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i. İnönü bugün Suriye Haydut Reisi 
Başvekilile görü Ü)'Or Diri veya ölü olarak 

Anlaşmanın tatbikatı için iki devlet arasında samimi Y &kalanacalcb 
bir teşrikimesaiye ihtiyaç vardır Seyit Hizayı gizlendiği mağaradan ,,11a!-ma 

Surlyeden bekledıQimlz hüsnünlyete, dostluQa, dürüst- için tagyareleı 
ıaoe mOstenıt olan muameıeıerımızın karşılıQını görmektir haıeket etıl 

Elbiz, ZS (Şark mmtakaıına huıı.ı-

B a Ş e k •ı ı ' ıl ıurette ıi<len arkadatmuzdan) -V Dün bildirdiiim gibi, Dersim aerger-
delerinin ııimdıklan bUtün urp dai· 

Dahiliye ve ıu kıtalanmmn eline ıeçmiı bulun
maktadır. 

Milli Müdafaa 
vekillerimiz 

BugDn ıehrlmlzde 
Ankara, 25 (Telefonla) - Baı· 

Hkil İsmet İnönü ve Dalıiliye Vekili 
ve P•rti Genel Sekreteri B. Şükril 
Kaya bu akşam ıaat 15,30 da husuıi 
trenle lstanbula hareket ettiler. 

Vekillerimiz iıtasyonda Meclif' re
isi B. Abdülhalik Renda ile Vekiller, 
nıebuslar, generaller, btlyük hükii· 
met memurlan ve kalabalık bir halk 
tarafından uiurlanmııtır. 

Adliye Vekili ve Hariciye Vekile
ti ,·ekili B. Şiikril Saracoğlu ayni 
trenle Gazi iıtaıyonuna kadar bera· 
her ~tmiıtir. 

Dahiliye Vekili f.ıanhulda birkaç 

ı-:-::::~~:!~~~~~~I.!~,-~=-~-~--.... ----rimıze .. fa= o aa ıflili eera-
:•--~ye l!aıvekili Cemil Mir hatine çıkacak.nr. 

lllıiG kahul edecektir. Diler ta. - · Haber ••Hdiğiıae- göre Hariciye 
raftan yine hariciye ıiyui müıte- Vekilimiz dokk>r Araı· Tahrandaiı 
fU1 Nmn~n Menemencioilu da Mo11konya muvasalat ederek Dahili
Svriye Baıvekili ile aynca ıörü - ye V.ekilimiz1e bir)qecek ve iki hü· 
J!!-!ktİr· Bu mülakatlar esnuında 'kftmet adamımız dost Sovyetler Birli
tal;il olarak Türkiye ile Suriyeyi ği ile temaıılarmr yaptıktan . sonra 
•Ülralandıran meseleler, bilhaua memleketimize birlikte dönereklerdfr. 
Hatay vaziyeti mevzuubahıola. MIT .. TJ MtlDAFAA VEKiLiMiZ DE 

GELiYOR 
caktır. Hususi trenin hareketinden bir 

Biz ıerek Türkiye, ıerek Su • müddet sonra mutad ı 9,45 trenine 
riye devlet adamlan arasında vu· bağlanan bir huıusi vagonla Milli 
lmhulacak olan bu temaılan mem Müdafaa Vekili General Khmı Özalp 
nuniyetle kaydederiz. Çünkü Ha - da f ıtanbula hareket etmiştir. 

Suriye BQfvelcilf Ue Hariciye na=ın 

Suriye Başvekilile 
Hariciye Nazırı 

'IUl•ten , .. ,, ... ~ ...... .. , .......... ". 
h•telctlle8t ". 

tay meselesi 'te Suriye huclut em - Bu akıamü ekspresle Hariciye 
niyeti itinin Türkiye ile Framayı Vekaleti aiyui 1na.tepn B. uman fSonıı: Sa. 6 Sü. 4) 
al&blandıran cihetleri tamamile Menemencifilbl da lıtanhula hareket ~----------

(Bomı. aG .J Bil, 5) etmiştir. 

Romanya Krah Lehistana gidiyor Bugünkü sayımız 
,.. lı•vemlzle blrlllıte 

Kral Carol ve velialıı Jlariciye Ntmn An&oneaco 
Bükrq, 25 (A.A.) -Kral Karo) lıiatan Cumhurreiıine iadei zi~ette 

hmnda veliaht Mihail, hariciye na· bulunmak üzere bugün V aııovaya 
ıın Alıatoneako ve hariciye müıtep· I hareket etmiıtir. 
11 c:eBeral Glatz olduiu halde Le-

•• 
--..--------......, 4 ..ı.vı.JU .. A..L.A.UWU.:.ı..ıw 

Çocutunuzu 
baogl okula 
vereceksiniz 'l 

llk9ku aragirme 
şartları nelerdir? 

llkolndl•rdan n•••I 
teed.lmeme ellnır 7 

(Y a:uı 4 üncüde) 

Va ölü, Va diri 
Gangster Vebası denilen bir numqralı hal 

düşmanı Dillinger ve çetesinin J,.agatı 

Buıün Uç tayyare filomuz Seyit 
Rıaayı ıizlendiii mataradan çıkarma~ 
için hareket etmittir. 

Verilen lrat'f emir tudur: Seyit Rı
za diri veya C:ilU olarak yakalanacak
tır. Bu vaziyet Jrarııımda haydut rei· 
tinin tealim olacafı umulmaktadır. 

Günde kaç: tif 
vakası oluyor? ., 

Hergün tesb ildı . m~k,Jarın 
mR.halle. e ~er.,,.ber. 

N eşredilıı.ıeiim ıstıy9ruz r 
. . . • . ' ' (Y~m 6 iNcı •!iı1ada) 

• 

. 
· 18 bQyQk seyıfa içerisinde 

birçok gQzeı yaaıfar. :· 

Bir aslan tarafından takip 
edilmektense .... · 

CWHlbl Alrlk•J• ••J•h•I JltP•n bir lftglllz 
pllo!unun llOm . ... ldkalan · 

~erde bulduğum 
yıldızlar 

M••hur bir eınem• repsıru rlll&Hk tat1•nt 
ın-l•n ne•ıl ketfelllllnl enlelıyor . . 

Mahkemenin mehabetini bozan 
f'obra yılanı 

HIMlsten faklrlwl •r•Hlde bir rlportaJ 

Sinema, manken kadınlar ve 
karikatür sayıfalarından başka: 

i.Kısa da.ıgaıarın esran 
anıaşılabltecek mı? 

• n sa 
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devletler Komşu -._ .. - ~ -
DOST IRAK 

ırakta ordu, maarif hayatı, yollar 
ve bugünkü vaziyet 

·Benziıi·Ve petrol ucuzluğu 
. tatbika-. başlandı 

Dış Bakanımı' Rüştü Arasın ·r Irak dış memleketlere birçok ka-
Şark paktı etrafında konuşmak üze- ra ve hava yollarile bağlanmıştır· 
re bulunduğu Jrak, birçok medeni- Türkiye ile T oros ekspresi vasıtasile 
yetler görmüş ve yetiştirmiş b~r merbuttur. Kara otomobil yolları 
memlekettir. Her gün biraz daha Bağdadı Şama, Hayfaya, Tahrana, 
fazla ilerliyen hafriyat Irakta mede· Halebe ve J\Iedineye raptetmekte· 

Benzin ve petroldan alınmakta o

lan gümrük resmi ile istihlak verg!si
ni indiren kanun dün resmi gazete::l,. 
intişar etmiş. buna ait resmi emir <le 
bütün gümriiklerle berabor İstan')ul 
gümriik başmJdürlüğUne de gelmiştir. 

bah ilk iş olarak gümrük başmüdürlü
ğü, keyfiyetten alakadar. büt?:.in mii~s· 
sescleri haberdar etmiştir. 

Bundan evvel benzinin kilosu iç;n 
gümrük resmi olarak 13, 13 kuru§. pet
rol un kilosu isin de 12,60 kuruş alın

makta wi. Yeni kanuna ,göre, benzinin 

kilosu 6 kuruşa, petroluıı kilosu ~13 
2,50 kuruşa inmi§tir. 

' Bu fiyatlar, malın gümrük kapısm· 
dan çıktığı andan itibaren olan fiyat .. 
tır. Bittabi. müesseseler ve onlarla iş 
yapan mutavassıtlar da pek basit bir 
ticaret kaidesi olarak nakil ve kaza ·c; 
masrafı adile bu fiyatlara bir zam ya· 
pacaklardır. 

niyetin çok eski olduğunu göster- dir. 
mektedir. Mer:aleketin geçirdiği bir lrak, Bağdad merkez olmak Ü-

çok istihalelerden sonra arablar is- zere, Avrupa ile Asya arasınd::ı 
lamiyetin ilk senelerinde lrak'ı tek- miihim bir hava merkezi teşkil et
rar fethetmişler ve burada Hülefayi mektedir. lmperial Airways, Air 
Raşidin, Emeviler ve Abbasiler za- F rance, K.L.M.. Luft Hansa, Mı
manında hüküm sürmüşlerdir. Ta- sır hava şirketlerinin tarrayeleti 
vaiI:i Müluk devrinden sonra Irak, Iraktan muntazaman geçmekte ve 

Osmanlı imparatorluğuna intikal et- lrak'ı Mısır, Şam, Malbourne, Cai· 
mistir. Harbi Umumi neticesinde kutta, Amsterdam, Londra v~ 
lnğilizler tarafından istila edildikten Parise raptetmektedir. 
sonra 1921 senesinde merhum Kral Bağdad ve Basrada Dünyanın 
Faysal arayı umumiye ile Irak kralı en modern tayyare istasyonlarındar. 
intihab olunmu§ ve bu suretle şim- iki sivil aerodrom mevcuddur. 
<liki Irak devletinin temeli atılmış- Irak'ta posta telgraf ve telefon 

teşkilatı haddi kemale ermiş dere
tır. 

1raklılar fngilizlerle uzun siyasi cede muntazamdır. Bağdadla bü-
mücadelelere giri§mişler, ve en ni- tiin liva ve kaza merkezleri ve mü-
hayet 30 haziran 1930 tarihinde him nahiye merkezleri arasında te· 
Irakla lngiltere arasında akdedilen lefon hatları vardır. Bağdadla Su-
muahede neticesinde 1932 tarihind~ riye ve Hayfa arasında bir telefon 
Cemiyeti Akvama dahil olarak, ta- hattı ayrıca mevcuddur. Avrupamn 
marn istiklalini kazanmıştır. ekseri memleketleri ile telefon mu-

İDARE TARZI: 

lrak'm tarzı idaresi demokrat, 
parlamanter ve meşruti krallıktır. 
Kuvvei teşriiye meclisi mebusan ve 
ayanın elindedir. Meclisi mebusan 
azası iki derece ile ~hali tarafından 
intihab ve meclisi ayan azası da 
Kral tarafından tayin olunur. Kuv
vei ~craiye kabinenin elindedir. Ka
Hine Başvekil ve yedi vezirden te
§ekkül eder. Başvekili Kral intihab 
eder ve diğer vekillerin intihabım 
Başvekilin reyine bırakır. Kabin~ 
parlamento önünae mesuldür. 

lrakın nüfusu 4 milyon, mesa
hai sathiyesi 400 bin küsur metre 
murabbaıdır. Merkezi hükumet o
lan Bağdad şehrinin nüfusu 400 
dindir. 

haberesi mümkündür. 

MAHKEMELER: 

Irakta adli teşkilat ve mahkeme
ler de çok muntaznmdır. Bağdadta 
bir temyiz mahkemesi ve mi.ihim li
va merkezlerinde birer istinaf mah
kemesi ve kaza merkezlerinde bi -
dayet derecesinde münferid hakim
likler vardır. Hakimler adliye ve
kaletinde mevcud ve hakimlerden 
mürekkeb bir heyet tarafından in· 
tihab ve iradei seniye ile tayin edi~ i' 
lir. 

-u Irak- kendiııine"füttHru~·'bN1 ıpara ' 
sistemine maliktir. Vah1dikıya3i 
bir dinardır. Bir dinar altı Türk li
rasına muadildir. 

1rakın bu seneki bütçesi beş mil
yon küsur dinara baliğ olmuştur. 
lrakın senevi bir milyon dinara ba
liğ olan petrol varidatı bu bütçeye 
girmeyip imar islerine mahsus olaıı 
fevkalôde bütçeye dahildir. 

PETROL: 

Irakta zengin petrol. asfalt, kü-

İşin ehemmiyetine binae:ı dün -:;a-

Günlerin peşinden: :· · 

TAHT ADAN PARA 
Arr.crikada Blain şehri belediyesi uğradığı mali zorluklara çate 

olmak iizere hükumetin mi.isaadesi ile tahtadan para yapmış, bu 
~uretle yaptığı 150.000 dolarlık parayı mecburi oıarak tedavüle 
çrk~rmı~. Bir mi.iddet sonra bi.itçe müvazcnesi hasıl olunca bele
c!iye idaresi tahta paraları hakiki dolarla deği§tirmek istemiş. F akal 
riyasaya .... çıkarılan 1 50,000 dolardan yalnız 50,000 i getirilmi_ş ve 
c!eğiştirilmi§. Geriye kalan 100,000 dolar beleôiye için fevkalade; 
irad kaydolunmuş. Bundan sonra \ 00,000 dolarlık tahta parala· 
rın nerede kaldığını anlamak ıçın tahkikata girişilmi§ ve anlaşıl· 
mış ki yüz bin dolar kıymetinde olan tahta paral~r her cins mes
kukattan nümune toplayan meraklı diinya kolleksiyonculan tara
fından altın mukabili olarak satın alınmış imiş! 

Dilimizde mesllUr bir tabir vardır. Hayat ~anatında mahir ohm 
ve herhangi bir -sahada olursa olsun geçinme yolunu b"ulan adam· 
lar için: "Parayı taştan çıkarır., deriz. Amerikalı Bla!n beledi
yesinin bu mnvnf fakiyeti de şunu isbat ediyor ki idare sanatında 
:nahir olanlar icabedince parayı tahtadan da çıkarıyor! 

Hasan Kumçayı 

kürt madenleri bulunC:luğu gibi ayni f ki alcl?enin ~dedi 50 bi~i bulmuş
zamanda demir, kurşun, bakır, al- tur. Kız ilk mekteblerinin adedi İs~ 
tm ve gümüş madenleri bulunduğu 1 20 olup bu~larda da 20 bin talebe 
son yapılan ıetkikattan anlaşılmış- okumaktadır. Kiz \'e erkek ilkmek-
tır. Bunlar yavaş yavaş hükumet t~blerinde muallim adedi iki bine 
tarafından işletilecektir. yakındır. Otuza yakın orta mek-

lrak, ziraat :usullerini fennilc~- teblerde 4 500 kız ve erkek talebe 
tirmek için çok gayret göstermekte- vardır. Bağdad, Basr~ ve Musulda 
dir. Nümune çiftlikleri kurulmuş - beş lise yüksek mekteblere talebe 
tur. Laboratuvarlar memleketin zi- yetiştirmektedir." · 

.. • • • • t. -

rai mahsul~tmJ ızenginle.ş•inneğe ça- "t':L ~!Ün Irak qnekteblcrinde izci 
lışmaktadır. ~ım 1~ teşkilatı mevcuddur. Son zaman -

. ,,f;r~J ii§l\i..n.<k. : futın; 1:sulapm larda gençlik ask.eri teıkilatr ihdas 
'tanzim eden meşh4-r Hindiye barajı . c:Clilmiıtir. Orta mekteb talebeleri 
büyük bir fayda temin etmektedir. her hafta birkaç s~~t askerlik dersi 
Diclede de Kiitiilemare yakınında almaktadırlar. • · 
bir sene sonra ikmal edilecek ve.bir 
milyon beş yiiz bin dinara ;ıpal .ola: 
cak Garraf barajı inşa edilmektedir. . 

MAARlF: 

Irak, umumi bütçesinin yüzde 
11 ni ıı;aarif işlerine tahsi~ etmiştir. 
Erkek ıptidai mekteblerinin adedi 
450 ye yakındır. Bu mekteblerde-

Maarif vekaleti 5pora çok ehem
miyet vermektedir. Spor hayah 
"I.r.akta biiyi.ik birıhızla genişlemekte-
.dir. · 

Yapılan hafriyat neticesinde çok 
zenginleşen Irak müzesi bütün alim
lerin nazarr dikkatini celbetmekte • 
dir. Ayrıca bir .de Arab asarı mü
zesi açılmıştır. 

Bu zamma rağmen fiyatlar yüzde 
elli deni!: cek ehemmiyette inmektedir• 

Dün benzin satı} yerlerinde, dü.ıe 

kadar 125 kuruşa satılan bir "ş:ş-: .. 

benzin yani 5 litre 85 kuruşa satılr.ı:ı· 

ğa ba,ıanmıştır. Bu suretle şişe başı:t:J 

40 kuruş bir düşüklük görülmüştür. 

Litrede 8 kuruş tutan bu ra~ııx> 

arasında ~ayanı dikkat olan bir nokta• 
şirketlerin kanunun tatbiki mevzuu 
bahsolduğu sıralarda ilave ettikleri 
bir kuruşun kaıdmlmamış olmasıdır. 

Alakadarların söylediğine göre: 
benzin fiY.atlarrrun indirildiğine dair o· 
lan kanunun henüz belediyeye tebli~ 
edilmemiş olması, bu kabil uygunsuz· 
luklara meydan verecektir. 

Belediye, ihtikar yapılıp yapılmaJı• 
ğının tetkikine henüz başlamamışttr· 

Emir gelir gelmez belediye zabıtası :n· 
aliyete geçerek bütün şehirde ara~

tırmalar yaparak kanuna aykırı hare• 
ket edenleri şiddetle cezalandıracaktır· 

Bundan başka ağlebi ihtimal benzin v~ 
~trol fiyatlanndaki bu yüzde ellı 
gümrük resminin indirilmiş olması o~· 
layısile Karadeniz nakil vasıtalarınd~ 
yeni bir tenzilatlı tarifenin tatbiki hu• 
susunda tetkikat yapılacaktır. 

