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lstanbulun su ve IAfiım teslsatl fenni bir fekle getirilmedikçe 

A_şı n .. 
Sıhhiye Ve~Aletl Belediyeye su ve Ulğım tesisatını ikmal 

için teşvikte bulunmaktadır 

Salgın hakkında telkikalta bulunmak için 
Vekaletten memurlar geliyor 

. 
Ba§vckilimiz General ismet İrıörıii lrıgili: Hariciye Nazırı Edem 

Cuınhuriyet Türkiyesi için 
iftihar edılecek bir hadise 

ürkiye: ··rne 
memleket . 

Ankara, 28 ( A.A.) - Sıhhat 
ıJe içtimai muavenet vekili doktor 
Relik Saydam lstanbuldaki tifo 
hasta/ığı hakkında bir muharriri· 
mize aşağıdaki beyanatta bulun -
mu§tur: 

(Sonu: Sn. 6 Sii. l) 

Gazetemizde 
··-- . -----·-····~················· • 

1 ............................................... .,. ... 
Sün11ilih ve Şiilik 
davasının hanlı çaı
pı.~nıalar ını anlatan 

B'ircok tarih tefrikalarında em 
sals ... iz bir liyakat gösteren Zi
ya Şakirin kale~inden okuya
caksınız. 

imam Hasan ve Hil
seylnin oğullarına 
yapılan müthiş taz
ylklerle dört mez
hebi ortaya çıka
ran dört imam ve 
mezhepler arasında
ki kanlı mllcadeleler 

(Yazısı & ancı saylfamızda) 

Büyük harp sonunda lstanbu~da 
başlzgan macera: 

Miloviç 
'trupundaki Viyanah dansözün 

bir paşanın konağında 
büyüyen çocuğu! 

Viyanada görülen iki anne arasındaki 24000 
şilınlih davanın şahidi buı ada dinlenecek 

~ 

Çocuğun babası bu adammış! 
Viyana hakyerle • 
rinclcn biri, mev • 
:;uu kısmen I stan
bulla aliikalı ga • 
yet enteresan bir 
davayı görmekle 
me§gulclür. Bir 
müddetten beri 
muhtelif duruş • 
ma sal haları gc • 
çiren bu davanın 
en yeni celsesin • 
de, lstanbulda bu 
lunduğu bildirilen 
birisinin şahit o -
larak istinabe yo
lile ifadesinin a • 
lınmasına /;arar 
verilmiştir. Islı • 
nabe müzekkere • 
si yazılmış, l!Ön -
dcrilmiştir. Ônü • 
müze/eki ay içeri· 
sinde bu §ahit ls
tanbul hakyerle -
J'İnc/cn birine f?'C • 

lerek, clinlenile • 
ccktir. 

Bu davanın 
fantastik mevzu • 
unu anlatmaya gi· 

(Sonu Sa. 4 Sii. ,fi) 

Fantastik mevzua dolayısile ismi karı .. an hurda meş
hur Kordi Miloviç; ''Çardaş~Jrstin,. rolünde. Bu re· 
sim, kendisi istanbuldayken çekilmiştir. 

Spor Kurumundaki 
isfifalcirın ebepler· lngiliz Haı iciye Nazırı hükumetin siyasetini 

nıüdafaa için Bµşvekilimizin sözleı ini 
okumak lüzunıunu hissetti 

Birkaç güıı ~'"'el lngiliz AYanı ka· ı······································ 

sebep . Ayni günlerde Bu istifalardan birine 
~?1er~~· polisinin yakalamak Kurumdan istenen bir lazminafırı 

nıara ında "erccktcrı ılikkate de~ı·r : ................... .. 

