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Kutu deresindeki musademede 
' dün · 30 sergerde öldürüldü 

Bir kadın Seyld 
Riza 'yı geherfigordu 
Fakat Riza'nın avenesi 
tarafından öldürüldü 
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Demenan aşiretinin 
reisleri ele qeçtl 
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Dün sabah Ankaradan gelen ismet lnönü 

Heybeliadada kendisini ziyaret 
eden Suriye Başvekil ile görüştü 

Çan~kkaledeki 
vapur kazası 

Dün qeien /spanqol 
vapuruna haciz kondu 
Geminin ikinci kaptanı sorgusu 

yapllarak serbest bırakıldı 

Fransanın Suriye fevkalade komiseri de 
geliyor. ismet lnönü ile görüşecek 
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) Bir anket açıyoruz ( · 

1 Çok çocuklu memur- ; 
1 lara yardım için... i 
l Düşü11celeı i11izi yazıp bize g-öndeı iniz! ı 
& Bu sene Büyük Millet Meclisinden çok çocuklu hakimlere E 1 yardım parası verilmesi \'e ikramiye dağıtılması hakkında bir ka· -_J 
- nun çıktı . Bu sene bu kanunun tatbikl'ltta vereceği neticelere gi). 
\ re hakimler hakkında kabul edilen yardım usuli.iniin gelecek senP ) 
~ diğer mernıırlara teşmili imkanları ::ı.ranacaktır. Kanunun gerel.: ~ 
~ tatbikatını kolaylaştırmak, gerek diğer memurlar Arasındaki çok g 
§ çocuklu aile babalarına en iyi yardım nns ı l yapılabileceğini araş- ~ 
~ k ' b k d ~ E tırm;\ icın ir an ·et açmağa karar ver ik. g 
f nketin mevzuu şudur: ~ 
~ 1 - Rekfır hakimler gibi bekar memurların da e"lenerek birer = 
~ g l aıle ocağı kurmaları devletçe i ltizam edilen bir preknsiptir. Ru tak· ~ 
~ dirde umumiyetle memurların evlenme cağı olara kabul edile • § 
f cck yaş haddi n e olmalıdır? ~ 
~ 2 - Evli hir memurun hangi yaşlarında kaç çocuk yetiştir. E 
~ ınesi yardıma ihtiyaç göstermiyecek normal bir had sayılmalı ,.~ ~ 
) hangi ya larda kaç çocuktan fazla yetiştirmek, hükfımetçe yapıla- ı 
, ~k yardıma esas olmak iizere, çok çocuklu memur sınıfına girmek 
\ hakkını ve·rmelidir? J 
~ 3 - Hiik,imetce cok cocuklu memurlara yapıli\cak Yardım icin ~ 
j en makul şeki l nedir? ve ~ hakimler hakkmda di.işüni.ilen tedbirl~r- ~-=_-_= 
t den başka daha ne gibi yardım tedbirl~ri hatıra ~e1ebilir? Bu yar· 
}. dımr en geniş mikyasta yapabilmek için ne gibi hususi varid:ıt =::~_=_:== 

kaynakları bulunabilir? 
Ankete iştirak etmek için mutlaka memur olmak şart değildir. 

Herhangi bir yurddaş bu hu~ustaki fikrini bir mektubla bize bildi· 
rebilir. Yalnız mektub gönderenlerin memur o lup olmadıklarını , 
yahnd bekar veya evli bulunup bulunmadıklarını tasrih etmeleri 
ltızımdır. Cevabların kağıdın •alnız bir tarafına ve okunaklı şe. 
kilde yazılması ve Yazı MHdi.irliiğü' adresine gönderilmesi rica ~ 
edilir. Ş 

bu. sabah 'Paristen 
(l'azı.sı 9 uncıı sayıfamı:da) 

Atatürk 
Yalovadan 

lstanbula d6ndU 

İstanbul, 26 (AA.) - R~· 
isicumhur Atatürk, bu sabah 
Yalovadan Dolmabahçeye av· 
det buyurmuşlardı r. - ___ ....,. ______ ...... 

Bir otobüs uçu
ruma yuvarlandı 

Mu' mebusu Hakkı 
Kıhcm o§lu 

Hakim Ehı em ve 
köylü Öldü 

bir 

Knrıık ii:-.e. 26 ( ,,\ ,) - Oiin mf'r 

k.rz~ hağh H ıuıııı r nalı i~·f'~ in clf' ~ok f e· J.~prm)~l ı·nııurrmıı n il•İn r.i /wJllWll C mı SPgıım 4 'ortmftı .• mlliyr•ılNı t;ılwr
ı·ı lıı r kaza olnıu~ltı r. Hır kamyon H a- J;~n : Sağmda 111 11 /ınrririmi::, .wılımdcı $t'/t1rcl 11u•1t111rlıır111rları biri fnriilii ·or 
ııııı r ı lnc•ı;.i ııi j.!C<,:ı> rkf'n m;uruma yıı- (Ya11~1 IJ unnı a~ ıfaıln 1 
\ ar l annı r~ ' " it inclr huluııanl arıl an ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~hı.. avla' ı Hakkı K ıllC''ın o;;lu ha· H v k ı • • R •• f •• A kiıı; 1-.k·rı·ııı ilr lıir kih·ın' \'f'fa ll:' etmiı1· aricige e i zmzz uş u ras 
lenlir. ikici a~ ır \ C h~~i hafif olın~k 
ii:r.ere )eıl i ~ııralı \ arcl r;. Yak'a mahal B V d tt t • ı 
linf' giılen c. nıihlıl eiurnıımi~ i cl f'rlı al a g a a n ay ya re 1 e 
iiliileri \ C \ aral ıl a rı lıa ı alı anf':\ ~ kal· 

dı rln ıı~tıı· . • Jlukiııı B. Ekrem kiiyliiler K h' • tt • 
ara. ı nda. t.at.ıaddii: f'den ara7.i il_1t~lafr er m a n ş a a g 1 1 
nın hall ı ı ~·ın ' az ı fı- t~ n kr fe gıdıyor-
dn. Yaziff' yoluncla iilen \ P. ço'k ı;a hş· 

kan otan hu ~cnç ıııtk imiınize " "rket" Irak hükumeti dün 
(Hükumetin çok çocuklu hakimler için di.isiindi.iği.i yardıııı ~-

• 1 ac · ııı ıı~t ı r. 

kşekillekri, ile hbukkvarddım: yapabilmek için müracaat edilen varidat ~ .L:,~u___;g~u. ·=-n--1=-2-=--_s_a_y_ı-::f:-a-ı neşrederek pürüzsüz 
resmi bir tebliğ 

dostluğu teqıt elti 
ayna arı a rn aki kanunun metni sekizinci sayıfamızdadır.) ~ 

11t1hıı 111111ııııırııKrııııtı ı 11111t ııııı111Mlllllll1111ıtıırıtıuı11ll.....,_Nlilıtttlllttlttıııcttı'"1111111" ... 11ııırıt111M11lllll ........... J (,l'a:ı~ı 4 üncü ~ayı/udu) 
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2 - 1{111t'ON 2'1 H"A"'ZtRA"N J93'l 

Siyasi balta 
l' ehlif<e geçti mi? 

Haf ta içinde beynelmilel siyaset 
alemi Leipzig hadisesinin verdiği , 
netice ile endiğeler geçirdi. Öy
le bir an oldu ki Akdenizin sulan 
kızıl kanlara boyanacağmdan kor • 
kuldu. Fakat bu hal çok sürmedi. 
Tekrar ortalığa nisbi bir sükun gei
di. Yalnız hadiselerden şu anlaşıl
dı ki ispanya meselesi halledilme
dikçe Avrupa sulhu her vakit tehli
kededir. Günün birinde uykudan 
gözlerimizi açıp da gazetelere ba • 
kınca sonu nerelere kadar varacağı 
belli olmayan müdhiş hadiseler gö
rebiliriz. 

Fransız buhranı: 

Bütün dünya nazarında para 
memleketi olan parasızlıktan çır· 
pınıyor. Fransa hükumeti milyar
larca açık veren bütçesini kapatmak 
için varidat bulamıyor. Fransız 
frangı yeniden düşmek tehlikesinde
dir; bu tehlikeyi bertaraf etmek içir. 
Fransız maliyecileri ne yapacakları 
m bilemiyor. 

Leon Blum hükumeti bu mali 
zorluklara çare bulmak için parla
mentodan fevkalade salahiyet iste
mişti. Mebuslar meclisi bu salahi
yeti verdi; fakat ayan meclisi red
detti. Bunun üzerine hükumet is
tifaya mecbur vldu. Bu defa sosya
list olan Leon Blum yerine hüku
mete, halk cephesine dahil olan ra
dikallerden Chautemps geldi. 

Leon Blum ne yapmak istiyor
du? Niçin fevkalade bir salahiyet 
istiyordu?. Fransız hazinesi bo
şalmıştrr. Sebebi F ransada serma
yelerin iş sah'asmdan çekilmesidir, 
bir kısmının da memleket haricine. 
bilhassa Amerikaya hicret etmesi • 
dir. Leon Blum, memleketten çı
kıp giden' Fransız sermayelerini <tek
rar avdete mecour etmek • çin taz. 
yik tedbirleri almak.istiyordu. Dü • 
mek tehlikesindft olan frangı tutmak 
için altına ihtiyaç 'görüyor, fakat 
F rans1 ! devlet bankasındaki altın 
stokları milli müdafaa zarureti için 
bloke edilmiş olduğundan kısmen 
memleket dahilindeki hususi banka
larda saklanmış bulunan, kısmen 
memleket haricine kaçmış olan ef. 
rada aid servetleri, altınları sef erbeı 
etmeği düşünüyordu. Bu maksad
la Fransız hiiklımeti Amerika Cum
hurreisi Ruzvelt ile gizli müzakere
lere girişerek Nevyork bankalarında 
Y,atırılmış olan Fr~nsız sermayeleri 
hakkında malumat almağa çalışı • 
yordu. 

Ayan meclisinde maliye encüme
n~. r:isi <:aillaux hükumetin teşeb
~u~~ne şıddetle muhalefet gösterdi: 
Sızın hususi sermayeler üzerine 

yapacağınız tazyik tedbirleri F ran
sadan harice gitmiş olan servetleri 
memlekete getirmiyecektir tamter
si. şimdi memlekette kal~ış olan 
hır kısım sermayelerin de kaçmasını 
mucib olacaktır.,, ciedi. 

Neticeye göre Caillaux'nun nok
tai nazarı ayand~ gcılebe çalmış ol
du.. Şimdi Leon Blum hükumeti 
~erme ~~autemps hükumeti gelmiş
tır. Hukumet değişti. Fakat Fran· 
sada mali zorluklar yerindedir. ye· 
ni hükumet ne yapacak? Bunu ··• 
nümüzdeki günler gösterecektir. 

0 

'Almanya - İngiltere: 

Avrupadan gelen haberlerin rengi 
değişti: Alman hariciye nazırının 
Londraya gitmeği tehir ettiği, faz • 
la olarak Londradaki ademi mü • 
dahale komitesinden ltalya ile bir
likte çekildiği bildirildi. Sebeb?. 

Leipzig ismindeki Alman harb ge
misine bir lspanyol denizaltı gemisi 
tarafından taarruz edilmiş. Alman· 
va buna karşı dört devlet tarafın • 
dan bahri bir nümayiş yapılmasını 
istiyordu. İngiltere bu teklifi red
detmiştir. Dikkate değer olan cihe! 
sudur ki Almanyanm bahsettiği te· 
cavuz hareketi İspanya hükumeti 
törafından şiddetle red ve inkar edi-

liyor. lngiltere daha evvel tecavi.İ7. 
hadisesinin tesbiti için beynelmilel 
bir tahkikat açılmasına Hlzum gör\i
yor. Almanyn ise bunu reddedi 
yor. 

Leipzig hadisesinin mahiyeti nr: 
olursa olsun mühim olan cihet Al
manya ile ltalyanın aldıkları vaziyet 
idi. Eğer bu iki devlet ademi mii· 

dahale komitesinden çekilerek ls -
panyaya karşı serbestçe hareket et· 
meğe karar verirlerse bunun netic-~-

si bir Avrupa harbinden başka bir 
$ey olamazdı. Rir iki ,.,ün bu en· 
dişeli vaziyet devam ;tti. Fakat 

hfıdisclerin neticesi bu türlü rivayet· 
!eri teyid etmedi. 7-ira ltalya ilı! 
/\lmanyanın verdikleri karar şudur: 
lngilterenin müşterek nümayi~e 
muvafakat etmemesi iizcrine bu iki 
devlet ispanya sularında kontrol işi
ni terkedecekler, fakat Londmda 
ademi müdahale komitesinde gene 
kalacaklardır. Bundan sonradır k; 
beynelmilel siyaset ibresi harb teh
likesinden biraz uzaklaşmıştır. Bu
nunla beraber bütün zorlukların ve 
tatsızlıkların kalkmadığı da şüphe
sizdir. 

Türkiye - Irak - Iran: 

Hariciyç vıel<İlı ·T ev fil< Rüştü 
Aras Bağdadta büylik bir hüşn~ ka
bul gördü. Türkiye - Irak 'kardeş· 

lik ve dostluk münasebatı bu suret
le bir kat daha kuvvet buldu. Q. 
radan da Tahrana geçti. Bu temas-

l~rla Türkiye - İran kardeşlik ve 
dostluk münasebetlerinde samimi • 
yet derecesi artmış olacaktır. 

Hariciye Vekilimiz Irandan Sov
yet Rusya hududuna girecek, 1\103. 
kovada büyi.ik komşumuzun yiik • 

sek devlet adamlarile konusacaktır 
Bugünlerde lstanbuldan ha~reket c: 
decek olan İç işleri Bakam ve Ha;k 
Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
da Moskovada Hariciye Vekili ile 
birleşerek bu temaslara iştirak ede
cektir. 

Daha evvel Başvekit ismet Jnri
nü lngiliz Kralının taç giyme töreni 

münasebetile Londraya gittiği za. 

man lngiliz, Fransız, Yugos "l'· 
Yunan devlet adamlarile konu,. 

muş olduğu'ndan Garb memleketle

rinde yapılan bu temaslar Hariciye 
Vekilimizin Irak, lran, Sovyet 

Rusya merkezlerinde yaptığı ve ya
pacağı konuşmalarla tamamlanmış 

olacaktır. 

Sözün kısası şudur ki dünya ha

diselerinin zaman zaman gösterdiği 
tehlike işaretlerine rağmen Türkiye 

gerek Garbta, gerek Şarkta hct 
memleketle dostluk münesebatır.ı 

muhafaza edebilen müstesna bir 

mevkii haizdir. 
Asım US 

Modern Türkiyeyi tclnımak 
isterseniz Ankarayı görünüz.! 
Balkan Herald gazetesinin Türkiye için 

çıkardığı hususi' nüsha 
SPECIAL ~~l~A!rU l}=fl~~~IL.~ 

Afl·-KA•A 
ECONOMIC SUPPLEMENT 

füıllmrı lfrnılılm Tiirl.-ip• İf,,;·İrı çılmrdı~ı l111s11.•İ 11iishan tn brı~lıj{ı 

hu kadar e .. ııo:ıh 'c -iiratli 11~ ımı,1111 Halkım tle' !etlerinin birihirlcri 
hakkında ıııalf1111at sahihi olınnlnrınn 
) nrdmıcl:ın hnşk:ı, lıu ıııcııılekctlcrılı•: 
ki )f'ııiliklerin on saflıalnrı hnkkın
dn hl') ııclmild rHinyayı da aHikntlar 
etmek iizC'rf'. ahı Hnlknn devletinin 
(Türki) ('. Y uı;o:ıln' yn. Y uııani tan, 
Bulgari!':tnıı, Homanya. \rııa' utluk) 
miizalıeretilc Belı;ratta İııı;ilizee ola· 
rak nc~redilcıı Hnlkan llrralıl ha7.f'te· 
si Türki) c için ., Ankara .• aılı ahın· 
da hu usi bir niisha ııc;retmİ§tİr. 

tıcıki c1e ıarilıtP- ilk tıera oıarak ırk Sakalını kestlrmeyell 
lıir adanını ) ııpıcı ılf'lıao:ıı trıııin ettiği 
ni lıiitiin ıliima hili,or. adam 

D[llı:ı zi} ndc Tiirkiyrııin iktısaıli 
inki~af ım gü terınekte olan im fe, kn· 
liiıln nü lınıl:ı hcynclmilcl zarerleri
ıııizılen ıle lınlı•e~lilerek ılcrıi) ıır ki: 

'·Bevnclıııilcl sivn et saha ınıla ıla 
Tiirkiyı:ııin Liın '; itilıarı lıiçhir zn· 
marı hıı~ünkii e' iye'" 'iikst'lmeıniş· 
tir. Gcı•m lıirkn" ay zarf ınıla (Mont· 
rii) 'e • "Jı;k('llde~mı .. ıııukın <'leleri!<' 
lıih·iik ınuzafr <'rivct kaznıımı,.hr. 

Bıı iti har 'c terakkiyi müdrik o· 
lnn (Balkan Hcrald), hiitiin Anı;lo • 
Sak,.,oıı mıntnkalnrma da~1hm olan 
hir!;ok karHerine Kaınnfüt Türkiye 
tarafınılan iktı-nıli salıatla taluıkkuk 
cllirilcn tcrnkkinirı lııızı safhalarını 
t:ııııtrn:ık an-:11 mııl:ıılır. Ihı miilcnı:r.i, 

alfıkanııı. \tatiirkiiıı <lfılıi~ anc iıl:trC'::ıi 

nltmıla on ecıu•dl'n az hir zaıııanıla 

) ı•ııi 1 iirkıyenin ilıraz ı:,tti~i ':ızİ\"clİ 
ilcnl<• taf-ilfıtilc ya:r.ahilnıck ır.in zu· . .. 
hur eaecrk nıütemlııiıl frtsatlarıla11 
aueak lıirini tı•:.kil eclece~ini iimid e· 
ıli~·oruz ... 

\yui fo, knlfıde niislıarla Yu~o im 
ınulınrrirl<'rinıll'ıı n. \)cx lhorr 
,. i\foclcm Tiirkh·e, j tanımak i~ıirnr 
ı;anı7., .\nkarıın "z{varı•t cılin iz .. h;ı .. Jr 
ğı altınıl,ı lıiı: makale yaznu~trr. .. 

nu maknll"ıle tlivor ki: 
''Kııına)i,t Tiirkiv~ lıakkınıla lıir 

~ok kitaplar nızılıııı;tır. Bir milletin 

Yı•ni TiirkiH•ni.ıı. kalhinclc. Hni 
ıloğıımş lıir milletin mC'rkezi olan· \n 
kara iıı~a etlilnıi::tir. Biz. hu nılitc· 
rnkki ~elırin rr;;imlcrin.i ~;; liik 'e 
modern mimari Of',.,~~nle;ini. ~rni~ 
hııh arlarınr. modern hir ~lctrııpoli· 
in tnırn7.zam plfinla.rını takdir <'llik. 

Fakat modern Kamalist Tiirkiyc
nin Yaratıcı kııılretinin lıızmı tam ın:ı
na,.ile anlı ·ahilınt'k 'C. inşai faali~eti· 
nin lıiridk atnıo, fl"rin i srZt'hilnıek \C 

i,.,t ildııı 1 in lıu lıii) lik ~elıriniıı nahzınm 
'uru~ıınu ılll\ ııhilmek için- in an ınıı· 
lıakknk \ııknra,.1 ı;ilmt'lidir ..• 

lnı;ilizlt'r Halkan Heralıl gazetesi
ııin Tiirki)t' için ne~retti~i fe,kıılfüle 
11iislında enclii,,lri faaliyetimiz. ımılı· 
telif milli hanknlnrıntızm faalivctleri 
kümiir i tilı ... aHitıınız 'e 1 n~ifü: · Tiirk 
mai tc~rikinıe ai inin hariı. 'ıı ıflnrı 

~() lerilınekte '~ hu ınevanıla favclnlı 
hirçok i tnti~tiklrr ne";cılilmekteuir. 

Bulgaristandan soo 
göçmen daha geldi 

Bıılgaristandan Edirney~ gezi 
pasaport gelen göcmenler, hüku
metimize mür~Q:tla <iskanlanhı 
istemışlerdir. lrkdaşlarımn:ın ri· 
caları sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletince kabul edilmitlir. Bun· 
lardan 500 nüfus, 15 vagon için
de evvelki gece sehrimize Şletiri· 
)erek iskan müdiirlüğünün Saray 
burnundaki misafirhanesine yer 
leştirilmiş!erdir. Göçmenlerin iaşe 
!eri Kızılay cemiyeti tarafından 
temin edilmekedir. 

Gel~n aöçmeler Bul~11.ristanın 
Şümnu, Razgrad, Popköy, Eski
cuma kazalarmdandırlar. 

Günlerin peşinden: 

Hüseyin Cahid - Vali davası 
B. Hi.iseyin Cahid Yalçın, Vali Muhiddin Üstündağ aleyhine 

açtığı hakaret davasını karar safhasına kadar getirdikten sonra 
mahkemeye bir istida vererek bu davadan vaz geçtiğini bildirdi 
ve bu tarzı hareketile, İzmit muhakemesini merakla takib edenler 
için bir nevi fiili "terdid sanatr,, gc)stermiş oldu. 

Bu noktadan sanattaki meharet~ diyecek yok. Fakat asıl 
maksad tabii muhakemeyi takib edip de neticeyi alamıyan me: 
rn~dılarr hnyrctte bıral<mak değildir. Meğer üstad haksız bir ha· 
karele u~radığını Cumhuriyet adliyesi huzurunda ··m'üdafaa ederek 
Muhiddin Üstiind<1ğı mnhkum etmek değil. sade mahcub düşür· 
mek istiyormuş. Davayı açmaktan, o kad'ar uğraş~çıktan mak
sadı da bu imiş. Fakat bu vaziyet karşı!ımda lstanbul Valisi bel
ki de: 

- B. Hüseyin C...ahid Yalçın muhakemede muvaffak olamadı
ğını, mahkeme kararının aleyhinde çıkacriğını anladı d~ kendi 
hesnbma akıllılık etti: Karardan evYel davasından vaz geçti!,, 

Diyecektir. Demek ki maksadı gene hasıl olmıracaktır: O 
halde birçok insanların aylarca lstanbuldan kalkıp lzmit mqhke_
mesine uidip gelmelerine sebebiyet vermek yazık değil mi? Ca
hid Yalçın kendi emeklerine, zahmetlerine bakmıyorsa elaleme, 
şahidlere, - haydi avukatlara hıncı var diyelim - fa'ka~ mes· 
lekdaşları gazetecilere olsun aı.:ımalıydı, değil mi? 

Hasan Kumçayı 

Kaliforniya hapishanC8inde bu· 
lunan garib bir adam hırsızlıktat' 
dolayı hapsedilmişti. Şu kadar ki 
bu adamın yeri hapishane değil. ti· 
marhane olmak lazımdı. Zira sa • 
kalmı traş ettirmek şöyle dursullı 
makasla kestirmekten korkuyordll· 
Sakalr büyüdükçe büyüdü, fakat 
bir teline bile dokundurmak istenıİ· 
yordu. Şaycd yanma bir berber gc· 
tirilmiş olsa acı acı feryad ediyordllı 
knçacak köşe bucak arıyordu. 

Bir gün hapishane idaresi bil 
adamın gönül rııasile sakalını kecı· 
tirmiyeceğini anlayınca cebir usulii· 
ne müracaata karar vermiştir. a:r 
9erber getirilmiş, mahpusun elleri· 
ayakları tutulmak suretile sakalını 
kesmeğ-e teşebbüs edilmiştir. Bil 
teşebbüs üzerine mahbus şiddetle 
muhalefet etmiş, berber sakalı kesti· 
ği sırndf.l adam birdenbire ölü olarak 
yere di.işmüştiir. Bu suretle bu ge· 
rib Amerikalr sakalını kestirmektr:ll 

_ise öliimii tercih etmiştir. 

Bir: Japon gaze:eslnln 
t • Jll 

yıidönUmtl ' 
Giinde üç milyon tiraj yapflfl 

As.ıha ismindeki Japon gazetesi bt.1 
-dt"fa ellinci yıldönümünü idrak et· 
miştir. 

-:---........... -------------------- ...,, 
inşaat ruhsatiye parafar' 

Yeni in~aat için verilen rufı" 
saliye te~kerelerinden alman pı' 
raların Belediyeye mi, yoksa hl' 
ı:ineye mi ait olacaı{ı noktasıncl' 
her iki daire arasında ihtilaf cı1" 
mıştr. Devlet ıurası bu ihtilafı ~eti 
kik etmi,, tezkere paralarının hJ' 
zineye ait olacağına karar ver111İ( 
tir. 

Baytarlar• 11Ve!eriner,, 
.denece~ 

Ziraat Vekaleti teşkilatı kan,ıf 
nu alakadarlara tebliğ edilmitll'~ 
Yeni kanununun hükümlerinin ti, 
bikma Eylulden itibaren başla111 

caktır. 

Ziraat teskilatı kanunu11~' 
(Baytar) kelimesi kaldırıll11.~~ 
yerine beynelmilel olarak biil&I) 
dünyada kabul edilen (V eterinet 
kelimesi kulanılmıftır. 