Diğer taraftan dün sabahtan itib:J• 
ren gaz fiyat:"\n da ucuzlamıştır. Türle 
petrol ~irketi kilosu 22 kuru;tan şi'11• 

diy) ~adar attığı petrolu 16 kuru~!t 
satma~a başlamt§tır. Bakkallar d~ ı:\r; 

1 k'etten ~ldı'Iı:ıa1;ı gazı 20 - 40 para kRr 

ile satmaktadır. 

Halbuki, bakkallar da, yeni fiyatı 
gözönün.de tutmak ıuretile ona gö:""C 

bir nisbet yaparak mesela; 17 kur.·~a 
satmalan icap etmektedir. Bakkallai111 

ellerinde stok olmadığı cihetle zar:ı' 
etmeleri ihtimali de düşünülemez. 

300 kuruşa olan büyük teneke gl°' 
270 kuru~a. 120 kuruşa olan küçük te• 

neke de 85 kuruşa indirilmiştir . 

Irak'ı Dicle ve Frat denilen iki 
biiyük - şimalden cenuba - ne
hir kateder. Bunların etrafındaki 
arazi fevkalade münbittir. Bu iki 
nehir, mansablarma doğru biribir~ 
lerile birleşerek çok geniş bir nehir 
olan Şattülarabı teşkil ederler ki bu
rada lrakm en mühim limanı olan 
Basra şehri kaindir. 

Jrnk 14 mutasarrıflığa taksim e· 
dilmiştir. Mutasarrıflıklar kayma. 
kamlıklara ve kaymakamlıklar da 
nahiyelere aynlır. 

ORDU: 

. Irak ordusu 3 fırka, bir süvari 
lıvası, motörize gruplar, ve hava 
kuvvetlerinden müteşekkildir. Or
du her gün daha fazla kuvvetlen
ınekte ve motörize edilmektedir. 
Irak biitc;esinin üçte biri milli müda
faaya hasredilmiştir. 

Avrupa endişe·.- iÇinde~~ 
I spci.n .. lJa meselesi bir -düTıya ~Qf bi 

dof uracak m·ı"?~~ · · 

Halkımızın aldanmamaları için bıi 
fiyatları gözönünde tutmaları icap rt· 
mektedir. 

Bağdad'ta orduya lazım olan za
bitle~i yeti!tirmck ~izere bir harbiye 
ve bır erkanı harbıye mektebi var
dır. 

. f ki sene evveline kadar Irak or· 
dusu gönüllülerden teşekkül etmek· 
te idi. İki senedenberi mecburi as
kerlik usulü tatbik edilmektedir. 
Binaenaleyh, önümüzdeki seneler
de Irak ordusu gerek keyfiyet v~ 
gerek kemmiyet noktai nawrından 
evvelki vaziyetine çok faik bir mev
ki İ§gal edecektir. 

YOLLAR: 

lrak'ta 2300 kilometre uzunlu
ğunda demiryolları vardır. Bunlar 
Kerkük ve Musula yakın olan Beci 
noktasını Bagdada 'Ve Bağdadr Bas
raya ve İran hududuna raptederler. 

Şehirlerin arasındaki §oseler 
muntazamdır. Büyük bir kısmı, hu
susiyle arızalı mıntakalardan geçen
leri asfalttır. Bütün miihim şehir
ler arasında muntazam otomobil ve 
kamyon servisleri vardır, 

Sofya "(Huıusi muhabirimiz -
den) - Almanların Leipzig harp 
gemisinden dolayı, · Almanya ile 
ltalynnın ademi müdahale kJmi · 
tesini terketmeleri, Londra siya -
si hamafilinde büyük enditeyi mu 
cip olmuf tur Çünkü, Almanlarla 
İtalyanların Leipzig hadisesinden 
doğan gerginlikten sonra Valen -
cia hükumeti sahillerini müştere -
ken abloka altına almalarından 
korkulmaktadır. İngiliz gazeteleri 
nin yazdığına göre, Alman harbi
ye nezareti, Lüks, Leopart, Ti gar, ; 
ve Köln harpgemilerinin Algeairas 
sahillerine hareket etmelerini ve 
Leipzig harp gemisinin de Alge -
siras sahillerinden çok uzaklara 
açılmamasını emretmiştir. ltal • 
yanların Pikalo gazeteıi, Al -
man ve İtalyan harp gemileri -
nin Valencia önünde müşterek 
ması için icap eden iptidai ted · . 
bir bahri nümayi~ yapacaklarını, 
eğer ~ayet İspanyol sahillerinden 
top ateşi, yahut tayyare hücumu -
ne maruz kalacak olurlarsa muka
bil ate~ açacaklarını yazmakta -
dır. 

' . 
Pariste ne 
düşünülüyor? 

Fransa hariciye nezaretinde 
toplanan bir komisyon, Leipzig 
hadisesi üzerine" hasıl o fan muğ -
lak vaziyeti müzakere etmiştir.'Ko 
misyon F ransanın ho§a gitmiye -
cek bir emrivaki ile karşılaşma -
ması için icap eden iptidaı ted -
birler hakkında kararlar almış : 
tır. Fransız gazetelerinin y;azdı -
ğma göre, gerginliğe bir ~aie bul
mak maksadile, Fransız ve· İngiliz 
hükumetleri tedbirler düşünmek · -
tedirler. (Tan) ~azetc.si, İspanya 
vaziyeti çok nazik bir safhaya· ~ir 
mişt!r, diye yazdığı bir yaz'ısında, 
bu müşkül işin önüne geçebilecek 
olan şey, yalnız, hüsnüniyet ve şu
urdur, demektedir. Fransız gaze
tesine göre, meselenin ruhu, Al -
manya ile İtalyanın 'lspa~vayı kon 
trol etmek üzere gönderdikleri va· 
purları geri almakla iktifa edip 
ctmiyecekleri . ve etmedikleri tak
dirde , Valencia ve Kartajen li -
manlarmı abloka altına almağa 
te§ebbüs etmel~rinden sonra hasıl 

t 

Berliniiı ileri · 
sürdüğü · iddialar 

olacak grift vaziyettedir. (Tan) a 
göre, hi.diıe çok ciddi ve korkulu 
bir çığıra girmiştir .Bütün dev -
Jetlere, fuurla ve çok derin düıü
nerek karar vermeleri için müra -
caal etmek lazımdır. 

Biitün 'Alman gazeteleri, birin
ci ıahif elerinde iH harfle.rle Fon 
Ribbentropun İ\demi rnüdafiale ko 
miteıine verdiği . 'notadan hah -
setmckte "ve'Almanya ile İtalyanın Kad 1 n lar ıçin: 
lıp~nya · islerine "aClenii müdahale -

• ~omiteıini hanSl;i esbaptan dolayı 
terketmekte olduklarından bahıet 
mekt~dirl~r. Ah~an matbu;.t u · 
mum müdürlüğü bu.sebepleri do -
kuz nokta üzerind~ tpple.makta -

. b' l"kt ... il' Şapkanın zarif olmasılc ·r ı e. "., 

dır. 
Almanl~r. ademi müdahale ko· 

mitesini ebeCliyyen ter~etmekte ol 
duklarını soylemektedirler. Al -
man gazetelerine ,göre. ~ alencia 
hükümetine kar'ı d,ört büyük dev 
letin hi\h.l"i ,nümayiş yapmaları hak 
kındaki Alma._n teklifinin \<al>ul' e-

. (Som' Sa, 4 SU. 5) 1 

neşten de muhafaza etmesi ]azını e· 
rıı" liyor. İşte bu fikre pek uygun ola 
1
,r 

Paris modeli bir şapka .. Son zanıaıı 
ııı"' 

da pek moda olan mumlu panama ı·' 
biliyorsunuz. Suya sokulduğu halde ' 
bozulmuyor. 

ıY 
O nevwen bir panama şapka~ıf! (· 

zerine ~ç renkli kurdeleden bır ı 
yana-o taktırınız. Gayet zarif bir 'i'ıc· .,. .., nl< 
§apkanız olacaktır. Kurdelanın re 
ri mavi, kül rengi ve penbedir • 



Şaı h vilagetlerimizden nıehluplaı : 

Bir Anadolu çocuğunun 
güzel düşünceleri 

Kayreriyi gece seçtik. Uııun i~iu 
~ok tetkik etmek i-tecliğiııı hu,' ı· 
liyeti "f'Zıııe:ti <liinü·e hıraktım. l· :ıkat 
trende"Mr t~~adiifl;, bir Ka) . erili ile 
konu:ı;tunı. Şclırc 1 :! eatlik kiiy~c c~
turan l\Iustnfıı Mersine !:alı;nıaga gı· 
diyor. . 

Aramızda scı;cn mulı:n <'relen a>-
nen yazıyorum: . . . . 

1 _ Na ıl hu ı;eııe mahıou1 1) ı ını · 
_ Hahınct olıııa.Jı. Kurak gitti ... 

l\lnhsul pek iyi değil... 
_ Kar. lliJniinı arazin 'ar'! 
_ Va; Le~ altı <liiııiinı .• 
- Küvde kimin 'ıır ... 
- iki ·kanlc~,i111. lıir ıle ni~anlını .. 
_ ı\ kerliğini }aptın mı? 
_ yok .. Daim iiı; ~rnrın ,·ar .. Ba· 

ham tez öJrnii:;. Niifuı-1111111 çıkartma· 
ını .. Ben çıknrttmı. Be:; altı lira da 
cr.za ,·enlim. 

_ fer inde ne yaparak:-m ? .. 
- Çalı,acağıın ... 
EIJcrile omm:lanrıı gii::-tr:nlikten 

- Ya tren olmaeavcJı o vakit oa· 
:.rl para kıiıauaralo.tın. ;\lcr:ıinr gitmek 
olmazıh .. 

GülıJii 'e: 
- Para kaıaıımak bteyinrı• ta~

tan hile c,:ıkarılır.. Tren . olnıa"a~ dı 
ba~k:ı ~c,· <ılurdo. O 'akıt ~lemn.e 
kadar ·•itmez daha yakın )f'rlere gı· 
der pa;a kaı:anmlıın .. Hiz ~·~~mek
ten kor1rnıayı7. .. Tf c-nı tren nıçın ol· 
ma~tn .. Trrn olınaı-a h:ı 'ılı: •ılmat
<lıL; Tr<-n hi7.İnı irin '8pılnıadı n11'!. .. . . '} 

l Tiikiımrt para ka:r:anma~ın mı··· 
]\f n .. ı af 11\·a dalıa hirrok i'U8 l .. or 

<lum. Fakat onun hir tt-k hNllıin ılü· 
W1 .. r.• .. İ"ı' ra:-llamatlıııı: .. . 

- Yapılır. aznırc)inrr hı-r~<'Y va· 
p11ır .. di) or 'e hu onun cleği~m<'ı, ~a
naati. 

- f n~allah çok para kaaznm-m 
da rh enirsin ... 

Otdim ... 
- Elhr.tt~ ... rlf'di \'f' \l"'ı>'<la~tı. 

N·yazl Ah'l!el 

Senihayı ·iğfal 
eden~er. 

Sabalıal ve suç uı /ağı 
nıahhıioı oldulaı 
Bostanba:ııında oturan 14 yaşın· 

da Seniha is~inde bir kız altı ay 
evvel Saray sineması önünden ge· 
çerken evvelce tanıdığı Sabahat is
minde bir kadın yanına yaklaşmış, 
Senihayi kandırarak Yıldız sineması 
yanındaki sokakta bulunan bir eve 
götiirmüşHi. 

Evde bulunan diğer bazı kızlarln 
tanı8tırrlan Senihaya bir aralık rakı 
içiriİmiş. gece Musta~a ismin?e ~i
risi tarafından bikri ızale edılmış, 
Seniha üç gün c\·ch kapalı tutul
duktan sonra bırakılmıştr. 

Senihanın annesinin şikayeti Ü· 

zerine Sabahat ile Mustafa yakalan· 
mıs. dördüncü asliye hakyerine 
ve;ilmişlerdi. 

O zamandanberi devam eden 
muhakeme dün sona ermiş, akşam '""nra: • Sab h b' Oıımı i~i, hamallık yapaca· lzmir fuarl 

1 
lizeri karar verilmiştir. a at ır 

... sene hapse ve elli lira ağır para ce-grın. 1 
_Peki kaç lirn kazunıyor1'un'?. Bu yılki fuar bir Şark zaııına mahkum o muştur. 
_ }~lı .. yiiz. ) iiı elli lira kazam· Sabaha tin suç ortağı Mustafa 

rıııı. pazaı I haline kunacak da üç ay hapis yatacaktır. 
- Kaç ayda?.. ı:ylülde fzmir<le a~ıJac-ak olan iz· Kumaf ça~an bekçi 
- t\ rlört aydn... mir beyodmilel fuarı hazırlıklarına Sirkecide b~kçilik ettiği Sırrmın 
- Niçin lıa~ka \:ere gitmiyor da de,·am r-dilmcktedir. Bu yıl panaj·ırm ardiyesinden dört top kumaş çalan 

"Mersine g'.<liyor un?.. hir Sark paurı haHoe ~etfrilmeısi i~in Yusuf dün dördüncü ceza mahke-
- Orava altı eferiın 'ar.. Alı~- nlb~~mdanheri gerek f zmir belediye mesinde yedi ay. hapse mahku.m oihın. ilk <',forlerdc birı:ey kaıanaına- ~eisi Bel~çet Öz gerekııe E-ergi komite· muştur. 

Ctmı. A<·f'mi idim. Şimdi alı~tım. Ta- ~i tara(ından gH~terilen f aaliyetf", a· Blrlncl Cezada bir tavklf 
nıclıklarım ' 'ar .. Gider gitmez İ~ hulu- ~ılnıa ~iinünün yakla~ma~1 dolayısile Zilede Ziraat Ba~kasmm ardi-

yorum. hız ,·eritmiştir. yeainden bin kilo buğday çalan ve 
- Her ene kazan<lığın paraları Ser .. İyc, bütün ticaret adaları ol- yakalanacağını anlaması üzerine. 

aklnı· mı ın ?.. · ,111:-;u ı;ih0i ,.ehrimiz ticaret ôdası da sahte bir nüfus kağıdı tedrik edip 
Giildii 'e: j .. ı~ak etm;ktedir. Oda umumi ~itip· fstanbula kaçan 34 yaşında Şevket 
- Her ~ene iiaklachklarınn sakla· ıi;;i bu münasebetle ~hrimizdeki bü· isminde birisi dün sabah zabıta me-

ayılıın ~imcli c\'lcnircliın. Babamdan tÜn t-:mayi , ·e ticari müesseııelere bir murları tarafından yakalanmış, ad. 
bana hir;ey kalmamıştı. Kaza~dıkla· tamim yayarak iıtirak etmelerini is· !iyeye verilmi~tir. 
rım ile arazi, iikiiz nldm1, ~e~mecek teıni~tir. • Şevketin Su1tanahmed birind 
)'er yaptım. Kardeşlerim gnrl

1
et gör- Otla d:ğer taraftan fzmiri1e yapr- sulh cez<J mahkemesinde yapılan 

nıemi~lerdir. Onları ~ıkarmıyorwn larak t:raret odaları pa,1·onunda muhakemesinde tevkifine karar vc
ha~talanırJer diye. fü de çalı~ıyorlar .• . f stanbulun en iyi bir derece alması i· rilmiştir. Şevket Zileye gönderil~ 

- Sen ne Yak it e' lcncceksin ?.. rin 1500 lra hir tahsİ!lat ayırmıştır. cektir. ' . 
- .\ilah kı~met ederse altı ay son· Bu talı isatla pavyona iyi hir renk ve· Poliste 

ra.. rilme~e çalr~ılacak, ~ehrimizin iktrsa· 
~huafa biraı düşün<lii. Gözlerin· di. aoayi l.:alkmması güzel resimli Buz gÖ/Üı Üt ken 

de tatlı lıir parıltı \'ardı. Se\'gifüinin , .e nun·affak grafiller de te:;lıir edi- Mcıhahada çalı~an Sürmeli Hüse· 
hayali canlamm;tr herhalde. Uzak Iccektir. yinin oğlu Mehıned kesilmiş etleri 
tarlalarıı hakarak nnlatmağn ha~laclı: fzmirden Odaya gelen malumata buz depo!'una götiirrnekte iken kan· 

- ~i~anlrı11 ortalıallidir. Tarlada göre: ııergiye yabancı ülkelerdtn de ralarJan hiri her ua~ılsa başına te5a
iyi çahşrr. Giiıcl kmlrr. Eğer altı ay· iı:tirak elmtk üzere yaprlan mürara· düf ederek haşmdan yaralamıştır. 
rla liizını olan parayı kazanamazı;am atlar oldukı:a kabarık bir yekun tut· Mehnıed hastahaneye kaldırılarak 
hu ene ni~anlananıam... n~a1'tıt<hr. Sergi yeri, şimdiye kadar tedni altına nlınmı~hr. 