I'! ~ " • H f 'd bir snlınc gcçıni~tir: l\lillctlcr Cemi· ! 
Yeti hnkıınmdan lıükfımctin siyaseti· ! a a y a 
ni tenkid cdcrı Lloycl Gcorgc'n karşı i 

ıçın gunlerce arkasında koıtu· 
ğu bir adam. verilmemesidir 

lf ariciyc • azın ]~drn hu remi yetin ! u m u m Al af 
sulh yolunda gördiiğii hizmetleri j -

hat :için Türkiyeyi 'e Tiirkiye Ha., e
kili lı:met İnöniiniin s(1zlerini delil 
gö tcrıni~tir: •'Tiirkiye en ınülıiın hir 
tııilli dm a mı l\lillctler Ceıııh etjııiu 

lıakcınliifoıc bırakmak sureti le 'hallet
ti,, ıleılikten onra 1,..mct lnöııüııiin 
14 hazirnnda Tiih iik l\lillet Meclis.in
de :\lilletlcr Cen;İ) eti hakkındaki şu 
Siizlerini aynen okumuştur: 

Dillinger 
. Bltlıtltlın Ameırnkaı 

cırn un peşftn<dle 
<dlcDaşoycır 

'·K nhu I olınıaıı nıuııhcılelerin (Ha· 
tay ınnulıedf'sirl ir) tnthiki va7.i f "ı::i hıı
Sün için Fr:ııı uya tHi~iİ) or. Bııghıı 
laalılıiid ctli~iıniz nmahı•<lc ilı• ] latu
Yıtı tanıamivctiııin her va ıta ile nııılı· 
f tııiyı-ti Tii.rkiye 'e I<ransaya dü~ii
~ or ... rilıa) et lıu c aslar Cem iye.ti Ak
\ armıı miizalıeret ' 'C i:.tiı:ı:al alı asıdır. 
Hııtta eğer hukukçular tahiri caiz gö
t~rlnse mc 'uliyeti altındadır. Demek 
ı biz alakadar olanların kun et ve 

\u niiniyf>tlerilc hu mualıeıleleriıı 
'-">Jk ehmr11~d1tn f"min ol:mı~ız 
'e nihayet hiitiin 'nc;ıtalıır ç:ıre,.iz ka· 

Asım US 
'{.Sonu: Sa. 6 Sii. 3 ) 

Yakında ilan 
edilecek 

Suriye Bafveklli ile fev
kalade komiser dUn Sur:

yeye hareket ettiler 

:Fransa ile yapılan Hatay anlaşma· 
lnrı e;;n ıııclıı. hiif...iınıetimizin teı;elı
lıli ii iiıı>riıw, fi'rnıı"ız hükiiıııetı lfo
tu) da H utrıy nlıııli inden İ) a ... i sehep
lcrlc malıkiım 'cyn lnldut harici edil
ıniş kim eler ]ıakkmcla umumi lıir nf 
ilanı için öz , nıni:;ti. 

Mc, uk hir km mıktaıı haber al- , 
dığımızn giire. hu ı~nnımi af ynkmcla 
ilan <dilecekıir. Diin LıanhufJan ha
reket f'<fen Fran,.,amn fc, kaHi<lc ko- ,,, 
nıiı;;eri Kqnt ılt> lurtel. Suriye) e 'a· 
rıp ' 'azife iııe im lar Jrn .. Jı111rnı. ilk 
i~lcriıırlı·n lıiri o'nr:k ~ff ın ilfimnr ' 
kararla~tıra<'ak 'e tnrHıini teshit ede-} 
cektir. 

a ··ıa 
e li Ya ırı 

Amerika polis teş
klUilının gizil dos
yalarından ahn
mış ve meşhur Al
moo zabıta mu-

harriri 
'1m ırıı 

Tarafmd~n yazılmıı harikula
de heyecanlı bir zabıta romanı 

ma d . ğil 
Hakiki vakalar 

' . '.. -·.,.. ' \ -~ 

Ankrıra, 28 (Telefonla) - Türk 
Sı)or Kunıınunda hiribiri arka ındaıı 
görülen i tifolarn alehmmın por i,
Jcri etrafn1drı ) rıpıt:m neşri) at bura· 
da ali\ka ile tnkih ohınmnktııclıı. 