VetP.riner kelimesi F ransı:ıc': 
dır ve baytar c!emektir. Yeni ~, 
nunla bayto.rların ve hayt&r ı1' 1 
diirlerinin maaşlarına zam kabl' 
edilmektedir. .../ 

Ge;m•• Kurunhır 
27 lfozirnrı 19;:3 

. İngiltere hükumeti Alman hari
cı):e nazın von Neurath'ı Londraya 
çagırmıştr. Maksadı Almanya ile 
umumi meseleler iizerinde bir an
laşma yolu bulmaktı. Ingiltere A!. 
manya ile anlaşabiJirse Berlin _ 
Roma mihveri ya ortasından kırıl 
mış olacak, yahud Avrupada fta!
yan~n da dahil olacağı bir sulh sis. 
temı kurulacaktı. \/on Neurath'ın 

Yazısız hikaye 

İS'l',f\'/Jl "U Y '/'A/ll,İl'/~ . .,/ 

Londra, (Hususi) - Buraya:: 
len son haberlere nazaran e)yc )'fi' 
Türkiyede müttefiklerin tahtıişS8 1j 
d_e. bu~unan mevakiin tahliyesi t~f' 
rıcı bır surette yapılacak ,.e tr. r 
yeye ilk evvel 1stanbuldan. başl811 

Londradan sonra Parise de gideceğ! 
söylendiğine ve ilk merhalede Garlı 
Lokarnosundan bahsedilmekte bu • 
İunduğuna göre neticede Alman -
Fransız münasebetlerinin de bir em
niyet safhasına gireceği tahmin olu- t 

nuyordu. ! 
l§te tam bu sırada birdenbire 1 

cnktır. ıJı' 
Timcs' gazetesinin .. İstanbul t 1:. 

]iye olunsa bile Celibolunun _işgj11i 
ne devain edilmelidir,, tavsıycs 11• 

muhte,·i makalesi, Lozan koofer"~ır 
sı malıafilinde çok fena bir tc 

yapmıştır. 



Sovyetlerin tecrübesi 

Kadın evinde gerekl 
Prensip itibarile her kadın Abduilahı kement 
her işi görebilir; fakat... ile boğanlar 

1 CELAL 
Yazan: 

N lJ R I _iL E' R / 1 
Gazetelerde bir lıa\'adiA okudum. 

')'etler kadınlardan a keri kıtalar 
ih ettikten onra hu r.,·dadan \'az 

\t 'şler; kadın evinde gerektir~ on· 
a a kertik ı;ihi miinlıasıran erkek
e tnahsuıı i)er p;l.'rekmcz deyip bii
~ bu lutaları dağıtm1c;lar. Hatta Mü
~aa komiseri Voro. ilof hu hu usta 
İleri gidenlerdenn~i~ ... 
bP-nıek ki Rus ülkesinde bir tec· 

fc oldu: Bir takım nazari) elere ka· 
an miiceddcı ler kadın r da hu hu

'tta erkekle bir addederek onları 
tre al<1ılar, lakin, . onra ter.dibe 
an çıktı. 
Şunun üzerine biz <le biraz dü~ü

li111. 

\ E,·et, .;ura ını te lim edelim ki, 
il.ek de in andır, kıı.dm da. Fakat 
'lll tocuk doğuruyor. Vasati üç, dört 
'tlık doğuran bir kadının hayatı he

hı·nıen huna lıasredilmi> demek· 
· C('be olmak. onra <loğum1ak. ni
hayz, çocuğa bakmak ,.e onu hii

~"k .•. Bu tabii haller erkekte yok. 
.İ§ln Lir ·kadmm hir!;ok zamanr 
~liah ediyor. Bundan !onra artık 
kadının nkeldf' ıııil!:ahaka' a giriş· 
İkahiJ olur mu? . 
l\adm, herhald~. erkekten zayıf
le ela ~imdiye kadar yer yüıiine 

~ hihük ndııınların hemen hepsi 
'.ittir.· 
~ohcl ıniikif atı alan ınefhur '/\.
ikalı ''e Framnz Dr. Carre biraz 

r~ı hir muıımma olan (insan) hak
ç;u J>arlak bir e~er ne,retti. Bu pek 

Uk ,.e yeni müellif diyor ki kadr 
1) aratıh r erkekten haı.kadır. Bu 
~Irk hillıa rn nıhta ı;iirüniir. O· 
11 

irin«lir ki kadının terbiye.si, 
~, .. erkeğin terhiyeBi herhalde 

olmalıdır. 

Saktn yanlı~ bir fikre zahih olma
lı! Kadınlar erkeklerin gördük.le· 
~leri görmesinler. Onlara birçok 
lar kapansın. Ka<lmlar eski ha· 
atına dömünler. Gihi bir iddia· 
luıınıuyornz. Erkek gihi ı;alı~maga 
klerin gördü~ü i leri hönneğe mec 
hir hayli kadın nr. Varsın hun-
~oktor. avukat. hakim, mehus ol
. at! Fakat (umwniyetle) kadın· 
1. 
tın tahiat ha~ka Ealıalar açmı§tır. 
lııebus kadının miivacehe. inde bir 
"
0n ev kadım, iki kadın doktorun 
~tıda yarım milyon dikifçi buluna· 

t. 

y.. d . h' ı . ·ı tıru , ımzaç, ta ıat mnu ı. tı -
eder. J~ğer kadınlar kadın-

~ vazJ?;eçec<'k olsalar İnsan ırkı 
tahuk münderis olur! Çocuk do· 
?ak hir meslektir, lakin külfetli 
~lir. Karr, yani :zc' ce olmak da 

~ıı .. ı . . .. .. .. .. ·• ar ezıcı. uzucu, yorucu ınu· 

~fiyetlertlir. Tek hu~lardan dola-
1~rnlar tevkir 'e tebcil edilmeli· 
:adın larrn, erkeklerden ha~ka. 
~lt-rine tllalı u:ı hir takım hasta-
11 \'ı:ır. Ka<Jın. erkekten a~abidir. 

hali her a\' tekerrür eder. Ka<lm 
~ıi~ eti itih~rile. erkekten zayıf· 
·~, iıdPrc knılmın eli nkışır, ha-
~ . 
~ 'akı,maz.. . 

11dıı1, kcndı ı-alıasında, harıkalar 
~!elıilir. Kadının yapabileceği bir 
1 
'"ri. kahil değil, erkek yapa· 

t }J,.rlıaldc. lıer ne ılenin~ den· 
r tkekJe kadın ara roda pek zahir 

1-t~ me, cuttıır. Hem hu fark yal· 
~th· . 1 )" d -·ı ı· l 
1 •ycnın ma 1rn u e~ı cır: 1a-. 

i\ t lltündenıic;tir. Kadın almağa. 
\erıneie alı-kın<lır. Ru kaide1c-l' .. • 

}jı naları yok değil. Hem pek 
ı lttıunla beraber hunların kaide 
llrtna halel ~elıncmiştir. 
dın. kadındır~ erkek, erkektir. 

llütiin kadınları erkeklerin ı;iire· ı 
bilccc"i i"'lerc Yerecek olur ak kadm r.ı ~ • 
cinwimle km' et kalmaz. Analık 'azı· 
f eliİ ihmale ç::dıner.. Gclirtıc insan ır
kı ortadan kalkar. 

Ltikhald~ iiylr hir kadm !!İyaseti 
Hlzıııı li kadınlar doğurmaktan Y:.ıZ· 
gc~nıı .. ·inler. Buuuıı için f1e ya aile \C 

) a koca 'cYahud cemiyeti beşeriye tır 
raf mdaıı ~1cdmri yardım lazım. Ço· 
cuk, nnava kalmamalıdır. Hem onu 
doğunnak gibi büyük bir kiilfete kat· 
lamın. hf'm d«>. sonra. r,oC'uğunun hü· 
tiin ) iikü kendiı-inr. kal-m ! Huna ta· 
lıammiil etmek miinıkiin değildir. 
Binaenale' h hir kadm kı-ncli!tine ta· 
hiatin 'erdiği tcna~iil '·azif e"ini rı;iir 
melidir. Onun \'87.İf ,.si 'liinya~ a Lir 
kaç ı;r.cuk ıı;etinnektir. Bu. kadmm 
borcudur. Vergi horr.u gibi kendi ine 
'iikll.'tilıni hir vcrihPdir. Fakat hun· 
dan dolay; kadın, .-ğer tahir caizse 
ücretini almalıdır: Yani çocuğu iır 
fak ,.e ia~e edilmelidir Ye çocuğa bak· 
tığı müddet kadın da tazminaıınr al· 
malıdır. Çiinkü tabiat, birçok haynn 
lar gibi. in~ant da hu ,ekilde yarat· 
nu~tır. Kadro, neslin idamesindt>, ''Ü· 
cudun<lan '·eriyor. Erkek~e böyle bir 
külf t!tle ınukayyed değildir. Ilir c;ocu 
ğun yalnız anaya kalman iıre tabam
mül edilemiyecek hakım:lıklardandır. 
.Mcşnt olmryan ~ocuğa, ailesi kendisi
ne bakamryacak olan bir mahluka 
kar~ı he,eri cemiyetin bir borcu ''ar· 
dır. Bu. bir atrf et değil, kdimenin 
olanca manasile bir borçtur. Ceıniye· 
tin horl.'u yalmz doğan çocuğa <leğil, 
tocuk cloğurınak dolayısile bir~ok iş· 
ten kalan. kabiliyeti tlikencn anaya 
kar-ı da 1C'rettüh eder. 

İ~te, görülüyor ki, tabiat erkeği 
kadrodan ayrı olarak yaratmıştır. 
Hunun neticeleri çoktur ,.e büyüktür. 
Ye biitün terbiye meselelerini ihtiva 
eder. Bundan dolayı ka<lrnın erkek· 
ten ı:ani hnylıırı, tabiatleri olmak za· 
ruridir. 

Ilıı ka:delcrc kar~ı ıı:elm<'k, kadm 
ırJPıır tiik,.tınek ,!,.ınektir. l\.ad•n ol· 
mak istemiYen bir malı luk, ten bel 
hir mahluktur. Çocuk doğunnak iı.te· 
miyen bir kaclıo. tahiatin kendisine 
tahmil ettiği bir yazif eyi görmiyen, 
o vazifeden kaçan hir ferttir. 

Bir kere daha fikrimi tekrar ede· 
,·im: Prensih itibarile her kadın her 
işi gört.'biJir. Ru hususta erkek ,.e ka
dın Yoktur. Kadmdan avukat olur 
mu?

0

Ha,·hav! Fakat kadmm böyle 
meslekl~ri ihtİ\'ar etmekten baŞka 
vazifeleri ,·ar. İptida o (tabii) nzi· 
f eler ıı;örülsün. ondan sonra, icahe· 
derse. lüzum ,·arsa ... 

GUmrUk klmyahanesl 
modern bir hale aet'rlldl 

İstanbul gümrük bat müdürlü· 
ğü yeni yapılan gümrük kimyaha
nesinin bütün noksanlarını tamam 
lamıthr. 

Şimdiki gümrük kimyahaneıi. 
bazı basit levazım iıtiına edildiği 
takdirde komşu gümrük kimyaha· 
neleri arasında modern denebile
cek bir kimyahane halini almıştır. 

Bu vaziyet göz önünde tutula
~ak kimya laboratuvarının kadro
sunun genitletilmeıi lüzumu gö
rül mü,, bu maksatla .ı~~?bul üni· 
versiteı! kimya enıtttusu mezun· 
ları arasında bir imtihan acılmıt· 
tır. Laboratuvara 55 Jira asli ma
aş ite iki kimyager alınacaktır. 
Dün yapılan imtihana ittirak eden 
iiç kitinin imtihan evraklan Ve· 
kilete gönderilmi,tir. ~&zaman
lar bir haftaya kadar be]lı olacak-

~t,.tı 1 .. .. 1 k 1 J 'k. . ~ ıutım ıne ,. · er l<'r ı ·ı cın 

:C)ie) açık olma lrdır. Fakat hu ---
8
-a-m_s_u_n-=-v=-a-:l::-ls-l:--

)et kadmlarm a rl fi7. ·oloiik n· 
ili tek J • ) • b h l'ıı'r .. ,danbrr1' ız" i11Ji hulunan Sam 

tır. 

r ·etme ermr 11r ~,. e o· .. 
~· F<'mini•mr, uğuruna annelik· ımn hlisi Bay Fuad Tuk,.al. mezuni
""ı:"Jikıen , aT~rı;mek do;nı bir yl"tİni hitirmi~ ve i~inin ba!ma Cl<in· 
"l ayıJmamalrdır. müıtür. 

Dünkü duruşmada geni 
şalıiller dinlendi 

Üç ay evvel Galatada KUmba
racı yok~junda ekmekçilik eden 
Bekirle Omer isminde iki Erzin· 
canlı, deniz amelesinden Kuru
çayh Abdullahı boynuna kement 
atarak boğmuşlardı. 

Cinayet AbduUahrn 928 sene· 
sinde Bekirin karde,ini öldürme
sinden doğan bir intikam neticesi 
olarak İflenmişti. 

Yaka gecesi tutulan Ömcrle 
Bekirin muh"k~m::!crine bir müd
det evvel başlanmıştı. 

Dün ıabah bu cinayet davasına 
ağır ceza mahkemesinde devam 
edildi. Şahit olarak bekçi Hacı 
dinlendi. 
Hacı föyle dedi: 
- Gece dolatıyordum. Arka. 

dafım kısa kısa düdük çalarak gel 
ipreti verdi. Kottum. Bir apartr 
manın altındaki dükkanın önünde 
birkaç kifi ile konufuyordu. Ya· 
nına yaklaşınca: 

- Burada kavga var! Galiba! 
dedi. Dükkandan ses seda çıkmı
yordu. ltıklar da ıönmüıtü. Hırsız 
mı var! diye ayağımla dükkanın 
demir kepengini söyle kaldırdım. 
Bu sırada karanlıkta Ömer gö
ründü: 

- Ömer ~e var? diye ıordu\n. 
- Ağabey! Arkadatla biraz iç~ 

tik. Yatıyoruz dedi. Şüphelendim. 
Çünkü orada olanlar içerde bir 
hırıltı İfİttiklerini ıöylemiılerdi. 
Ömeri göiüsliyerek İçeriye gir
mek İstedim. Bu sırada Ömer dr 
farı fırlayarak yokut atağı kaçtr. 
Arkasından Bekir cıktı. O da kaç
maya basladı. Bunlardan Bekiri 
tuttuk. Dükkana girdik. Yerde el. 
leri arkasında bağlı boğazı İple 
boğulmus birisi yatıyordu. Bekir, 
cinayeti Ön:ere iınat etti. 

Bundan sonra bekci Hüseyin 
dinlendi. O da bildiklerini anlat
tı. Cinayeti bekçilere haber veren 
kunduracı Tanaı dinlendi. O fÖy
le ıehadet etti: 

-Ben o gece on ikiyi on ~eçe 
Kumbaracı yokutundan iniyor. 
dum. Yolun kenarından yürürken 
bir dükkandan iistü~te bir insanın 
boğulur gibi çıkardı~r bir sese 
benziyen hırıltı i~itti,.... . Bu hırıltı 
biraz ıonra kesildi Ben iyi ıslık 
çalarım ağzımla .. 

Üstüste çaldım. Galata tara. 
fından bekçiler göründü. Kepenk 
açılınca evvela bir kiti cıktı. 
kaçtı. Sonra bir ba,kası fırladı. 
Biraz ıonra dükkana ~irince yer 
de bir adamırı hoğulmuş olarak 
yattıiını gördük. . 

5ahit &!ÇI Ohan"~ dinlendi. 
fki maznı,ndıuı Ömer. o ~ece 

suhos nldnğu ici"' "~ vapb~mı 
bilmedi~i11i sö11ledi. B•kir aiddet
le mukabele edivordu. Muhakeme 
bazı aahitlerin dirl•11mesi için baş 
ka bir güne bırakıldı. 

KUHUr ltJPerl 

Sanat okullarına 
r a;tbet fazı H 

Sanat okullarına son günlerde 
müracaatlar artmaktadır. Bilhas
ıa ev kadınları bu okullarda açr 
lan kurslara devam ederek muhte
lif şubel~rde çalıfmaktadırlar. 
Kültür Bakanlığı sınıf okullarına 
halkın gösterdiği rağbeti nazarı 
dikkate alarak tetkikat yapmak
tadır. 

Birçok sanat okulJarı talebe 
kadroları genitletilerek daha faz· 
la talebenin devam edebi!meai im. 
kinları bulunacaktır. 

Bazı vilayetlerde de yeni ıanat 
okulluı kurulacaktır. 

iLK OKULLARA ALINACAK 
TALEBELER 

Bu yıl okullara kabul edile-

TRAMVAY 
ücretleri 

1eı11111uz baş111da11 
ilibaıe11 biıaz 

dalla ucuzluyor 
Tramvay Larife komiayrmu üç 

nylık toplantısını yapmış, bilet 
iicr~tlerinden bir kısmında yem
den tcn?ilat yaprlmatıına karar 
vermiştir. 

7, 75 parAlık biletler yedi buçuk 
kuruşa, 3,5 kurn!lluk biletler üç 
kuruş on pt\rayil indirilecektir. 

Yeni tarife tasdik için Nafia 
vekaletine ~öndcrilmİ§tir. 

Vekalet birkaç gün içinde tas· 
dik muamelesini yapacak diğer 
tarife bir temmuzdan ilih:ıren 
muteber olacaktır. 

Telefon adres:nde 
benzer isimler 

Birkaç yıl evvd Paris şehrine 
ait telef on adreslerinde birMrinc 
benziyen isimlerin istatistiği ya· 
pılmıştı. O zaman adres def terin
de 452 Martin, 355 Levi, 304 Pc
tit, 246 Marauy, 244 Dubois, 236 
Simon, 234 Durand, ismi bulun· 
muştu. Paris telefon rehberinin 
son senesine ait tabında ise Levi 
ismi (1000) e çıkmıştır. Londra 
telefon rehberinde en çok olan 
isim Smithtir ki Yirmi ıayf ayı İ§· 
gal etmektedir. İkinci derecede 
gelen Brovndır. Bu da on sayfa 
lutJTt:\ktadır. 

Festival programı 
Ağustosta yapılacak yaz eğlen

celerinin programım hazırlayan 
Festival komitesi dün toplanmış, 
Suadiye, Taksim, Salacık. Büyük. 
derede yapılacak e~lencelerin ka
ti programını hazırlamıttır. 

Umumi program komitenin ya. 
rınki toplantısında son şeklini 
alacaktrr. 

DövU,en kadınJar 
mahkOm oldu 

Nuruosmaniyede ooturan Me. 
lek ve Saadet isminde iki kadının 
çocukları sokakta oynarlarken 
kavgı\ya tutu,mu!lardır. Cocuk
ları ayırmaya koşan anneleri de 
döğüşmeye ba~lavınca iki kadın 
güçhalle birbirlerinden ayrılmış, 
dün Su!tanahmet birinci sulh ce· 
za mahkemesine çıkt.rılmıslcı.rdır • 

Yapılan durus~ada her iki ka
dının birbirlerini döğdiikleri S? bit 
olmuf ve ikisi de virmi lıe~e.r li!a 
para cezasın~ n:ahkum edtlmıf· 
lerdir. • 
Aihr Cezada b'r lst nabe 

Bandırmada o .. du ,..,;,.:ıı arka 
kapısına vapı~~ırılan hi;l<il~etin 
maneviveti sahsiyesini l<\hkır da· 
vasına Balıke4Jir a~ır ceza mahke
mesinde bakılmaktadır. B" svcu 
islemek!e vüzhası mülr~aitlerin· 
den bav Nedim ~aznundur. 

Dün bu dava miinas~heti'e Ba,, 
dırma vanur süvarisi bay lsr-ıail 
He Saa.det v~oum doktoru bay 
Hav~ettinin lstanbnl ağır ccı'.a 
mahkemesinde istinabe suretile 
ifadeleri alınmr11tır. 

Her iki ıahit bir şey bilmediklc· 
rini ıöylemi,Ierdir • _ 

cek olan talr.lıeler hakkında Jl'tan
bul Kültür direktörlüğü tetkikat 
yanmaktadır. 

Her ka7a okulların1n ne kadar 
talebe alabileceği teıbit edilecek: 
tir. Dün Beyoğlu bas öğretmenlerı 
bu mesele etrafında SlÖrH~mek 
üzere Kültür direktörlüğünde bir 
toph11ıtı vap:r:"lardır. 

YENi NESft. OKl JLUNUN 
SERGIS 

Yeni Nesil ilkokulu talebenin 
bir yıl zarfındaki çaluma1arını 
gösteren bir sergi açmıthr. 

Sergide okulun yuva ve ilk ar 
nıfların ait kıymetli eserler bulun. 
maktadır. 

Rilhaua yuva kısmının yl\ptı~ı 
muhtelif resim iş modeJleri çok 
dikkate §&yandır. 
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Benzir1 fazla 
fiatla ~.;atılıyor 
VuJi bu işle bizza 

111eşg u l o'maya 
başladı 

Benzin ve petrol gibi halkım 
:r.ın mübrem ihtiyaçlilrı arasın 
giren iki ınühim maddenin güm. 
rük ve istihlak resimlerinin indi 
rilmiş olması, bilhasEa şof örlc 
arasında sevinçle kar§ılanmıştır. 

Kanun meriyete gireli iki 
gün oluyor. Muhtelif yerlerde ya .. 
Pılan benzin salt§ları henüz lam 
bir uygunluk göstermemektedir. 
Bunun sebebi Belediyenin henüz. 
kontrole geçmemiş olmasıdır. 

Şimdiki halde bem~inin bir si
~csi yani 5 litresi 85 kuruşa satiI
maktadır. Fakat hazı alitkadarla· 
nn yaptıkları hesao!am göre; bu 
fiyat fazladır. Bir kilo benzinin sa~ 
kıymeti ve istihlaki de gümrüklü 
fiyatı 13 75 kuruştur. Bunun mec
muu 12,5 15 kunıştur. Buna yüzde 
on kıymeti olan 1,51.2 kuruş ilave 
edHince 16,63. 7 yekunu bulunur. 
Bu yekunun yüzde onu nisbetinde 
muamc!e vergisi ilave edilinıe 
benzinin kilosunun toplan satış 
kıymeti olarak 18.30 kurus bulu· 
nur. Yani bir sişe b~n?.ioin 'toptan 
salı§ kıymetinin 68,62 kuruş ol
ması lazım sıelmektedir. Buna sa
tıcılar icin 12,5 kurut kar ilave 
edilirse bir şise benzinin 78 kuru· 
şa satılması lazımdır ki, şimdi 85 
kuru~a satılan bir ~işe benzinle 
bunun arasında fahiş bir fark gö.. 
rülmektedir. 

Bu vazivete göre, benzin şirket· 
}erinin 1215 kuru§ karı kafi görme· 
dikleri anla.ıılml\ktadır. 

Halbuki aynı tirketler Yuna
nista.nda bugün bu kar ile iş yap· 
maktadırlar. 

Petrol fivntlarmda "öze ç<-'roan 
bir haksızlık yoktur. Eaascn bun• 
ların öniine Belediye larafmflan 
yapılacak tetkikat net;ce:ıinde b1!
lunacak formülün hallede~eği 
umulmaktadır. 

Vali bay Muhiddin Üstün· 
dai? benzin fivatları hakkında şu 
izahatr vermi~tir: 

"- Bcn -ı in mecele .. inin vazive· 
ti şudur: Petrol fiya\.lerrnda eski
sine n~:zarnn jH kun•s kadar te· 
nezziil va:-dır . F akcı.t benzin fiyat
larm<h. litre başına bir kuruş bir 
yükselme mahsustur. 

Bizim pivasamızda hakim olan 
R~m:\nya piyasa!\mın menşe. 0-
ri iin fivl\tlardır. Rcmanya fiyat· 
la.rında hasıl olan tereff ü labiatile 
fstanbııl piyasasına da aksetmiş 
ve galon ba~ına (yani beş litre 
haşına) beş k11ruş kad~r bir teref
fii vapııııştır. Maamafih bu teref
fü hiiyük anııt şirketlerin resmi f:· 
yatlarındandır. 

Sirk~tlerin arasmdAld rekabet 
vü~iinden fiyat yükse?ioıi ve pera
k~ndeci)er arasında Htrc başına 
20 paraya kadar hatta bazı yerler 
c1e daha aşağı dü~mektedir. 

Bt1nunla beraber makamın bu İ!İ 
layık olduğu ehemmiyetle müta
lea etmekte olduğunu size söyle· 
mek isterim.,, 

Ticaret odası da di~er tRraftan 
vanh~ı hesapta benzinin litresini 
16.35. petrolün litresini 11.34 ku
ruş olarak tesbit etmiştir. Bu fiyat 
benzinin 1fişesiniin bundan evvel 
125 kunıŞ satıldığı göz önünde 
tutularak yapılmıştır. Bu hesapta 
liman resmile muamele vergisinde 
vukubulacak tenzilat he~ap edil· 
memiıtir. 