- Ni!;in?.. yapılan ıniiracaatlan istiah edebile· f\l'.11,f.5 ÇAL.Uf$ - Mahmulpa· 
_ Masraf lazım... E\' kurmak ctk uı;iyette i~e de, hunclan ııonra ya- !'ada kunıa~n Latifin ma~aza~ına mü~ 

kol av nıı .. E\'e karı girince ekl'ikler ınlacak yeni müraraatlar için müşkül teri Hf atil;· ;:iren ~\li oğlu Sahri hir 
çoğalır ... J\ma hen yaparmı ... Altı ay- hir uzh·e.t olma ı ihtimaline karı hir top kuma~1 koltu~u altına alarak ka· 
,]a )iium olan parayı ne yapar yapar tedbir olmak Üzere. komite sergi ~a· ~arken derhal yakalanmış. pofüe te:.· 
hulunmı .. Çah;tıktan onra ne yapıl- hasım kafi miktarda , ·eniden geni§· Jim t'dilerek tahkikata ha~lanım~trr. 
tnaz, ki ..• 1tk gurbete çıktığım ı;ene letmeği Jür.umlu ~örmÜ~tür. BiR YAl\'GIN - Kuınkapıda Şeh 
lıir ey ,·aµamadım .. Tlic; kazanamadım. •Serg'()c bu yıl, komşu Şark devlet· suvar mahalle~inde lfüardibi :o.oka
,\ç kaldım bile. Köye döndüğüm n- lerincleo ba~ka .\nupa dev]etle- ğm<la Alımedin e' İnin üst kır 
kit köyden çıkarken giydiğim elbise· rindco firmalar da bulunmaktadır. tında taraçada ~erili .hulunan yatak 
lcrle geldim. ı\nıa onlar da yırtık p1r- Sergi komitesi, }>anayırın ehemmiye· yorgan \"C saire lıer na,.ıl~a haca<lan 
tık içinde idi. Öhiir sene gene Mersi· tini tebarüz ettıren çok esaslı broşür- c:ıkan bir kı\'JlcHnla tntu~nıu~tur. Fa
ne gittim. Ru scf er aç kalmadm1 ıa· ler hazırlaını~. muhtelif lisanlara çe\'İ kat zaınanıfl(la lıaher<lar edilen itf;ıi· 
h1a. gene para kazmıamadrm ... Eğer rerek her tarafa yaynıı~tır. Sergi, bu ye: yan~ının l"irayt"t:nc mcvdan Hr

lıuııdan korku idimde bir daha gur yıl yalnız bir memleket pazarı bir sa- mederı derhal iindiirınü~tür. 
lıete ı:ıkmn :ıydım, ne tarlam'.~ olur- nayi ,e ticari me~her olmakla kalmr Roma Elclmlz dUn 
dıı. llP de ni .. anlanabilirdim. Ur,üncii ya<'.ak ayni umanda bütün eğlenecle· hareket etti 
ene , iiı ';.ili lira ile kii~.·e döndüın. ri irinde bulunduran ,.e her ziyaret· • · 

1 
h ı b .. ·· k 

'> t:iehrimiz< e u unan Roma U) u · 
- Nn~ıl ni~anlan<lın? çinin mutlak surette alakasını çf'lhe- cl~i~ıiz H. HiLeyin l<agıh dün Loic1 
_ •1• ~arı la(l.ılnr .. Kom~ular ni .. .-an- Jecek harikulid~Jikler taşıyacaktır. ·ı R d' . · 

• h Trh:c:-tino Yapurı e ren ızı)·e gıt· lnrlı. • Bu itibarla. u yıl ergiyi ziyaret ; 
k m:~ti.·. Oradan Ronıaya ~idecektir. - l\ iZi en beğendin nıi?.. edc('eklerin ye ·ununun pek Cazla o· I ak il t k ı · 

- Bı·~cmııcın mi hiç .. i\"e!'i 'ar... laca"ı umulmaktadır. Eşek e n ya a ı-
- F,, l cıırlikten sonra gene :;urhc- SPkiz dağcı çiğ yen menedilecek 

lr ı;ılrncak ııırsın?... altında kaldı Sucular cemiyetinin eşeklerle S\1 

- Elbet.. O Yakit çoluk ı;ocuk da Himaliya dajla;ında tetkika • ~~ıy~n]a!a tebliğa~ :vaparak e!ekle-
llfıır... ta giden bir Alman heyetinden se· rın hır agustostan ıtıbaren ~ehır ~-

Tunı; ) üzlü Muıö.tafanın tatlı h'.r kiz kiti ve yanla~ındaki yer~iler - hilinden tamamc.n kaldınlmryacagı· 
lıeyet·an ıiçincle olduğu helli idi. Bır den dokuzu bir çıg altında kalarak nr, ancak umumı .cad~~J~rd~ ~e~~~ 
an içincfo , ·üzüniin rengi <leği~mi,ti. ölmüttür. • • • I· nak.liyatm mt nedıleceRını bıld~rdi~ 
Gözl .. ri <falıa çok parlıYordu. Bu heyetten yalnız hır kıtı kur şayı olmuştur. Bu haber bırçok 

Ç k t 1 1.- . · 1 k :\.' u··- lulınus ve kazayı o haber vernıit·I ~ek sahihlerini sevindirmişti. - o ar a azm1 o ac-a .• 1' • o· v hk"k .. 
f ... . v t' ün vaotıgımı;ı: ta ı ata gore, lJ rogalmca yemek ıçmek de çoga- ır. .. ,• . - . . . 
lır (·)·k.. • k l . ' - · · k '- n 11 niıanda ·Munıhten hareket beledıve şehır meclı~ı tarafından ve-.• uz, ınc a ın.111. ırın ro 11.aza H. ı · .

1 
beh h 1 k · 1 t 

tııak ı: · · eden Alman dağcıları ıma aya • rı en kararı eme a va tın~e ta • uııııı.. d 0 kl • k b'k d k · 
Dikkat rttıııı, \hı ıafa lıf'r~P.yİ va· ya gitmitler ve gön~e~ •. ~rı ın~ 1 e ece ·tır. 

llaı-a~rnr ~ihlii •orclıı "r. krmli,.in,İen luplarda seyahatlerının ıyı j(ecltı . _l_e_r-in_e_g_o_·r-e-:-.;-d_a_g-~c-ı-la_r_6·-.-1-8_5_ın_e_t_re 
~•ııindi. Rıılı:ı~rııın k<"ncli ... inc arazi hr ğini, bircok tehlikeli. m!ntak~ ara yüksekliğinde bulunan 4 numaralı 
'"aknıaclr~rn,Jnn hile ~ikiiyetçi cJ<'ğil. tırmEandı~larlını kbihldıbern;.ı'l;~~dik • kampa çıkmak üzere idiler. 

Ona sord um : n ıon o ara a 

Müessif bir kaza 
Bıı genç hız 11işan

lısını ölaüı dü 
E\\t'lki ak:ııın Yamkii~<le b:r aile 

facia·• olınu:.ttır: 
\'anıkiinJe Orlwııın yalı,.ınıla Gü

re~ f eı lcrit;yonu rr.İl"İ A hm eti Ft:t~rri 
, e ail~:.i otnnııaktaıhr. Alırncl l• e~:;e· 
rinin kır.ı Sııaı.l hir lıaftn r.' n•I <.:en· 
"'"1kiiYiinılr clf'rehoyunda otıırm.ı lıa1~
~İ} 1• ,;ıiil~ziııılerindı-n Ncnll'I ılc nı · 
..:m lnnını!\tır. ' 

NPrflP.t ,., vclki ~iiıı ii~lrılı-n :-onra 
Y:ı:n1'ii' iiıır j!İflı,rı-k ni•anlr:-İ ilr _gez· 
mi~ ak;aııı iizrri ı·\ t' tliinınii::'rrılır. 

iki nni 11 =~a nlı giirii~iirlc·rkeıı 
Nl'(•ılct ~·pnİ a1 clı~ı tahanc·a,.ını nİ:;an· 
lı~m:ı. p;ii,.terıııi-;. t-onra cchine koy· .. 
tıııı,tur. 

.. Ilu arada ' Suıul cl:ı haba,mn aicl 
lmhın:ın ,.c iı·ini ho-: zannelliği tahan
ra:'ınt kon ... ol;ın ::ı:iiziinden ahırak Nrı·· 
clctt- ı;ii:ıtr.rnıİ)tir. 

Sıwc) ni,..ıtnlurıı ~ub:a tarzında kor 
' kutıııak iiz;rr-. tah:ıncaq kahlınnı~. 
hu ~•r:ıda parmağı trtİ~<' dokunarak 
tah:ı.nrada bulunan tek kıır::tın ate:: 
alım ... tır. Pat ln an kurı;un p;cn~ bahri· 
ye z;hitinin p;iizünün altına girnıi~. 
İıcvnine İaalwt cılcrek öhlünuii~tür. 

· Felaketten <'Ydekiler haberdar ol· 
nıu ... lar. lıcmen ıloktora ko~ınu~lardır. 
Gel~n tloktor Ncc-dctin iilılüğünii hil· 
dirmi\tir. 

Vnk'anuı hir kaza olclu~u zalııta 
taraf pulım te-.hit ohınrnıı~tur. 

Biı suç/11 hakkında 
tahkikata başlandı 

Bir miiddettenberi lstanbulda İ~· 
siz, güçsüz dolaşarak muhtelif pos· 
tahanelerden imzasız yerli ve yaban
cı resmi makamlara saçma sapan 
yazılar yazmak suretile . bu ~erle~i 
işgal ve izaç ettiği polisçe tesbıt edı
len Asaf namında birisi dün suç 
üzerinde yakalanmış, hakkında tah 
kikata başlanmıştır. 

Nilıaget yapılacak mı? 
Belediyenin teşebbüsü üzerine 

tramvay şirketi şehrin dört yerinde 
yeniden durak yerleri yaptıracaktır. 
Hk olarak Fatih ve T opkapıda üst
leri kapalı iki durak yeri yapılacak· 
hr. Diğer durak yerleri de Taksim 
ve Beyazıdda olacaktır. 

BELEDiYE HESABLARI 
Divanı muhasebat murakibleri 

tarafından belediyenin 934 sene~i 
hesabları tetkik ediliyordu. 934 e 
aid inceleme bitr.1iştir. Murakıbler. 
ce 932 senesi kati hesabı gözden 
geçirilmektedir. 

·H as1Jnpaşa deresi 
hemen temizlenmeli 

Kasımpaşa vapur iskelesinden 
Y enişehire kadar uzanan Kasımpa· 
şa deresinin üzeri yeniden Örtülüye;: 
İçerisi temizleniyordu. Geçen sene· 
dcnberi devam eden inşaata bir miid 
deettenb<"ri son verilmiştir. 

Sıhhat müdürlüğü belediyeye 
müracaat ederek bu derenin geri 
kalan kısmının müstacelen yamlmn
sı lüzumunu bildirmiştir. Çünkü 
,buradaki halk, tifo salgını karşısın
da açıkta dereden akan pis sulardan 
şikayet etmişlerdir. 

B'r mektep ta"ebesl 
tabanca ile oynarken 

vuruldu 
Şehremininde oturan 1 7 yaşında 

Mehmed isminde bir mekteb talebe
si dün babasına aid tabancayı karış· 
tmrken tabanca birdenbire ateş al
mış, çıkan kurşun çocuğun başımı 
isabet ederek yaralamıştır. Mehmed 
birctz sonra ölmüştür. 

Boğaz taı af ına su. 
bugün Vl'I itecek 
Kadıköy su §irketinin bir hafta· 

danberi Boğaz tarafına su \ •ermedi
ğinden şikayet edilmektedir. Çen
gelköyüne giden borulardan biri 
patlamıştır. Borunun tamiri bugün 
bitecek, su verilmeğe başlanacak· 
tır. Bununla beraber yaz miinasc
betile şirket suyu azaltmıştır. 
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Onümüzdeki deıs 
yılında 

ilkokullara 
nekadar talebe 

girecek? 
i~tanhııl ilkokullarına hu yıl ~i

n·hil~rek ıalchcnin sayı ı tesbit ctlıl
nwktı·tlir. Bu i·lc ıııc.,~ul olan kii1tiir 
ılirc"tiirlii:;ıimle lırr lıaflıt lıa-;iiğret• 
ıııcnlı•r toı7111nlll:ır yapar:ık kf'nıli_ o· 

kullarımı "" rıl k:ıı: ııılı•lır ul ıııabılc· 
l't'~İ n i knrarla~ı ınııakt11ıhr. 

J:n el ki ~iin 'e <Hin yapılan lop· 
lnııtılanl:ı Fa•ilı 'r. l:rniııiiııii nıınta· 
k:ı~ı İc'eri.iııclc•ki okulların mıf"' ta· 
ı .. ıı,, ıİurnııılan ıcshit f'ılilıııi,lir. Bıı
giiıı de Br.) o~lıı km:a,.,rnda çal ı~ılac-nk 
lır. 

He) ıı:;lıı 1-.cızıı mel an ~oııra 5ır.ı ılo 
" •. K 1 k" Bnkırkih·. ~arıHr. U:,!..iidar. net oy 

,\ıfıılar. · fü iih , c miilhakatıaki knza 
, nzİH•tler i tetkik <-ılilcı"ktir. f ·lan· 
lııı'ıla im ·nl f ı:;kfölar '•· Fatih ·cı>ıt· 
l ı•rlnılt2 olıııak iiıcrr iki yen i ilkokul 
lıinıt .. 1 vapılııu~tır. 

Yal.ııula lı' ri Sarı yenle <ll~ı·ri ılo 
\ksar:t\ ıla nlııı:ık ii:ı:crr. yeni iki ilk o· 
kıılıın tcmrl alına tiirPninr. ılaha ha§· 
lnııaeaktrr. 

KÜT.1'0N DİU/~1''10Rii İl~T\OAUI~ 
f,,A r:ı GI-:7.0İ 

Kiilıiir dirııktiirii nay Tc, fik Kut 
ıliiu ~chrin ıımlıtclif H'mtl<'rin~e~i 
ilkokııllnrı ı;ez111iş 'c ii~ıTtınenlcr I!:'" 
a!:ılan lıaıırlık kıııııpr kur:-uııun c;a· 
lı:m:ı dunııııu1111 tetkik elıııi~ıir. 

S 1t\' 11' OKllUlıYD 1 T>İf>f,OMA 
Ml~IUSİlli 

fü•yo~lu \k~:ırıı K1z Sanat okıılıın: 
tla tl;plonıalarmt alınaım; olan c~kı 
mczuıılura tliin nıt'rabimle ı1iplonrnhr 
rı 'crilmiştir. Yeni mezun olan 350 
talf'lıcyc Yakmıla ıliplom:ılan ıııcra· 
im le '<'rilcce!.tir. 

OUONTOUJf/ 
Yefn li:-c:-İ talıi iye ii~relm<>nlcrin· 

dem Celülettin fznıirlinin sekiz ı;enc· 
lik hir çal ı~ına netir<''inclc meydana 
getirdiği hıı kiıaJı ıuhiive tctl.ikııtı ya· 
p:ı.nl ,u 'e ku .. lar lıakkırıfa m:ıliımat 
almak Ltivcn lıC'll,,., için re, kalfıılc 
liizunılu ,·e tlı•;!:erli hir k 0taptır. 

Orontoloji dokuz f ajküldeu iha· 
rcl olup tamaınilc ku lara taJı,..j~ cılil· 
mi,..tir. Ku lurın \'abıflan. ta .. nifi. )a· 
":I\·, .. tarzları iıalı ctJ; ı,ı i~imlr>n lıH~ka 
• • .. 1 k 1 l lllr'111lckl'li111i r.1 <' ) n~ı,·an ıı:: nrrn :u • 
lan lıııklrn11ln ela c. a~lı malumat 'e· 
rilrııi~tir. 

Kitnhın :,onuna ela 1111 ku)lar hak· 
kmcl:ı lıir ı'<'l' rl e!dcnıııi~tir. Burada 
kıı,•arııı c~ui;1hılııın<:1 'r ınuhaf aıa~ı 
lınkkrnıla nıi.ihiııı usuller miita!ca e· 
ı1 il ı't'<'k tir. 

Paylaşılamayan 
a~tınlar 

Sirkecidı• Salkrın~iiğiit ~aıldc,.iııcle 

J ı.ı~an H nli fe ı·mııiinin ın inar('~i ) aya 
kal<hrıııu iizerindc ohluğundan gelip 
"cc·ı·nler lııır:ıclan mii~kiilatla yiirü· " . . . 
)cırlnr. trarıl\ııy lıııttı iizerin<' ınıyor 
lanlr. 

Üı· nv c' ' ı•l ıııinarcnin lıuradan 
kalrlı;ıla;·ak ic,:cr<l{· hir ) ere in~a c<lil
nıe:, İne ha.-laııım~tT. Bu :-ırada ıııina· 
l"l'\ i , ıkaııİıır taı: lnr ara,;ında bt·:: yliz 
k;dar c·:-ki ~lahıınıcli)C altınları bul· 
ıııu~lar. aralurrndn takı-im etmi;;ler~ 
ı-onra içlerinılcn hirinin ihbarı iizcri· 
ne rnkalannıı .. fardı. • > 

'fn~çı . \ hmcıl, minareci Mahmud 
YI! ~aiın i. mindf'ki l.u iiç işç:n in mu· 
hakeınclerine diin ac:liyc birinci ceza 

I:; • ııuılıkerııc~inclc lıa~lanmı:;;tır. ...aıın 
ıııalık<'ııll'' \! gı>lıncıni\tİ. l\lahnıutla 
l\lııııcıl altınları hulduklarınr. fakat 
fııoııri:iıik:ı nlılıı~tınu hilnıcrliklcrin 
clı•ıı lıiikiııııetı• ıc-linı ('lnıcıliklrrini 
ı;;;, lcrııi,IPnlir. 

;\lıılıakcıne Sairııiıı gctirilınc i i~iıı 
lıa~k:ı lıir p;iiuc kalııııı;tır. 
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PRENSES TEODORA: •.• 
_ Her taraf tan Bizanıa taarruz 
ba§l&mıf tr .. 

Osman oğlu Orhan Bey, impa -
ratorun ölümünü fırsat biJmitti. 
S.aruhan oğlu ile Karasi oğlu Y ah
~ı Bey de ayni vaziyette bulunu -
Yorlar~ı. Hatta bunlar hemen Ay
dın ~glu Umttr Beye haber gön
dermıtler; onu da harbe tetvik 
etmiılerdi. 

imparatorun ölüm haberile be
raber, imparatorluğu ayakta tut -
tuğu muhakkak olan Kantakü -
zenin de mevkiinden düştüğü aa· 
Yİ olmuttu. Umur Bey kendiıile 
anlaşmıt olduğu Andronik ve o -
nun veziri İf batmCla olmadığına 
göre evvelce verdiği söze bağlı 
kalmıyordu. Bunun için de diğer 
lerinden daha. çabuk davrandı ve 
250 gemiden ibaret büyük bir do
nanma ile Çanakkale boğazına 
doğru hareket etti. 