Dr. Feridun l\'c~'et 

Tiirk Spor Kunmmna men~uh hit 
znt hu hıı u tn hiıe ~u ın:ılfımntı \t>r

cl i: 
Tiirk Spor Kurumu Un~kmıı Ge

( Sonu: Sa. i s / ) 

Ti 
Tanmmu; doktor FGr:dun 

Neşet f.kr!miz1 çok 
fayd3h bu!du 

Haslalığ111 i11tişaı elli
ği nıahalleleı ve hasla 

ıniktarı lıala niçi11 
bidiı ilmiyoı ? 

Şehrimizde tifo salgım bulunma· 
sı dolnyısile bunun önüne geçmek 
için ileri sürülen tedbirler meynnm
da her günkü hasta miktarının, yok· 
sulluğun vukubulduğu semtlerin 
isimlerile nc~rcdilmesini tcklıf et
miştik. 

(Sonu Sa. 7 Sü.. 2) 
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Zen inlik bir mes
lek midir? 

Para inkılabı yanında Romanın inkırazı 
bile en ehemmiyetsiz bir hadise gibi kaldı 

Yazan: 

CELAL N lJ R J 

Terzi, doktor, çiftçi, aıçı ... gibi 
bir takım meslekler var. Acaba 
zenginlik de bunlar gibi bir mes -
lek midir? 

Yakın zamana değin, evet 11 
Zenginlik de bir meslekti. Miras . 
yedilerden bahsetmiyoruz. Şu ka- { 
dar ki kendi kazandığı veyahut a-1 
ilesinden geçen serveti idare et -
mekle meşgul bir insan tabaka:sı 
mevcutlu ki bunlara türkçemizde 
"mal", "irat", "akaı- sahihi,, frenk 
çede de - rentier - derlerdi. Bu 
adam esaslı bir sermayeye sahip 
ise - Kapitalist - olu.rdu. Hele 
son zamanlarda bunlarla amele a
asmdaki zıddiyet hadd mertebeye 
varmıştı. 

Acaba bu hal eskisi gibi de -
vam ediyor mu? Bu hususta pek 
mütereddidim. Ortadan (Kapi -
tal) madeni para kalktı. Bütün 
servetler itibari bir hale geldi. Bu 
günün :zengini yarının fakiri olu -
yor. Eski servetlerde az çok is -
tikrar vardı. Bir servet birkac 11es· 
le yetiıebiliı-di. Ve bunun iÇindir 
ki gervet sahiplerinin kaı-şısında 
sosyafiz:ne mallal vardı. 

Bu dakika<la ise servetinden 
emin olan küreiarz üzerinde kim
se kalmamı§tır. Yani unginlik ar· 
tık bir meslek ÔE'ğildir. Ve dün -
yanın hP.r tarafınaa acrvctiu im -
hasma doğnı' gidiliyor: Ya Rus -
yada, halyada olduğu gibi devlet 
servet:ere bir had tayin ~diyor, 
ağır kazanç vergileri ile servet -
leri mutedil bir dereceye indiri -
yor, yahut ser\tetler paralann ~u • 
kutu. yahut kıy.metJlerin sarsılma
sı ile yok oluyor. :Almanyada, Rus 
yada, Avusturyada milli paralar 
sıfıra tenezzül etti. Fransada 
frank küçücük bir para oldu. ln
gilterede, Amerikada, fsviç.rede 
F elemenkte bile paranın yüzde o: 
tuz be§i gitti. Bundan sonra da 
paranın ne olacağı beUi değil. A
meliyat vakit vakit tekerriir ede -
biliyor. ıBu manzara muvacehesin
de servetinden emin olabilen var 
mı? 