Belediye iktisat müdürü birkaç 
güne kl\dar bizzat benzin ve pct
rcl fiyatları üzerinde tetkikat ya· 
parak biitün §İrkctlere ve salı§ 
yerlerine bir nark verecektir. 
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Bağdattan tayyare it 
Dört büyük devlet ikiye ayrıldı Kermanşah'a gitti ' 

lngıltere ve Fransa yaptıkları lr~1c hükiı.m~.u .. d~n Tesmi_ bir ıeb~I • t• • d neşrederek puruzsuz dostlııgu teqıt e 
hır anlaşma ne ı cesın e Bağdad, 26 (A.A.) - Dışi~leri yuruhnu~ ve reisildizera ekeefa~rıt 

Vekili doktor Aras hu sabah 6 da he· seyidi Hikmet Süleyman 'e 1~8~ ı 

h 
Lraber1erinde lıu:sus.i büro direktörii l\'eziri ckselan El- ·il 1\ac.I 

Kendi bas, lar~na bütün Ispanyol sa illerini !Refik Amir'e ilci katih olduğu halde 'le mUteadd'; ınUl~~~
1

tlarclu ııı 
askeri tayyare ile Kermanşaha Jıare· mu tur. 

k t l tm karar -xr:erdı·ıer ket ctmi~ ,.e başta frak Dışi~Jeri veki· Gayet sauıinıi bir ruh ir:iod~ 0fl f Ü e eye ·v . li Naciyi.ilasil, Irak erkanılıarbiyei n- van eden bu mülôkatlarda i1'1.
11 

mumiye reisi. ~rnriciye genel sekrete· trürki-.•e - Irak ıııünasebetleriııl 1t 

Alman harp gemileri Valancia ile Barselon rıra.'n"eel;ı.~ı.rlieci~lec.·ı·)mÜı'~~c,~e mı·eemfı'k~:ır~reı.1(,'~I~ rin ~e· piirii71~üz hir nmhalcııtllkf(' 
!.. .. " n "Q , ~indt- ı·ere) nn 'e hu yo1da ı;'tt.~ ıııel< önler:inde dolaşıyor lik erkim ve Türk kolonisi tıırafm· ha ziyade inki~af ettiğini gıırırd 

Londra, 26 (A.A.) - Havas iı 
ıansınm muhabiri bildiriyor: 

İyi haber alan mahfeller, ingil· 
ere ile Fransa arasında hasıl olan 
)İr itilaf mucibince bu iki devlete 
!ıid donanmaların kendi başlarına 
oütün İspanyol sahilll!rini kontrol 
etmeğe devam edecekleıini bildir • 
mektedirler. fngiliz donanması Ak
deniz sahillerine, Fransız donan • 
ması da Atlantik sahillerine neza · 
ret edecektir. 

Bununla beraber bu itilafın Al· 
manya ile ltalya da dahil olmak ü 
zere bütün ademi müdahale siste· 
mine dahil devletler tarafından tas· 
Clik edilmesi lazımdır. 

Fransız - lngiliz itilafını tasdik 
etmek iizere Londra komitesinin g'!~ 
lecek salı günü toplanabileceği zan
nedilmektedir. 

Öğrenildiğine göre lngiltere kon
trolü temin eden gemilerde bitaraf 
müşahidler bulunmasına hiç bir veç· 
hile itiraz etmemektedir. 

İyi haber alan bir membadan bil 
dirildiğine göre, Eden, dün öğleden 
sonra Alman maslahatgüzarı Vor
man ile i talya .sefiri Grandiye İngi · 
ıız - Fransız itilafnamesinin pro • 
jesini tevdi etmiştir. 

Alman ve İtalyan diplomatları 
İngiliz - Fransız planını müsaid 
bir şekilde karşılamışlar fakat men· 
sub oldukları hükumetlerin talim:ı
tına intizaren kati cevablannı tehir 
etmişlerdir. 

Siyasi mahfeller, İngiliz - F ra:ı 
sız planını memnuniyetle karşıla -
makta ve Roma ile Berlinin bu pla
nı tasvib edeceklerini ümid etmek~ 
tedirler. 

Roma, 26 (A.A.)' - Havas a-

s iP 
~-

jansmın muhabiri bildiriyor: 
Salahiyettar mahfeller, şimdiye 

kadar Alman ve İtalyan gemileri ta
rafından nezaret altına alınan mın
takaları kontrol etmek kararını ver
meğe Fransa ve lngilterenin haklan 
olmadığını beyan etmektedirler. Bu 
mahfeller, bu hususta ancak İtalya 
ile Almanyanın henüz azası bulun
dukları Londra komitesinin bir karar 
verebileceğini iddia etmektedirler. 

ftalyanm hattı hareketi hakkında 
hiç bir malumat yoktur. Siyasi rnah. 
fe11er, bütün İspanya sahillerinin 
Frrınsa ve lngiltere tarafından kon , 
trol edilmesine Roma'nm muteriz 
olduğunu işrab etmektedirler. 

Bu mahfeller, İtalyanın böyle 
bir kontrole Sovyetler Birliğinin di<. 
iştirak etmesi imkanını tetkik etmek 
istemiyeceğini ilave eylemektedir· 
ler. 

Salahiyettar mahfeller, Italyan 
ticaret gemilerini himaye etmek ü
zere ftalya harb gemilerinin İspan· 
yanın şark sahilleri asıklarmda bir 
nezaret hattı teşkil etmek emrini al
dıkları hakkında dolaşan şayialart 
tekzib etmektedirler. Bununla be· 
raber bu mahfeller, harb gemilerinin 
vazifesi denizde İtalyan menfaatle
rini korumak olduğunu kaydetme°'<
te ve ltalyan filosunun İspanyol k::ı· 
rasularının 3 mil acığmdaki mıntaka 
haricinde bulunduklarını tasrin et -
mektedirler. 

Londra, 26 '(A.ı\.) - Tali ademi 
müdahale komiteı-ıi, İspanya f.ahilJe· 
rinin yalnız İngiliz ve Fransn: harb 
gemileri taraf mdan kontrol edihnc::.İ 
hakkındaki 1ngiliz - Fransız ptil.nmı 
tetkik etmek üzere salı sabahı topla· 
nacaktır. Tali komitenin İspanyadaki 

il\\ 
'il 

]fi an- -• 
G. Saray ... F. Bahçe, 

Güneş - Beşiktaş bugün 
karşılaşıyorlar 

Bugün Şeref .stadında F enerbah. 
çe - Galatasaray, Beşiktaş - Gü
neş takımları karşılaşıyor. Milli 
Küme -şampiyonasının son maclarmı 
teşkil eden bu dört kuvvetli kfobün 
karşılaşmaları muhakkak ki çok h~. 
yecanlr -Olacaktır. 

Bu maçlar bilhassa bir nokta
dan çok cnteressandır. Puvan iti
barile arada farklar mevcud olmak· 
la beraber bu klüplerden herhangi 
birisi yaı.:acağı bu üç maçın hepsini 
kazanırsa Mil1i Küme şampiyonu 
olacaktır. Bu vaziyet karşısında t.:ı
biatile her takım kazanmak icin az..ı· 
mi bir enerji sarfedecek v;_ azami 
surette gi.izel ve müessir bir oyun 
cıkarmağa calışacaktır. 

Bugünki.i maçlarda bu dört klü
bün çıkaracakları takımlar aşağı yu. 
lam müphem bir vaziyette oldu· 
ğundan bu hususta mütcaddid dedi 
kodular devam ebnektedir. Me· 
• _1~ ' 
~a: 

Ca!sta.uuııy: için sotı kadrosunda 

bazı değişiklikler yapacağı söylen
mektedir. Buna mukabil Fenerbah
çeliler de bilhassa hücum hatları için 
müteaddid şekiller düşünmüşlerdir. 

Güneş, bu maclar icin Rasihi 
de Paristen getirterek hüc~rn hattıni 
takviye etm"iş bulunmaktadır. Be
şiktaşlılar da Milli Küme maçlarına 
başladıkları kadronun bazı aksayan 
noktalarını değiştirerek bu madar 
için haftalardan beri esaslı bir su~e~. 
te çalışmışlardır. 

Biz bu takımların kU\ vetli vey:-ı 
zayıf noktaiarmı nazarı dikkate at!· 
rak teknik bir kritik yapacak değiliz. 
Yalnız şunu söyliyebiliriz ki, kuv
vetler arasındaki tevazün dolayrsilc 
bu maçlarda şansın da büyük bir ro· 
lü olacaktır. Bu maçların vereceği 
netice1eri muhakak ki büti.in Türki
ye büyuk bir merakla beklemek e· 
dir ve Milli Küme şampiyonunu ve
recek olan bu son ınaçhmn ilk haf. 
ttun bugün öğleden sonra Şeref s la
dında başlamış obıcbktır. 

ecnelli ıı;önülli.ilerin1n geri çağrnlma~ 
sı meseleı;ini ele müzakere edeceği 
kuv\'etle tahmin edilnıektedir. 

CJan uğurlanım~lrr. biiyiik bir memnuniyet duym~'~ ~tı~ ' 
Doktor Ara.;, huradan aynlnıak ii· Kt>za iki taraf her biri iç 11 t t 

'Zere tayyare meydanına geli~lcri <'~- <len·cedf' gaJ c olan umumi sulh~k ı 
ıınsını1a aPkeri hir kıta ilıtirnm re~mi· falıa ,.,. ~im ı:?;ayevi h•tilıd:tf elıfiV 1 
ni ifa C) lemiş ve mızıka Türk - Irak bari le l\Jilletler . Cemiyeti .:-:ıl;.rıı 
milli mar~larmı ralmı§tır. S('lllereleri daha fazla inkişaf ~ rl 

Dı~i leri Vekili askeri kıtayı Lcf-
1 

<ılan lfütiin deYletler ara"mdıı ıı· 
ınc~~ul olnıaktaclrr. tiş ettikten ı:;oııra kemli:..ini uğurlaırnr 1ıklı bir an]a;mıa nıhunuıı tce =11 

Frankforlf>r Zciıunı; diyor ki: ğa gelnıi~ olan zevatla ayrJ ayrı YCda· 'e husuı;ile kendi kom.;u]arı 013 · 

Heri in, 26 (A.A.) - Alnıan geze· 
leleri .ı\' am kamarasında dün cereyan 
eden müzakereler ile ancak kısmen 

''İngiltere Jıükfımeti, kontrol ge· Iaşarak tayyare.ye. l>inmiş , e tayyare dı•ş ınillı•tlerm siyasctind~ ılıı:1~. 
ınilerine yaptlacak her türlü hücum· hazır hulun:ınlarm sürekJi alkr:.lcırı -'tnulı:ıleset ruhunun 11.ıakinı 0 ı 
lar karsısmtla cle,•letlerin tesanüdünü arasmi:la hareket eylemi~tir. , .c bu yolda kemli aralarında fil: 
tekid etmekten imtina eylediğinilen Dıı-;,·iı:.lcri Vekili, Kerman .. ahtan iti- lrklı ,·arumun inkişafına m:ı111 ıJ 1 

l ı k " r ' ) ~ • h' '1.." • 1ııd <o ayı vaziyet bugün ço ciddileşmiş- haren Talırana kadar olan yolculuğu et erının ırıuırıne tamamen 1tı11 
tir. Bugiin, İn~ilterenin katiyen arzu otomobiJle yapacaktır. . .. ol<lnğmıa k~n:at etmi~l~r. ,·e, ~ı;c 11 

etmediği hirşey, devletlerin iki gµ Bağdad, 26 (~.A.) _ Anadolu a· yet le bu ınulakatlarm ıı"tıkb:\,t 
rupa a)'l'tluuun keyfiveti, artık nıku· jane.ınm hususi muhabiri hiltliriyor: iki taraf m men:uCI ' 'e ilan e(1

1
1

11
jrt! 

lnılmu§tıır. B. Chaınherlıtin'in böyle ı0r1i~Jeri Ve.kili Tevfik Rii~tü J\· lan heJ'nPlmileI taahhütleri ' 1ııı~ 
hir~eyin \ ukmma nasıl olup da mü· rasm Tahrana gitmek üzere dün btr ele verecPği ncti,.elerclcn dola~'it 
saa,Je etti~ini anhyamıyoruz. radan hareketini müteak.ih, Ekonomi hir menmuniyet H--sctmi~ler fi 

Germana diyor ki: vekili Celal Bayar beraberinde Sü- RÜŞTÜ A RASiN TELGJlJ ,.. ı 
"D. Chamberlain'in ~azetelere ve b k doır mer an genel direktörü L 

1urullah Ba;;<lutl, 26 (A.A. ) - ;Aıı9~. 
Avam kamarası azasına sükfınet ve i- F. d " J 1.sad Sümer olduğu hal e tayyare ile ı' an::; mm hususi muhabiri hilcı 

111
,J 

ticlal ta' siyeleri cidden yerindedir. İn B · · -''- _,,. asraya gıtmış ,.e -şam tekrar Bağ- Dr. Te,fik Rü><tÜ Ara:0 Jrv, _.ı 
gilterc Bıı~,·ekili. düşünmeden yazılan d d <l ·• rr a a (inmüştür. dunu ~eçerkcn. Irak HariciYt: ... ir: 
' 'eya ı;Ö} lcnen bazı ıkelimelerin ve Ü Ü · · ""' IRAK 11 K METUNlıV T-EBL/Gi ne a a;-;rdaki telgrafı ıri;nde.rtflh f 
cümlelerin f elftketiengiz neticeler ve· ... l°' eP 
rebileceğini tebariiz ettirmekte haklı· Rağdad, 26 (J.\.A.) - Aııaöolu a- Doı:ıt ,~e kardeş memleketi 111111t 
dır. Fakat, böyle bir ihtar, .Almanya· jansınm hususi muhabiri bildiriyor: lrrken, hen \ c arkadaş] arını 'b Jt 

d Tiirkjye Hari.cive Vekili Dr. T~r rem ifrak hiikumetinden ,.e rı~(1 
•1 Jı1 yı yeni en kahir görmek ve Avrupa- J J1I 

fr'k Rt' stu"' A B "' 1 d k" 1 rnilletindr.n ,.ördiiiümüz ı:;am.1 ıt nın uınacm halinde göstermeği istih· . l:, l'asm ag< a a va l o an ~ ' r rı 
claf eden ııistenıetik kindar propagan- resmi ziyareti münasehetile Irak lıi.i· nii fkehn 1 ve emsalsiz miı,a 1 ır.ı11'' 

ktAımct' "'d k' ~ t l 1'"'' li1'ten dolayı sonı;uz tesekkiir .~•J ela kar~ııııinda pek faz1a hafiftir.~, 1 a~agı 8 1 resnıı f" > ıgı ne§ret · ~ r .r 1 
Cebelüttarık, 26 (A.A.) _ ~kdenizc miştir: sunar , .e ~üzel lrakm refah' 1ıııl 

gitmek üzere evvelki gün Boğazdan Tiirkiye climhuriyetinin mulıte· ti hakkındaki en hararetli ıeıııe 
geçen 7 Alman harb gemisi bugı~n tek rem Hariciye Vekili ekselans U'e' fik rimizi bir kere daha yeniledı~ J!~ 
rar Cebelüttarıktan geçerek Okyanusa Rüı:tü Aras ve beraberlerindeki mulı· lelik Celfilettin Gaziyiilc'"a1ıe' 
doğru açılmışlardır. tererrı heyetin Bağdadı ziyaretleri 1- retlerine taizmlerimizi ve rıı~d ~ı 

Cebelüttarık, 26 (A.A.) _ Algcsiras rakta büyük hir nıemnunivet1e karşr Reisih iizera fehametlu .Eı-se~ 1tı 
d n·n bir te . :ı s··ı 1 •• 1 . ııiı1 

.. <lan ahnan haberlere göre evvelki gün anmr~ Ye e ·ır uyanuırını~- met . u eymana nurmet cru . ,.;, ... 
Cebelüttarık Boğazından geçen Alman tır. ibln6'1D.a ~ük ek deliletleriııİ:t~,f 
harb gemileri şimdi Valencia ile Bar Üç giin devam eden hu ziyaret es· der Ye zati de~letlerinclen ı~~ .. ııİİ (1 

celon arasmda dolaşmaktadırlar. nasında ekselans Te' fik RiHii A ras se' gi "uy~laruııızm kablt ıJ 
t yi 'bir membadan bildirildi ğinc röre _k_r_a_I_I_ıa_z_.r_eı_l_e_ri_ta-:-r_aI_ı_n_d..:..a_n_k_al_n_ı1.!......h_u_-_e_y_I e_r_i_m_ .• _. _____ _..:. __ 

Almanlar bir deniz nümayişi yapmak 
tasavvurunda bulunmakta.dırlar. 

30 
Sergerde 
öldürüldü 

'EHlzjz 26 (Sureli mahsusada gi· 
den arkacla~1ınızclan) - Kutn dere• 
sinin bir yerinde ilerliycn askerlerle 
scrgerdı•lel' arasımla bir mi.bacleınc ol· 
du. Otuz şaki ölCliiri.ildü. Me"kuf 
Cchrailin yc~eni ölüler arasındadır. 

Demenan a~iretinin ileri ,;elenle· 
rinden ikisi ·akalanch. Adli ·eye tes· 
Iiııı cdil<li. Bunlar Kameroğlu Kekil 
ile Cehrailiıı ye~eni Kckildir. 

Pokir da~ı ~imal yamaçlarındaki 
ınA~aralanh aklanan Seyicl Rtza ta· 
rafları ol.ınlar ~enıhf'r iı;ine almnuş· 
Jardrr. 

t.EPTTANES/Z KAT,Dlf, .-1[( 
Son tedib hareketi planınıtı taıbi· 

kiırn hac;lnnım~tır. Şimdi ~akavet ha· 
rckctine i~tirak eden dökiintiiler top· 
laıınıal-.t:ıclır. Şakiler araeıni!a ia~eısiz· 
1 ikteıı sonra ceplrnne,.izlik hajlamr§
tır. T~ linı olan ~akilenle en çok iiç 
fi,.ek huhmmul'llur. 

~ 

Talırikakılarm ha~ı Sc)·i<I Rızayı 
im !ll(lf'f'1"3)":1 SÜrük)İ}"Ctl YC ~<'yid Hr 
zu.ıun lıa• ı\ıü ,a,irliğiui yapan Ali Şi· 
riıı llrki DPrs.iıue geçmek istemiştir . 
Fakat aka, et ımutakası, kıtaatnmz 

tarafından ikiye ayrıldığmclaıı gide· 

lngiliz Hariciye Nazırı (, 
ismet ınönü'nün M B 

listeki beyanatıf1' 
Avam Kamarasında okudLI 
Hükumetimizin suih siyaseti tasv1P 

edilerek alkışlandı .1. 

A h b .... e~~ Londra 26 (A.A.) - ispanya ı 
vaziyeti hakkında Avam Kamara· 
unda bugün açılan münakaıada 
muhtelif liderlerin hükumeti bey
nelmilel münasebatta gittikçe gö· 
rülinekte olan kanunsuzluğu düs· 
tur ittihaz eaen hükUmetlere kar
, , kafi derecede kati vaziyet alma· 
mak la ittiham eden tenkitlerine 
mukabil BaJvekil hükümetin siya
setini müdafaa etmi' ve ademi 
müdahale siynseti hiç olmazsa bir 

mcıniıoı Ye tekrar Seyid Rızanın yanma 
clfümıiiştiir. 

Seyid Rızanın. yanında bulunan
ların kentlisini kamilen lerkcllikleri 
an1a~rluu .. tu· . . l\I uhulr:fet in ,1 i~cr lıit· 
ti.in eJ,•}m§Jlan pkalaıınuitır. 

G.El\'/.) iLTİCA '14~L4TJI 
El.iziz, ~6 ( Ark~da;-ımı?.dan) 

Buı:;iiııkii müsacleme<leıı sonra ge.nig 
iltfra ha !atlı. Ölen hir se.q;enlenin 
karrı;ı kanlı hacli~elere yol açtığı İ!,;in 
Rızayı öldürmek İslemif, a,·ene tara
fından kaclm ö' cliirülınü~tfü. Rızanın 
yaralı oğlunun ölcliiğü söyleniyor. 

"Viyazi Ahmed 

vrupa ar ının onun ,, .,ıı I~;. 
faydasını verilmiş ol~uf.01~;,o• 
sürmüt ve vaziyetin cıd ..,' ııı ı 
nu fakat ümitsiz olmad1S1 ıı• 
eylemiştir. lıl • 

Şiddetli bir tenkidde J3ı~ r,-e
olan Lloyd George'tan soJlr(it 1,. 

lan hariciye nazın B. Edefl 1)e b f 
ti Akvamın e;ördüğü ~;ııtı~~l1'fl 
barüz ettirmek maksadı le. ]1'1,Ai" ef11 
milli davasını Cemiyet• })if~ct • 
hakemliğine terketmig olaJl ,., ~~ 
bket başvekilinin ifadaUJl~ ıf. 'f, 
mekle Cemiyeti Akvama ;-, ,ıı' 
olan h i.icumları en güzel ıı1111111 
edebileceğini beyan etmi~ ''f Jı'r0ı • 
Başvekil lbmet 1nönii ~tl ·ffıı 
sciyliverek Türkiye Ba~ve1k,4 ~wıı· 
yiik MHlet Meclisinde ~ ıl' 
trırihiude Cemiyeti Ak''a.111 jttııll ıl 
da yapttğl beyanatr nynen ~ıırll t1' 
zadıya Avam Kamaras111_:ıı 0 ile~ r' 
t•Jr. Bu beyanatın her 50 ~fi 'it 
disi i;:tirak cttigi gibi Ava;ı,tı;lt~ 
sı azasının da tasvib e ~cftl 6 rtıl 
şüphe etmediğin'i ilave e 111 1;ıı 
B. Edenin bu sözleri .f\'""'iJ.1 
rasmda alkışlannuştır. 
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Yazan: Tltayna - 22 - Çeviren: vır GUI 

Bir gün bir kadın bir çocuk 
iskelet. Çocuk yaşamış, 
odada kakılmış kalmış. 

doğurmuş: Sade 
fakat yürüyememiş, 
öyle de uyurmuş ki! 

- ltikad ... 
- Eğer getirip bırakmasaydı 

hırsız ci.izama tutulacaktı. Bunda:ı 
daha garib hadiseler gördüm. 

Yanınızdaki o esrarengiz yerli
lere bakıp gülmeyin. Kendilerine 
tnahsus sırları var onların. 

Bir gün, fundalıklar arasında 
çadır kurmuş yaşayan bir "papaa,. 
(ecnebi) ye yerli "teeti,, (dost) la· 
rından biri demiş ki: 

- Ne istersen yap, fakat bu 
taşın üzerinde ateş yakma. Ateş yak 
tnayacağma yemin et bakayım ha· 
na. Bırak bu taşı sliklın içinde ... 

Yabancı yerlinin sözünü dinle
tniş. Fakat, bir gün nihayet sabn 
tükenmiş. merak etmiş, yerliden 
bunun sebebini sormuş. 

Yerli izah etmiş: 
- Bu taşın CC!nı vardır, demiş. 

•Jo •• 

Bu akşam doktor haber verdi: 
Hnfta sonunda nmeliyat oluyo· 

rum. Gece oldu, sıtına nöbeti gc· 
ne geldi, uykuya yer vermivor. 

Yatağımdan uzaktaki suİan gö
rüyorum. Yalnızım, sessizlik icin
?eyim. Fakat yam başımda f~na 
tupapav .. lar var. Onların sesleri

ni duyuyor gibi oluyorum. Belki 
kolay bir zevk arayan bir sarhoş ala 
}"ınm sarkılan bunlar. 

.. Pariste, evdeki kaim perdeler, 
doşemeler caddedeki gürii:tüyü ke
ser. 

~ . . 
. Rapa Nuya has işaretlerden biri 
h~elet halinde bir adam. Üzerinde 
] ıç .e~ yok. Kab~~ga kemikleri kuş-
nr ıçın yapılmış tunek gibi. 

- Bu iskelet de ne oluyor, Sof
~<ı ~ Yamyam bir memleket icin 
Pek sevilecek birşey değildir iskel~t. 

. - A 1 Bunun bir hikayesi var. 
Bır gl.in bir kadın bir çocuk doğur-
~uş: s~.d: iskel~t. Çocuk ya~amış, 

kat yurumemı§. Evin ortasına 
kazık gibi kakılmış kalmı . Anrı ba. 
b.ası yiyeceğini götürür ağzına Ye
k~t!lermiş. Çocuk da öyle uyurmu~ 

k "Bir nralık memlekette büyük 
ır kıtlık oluyor. Birçok ki~i açlık-

~uıııııın11trrııııııııllllllltt11ııı11111lllflllU1rııııııılf!llllU111111Ullll 
Sağlık 
Servisimiz 

BU8Wlı doktorumuz Pazartesi eüıılert ::at on beş buçuktan yirmiye k&d&r ga• 
tle lerruz. fdarchane8lode, Cunıartesı gtlıılerı 
a. eaat H trn 19 a kadar uueıı Tayyare 
P~tonanıan ikinci daire Uç numarada 
~ına okuyucuıarımıu yedi kupon rııuka. 
"'ilinde kabul eder. 

hı >..Ynı ~ekllde diş doktorıam:ıız da oku
ta cuıarımızın emirlerine hazır bulımnıak. 
~ clır. Dlı doktorumuz Fabrettın Dtımea 
~ llrınakkııpı lstıkl41 cadde!lnde 127 numa. 
~a pnzo.rtc.sl günleri saat 14 ile 20 ara. 

:;ııda bulunduğu gibi doktor NecaU Pak• 
de Karaköy Mahmudiye cadde31 ı 2 

lıtJro -
1 arada anlı ve cuma glltılcı1 ayni eaat-
~l'do oku.f\!cularmıızm dişlertne bakacaı.-

r ve ufnk tedavilerini yapacaklardır. 
Ayni umanda Beelktaş tramvay cado 

d~ı Erip apartımanmda eUmıetçl Emtıı 
l'"tdan muhtaç okuyucularımızm eocuk • 
larnu aunnet edccckUr. 

~ Ayrıcıı Aksaray Pertev Eczaneaı ya. 
bıe l1a 352 numnro.da sOnnetçl ve ınbhat 
" ınuru Nuri Eşsiz h"'URUN doktQrunun 
~eceğf cnjekstyonlan beherlnl yedi ku• 
" t?ıukabllinde \'C aboııelerlmlze rn eh• 
tıı ) ıeralUe çocuklaruıın sünnet ameli• 

z:ııerını yapacaktır. 
ile llılerlnl yazdığımı& dolıtor, dl~cı "' ııUn· 
bfttçııere mOnıcaat ederken KURUN'un 

1~t kuponundruı yedi tanı ırötUrmek 
-.......:::._dır. 

--~----~~----------~1 

~-KURUN--. 
Hizmel kuponu 

Stı ltuponu ı:ıızete ıdarestne getirenler 
l - .... n.tlçUk llAnlannı para.ınz bRstınrlar 
ı - .... ,_ .... urunun tıeklmll'rlne pıu~ı:I' hakt 
'-'rlar. 