Çanakkale boğazından bu ko
ca donanmanın girişi ve karaya 
asker çıkarmak için hazll'hk yap -
maıı o civarda dehşet uyandırdı. 

Kantaküzen bu sırada karısı, 
ılızı ve oğlu ile birlikte Dimetoka
aa bulunuyordu. Bizanıa hücum 
eden Bulgar kralı Aleksandrı mağ 
lup ederek sulha mecbur etmi,ti. 

Bulgar kralı fazla olarak Kan
taküzenle anlaşmıı, herhangi bir 
zamanda kendisine ihtiyaç hasıl 
olurıa derhal yardıma geleceğini 
vaadetmişti. 

Kantaküzen yukarıdan gelen 
ak'ını böylelikle önledikten sonra 
artık biraz rahat edeceğini umar
ken daha müthiıine çatmı§b. 

Naıtl olup da taarruz ettiğine de a
kıl erdiremiyor; bu hal onu büsbüt:in 
telaşa d~ürüyor<Iu. 

Kantaküzenle karısı beraber imzı!.a.

Öıkları mektupta Umur beye birsok tat
lı sözlerden sonra bu arada şunları sny
liyordu: 

"Samimi bir dost olamıyan Andera
nik'in ölümUnden sonra Bizansm başı
na geçmiş bulunuyoruz. Şimdi sizinle 
bozuşmak için hiç bir sebep olmad·ğı 

halde yurdumuza taarruz etmenizi ak
lımız almıyor. Sizinle daha sıkı bir .:;u
rette çalışmak ve her iki taraf için daha 
faydalı olmayı umuyorduk. Eğer b::ı:e 

karşı gösterdiğiniz bü;,:ik sevgiden r-· 
ser kalmadı ise buna bir şey diyemeyiz. 
Fakat bizim size karşı olan sevgimiz 

arsılmadığr için karııruza silfillla çık
maktan, yalın kılıcınıza karşı bile kolh
rmuzı a?rak güler yüzle kôşmaktlln 

çekinmiyeceğiz. Arzularınız bizim tçln 
emir.dir. Her ikimiz sizi derin bir sevgi 
ile kticaklanz. 

Umur Bey gerek yazıyı ve gerek i:n· 
zayı tanıdı. 

Prenses treninin kollarını sahi !en 
boynuna dolannuş sandı. 

Koca orduların ve donanmalann yo
lundan çeviremediği mert ve asil Türk 
hükürotfarını bir kaç dostluk sözü geri 
~evirdi. 

Hatta Kantaküzenin sağ olduğu:ıu 
öğrendiği için sevinmişti. Bunu yaroı
ğt gibi yardım lazrtn gelirse haber y ... 1-
lamasını da bilditdi. 

Karesi oğlu Yahşi Beyle Saruhan 
oğlu teca~Jzlcre başladılar. :Kantakü· 
.zen bunlara karşı Bizans generali .~

pokoku donanma kumandanı tayin et-

ti. Fakat Amiral Apokok donanma ve 
<>rdu kumandanlannı değiştirerek ken• 

di adamlarını koymakla asker arasınıda 
kendislhe rcklSm yapmakla meşgulı1U. 
ÇünkU ~ntakUzcni ~cvmiyordu ve cııu 

kaydırarak yerine ge~meyi, bu iş için 
de emrinde bulunan donanmadan isti
fade etmeyi düşünüyordu. 

Kantaküten Karesi oğlu Yah§i be

yi iki .defa mağlup ederek sulbü k~bul 
~ttirdi. 

Sonra Apokokun yerine gene ·c:l 
Sennaherim tayin edildi. 

Bizans donanması derhal kımıl,~
'dı ve Saruhan oğlu da mağlup oldu. 
Hatta '.Bizans askerleri bir kısım Sa
ruhan ülkesini yağma etti. 

Kantaltı:.izen §imdi imparatorluca 

Tefrika: as 
batkaldıran Tesalya ve More sinyorla
rına ki!11ı harbe hazırlanıyordu. 

Apokok lstanbula gelir gelmez im
paratoriçeden evvel patrikle ıörüştü: 

- Kantaküzen imparator olmak is
tiyor. :Sunun için ordu ve donanmayı 

kendi adal1tlarını tayin ettiği gibi kom
şu hükümdarlarla da Bizans namına 

değil, ahsen dostluk kuruyor. Dime· 
tokada bir hükümdar gibi yaşıyarak, 

hükümdar gibi merasim yapıyor. Za
ten ötedenberi Umur Bey gibi en miit
hiş bir din &Jşmanile anlaşması aHe-
1:ıemiyecek kabahatler<lendir. 'Bu Türk 
hükümdarı aleyhindeki ittifaklara cht'm 
miyet vermiş olaydı şimdiye kadar ~ 
nun kuvvetini kırmış olur.duk. 

Gerek patrik ve gerek Apokok ç~
cuk imparatorun annesi Annadi Sav:ıyı 
kandırdılar. 

- Kantaküzeni buraya. çağın'1ı=. 
Göreceksin~ ki gelmiyecektir. Bu da 
onun gizli maksatlarını isbat edec!k-
tir. · 

Bizansta geçen dalavereler hemen 
Dimetokaya yetiştirildiği için Kantakll· 
zen büyük bir tel~ içindeydi. İmpan
toriçeye gönderdi~i haberler ve mek
tuplann cevabı bile ı:elmiyordu. Bizans 
hudutlarının tehlikede bulunduğunu 
yazması da fay.da vermiyordu. 

Kantaküzen hain ilan edildi. 

Apokok, Gran Diik Unvanını aldı. 
Kantak-:lzenin mallan müsadere e

diliyor; Ültiyar annesi tutularak hapse 
diliyor; ihtiyar annesi tutularak hapse 
atılıyordu. 

Prenses treni: 
- lıte imparator olmanın zamanı 

geldi. 

Diyordu. 
Kantaküzenin kumandası altındaki 

generaller ve yakınları da ayni fikiıdc 
bulunuyorlardı. Kantaküzen Dimetoka-

da bUyük meıasimlc imparator ilan e
dikli ve Prenses İreni ile birlikte tahta 
çıktı. 

Bu haber her tarafta heyecanla kn
§ılandı. 

İmparatoriçe, Kantaküzen üzerine 
ordu ve donanma gön<Sermek için ha
zırlanıyor: nyni zamanda Umur beyle 
ittifak için de elçi gör..deriyordu. Faknt 
bu elçi bir netice almak şöyle dursun 
konu mağa bile muvaffak olamadan ge-
ri döndü. ' 

Rumeli şehirleri Kantaküıenin in:
paratorluğunu tanımıyorlardı . 

Kantaküzenin Edirneyi ıaptiçin ya?
tığı hücum boşa gitti. 

Meriç nehrinin döküL-:lüğü yerde 
Beroc kalesi önUnde de muvaffak o~a
ınadı. Sel~nik U.terine yaptığı hareket 
püskürtüldU. 

Kantaküzen Selanlk taraflarında 
bulunCluğu Sırada Sırp kralı EtyeMcn 

imdat iııtedi. Kral ona belli ba~h bir 
yardımda bulunmadı. Vaktile kendi!l:ııe 
xarşı Kantaküzenin açuğı s:ferleri u
nutmamıştı. 

Kraliçe lreni Dimctoka.da bulunu
yordu. O da Bulgar kralı Aleksandrdan 
yardım istedi. Kral ona bir fırka asker 
gönderdi. Fakat bunlar imparatoriçe 

!renİye yardım şöyle dursun, Dime~<"..
ka havalisini yağma ettiler. Şehri ele 
ele geçirmek için zorladılar. 

Bulgarlar dost olarak geldikleri 
memleketi yağmaya baJlat başlamaz:, 

kraliçe !reni, Umur Beye bir elçi gli:J-
dererek vaziyeti anlattı. 

1342 yılı sonbahanydı. Deniz mev
siminin geçmeğe ba lamasına rağmen 

irili ufaklı 880 Türk gemisi Meriç neh
rinin ağzına girdi. Bunlar da yirmi 

dokut bin asker \iardı. Bu kıyılar o za
mana kadat böyle büyük bir Türk ~t
dusunu henüz: görmemİJti. 

Bulgadat TUtkletln geldiklerini ha
ber alır almaz son hızla kaçtılar. Ha ta 
imparatoriçe treni ile yanındaki Hızl;:ı:-ı 
ve taraftarları T·tlrklerin e-eldlğini on
ların kaçıtlanndan öğrendiler. 

İmparatoriçe lreni yanındaki bütün 
fadeganla bUyUk zabitlere: 

- Gidiniz ve bu yüksek kalpti, mert 
ve bUyUk hUkümdatı ona layik oldu~ıı 

.§ckilde karjılayıruz ! 

Dedi. 
( Arkiısı V{lr) 

Çanakkale Boğazında 

Bir Jspanyol gaz 
gemisi 

Çocuğunuzu hangi 
' -

okula vereceksiniz? 
Bir ltalyan 

vapuruQU batırdı 
Dün ahah Çanakkale Boğa7.ında 

iki ecnebi vapuru ı.;arpışmış, hunlar
dan hiri hatnn:.;tır. 

ilkoku lara girme 
şartları nelerdir? 

ldıgııııız maliıınata ı;i.ire kaza ~öy 
le olınu~tnr: 

tnlynn bandıralı Kapolino \'apu· 
ru kere le Ye buna benzer yükle dolu 
olduğu luılcle 1 tanhul limanmclan 
kalk.mı~. dün sahalı Çanakkale Boğa
zımlım ~cçmiye ha:Jaını~tır. 

Nara burnunun kar~ı-ınclaki Kilyc 
ınc\ ki inin iinhıulen ı;eçerken uların 
akıntı ı yfüün<len f talyaıı ,·apunı Bo· 
ğaza ~imıi§ olan İspanyol bandıralı 
.i'lagaJJcna vaımrunıın iizerinc diiş· 
miiş, her iki \'apur ~icldetle çarpı§ıtuş 
l:ır<lır. 1\liisarlcıue neticesinde İtalyan 
"npurıı çok hü) iik hir yara almış, 
ular buradan vapurun amhnrlarına 

hiictıııı etmiştir. !hımın üzerine 'a· 
pur Yana Y!lluuş, kaptan hemen ına
nc' ra yaparak 'ııpnru ha~tan kara et
mek ı temi~, mu\"arf nk olaınamı • \'a-

Bütün okullar imtihanlarını hit1- ( 
rerek geçen lıaftadanheri kapanıııı~ 
hulunuyor. Fakat ) az onunda tekrar 
nçıln<•ak \'e tnlehe kaydına haşhyacak 
olan oku il ara ne gibi ~artlar ılalıilin
<le na ıl talebe ·nzılaca~ı. daha ~imdi
den biitiin nnn 'e lıahayı clüşiindiir 
'ınekte<lir. 

Okuyucularımıza hir kolaylık ol
mak iizere ilkokullardan Yiiksek okul· 
lara kadar ı;imıe ~artları~ı ~ii~tercıı 
İzahatı nrıııeği faydalı hulduk. Bu· 
~iin ilkokullara ta lehe alınmaı-ı 'c ta· 
1<'heye ta:ıılikııaınc \erilmesi şartları 
elraf ınclnki Malıatr ne;;rcc1iyoruz. O· 
kuyul'tılarımı:t. <liğcr hiitUn okullara 
girme ve tn diknaıne alına cartlarını 
gazeteıni7.<le sırnsile hıılacaklanlır: 

/IT,KOKUf_,LAR 
pur ı:alıilc yakın hir yerde ·yana dev-
ı·ilerek hatnu~tır. TA1,f;RE Al,lt IA::Jl VE TAtEBe-
. Ta,Cnlar ıdılikeyi s(inlüklerinden YE 'l'ASDIKNAillf: VfRİ/,JıtESİ 

hep i clcnize atlıyarnk sah.le çıkmış- ŞARTf,,ARI 
larılır. 1 - ilkokullara lıer yıl cyliıl aym-

K a1,ıızc<leler nra helecliYc:'İnc1e mi- da. derslerden oııhc~ ~ün önce t;ıle.lıc 
rofir cdilmi lcrclir. . kaydına h:ışlanır. Kayıd. trdrisat ha~Jıı 

Gaz \'apuru olan ;ı\1ugc11cna kaza- clıktan bir n\" onrava kadar iirer. 
dan oma voh.uıa Je, am etmi , hu- Her çm·uk k;·ııcli seı;1tinılcki ilkokula 
raclan tran it geçerek Romanyaya gi- yazılıııağa mc·c·lnmlur. Hanı.;i nıalıal
<lcccktir. lenleki ı.:orııkların hangi ilkokullara 

Pilsudski'nin mezarı 
Lehi tanda bUyUk bf r 

me el çıkardı 
Varşova, 25 (A:A.) - Krakovi baş 

piskoposunun mareşal Pilsudski Uih.li 
meselesinde İttihaz ettiği hattı harek:t 
neticesinde bUtün memlekette uyanan 
infial gittikse daha umumi ve daha -,i.d 
detli bir şekil almaktadır. 

Bu akşam Varşovada büyük bir nil
ıftayiş tertip olunmuştur. 

Lehistan ajansı bu lahdin mareşa
lin ailesine haber verilmeksizin ve ail:
sinin haberi olmaksızın nakledildiği

ni bil<lirmektedir. 

F i/i.~tinin ikiye 
bölünmesi 

Kuöüs, 25 (A.A.) - Yahudi ga?e
telerinin yazdıklarına gCSre. Filistin,n 
taksimi meselesinde Yahudiler arasın

da da bazı ikilikler meydana çıkm:~· 
trr. 

Şimdiye kadar bütün Yahudiler 'Ju 

taksim aleyhinde bir ittifak ceph:si 
iraesine gayreE etmekte idi. Halb·ıki 

öğrenildiğine göre. birç<>l: mühim ya
hudi ahsiyetler, Londra ile bu tal<5\:n 
meselesi Ü.terinde mfizakereler yapmış
lardır. 

Paı iste otelleı 
kapanacak mı? 

Paris 25 (A.A.) - Otel ve lo· 
kant~larda da 40 saatlik hafta me
saisinin tatbike konulduğu resmi 
gazetede ilan olunma~dadır. Otel 
ve loRe.ntacılar ihtilafı daha had bir 
devreye girmiştir. Otel ve lokanta 
sahihlerinin ticarethanelerini kapa • 
yacakları <lllevzuu bahsedilmektedi•. 
Bugün gerek patronlat, gerek..se 
müstahdemler ayn nyrı kendi arala· 
rmda toplantılar yaparak btı husus· 
ta kararlar vereceklerdir. 

Paı iste bir miting 
Paris. 25 (Hususi) - Yağım 

yağınura rağmen iııciler dün 
N 

):, 
akşam ı ation meydanında halk-
çılar toplantısı komitesi tara . 
fından tertlb edilen i.iyiik mitinge 
i§tİrak etmişlerdir. Bir~o ~ nutuklaı 
söylen mİ!jtİr. 

A ln1an Haı biye Nazıı ı 
Peşleye gidiııoı 
Budnpeşte, 25 (A.A.) - Al -

m nya harbiye nezm Mareşal von 
Bloınbcrg, milli müdafaa nat;rı Ce~ 
ncra1 Rocderiı1 davetini kabul edı!
rek General tnrnfından birkac haftA r 

evvel Bcrlinc vnpılan ziyareti iad-: 
~tmek maksadilc bu ayın 28 inde 
Budapcstc:ye gidccektır. 

yazılac·akları eemt haritnlarmlla te Mt ~ 
cdilmiı:tir. Kavıcl \'e kahul jı:Jeriııcfo .. . :. 
çıkarak ınii.kiiller iı.:in o ilç~ııin kiil· 
tiir 1fyarlıgma ha:t'nrulnmlıdır. 

2 - ilkokullara 7-15 yaş nrn ın
daki hcclen YC rulıça · anormal olnu
yan çacuklar olınır. 

3 - Kayııl mumncle;,İ ~öyle ya
pılır: 

Çocuk \'el isiyle hirliktc oku 1 ha~ 
iiğrcırııeninc miiraı·aat eder. Yanln
r.11<la ı;ctirf!c·cldcri ,·csikalar tmlar
dır: . 

A - .i\'iifus tezkere i. 
B - En çok hir yıllık ı,:içek rapo-

rn. 
C - Sılılıat raporu. 
D - Nakleıı ~cl«>n çocukların ,mı

kil hı~diknaıneleri. 

E - 6X4.5 ch'aclruda 3 foto~raf. 
4 - l6 }n .. ındaki tocuklar clevaııı 

cıtikll'rİ sınıf ne olıır~a nlı::nn hir 'c· 
Fika ile• okulclan çıkarılırlar. Yulmz 
son ı:ınıfta Leler o nl İ<·İn imtilıana 
kadar okulda kalrnulurır;a ıııfo•aade 
olunur. ı\tt<'ak iıııtilıantla kazanaını
yanların c•lleritıc. hr~:;:inci sınıfın ·o
nıma kadar okula ele' anı ettiklerine 
clair lıir helge YCrilİr. 011 be:Jıı;eyi !lllln 
lar gelecek vılların inıtilıenlarınn kcn 
d i oku llnrmda ç:irchil iri er. 

llelgeniıı 'erdiği ol;ıı)dan garri o
kulda iıntilıunn girıııek istiyen ~ocuk
ların kültür clirektörlii~iinden nıü·ıı· 
aclc olıııaları tazmulır. 