Yakın 1birmazide bir az hesap 
yapmak mümkündü. Mesela az 
çok para kazanan biri bir az ta -
sarrufta bulunurdl!. Düşünürdü 
ki on, yirmi, otuz sene sonra bu 
tasarruOar ihtiyarlığında kendi · 
sine, yahut ölümünden sonra ai -
lesine muntazam, mukannen bir 
gelir temin edecek. Bu halin -ah -
lak üzerine de iyi bir tesiri olu -
yordu. İstikbalde muhakkak bir 
paraya snhip olmak tasarruf için 
güzel bir teşvik idi. Bunlar ya kal
madı, yahut kalmadı gibi. Binaen 
aleyh iratçılık, zenginlik artık bir 
meslek olmaktan çıktı. 

Dünyanın revişi de bu yeni ha-
) etin devam edeceğini gösteriyor. 
Vaktile zaman ile, mekan ile kıy· 
meti gayet az değişen, lhissedil -
miyccek derecede değİfen bir 
mcfh ım vardı ve huna (para) der 
Ierdi. Yer yüziinün muhtelif inkı -
lfıpları hu mefhumu değiştireme -
mişti. Devletler., milletler t:aküp 
eder, para yerli yerinde dem~~ k.~
zık "{İti kalırdı. Altın v_e gumuş 
madel"lerinin çoğalması ıle. para -
mn fivatı, vakıa, son devır~e~de 
clii~tü ise de yine para, para ıdı. ! 

yirmi be§ olan kimseler bile altı -
nm "mübadele vasıtası olduğunu 
bilmezler. 

A!tın, gürnüş (itibari) olmak· 
Ja beraber •sırların teakühu i1e 
adet~ c.hakil<i) bır kıymet haline 
g.elmı§lt. Burada da g-eçerdi, Ame 
1rıka ve J~onyada da itibar bulur
du. Hat~~ :r.amanlaıra da galebe c· 
d~re~ ~upler ıiçinde yerin altır.a 
.-romulurd .. g· J "' u. ın erce ~ne sonra er 
kar.dı. İşte bu m'tfhum ortad~n 
kalkıyor. 

b. ~una karşı eşyaya bir değer 
~r ıy:met biçen •ncak idal'enin' 

hır kararıd s· ~ . l b. ır. ıyası ıcap ar para-
ya ır lkıy,met tayin ediyor. Son-
rra ~ b!tnet dalgalanıyor. Pek iti

ar.z ibır ikambiyoya tabi olarak 
çkıy'°t ve bilhassa iniyor. Bu 
~an_2ar~ ikar§rsında, artık, zen -
gm1ık hır ımcılek değildir, yahut 
;:>1:!:! ıolsa pek muvakkat bir meı ~ 
ııeKUr, 

Kumar asası~ Oynuyorsu -
nuz ..• Kirmrz binlerce liraya va -
r~ror. Fakat ?yunun sonunda gö
nıyor:sunuz Ju hiç bir 'Servetiniz 
kalmamr!! Siz oyun maszısmm 
etrafına. oturduğunuz zaman zen· 
gin mi idiniz, fakir mi? Servet cı
va gibi bir taraftan diğer tarala 
aktı, gitti. Hiç sizin bir taksiriniz 
'Olmadan servetiniz uctu ! 

Bazan ıttvet uçuyor, lakin o 
uçan :servetin mükellefiyetleri ka· 
lıyor. Belki bu sözümden büyük 
bir fey anlamadınız. Maksadı -
mızı size izah edeyim: Mükellef 
bir akara, yahut birtakım kollek
sioynla ra maliksiniz. Geliriniz ye
rinde ise bunların vergisini ver -
mekte güçlük çekmezdiniz Li. -
kin servetler taklak attı. Akarı -
mz kiracı bulamıyor. Yahut bul -
duğu kira eskisinin <>n beste biri
dir. Hele kolleksiyon gibf (lükı) 
eşyaya mukabil bir vergi ve~ek 
halde değilsiniz. iste bunun için -
dir ki bu gibi mallar tersine irat 
oluyor. 