8 
tı:ı - Hukuk ve man muıavlrlertne ber 
~ kanun yollarını parıı.sız nrup l\ğrrnlr 

011l11rırı f11~ton hir im/ti; il/'tlıi ı·nrmı~. Rır!tl~ trıfma'ğa gillil,·fori :.aman lı<'y· 
h<'li tlı• p,i)tiiı iirlami.~. () :.amarı t11tııı11~a y<!Iİ~ı·mİJt•cchlcri l.-ad11r lmltlı 

çı /.: am11~ 

tan öliiyor. Kalanlar da yerlerinden - Öyle aMa, d..:di. lngi!tc:r,. 
kıpırdayanııyacak hale geliyorlar. için hunun ehemmİyt>tİ vnk. 

iskelet çocuğun anası babası O tahta balıkların da bir hika· 
b.lkıp başkn bir adaya gitmeğe ni~ kayeııi var. Bunlar tuhaf tuhaf ve 
yet ediyorlar. Söylendiğine göre bu muhtelif şekilde bahklnr. Yalnız 
adada bol bol nebat kökü bulmak kimisinin kuyruğu ay şeklinde, ki-
kabilmi~. misi tabak gibi yuvarlnk, kimisi up 

Karı kocanın iki çocukları dah~ uzun ve geni~ bir şekilde gidiyor, 
varmış. Bunları dt\ orada bırakıyor· sonra birdenbire nihayetleniyor. 
lar '\'C diyorlar ki: Bir darb1mcselleri var: 

.. _ Sakın iskelet kardeşinizin "Denizde ne kadar balık varsa 
yanma yaklaşmayın!! Sizi yanına "toroniru,, tahtasından da o kadar 
çağıracak bile olsa gitmeyin ... ., balık vardır.,. 

Çocuklarm.ı bu tembihi yaptık· Hikayesi de şu: 
tan sonra sala biniyorlar ve adadan En·el zaman içinde bir kralın 
uzaklaşıyorlar. aklına esmi~. ne biçim balık varsa 

Ana babaları gittikten sonra is· hepsinden bir tane tahtadan yap • 
kelet çocuk. gayet tatlı bir sesle. tırmış . Sonra bunlara balık ilahları 
kardeşlerini yanına çağırıyor. ' İsmini vermiş. Bu suretle her balık 

Çocuk bu: Söyleneni ne kadar cinsinin bir ilahı olmuş. 
aklında tutabilir? iki karde~, ana Yerliler balık tutmağa ~iderler· 
ve babalarının tembihini unutuyor- ken, ne balığı tutmak istiyorlarsa 
lar ve hemen iskelet kardeşlerinin o halık ilahinin heykelini de beraber 
yanma ko~uyorlar. alır götürürlermiş ve suya atarlar-

0 zaman ne oluyor biliyor mu- mış. 
sun? Çocuklardan biri iskeletin sağ Suların dibine giden bu ilah ora· 
böğriine yapışıyor, et olup orad:t di'\ki kullarını İnsanların ağlarına ve 
kalıyor. Öteki de sol tarafına yapı- ı oltalarına gönderirmiş. Jn!anlar da 
şıyor, orada et olarak iskeletin sol evlerine ~öriilınemiş bir surette zen-
tarafmı kaplıyor. gin Avlarln dönerlermiş. 

Karı koca gittikleri yerden dö- ll<l!1lnrm neye kadir oldukları 
~Üy.orl~r. ~derine geliyorlar v~ hepsinin heykeli üzerinde hiyerog-
ıçen ~ırer gırmez vaziyeti anlıyor- liflerle yazılı. 
lar: iskelet ~i,man bir İnsan hdini Markiz adalarında l\'1arkizlilerin 
almı~tır d b k ·· J" l · Ad ] · ~ ··.:". . e a~ n tur u )lr a et erı varmış: 

- Bıttı mı? O 1 d b .. ··k b . . n nr a taştan uyu ir balık 
- Bıttı. ilahı b 1 g ·· ·· b ı b" . • u unuyormu~. utun a ık-
- Mnnasız, ır hıkaye. lnrm "ilahi imiş bu. Balık tutmağa 
- Eh... Ne yaparsın ... Böyle ('Yittikleri zaman bu heykel' 1 ·· b" h"kA . b c ı arp ~o-

ır ı aye ı§te u. ti.irürler, açıklara atarla rtı O 
Bir İngiliz kadını Rapa Nuy ha'- zaman tutmagwa vetişem~ ış. ki · 

k da b b. . "' · J ıyece en 
m aşlr başına ır kıtab yazn11, . kt1dar balık çıkarmış. 

Bu esere nazaran buranın asıl ırkı Bu balıkları toplayıp k.. ı 
b ·· k b 1 t y oye ge · ugun ·ay o muş ur. t-rli dedil.- dikleri 7..aman bakarlarmı• b 1 k · ı· 1 · · · h · ıt a ı ı a-
erımızın epsı yarı yarıya veya dört- hı gelmi"', taş kaidesi \iz · t 
t ·· · b · d 1 d" x • erme o ur-e uç nıs etın e ıne ez ır. muş. 

Bu Jngiliz kadını, kaybolmu~ 0 • - Desene şeytan işi bütün bun-
Ian a~ıl ırkın en son kulanı ile hizip; 1 lar ... 
Sofyanm resmini koymnş. - Höyır, şeytan işi değil... De-

- Amma da yalan ha! ~)edir,ı . ğil mi ki insanlara iyiliği dokunu-
Sen yarı melezsin be, Sofya1 Bahl'\n yor ... 
Danimarkalı değil mi? ( A rka.•n var) 

Radyo 
• 
ısım: 

Adres: 

~1üsabaka Kuponu 
-115-
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Çocuğunuzu hangi 
okula vereceksini--;? 

Şehirde ve köylerde 
yatllı ilkokullar 

Bütün okullar imtihanlarını bit!
rerek geçen haftadanberi kapanmış 
bulunuyor. Fakat yaz ~onunda tek
rar açılacak ' e talebe kaydına başla
yacnk. 

Okullara ne gibi şartlar dahilinde 
nasıl talebe yazılacağı, daha şimdi
den bi.itlin ana ve babayı di.işündür
mcktedir. 

Okuyucularıımzn bir kolaylık ol
mak üzere ilkokullardan yüksek o
kullara kadar r,irme (lnrtlarmı gösk
ren izöhat vermei{i faydalı bulduk. 

YATILI iLKOKULLAR 
Galatasörav erkek ve Erenköv 

kız liselerinin ilk kmmlarına paralı 
ve yatılr talebe alınır. Calatasarav 
erkek lisesinin ilk kısm1 be., smıfl•
dır. Erenköy kız lisesinin yalntl 
4 ve 5 inci sınıfları vardır. 

l~tanbulda yatılı ilkokullardan 
hiçbirine parasız yeniden tl\lcbe a -
lınmaz. 

llbaylığa bağlı olan Dumlupınar 
ve Hakimiyetimilliye §ehir yatı o· 
kullan her ~era yılı sonunda birer 
sınıfları kapntılmak ve yeniden tale· 
be alınmamak auretilc yavn1 yavaş 
lağvedilmektcdir. 

Hukimiyetiınilliyc fehir yatı oku
lu göz hastalıklarına tutulan çocuk· 
lnr için açıldığından, yalnıı: bu gi
bi çocuklar hu okulun kliniklerinde 
tedavi edilmektedirler. 

Okmeydanı yatı okuluna (Dar
iiluceze) hariçten talebe alınmaz. 
Burada dü§künleryurduna alınmış 
olan malul ve metruk çocuklar oku
tulur. 

BiRiNCi YATI OKULU 
Bu mckteb Yıldızdadır. Tel. 24044 
İstanbul birinci yatı okulu, 1936 -

193 7 ders yılı baı.ında yalnıı: ilokul
larda paralı yatılı olmak istiyenlcr 
için açılmıştır. Buraya parasız ta· 
lebe almmnz. Bu okulun pan~iyo
nuna eylül. ikincite§rİn, ikincika
nun ,.e mart ayları bnşmda öden
mek iizere dört taksitte 1 00 lira üc
r~tle talebe kabul edilir. 

ı'\lomur çocuklarıııdnn tenzil . 
yapılma2'A Tatil aylarında okul l 
kolmak istiyen çocuklardan her a 
12,5 lira üzerinden ayrıca pansiyo 
iicreti alınır. Bunlardan istiycnlc 
ayni iicretle açılacak çocuk kamp!, 
rına da kabul edilirler. 

BÜYÜKÇEKMECEDE KOY YA 
OKULU 

Ru mekteb Büvükcekmecededi 
"Bölge sağlık me;ke;ı:f de bu okul 
dadır,. 

Büyükçekmece köy yatı okul 
1936 - 193 7 yılı başında tesis edil 
miştir. Yl\lnız bölgesinde buluna. 
bir deweli ilkokullardan çıkan kö 
çocuklarını" alır. İkinci devre tnhsi 
lini verir. Ayni zamanda köy co
cuklarına tarlada fenni bir ~ekild~ 
çalı§ma, hayv~n besleme, köy ev 
!erinin kııılık ve günlük ihtiyaçların 
hnzırlama usullerini hem gösteri. 
hem yaptrrır. Btitün bu işlerle be 
raber kendi kendini idare etmcği d 
öğretir. Çocukları, okuldan çık 
tıktan ııonra köyü ve ailesi için fay 
dalı bir unsur olarak yetiştirir. Bu 
r~ya girecek çocuklar yiyeceklerini 
c;ıy olarak beraberlerinde getirirler. 
~unların miktarı ve kaç takııitte vc
r~lcccği okul idaresi ile çocuk velile
rı veya köy ihtiyar heyeti arasında 
tcsbit edilir. Anasız, babasız ve ·a 
ba,ka suretlerle himayeye muhtac 
olan köy çocuklarının okuma maF ·. 
rafı gene erzak olarak salgın sure tile 
temin edilir. Köy yl'ltılarm talebe 
kadrosu yoktur. Ne kadar cocuk 
bat vurursa hepsini alacl'\k de;ecede 
genİftİr. Bu okula kıı; çocuklnr da 
alınır. f3unların yatakhaneleri ay • 
rıdır. Bayan öğretmenlerin nezareti 
altındadır. 

Önümüzdeki ders )'ılı başında 
Beykozun Bozhane, Şilenin Teke 
ve Silivrinin Kurfallı köylerinde de 
ayni mahiyette köy yatı oJ{ulJarı a
çılacaktır. Bu okulların tesis işleri
ne şimdiden baılanmı§tır. 

Görüp düşündükçe 

vepyeÖi-bir destanımız 
Olmaz kellmesin1 TUrk kamusundan koparıp 
atan lnkalAp bir kare de Derelm daAfarınm 

UstUnde görUndU. Bunu izaha 
çall,mahyız 

Bir memlekette i'in. söze üstün 
oluşu, güı.:el bir~eydir. Hele bizim gi
bi laftan canı pek yanmış ülkeler
de bu i.istünlüğiin zevki daha büyük 
olur. Fakat hazan da söı:, yapılanı, 
başarılanı, yaratılanı anlamanın §a· 

şahidi manasına gelir ki o zaman 
bunun yokluğu adamı üzer. 

Son günlerde ben i'te böyle biı 
yokluğun ncısını tattım. Yurdun 
bir köşesinde, tarihimizin hiç tanı· 
madığı yepyeni bir aydınlık parladt. 
Bu, ne bir ihtil&l yangını, ne bir ya
lancı fecirdir. Bunda tamtersine 
gerçek ve mutlu bir aabahat parıltısı 
yanıyor. 

"Dersim,. den bahsetmek istiyo
rum. Hani şu eon günler dillerde 
çok dolaşan Dersimden.. Siyasa, 
askerlik ve idarecilik bakımından hic 
eksiksi7.: başarılan "Dersim davası.: 
nm ruh ve fikir tarafı, hala bostur. 
Kimse çıkıp da bu işin psikolojisile, 
ideolojisini işlemedi, ayıklamndr. 
bütiin büyiikliiğü ile belirtmedi. Bu 
noktada söz, kısırdır. Fikir nlemi
mi7.:in davayı kavradığınr, i in ge
nişliğile derinliğini kapladığını gös
teren alametlere rastlamıyoruz ... 
Ba~ka bir yerde böyle bir hadisenin 
kfıliıd üstüne düıen izleri, büyük 
cildler doğururdu. 

Düşi.iniin, ki Dersim, ta "ldri3i 
Bitlisi,. denberi, o~manoğullarmm 
saltanatı içinde. derebeyliğini sürdii. 
ren, aşağı yukarı bir başka dağ sal-

t~natı kurmuştu. Devlet içinde ayıı 
bır devlet hakimiyeti, bu dnğlarm 
kara bir d.amgasıydı. Ne dı~ dü~ • 
manlarının anayurd sınırlıuma s~l
~ı~ışı . ne iç yangmlarmm yardım 
ı~tıyen kızıl haileleri, Deraimliyi yc
rınden kımıldattı. Onlar, yalnız 
kendi dağların dl\ kendi ha valarm.ı 
1.1yıırak ye.şadılar. Yüreklerinde a-
İret hıncı, ellerinde karde} kanı, 

kargıların ucunda iıyıı.n bayrağı, acı 
bir ömür aürdiiler, Mııcar ovalann· 

dan to Viyana kapılarına kadar amfeı 
ıolv8:_"lr, s~rma. c;epkenli ''c gümiiş 
yataganlı sıpahıleri bir ak§am bulu
t~ ıibi uçuran en parlak ı::ünlerd'! 
bıle, Deraim, vatanın bağrınd-, 
kanayan bir yara idi. 

Yavuza yaltaklanmaları da daluı 
oralnra. yeni y~~leşrı;clerinden, dağln
rmdakı acemılıklerındendi sanırım. 

Kitablar, Derıim dağlarına in
san ayağı basama1;, diye yazarlar. 
Oralarda vazife almrı. mÜ§İr, vnli, 
kumandan rapor) rı, "Dcr&ime zor· 
la hukim olunamaz, adi ve refet ,.e 
se.Y?'idleri itma gerek!,. hükmünii 
Ycnrler. Bu korkak ve bezgin sis
t~m, son Dcrsimliyi de kendisi
~m yenilmez bir kuvvet olduğunn 
ınandırmıştır. 

Abdiilhamidin '"lbrahim pnsa .. 
yı bir çbl hükiimdarı olarak taı;ıdı
gını söyliyenler c;oktur. "'Hamidı· 

S.Gezaln 
(Sonu Sa. 7 Sli. 3) 
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Sabık Kral 8 inci Edvardın 43 Üncü yıldönümü: 

Vindsor dukasının 44 yaşına 
basması, nasıl kutlandı? 

Vlyanadaki "Brlstoı,, otelloln "Servis kapısı,, ndan girip, 
~ıkanlar! - Vallls mavisi esvap giymiş Amerikalı kadınlarla 

dolan holde •• - A Sc;::ıl178 numaralı siyah otomobll - Otel 
önünde bekleşen mektepli kızlar! 

23 Haziranda Vindsor dukası 
Viyanada 43 üncü yaş yıldönümü· 
nü kutluladr. O gün 44 yaşına ba
san sabık kralın bu yaş yıldönü
münü nasıl kutluladığı, şöyle an· 
latılıyor: 

Bristol otelinin Ring sokağına 
bakan genis kapuu önünde gene 
k~labaiık. Çünkü, Vindsor dukası 
Vıyanadadır ve her Viyanah, du
kayı ve meşhur mavi elbisesile 
karısını gördiiğünü anlatabilmek 
hevesindedir! 

Otelin b\şka bir kapısı da, geri 
taraftadır. Maler ~o1<a~ına açılır. 
Buna "Servis kapısı,, derler. Bu 
kapıdan otel hizmetçileri, müte
ahhitler ve göze görünmekten ka
çınan tanınmış müsteriler girip 
çıkarlar. Dün de, bilhassa bu ka
pının önünde görülecek §eyler 
vardı, işte! 

Sabahın saat 5ekizinden itiba
ren buketler, sepetli çiçekler Ş?eti· 
riliyor, bu kapıdan içeriye alını
yordu. Kızıl güller, orşideler, 
türlü türlü çiçekler. Karısı ile 
dukanın dairesi, iistü kapalı bir çi
çek bahçesi, bir ser manzarasına 
bürünmü~tü ! Burııın sebebi de, 
.dukanın ;43 iincü yaş yıldönümüy
dü ! Edvard, 44 yaşına basıyordu, 
bugün! 

Saat on birde, otel direktörü 
F cliks Primus, dukanın yanına 
çıkıp kendisine bir zambak buke
ti uzattı. Direktörün kendi elite 
yeti§tirdigi çiçeklerden yapılmış 
olan bu buketi verirken de, hem 
kendi adına, hem de bütün otel 
mensuplarının adına bahtiyarlık 
temennilerinde bulundu. Duka 
da, Almanca olarak teşekkü! etti. 

Saat onbir buçukta, "Servis ka
pısı ,. nın önünde siyah ve büvük 
bir limozin durdu. Bu· otom~bil
de, bir kadınla, elinde kırmızı 
güllerden yapılmı' gösteritli bir 
buket tutan koyu renkte elbiseli 
bir erkek oturuyordu. O kapıdan 
içeriye girdiler. Bunlar, lngiltere
nin Viyana sefiri Lord Selbi ile 
karısı Ledi Selbi idi. Tebrik mak
sadile bir ziyaret! 

Bu arada bir sır: Vindsor du
kası, İngiltere kralı olarak Viya· 
nada bulunduğu sırada da, kendi
si ve dostlan çok defa bu kapıdan 
faydalanmıslardır. Dikkat uyan· 
dırmadan girio çıkmak istedikleri 
zanmanlarda ! 

Bu kapı İçerisinde de bir kapı
cı odası bulunuyor. Buradaki ka
pıcı, şöyle eliyor: 

- Merdivenler, bu tarafta kır 
mızı halılarla döşeli değildir. Fa
katJ bu tarafta da bir asansör mev
cuttur. Bununla beraber, kral da, 
duka dn asansöre pek seyrek bin· 
mişlerdir. Kendileri, acele acele 
merdivenlerden çıkıp, merdiven
lerden inmeği tercih ederler! 

Acaip: Biivük oteldek1 s:ıünde
lik hayat, geli§ - gidis, holde soruş 
turmo.lnr, karsılaşmalar, konuşma
lar, buluşmalar. bugün de her 
günkü gibi. Lakin, bu arada 
sansasyon büsbütür. farkedilmi-
yor da de~il. Havada "herhangi 
bir şev,, dolasıyor ! Bekleyiş, me· 
rak. Vindsor dul<ası , günün proa
ramını hicbir vakit evvelden belli 
etmez. Fakat, böyle olduğu halde, 
kendisi oteli terketmeden bi rçev
rek saat önce, otelin hol kısmında 
bir tela~tır baş gösterdi! 

Dijnkü gün bu tela~. ~~at on üc 
buçuğa doğru başladı. Holde gö· 
ze çarpacak derecede fazla otel 
müşterisi oturuyordu. Kapıcı lo
casının yanı sıra yerleştirilmi! 
olan hasırlar koltuklarda, cazip 

Amerikalılar yer kapmışlardı. 
Mavi çiçekli esvaplar giymiş A
merikah genç kızlar, a~alarında 
heyecanla f ısılda,ıyorlardı. Otel 
holünde bu~ün pek çok mavi es· 
vap seçiliyordu. Yoksa rastgele 
mi, böyle? Belki, diyelim: Fakat 
Vailisin, - Simpsonun öz adı Val· 
listir. • En sevdiği rengin bu' sene 
modarenk olması rastgele deiiil· . 'v , o dır· e burada bekle,en Ameri-
kalı kadınlar, en popüler dukaya 
hoşuna gideceğini tahmin ettikle· 
ri bi.r sürpriz yapmak maksadile 
mavıye boyanmıslardı· hem ken· 
disine, hem de d.üşes 'Vindsora ! 
Karı, koca, her ikisine de! 

Vind•or dukaıı 

Birdenbire, bütün nazır l)ulu
nanlar, ayağa kalktılar. Hiç kim
se oturur vaziyette kalmadı. in· 
gilterenin genç kralı, bu otelin ho
lünden geçtiği zaman nasıl hep 
ayağa kalkıldıysa, şimdi sabıkla· 
'an aynı kral geçerken de öyle ! · 
Vindsör dukası, yalnızca kapıya 
doğr~ Yürüyor. Kostümü açık kül 
rengı ve üzeri ince beyaz çizgili. 
Elinde bir baston tutuyor. Baım
daki şapka: Meıhur Girardi şap
kası. Kapının önüne gelince, bir 
lfıhza tevakkuf. Şahsi emrine tah· 
sis edilmi! olan bir polis hafiyesi, 
yanına sokuluyor. Onlar böyle de· 
tektikle yanyana dururlarken 
Viyana numarasile A S = 178 nu: 
maralı siyah otomobil, kapının 
önüne getirilirken, otelin önünde 
izdiham. Polis, kalabalığı nizam 
ve intizama sokmağa çalışıyor. 
Zabıta memurları elele vererek. 
kalabalığın önü sıra sıkı bir kor
don teşkil ediyor. Dukanın geçe· 
bileceği dar bir geçit temin olu
nuyor. 

Vindso!: dukası, bu sırada kapı 
tokmaklarından birine dayanarak 
döner kapı arkasından müteces
sisleri seyrediyor. Detektif, kula-
ğına i ğilerr.k, bazı seyler fısılda
maktadır. İhtimal, "şimdi müsait 
bir lahzadır!,. diyor; yahut da 
buna benzer bir şey! Duka. hafif· 
ce gülümsiivor; cevabı bu! Mu· 
hakkak ki bu bir iş konusması ! 
Esasen duka da, "heeycanla inti
zar halindeki kalabalık,, hakkın
da ihtisaslıdır. Hiç değilse, yanın· 
daki hususi polis hafiyesi kadar 
mütehassıst1r ! Kendisini bu kadar 
merak ve alakaya karşı koruyacak 
bu mütehassısı kadar "Müsait 
lahza,, yı o da biliyor! 

Sonra, duka, başile kısa bir işa
ret yapıyor. Detektif, öne doğru 
sıçrayarak, otomobilin kapısını 
açtığı gibi, duka, acele acele yü· 
rüyerek, "mütecessisler geçid,. in· 
den geçiyor. "Ya,şa !,, bağrı,ları ! 

Ve bağrışlar araundan akseden 
tiz bir erkek çocuk ıesi: "Tebrik 
ederiz!,, duka, ciddi bir çehre ile, 
her tarafa selam verirken, otomo
bil, hareket ediyor. 

. Öğlenden ıonra, Vindsor dü,e
ıı, Ba_rones Alfons Roçildle bera
ber hır otomobil gezintisine çıktı. 
Ve ... ak§ama da Vindsor dukasının 
do~m yıldönümüniin, genç evli
lerın kiicük bir İyi dostlar toplan
tısı~da, ~uau:ıi mahiyette bir eğ
lentı tertıp edilerek, kutlulanışı ! 

Biitün S!:Ün. otele bircok kisi ge. 
ler~k, acı~an Jiateve adlarını kayd· 
ett~ler. Vıyana ahtıı.lisinden, n-uh
telıf tabakalara mensup kim:ıeler 
~u listeyi im1aladılar. Sonrada~ 
l~sleye §Öyle bir göz zıtmca, meı1e. 
I~, .otel mensuplari!e İngiliz l<olo
nısı azasının isimleri vanyana. Vi
yana şehlrlilerile ln~iltere sefaret 
hanesi erkamnın isimleri bir ara. 
da, görüldü! Küçük bir kız, özene 
bezene, adını • adeta - resmetmi8 • 

ti! Birisi de altına, bu kızın verli 
Ya!ında oldu~unu ve Londrnda 
~?ğduğu~u İ:ı:ah volhı birkaç satır 
ılave etmı§tİ ! \'iyırnC\ sosvetesi 
mensuplarının isimleri· de listede 
diziler halindeydi! ' 

Otelin önünde bütün gün kala· 
b~Jık, ~öbet bekliyen vaziyette. 
Dıl<katı uyandıran bir cihet daha: 
Sade bu.güne mahsus değil, her 
gün bu otelin kapısı önünde saat 
on ikiden itibaren mektepli kızlar 
bir aşağı. bir yukarı gezinivorlar 
On altı yaşında kızlar, koİların~ 
çantalarını sıkı,tırmış, lüle lüle 
saçları üzerinde birer berecik, 
yüzlerinde endi~e ifadesi, otel 
önü gezintisinde! Ana, babaları, 
mektep dönü§Ü böyle otel Önünde 
bir aşağı, bir yukarı uzun boylu 
gezinmelerini hoş görmediklerin-
den, bereli kızlar, telaşlılar! Buna 
rağmen "onu,, ve "ötekini,, gör 
mek iateğindeler. Yakıcı öğlen ar 
cağında sabırla, şiddetli intizar 
halinde nöbet bekliyen kızlar, öğ
len zamanı "yüzü güneşten yan· 
mıf, külrengi elbiseli ve Girardi 
tapkalı .. ya. öğleden çok daha son 
ra da ''Vallis mavisi elbiseli,, yi 
görmeden evlerine dönmiyorlar. 
Bir kadın icin tahtından olanı ve 
bir büyük devlet tahtını terke se
bep olanı görmek merakı. hele bu 
mektep!i kızlarda bilhassa şiddet-
i . 1 
1 • 

Gelecek nesil, bu tahttan fera
gat bahsini, öyle sanılır, ki mek· 
tepte öğrenecek ve muallimleri 
de senenin tarihini soracaklar. 
Bugünün mektepli kızları • Bir 
hayli erkek çocuk da SlÖrmedim 
de~ifşe de-! - Evet. daha 7.İvade 
mektepli kızları, Ring sokağnıda . 
durdurarak, şunu seyrdediyorlar: 

Romantikin. hakik• mektep ro
cuğu rorr.antikinin dünya tarihi 
vakıası olduğunu! 