• 5 - Ya ları bii~ ük olJuğu için 
ılkokııllar talinıatıuııuesi mucibince 
tn~<liknaıııe verilerek okuldan çıkarı
lan t:ıleheden arzu eJen ler ı.ını f :ır
ka.ta ,larındnn C\ \ ' CI ol ııı:uıı:ık şarli)·· 
le ilk talı ili bitirme İııllihanına kıı
lıul e~ilirlcr. 

tl - :\lc<-lnıri talı il ~Ll;;ını gcçir
ıııj~ '~ ilk tah ili hjtirnıc> <liploınım 
alıııarııı Jmlnnnnlnrlıı. lım.u"'i utettc 
ok\ıınu olnnlnrdım de, Jet Jıiznıetler:
ne girmek i~tircnler. miirnraatları uık 
dirindc Kiilıiir direktiirlii~'iniin tavin 
edere;i bir koıııi :ron Hnföıdc ilk ı~Jı-
ili hitirıne inıtilıanlnrına t11hi tııtu-

hırlıır. l\Tıl\'lıffak olJııklnrı takılirclr 
kendilerine ilk tnlı ' ili hitirmİ<ı olduk 
lan na c1:ıir hiı· 'csikn \'t>rllif. • 

7 - ~elır. ka, tıha, ~mt 'e ıııalıal
lc dl"ği~tirihı1<'.::i gihi nakli İPal•cd~<'e! ... 
hir lı.nl H*"a "kııl inznlat ıııeeli iniıı 
kararı nlınnılıkı::ı hir talehe hir okııl
claıı ıli~crinc na1 1 eılilt'ıııez. Oturnııık
tn olılu~ıı yeri cle~i~tircn hir talehc· 
nin 'eli,..l oktıl hn;;ii~rl'!meııİnf" mlira
ı·n ıı ~ılnrc•k J\Ok ·ı tıı cliknnıne İ İ~ler. 

hıı ta dikııamr.\ e t:ılcbenin foto~ra· 
fhle he kuru hık ınıl vapıftırılır ,,. 
~idı-ı•t·~İ okulu po ta ile giinclerilir. 

a - H" ıni ilkokullardan 'C) u 
re ıııi pro1;,rıınıı ınkih edip ıııumle1'1lİ l 
Bakanlıkça ta <lik ~dilen okullnnlaıı 

gelen çoı·uklur cllerinılt"ki ,·ecik:ırııt1 
gi1 ter<li~i . ınrf a irııtilıanı;ız knbul o' 

lunurlar. 
9 - He~rııi pro~ram fakih ccfeıl 

;;zef ı1kullardarı J";Plcn çqcul.lar. tiirk· 
C:t' 'c lıe.::aphın iıııtilıaıı cdil«'rck rnu· 
vaffnk olılukları tnkılircle ,-e.,ikalnrırt' 
ela ~;; tf'rilcıı ınıf:ı almırlnr. 

1 O - Hc~ıııi pro;;ran tcıkilı et111i· 
yen i•1.cl nkullanlaıı gelenlerle "' fe· 
rinde lın 11 i der gi;rmii~ çocuklnf• 
atll':ık inıtilıan netic·e imle anlacılaı·ak . ... 
kabılıyctlcrine ~iir~ lii) ık oldukları 
. ınıffora kabul olunurlar. (E' incir 
lııı. u i talı-il ı;örP.u)c>rin ha ka 0kıılıı 
gitmediklerini llçdıaylık \c ııılut.ı 
) oliylc lcrik etmeleri l:izınıdır.) 

Avrupa endişe 
içinde 

·ro.~ı ·a;ıı: 2 inci sayı/ada) 
dilmemesi, Leipzig hadiıesindcO 
doğan endi,eli vaziyeti bir kat da· 
ha çıkmaza sokmustur. Almanlı:ı: 
ra göre. yalnız Avr~p:ının değil. 
bütün dünyanın menfaati. Jsl?an .. 
Ya topraklarında bolşevik Rusya· 
nın bir sömürgesinin doğmasınıı 
meydan vermemektedir. BütÜJ1 
Alman g zeteleri. Berlin ile RoJJltl 
nın sarsılmaz bir cephe tutmakta 
olduklarını tebarüz ettirmektedir· 
ler. 

1 ürkige -Suriye 
(iJ.~t\'nrtı 1 inci sm·•farla) 

halledilmi~tir. Bunr!an sonra kıl, .. 
rarla~tırı1an anln§ma formülicriolJJ 
tabikatma sıra gelmiştir. Bu iti : 
1>arla Suriyelileri yakından dlal:ll 
landıran vaziyetler bulundu~t\l şii~ 
hesiz olduğuna göre tatbikat esI1111' 
•nnda Türkiye - Suriye dostl~ .. · 
ınünasebetlerinin icap et.tir~ıg; 
nikkat ve hassasiyet ile sanıııı1 .. 
bir teşriki mesaiye ihtiyaç vn~ 
dır ki bu <la hüsnüniyete, dosth.ıi~ 
ıebetlerinin böyle bir teşriki Jlle ~ 
sai safhasına girmesi zamanı artı 
gelrr:i~tir. 

Bilmivmuz, yeni Türkiyeııi~ 
ta Lozan konferansmdanberi Sıı. 
riyeye karşı ne dere:::elerdc iyi fl~ 
)'etlerle mütehassis olduğunu, b 
komşu memlekete karsı ne ka~D~ 
dürüst bir siyaset tal<ip etti~11 • 
söylenıe~e hacet var mıdır? fil' • ye 
kikat ha.ide Türkiyenin Surıye r 
karşı olan iyi niyetlerinin ve do1~1· 
luk hislerinin birçok maddi ~f~f 
leri meydandadır. O kadar kı 
kiye, Suriyenin istiklalini isteY'~ 
ilk dev!ct olduRunu haklı ol~J, 
iddia edebilir. Fakat bu açık "'i 
kikate kartı Türkiyenin de sıır, 
yeden elbette beklediği bir şeY "iıt 
dır ki bu da hüıniyete, dostlı.J , 
ve dürüstlüğe müstenit olan ııı1~. 
amelclerinin ayni tekilde kardı }l~ 
ğım görmektir ve bundan ~ 
tabii bir arzu da olamaz. 't 

Suriyeli dostlarımız iyi t~~t1j· 
ederler ki Hatay davasında 'fıı Jl 
ye ile Franoaya karşı bir cephe ftı' 
rr.aları kendileri için asla 111eı1 / 
at temin etmez. Faknt TürkiY.~tii~ 
Suriye tcsriki mesaisinden bl.l rtı' 
yakın ıaark memleketleri il~. bfıı' 
ber bilhRssa Suriye idn büyıık 111et 
dalar gelececi muhakkaktır. fs}(ilİ' 
lnönii ite ltcm y Sı•rivc başvc ııt' 
nin Hatay işi halledildikten 60 ıı'' 
doğrudnn doijruya kom•fme.~~ıe· 
Tiirkiye - Suriye milnasc eti' 
• .ı • b" . . t ve tefi yan~ıe yem ır samımıye ltı 

1 

ki mcnai devrinin ba~lanr.ıc• 0
d0 1 

rak telakki ediyoruz, b~nclad yıJ ' 
layı ciddi bir memnunıyet LI 

yoruz. 
J\SIJ11 lJ5 
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ihtiyar lngiliz bir kitap yazıyormuş. Aradığı iki 
nebat varmış.Bunları bulmak için buraya 

gelm ıiş. Bulmuş, fakat ... 
İhtiyar İngı1iz geldi, benim ev

de bir oda tuttu. Bu lldam ya bir 
lorddu, yahud da büyük bir zen· 
gin. Üzerinde asilzade bir adam 
hali vardı. Okyanuayadalti Avru • 
palılarda pek görülmiyen bir terbi
ye ve tahsil sahibi olduğu da belli 
idi. 

Gününiin büyük bir kısmını oda· 
sında çalışmakla geçirir, sonra o· 
tomobile biner, dolqmağa giderdi. 
· Bir gün odasından hiç inmedi. 

Merek ettim, çıktım baktnn. 
Yatakta yatıyor, mütemadiyen ök· 
sürüyordu. 

- Sıcak bir çay getireyim, içer 
rnisiniz? 

Dedim. Buruıuk: yüzü güldü: 
- Ahl Bayan! Bilseniz beni 

ne kadar sevindirdiniz! Dedi. Dü· 
§Ünün bir kere. lngilizim ben. He· 
le bu yaşta bir İngiliz için alııkan· 
hklarmı brrakmak o kadar müıkül
dür kH 

Ondan sonra kendisine her iÜn 
Çay pişirdim. 

lngilizin brm lngiltcredc imiş. 
Ona uzun uzun mektublar yazardı. 

Öksürüğü devam ediyordu. Bir 
gün kendisine dedim ki: 

- Bilmem ki denizin rutubctine 
karşı açık olan bu odada oturmak 
doğru olur mu sizin için? Sonra, 
eize hizmet de edemiyoruz. .A§a· 
ğıda, mutbağm yanında bir oda 
'-'ersem? .. 

Peki '1cdi. Ben onun gibi bir 
adam görmedim, bayanf Kuzu gi· 
bi bir dam. Ağzından bir kere ol· 
sun bir şikayet, bir .. Ahi, Of!., i§it· 
rnedim. Mütemadiyen te~ekkür 
ederdi. 

t Fenn bir nezleye tutulmuştu ... 
'öksürmek için daima yerinden kal· 
kardı. O kadar söyledim ona kalk· 
tna diye, dinletemedim. 

Bazan kendisine derdim ki: 
- Evinizde kim bilir ne rahat 

Ve mükellef bir hayatınız vardı! Ka· 
tınız sizi şimdi bu çıplak odada yat· 
lığınızı görse ne kadar üzülür! 

Şöyle cevab verdi: 
. - Allahm, karşıma sizin gibi 
1Yİ bir insan çıkardığım görerek her 
halde cok sevinirdi. 

'ırr ııılffl"IJJl~amııtfll1111ı111111ırııalllflıttırııııt ımnıııııı ıırııı 

Sağlık 
Servisimiz 

Husu.si doktonımıa Pazartuı 111DJ•rt 
&aat on beo buçuktan )':ln:rıtye kaı1ar ıa· 
tetenm fdarehaneslnde, Cwnarteaı g11ıılen 
de saat u ten 19 a kadar IAleu TayYare 
._P&:tımanlan lklncl c1alte lig Dumanda 
<1aıına okuyucuıanmw yedi kupon muıc.. 
bilinde kabul eder. 
~ynl oekUde CUo doktorJ&ru:ıız da oku

l'\ıcuıanmızın emırıerlDe haztt bulunınat
tadır. Dı:ı doktorumuz FahretUD Dlpıen 
~llrınakkapı latiklAJ caddeatnde 127 ııwzıa. 
r8.da pazartcaı gtlnlerl saat U lle 20 an. · 
'1nda bulunduğu gibi doktor Necau Pak· 
it de KatakCy Mahmudiye c&ddeaı ı-2 
11Urnarada salı ve cuma günleri aynı eaat.. 
lerde okuyucularımızın dlflerine bakacaı.,. 
la.r ve ufak tedevflerlnl yapacakJardrr. 

Ayni zamanda Beflkta§ tramvay cao
Ceaı Erip aparumanmda auıı.ııettı Enıta 
B'tdan muhtac okuyucuJanmımı çoculr • 
lannı eumıet edecekt!r. 

Ayrıca Ak8aray Pertev Eczanem ya. 
llıııda sa.ı numarada atınnotçl n srbbat 
tlıeıı:ı.unı Nurt E§alz KURUN doktorunun 
\'erecegı enJekslyonlan beherlnl yedi ku
Pon mukab111Ddo ve aboııelerJmJze en eh. 
\'en ıeraıue çocuklarının ıllnnet ameıt
reıcrtnı yapacaktır. 
'2n:ııer1n1 yazdığımız doktor, CUfÇ1 n atın• 
lıttçuere mOracaat ederken KURUN'un 
tılıı:nct kuponundan yedi tane göuın;ek 
'~dtr. 

•----KURUN-..... 
Hlzmeı kuponu 

~ kuponu gazete idaresi.ne ceur.nıer. 
l - Küçük UAnlarmı paruu baatınrlar 
2 - Kurunun beklmlertne parutr halrt 
ltrtar. 

8 - Hukuk ve mail mllpvtrlertne ber 
~ıu kanun yollarını paruız sorup öğrenir. 

Nihayet bir gün vapura bindi, 
gitti. Hastalığı geçmemişti. Va· 
purun doktoru vapura binmesini 
istemiyordu .. 

- lngiltcreye mi gidiyordu? 
- Tabii... İngiltereye gitmek 

için yola çıkmıştı ama, gidemedi, 
Martinik adasında öldii .. 

- Fakat hu ihtiyar lngiliz, Bü· 
yük Okyanus adalanna ne yapmağa 
gelmişti acaba? 

- A !. Büyük bir tnbiiyat fılimi 
idi ~... Bir kitab yazıyordu. Ara· 
dığı iki nebat varmış. Bunlardan 
biri: "ti yara apotohi,. T ehemani dn
ğmda bulunur. Biri de: "toromoho,. 
o da bu havalide yetişir. 

.. Aradığı iki nebat bundan iba· 
ıetti ama, bu nebatlar T ahi tiden 
başka yerde yaşamaz. 

Sofya her gün benim yanıma çr 
kıyor. Hep ayakları çıplak, tahta 
merdivenleri çıkıp yorulmuş bir hal· 
de, pandanus koltuğa kendini dar 
atıyor. 

Sof ya sabırsızlıkla bir golet (yel
kenli kayık) bekliyor: Tahitili,, gc· 
misi bundan beş ay evvel Rapa Nu
y' a gitmiş, daha hala gelmemiş. 

Sofyanın beklediği kayıkta onun 
"tan,, ı (adamı) var. Bu dostu 
oradan taştan heykeller, sihirbazlık
lar, yazılı taşlar,. yontulmuş şe • 
kerkamışları, tahtadan gülünç su· 
ratlı kuklalar getirecek. 

Sofya bana diyor ki: 
- Biliyor musunuz? Bunlar 

hakikaten eski şeylerse, ta lrnrdeş· 
leri tarafından satılan Yusuf hika
yesinden evvelki devirlere aiddir .. 

Elinde bir portakal soyarken: 
- Sana "Kral ve iki iskelet., 

masalını anlatayım da bak, dedi. 
Yastığımı yerleştiriyorum, elim· 

deki kitabı bırakıyorum, yatıp göz· 
lerimi yarı kapıyorum. 

Öğ1e sıcağı yavaş yavaş bastın· 
yor. Sofya o şaşırtıcı ve garib ma· 
8alı anlatıyor. Bazan, çok garib yer 
lerinde sözünü kesiyorum: 

- Ama niçin, Sofya? 
- AI Cliyor. Hep böyle niçin? 

niçin? diye sorarsan masal yok 1 
- Peki, Sofya. Anlat, giizel 

bir masal bu. 
- Hatıralannda bu masalı an· 

latacak mısın'? 
- Hayır .. 
-Niçin? 
- Çok /küstah bir masal bu! 
F ransızı kızlarını düşünerek uzun 

uzun gülüyor. 
Yelkenli geldi. Mühim bir ha. 

dise bu. Rapa Nuy, dünyanın di • 
ğer yerlerine yalnız bu gemilerle 
bağlı. Bir de altı, yedi ayda bir Pa. 
namaya gidip gelen bir vapur var. 

Sofya sahile koştu. Ben şez • 
longuma uzandım. uzaktan bakıya. 
rum. 

Fakat yoldan bisikletli tahitililer
den başka geçen yok. Bunların bir 
elinde mavi veya Üzerleri çizgili ba
lık demetleri var. 

Burada kadınlar sokağa şapka. 
sız çıkıyor, yalnız ellerine Japon 
şemsiyesi alıyorlar. Güzel birşey 
bu. 

Pareolu bir adam, ayaklarını su
ya sokmuş, birşeyler arıyor: De
likli çakıltaşı top~uyor, fınn yapa • 
cak. Anadan dogma çıplak bir ço
cuk bir balıkçının arknsından gidi. 
Yor, elinde balık tutmağa mahsus 
bir sepet var, tutmu§, sürüklüyor 

Siyah pantalonlu ve sivri şapka
lı iki annamlı kadın iki saatte bir çı-

kıp sokaktan bir takım ot kopan -
yarlar. Sonra bir ağacın altına çö
melip, şarkı söylüyorlar. 

Çinliler .ıslak odunlarla bir atC§ 
yaktılar, etrafı müdhi§ aumana bo
ğuyor. Sofya dönsün, Üzerlerine 
hücum eder, başka yere kaldmr. 

İşte caddenin başında göründü. 
yanında "tan,. ı (erkeği) yürüyor. 
.Bu ~dam çok resmi çehreli ve ha • 
linde lüzumundan fazla yumuşak 
huylu kaba adamların hali var. 

··Kondas,. dedikleri Martial, el
leri Hindistan cevizi dolu, arkalann· 
dan geliyor. Beni uz.aktan gördü, 
memnun bir çehre ile sırıtıyor. 

Tan'm di§leri ağrıyor. Yattı. 
Gemideki o mahud kıymetli şeyler, 
ancak yarın çıkanlahilecelc. Yalnız, 
fazla sabırsızlık etmiyeyim diye, 
Sofya bana küçiik küçük kuklalar
dan yapılmış bir taç getirdi ve ba
şıma koydu. 

Nihayet bugün eıyalar çıkarıldı. 
Sofyanın döşemesi üzerine hepsinin 
birden yığılması insana endişe veri
ci bir takım manzara te§kil ediyor. 

Hiyeroglif yazılı C!ki taş levha
lar, tahtadan boynuzlu balık hey
kelleri, bir deli çehresi ile sırıtan 
küçük heykeller... Bütün bunlar 
gece gündüz bana arkadaşlık edi • 
yor. Geceleri ay çıktı mı, bu hey
kellerin gölgeleri son derece kor
kunç bir hal alıyor. 

- Sofya, o sendeki insan ke
miğinden yapılmıf iğneyi bana sat
mazsan "tupapav,, a (cine) söyle
rim, iğneyi senin kalbine saplatı
nm. 

