber olmak üzere bir ay zarfında 

itiraz etmediğiniz muhakemeye kabul 
edilmiyeceğini tebliğ makamına ka. 
im olmak üzere ilan olunur (22343( 

• Su iye Plajı 
2s Haz;ran Çar, amba gUnU ak tamı 

•• u Nureddin 
ve arkadaş l ara konseri 

saat 2 ı de başlayacaktır. 

,. ___ Ayrıca dans ve muhtelit eAlenceler __ ..,.. 
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