Bugünlerde ö~reniliyor ki 
Vindsor dukası, evvelce Viyaneo.da 
Anglikan kilisesinde elenmeği ta· 
sarlıyorlarmış.. Sonra bu plan· 
dan vazgeçip, dostlarına, vazgeç 
mesinin sebebi olarak da, Misis 
Vallis Varfiyldin Viyanaya ken· 
di ayağına gelme~i doğru olma· 
dığını ıöylemiş ! Güvey sıfatile 
gelinin ayağına gitmeği uygun 
görmüş. O zaman müstakbel ko· 
canın, müstakbel karısını, kendi
sinin kaldığı Viyanaya seyahat 
etmek külfetinden kurtarması 
maksadile, Fransadaki Kande 
§atosu evlenme sahnesi olarak 
intihap olunmuı !,. 

ROMANS 
VE 

MAÇ?! 
,_,~-------M Ünh·ercitenin karşısında uf acık 

hir tepe yiikselir. Bu tepenin ) emye· 
f İI sırtına. dar hir mer<lh enle çıkılır. 
Tepf'., daracık yollarile hii) Uk şehrin 
hareketleri 'e clolııpl'İlf': diinyala lıa~
lantr lemin eder. İşte lıu tepenin ü
zerine, 3 er katlı hir takım kiralık 
e' ler, adeta . erpilmi~ g'hidir 'e hu
rada ı>ski zaman ha,·asının siikfıııu te· 
neffiis edilir. Kiralık e' lı>rin Ymıı ı
ra. Viyaııanııı roman.tik rle' iri erine. 
aid hirkaç e,· ele. huln1\8 dalmış hir 
lıalılr ıralaıırl'lar. E' lrrin arka-rrıdıı. 
el'ki la~larla kalclırım!:rnnıı~ kiiriik 
hir ı:ok:ık varılır. ki ::eceleri lıir gaz 
larııhn ile ayclmlanır. 

Bu e' lercfo hir zamanlar Bet o' en. 
Şulıı~rt, Yolıan Ştra' olurıırlıırılı: 
Barok tarzı C\ !erden hiri ele "Ritıııe· 
ıııi~ cenfnni .. hr,;tekarının kaı·~ ılıkııız 
kalıp ı;onn ~rlıııiyen l!e\'gİ ınaccrac:r· 
nı ~rrir<liği "3 Klzın E,·i., clhe anılan 
c' ılir~ Hattiı, o romantik lı~'·ata uiıl 
ınacc>rnlar anlatılır. K ronikciler. Falı· 
ne ~airlerj. operetı.:iler. romam·ılıır ''" 
hatt~i film cana' ii hu yerde geçen on-

l arın ya~aYı ,.. ını ranlanrlırırlar. Dola
yı. ilr rfe. hirçok kiş i. hu ele' revi. hu 
!!<'<:ip gitnıi' ~;ıiraııe nnıiir ı;aflıa tlll 

hilir. Fakat. nıa' i ~iizlü Truıl,. il" Fa· 

rı~ın Ernanın hu e' lerdr.n hiriııirı 
~İmıliki f'akinlerinılen ol<lnklarr. hrr
halıle hin;ok ki.~inin ınalfınıu olııııı a. 
;ı:ercktir! 

~<.ı>.--

Yazan: 

Martin Muratı 

-.---~----a1' ~-

- Bi:iyle ıııiniminnacık bir ,.,., 
'liziinden ! 

Kızlar. ~u ınukahelerle bulundd' 
lar: 

- Yok rannn: biz hu ,arkırtk ~· 
ziiı1drn hu kaılar kedı>rlenmi~ d~lil 
k. , 

1 . 

Denıe 1erile h eraher de. hirıleP f" 
~a, la rilf' hoşanclılar: . 

-- Demin clı~nmlan kiiı,;ük bit 
kalı,·clıancH et l f'fon ettik, huırüıt~ 
ın :•c: ırı rı etirr•İn i ·orıluk .. , .e .. "Gl0~ 
~a .. klülıiiııiin yenilıliğiııi i.ii;reııd 
<lf' ! 

Truılc: 

- Otto. rleıli , o kadar kcitü 0,11•· 

ıııış. ki hııgiin ı 

ı : rna: -~ 
- Peıer de. derli. formunıla dtg 

ııı i ~ hu~iin l 

llı·ı il.:i ku:c:ı~ız tin. pek. aıııa ~ 
kı•clrrlinlil~r. Frit~Je ben. ~özleriırt~ 
hirilıiriıııize l ' t'\ inlik H hiz. ontard 1 
ılalıa Zİ) adi' kNforlendik. tfoğrııfll, 
Doı.t 11111. ııi,·aııonun kapa~mı ya' ,1(( 

Ma, i p;İİ7.lii Trıııle. hen im ev ~nhi- kapattı 'e lılrle; ik .-ı;erimizin ~o'-:iı· 
hiın olan kaılmm kızı<lır: •an~ın Er- nı hir ki;>;t') t• fırlattı. Kenılimizı k # 
na da, Tnlfle11in dostu olan hir kız'. kari hı-ziıııetlc yenilmiş hiR11ediyord ,.
Benim rlo ttırıı Frits clı> ~arkı l ar hrı;· Odarlıı ıızıın ııı iiıldet ıııı ıı ıı etok. 1

1
,,. 

tckarıılır n~ hi7. ikimiz. hıı iki kTz: ir;iıı hir siikfın .Jı>, rıd .... Nilıa)ef . kO 
yanıp tntu~unız. Tahii her llirinıiz. iikimıı lıozılıılnr: 
huni arılan hiri icin ! Bıı. J.;r. .... ,fil i;';in · 

• r 
elen an la~ılan hir~eydir. ya! Her ne~ · 
sr ! Rı>n. e,· ~nh ihim kaıl rnm klz•nıı 
tutkunum. hrqf'kar rloo:tum da lıu kı· 
7.Jll <>:ırr~ın ı)n.,tıına ! 

" . . 
Paıar giinii ii~lr.ılen c:onra. Frits 

hf'lli zi) ıırr.tr ~rlıli. T:ıııı o ıraıla hu 
iki kız rla Nl:ıına ~irıliler. Tek peıı · 
er.reli anarlııı ı anıııı hu kn•lnr çok mi· 
safirin lıir uraya ~el('rc:.!i lı,.,aplıırıa
rak yapılnıamı~ olılıı~nmlan . hepimiz. 
ir;inıle hir cf,. piyano lınlıman ~rni .':" 

yeınr.k oılıı ma imlik. Şairane rmılıit .. 
ı; evİ, f'ıı ;:cnr·ler ... ~arı;;Jll kız. nııı' i 
giizlii kız ... Bir ilkbahar rnzarı ... Bir 
pi~ aııo ... 'e k17.1r.nlan hiriniıı anı,. · 

ol:ın ev ı;ulıihi knclnı. uzaktıı ... Hu 
sııreıle o ~iin mrs'nd olmıımız iı; in hii
tün cartlar ,criııe ı::e lnıi c: , <l<'ııır' ti' 
Frit . hcniııı ı:iiftesini lıazırlaclığıııı 
en ) eni rı;r.ri olan nPf i hir hrs t('•ı in 
nota mı lıc>ralıcrinde J;<'tİnni•ti . Hı·· 
Jllf•n rh anonıın ha~rna ı:e"rrck. acl e t iı 
cf,.ane' i hir tar7.cla çalıııu~a ,." ~; iri 
lıcniın olıın ı:arkıyı ya' n: H'c: lr - iivlr.
tııe~I' lın~laclı. K r7.larılan hiri•1in lın-
unn ;:iılm. ~ar!.:ının nıclnılUyıli ~ di

~erin in de, hcrıiın ~i iriın ! 
~ * :(. 

Son n:ı!:rııc nkislcr hrrakın tlııEıl -

1111 ~ !1 \C ilklıalıar ak~aınmm alıu·a kıı
ran h!!r ilk ı:iil~rlnin i ocln) a atıııı ~tr. 

ki hirihirimizc hir par~a ~ıı~ırım~ o
lnrıık baktık . flir an hiivle hakı)ık. 
Gih:l'I kızların c·ıızih ) iiz,lcri. krzar· 
ını~tr. Bu. hararetlen ı:elcn hir~PY 

ıni\'ıli. yoksa ı:urup eden f:İİne~in kr 
zıllı~r mı yüzlerine Htruyorılu? Kız
l:ır. kısıt hir miiclılct irin odaclan rık · 

~ > 

tılar. Kapıyı tf'krar a~tıkları H tek· 
rar içerİ\ e p;irılikleri zannın. dostum· 
la ben. hir1c~ik <''"erimizin onların 

- Çapkınlar neredeyse 
hurn~ a ! 

• • 
Fı·it -=. kalkıp ;::;itıııeğe ılanandr. t'~ 

kR•rrıı :ılclı. Mf'rıli' en a«aih ,.,oY .-' " . ııı 
ırn i ııerl.en, ıııerılh en yukarı 

1
,-

ıııanan fııtlıııleıı <lelikanlılara rael I• 
clık. Sakit '<' ez;::;indil('r. Dorottll". 
lıen, ılkh:ılınr ak~amrnm alara k•rr,, 
lı~ınıla ~ iiriidiik. Çok ü:ıülrnü« 0 ,. 

Fl'it,i ,., ine kaılar ~ijtiirüp hırakıfl~ 
~f'rİ•İil~"ri ıliimliirn. Tepe~ e çı~•I ( 
a~ır n7.ır aclım atma~ı tf'rcilı rd•Y" iti 
chıııı. E' in i)niine ;:elcli~imde. ı~tr' 
katnıılaki ,·enırk oclaınnın arık '111' 

. 1 . • • ·illi r:rn ncıwerrsını cıı nn·ano llettl h:. ( ( 

K ıı l:ık 'rrdirn vr Frit11in beste•İrıl ~ 
krtt iııı . • \ rlrnsmtlan <la kızlann. ı.e;jl• 
iiriıni tet!aımi eclen berrak ç:ıf1 i" 

li r Qlrri ılll\ ıılılıı. Se,·inç hr:ver11111 tf 
ı; eri incle. ılinll'<liın. ılinlerlim. ııo:ı, 
ııenePrrclPn iı•eriye ~ö,· 1.- bir hakJtl ..
lıe, e:.- lı>ncliın. Pen aza tutundu~:._-. 
aralık. on akorcl c.la~ılmış, SJ.9'ı:"'~ 
c i ke,ilıııi-;ti. Hir de ne~~ 
Od:11mı cleriıı 1 iği nele. pivaDC)llUll 
ele. iipii~en lıir çift ~eçtim! . _ ~J 

0f>ınek olm orılu. ki o u~ 
ıııızarmm ii~lcnden 11onra1111d~~ 
hir pnrçıwık ol,ıın zafer edillfll1~ 
nlıiıli olclu~uın hu zaferde, nt 

hiı.iııı ele ufak hir hissemiz vırdlt 
lıcll <' ! 

• • • 
Sonra ilerlediın ,.e bir v 

içeri ~ inıle "Ritmeıniş Senfoni,, 
l..firı Frunıs ~ııhertin beste ya 
mii!hem olch~~u ,.3 Kam E~ 
ifoiiııden hir riilJ?e ırı'bi ıeu~ 
tim; lıatıra. ı . kemlisi11e derio 
'r.rcıı hu Barok tarzı tarihi ve 
lıur C\ in iiniinden ! 
----~---~~~~.------~ 

iizcrintle tı\'anclmlr~ı derin te-iri. Yİİ?. -SAP'O lerinılt•n okııılıık. Kızlıırm giizleri
0 

ıfo ,.--
ya~arrnr~tr. Onlarr lıafif çe • ok~a) ıp 

A. Dode - H. Rifat 
Sayfiyede okunacak ,ur.el 

kuraklaclık 'c h<'n: 

- Fakat, (lerlim. hu kndar da Fan 
tiıııanlal olmayınız, çocuklar! 1 

Fri.ts. benim hu i~arctime §Unu ila·ıL..------------1-ı 
'e cttı: 



. - -- -.... .----...:;-..:;- -·-· .. 
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Zaruretlerden hürriyetesıçramış1 

Türk kızının yarallcıhğı ~lz~m~it~'te bir yaz günü 
Ankarada ismet inönü kız sanat enstitüsünün } ? 

yıllık sergisinde bir saat nası geçer . 
r--·· 

Anlwracla ismet lnö11ii Kız En.~titil.~iiniin tlı§<mlan göriinii~ü 

Ankara, Haziran ( 
Bugünkü sanatkar kadın, dün

kü gergef hanımı değil.. Dün ka
feı ardında mahpuı çar,af altında 
bunalan ruh bugün çok uzaklar
da .. 

Bugünün kadını içinin yeni ve 
ileri hamlelerini sezerek hudutsuz 
zevkini kumaf, deri, yün, ipek 
hatta, bizim bildiğimiz o alelade 
ıicimin üzerine harikulade kreaı· 
yonlarla iılemesini biliyor. 

lıte bir bina ki, içinde yeni Tür
kiyenin nefes aldığını duyuyorun:ı. 
Duvarlarda, hat döndürücü hır 
hızla akan inkılabın nabzı vuru
Yor. 

Yeni Türkiyenin bugünkü çocu"' 
iunu, milli mücadelenin yokluk 
\re mahrumiyetleri içinde iki zey
tin tanesi bir dilim ekmekle süt 
lapan ana doğurdu .. 

Fakat artık yarın için, zaruret
lerden hürriyete sıçramış ve aon· 
'uz yıaratıcılığının dünyasında ya· 
'ayacak olan bir Türk kızı, yeni 
l'ürk anası var. 

Enstitünün merdivenlerini bir 
az heyecan, biraz gurur, biraz da 
titiz düşüncelerle çıkıyorum. 

Birinci kat.. lkir.ci kat .. Üçün
cü .. koridordayım .. 

Her taraf çiçek gibi giyinmit in
•anlardan nakışlı .. 

Benim gibi buraya gelen herkes 
daha ilk bakışta bir incelik, ve 
Zevk diyarına ayak bastığını far
lcedebilir. 

Yine burada hiç acemelik çek
lııeden, Slözlerinden ya bir öjret
lııen, yahut yeni diploma almı' 
hir mütehassıs olduğunu seçebil
diğiniz genç ve güzel rehberleri
'lliz tizi görmek istediğiniz odala
ta doğru çekP.r .. Derhal tatlı bir 
l'ürkcenin o harikulade müz~ğine 
lcapıl;rsınız. yorulmadan ve üşenil 
lııeden verilen izahatı dinleyerek 
•ürüklen irs in iz. 

Ben de bövlece sürüklendim. 
Birinci odad::\, yani çocuklara 
lllahsus kıumdayım. 

(Bebe Seksiyonu) ö1! .. etmeni 
°bayan Mediha tath bir dille: 

- işte, diyor. Burası çocukla
l'ırı odası .. Burada bir yaşından 
'ıanıi dört yaf ına kadar çocukla. 
tın iç çamaşır ve elbiselerini gös
~riyoruz. 

köselerden birine yaklaşıyor: 
I - Bunlar çocu~un. iç çamaıır
~rı, opaldan yapılmıştır. Bu, zı
ı._11l, bu kumkilotu, bu, kuşkilotu 
'1\1 da şömiskilot .. 
8en bayan Medihanın izahatını 

"1iiaaadeıile keserek soruyorum: 
- Çocuğun üç takım iç çama

tıtr azami kaç liraya mal olabili-
)at, opa)dan olmak şartile: . 

O hesap ederek cevap veriyor: 
, - iki lira ile iki buçuk lira ara-
11lda.. A,ağı yukarı böyle. 

- Ya bir kumkilotu? 
) '-h, altmı, kuruta mal edebili~ 
aruz.. • 
Ve ilave ediyor: 

"ı - Hem bunlar çok zarif ve ay· 
'-''~amanda birçokları talebeleri
\...lzın kendi kreasyonları olarak 
.. ,Pdıyor. 

1\tiı kokulu köteleri hayranlık 

içinde tetkik ederek geçiyorum. 
Diğer odalaPı da gezmek üzere ba
yan Medihaya teşekkür ettikten 
sonra ayrılıyorum. 

Şimdi nakıf ve çamaşır kısmın
dayım. Mektebin resim öğretmeni 
arkadaşım Sabri Fettah beni, bu 
kısmı idare eden ve tahsilini Pa
ris ve Belçikada yapmış olan ba
yan Rükiye ile tanıştırıyor; kendi
sine teşekkür ediyorum . 

Bayan Rükiye bana evvela bu 
odadaki kadın e erkek çamaşırla
rının Alman mütehassısla onun 
yanında çalı,arak kuvvetlenmiş 
olan bayan Muzaffer ve korsa if
lerinin Pariıte tahsil yapmıf olon 
bayan Lütfiye tarafından göste
rilm~ş olduğunu söyliyor .. izahatı
nı dinliyerek yürüyorum. 

Renk renk ipekli kumaşlar, tül 
ve krep jorjetlerle süslenmif köşe
lerden birinde mavi bir sabahlı
ğın o, pırıl pırıl i§lemeligüzelliği 
gözlerimi üzerine çekiyor. Bayan 
Rükiye bu sabahlığın en güzel it
lerden biri olduğunu söylemekle 
alaltamı haklı buluyor .. 

Her köşenin inceliğini ve güzel
liğini tada tada yürüyoruz .. Tül
grek ve dantelle aplike edilmiş ça
maşırların önünde biraz duruyo
ruz, bayan Rükiye: 

- Bunların, diyor. Bir kısmı 
talebemizin kendi kreasyonudur. 
Diğer bir kısmı ise model üzeri~e 
çalışılmıştır. Bu sırada güzel hır 
(şalvar pi_jama) gözüme ilisiyor .. 
Bunun da resim öğretmeni bayan 
Perihanm hi.r r.esmi üzeri çalrfıla
rak yapıldığını öğreniyorum. 

Bir başka köte: 
- işte haftada iki saat çalışr 

larak iki ayda yapılmış olan bir 
ıabahlık Hereke falından bir er
kek rob dö tambrı .. Bayan Rükiye 
bigeli bir köşede sarı krep jor
iet üzerine güzel kuklar yapılarak 
dantelle aplike edilmi, bir kombi
nezonla bir gecelik göıteriyor: 

_Bu diyor, .ıerginin en kıymet 
li islerinden biri. 

l~celik ve güzelliğine doyum ol
mi\ va\n köseleri dolaşıyoruz: 

Filifilden, Romen be7.İ üzerine 
çay takımlarını ve birç.ok .•utaşı, 
hesap işi nakıtla~ı der~n bır hay
ranlık icinde tetkık ettıkte~ sonra 
hayan Rükiyeye teıekkür ederek 
bir baıka odaya geçerken gözle
rim o, güzelim jarse, maruken ve 
emprime kravatlarda kalıyor. 

Bu yeni odada .talebenin ken~i 
kreasyonları üzerıne ya~ılmış hır 
çok zarif hasır ve or«rantın !lapka
lar göze çarpıyor. Bu a~a~~. ~n 
çok şayanı dikkat olıım, hıldıgımız 
o alelade sicimlerden yapılmış 
üzeri fötr rakı"lı cantalıu ve ke
merlerdir. Bunlar da kızlarıtı'tzın 
çok ori iinal zevklerini PÖrebiliyo
ruz. işte bir çiçek odası: 

Organtinden ve birçok ipekli 
kumaşlardan yapılmış bir çiçek 
seri ki, tabiiıinden farksız. 

O, jelatinli organtinden yaratıl
mıs gelincikleri kırda görsem ta
biilerinden ayırt edemezdim doğ
rusu .. Bütün çiçeklerin tabiattaki 
de1ıen ve detayları o kadar meha· 

retle verilebilmit ki, İnsanın hay
ret etmemesine imkan yoktur. 

Bir başka odada da ev idareai
ne ve kuma, örgülerine ait etüdler 
gördükten sonra alakamı en fazla 
üzerinde toplamı§ olan resim oda
sına geçtim. 

Bu odanın bir duvarı ihtisas kıs 
mını bitirmiş ()lan b"Vl\n Hikmf!
tin moda resimleri, doktoratif ve 
tabiattan calısılmıs etüdlerile clo
lu. Ayrıca· bir. kös~de b&yan Me
serretle bayan Mefharete ait (Mo
noı;?ram) kreasyonları göze carp- . 
makta .. Bu duvarda en cok tak.:llı· 
olunan yerıi mütehanıs bayan Hik 
metin moda kreasyonları v~ tabiat 
tan çalı,ılmış olan Natür Mortla
rıdır. 

Bayan Hik"1et. muhakkak ki, 
ileri ve yeni Türk kızının o hari
kulade islenmis zevkinin bir nü
munesidi~. Bay~n Hikmet tabiatı 
seze bilen şahsiyetini de bize pey
zajlarında büyük bir meharetle 
verebi lmistir. 

Diğer duvarlar talebelerin kop
yesiz cahsarak vücuda getirdikle
ri moda ~e tezyini kreasyonları
dır. Halı ve vazo kreasyonları da 
inceliği ile duvarın diğer bir köşe
sinde göze çarpmaktadır. 

Hele bayan Netimanın hayalin
den stilize ettiği ağaç inkar edil
mez bir sanat inceliği tatıyor. 
Arkadasım ressam Fettah artık 

görülecek bir şey kalmadığını söy 
}ediği vakit ben, bu zevk güzellik 
bahçesindeki düşüncelerine doya
mamıf bir haleti ruhiye içinde sa
atime bakıyorum. 

Tam bir saat kalmı,ız .. 
f ettaha tetekkür ederek ayrıl

dım. 
Titiz mesai ve ihtimamının mey 

vasını almıı olan direktör bayan 
Vesimeyi ziyaret ederek tebrik 
ettikten sonra merdivenleri inme
ye başladım: 

Birinci kat .. İkinci kat .. Üçün-
cü .. Kapı. 

Şimdi serin ve gurur d~l~ ~.ü~~n 
celerimle başbafa, Enıtıtu onun
den Çankayaya uzanan asfalt cad
dedeyim. 

Kamüran Bozkır 

Görüp 
düşündükçe 

(Bn.~tarnfı .S irıri !invı/adn) 
ye,. alayları a'skerliği1:1'1izi ~erbad e~· 
mekten başka nasıl hır netıce verdı· 
ğini ise ben bilmiyoru~: .. .. . 

işte bugün ismet lnonunun şı~· 
kin ve mağrur hiç bir k:lime ~~1-
lanmadan, tarihe kanştıgınr muı
delediği dava, böyle bir vatan 
kangreni idi. Elinde kanlı silahilc 
yakalanan haydud: 

- Ankaradao zırhlı asker gel • 
rniş, bunlara kurşun işlemezmiş. 
Onun icin devlete teslim olduk. 
Boynu~uz kıldan incel diyor. 

Bir başkası, kapkara, yanık bağ
rını yumruğu ile döverek: 

- Bu aç bu!.. Devlet kulu o
lursak, bu doyacak bu 1 

Diye haykırıyor. 
Köprüsü, mektebi, hastahane

si, karakolu, adalet ve sevgisile 
Cumhuriyet, Dersim dağlarına ora
ların hiç görmediw bir aydınlık ve 
nimet olar&k yayılıyor. 

Bu. yepyeni bir destandır. için
de bir damla kan bulunmayan, ışık
tan örülmi.iş bir destan ... 

ilim adamlarımız bunun ardında 
yürüyerek ruh ve fikir tarafını işl~
sinler. Çünkü bunun içinde inkıla
bın nabzı vuruyor. "Celladgölü,, ni.i 
"Sağlıkovası,, yapan, kıraç toprak
ları başaklarla kaplayan, deli ırmak· 
lar üstünden beton adımlarla aşan 
'olmaz,, ı Ti.irk kamusundan ko • 
parıp atan inkılao bir kere de o dağ
ların üstünde göründü. işte bunu 
izaha çapşalım. 

8. G•Zlln 

, .. 

lzmirirı 11n11111ı'i gi>riinii.~ii 

İzmit, ( Huı-uıoi) - Ak~aın ohm
ca İzmit haİkını derin hir clii~iincr a· 
lır: Bu akşam gene nerey~ gitmeli? 

Yazlık sinema çok güzel. Fakat 
lıer akşam 1tic1 ilmez. İzmit it;in hüyiik 
bir nulık olan deniz orkeı0tra:oıını haf· 
tadan lıafta,·a dint-mekle hahtiy<ırız. 
fak at hn h~htiyarlık hize az geİiyor: 
doyamıyoruz. Mehtaplı gC"<•f'lerıle. 
~anda! alemi pek şiirli olu~·or. Kiirfo
zin flisununa doymak miimkün rlr~il ! 
Peki ama 11an<lalcılarm imafı eldf'n 
bırakmalarına ne buyurmalı, ne yap
malı? 

"Ak~amilır. ha,·a alırız .•. diye. a· 
~ır ağır. yollara koyuluyoruz. Nuh 
Pey~amher markah hir kac: otomohil 
\'ar. Yıhlırnn ~ihi gr~iyor. tozu clu· 
mana katıyor \'e hiz ''lıa\'a .• alıyoruz. 

''Bu ha"a yaramach: ~()yle yeşil 
koyu ıı;iHgeJikli hir yere girlelim ... de
mek İı;tİ\·ornz. Tıı- tıı-. helrrliyr hah
c,:esine .• Ses~İ7. zaullı hir hahçr .. Vakit 

, akit. istımhul raclyosıınun alımı, ahı 
m da clinl('mezsek hilmem lıalinıiz 

nice olarak. 
Şurada heş altı drlikanlı oturum~ 

hernıııtacl ··r~ek hahsini .. tazP-Iİ\'Orlar. 
Ru !'OD ç;ün lf'nle: 1zmitte yahnnc·ı

lar da çoğal clr. Beri ınaı;aclaki ha~ an
ları Jıic• tanınıI\'OrtlZ, CI\ y} C'" ıJ. ne . . 