- OhoI Korkmam ki ,ben! Bi· 
zim ailenin tupapavları beni muha
faza eder. 

Başına fena hirşey geldiği zaman 
- mesela bir tabak kırıldığı zaman, 
yaramaz bir çocuk ona bir fenalık 
ettiği zaman, yahud para srkmtuır· 
na diiştüğü zaman- : 

- Benim ahım tuttu işte I 
Diyorum. Gülüyor, kaçıyor. 
- Söylesene, Sofya, senin Ra-

pa Nuydaki ecdadın yamyamdılar, 
değil mi? 

- A ... Tabii. 
- Senin zamanında yamyamla,· 

var mıydı? 
- Vardı... Yamyamların ~n 

sevdikleri şey eldi. Fakat. .. Beyaz 
insan eti iyi olmaz: Çok tuzludur. 

Bunları söylerken ağzını burnu· 
nu buruşturuyor. Adeta tahkir e
dilmiş gibi canım "sıkılıyor. 

Talıitideki bir Fransız bana: 
- Size bir nasihat, dedi: Bu 

eşyalara el sürer sürmez hemen yı
kayın. 

- ? ... 
- Yerlilerin sihirbazlıkları çok 

esrarengizdir. Şu muhakkak ki es
ki insanlar uzak bir yerde bile bu
lunanlara .cüzam ve fefe (daülfil = 
fil hastalığı) gecirirlerdi Çalman 
birşey hırsıza esrarengiz bir hastalık 
aşılardı. Ayni şey birisine hediye 
olarak verildiği zaman, bilakis, sa
adet getiren bir tılısım olurdu. 

T uamotu adasının valisinde bir 
bıçak varmış. Bu bıçak oranın en 
son hükümdannın bıçağı imiş. Bı
çak bir gitn ortadan kıybolmuş. Yer· 
lileri toplamışlar, demişler ki: 

"Bu bıçak bize hediye idi ... Kim 
çaldıysa ona cüzam aşılar ... ,, 

Daha o akşam bakıyorlar, bıçak 
olduğu yere gelmiş. 

(Arkası var) 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-114-

ısım: 

Adres: 

f5 - KURUN 26 HAZiRAN 1937 

Günd,» _kaç tifo 
vakası r? 

Dün, "lstanbul vilayeti aıhhat 
ve içtimai muavenet müdürlüğü,, 
nden !U tezkereyi aldık: 

Bugiinkü gazetenizin ilk say -
/aşı üçü~ü siitununcla bir günde 
fehrimizclc (500) tifo vak'ası çık
makta olduğu ve evvelki gün ;ya • 
pılan bir istatistikte (800) den laz 
la vak'a te:;bit edile/iği bil diril -
mekteJir. 

Halhı ciciden endi§eyc dü§Üre· 
cek bu heyecanlı haberin hakikat 
ile en ulak bir münasebeti yok • 
tur. ~fevsim itibarile vilayetin 
muhtelif kazalarında gözüken ti
fo ()ekayii günde onu germemü, -
tir. Key/iyctin gazetenizin ilk çr 
kacak nüshasının ayni sütununda 
taıhihini dilerim. 25·6-937 

lıtanbul Valisi namına 
A. Rıza Bayı H. Karataban 

Tifo hastalığının kökünden l~c 
silmesi şehirler için bir su, lağı 
ve belediye meselesidir; onun içi 
bugün biiyük Avrupa şehirlerin 
de bu hnstalrk hiç görünmez vcy 
hiç denecek kadar a'l görünUr. 

Görün:regi de şehir heledive 
leri için şeref eo.yılmaz. lstanbu 
gib.i tifo hnstalrğmm r.5ründüğ. 
yerlere gelince, buralarda da lı"'.S 
talığın önüne geçmek, hiç olmaz 
sa zararını tahdit etmek volu var 
dır. Bu da halka sa~lık ..;e ko 
runma tedbirlerini anlatm-k bil 
hassa hastalığın kaynak yerlerin 
de geniş mikyasta aşılama nme _, 
liyesini lntbik suretile yaptlabi -
li:·. B\1 tedbirler alınması"ldı\ mu· 
vaffak olabilmşk icin h:ıokil;ı,.lİ 
anlatarak, yani hastalı}; t~k de olsa 
saklanııyarak halkın fllakasını u • 
yandırıno.k en do;-;nı h:ı.rckettir. 

Sözün kısası sehirde artık sal 
gın halinde olduğunda şüph~ el • 
mıyan tifo hastalığının derecesini 
her gün tcsbit edilen vak'aları ma· 
halleri ile beraber neşretmek su -
retile efkarıumumiyenin aydrn1n • 
tılması JP. .. ı-ndır. Bunu İstanbul be 
lediyesinden ve rhhat direktörlü· 
ğünden bcklircr:r . 

latanbulda beledi halde hiç bir 
zaman eksik olmıyan tifo -aon gün 
lerde salgın bir ıekle girmi~tir. 
Bunu bütün doktorlann sözlerin • 
den ve hükumetin geni§ mikyasta 
aıılama tedbirleri almasından anlı 
yoruz. Fakat salgın kelimesi ile 
ifade edilmek istenilen vaziyetin 
dereceıi nedir? Bunu açıkça ve 
kat'i surette gösterecek olan gün • ----'------------
delik istatistik rakamlarıdır ki a
lakadar makamlar bunu resmen 
neıretmiyorlardı. Onun için latan
buldaki tifo salgınının mahiyeti 
hakkında her ağızdan bir ses çı· 
kıyor ve gazete sütunlarına geç • 
meksizin kulaktan kulağa geçen 
bu sesler hakikatin mübalağalı 
derecesini buluyordu. 

"KURUN" un dünkü savısın • 
da bir günde İstanbul hudutları 
dahilinde tesbit edilen tifo vuku
atı bet yüzden fazla bir rakam o· 
larak gösteriliyordu. Gazeteye bu 
haberi s:etiren arkadasımız bu ra
kamı s~kak ortasında: yı:ıhut bir 
kahve köşeıinde duyulmuş bir ri
vayetten almış değildir. Doğrulu
ğuna kanaat getirdiği bir kavnak
tan öğrenmif, halkm vaki tedbir - .ı 
ler almakta gözünü açmak için de 
yazmağa lüzum görmüştür. 

Filvaki bu rakam daha evvel 
vukubulmuı vak'aların son gün 
içinde topladığı bir yekun olsay • 
dı bile yine büyük bir ehemmiyet 
arzediyordu. Dün bu neıriyat ü • Aşırı bir riatsııalık 
zerine latanbul Sıhhat direktö'rlü-
ğünden gönderilen yukarıki teb • 17 ı. ~ . k · 
}iğde latanbulda tifo vak' asının n iZ K8ru eşı . endısıne 
günde on adedini steçmedi~i bildi- çoh bezediği İÇİll 
riliyor. Şu halde "KURUN,. ama- I · ' 
lumat olarak getirilen rakamın ya111 ıyormuş. 
mevsim iptidasındanberi toplanan Bundan üç sene evvel Amerikaııın 
bir yekun olması suretile tefsir e- me~hur zenginlerinden b:rinin oğlu 
~ebiliriz. Mury jaRe ismin.deki bir oyuncu kıtla 

Eğer lstanbul sıhhat direktör • 'Cvle:ıiyor. 
lüğü tifo vukuatının günügilnüne Aradan b:r m:i<ld t geciyor. Bro
rakamlarını bildirmİ§ olsaydı ef • vn'in karısı kocasına kız kardeşini tak· 
karrumumive bu hususta daha ev- dim ediyor. Jcan ismindeki bu kıt. kar
velden aydmlahlmıs bulunacak • deşine son derece benzemektedir O 
tı. Buglin olduğu gibi tela(l ve he- halde ki, Brown hangisi ~.1 karısı, han 
yecan manzarası da görülmiyecek ~isinin baldızı olduğunu bir çok dc!.:ı
ti. lar §<lŞınyor ve bu yüı:dcn milthiş g;ıf. 

Bizim fikrimizce tifo vak'ala · 
rının her gün teıbit edilen mik -
darlarını mevkileri ile beraber doğ 
ru olarak neıretmekte zarar değil, 
fayda vardır: 

Eğer hastalık hakikaten zanne
dildiği derecelerde genişlemiş de
ğilse bu rakamlardan anlaşılır. 
Yok eğer ~iddeti ve faaliyeti alı • 
,ılmamıt bir derecede ise hükumet 
çe alınmakta olan sıhhi tedbirlere1 
halkın ala.kası temin edilmiş, bu 
suretle bu tedbirlerle istihdaf edi
len makıada daha kolay vnrılmı§ 
r '··-. 

lar yapıyor. 

Bu vaziyet, arad n zaman geçt:~i 

':alde, yine devam etmektedir. Burı ., 
üzerine, Brovn'in k~nsı mahkeme>•e 
müracaat ediyor ve kocası aleyhiı:e 

aava açarak, bo anmak istiyor. 

Mary'ııin şikayeti şudur: 

- Kocanı beni kız kardeşimle alı:!a· 

tacak kadar dalgındır. B:r çok defa 
§a ırmış, beni zannederek kız kardeşi· 
mi yanına almıştır. Hele üçümilz bera
ber sokağa çıkmanın imkanı yok: Bir 
arkadaşını görürıcc kardeşimi "karım., 

diye, beni de "baldızım,, diye takdim ~ .. 
<liyor. 
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so,N · HABERLE.R ·. 
Alman gemileri bir 
körfeze toplandı . . ... .. . ___ .. ..._ ___ _; '·· ' ... ... ,.._ ... ____ .· :.:....~ .. -· 

Ankaradan 1 I 

Kazanç vergisinin 
alınmasında intizam 

Maliye l'ehaleti teşh.ilatına yeni bir 
emil name gönderdi 

Ar; kara, 25 (Telefonla) - Met
liye Vekaleti kazanç vergisinin da
ha di.ızgün tarh ve tahsili için teşki
latına şıı emri vermiştir: 

Her kawda gayri safi irad üze
rinden verrti veren mükelleflerin o 

( scrbe!lt meslekler dahil) kazan~ 
vergileri tarhiyat ve tebliğatı en geç 
hangi tarihte nihayete erdirilmiştir. 

Henüz tarh muamelesi yapılmamış 
olan bu nevi miikellef var mıdır? 
Varsa mikdarı nedir ve bu mükel • 
leflerc aid tarhiyn.t ve tebliğatın za. 
manında intaç edilmemesi sebebi 
nedir? J ler kazada ayni yıl içinde 
beyannameye tabi mükeJleflere aid 
ilk tarhiyatın m\!kelleflere tebliği 

hangi tarihte ikrrnl edilmiştir / He
niiz ilk tarhiyat muamelesi ikmal 
edilmiyen mükellef var mıdır? Var· 
sa mikdnrı ve tarhiyatm teahhürii 
neden mütevelliddir/. Bu umumi 
yazının alındığı tarihe kadar tarhi· 
yat ve tebliğatı ikmal edilmiş olan 
beyannameli mükelleflerin adedile 
ilk tarhiyata müstenid vergi mik • 
tarı \'e bu tarhiyata aid tekalif ced· 
velinin tahsilat idaresine tevdi tari
hi nedir? Gayri safi iraclları üze· 
rinden vergiye tabi tutulan mükellef 
lerden bu tebliğat tarihine kadar ver· 
gileri itirazlı veya itirazsız tahakkuk 
ederek tekalif cedvelleri tahsilat ida
resine verilmiş olanların adedi, ver
gi mikdarları ve tekalif cedvelinin 
tevdi tarihi nedir? 

4 üncü Fıkradaki mükellefler • 
den matnıh vergilerine itiraz edi~ . 
de henüz itirazları komisyonca ve \ 
karara raptedilmemiş olan mükellef l 
adedile vergi mikdarı nedir} 

Beyannameli mükelleflerden be
yannameleri kanunun 42 inci mad· 
dc~i mucibince defterdar ve evrakı 
müsbitelerile tedkik edilenlerle h::· 
nüz edilmiycnlerin ayrı ayn mik • 
darları nedir? 

Bu noktalar üzerinde, mülhak 
kazalarla da muhabere edilerek vi
layetin biitiin kaz3larına aid mallı· 
mat hep birdeıı nihayet temmuzun 
l 5 inci günü akşamına kadar pos • 
taya verilecektir. İtiraz komisyon· 
ları aleddevam ictima ettirilerek, ko· 
misyonda mevc~d ve geçen seneden 
devrolunmuş itiraz evrakı ile bern· 
her 19 3 7 mali yılı ta;hiyatma aicl 
itiraz evrakı en kısa bir zamanda 
karara bağlattırılacak ve mükellef
lere tebliğat yapılıp tekalif cetvelle· 
ri tahsilata tevdi olunacaktır. 

Bundan böyle her ayın on beşin
de geçen aydan kdan tahakkuk etti
rilmemiş vergi mikdarlarile mükel
lef adedi ele (beyanname ve gayri 
safi iradlılar ayn ayrı) muntazaman 
merkez ve miilhak kazalara aid ma· 
lumat hep bir arada olmak üzere, 
Vekalete bildirilecektir. Şimdiye 
kadar ikmal edilmemiş tahakkukat 
uzami temmuz sonuna kadar ikmal 
edilecek, münferid hususi hadiseler 
veya ihbara müstenid haller müs -
tesna olmak üzere, ağustos başında 
tahakkuku tahsilata verilmemiş mii· 
kellef bırakılmıyacaktır. 

f stenikn malômatı zamanında 
bildirmiyenlere tekid telgrafları taz
min ettirilecektir. Kaza1ardan za • 
manında malumat alınmaması ha
linde telgrafla tekid ve telgraf üc • 
retinin müsebbiblerine tazmin etti
rilmesi icabeder.!' 

Yeni · Türk - Alman 
ticaret anlaŞması 
1 üccarlarımıza daha geniş bir 

nıübadele sahası açacak 
Ber11n BiiyUk Elçlmtzln gazetemize beyanatı 

Ankara 25 (Hususi muhabiri ·ı 
mizden, telefonla) - iki günt-len· 
beri ıehrimizde bulunmakta olan ı 
Berlin büyük elçimiz B. Hamdi 
Arpağ, Berline gitmek üzere Is -
tanbula hareket etmiştir. B. Ar -
pağ hareketinden evvel bana şu 
beyanatta bulunmuştur: 

caret anlatması için müzakereler • 
d_e bulunmak üzere Berlin elçimi
zın batkanlığmda Berline gide • 
cek olan heyetimiz yarın ak~am 
(bu akfam) Ankaradan hareket 
edecektir. 

Heyete dahil bulunan lktısat 
vekaleti müste!arma, gaybubeti es 
nasında, teftif heyeti reisi B. Hüs 
nü Yaman vekalet edecektir. 

"Hükumetimizin daveti üzeri • 
ne iki gün evvel Ankaraya gel -
dim. Bu ak~am Ber1ine gitmek ü
zere lstanbula dönüyorum. lstan • -------------
bulda birkaç gün kalac(lk ve Bü -
yük Önderimize tazimlerimi su • 
nacağım. 

"Almanya ile olan ticari mü -
nasebatımız gün geçtikçe inkiıaf 
etmektedir. Normalin fevkinde sa
yılabilecek o1an bu münasebet -
ler bizim kadar Almanyanın da is
tek ve arzusu ile olmaktadır. 

"Yeni yapılacak ticaret anla, • 
ması müzakerelerine 3 temmuzda 
baslanacaktır. Reisliğimde bulu -
na~ak heyet bir iki gün içinde ls
tanbula gelecek ve beraber Ber • 
line gideceğiz. Yeni yapılacak an· 
}aşmanın tüccarımıza daha ~eni, 
bir mübadele sahası açacagın~a 
hiç şüphe yoktur. Almanya ıl~ 
hükumetimiz arasındaki diier mu 
nasebetler de cok dostanedir. Bu· 
nu ela ayrıca zikretnıcği bir vazife 
bilirim.,. 

HEYET ANKARADıAN BU AK-
ŞAM HAREKET EDtYOR 
Almanya ile yapılacak yeni ti-

Türkiye - Suriye 
Hudut müzakereleri 

bitti 
Adana, 25 (Hususi) - Türki

ye - Suriye hudut komisyonunun 
müzakereleri bir hafta sürmüt ve 
son toplantı dün yapılarak ko -
misyon faaliyetini bitirmiştir. 

Müzakereler büyük bir samimi
yet havası içinde geçmi,, iki ta • 
raf murahhas heyetleri biribir1eri
ne ziyafet çekmislerdir. 

Fransız murahhas heyeti yarın 
(bugün) Adanadan hareket ede -
cektir. 

Yunanistanın nüfusu 
Atina 24 (Hususi) - · İstatistik 

umum direktörlüğü tarafından 
ne§redilen bir tebliğde 1936 se -
nesi sonunda Yunanistan ahalisin I 
6,973,000 c baliğ olduğu bildiri! -
mektedir. 

ihtikar 
yapan 

Nasyonalistler geniş bir taarruz 
iıyorlar. Hükumetin silah 

fabrikası faaliyette 

hazır" 

Benzincilerin 
dükkanları 
kapatıldı 

. 
Ankara, 25 (Telefonla) - Ankara 

belediyesi petrol ve benzin fiyatlannı 

indiren kanun üzeı-inc yeni fiyatlnrı 
tesbit etmiştir. 1 

Büy'ük teneke petrol kanunun ncl· 
rin<lcn evvel Ankarada 37 5 kuruşa ı.a
tılmakta idi. Şimdi toptan 258 kuru3a, 
perakende olarak da 268 kuruşa satı

lacaktır. 

Büyük teneke benzin 450 kuruşk!"n 
bugün toptan 318, 7 5 kuruşa. peraken· 
de olarak da 328, 7 5 kuruşa satılacak
tır. 

Kü~ük teneke petrol l 05 kuruşken 
toptan 7 5, perakende 80 kuruşa indi· 
rilmiştir. 