.Ameriknnın Birleşik memle -
ketlerinde pek muazzam binalar 
yapılmı~tı. Yüz ka'ta kafün· çıktı -
]ar. Mısır ehtamı b'unlarm yanın
da :ne kadar küçük kalır! l~te, e -
fendim, bütün bu binalar siı:indir. 
Tek vergisini vermeği taahhüt e
diniz. ımala sahip olan şirket bun· 
ları size gönül hoşluğu ile f erağa 
hazrrdır. 

Bl\ZI kıymetler vardır ki umu
miyeti ite mahvolmuştur. Mese -
ia posta gem.ileri gibi. Eloıer ıge· 
mileri (ayak üstü) \utan hüku -
met1erin yardımıdır. Bioaena -
Jeyh bundan cevvet ~mi veyahut 
gemi hissesine, ıehmine malik o· 
lanlar kelimenin bütiin manasile 
mahvolmuslardır. Fıra nanın mq· 
hur - tra~sattantik - ıtirketinin 
sermayesini muhtelif zamanl.rda 
indirdiler. Hükumet firkete mü -

1 

' 

GürıünA~i.sleri 
ÇOCUK G1Bi 1K.4ÇIRILAı\' yaz!) diye liir '(/arbrnıcscl ,girmi~ bır I vı·n-',CY>.r dukası 

Kı1DIN lunduğunu, f ahat matbaacılığın ile,- U~v 
Amerikalı lıir milyonerin ~ocuğu· lcmesirulnı sonra brı rn::.iyetirı 01nl: de 

nun Gang tcrilC'l' tarafından kaçırıldı- 1ği.,.tilini, f aydlllı n<>_.,.~yat arasırın /ar 

ğı~J\e r;oc~t~'lm anne inin ha~ı.h~_t!~r ~I dası:;: lıa~tfı ~rttr!,ı ~c§rİyotın '!~ı ka
rnucadelc ıçm arkalarına du~tu:;unul n~~ıgmı ılerı)c .m7"uyor. ı•e .,.oy/ece 
yuznu~tık. mutnf ,,cılarınrı dcram cdi ·or: 

Kccasının 4a (Jnç(J yı:dö
nUmU mOMasebetlle 

Allı mvltlelif p11iel 
lıedige verdi 

.Amcrika<lan on ~elen haberlere ''.Artık okumanın f ayclalı olahil-
giire, l\lister Pearsôn j,mıindeki hu lll<:.sİ için ilk C>nce ra~t~Pleniıı ıleğif, i 
kaclm da ortaclan knyholınu,. 'c ) n· lazım olanı lıtılınnk :;erektir. ~ Huıııı 
pılan tahkikatta onun da lıayclııtlnr Utıh-cr it 1 rind~ her profe (ir i~hı 
taraf mdnn ka~ırılclı~ı anla,ılmı,.tır. cler~e ha:ı.larkcn o ) ıl takih ecl"rc~i 

pr~l"amın etrafımö ki fa\"clalı '<' er." 
RİU BUT KAÇ U!V1. ınc k tftllların i~imlc•rini taleJıe,c iİ-

J~DEU? ılirırn•k ftdeıtir. ı\ıneı·ika kollc>ilnincle 
İn~ilıcr~<fe ~ı:tr.ih hir Hık"a oluyor: elif \ C hilha<:<:a rrft•hiyat ne)"t;f~tİ '11,.~n 
i\felly i~ıııintlc bir kadın ıınıalliııı talelıcnin lı~r) ıl ı<rkiz, on tane kada!' 