<'" ılcla~ı)·orlar iiyle... Rrza S<'li ı\e 

giircıni' ornz ki hunlar ıla '·k=ııınlıı .• 
niye ı-~ralım ... Çiinkii İznıitin hu nu·~ 
hur Yf' ıof'\' imli tipini lıf'rke1' tanır. 

Plajclan, clcniz ~azinm-nndıın rlc>ııı 
nıranlar Yar ... İzmit pliiia yrni ka' u
ş;u•ak .. tyi aıııa. hu pJa.jcla valrıız n
kekler mi kıllı hazularını. haı·akları
m µ:ii:"trr<'rekler ! Riiyle bir ri' ayet 
var. 

f 1.1nitin vazt ı-C's,iz ı'eı-;:.iz. ~eri\'nr. 
nerrkf't , <';ı"in ki, ~apanı·::ı. Giilrük. 
De~irmemlnr \ 'e nilıavrt f ~tanhıı 1 r 

kaclar yakın ki ... 
C<'rdnt 8 41' K 4 L 

Konyada define yok! 
Dimitri 

eli 
birşey bulamadı, 
boş dönüyor 

Ruııdan hir nıüılclf•t e'' el Koma 1 
ıniiharlillrrinılen olııp .ı\tinaıla h11lu- 1 

nan Dimitri adlı lıir şahııı ora ı;;efare
tinıi7.e rniirac·aal c•ılrrek K onyada \ · 
lem~ah mahallc>~inclPki .. , inin izlıe

ı-inde :; hin altın huluncln~muı hilılir 
miş 'e hunu ı:ıkarıııak iizı•re dt> nıii· 

saadf' iıotemi~ti r. 
St-faretinıiz hu rlilf'~İ llaı .. <'İw Ve

kaletine hilclinnk Haril'İ\'e Vı•\alı-ti 
ıle Ya7.h·t-ttf'n Dal;ilh·r Vt-kalrt:ni lıa· 
herdar -etnıi~tir. Ve~ill'n ıııii .. aaılc> ii-' 
z.-rinr Diınitri f.?l'Çf'fllf'r• 1

t> Koma~ a 
~l'lmi ... \[aliye> H Eıııııin·ı ılairf'ı;i 

tnl'mnrlarınm nPzarl'lİ :ıltrnılıı Ga:r.ia
lt-mı;ah ınaha11Pıoimlt>ki e' in•l<' ı~a~
tınn"alar vamnı~tır. Fakat hn ara~ırr· 
malar mii~ht>t hir netire ,·rrııır111i~. 
Dimitri hrr tarafı ılf'l ikclt>~ik f'tmi~. 
hir nara hulamann~tır. 

Dimitri ~iınıli nı"' 11~. pıi:fr,,· 1 ·'<'r 
ı\tinava ıliinmektı>. hu clf'finı> lıikaye-

11i df' hiivlf'cf' ııon hnlmaktaılır. 

.ff eı .~inde /Jüyif.ll '1ir 
Ha!lrevl biııR:ıı 

yapılıyoı 

i'ılcr ... iıule 'apılın.- .. ı tı•l,arrur edf"n 
llall.P, i lıinnı-r1•nı İıı":a:ıt ·11a hu şenf' 

lıa hırıııra1,ı ır. ır na i~in \ t;:ıiirk par
kı ,, .• .,, rıı:lnwk fü:nr İ•lİt:ıl•ik ı>rlilen 

•.1 1 ıa 1 hırı hir kı•llll ıt\rılııııw'ır. Hina· 
nın nroir"i mii 1 ıı>ndi .. f1. ' ,fif?I ıara· 

fırıılm1 yapdıııa:. tadır. in . :ı:.ıl~ ııt>za-

rr: rtnwk for.erı• lıir l:mıı itı• .. ı•ı:ilıııiş 
'" i~ı· h :ı ~ 1 ;ı:ıu · tır. Yı•pıl;w:•k Halke· 
'i: \Yı•ı· .. inin rn ı.:iizc•I lıin:ıı'J oh•rak 
'f' hiitiin knnf nrıı haiz hıılnnaı·?t,tJr. 

Bıır..tıla aOo l oon yıırtta~ı alarak hii· 
yiik h:r ıoalon. ı.-ıııı-illt-r ic,:in rımazzam 
,.e n111ntar.aııı hir ı-alınf'. avrıl'a lmıon~ 
f.İ toplan ı ı lar İt: in "''-'k"'"" kiı;il ik ikin· 

r.i hir ı:ıa!on, irlarl' Jı,.yı·ti loplantı~ma 
malı:i\nı;; ~f'ııi~ hirn ' '<' '"f'kiz komite i-

Kız mı, erkek mi? ı:in :tHil'a 1ı:rı·r oda {:ok ınnntna!ll 
Son ıtünlerıle Barlın hastalıanc>ı-i- lıir kitah okuma oda~• yaınla<'nk. ytr 

nf' iki hfüına c;ornk gt-tirilmi~tir. Co· karı katta İı"e yatak. c·alıi'nıa mlalarilr 
cuklardan hiri diirt, iitı>ki alt1 avlık· kahul salonu~11 ilıti~ 1-1 ~<lc>n hir ko-

. · nıık a!!ırlaıııa ılllirf'!'i hulunac·aktır. br. . 

Bir hilkat yanlı~lı~ı olarak lırnı Halkm i lıirı:ı,.ınm l'!trafı park haline 
kıza. hem de erkf'ğf: henziyen, ela ha gc•tirilerı·k 'c> 'ıırtta~larm hu ıı;üzel hah 
do~rn~u. uzm ları itihariylr hu iki t;f'ılt-n i~tif aılf' <'lnıl'!lni temin olnna
cinı;ten lıiçhirine tamamen henzrıni- <'aktır. 
nn hu vaYrulara. kiic;iik oldukları i· 
~;in. am~liyat yapllaınanıı~lır. ı\2'ıl ı·in 
ııivt-tl,.rinin mr,·c1ana c:ıkanlına~ı iı·in 

e~ az on senf' ht-klt>mt-k laztm 1?;elıliği 
ailelnİ'lf' anbtTlnnştır. 

Ilgın fçme suyu 
Tlı.r,m içme ı-uyunun iki huc:ıık ki

lonıetrt-si hormmz ve toprak Hl yolla
rmda~ gelmf'kte idi. Relt-dip•ni~ gay 
retill" hu kr11ınrn ,lemir horulara talı· 

'ili kararla~lırılıııı~ '*' AHupadan 
f.?C-tiril.-c·t'k horularla ılört a\·ıla ikmali 
bir miitealıhide sek.iz hin küeur lira· 

Bina yapılaı·ak yer iiıerincleki ı>Y· 
ll'rin ,· ıkılmaı•q milnakasa\·a kıımıl

ınu~tur. ÖnUnıiizı1eki ıof'n~ in~aatın 
ikmal Nlilmf'ı'lllf (•alı~ılmaktaclır. 

Dokuz çocuklu anaya 
yardım edlf dl 

Konyada Do~ıınıe\ incle Tiiıııe?,in 

Dh aıılar kiiyiinclen )lehmecl Kı>nclir 
k:ım;;ı Hatiı·e üç c;o<·uk hirclf'n ılo~nr 
mıı~tur. ~' 'elef' ele 6 e' laclı olan lıu 
mulıtac; anaya Konya Kızıbw ~11ht'ı-İ 
20 lira Hrmi~. ~o<"uklarm ellıi:sclcri-. . 
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Prenses Despina on sekizinde güzel bir kızdı. 
Karşısındakilere tepeden bakıyor, ucu kıvrık 
olan burnu onun mağrur olduğunu gösteriyordu 

Bedi) e olarak cla) ü1 .• kadar al gön

derdi. 
Umur Bev o sırada anrak otuz 

dört ya:.ında •hir arlamdı. Yiizümle, 
) iirüyii~iinde 'e her hal inde erkekli
ğin en cazih olgunluğu vardı. O ka
dar ki on yıl e'"' elinden daha alımlı 
daha <linç ı;örUniiyonlu. 1 

Kraliçf' İreniden gı>len atlardan 1 

hiçlıirini kencfüi almadı. laİ) etin<.le
ki ya,..h kuınamlanlara vereli. Umur 
Beyin çorııkhığunıla hile yn:.lı lıa~lr 
adamlar olan Ehat Bey, İlya!'i Bey gi
bi yi~itlcr at ii Liinde p;iderken koca 
~\ Hhn lıiikiiıııdarı vava 'iirih or<ln. 

• J .. • -

Hizan lılar o <le,;rclr: ve ) alnız 1':-
~e elen izi etrnf mıla d<'ğil çok tızak
larda hile en kudretli olan hu hii
kümdnrın .,acleliğine hayran olu) or
Jardr. 

K:ıntnküzcn Dimctokail:ı olnıadı~ı 
için. ~elıire ~inneyi Umur Bey hiir
mct izlik sayrlı. Zaten hu kadar hii
) iik hir orıluııuıı girıııcjle §elıirde bi
raz knr~n~nlık olması ela muhtemeldi. 
Olmasa hile impnrntoriı;e İreni bu 
kadar a~k.eri he lemek iktidarında 
cle~ilrli. Ona a~rr lıir yiik ohır<lu. 

ınur Rey n kerini Dirm:toka etra
fnuln yerle:.tirdi. Tiirklc.rin çadırı or
duı:fılır yalmz kraliçı- İreni ile oğlu 
'c kızlarmm cle~il. halkın lla )iİZiinii 
ı;üldürÜ) orcln. Çiinkü yağmac-ı Unl
gar or,Ju,mHlan anrıık lın suretle kur 
tulımıslarıh. 

Umur Bey krtıliçcyi ı;rirmc'k için 
aerin lıir arzu elııynyorılıı. Fakat onun 
yanına gitmcnu:yc karar' Prıni~ti. Bn
mın için ıı,kerin rahatilc uğraşıyor: 
ne yapmak lfızııngf'lcli~i lıakkmda ku
marıc1aıılarln ı;;örüsiiyonlu. 

frcııiniıı mfıbeyinciı::i SaHi.liattin 
Beye nkul<lu: 

- l "'mıır n('y imparatoriçc)'İ zi
yaret cıme) i araha lmtıttuJar mı? 

- Ha) ır. Kmıtakii1.eıı hurada 
olınmlığr iı;in ~ideıncz. Biz,le rulet lıliy 
lc<lir. 

- Fakat hizrC' Uııınr B<'yin iııı
J>aratori~~ ile giirii~ıııC';;iıırlc mahzur 
<lf'ğil, fay ela 'arıhr. i ınparalorİ<;c il f' 
İmparator ara•ınıla lıir fark gözetme
) iz. Burm lıir dı~fa an.et ek! 

- ~iiyle) im! 
Umur Iley ~u kı a ce,·alıı 'crdj: 
- Herke- kendi fıcletlerine "'Öre • . o 

hareket eder. 
:1\Hıheyinei r;ittiktcn Iıir ı:aat kadar 

onra Dimtokannı kale kapı.:mdan hir 
alay çıkıyor<lu. Önele iyalı kaclif P 

mnntolnra hürünmii,. olan ı;iizcl hir 
k'admla iki genı; kız at ii tünde geli
yorlanlr. Hmılarııı hiraz p;erisindc ele 
pek' genç hir delikanlı 'anlı. 

Bunlar, iıııparntoriı;c İt-eni ile kız 
larr prf'n e De,.,pina. Tco<lora 'e oğlu 
J>reııc; l\J atvo du. 

Umur Bey .lrcnİ) j ı;önliiğii zammı 
hirkaç dakika haknknlclı. Hu kadmm 
yıllar J;C'Çtikı·e cazibesinin arttı;-;1111 

" görii) or, ha) ranlığı c;oğahyorcln. 
İreııi ı;a) et amimi fakat lıe\Ce·an

m:dı. Uıııur Beye tC§C'kkUr eui: Tek
rar görii mektcıı 'e ondan ) ar<lım 
görmekten <lıı) duğn ı:aadcti aıılnttı. 
:::ionra kızlarınr 'c oğlunu tnrttı. 

l'ren;;c Deı.piııa on cck izinde gii
zel hir kmlı. Kar ı ııulakilerc :tepc
tlcn hnkıyor 'e ucu kn-rık olan 1mr 
nıı oıııın ma~nır olılıığıınu gö-tniyor
ıltı. Rııııclaıı 1111,.ka lııri~tİqınlı~a <·ok 

~ ÖL > 

hnğlıyrlr ' 'e TiirklC'rclcıı ynrılım i~tc-
mek, onlara lm k:ulnr itihar etmek 
lıo:.una gitıııjyordıı. Buna mukahil 
lı<'nfö: on he~iııde olan Teoelora lıcr 
lıalile anne ini anclırı) ordu. Hattfı oJ 
rııın lıakı§lnn Jıem .:af, lıeın de ~akin
di. \hla ı Uıııur Be) c knr~r mağrur 
ve <;eking"n oldıı~ıı halde T~orlora 
p<'k -ıraktı. Tiirk a kerlninin rengfı-ı 
rC'nk kıyafotlai, kuınamlanların lw)
hctli olrluğn kadar se' iıııli halleri o
na ) eni bir rHinyn r11:ı) or ı:;ihiy<li. l 

O zamana katlar ~larrnarn 'c Ege 

kt} ılarmdaıı ef ane gilıi kemli~ine ka
dar gden JuıberlC'rin 'e hikayelerin 
kahrnnıaııları ılf'mek ki hunlnrdı. 

:\Tat) o <la De pi na) .ı henziyorclu. 
lJnıur Rey Kantaküzenden Iıa

herl('r sordu. 
Ch ardal\i kaleler hakkımla izahat 

aldı. 
'l ınparatoriçe heni kocası gelince

ve kaclar lıekleıııc;-;e lü:wm olınaclıf;r. . "' " 
ııc i>ylii)or; Knrıtakli1.cn'i tanımı-

) aıı ' 'e ) akımla olan ~elı irlcr iizerinc 
gitlihııe~iııi i~ti,ordıı. Hu fikir Cmıır 
Re) in de i~iııe. J?;C'liyordıı. Çiinkii hu 
ko<'a orduyu 11zıın 1.aıııan trnhcl hı
rakanınzdr. . 

İrcııi aHılaca:-;ı -ıratla o!!lu :\Iat· . " ., 
yo"a i:;prct elli. 

)latvo~ l'ıııur Beve elo;;rn il<'rle· • • l"J 

eli 'e önceden ezhcrlt•ıihli;';ini helli 
• n 

cdcıı.lıır şı•kilıle hir manken gibi ku· 
ru hır ,. .. )c ~ıınlan ~iiyle<li: 

~ehrc sirdi. Halk kenılilerini yağımı· 
er Bulgarlardan kurtaran. daima ınert 
lik 'c kmlretini j~ittikleri hu hii) ük 
Tiirk lıükiimdarım co~kuıı bir SC' in~
lc karsıhyorthı. 

O akşam Dimtoka sarayı ı~ıklnr 
iı;:iııdc) eli. Rirçok ~anıtları 'c ıneş 'alc· 
)erin n)dmluttı~ı lıiiyiik saloııılaki zi
) af et ofra,nıı hatırlamak ic;in hiıznt 
inıpnratoriçc fı·<'ııİ ıııc~gııl olnıu~ltı. 

lfo:r.ırlıklar hittikteıı sonra Hizan 
sarayma nırıı uh o1anlarrn oturarak
ları yer tayin olunuyordu. nu ı:.ıraıla 
imparntoriı;e İrPnİ kızı prenses De' pi-
nara: 

- Uııııır B<'Yin ea;-;ımln oturacak-
• M 

.:-lll ! Onn karşı ılaima p;iilcr yiizlü ol
ma) ı. tntlı ı;iizler koıııışın:ı) ı unutma! 

Dedi. 
(Arkası var) 

- Gii~terıliğiniz hU) iikliik ,·e do:-t 
Jnktan dolap hulıaııı imparator ııaınr Çocuk Esirgeme Korumu
nn size tc,.Pkkiir Pılcriııı. Uurada kal- na hediye edilen tarla 
<!J~mı.z ıııiiıldct~e Dinıeloka :"arayırnla Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
mı~afır olmak ı:urt•tile hizc \ereceği- Merkezinden: 
niz erefi e:ıirgPıncınenızı <lilerim. 
Her tiirlii urzıı \e ilıti)açlarıııızı ,]er
lıal yapmak iı;iıı liızını gelen emirler 
't-ril<li~i gihi ek ik kalanlar Jıakkm
da da hizc ık ık mnhiınnt 'erel'e~i
mzı umarız. 

Küçiik ele ol<:a bir prcn" tarafın
ıl:.ın clavet edilılikten sonra artık Dinıc 
tokaya girnwktc hir )nnlıznr kalmıyor 
tin. Umıır Bey hunun 1rt-ni tarafın
dan hulunmu hir !.:~rç olılu~tımı an
ladı 'e Jıo"tıruı gittj. 

Dı•ı11ek ki lıer fırı:atta miiıııkiiıı 
olılıığıı katlar yakııı hıılıınmak i ti· 
yordu. 

- Dm etinizi te~ckkiirlc kabul e
ıliyormn. 

D ~li. 
Umur Bey iiç viiz kadar •cı;me as· 

kcr \C lıirkar,: kııınm11l:ıııilc hirlikte 

Senelerdenberi Biga kolumuzn 
para yardımlan yapan Biğa ahalisin· 
den Abdi oğlu B. Ali bu kere Ku
rumumuza sekiz dönümliik iki tar
lasını teberri.i etmiştir. Bu hayırse
ven zata alenen teşekklir ederiz. 

Etibba Odası kongresi 
Üç.üncü Mıntaka Etibba Odasın

dan: 
1937 yılı umumi heyet toplan

tısı 28:Q: 1937 pazartesi gün\i sa:ıt 
1 8 de yapılacnğmdan sayın \.iyele
rin gelmeleri rica olunur. 

Ruzname ~udur: 
1 - Oda~ın ~tltı aylık faaliyet 

raporunun okunması, 
2 - iki hesab mürakihi inlihabı. 
3 - Yyeler tarafından vaki ola

cak tekliflerin müzakeresi. 

Çelik ciğerli adam! 
Dünyanın en 
yaşaması nasıl 

adamının 
temin edildi? 

hasta 

"(Rlik ci:-:c.rli 
" aılam., adı 'eri- ..-

Jeıı gı-•nr;, . ikago
lu ınilycınPrlc>ı
c1en lıiriniıı 0 :-:-,.., 
hulur. Yirıııi alır 
)ll ~ınıla olan im 
gence ··nnııya-

11 ııı Cll lı.hta a· 
ılaını .• i::-ıııi 

rilı•lıilir: 

Frede;·irk n. 
ııite i~nıiııdeki 

1 ın ı:;enı; gcÇf'Jl 
ene 11 irnli~ıan

dn hir sc' alıate 
J 

ı;ıkrnı~. Oratla i-
kı~n 'İİl'tıelıı hir
'1enlıire f elre u~ 
rnrııış 'e lıiitiin 
UZll\ lan j .. Jj\'c-

• J 

llH'Z hir lıalı· ı;el- Ç r.f if,· rif,erli 11<1a111 rırıhlcıli I i ıhrı 
ııı iş. 

Bu \&ı:t.İ) etıft iHiinu• nıalıkiıırnlur. 
Kurtnrıııuk iı;iıı lıir tı•k c;arc: İç uzm
larırıı lıart'kelP gPtirnıektfr. 

Billıa~ a fell'c u;;rı\'an ci~crlt'r liı-" . " 
~ ıkile i .. liyeııırııu~kte, gencin nefesini 
almnıyarak iilırıe--i tı'lılike~ini artır 
nı.ı'<laılır. 

Bunun iizeriııc, • ikagolu mil) orıf'r 
o~lıııuı un'i ci;-:n ,·aptırma;;a teceh-

rı ... n 'J 

hii C(li\or. 
İ) i le ndüf olarak. Frcılriı·k"in 

lın8tcı diiştiiğii "' 'ntalak knlılı;-;ı 'er 
1') k' l" ..... ,j (' · ıııı ır 'e orarlııki ılıluıt ıııiit>;;;;e·<'-

si111]~ IN·rillı<' içi11 hir riğn 'ardır 
Lu ciğer lıa~tn) a tnkılı) or , .e i.§-

1.-tnıf'k için 'iirnıluııım clrnfrna lıiı
ıııakiııc gcı;irilivor. 

Bu ııı.ıkine •• re iıncfo p;i:irülıliiğii gi
lıi, hii) Uk hir ii tih aıwrlir. Jhınıın i
çinclc mü' rllirlüluın 'nrdır. Makine 
elektrikle i.Jİ) or. içinde bir t:ıkıın 
horul ar 'ardır. Bih iik hir ii~Hh an<> 
hal indf' olrm ııuıki~e' i 'iicutta tp ı
ıııanın inıkföu olnmı) ncaµı için. za\ al
lı lın ta, makinenin içimle. rel)dere
rc ıııkr,,tırılmı.,. ,;ihi. arka ii"tii yat
ııınkt:ulır. 

··r.l'Jik ı·i~erli nılmıı .• şimdi <:iıı
ılf'ıı ı\ıııerik:n a ~iııııiş ( ,foJın ılo{;rıı

sıı, nnklcılilmi~) lnıluııııuıkt:ıd ı r. 

Çok çOcllklu hikim1ere 
nasıl yardım edilecek? 

Meclisince kabul 
neşredigoı uz 

Büyük N.fillet 
edilen kanunu 

Çok çocukll;l hakimlere. ikramiye } 
verilmesi ve yardımlarda bulunul -
ması için Büyük Millet Meclisince 
11ir kanun kabul edilmişti; meriyete 
geçmiş olan bu kanunu ayn~n neş
rediyoruz: 

Madde 1 - Çok çocuklu hakim
lere bu kanunda yazılı hükümlere 
göre dağıtılacak yardım 'paralarile 
ikramiyeler aşağrda yazılı gelir 
membalanndan toplanır: 

A} Yılda bir defoya mahsus ol
mak ve birincikanun maaşlarmdan 
kesilmek üzere hakimlerin senelik 
maaşı emsali hasıl{ yekununun yüz· 
de yarımı, 

B) Namzedlerin hakim muavin
liğine alınanlar da dahil olduğu hRl· 
de terfi eden bütilrf hakimlerin ilk 
iki aylık zam farkları, 

C) Namzedler de dahil olmak 
i.izere mali yılın başmdanberi mün- · 
hal bulunan.hakim kadrosunda her 
yıl ağustosun ilk günü mevcud hü· 
tün mi.inhalleriı1 iki aylığı, 

D) Umum hakimlerin şubat 
maaşlarından kesilecek birer lira. 

l\fadde 2 - \Tazife görmekte 
bulunan htıkimlerden 25 yaşını dol
durmuş bulun~nların evli olanları 
ile 28 yaşını bjtirel)lerden bir, 33 
yaşını bitirenlerden iki, . 37 yaşım · 
bitirmiş olanlardan üç çocuklu olan
lar birinci maddenin A ve B fıkra
larında yazılı mecburiyetlere tabi 
değildirler.. • 

Madde 3 - Birinci maddenin 
A, B, C, fıkralatmda yazılı gelirler
den toplanacak paralar: · 28 yaşını 
bitirip de birden ve 30 yaşını biti
rmiş olup da ıkiC:len ve 37 yaşını bi
tirenlerden i.içlen ve 42 yaşını bi -

tirmiş bulunanlardan dörtten fazla 
çocuğu olanlara Iazla çocukfarın sa
yısına göre Çağıtıhr. Bu maddenin 
tatbikinde 21 Y?lşını bitirmiş çocuk
lar hesaba katılmaZ;. Tahsilde bu
lunanlar miistesnadır. 

Madde 4 - Birinci maddenin D 
f ıkrasma göre toplanan paralar eı 
çok çocuklu olan 3 hakime üçüncü 
madde mucibince dağıtılacak para• 
dan ayrı olarak çocuk sayıs.ı nisbe· 
tinde ikmmiye olnrak verilir. 

Çocuk sayılnrı itibarile en başttı 
gelen hakimlerin miisavi mikdarcb 
cocukları olma!lı dolayısile birinci, 
ikinci veya iiçiincüden herhangi bi· 
rinln thyini · m\iınkün olmazsa ayni 
mikdarda çocukları olan hakimler a-

ba katrlm~z. Bu koirlerden topla· 
!!an paralar bu kanunun tatbiki için 
yapılması icabedecek masrafa karşı· 
lık tutulur. 

Madde 11 - Bı> kanuna göre 
dağıtılacak yardım ve ikramiye pa· 
raları her sene merkezce 23 nisall 
tarihinde te\'Zİ edilir. 

Madde 12 - Bu kanun mucİ· 
bince toplanacak paralar Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasında aç• 
tmbcak hususi bir hesabta faizsiz 
olarak yatırılır: tevziat bu bankn 
vasıtasile yapılır. 

Dağıtılacak paranın ödenmesi ve 
bunun icabı olarak yapılacak i§ler· 
den dolayı bankaya ücret :veya ko· 
misyon \'erilmez. 

Madde ı 3 - Bütün Hakimler 
her yıl haziranın birinci günü bu 
kanunun aradığı şart ve vasıfları 
gösterir ve bulundukları yerlerin 
Cumhuriyet müddeiumumilikleri t11· 
rafından tasdikli bir beyanname ve· 
rirler. Beyannamelerin verildiği 
günün durumu tevkifat ve tevziat 
için esas tutulur. Bu tarihten sonra 
bir yıl icinde vukubulacak değişik• 
likler tevziat ve tevkifata tesir el· 
mez. -Bu madde yazılı beyannameyi 
vermiyenler veya muayyen zamao· 
da vermemiş olndar evli veya ço• 
ruklu olsalar bile birinci maddenifl 
A. B. bendinde yazılı mükellefiyete 
tabi sayılırlar. 