Cebclüttarık, 25 (A.A.) - Admi 
ral Scheer, Nürcnberg. Falke. Kondcr, 
Greif, Albatros ve Tiger adındaki Al· 
man gemileri dün akşam boğazı geç:-· 
rck şarka doğru yola koyulmuşlardır. 

Londra, 25 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden : 
Alman donanmasının kuvvei kü!:i . 

yesi halihazırda Guadalakivir körfezin· 
de. ;oplanmıştır. Bu kuvvet bir zırhlı i- J 
Je iki kruvazör, 6 muhrip ve 2 tahtcl- j 
bahirden müteşekkildir. l 

Bütı:in bu gemiler, Almanların ha- ı 

Jihazırda üsııülhareke olarak kul'an- 1 
makta oldukları Kadiks yal:ınında bu • 
lunmaktadırlar. 

NASYONALiSTLER BÜYÜK 
BiR TAARRUZ HAZIRLIYOR 
Paris, 25 (A.A.) - Ma.dritten ~·H· ı 

dirildiğine göre, nasyonalistler geniş 

bir taarruz hareketi hazırlıyorlar. Frc:ın 

ko kıtaatı muvaffakıyetle neticelenrn 
bazı · baskınlar yapmışlar ve hava kuv· 
vetleri de hüki'ımetçilerin mevzileri ii
zcrinde büyük bir faaliyete geçmişler· 

dir. 

ha kolayca hareket edebilir. .,. 

1NG1L TERE ROMA - BERLI 
MiHVERiNi KIRMAK MI 

iSTiYOR? 
1 Londra, 25 (A.A.) - Hav• 

ajansı muhabirinden: Londrad• 
ki Alman mahafili, B. Yon Ne'1 
rath'ın zivaretiinin tehir edilınj. 
sinin lngiltereyi Roma - Ber 1 

mihverini kırmağa teşebbüs el 
mck için B. Mussoliniye birtak• 
tekliflerde bulunmağa sevketıne 
sinden endişe etmektedir. Bu ın" 
hafi) B. Yon Rihbcntrop'un 8 
\inde.ki faaliyetinin pek nazik ısı 
hiyette olduğunu, Almanya)' 
Londra sefirinin bir "dört dev 
misakı siyaseti yoluna girın 

" 'k b' " suretile Almanyayı nazı ır.r 
ziyete sokmuş bulunduğunu 1 ş 
ve eylemektedir. b 

lalıalli di~cr lıir Alman ıncın 
1 .. w 1·w. . •. " Almall) 

ıtll an O{;J'<'lll ıgmıızc ~or~ . 
,\kılPn::~clcki ciizütaıtılarından hır~ 
~unu ~-ckcl'ek 'c orada yalnız .ı\lıı•l 
~ • . 1 . .1 ek ı 
tİl'arct ~rıııilı·rİlH ıımnyc eucc Bir litre ben:ıin 26 kuruştan 17 ,40 

kuruşa, 5 litrelik benzin de 130 kuru~· 
tan 87 kuruşa indirilmiştir. 

SiLAH HAZIRLANIYOR iki lı:ırlı ~Pmi ı;i lııraka<'aktır. 
Santander, 25 (A.A.) - Hükum:t , i abİ ıııii,nhitlcr, Alman 111,01~1 

iHTiKAR YAPAN DOKKANLAR 
KAPATILDI 

Ankarada bulunan m:.iteaddit ber.
zin ve petrol kumpanyalannın acen
teleri bugün müracaat eden müşterile· 
rine benzin ve petrol bulunmadı~mı 

söyliyerek ihtikar yoluna sapmışlan.ltr. 

Bu harekete yalnız çekiç - orak fir
ması iştirak etmemiştir. 

Şoförlerin vilayete müracaatı üze· 
rine alınan tedbirlerle ihtikarın önüne 
geçilmeğe çalışılmıştır. Otomobiller içi
ne gizlenen memurlar acenteleı in 
"benzin yok,, cevaplarile zabıt varaka
sı ile tesbit etmişler ve Büyük Mille~ 
Meclisinin milletimize büyük bir armı
ğanı olan bu be"nzin ve petrol fiyıt
larındaki tenzilat dolayısile vazifeleri
ni yapmadıklarından cl~kkanları kap:ı
tılnu!tır. 

Ecnebilerle yapaca-
ğımız atletizm 

maçları 

tebliğ ediyor: 
Santander vilayetinde büyük bir faa

liyet h5küm sürmektedir. Silah fab
rikalan, fasılasız bir surette çalışmak
tadır. Halihazırda vilayetin nüfusu biı· 

milyondur. 
Bunun 400,000 i mültecidir. Evv~l

ce endişe uyandırmakta olan iaşe işi, 

~imdi normal surette temin edilmekte
dir. 

lNGİLTEREDEN SİLAH 
GİTMİŞ 

Paris, 25 (A.A.) - Action Fran· 
çaise gazetesinin yazdığına göre, Bil· 
baonun işgali esnasında Franco kuv -
vetlerinin eline daha birkaç gün evvel 
mezkur şehre gelen bin tüfek, 1500 
mitralyöz ve 100 motosiklet geçmiştir. 
Bunlar İngiliz mamulatından olup İn
giliz vapurları tarafından getirilmişti>·. 

EDEN NE DİYOR? 

Londra, 25 (A.A.) - Avam kama
rasında İspanyol meselesinden bahs~

den Eden, İspanyada harbeden her iki 
tarafın da yani Valancia ve Salam:ı.ı

ca hükfımetlerinin, müh!m miktarda 
harp levazımı, tayyare, tank ve saire 
almış ol<lu!Clarını kaydederek demiştir 

)inden ~elen \"Cim geınilerclen hır. 
1 w• • l ·1ııırf 

ınınm Almaın-ayu c iinecegını ıı . I 
lıalwrlcr clola\'t ile hiraz nik\nll 
giUcrıncklc hcraher .Alınanlar ~cıı, 
tİt'arc-t ~emilerini kendileri lıır1111 • 
ctme~e kalkı :; tıklnrı zaman zuhur 
clehilecck yc.ni ihtilaflar üukiını kil 
~ı::.mda cn;li:.e hic etmektedirler. 

INGlLlZ BASVEKlLl DE 
KONUŞTU· 

Londra, 25 (A.A.) - A; 
11 

kamarasmdA harici siyaset 'hak 1 

da vuku bulan müzakereler esnasııı 
da Neville Chamberlain, lsr:ıanyaıı~ 

k t ·ı· sı vaziyetinden balısedere ngı ız 
yasetinin münhasıran İspanyol h3 

binin büvümesine mani olmak 5 

retile dü~ya sulhünü muhafaza e 
mek gayesini güttüği.inii tekrar e 
miştir ve demiştir ki: . . . el 

''Şimdiye kadar bu sıyasetı~~ı.\ 
muvaffak olduk Ye ihtilafın bıı> 
mesinc mani olmak ümidi me''c~ 
olduğu müddetçe de usanmadan8ı1 
yolda gayretler sarfetme~e dev~ 
edeceğiz. Vaziyet ciddidir. fa li 
iimidsiz değildir. Çünkü muhtt 
memleket veya hükumetlerin lsP8

1 

Ankara, 25 (Telefonla) - Atletizm 
federasyonu Balkan müsabakalarına bir 
hazırlık olmak üzer~. birka~ millctlı: 

bazı temaslar yapmağa karar verm~ş-

)•ada iki taraftan birinin galib. ge 1 ki: o 
Her iki tarafa da harp levazımı ve- mesini istedikleri belki doğr~ ı.se 1 

tir. , 
Bu temaslar milli mahiyette olrrt

yacaktır. Atletlerimizle temaslar yapa
cak olan milletler en scÇkin atletlerini 
göndereceklerdir. 

Temmuzun onuna doğru ilk kafile 
olarak memleketimize Mısır atletleri 
gelecekler ve atletlerimizle İstanbulda 
karşıl~acaklardır. 

Müsabakalar tertibi için Macarla~h 
yapılan temaslar müsbet bi:r sahaya 
girmiştir. Macar atletleri ağustos için-
de memleketimize geleceklerdir. 

rilmiş olmasına rağmen ademi miida
halc anla§ması sekiz ay müddetle işle
miş ve hatta Sovyet hükumeti bile lıu 
anlaşmanın feshini istememiştir. 

Binaenaleyh avam kamarası bu a.:ı

laşmanın feshile nasıl bir vaziyet hadis 
olacağını · dü::lnmeli.dir. Bundan e:ı 
ziyade mütazarrır olacak bir taraf var
sa o da Valancia hükumetidir. Çünkü 
bugün Franco ondan daha kuvvetlidir 
ve Valancia'ya gönderilen harp levuı· 
mını müsa.dere hususunda Franco da-
---~~--~--------~----

Romen sporcuları ile .de ~emaslar s • B k •ı • 
deva~ etmektedir. . urzye aşve l l 

Yardım dilenmek için rü:urnrıı ı irıciıleJ 

S • d R • Başvekil B. Cemil Mürdüme ey 1 1 z a refikası ve çocukları da refakat et· 

Kaı ısını ı eisleı e 
yolluyor 

Fakat dileği reddedif di 
Elaziz 25 (Hususi surette giden ıu 

kadaşımızdan saat .dörtte) - Seyit Rı 
zanın aranması şiddetlendirilmiştir. Ka 
rısı Ani Hatunu en cessur DDers:rr.Ji 
olan meşhur Rehbere yardım dilennıel: 
için göndermiştir: 

Rehbber Ani Hatunla görüşmedi. Ta 
cm oglu Hıd1r muhalifetin bbaşındanbe 
ri kendisine yapılan müteaddit müraca 
:ıtlara rağmen onların harekct'.ne i;tirak 
etmemiş, ve bu işten vaz geçmelerini 
söylemiştir. 

Hıdır d•:.in Elazize çağmlmış ifadesi 
alınm ı.. tır. Suçu görülmemiş ve hizm~ti 

anlaşılmı~tır. Hı.:lır köyiinc dönmüştiiı. 
NiYAZİ AHMET 

mektedir. 
B. Cemil Miirdüm, sehrimizde 

kalm1ş, hariciye nazırı R. Sadul • 
lah Cabiri dün akşawki Tcros Eks 
prcsile doğruca memleketine git -
miştir. 

Rasvekil 8. Cemil Mürdüm, 
kendisile giirü~en muharririrnize: 
"Sur;:veye dönmek mecburiyetin • 
de olduğu icin Ankarad' kal~mr 
vaca~mı. iki ~ün sonra İstanbul • 
dan do~r,.ca Sl1 riyeye gideceğini,. 
söylemiştir. 

Haricive nazırı B. C=lbiri 1se, 
Suriycye dair son cıkan havadis -
!erden malumatı bulunmadıi?ınr 
söyledikten sonra. "Suriye ile Tür 
kive arnsında iyi kom~uluk kur -
m~nın Suriyelilerin ar7.u ettiği birj 
~~Y olduğunu,, tebarüz ettirmi~ ·ı 
tir. 

hali hazırda bir Avnıpa harbının ç 
· · b' l k t "'e~ masını ıstıyen ır ınem e e 

hükumet yoktur. Vaziyet böylf 
0 

duğu için sükunetimizi muha 8 

edelim ve herkesin hakikaten oı3, 
!aştırmak istediği bir felaketi tıı 
ede~ilecek birşey söylcmemeğc ,. 
ya yapmamağa gayret edelim.,, I 

Deutschland ve Leipzig h~disA 
rine telmih eden Chamberlaın. 
manyanm, gemilerinin böyle ttd 
likclcre maruz knlmasma müsall 

1 b. ·o f1 edilmemesi hakkındaki ta e ını d 
kul olduğunu kaydettikten sonrtı 
miştir ki: · ·~ 

••Alman bahriyesinin geçir~~ 
imtihanları, tabii ...ılan infial do> r' 
!arım ve bu gibi hadiselerin doğılt' 
bileceği intikam hislerini düşünthı 
f?Unu söyliyebilirim ki, Alman>:8

1
e 

kumeti. gemilerini kontrol sı~r" 
minden çekmek suretile b~ .hiııd! 
lcri kapanmış addetmekle ıtıda. r 
ayrılmamıştır. Bu itidali tak~·'~ ı 
divor ve hepimiz alkışlıyoruz. ie ' 
Alman ve ltalyan karakol ge~1 ~ı 

. . k'l . . h~dıse 
nın gerı çe ı mesı yem a d'I 
çıkması te!1l~esinin bertaraf e ~ 
ı!i manasını tazammun etmeZ· ı 

nun icin şimdi yapılacak eıı l' 
şey, Almanya ve halya tarafı~/ 
verilen kararlarla kontrol sisterı1~ ,r. 
bırakılan boşlukları doldur?.1El I' ti 
ispanyadaki ecnebi günüllule 1' 

geri ça~rı!masmı temin etrnek ı · 
sarfettiğimiz gayretlere devanı ..... 11,i 
mcktir. Zannederim ki. hct'~et 
ihtiyat, snbır ve itidal ile har~t\c 
edersek, Avrupa sulhunu k,ut 
ma~a muvnffak oluruz.,, 
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SATJLJK KAGiR HANE 
4 - Beyoğlunda İstiklal caddesine ya

kın Bekar sokağında 10 numaralı 
9 odalı bahçeli ve aynca çamaşır· 
lığı ve çamaıırlığında iki odayı ha. 
vi kagir hane satılıktu. 

SATILIK KAGiR HANE 
S - Çemberlitaıta Peykhane caddesin· 

de kagir 18·20 odalı iki kapılı dört 

katlı apartıman tertibine elveriıti 
<1e hali hazırda dahi müfrez dairele
ri havJ kagir hane çok ucuz satı -

lıttır. 
SATILIK MÜFREZ ARSALAR 
tı - Maltepe ile Bostancı arasındaki 

Küçükyalı istasyonu ittisalinde 17 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 
ar§ın fiatlar uygundur. 

SATILIK APARTIMAN 
14 - Arnavutköyle Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda -
lr hamamı havi apartıman satılık· 
trr. Son fiyat 5000 liradır. 1stek . 

S 
lilerin servisim~ze müracaatları. 

ATILIK KAGiR KONAK 
l5 - Nişantaşında birinci sokakta on 

beş odalı Marmara, Boğaza, Ih· 
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkalidesi ve a
partrman tarzında taksimatlı, ha· 
vagazı terkos, elektrik tcsisatıqı ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak mık 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 

, olanların servisimize müracaattan. 
'1.\TILJK EV ARANIYR 
ıo - Fener yolundan Boıtancrya_ kadar 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
ınazbut satılık bir ev aranıyor. Sat· 

mak iıteyenlerin aon fiyat ve eve 
dair izahatlarile servisimiıe müra . 
caatlarr. 

S.c\l'JLIK YALI ARSASI 
~4 - Usküdarda Şemsi paşa nam ma· 

halde Direkli yalı arsası namil~ 

maruf iki bin beş y:.iz metre mu· 
rabbaını mütecava ve kırk met· 
reden fazla sahili bulunan bir ar· 

• , M derunundaki köşkle veyahud 

ayn ayn satılıktır. Görmek için 
VAKiT ;. Propaganda servisine 
müracaat. 

SATILIK OTOMOBiL 200 LiRA 
29 - Takside çalışır, hususi için çok 

elveritıH ıız benzin serfeder lb. 
tikleri iyi bir halde. 

Karaköyde Şal benzin deposuna 
müracaat. "V. P. 1458,, 

:\JLUNMAZ FIRSAT -
l- Şişli ile Bomonti arasmda çok 

itinalı yapılmış sekiz odalı mo
dern ve kübik kargir ev satılık
tır ve bahçesi çok muntaznmdrr. 
Arzu edenlerin Servisimize mü
racaatları. 

EV, ARSA, 
saire 

40 - Ticari muhasebe malumatı olan 
bir genç her türlü yazı ve muha· 
sebe itlerinde çalrı:nak üzere iş a· 
nyor. 

İsteyenlerin servisimize müra· 
caatları . 

VIY ANALI MOREBBtYE 
41 - Viyanalr ve diplomalı bir mürcb· 

biye iyi bir aite nezdinde çocuk 
bakımı için iş arayor. Arzu eden· 
)erin Vakrt Propaganda servisine 
müracaatları. (V. P. 1540) 

tŞ ARAYOR 
42 - Şirket veya müesseselerde oda· 

crlık istiyorum. İlk tahsilimi bi -
tirdim. Eski sigorta şirketinde ça· 
hştığıma dair elimde bonserv:sirr 
vardır. 

43 - Orta tahsilli ve bulgarcadan ter 
cümeye muktedir bir Bay iş ara 
yor. Servisimize müracı:ıt. 

\ l3unlan almak veya aatmak iıtiyenlcrin ve bu i~lerle alikadaı olanların 
~~ra caddesinde VAlCIT Yurdunda VAKiT Propaganda servisine müracaat-

Mühim kolayhklar 
~lağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • 

tt olanlar. 
liir Telefon 

~ir mektup 

Bir Kart 
Bir a-iam ıöndererelc 

veya b:zzat celerek 

temas etmelidirler. 
serviıimizlr 

YAKIT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza hizmet olmak Ü· 

~e aıağıdaki hususlarda kendilerine 

d" 1rn olacak kolaylıklan kendileri cibi 
rııl<lnüp halledecek, itlerini görecek • 
lt: 

l 
'Mobilya, e§ya vesaire satmak ve-

~- .ı k • • ı rna ıstıyen er, 
~ 
i, ':"katip, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 
~t1l'tnler ve bu hizmetlere talip olan· 

t, 
3 
~-kiralık, satılık ev, apartıman, dük-

t' il, rnağaza arayanlar. Kiralamak, ki· 

tı ~- ver-:nek. Almak veya satmak iı • 
~enler. 