otıınlıığıı apurtınınımı kirasını lıir 3} .F,alıc eri İ) İl"e l<'tkik f"clerrk onlar hak
' rn•miyor. Hunun iizcı·iııe. e' nlıibi kıııılıı hirt•r rapor Hıznıaları nıeı•lıııri 
Holıeı-t ~eli or, kııılınılan parayı i ti- •tuttılııyorıımv RiitÜn hu itinalrır ~en\; 
yor. Aralarında im hu mta "iirii nıe !iğin nıiitııkiiıı olcluğ11 katf:ır <'ÇlllC c· 
lıa~lıyor... onra dn,ıa lrn~k. nıc,ııı- . rlP.rİ o~~ıma aı:mı temifl i~inAir~, 
lar üzerin ele sohbet eıliyorlar. '·BmA e .. efirr Yardır ki olrn~ an 

Ru sıraıla, Rohert, hinlcnh:re Ne!- gcııC'İn uka<ımcla 'l'Ya ııyknsuıılt:ı in· 
Jy') İ kurakll)or H jki kere .()pÜyot. kı1ah yal>ar. Şeki-.pir0İn lıa,.lu·a fıtlıc-

KacJın Rohcrt alcyl1iı1~ "'Ja, a acı· erlızini '1iL.:'katlc ~mlul't{ln :-onM 

yor. i\folıkcıne dirnıü tcshit ediyor~ e rıılı ~evi) <'~ İnce hiraz Yiik:-('lıneıııek 
ı-u~lu, kaılınn tazıııina't ,-c~ııcğc ınah· kahil nıi? ilana nıukahil.ıgenc hazı li~ 
kilııı uluyor. tapla.- vardır ki hele ~enç dimağlar 

Şiıncli hu tazminatın .tc.slriti nı<'ı;e· iitcrinde ~irkin 'eya ıtn~ 'mu ıhireı- ıiz 
1eııi ortaya çıkmrslırr. hırak1rlar. B;ı-dc ıgcnç~iğc ~\11\\t•aihi· 

Runun ~çin hir ' •g1ırnıihrc. •. 1ncı·- Jccck Lita,p,ar 1tiıorinde "itı-ın,.,.qi 
li<:i kuruluyor , c uzun miinırkaşalar lkotıtrol yapara\ her ~en<' fü#t lcr llur 
elan oııra Rohcrfin iiptü~i kadma !2:rrllı~;an '"C bnn an miic. scsd~ c 
tazinınat olıırnk Ycrec·p;";j Jlata tcshit ınol..'1! fore rdağrtan llrcyctllc'Nı '4:•·1ı· 
1 

I"! • 

o ttnııyor: tıya<: \<At. 

İki lm~e için 40 lira. l:nsanJI lkiih\ir ft min ıc<IM t"" ıo-
Bclki lııı fiyatı pek ucuz fnılncak· l..ınmak ~~t temiz \'C fl"1"-et1i ~

ı;ı~ız. Fakat, ıla\':trı razı oluyor. Çiin- ~ı:nı hazmctmi~ C},ma~"\•r: ~~arnn 
ku hu ııret1c "' .ıalıihine ,·crecc;-;i ki- lnr artı da mnanı ıdımaga .:imfittnek 
ra tla Ü<lcııı~~ olmnktaılır! .... t'r. ı;, n1'forin •'Bire dn ~oigt,, eJl)l~ 
Okumanın faydaları ve 1lorıi ~dkilJ.dc ıu~ri ım'ftnlle.~nnn. ıs'a.)ııt.a· 

JJ1ıhmn '"'impson 
\'iııı lcıır lJiikürıe, 43 ündi ) ıldii· 

ııiimü lota, ı,iJe karısı VirnJ,..or Dii~c· 
~İ 'taraf ıntl;n a1tı paket heci iye 'eril• 
.ıııi!\tir. 

B\mlar ua~mıla hir !fol~l'af ını•· 
iL• ' 
Kml' .. İ. hir gfüii1tii üz ,·a:ıı ma"ifl'f'4 ' 

~ıir i~1~ ~('(':e1ik. ihir diiv.iııc kr.ıt'•1 

\'C iizerin'de m. ı,uıu~utkbrı arn ~a· 
~ıh W.an *ıir -akın \gara t.aha :s 1 'ar" 
ıdır .. 