Madde 14 - Kan ve kocanı?1 
he~ ikisi de hakim sınıfında iseler 
her biri birinci maddedeki mecburi· 
yet hi.ikmi.ine tabidirler. Bunlartı 
verilecek yardrm ve ikramiyeler ~~ 
ayrı ayn her birine ödenir. 

Madde l 5 - Bu kanundaki hıi.• 
kim tabiri 2556 sayılr hakimler ka· 
nununa göre Adliye bütçeslnde~ 
maaş alan bütün hakim ve müddeı· 

. umumilerle bunların muavinleri ve 
sorgu hakimlerile vekilleri ve hakirı1 
sınıfından sayılan memurlara şarrıil· 
dir. 

Adliye Vekaleti biitcesinden rrıtı· 
aş almakta olan adli ta.bibler de bl1 

hükme tabidir. 

Muvakkat madde - 1937 rttıtli 
yrlına aid hakimlerin verecekleri be· 
yanna~der ve miinhalilta aid tahsİ· 
satla tevkifat ve tevziatın zamanıfl'fl 
tayini ve icrası tarzı Adliye ve Mali· 
ye vekilliklerince tesbit olunur. 

rasında kum çekilerek ikramiye 
nJacak olanlar nyrılrr. B~ kura Ad- 1 y 1 ı lıye Vekilinin reisliği altındn Temyiz enl eeer ~ 
mnhkemesi birinci reisi ile Başmüd- Ziyaret· 
deiumumiden müt~c;ckkil bit heyet Eflutunun Zi);afct, yahud ,.oı1' 
huzurunda yapılır. · · ı· · B Ş · lil' ısım ı esen ayan aziye Bcrın f· 

Madde, 5 - D<;rdi.lnci.i madde· rafından dilimize çevrilerek basUrf 
ye göre ikramiye abn Hakimlerin ınışlı . Kitabın ifadesi daha faıl~ 
çocukları r,oğa~mn~ış i~se ik_r~miye . . sadele.~tirilerck yapılım ikınci uı~ı 
?l~ıkl~rı ~eneyı t~kıb <:i:len ıkı. 'S~nP. son günlerde intişar ~ahasına kooıı•' 
ıcınde dag·lacak ıkramıyeden ıstıfa· mustur. T EWSİ)'e ederiz. 
de edemezler. Etibba Od si G efesi 

l\Iadde 6 - Yardım ve ikramiye O .. .. ak E~bzb odası 
1 d 

w l w d h- cuncu mmtu -a tı a ' . 
para arının agıtı acagı sıra a a - ~ b • 
k. rı t • t'f .. b k d . 1 tamfından çıkarrl.~n mecmuanın J 

ım ı.: en ıs ı a vevo aı:; ·a aıre e- lc,.c 
re nakletmek suretile 2.556 sayılı ka· rinci yılın birinci sayıları me5 " 
nunun hiiki.imleri dışmdn kalanların aid yazılarla 9kınışt:r. 
hnklrın diişer. 

1\ laclde 7 - Bu kanuna göre 
yardım ve ikr~miyeye hak kazan
dıktan sorun ölenlerin h<lklan o!nn 
paralar ölenin cocuklarınm ana ve. 
ya bnb.lSI olan· karı veya kocalurı
na, bunlar olmndığı takdirde ço. 

.KURUN .....-1 
ABONE TARiFESi 

lçlndı• 

\lrnılr"*'1 

ıtı,ınd• 

A ~·lıl< 9j 155 l(rt-
cuk la ra verilir. • ..... 3 llllıl< ~liO 4'ei b•" 

Madde 8 - Bi•·~nci madde}:e gÖ· ı; n~ lık 47$ s-.:o ""' 
re toplanacak gelirler: biitün vergi- ı ıuıı. u::ıo ısoo f\r' 

ler keı:ıildikten sonra kalan mikdat ·"" otul Turlfcslndcn O, ' itap birliği için ayuo .~ 
Üzerinden hcsab olunur. ,,uru' dllşUIUr. Posta birliğine ırrnw·-

Mndde 9 - Cocuklu hakimlert. , yerlere ayda yetmiş beş-er kurul! 

Yeya 7 inci maddede yazılı olanla- tıımmcd!llr. 
rnrldyrntn tın 110 .. 111 nwrıu·1ındl' 

lU11H1Na abonl' yn:r.ılır 
ra dağıtılacak yardım .ve ikramiye 
paralarından verği ve·rC$im namına 
hiç bir~cy kesilmez. ~ 

rvlodde 1 O - Da~ıtılacak parn· 
larda 5 liradan aşağı kesirler hesa I 

rlrcs dc~lştlrmc 



D - KURUN 27 HAZiRAN 1937 -
Çanakkaledekİ ı Dün sa~ah Ankaradan gel~n .ısn:et·~nönü 
vapur kazaSı Heybeha.dada ken~ıs.ını ~.•Y~r~! 

D 
.. 

7 1 
eden Surıye Başvekıl ıle goruştu 

un gelen ~spanqo ı 
tJapuruna haciz kondu Ücretli 
Geminin ikinci kaplam sorgusu memurlar 
yapılarak serbest bırakıldı 

bir kaptan olduğunu mesuliy=li 
mucip olan bu hadisede tek bir 
söz dahi olsa söylemek salahiyeti 
haricinde bulunduğunu esefle bil· 
direrek ademi malfunat beyan et· 
mİftİr. 

Vekiller Heyeti 
karar yeni bir 

verdi 

lq Çıı.nakkalede Ni.ra burnu açık· 
.. tnda vukua gelen ~iddetli bir 
~sa.deme neticesinde 6000 ton· 
ıt Capo Pino adındaki İtalyan 
'ı>urunu Magellans isimli 120001 
~~luk lspanyol vapurunun batır- 11 Rtnı dün yazmıttık. 
İspanyol vapuru dün sabah li· 
nunıza gelmif, Harem iskeıiesi 

1 fa.delerine müracaat edilen tay
f alar da aynı yolda cevap vermi1 
olduklarından, tahkikat baıka bir 
güne bn·akılmı~. geminin tamir 
~dilmeden, hadisenin mahiyeti 
hakkile tcsbit edilmc<fen v•purun 
hareket cdemiyeceği bildiri!mi' • 
lir. 

Ankara 26 (Telefonla) - Ve· 
killer heyeti ücretli memurlar hak 
kında şu mühim kararı \'ermiştir: 

İ smct İn Örı ii yii:crla.•11 

lerindc demirlemiıtir. 
Sabahın aat tam 8,25 i idi. Saat &c · 

ldc Çanakkaleyc vasıl olan Çapo -
o vapuru iyi bir havil ile Doğd::3 

~ru ilerlemektedir. Naraburnunu dö. 
tıı Çapo - Pino işte bu esnada ayni 

ta Üzerinden gelen Magellanas va
tiyte karşılaşmıştır. 
İki vapur biribirlcrini ;:örünce dü • 
(le işaret vermi§lcr, fakat anlaşılan 
~diğerini sağa almak için icap eden 
tvrayı yapamadan biribirine ya~

ltıışlardır. l;tc bu sırada m:ithi 1ıir 
Pışına olmuş, ve tıpanyol vapuru 
ı.ın hıziylc Çapo - Pinonun üzerine 

llliştir. 

~u ırada Çapo - Pino .geç kalmış· 
l?lancvra y<ıpmak istemi~ ve tornis • 
trni§tir. 

!ıaltat lspanyol vapuru bütün 

~Cliyle Çapo - Pinonun kıç küpe'
c Yakın bir kı11mına bindirm:ş ve 
~Yan ~cmisi bu müsademede •·büyük 

Yara atmıştır. Fakat İspanyol gemisi 
hu çarpışmadan yarasız kurt ulam ı· 
l P~vada su kesiminin iki metre 
'IUndcn bir yara almıştır. 
lıfl . .. . ç p· 

Yazıyet uzenne apo - ıno 

~tıru süvarisi karaya vurmak istemiş 
~araya çok yaklaşmıştır. Fa 

'bu sırada gemi yana yattığından a·-

kurtutuı ümidi kalmadıgmı gören 

tan derhal 12 yolcusu ile 27 tayfa • 
tahlisiye sandatlariyle dışarıya ç:· 

!tı.ıı ve biraz sonra 5aat 11,35 de 
ııı· 1 batmıştır . 

Çlpo - Pino sığlıkta battığı için ~·ı 
~ dışarıda kalmıştır . 
\azayı müteakip İspanyol vapuru 

<..h.n vapuruna u telsizi çekmiştir. 
llcvranızı gördük. Yardıma ihtira· 
~ varsa bildiriniz .. , 

Panyol vapuru, baş bodosla· 
~1tıın su hattından takriben üç 
~~e yukarısından itibaren ge. 
~n omurgasına kadar olan kı-
Pa.rça!anmıf, levhalarla bera· 
bodoslama olarak iskele tara. 
iİrilmittir. Maamafih müsa

fqe bölmesi suyun anbarlara 
~ ı etmesine tamamen mani ol
b~ldır. 
~Un sabah saat 10,5 liman Rei-

lY?ettin icra memuru Be-
1 llabetçi kaptanı Tahirden mü
~ltit bir heyet, Harem iskelesi
tiderek hadise etrafında tah· 
ı'l Yapmıtlardır. 
el'-. memuru Bekir, batan va· 

1\ lcentası tarafından vapılan 
~)et üzerine. gelmiş o~d~ğun-
heınen hacız mumelesını yap· 

t, liman reisi ve nöbetçi kapta· 
~'ı>urun kaptan ve tayfaları· 
lfldelerine müracaat etmitler 

~ 
~at İspanyol vapurunun ıü-
~ Ç:_ tnüsademeden sonra kaçar 
\"' nakkale boğazının Marma· 
daıında ifadesi alınmak üzere 

~['11ınut olduğundan vapur· 
ı. Unamamııtrr. 
ttı 11 • 

1
• cı kaptan da sabah erken-
•nıanımıza gelir gelmez va· 

~ terJcettiğinden hadise hak
~' lllalfunat almak üzere üçün· ı 
~ı>lana müracaat edilmittir • I 
. Plan da liman reiıi Hayret-ı 
' \'apurda üçüncü derecede 

Diger taraftan da dün limanı
mıza gelf'n Romanya bandırRh 
Recelo Karo Wlpuru, müessif de
niz kazasına ,ahit o)duğu cihetle 

bu vapur kaptan ve mürettebatı
nın da ifadeleri alınması lüzumlu 
görülmüş, bu iş için de ikinci tica
ret ır.ahkemesi azasından bayan 
Bayban tavzif edilmiıtir. 

Romanya vapuru kaplanı Ma 
ko ve ikinci kaptanı Manonleako 
verdikleri ifade de hadise esnasın
da, sia, fırtına vesaire gibi hiçbir 
deniz hareketi olmadığını, kaza· 
mn sırf lapanyol vapurunun mutat 
yoldan aykırı olarak yururnesin· 
den husule geldiğini söylemişler
dir. 

Dün bu hadiseyi te.kibe memur 
edilen bir arkadatımız Romanya 
vapuruna giderek bizzat kaptan 
Marko ile ıörü,meğe muvaffak ol
muştur. 

Kaptan Marko hadiseyi muhar· 
ririmize ıöyle anlatmııtır. 
"- Evvela, herteyden evvel 

şunu ~öyliveyim ki sözlerimde ka
tiyen hakikate mugayir tek bir 
kelime bile olmayacaktır. Hadise· 
yi gördüğüm gibi nakledeceğim: 

Bildiğiniz gibi nıüıademe tam 
Nara bPrnu açıklarında vukuagel· 
miştir. Mevcut beynelmilel ahka
ma göre, gerek lstanbuldan gide-
cek, gerekse boğazdan içeriye gi· 
recek olan vapurlar daima kendi 
sağlarım takip etmeleri icap et
mektedir. 

1937 senesinin E cetveline mas
raf tertibinden ücr!t alanlar da 
dahil olduğu halde ~~c~n seneki 
ücretlere naıaran mii~im zamlar 
yapılrtığt görülmüş ve bu kadro· 
larm istilzam ettiği masraf taal· 
Jule etti~i tertiplerdeki tahsisatla· 
rı dahilinde olduğundan lüzum 
gösterilen zamların kabulünde 
tahıisat noktasından mahzur gÖ· 
rülmemi~ ise de ücretli vazifeler 
de çalııanlar hakkında teadül 
ı:saslarının tatbiki maaş ·~:e ücret· 
ler arasında teadül lemini nokta· 
ıından zaruri olduğu gibi bu hu
sus Kamutay encümenlerinde mü· 
zakere edilmekte olan barem ka
nununun bazı maddelerinin tadili 
hakkındaki layiha ile hükumetçe 
k~bul v~ teklif edilmiş olduğu ci
hetle yüksek tahsil görmüt olan-
ların 936 mali. yılı kadrolarile tes
bit edilen ücretlerini, sene ve yük
sek tah~il görmemiş olanların da 
3 sene müddetle almamış oldukla· 
rı takdirde bu zamlardan istifade 
ettirilmemeleri ve hizmet müddet 
lerine göre istifade edecekleri 
zamlardan istifade etmemeleri ve 
hizmet müddetlerine störe daha 
fazla zam yapılmıt olsa bile üc
retlerinin tekabül etttiği memuri· 
yet maatları ile bunların bir dere· 
ce üstündeki maaşlar arasındaki 
farklara mutasavver kalması ve 
bu kadrolara dahil ücretli vazife
lere yeniden alınacakların yine 
tahsil dcrecelerile diğer vasıflarr 
na gör:e J,?irebilecekleri maaşlı me· 
murluk derecesinin ancak bir de-
rece yükseğine ait maaşın emsali 
haslına tekabül eden miktarda Üc· 
ret verilm~si suretile tayinleri ma· 
liye vekaletince teklif ve V ckiller 
heytince kabul edilmiştir. Bu su
retle lktısat Vekaleti yeni memur 
tayininde büyük müşkülat karşr 
sında kalmaktadır. 

Hadise. sırf lspanyol vapuru· 
nun bu ahkama riayet etmemesin· 
den doğmuştur. Boğazın sağ sahi
lini takip etmesi icap ederken Na· 
ra burnunda istikametini değİ•lİ4 --------------

rerek uygun bir tekilde seyreden medi ye biraz sonra da kaçarcasr 

Şark vilôyellcri sey" hatinde~ı 
dönmiiş ohm Eı;ışvcl;il General Is 
met lnönü. dün sabah hu:rnsi tren· 
le Ankaradnn şehrimize gelmiştir. 

General ismet lnönüne refikası f 
Bavan lnünii de rdakat ediyordu. 
A;;ni hwıusi. trenle Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel Sekreteri B. Şiikrü 
Kaya ve Bedin büyiik elçimiz n. 
l lurnt1i de gelmiştir. 

Saat dokuz buçukta selen husu
si trend,.n ünce mutad Ankara eke· 
presi seldi '.'e içerisinden HariciyC" 
Vekil vekili B. Numan Menemenci 
o~lil(" Cumlıurriyn eti genel sekrete. 
ri n. 1 lasnn Rızn ~ıktılor. 

1 ler ikisi de istasyondan ayrıl
mayarak Bnşvekilin treninin gelme
sini bckJ,.diler. Ayni treni Rei5i • ı 
cumhur nnınm<ı yaver B. Celal i!~ 
hususi kalem direktörii B. Siireyn, ( 
lstanbul vali ve belediye reisi R. 
Muhiddin Üstündağ, şehrimizde 
bulunan saylavlar, emniyet direk· 
törii f3. Salih Kılıç, ordu miifettişi 
Orgeneral Ali Said, merkez kuman· 
danı General Ihsan, iş BankAsı ge· 
nr.I direktörü R. Muammer Eriş ve 
diğer zatlar br.klemckteydiler. 

l Iususi tren saat tam dokuz bu
çukta İstasyona girdi. Trenin son 
vagonundan General ismet lnönü 
beşu' bir yüzle göriindü. Berabe
rinde refikaları ve oğullarından biri 
olduğu halde indiler. Kendilerini 
karşılayanlara iltifat ettiler. Dahi
liye Vekili B. Şükri.i Kaya ve Bcr· 
]in biiyük elçimiz B. Hamdi de kcn· 
di1erini takib ettiler. 

Başvekil Bundon sonrn rıhtııncb 
bckliyen Akay vapuruna ailesi ile 
birlikte binerek 1 leybeliadadaki köş
küne gitti. 

SURİYE BAŞVEKiLİ lLE 
MÜLAKAT 

Schrimizde bulunan Suriye Baş
vekili B. Cemil Mürdiim, dün saa: 
Y"'rımda, } fariciye Vekil vekilimiz 
R. Numan Menemencioğlunun refa. 
katinde motörle Hcybcliadaya git . 
miş ve Başvekilimiz General lı1mct 
fnöniiyü köşkiinde ziyaret etmişti~. 

Genemi ismet lnönü, Suriye 

Raşvekilini yemeğe alıkoymuş. ken· 
disile saat dört buçuğa kadar görü~
müş \'c bu görüşmede Hariciye Ve
kil vekili B. Numan Mcncnıcncioğ
hı da bulunmuştur. 

iki Ba vckili.n Hatay anlaşması
nın tatbiki etrafında görüşti..ikleri sa· 
nılıyor. 

Dahiliye Vekili B. Şiikrü Kaya 
da 1 lcybeliadnya sclcı ek 13aşvckili 
ziyaret etmiştir. 

SURiYE BAŞVEKlLINlN 
BEYANATI 

l\ liilakattan sonra Pcrapalos ote
line dönen Suriye Başvekili B. Ce
mil Mürdiim kcndisile görüşen bir 
muhaı ririmize demiştir ki: 

"-Bugün Başvckilinizi Heybe~ 
Jiadadaki köşkünde ziyaret eltim .• 
Güzel bir ö~le yemeği yedik ve ko. 
nu§tuk. Mülakatmuzın neticesinden 
memnunum. T ckrar ı;örii§mcmiz 
muhtemeldir.,. 

SlJRlYE BAŞVEKiLi FRANSIZ 
SEF ARETlNE DA YET EDiLiYOR 

Saat beş sularında Suriye Baş
vekili, f ransız sefareti başkatibi 8. 
Ru tarafından ziyaret edilmiştir. 

Fransız sefareti başkatibi Suriye 
Başvekilini, Fransız sefiri 8. Pon• 
sot namına sefarethaneye akşam ye
meğine davet etmiştir. Suriye Baş
vekili bu daveti kabul ederek ve 
Fransız. sefiri B. Ponsot'ya mülaki 
olmak iizere Fransız scfarcthanesı· 
ne gitmiştir. 

SURiYE FEVKALADE KOMISE. 
Rl GELiYOR 

saha ismindeki Japon gazetesi bu 
rive fevknlade komiseri Kont dö 
Martel, Büyiikadad.ı Brwckilimiz 
General ismet lnönii taraf mdan ka· 
bul ı~dilecektir. Bu görüşmede Su· 
riyc Başv~kilinin bulunup bulunma· 
yaca_ğı belli değildir. 

DÜNJ<U EKSPRESLE GELEN 
DICER KiMSELER 

Dün Ankara eksprcsile matbua:: 
genel direktörli B. Vedad Tör ve 
Anadolu Ajansı genel direktörü B. 
muvaffak Menemcncioğlu du şeh· 
rimize gelmişlerdir. · 

ltalvan vapuru üzerine müstakim na voluna. devam etti. Hava gü· 
bir hat cizerek yürüdü. Bu vazi· zeldi. Semada sis şöyle dursun tek 
yet kars;smda tehlikeyi tamamile bir bulut dahi yoktu. İspanyol va· 
gören Capo Pino kaptanı birkaç pur~nun bu hareketini pek garip 

ld V d h l buldum.. --------------:::-------====-====== defa düdük ça ı. e er a va-
puru mümkün mertebe sancağa Diin öğleılcn ıı.onra hatan 'apur lanhnl miitlcl<''nmuıııiliğinr lıir tı+ 
alarak yoluna devam ~tmeğe ça- Lazterzibcrman aeente1'inclc hal yan graf ı.;ekcrek İı:opan) ul ':tJHtrnnıın ~ii
lıştı. İspanyol vapuru 11e tuttuğu konc;olo~unun i;tirakilc hir toplantı 'ari inin :-or~ı) a ı;ckilıııcsini İ o ll'ıııi~-

. ik tt · h" f "·apılımı::. hadi-:.e hakkında konkolo"n tir. müstakim ist · ame en ın ıra et- ı '. 

d . N b u m,.v, " d izahat Yerilmi~.tir. me 1 VC ara urn ,. Knn e 
Magellanın ön tarafında birinci Kara ımlarnmzda lıatan halrnn 
an hara tesadüf. eden kısmına. ,id- , apnrunuu ta~ falarının Çunakkalc 
detle çarptı. MüsAdeme o kadar miidueiumumiliği tarnfnıdan ifadele· 
,iddetli oldu JH ltalyan vapurunun ri nlmınaktadır. Vapurda huhman 12 
·· f d d h l b·r rahne açıl '"Olctı l>uı:ün elırimize ~elerf'k, uı·eıı -on tara ın a er a ı · J •. 

d l h tmeae başladı tenı'n h"~k"a llir 'apurilc NaılOlhe 
ı VE: su ar ücum e ~ · " - · 

Biz derhal radyo ve telgrafla mu- ı;önderileceklcrdir. Gf':rek İtal ·an, ~c· 
avenet isteyip istemediklerini sor- rekse İı-panyol accnt~lcri 'azİ) etten 
duk ise de hiçbir cevap alamadık. m~rkczlerini telgrafla lıaherllar et· 

ı.._ mi~lerdir. 
Geminin 0 anda radyo tertioatı 
bozulmuş olmalı ki muavenet tale
bine imkan bulamadı. 

Vapur güchalle sahile l 00 met
re kadar'yaklattı. Ve. orada fili 
kalan indirerek tayf ayı kurtardık 
tan sonra sular arasında kayboi· 
du. 

İspanyol vapuru iae, müsademe 
mevkiinden epey uzakta durdu. 
Hiçbir muavenet alameti göster· 

• 

Batan ,apurun ı;ıkarılnıa:-ıı. çok 
büyük nıa!<rafları icabcttirdiğinclcn 
hu husu: ta birşcy clii~iinülınemi~tir. 
t~r.anyol vapurunun ) arat1ı ehemmi· 
yelli oldu~u cihetle limanımn:dan 15 
günden evvel kalkına ına imkan gö- j 
rülmenıekteclir. 

IK/l\'Cf KAP7 AıV CiVAN ~HG IRO 
AVUrf;nE 

ç:anakkalc ınii<l<leiunınnıiliği. ls· 

Hunun iizeri11~ 'ap11r11n "lh nrisi 
:ıra11 rm~. ikiıwi kaptan Ch an ~ı·~aro 
ii~ledt•ıı onr.ı lnıluııaru\ aıllh<'yc "'c· • o 
tirilmi:;tir. 

Kııplan Suhanalım<'ıl hirinci .. ııllı 

ecza tıınlıkenıcsinc \ crilmi>-lİr. Kemli-• 
ı;j Fr:ımızra lıilcli~ini :-iiylcıliğindcn 

~iıniııh i~ i~minde hir gem: lerrüıırnn 
ıılarak c,:a~rrılını,,tır. Hakim Ilav ~a· 
lfılıattin Dernirnllinin nallerinc. ikin
ı·i ka!llan ~ih·lc c·e~·alı Hrtııiştir: 

- Aclıın Ci,·an ~e~aro. Elli lıc,, . 
ya~mdayıın. Geminin ikinri kaptanr-

yıın. Uaı lontla doğıluııı. :-.li\·ari Jr u

re Bayorıa Çanakkale<le alıkonu]Ju. 
ı:" clki l!alııılı Çamıkkale}c ı;ifr 

~ ordıık. lıahan vapuru i e ı:ıkıyorılıı. 
Iliziıu ı:rmivi Tiirk hla\ uz idare r.d:
ycırılıı. lınlymı s~ıni inde i c kıJıı, t11' 1 
yokııı . 

Bir . nlıilc }akın olnr.ık giriyor"' 
ılıık. lı:ılrnn rnpunı lf'r taraftan ilcı-
li)rrek iizcrimizc do~ru ı.;"lıli. :;\[ü-.a· 
eleme olıltı. Ç:u-pı,.nıaııııı iiniiııc geç• 
ınf'k için çok u~rn-;tık. f'aknl kazan 
iinli)crnetlik. ltal) an 'apurıı yara ~
lırH'a karar.ı ılo~rıı diiıııcn kmlr. Tay
falar talıli he l'Hnclalları ile kurtulchr 
lar. ~Taınafilı hiz de ur.dul inJin•rcK 
} arılııır etmek islı'dik. ,, 

' Ç<'nııkkalc ıııiiılcl«''unımniliği hi .. 
rinci kaplmıııı ifııılc,.,ini i ti)ordu. 

Halbuki ~ or;.ı;ııva Ç"kilı•n ikiııri knp· 
laııclr. Bunun ifade i i:ılcnıııetliğinılcn 
malıkcıııe ,han ~egaroıınn crhc:ıt 

hırnkılnıa ma karar verildi. 

lepunvol scf arethnnc,.i mcmurlıı· 
rınıla•ı hiri terı·ünıanlık f'lıtıek üzere 
ınalıkcmcyc ı;clrniflİr. l'ıık.ıt kendisi• 
ı-mc iu:wrıı iıa~ıi olnıntlı. l\Tı1İıkcıncden 

M>llra kaplan l'!crhı•,..t lıırakıldıf;mdan 
lın ıııc:ıııırlıı lıirl kır hir otomohilc 
hiııip at!Ji) •·ıkn il) rıldı. 