',h..._ 
ıtt. ~ •ermek ~ almak istiyen-

S - Otomobil almak satmak veya it 

!etmek isti yenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamiı 
ettirmek iıtiyenler. · 
7 - Tercthrıe ettirmek veya tercüme 
ler yapmak istiyenler bu hizmetlcrinı 

kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk cörc. 
bilmeleri için (V AKIT PROPAGAN 
DA SERViSi) nde bu i~lerle meıgul 

olmak üzere ayrıca bir büro vücuda cc· 

tirmiştir. 

Müracaatlarda hiçbir kaytt ücreti alır. 
maz. 

Vakit Propağanda Servisi 
Vakit Yurdu .,nkara Cad. lıtanbul 

Posta lcutuıu 46 Telclw•n 24370 
Tel11raf: Propaıandl' Vakıt 

t:s '.) R SA 
25. 5. 937 

fllzalaruıda 1ıJdb ~uı ulaıW&ı, ııu 
rllıile muaınt'Je ıonıııh:rdlı, K:ıkamlaı 
'IUI\ l:t de k•p111111 ... ıı, r~ıt\1.artıu 

PARALAR 

• lavtçre Fı 
• ı..eve 
ıe Florin 
•Kron Çek. 
• Şllln Avu .. 

G~i j() 

l:?7. -
114-
115 -
~4-

ı!3-
..ıi;) , 

ı!3 -
GS. -
S-1 -
~3-

Per:et• 
•Mark 
• Zloti 
• Pengo 
• Ll!y 

• Olnıır 
Yen 

• ıı:roo lsveç 
• AJtıa 
• BıınknoT 

:ı L •• 

:?3 -
:!;) -

1-1-

3:! -

l04i 
:!56 

Ç c K l. t W 
• ı...oııdn G27 • Viyana l !?v:>i 
• Nevyorlı 
•Parti 

O, ii5G l • Madrto t 3 9;;:; 
1 i G5:ıfJ • Ut>rll.11 l X4:ı 

• Mllll.ııc i4 9;;:; • Varşova -t 161(1 

• BrtlkNI 
• AUnA 

.ı GG3fJ • BUdllPf•'" 3 ~'tiİ~ 
..,; lGllJ • Bllkret IOi vli5 

• Cene'l'n !l 13;., 
• &tya 1;3 wıs 
• Amııt,.rıt"n 1 43:H 
• Praı :?2.6!;:; 

• Yokotıamı. 2 a 
• Yoııkova 
• ~toktınlm 

:!-1 02;?'.ı 
a o~ıs:ı 

ESHAM 

lş Ba&ıkA51 ll SO ,.,.,m""' 
Aııadıllu 24 10 • (,."lmen•o ı:ı !;) 

tteıı - c:ı.von o .. ı 
~lr. Hayrtv -
Uerkeı flıtnk S7 -
U. llıorı.. -
Bomontı !.I 

•tlkrazlar 
• IU3 T.&r ı lti-15 

• , • • O L7ij 
• • • ın 17 i5 

IAttk.DabJll \.ı.> -
Ergenı ı~•lk tl5 -

S•k flo!I 
!Jılly• 

Şark · ıa f!l"7.A 

l'elC'fon 

fahvllle,. 
ıt.:lektnır 

l'ram•a' 
~ıhtım 

'nlldOllJ 1 
Anıadolu IJ 

19211 A M O<ı \nl\ıloln 10 
" S. Erzurum ~·i - • Mllmı-ssll A ,3 :Ji) 

:ıın ~Jf'I 

'" hııllf) 
'"tı"n n&mu 
)ğle oıuna.zı 

ikindi nıuııaz 
o\.kp.m D&mU 

r a ı.. n•nuu:ı 
lmaıUı 

Y'ıım ıeçen &1Jnlen 
Tıltn kAIM ı:-flnlerı 

4~0 

19.4~ 
~()O 

i 2 1 :' 
lô,17 
l 9,4:i 
2148 
~09 
117 
198 

·PO 
194S 
~.on 

12 17 
16.18 
19 4:1 
21.48 
s.ıo 
178 
187 

G .. ı··ı. un UK u_ , 

RADYO 
Programı - -- • ı 

ôCLE ~F.ŞRIYATI: 

Saat 12,30 PlAkla TUrl< muııi!;!,.J. ı!?,511 

Ha\'adia. ı.l,O:'i l\tuhtcllf p!Ak neııriyatı. 14,01 
Son. 

AKŞAM :>:EŞR!Y ATI: 

Saat 18.30 P!Akla ~anıı musil<lsl. ı~ ~r 

Kon!eranıı doktor Ali Ş:lkrU, çocuk'ara gU • 
neş banyosu. taldcal ve :r:ararr, :!0,00 Fn.ıııl 

Saz heyeti. 20,:lO Ömer Rıza tarı:f 1l"d:ı.n a • 
rapça söyle\'. 20,4ıi Fasıl Sıız hcy«'tı (S>ıııl 

ayarı). 21,15 Orkestra. 
Sıı.'tt 22,HS Ajırns \'e borsa haberleri vı 

ertesi gilnlln proKTıımı. 28,30 PlAklR sololar 
ope;a ve operet parçalan. :?3,00 Son. 

fa tan bul 2 ci icra memurluğundan: 

Satıln:ıaıına karar verilen Pangaltı 
da Türkbeyi sokağında 91 numaralı ev· 
de borçlu Artura ait muhtelif hane eş-

yaları 29-6-937 tarihine düşen salı 

günü saat 13 ten itibaren ismi geçen ev 

önünde hazır bulunacak memuru tara -
Cından satı1aeafı ilan olunur. 

Aylık 

a aylık 
8 aylık 
Ydlık 

(V. N. 22387) 

. 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

IH.-nıll'kl't 

ıeınde 

9.5 
ıeo 
,.,~ 

900 

&tl'mlt'k"' 
dısında 

1M Krş. 
4'H K,,. 
s:ıo Krş. 

reoo K"' 

T1.ri1'eslnden Balkan blrlll'f lçln ayda otuz 
kuruş dUfillUr. Posta birliğine girmiy"n 

yerlere ayda. yetmlf be~er kuru~ 
7.ammeıtllir. 

förkl~ enin ht'r p111ttıı merkı·1.lnd• 

K llRllSR abıml' ~-uılır. 

Adre.. değiştirme Ucretl 25 kuruştur 

I 

/ 7 - KURUN 28 HAZiRAN 1937 

lstanbul Belediyesi Ilanlan · 

Keşif lıedeli 1300 lira olan Ve~i Efendi ~oıu yerinde yapılacak tam ti!t 
pazarlığa konulmuıtur. KeJif evrakı ve şartnamesi Enc•imen ka~minde g;: ·:-:· 
bilir. İstekliler 2490 No. h kanun.da y:ızı'ı vesikadan b şka bavındırlık direktcr· 
liiğiinden alacakları fen ehliyet ve,gika-s'le 97 lira 50 kuruşluk ilk teminat md!<
buz veya mcktubile beraber 28-6-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Ene,:· 
mende bulunmalıdırlar. (İ) (36i3) 

Belediyeye bağlı hastanelerle diğ"~r ı.;i.iesseıelere lüzumu olan 4463 20 k:ıo 
tkmek kapalı zarfla eksiltmeye konuırr.n!!tur. Bir kilo ekmeğe azami narh iıa•ı 
tahmin olunmuştur. Vstesile şartnan•<':ti levaztm müdürlü,•inde görülebilir. J<;k 
siltme 6-7-937 salı günü saat 15 d"! Daimi Encümende yapılacakttr. 

İstekliler 2490 No. lı kanunda va~ılı vesika ve 3682 lira 20 kuruşluk ilk ~c
minat makbuz veya melctubile beraber teklif mektuplarını havi kqpalı zarfla• m 

>ukarda yazılı günde saat 14 de kadar Da:mi Encilmene vermelidirler. Bu -:ı· 
C\tten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. Her müesseseye lüzumu olan r:·~ 
mek ayrı ayrı da ihale edilebilir. • (B.) (3568) 

Hepsine 250 lira kıymet tahmin oluııan Sultanahmette Tavukhane soka~·ı
oa 27, 29, 31, 33. 35 No. 1ı ev ile ahır ankazı açık arttırmaya konu:muıtur. Ş:ı•t 
rıamesi levazım müdürlüğünde göri;Jcbilir. İstekliler 18 l'ra 7 5 kuruıluk ılk 
teminat makbuz veya melctubile bera!1.:,. 1-7-937 perş:mbc günü saat 14 Je 
Daimi Encümende bulunmahdırlar. (B.) (3459) 

Kilosu Cinsi 

4200 Beyaz peyniri 
1240 Kaşar peyniri ı 

2995 Reçel 

Bir kilosunun muham
men beldeli 

40 kuruı 

60 " 
50 " 

tık teminat 

181.80 

112.32 

Yukarıda mikdarlarile bir kilosunun muhammen bedelleri yazılı peynir ve 
reçel ayrı ayrı açtk eksiltmeye konulmu şiardır. Şartnameleri levazım müdlirlü 
ğünde ~örülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gös 

terilen ilk teminat makbuz veya mektubi lr beraber 6-7-937 sah günü saat 14 
cie daimi encümerl:le bulunmalıdırlar. (B.) (3573) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m-m 10 ton 2 m-m ki cem'an 150 t\.ın 

demir tel kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Z - Muhammen be-deli (30000), muvakkat teminatı (2250) lira olup eksilt 
mesi 11-8-1937 çarşamba günü saat ( 15) de Ankarada P. T. T . satınalma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat temin.a~ makbuz veya banka mektubunu, tic<1re~ 
t'dasr vesikasından baıka müteahhitlik vesikasını ve teklif mektubunu muhtcv 

kapalı zarflarını o gün ıaat ( 14) de kadar mezkiır komisyona tevdi eyliyec~k 

lerdir. 
4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım. İstanbul Beyoi.lu P. T. T 

Ayniyat şube müdürlüklerinden ( 150) kuru! •:.icretle verilir. (17 25) ( 3664) . 

Nafıa Vekaleti . 
Hava YoUarı D~vlet işletme 

idaresinden 
Devlet Hava yolları için Eskişehir Tayyarecilik mektebinde tahsil ettirile 

cck pilot yetiştirilmek. üzere ,üç gence ihtiyacımız vardır. Aıa&rdaki ıartları 
haiz olanların 15-7-1937 akşamına kadar . ...evrakı müsb:telerilc birlikte N_afia 
Vekaletine müracaa tlarr. 

A. - Lise mezunu olmak. 
B. - 30 yaıınr geçmemiş bulunmak. 
C. - Sıhhatlarının havacılığa müsait olduğu Eıkigehir hava !lhhiye heye 

tinin raporiyle sabit olmak. 

O. - Devlet memuru olmak için icu;jen evıafa malik olmak. 
Yukarıdaki evsafı haiz olanlara Eskişehir mektebinde okudukları zaman 

kendilerine ayda ( 50) lira iicret verilecektir. ( 1726) ( 3662) 

Pendik Belediyesinden 
Pendik Belediyesince iki tonluk b:nzinle müteharrik bir kımyonet s.ıtın 

alına-:aktır. Muhammen bedeli 2500 ilci bin beş yüz liradır. 8-6-1937 tarihin 
den 29-6-937 tarihine kadar 21 gün müddetle açık ekıiltmeyt konmuıtur 

İhalei katiyesi 29-6-937 salı günü saat 16 da Pendik belediye dairesintle da 
imi encümen huzurunda icra edilecektir. Eksiltmeye iştirak edebilmek iç:n mu 
hammen bedelin <o 1,5 teminatı muvak'<ıte makbuzu veya banka mektubu ibra 
zr mecburidir. Talipler ihale gün ve saat~e belediyede daimi encümende hazır bu 
lunmaları ve fazla izahat almak isteyenler ve şartnameyi ıörmek isteyenler her 
gi.in belediye reisl:ğine müracaat cdeu=lrcekleri ilan olunur. ( 36S 1) 

(lehe Bayanların 
Yüzündeki si:vah lekeleri .. 

Fazıl çil ilacı 
giderir 

K1RALIK KAGİR EV 

Beşiktaşta akaretlerde 74, 76 numa

r:ı.h evler açık artırma suretite kiraya 

•crilece~inden isteklilerin 7 temmuz 

937 çarşamba günü sut on üçe kadar 
Akaretlerde 54 numarada mütevelli 

lı:aymakamlığına müracaat etmeleri. 
(V. N. 22388) 

SEZEN 
TEAZiHANESI 

Sahibi: thaan Vavuı Sezen 

. .. Şık giyinenlenn 
ter zısidir 

En culp Pı:•deller, mevsimlik lllf'tin 

ve ıık kum~lar. 
latanbul Ymd l'n.dııharıe knr~ıunrln 

Sen Jorj Kız ortaokulu Galata, Çı • 
nar soka&ında No. 10 Eliıi serg:si 26 
ve 27 haziran saat 9-12 ve 14-18. 

(V. N. 22389) 

Hlı Rll!V dt1klt1ru 
Necaetln Ataaagu 
H eı ıün 16.30 darı ıo yt kıdıı 

f.llelidc Tayyare apartımanlırrnda daıre 
2 nurnara 3 de haatalarını lcahul eder. 
Cumartesi &ünleri 14 den 20 ye kıdu 
..,uayene parasızdır. 
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Nafıa Vekaletinden 
2 Temmuz 937 cuma günü saat 14 de Ankarada Nafia Vekaleti Malzeme 

Eksiltme komisyon odasında 2860 lira muhammen bedelli 22 ton St. 37 çeliğin
den betonarme demiri ile 46 lira 25 kuruş muhammen bedelli 250 kilo 1 m/ m 
lik betonarme bağ telinin asık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafia Vekaleti Malzeme mü
dürlüğün'den parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat 217 lira 97 kuru§tur. 
İsteklilerin 2 temmuz 937 cuma günü saat 14 de komisyonda hazır bulun -

malan lazımdır. (1592) (3441) 

P. T. T. Levazım müdürlüğünden . 
Taknnm 

Cinsi Adedi 

Polis Grisi 875 

.. ,, 190 

Nefti 155 

Muhammen 
Bedeli 

15750 
3420 

2790 

Muvakkat 
Teıninat 

1181,25 
256,50 

209,25 

Münakasanın ıekli 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

" " 
1) - İdare ihtiyacı için yukarıda müfredatı yazılı 1220 takım elbise ve 

:asket satın alınacaktır. 

2) - Eksiltmeler her kısım ayrı ayrı olmak üzere 1 Temmuz 1937 Perşem· 
be günil saat 15 de Ankara.da P. T. T. Umumi Müdürlük satrnalma komisyo
nunda yaprlacaktrr. 

3) - İstekliler kapah zarfta, teminat makbuz veya banka mektubunu, Tica
ret odası vesikasmdan ba~ka 3297 sayılı resmi .gazetode yazılı müteahhitlik ehli
yet vesikasını ve teklif mektupunu ihtiva edecek kapalı zarflannr o gün saat 14 
de kadar mezkQr komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 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 MU.c:ll..irlüğünden İstanbulda 

P. T. T. Ayniyat §Ube müdürlüğünden parasız verilecektir. (1543) "3342,, 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 711 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başk'a: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

liralık ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) 
iki adet mükafat vardır. 

DlKKA T: 
Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü akpmma kadar biletini de

ğiıtinniı bulunmahdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ..• 

inhisarlar Umuni Müdürlüğünden 
İdaremiz teşkilatında çalrştmlmak üzere aşağıdaki şartlar dahilinde iki 

namzet memur alınacaktır. 
1 - Yaşı 35 den a§ağı olmak. 
2 - Askerlik vazifesini yapmış olmak, vazife görmeğe mani hastalığı ve 

suihalleri olmamak. 

3 - Alınacak iki memurdan biri mühendis mektebinden veya üniversite fen 
f'akültesinden veya bu mekteplerin muadili olup idarece kabul edilecek ecnebi 
mekteplerinden mezun bulunacaktır. Diğeri de Ziraat mektebi alisinden veya ida-

rece kabul ediJecek muadil bir ecnebi Ziraat mektebinden neş'et etmi§ olacaktır. 
Bunların her ikisi de kendi meslekleri dahilinde iyi teknik mal\imata sahip olacak· 
lar ve mükemmel türkse ve bilhassa türkse kitabete vukuftan maada fransızca 
ve ingilizce veya fransızca ve almanca lisanlarına Iayıkile vakıf bulunacaklar -
dır. 

4 - Bu iki memurun aylık ücretleri 100 liradan aşağı olmıyacaktır. 

5 - Namzetler tafsilatı aşağıda yazılı imtihanlarr geçireceklerdir. 
A - Namzetler kendi mesleklcrile alakadar olank idarece tayin edilecek 

ikişer teknik mevzudan birini seçerek bunun hakkında türkçe bir mütali1aname 
yazacaklardır. "Müddet iki saat .. 

B - Kendilerine verilecek fransızca teknik bir makaleyi yarım sahifeye sığ
dırmak suretile fransızca ve türkçe olarak telhis edeceklerdir. "Mül:idet iki sa . 
at.,, 

C - Almanca ve ingilizce birer makaleyi ayni veçhile hülasa edeceklerdir. 
"Müddet iki saat" 

D - Milhendis namzet verilecek bir rasyonel mihanik meselesini hallede -
celr. Ziraatçı namzet iıe idare laboratuann!:fa bir dozaj yapacaktır. 

6 - fmtihan 6 temmuz 937 sah günü saat sekiz buçukta umum müdürlük 
merkebinde yapılacaktır. 

7 - Ta1iplerin bu tarihten evvel evrakı müsbitelerile ve bir dilekçe ile bir 
tikte memurin §Ubesine müracaat etmeleri lazımdır. (3686). 

'KUPONLU VADEL.i 
ı 

====== -====================================================::=::-~ 

·~ 

~TÔRK\VE i.S BANkA~\~ 
~ ___/ 

z A y t zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü yoktur. (V. N. 22385) 

4811 numaralı §Oför ehliyetnamemi Şoför Nuri 

Sahibt: A.SDıf US 

.,~ 
Neşriyat OlrektörO: Refik AJIJD 