B\i\iö'k hir p1&'t't h~di) c ,1 liö11d· 
ır.atbn k'r1t~ ıaih$intWD ~m:~i:r.. 1Ru11· 
bt ıaı~stnda lkra, 'c l.ıt.a•ıi~c ~ui ·~· 
.-.af m~ttn ıgnıtc11c-'t11hn ".. ıahm ~\oath hlf 

ıına~ uti ı,annul.\a?lır. 
f(Dm'"lfv l~-,,!/11< .<J 

zararları Jar.a '\C ~atnl'IN .anca\ ~Öz ıg~ .. i~ 
rromanila , a'k 4ı) • oeıuJJdc ;an<-;& ıneti·J EQlencel ı köşe 

ibrahim Aln- C'e\İ ~ö2~i\ıeııı 11.."'11~ ı~ bl~mm f.ıt,~Ht -=- • __ _.... ...... --...-~-
f'ttin GifrM lm J?;a)·ct nok an ol:ı.1;, ~'1n\111 lhir ,.,""a..,..arır '5 - Hl 
1ıa/ta çı/um (Yr•· !Jt lı.-~! · m-n .W:y1 ... ~'~ ~y.. "' fi() 1

, 

tli Giin) m('(:mu y41<lmıt ~ih~i1dcm·~lJ!ir. lRir~)"<ll'· , :Jjn't.'<: l~ "-' ri\ 4'1m. 1~,a 
a.ıımrla (Olamur mı d1hrlat11 ıd ~I .. tttn lınıın ılR~snn Hl ~'lam~ '~~il ~ t"'''rıt'· . 
mn fanla ~·r· ::;,,- da ol.."um~ ıün~.dir-~. Buna uımoaflf.fl\: ohtn<a~n. !lıt'l..'fitt'' 
rrırlan) ba.~lı~ı t(S00.'000 1FIV1 '!\'Kili\ C.Ol h1r ~ttlW'ı;Wl'İ lnNt\ n. hu Fef"M" ~ Aört 
ile 'bir malaıfo 'f> Jt RÇA "'1 lk i\,rit1 l O ifode etme~<' c;ah~m. n11

: 

ya::mı~tır. TJ<'· P.arı ~Hniil t ,)QN? lp8\")'önuıı- mı ~fl4: ı;ckilde yapahiiiı~foiz? ''ıı. 
jZl!rli ımııharrir ,Ja ıları ... iiziiik eclen .Matnıazd Millv Yaffıık olaıııııdığınız takrl"nlP JınJlc 
bu '111n1m1c~indc ;\liilkr lıirkaç gliıı cn·cl 'knnıfor arı;- ılilmc;,ini ~ arrn lın iit\ınlarcla ura) ı· 
f'Sf,·i -:.amanlnrda smda r:rrıl parııl paı1lıyAn 1'ir r.nın n"lz .. 
ilim 'h11drıd11n11n parı;nsl lmlınıı~tıır. l~:ıkat lıiraz sonra DU nkU bu1macanın 

lbrnhim Alaı•ttin 'drır.lı~ınlJmı 1c o· t~ı\:ikat ,·ntnlınca hu rcanı p:ı~a~ nıtı hallattttrnt, ,akll 
l.wuıcak l.·itnp· (300.000) franklık bir pırlanta oldu

lnrın ~::11ığmdarı 1m7ısf'rlr•rp/,· 7ı<'r f!f<> gr· ğıı arıln..;ıJım~ıır. Bu pırlantan ~Ta· 
t:"~ .!"! )/ of~ımml.ıa· /11,·na miiltih.,,zrı ılımı Rı:nnf','aı kın lıetnıi"ti. 
cdtfdıgı ;,.;,, dilimi~,. rı.,s 3·a:,, o:: Kültii~-Bak_a_n_ı_ 
him _mikdarda tahsisat veriyor. 
Yenı }'.&,pılan ıgemiJerin fradmı le
mi~ ediy~r. Bununla beraber şir -
ketm vazıyeti nıiihliktir .4môi, 'bir 
adamın .$erveti ba ıirketin esha ~ 
mından ibaret olsa şimdi .onun 
neai olabilir? 