ıo - KURU.N 27 HAZiRAN 1937 

apur ve tren tarifeleri 
pıom __________________ __.,__ p&&ar~ ._.-'il!'--~------.._.--... ,_., .... 

k öprüden iakeıeıerıa 

Sefer No. 

k:llprllden 
H Pata 
Kadık6yü 

Moda 

Kalamı~ 

202 204 20& 208 210 212 214 21fi 218 220 222 224 221l 

7 Jtı il 40 - - 9ıııo 11135 1014~ 13 30 15 00 1'1 :.ıo 19 25 2ô' 15 i - 22 05 
·- -~ 92f"J-- ~ - .- - - - _.., .------. -- - -

C Bostanı 

- - - - g ~ il ,"5 

: ~! =ı= -= =: = = = = 
13 ~ " -7 50 

- 17 45 - -
-ı-- - - - _ : 

- -
9 4'.'> •.> 

_,_ 9 5 - - - - - - -
uadl)e 
~tancı 

Kınalı 

Burı:aı 

H~bcll 

8 25 
8 40 
8 55 

tı•:!:ı 9 55 
- 11 410 10 10 

- - 'I 40 14 25 15 40 18 10 20 O<ı 20 55 - - -

- 10~55 1012'5 
iti .. l~. 

_ı_ ıı s5 14 40 ı s 1 ss ı s 2., 20!20 21 ıc ,_ - -
10140 12 10 14 55 16 10 18 40 20 35 21 25 - ,_ 23 00 

- ı· - - , .. 
+~ - - -ı ~ .ı ~ 

Bu) Okada ıl 9 10 10 ; 
Karıaı 9 15 

Pendik 9 55 1-
16125 18 55 201!ı0 2 1 l5 21 4~ :13 10 
--- ."':'. 22IO -: : --: 1: ;; '>~ ~ ı JO - ı: 

1;)04~ 10 35 10 55 12 25 15 10 

- - ı-- 12 ~ -- --,-_ -ı- --- 13110-· -
\ ıılov11 -1- - 12 10 - - - -

r, ~=""""""''!!Oll!'l"""""""",...,..----_,,_~n-,.....----.. F.ur ~ünleriııcı,. ..,......,....,.,..,_ •. ,~'"'I'"!...----.. ...... ..,.....----~-.~ 
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Istanbul Sıhhi Mtıesseseler Arttırma 
EksUtme Komisyonundan: 

ve 

:'ksiltmeye konulan Miktarı MuhammerMuvakkat 
eşya fiat garanti 

Li. Ku. 
192 kuru§ :Yün fanile 

Fildekos fanile 
.Fildekos don 

1200 adet 

3000 adet 
3000 ade! 

70 481 os 

Yataklık bez 

Patiska 

1350 metre 

2000 metre 

67 

7Ş 

ss 652 72 

i\merikan 140 santim 5000 metre 74 
'.Amerikan 90 santim 5000 metre 45 

Çorap "Merselizc,, 

Mendil 39X40 

Mendil 43X44 

Talebe karyolası 
Hademe karyolası 

6000 çift 27 ,87 

2000 adet 10,50 158 79 

2000 adet 11,75 

250 adet 
50 a.det 

1300 
1225 

289 69 

Şekli 

Kapalı zarf 

Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

Açık 

Tarihi 

S.7.19~7 

saat 15 de 

5.7.1937 

&aat l 5,3lJ 

5.7.1937 

saat 16 da 

5.7.1937 
Saat 16, 30 

Leyli Tıp Talebe Yurduna tazım olan ve 4 prtnamc Uzerine tanzim c;dilcn 

ve hizafannda miktarları yazılı olan eşyalar eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeler hizalarında yazılı olduğu şekilde Cağaloğlunda Sıhhat ve İçti

mai Muavenet Müa:irliığü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiat, muvakkat garanti ve ihale saatleri hizalarında göstcrilmiş

tJ.r. 'lstckliler şartnameleri ve mimuneleri her gün F uat Paşa Türb::si yanında 
Tıp Talebe Yurdu .Merkezinde görebilirler. 

1 tekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya

~ılı bcll'l'clcr ve bu. i§lere yeter muvakkat ~~ranti ma~huz veya qanka mektupla-

1ilc b"rl.ktc 1-:'"'p ı 1 .;arElara aid teklifleri ihale saatinden bir saat evvel koroisyo

na vermeleri v:: a .. k eksiltmeler i~in de belli saatte komisyona gelmeleri. 
J.-"- (3388) 

... 

') .. 
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SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

SATILIK KAGiR HANE 

BC.JRSA 
26 - 5 - 9'37 tta~~cı:~olll~= 1 Şirketi Hayriyeden 

1 
__ ... _,_u_·_d_e_ka_P_arue ___ aa_t_•ı_r_l.)_·ıt_Uar_t_u_~_. --il o İ K K A T : 

4 - Beyoğlunda İstiklal caddesine ya
kın Bekar sokağında 10 numaralı 
9 odalı bahçeli ve ayrıca çama~ır
lığı ve çamaşırlığmda iki odayı ha
vi kagir hane satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 
S - Çemberlitaşta Peykhane caddesin· 

de kagir 18-20 odalı iki kapılı dört 
katlı apartırrum tertibine elveri~li 

<1e hali hazırda dahi müfrez dairele
ri havi kagir hane çok ucuz satı -

lıktır. 
SATILIK MÜFREZ ARSALAR 
11 - Maltepe ile Bostancı arasındaki 

Küçükyalı istasyonu ittisalinde 17 
parça milfrez arsa tamamı 20.000 
allrn fiatlar uygundur. 

SATILIK APARTJMAN 
14 - Arnavutköyle Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda • 
h hamamı havi apartıman satılrk

tır. Son fiyat 5000 liradır. İstek . 
lilerin servisimize müracaatları. 

SATILIK KAGİR KONAK 
16 - Nişantaşında birinci sokakta on 

beş odalı Marmara, Boğaza, Ih
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkaladesi ve a· 
partıman tarzında taksimatlı, ha· 
vagazı terkos, elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
olanlann servisimize müracaatlan. 

SATILIK EV ARANIYR 
20 - Fener yolundan Boıtancıya kadar 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık blr ev aranıyor. Sat· 
mak isteyenlerin son fiyat ve eve 
dair izahatlarile servisimize müra . 
caatla.-ı. 

SATILIK YALI ARSASI 

YÜZÜK TAŞI GiBi KIYMETLi 
ARSA 

32 - Pangalt! civarında ıki yüz kil· 
sur arşın arsa maktuan 1200 li
raya satılıktır. Tafsilat almak 
istiyenlerin Servisimize müra
caatları. 

:33 - Arı kovanı bulundu başka mü
racaat edilmemesi. 

Vakıt Propa~anda servis.i 
GENÇ BiR BAY AN iŞ ARIYOR 
34 - Ortaokuldan mezun gc~ bir ba

yan iş arıyor muhasebe, riyaziye 
ve daktilo işleri yapabilir. Arzu 
edenlerin Servisimize müracaat. 
ları. 

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

sa b işleri arıyor. Arzu edenlerin 
Servisimize müracaatları. 

SATILIK APARTIMAN ARANIYOR 
36 -Taksim, Cihangir, Maçka taraf

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

37 - Arnavutköy civarınd:ı denize alt· 
mış adım mesaf cde 9 ila on biıı 
metre murabb~ı arsa satılıktır. 

Depo, apartıman, otel inşasına 
çok müsaittir ve fiyatı çok clve. 
rişlidir. !stcklilcrin Servisimize. 

MÜFREZ ARSALAR 
38- Çengelköyünde sahilde satıhlı 

müfrez arsalar mevcuttur. 
Taliplerin Servisimize müracaat. 
lan. 

lŞ ARIYOR 

PARALAR 
'Ster!Uı G28- Pezeta 
•Dolar l27, - •Mark 3l.-
•Frank 114- •Zloti 23 -
•Liret ııa- • Pengo 2:> -
• Belçlkafr H- • Ley 14-
• DMlhmJ 23- •Dinar ü2 -
• lııvtc;re Fı v7a. - Yen 
•Leva 23 - •Kron l.neç 3:! -
• Florin 68.- • Altm 1047 -
•Kron Çek. ö(- • Bnnknot ~:ıG -
• Şll!D AYUto 23-

ÇEKLER 
•U>odn 62i. •Viyana t 2ro1 
• Nevyorlı 0,1864 • lııl•dr1<1 l3~ 

• PaıU 17 GS;) • Berl.lıı 1004~ 
• wıtoc 14 0080 • Varwon 4 lGlO 
• Brüluıel 4GGSO • Buda~ıı. 3957:; 
•Atı.na ..,7 1610 • BUkrq 107 Ofüı 
• Ceııevn S 43i:ı • Belı;rac 84 4:; 
• Soty,a &3 W:ı.., • Tokoham.ıı 2 a 
• AmııtertıAm 1 43:!j • Ma.kon 2.1 OJ-Jj 
• Pra~ :!2.G 17j • ~tokbolm 3 (J~3:J 

ESHAM 
lş Saı"Jkası rıso l'T•IDllAJ 
A.ııadotu 2410 • Çlmen~o ı3ı;; 

Reji Gı.yoıı Del 
ŞU.. flıı yr1 v - IŞsk Del 

Merkez AH.nk 87 - Balya .-
U. Sl~ort.I Şarlı m. eoa -

Bomcıou u. retefon 

·•tlkrazıar fahvllle,. 
• 19.13 T .Hor 1 lıiôO l!:Jektnk 

• • o l760 l'ram••J • • 
• . m 1700 ttıbtmı • • 

latı k. Da.lıJ ,, o;; - AJıadolıJ J 402j 
Ergenı bıtk 1'5- Anadolu D 40~ 

\92!1 A .. 00 '"'""'lolıı UJ 
8. !:rrurum !Y1 - • l!Ume-ssfl A 43 jj 

39 - Ortamektepten mezun bir Türk 
genci 20-30 lira ücretle bir ti- --- Dr. lhsau Sami 
cari müessesede çalı~mak isti· TiFO AŞISI 
yor. İtibari kefalet verebiiır. ts. Tifo ve para tifo · hastalıklarına 
tiyenlerin Servisimize müracaat- tutulmamak için tesiri kal'i, mu-
ları. afiyeti pek emin tv..e aşıdır. Her 

MUHAStP eczahanede bulunur. Kutusu: 45 
40 - Ticari muhasebe mallımatı olan •---- kuru~tur. 

bir genç her türlü yazı ve muha-
sebe işlerinde çalışmak üzere is a· 

~ Kabltaş, Be§ikta.ş, Ortaköy, Kuruçeeme, Arnavutköyü ve Bebek is. 1 kelelcrile J{öprü arasında muteber olmak üzere mezkur iskelelerin cari :1 f~atlarma nazaran % 15 tenzilatlı nylık abonman kartları ihdas edilmi~. 
'i§ lır. 

1 Bu kartlar 1 temmuz 937 tarihinden itibaren mer'iyete girecektir • 
Bu kartları hamil olanlara umumi hatlarda olduğu gibi mükerrer se. 

yahat hakkı vermekle beraber kartlar pazar günleri §irkctin bütün Uı. 
-ı kclclcri urasında muteber olacaktır. 

28.6-937 tarihinden itibaren Köprüde I<;nspektörlük da.ircsile ldarei = Merkeziye Kontrol Müdiriyetinde satışına b~'ianacağı Uıin olunur. 

•lllll---~---
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 

Satınalma komisyonundan: 
1 - Sartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek olan cins, mi 

dar, tahmin ~edeli, ilk teminat, alır.ı tarzı eksiltme gün ve saatleri aıafrda yazı 
dır. 1 

2 - İsteklilerin şartnamelerinde yazıldığr şekilde belli gUnde teminat 

teklif mektuplaıını komisyona vermİJ ol:naları. (1603) (3444) 

Cinsi mil;darı Beherinin ilk teminatı Alım tarzı Eksiltnıc g 

fidtı saat 
ZincirJi §aplı 3475 Ad; 250 Kr. 651 L. 56 Kr. Ka.palı zarf 3/7/937 
yular başlığı marteai 
Naftalin 800 liralık 33 Kr. 60 L. Pazarlık 5/7/937 

ı:arte.si 

Cağ torbası 218' Ad: 150 .Kr 24 L. 53 Kr. Pazarlık 5/7/937 

zartni 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1. - Eldeki örneği ve ;?artnamesindeki vasıflar dairesinde zabıta memur 

ları için (1500) adet madeni Tulga kapal: zarf usulile 5-7-1937 pazartesi gil 

nü saat on beşte satın alınacaktır. 

2. - Tamamına ( 12000) lira krymet biçilen bu tulıalara ait ıartnamel 

parasız olarak Emniyet Umum Müdürlüğü satınalma komisyonundan alınır, <Sr 
neği görülür. 

3. - Eksiltmesine girmek isteyenlerin (900) liralık t~minat makbuz ve 

Banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarım vc(2490)sayılı kanununun 2 nc.i 

üçüncü maddelerinde yazrh belgelerle birlikte eksiltme günü saat (14) de k 

dar komisyona teslim etmiş bulunmaları. (1600) (3443) 

ı4 - Usküdarda Şemsipaşa nam ma
halde Direkli yalı arsası namile 
maruf iki bin beş y'.iz metre mu
rabbamı mütecaviz ve kırk met· 
reden fazla sahili bulunan bir ar
sa derunundaki köşkle veyahud 
ayrı ayn satılıktır. Görmek için 
V AKI'r Propaganda servisine 

nyor. 
İsteyenlerin servisimize müra· 

caatlan. 

,.----------------------------------------.J--...ııı----------=~----~-~~ ..... ~ 

müracaat. 
').,SATILI~ OTOMOBiL 200 LiRA 
... - Taksıdc çalışır, hususi için çok 

dveri~H :ız bcru:in scrfeder. His. 

tikkri iyi bir halde. 

VJY ANALI MOREBBJYE 
41 - Viya."1alı ve diplomalı bir müreb· 

biye iyi bir aile nezdinde çocuk 
bakrmr için iş arayor. Arzu eden
lerin Vakıt Propaganda servisine 
müracaatları. (V. P. 1540) 

Karaköyde Şal benzin deposuna iŞ ARA YOR 
müracaat. "V. P . 1458 " 42 - Şirket veya müesseselerde oda 

:ÜLUNMAZ FIRSAT cılık istiyorum. 1Ik tahsilimi bi . 
1 - Şişli ile Bomonti arasında çok tirdim. Eski sigorta şirketinde ça· 

itinalı yapılmış sekiz odalı mo- lıştığıma dair elimde bonservisim 
dern ve kübik k:lrgir ev satılık. vardır. 

tır ve bahçesi çok muntazamdır. 43 - Orta tahsilli ve bulgarca·lan ter 
Arzu edenlerin Servisimize mil- cümeye muktedir oir B.:y iş ara 
racaatları. yor. Servisimize mfü·ac3at. 

~~~ Bunları almak veya satmak istiyenkrin ve bu işlerle alakadar olanların 
~ llkara caddesinde VAKIT Yurdunda VAKIT Propaganda servisine müracaat· 

~ ~. 
~ı' 

-~ Mühim kolayhKlar 
~~ ~!ağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • 
c' il" tı olanlar. 
r>'ııJ l3ir Telefon 

1111 air mektup 
f tıl 

Bir Kart 
Bir a':lam göndererek 

veya bizzat gelerek servisimizle 
temas etmelidirler. 

e~V AK 1 T 
~6 
,,ıc 

\,ııı 

PROPAGANDA 
SERVİSİ 

~ Okuyuculannuza hizmet olmak Ü· 

~tc aşağıdaki hususlarda kendilerine 
1 ~ıın olacak kolaylıkları kendileri gibi 

ı.ij~anüp halledecek, işlerini görecek • 
t: 

l 
' l\tobilya, eşya vesaire &atmak ve· 

1a aı k .. 
~ nıa ıstıyenler, 

\; tatip, muhasip, hizmetçi, aıçı, işçi 
~ l'cnıcr ve bu hizmetlere talip olan· 
t, 

. "' '- t· \ ı ' ~ ıralık, satılık ev, apartıman, dük· 
~ 11

• tllağaza arayanlar. Kiralamak, ki
~a Vermek. Almak veya satmak is -

(111 11~nlcr. 
1' 'berı vermek veya almak istiyen· t, 

S - Otomobil almak satmak veya iı 

letmek istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme· 
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerin; 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre· 
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN . 
DA SERViSi) nde bu i~lerle meuuı 

olmak üzere ayrıca bir büro vücuda ıe· ı 
tirmiş tir . 
Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.· 
maz. 

Vakit Propağanda Serviıi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. lıtanbul 

Posta kutuıu 46 Telefon 24370 
Telgıraf: Propaganda Yakıt 

, 

bfrj 
• 

' 1 
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Istanbul Belediyesi ilanları 
Miktarı 

160200 adet yumurta 
1 'kuruş 50 S.) 

5500 kilo un 
6450 

1100 
4575 

440 

.. •• 

" 

Makarna 
Nişasta 

Pirinç unu 
İrmik 

2870 Şehriye 

259,25 

Beherinin muhammen 
fiatı 

42150 adet limon 
2 kuruş 50 S.) 

15 kuruş 
22 kuruş 
22 kuruş 
20 kuruş 

18 kuruş 
22 kuruş 

tlk teminau 

308,37 

Belediye hastahanelerile müesseselerine lüzumu olan yukarda cinsleri yazılı 
yiyecekler ayn ayn açık eksiltmeye konulmuşlardır. Listesile §artnamesi leva· 
zrm müdürlUğı:inde görülebilir., İstekliler 2490 N . 1ı kanunda yazılı vesika ve 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber S.7.937 per· 
şembe günü saat 14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3572) 

Sarıyer 33 üncü okulun tamiri 
İstanbul 61 inci okulun tamiri 
Beyoğlu 34 üncü okulun tamiri 
Modada 8 inci okulun tamiri 
Sanyer kazasına bağlı Kumköy oku1v' 
nun tamiri 
Ağva kö}•:i okulunun tamiri 
Üsküdar 17 inci okulun ta miri 
Beşiktaş 18 inci okulun tamiri 
Florya çarşısındaki dilkkanlann çatıSina 
roberoit döşetilmesi. 

. 
Keşif bedeli 

630,71 
439,95 

743,52 
1013,52 

706,94 
437,02 

470,10 

1272,03 

1744,29 

İlk teminatı 
47,30 

33 
55.76 
76,01 

53,02 
32,78 
35,26 

95,40 

130,82 

Yukarda keşif bedelleri yazılı mektep tamirleri ayn ayn açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif evrakile şartname!.ıi levazım müdürlüğünde görülebilir. İs· 
tekliler 2490 'N. lı kanunda yazılr vesikac!an başka 'Bayındırlık Direktörlüğün
İien alacakları fen ehliyet vesikasile hizalarında ilk teminat makbuz veya m:k· 
tubilc beraber 8.7.937 per§embe günü saat 14 de Daimi encümende buluma 1 ı· 
dırlar. (!.) (3605) 

Kilo miktarı Bir kilosunun muhammen bedeli 
6480 Zeytin tanesi 26 kuru,ıı 

8490 Zeytin yağı 65 
" 28150 Sabun "40 
" 7410 Soda 8 
" 

Belediye hastahanlerile diğer müesseselerine lüzumu olan yukarda mikta
rı yazılı zeytin, zeytin yağı, sabun ve soda kapalı zarlla eksiltmeye konulmuş

lardır. Listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 7.7.9'37 

çarşamba gün:i saat 15 de Daimi encümende yapılacaktır. İstekliler 24C10 
N. 1ı kanunda yazılı vesika ve 1429 lira 21 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarllarını yukarda yazılı gü:--
de saat 14 de kadar Daimi encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek 
zarflar kabul olunmaz. Encümen eksiltmeye konulan malın her cinsini toptan 
veya ayrı ayrı ihale de edebilir. (B.) {3603) 

İnkılap müzesinde bulunan 3400 tane kitabın teclidi müteahhit nam ve 
hesabına açık eksiltmeye konulmuştur. Bu kitapların hepsine 986 lira be.tel 
tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazımmüdürlüğilnde gör:ilebilir. !stekliJ..:r 
2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve i3 lira 95 kuruşluk ilk teminat makbuz ve
ya mel.-tubile beraber 7.7.937 çaf1amba gilnü saat 14 de Daimi encümende bulun-
malıdırlar. (B.) (3611) 

•• Hava ur 
a··vak 

Kurumu 

3.üncü 

Büyük 

Piyangosu. 
keşide 11 ~ emmuz 937 dedir. 

ikramiye: 45.000 Liradır. 
ı 2.000, 10.000, Bundan başka: 15.000, 

ikramiye?erle ( 20.000 ve 
liralık 

10 000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 
DİKKAT: 

Bilet alan berkea 7 Temmuz 1937 günü ak?mma kadar biletini de
ğiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olu~ •.• 

Akay işletmesi Müdürlüğünden 
Adalar - Anadolu - Yalova hat 1.ı yaz tarifesi 30 Haziran 937 çarşamba<lan 

itibaren tatbik olnacaktır. Yeni tarite iskelelere asrlmıştır. {3693) 

stanbul 3 üncü icra Memurluğundan: 
Mukaddema Galatada Hayvar hanında 91 - 93 numaralı dükkanda iken 

halen bulunduğu mahal bilinemeyen Sa va Patrikyadise: 
Osmanlı bankasının zimmetinizde alacağı olan 10271,5 on bin iki yüz yet· 

miş bir buçuk liranın maa mesarif ve saire temini istifası için aleyhinize daire
mizin 932/ 577 numaralı dosya ile vaki takibat? icraiye üzerine bu suretle hisst>li 
olarak sahibi bulundugunuz Büyükadad<' Maden mahallesinde Ayanikola soka· 
gında yani 48 numaralı bahçeli bir e'I; ile yine Büyükadada Nizam mahalles;ıı. 
de Dil sokağında eski 35 yeni 1 num~ralı bostan ve keza ayni mahalde Kamino 
sokağında eski 35 yeni 1 sayılı çamlık mahallesinden ibaret ve haciz edilen gay
ri mcnkulatın paraya çevrilmesi taka.:-rUı etmiş olmasına ve 28.7.937 tarihine mü
sa.dif çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde birinci açık arttırma· 
~ı icra ve arttırma bedeli mezkur gayri menkulata takdir edilen kıymete naza· 
ran satılığa çıkarılan hisselere musip )(rymetin '1 7 5 ni bulduğu surette mezkfı r 
gayri menkulcıtın eahsınıza aid ve satışrmukarrer hisselerin alıcısı namına iha!c.· 
si yapılacağı malumunuz olmak ve bu husustaki ilan varakasının tarafın•ta 

tebliği makamına kaim bulunmak üzere keyfiyet ilinen tebliğ olunur. (3714) 

Sahibi: ASIM US Nesrtyııt ntrekUlrU : Keflk A hmeı Seveng!I 

• 

·--ŞiRKETi HA YRiYEDEN-. 
Boğaziçinin bütün mesireleri açılmıştır 
Rumeli kıyısında Altınkum, Rumeli Kavağı Mesireleri, Sarıyer, Sular, Çırçrr, Hünkar Suyu, Kes

tane ve Şifa Suyu ve saire. 
Büyükd~re, Fıstık Çayırı. Gazinolar: Bentler, Sultan Suyu, piyasada BEYAZ PARK gazinosu, Bebek 

Bahçesi. Anadolu kıyısında Çubuklu Mesiresinde MUALLA VE ARKADAŞLARI tarafından mükem· 
mel saz. Beykoz Karakulak, Kaymakdonduran mesireleri. Mesire mahalline gitmek için otobüsler vardır. 
Salacak park ve plajı yeniden ilavelerle açılmıı ve genişletilmi§tir. Boğazın methalinde Marmaradan p· 
len en temiz ve sıhhi havayı burada bulacaksınız. 

• 
FAYDALI MALOMAT : 
Pazar aabahlan nısıf ücretle ehven postalar yapılmaktadır. Pazar günleri her iskeleye mahsus ıık ıık 
vapurlar vardır ve ihtiyaca göre fazla postalar kaldmlacaktır. 
Sanyerde en son sistemde ye"liden in;a olunan canlı balık lokantası ve gnzinosu 3 temmuz 1937 ta· 
rihinde açılacaktır. Bu lokantada yemek yemek pek hususi bir zevktir. Sütlüce mesiresi 4 temmuz 
1937 tarihinden itibaren açılacaktır. 

, • .ı. • • , .. , • ~ .. ,,_ ' " ' .. • t!"l : • ,. 

1 
Suadiye 

SincmarıPula 
- Montekarlo Geceıe'r. 

Bakırköy tapu memurluğundan: 

Bakırköyünde İstanbul caddesinde 
19, 21 No. lı 2 dükkan ve bahçeleri, 
çar§ı i!finde cami altında. avlusunda 
avluya bitişik 37, 35/ 2, 6, 8, 10, 12, 14 
No. lı altı dükkan ve ardiyelere bir meş
rutahane ve bahçesi, yine istasyon ya. -
kınında 214 No. lı dükkan ve b:ıhçesi 
bu bahçenin yanındaki eski mezarlık 
yeri, yakınındaki büyük mezarlık Şa. 

ban ağa vakfından olduğu ve tapuya 
tescili istenmekte bulunduğundan 3/ 7 ı 
937 cumarte5i günü mahallinde tahki
kat yapılacağından bu emlak ve yerler 
üzerinde hak iddiasile itirazı olanların 

aynı günde hazır bulun:ırak veya daha 
evvel tapu dairesine gelerek itirazını 

bildirmesi liizuır.u itan oltınur. (22398) 

ZA Yt - Kuleli askeri lisesinden al
dığım dokuzuncu sınıfa ait 365 numa. 
ralı ve 19/ 31937 tarihli tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağrmdan eski. 
sinin hükmü yoktur. (22399) 

Nuri oğlu Ali Kemalettin 

A ~ 

ı.ıususı ŞARTLAQIMIZ ~A"~INO ... 
GIŞ[Lkl2iMiZD~N MALUMAT. ALiNi t] , 
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