..... filozof o aaam imiş ki ha -
di.elerin (!ereyanr karşısında ne 
güler, ne ağlar; yalnız o hadiseleri 
zapt ve tesbit eder. !Biz de bövle 
yapalım. Görüyoruz ki kürei~rz 
üzerin8e servet, para, ıtıakit, say 
mefhum1arı cezri bir değitikliğe 
uğruyor. Bunun kar~ısına gcJin • 
mez. Bütün siyaset bununla meı· 
guldür. Hem de daha eni'inlerde· 
yiz. Bu öyle muazzam bir inkı -
laptır. Ki oma dev:l~inin inkı -
razı, müs1ümanlığrn zuhuru, ehli
salip mul.arebeleri ve saire hu 
vak'anın kar.tısınaa rehemmiyet · 

siz hadiseler tekline giTerier. 

şehrimizde 
Tarih serglsi ve orta 
tedri•et işife mefgul 

olacak 
Ki.iltür Bnkanı bay Saffet Arıknn 

dün yanlarında yüksek tedrisat ı!i .. 
rektörü Cevat, neşriyat direktörü 
Faik Reşit, özel okullar direktörli 
Nihat Adil olduğu halde Ankara
dan :şe~rimize -gelmi~lerd.ir. 

Bakam istasyonda kültür direk· 
törü °f;cvfik Kut ve bazı kült\ir er
kanı ikarşılamışludır. 

Bakan şehrimizde bir hafta kadar 
kalacak bu müddet zerfında .ağusto· 
sun ilk haftasında, Dolma1ba'hçe sa· 
raymdn aç.ı1acak Tarih ser.gisi hazı:· 
lıklarilc ve orta tedris-a.t 'işlerile meş· 
gul olacaklardır. Dün ~leden .son· 
ra Dolmabahçe sarayında çatıımı,. 
Jctrdır. 

....., __ __ 
. ~ 

Kadınlar tr1n . 
,c.:.. • 1 . d ni ,e Vl'lıcına .artl .. t crı araSJn a ~"{' · 11 

ni ~apkrtl.at nıocla ~lmağa başlaclı. (Jtl ı 
bt ı1ncvanrn<lu H intliforin ~nrık)ar~. 

· audıra~ hir ne' i şap'kR. :\1arlcnc D~(' 
:rid1 4nrnfıntlnn ~i~ i4ınektctlir. ~lıı 1~ 
ne Dictriclı hu ~apkaılan muht~,· 
roııl.:.lt-.rdc t'k iz tane hini en 1 .. ınP 

"-"~~t~1_r. ______ _..--::---"-~~ 
Geçmlf f(..-unl•r 

2 <) 11 u i rırn l 1J:2 3 'Jı 
AL1'1~ 'EH\U~SEl'\ 'Z l:=iT.\ . 13t 

Di\':X ÇII'-:\l \) lZ 
7.o:nrıp"las. - 'Esham lııimit11; 

ile 1'iirllİm ommıtla N'1"<'.JVl11 erli"~; 
miizahe1·atın rıhim l.·ı~fowsı ilııbrıtl > 
ti ii~iiıwrı 1•'rcın.~ı :.far. lrr~il i::f Nr 1 :ot ,I' 
fmlıı rıı•t"r>fı•" l:mlar <>Mr rclıi1ıc 1 

nı a \"l tc ld iJ !(' t mi~ l c n 1i 1ı. • tr 
Cihan harbinin en mühim eseri· ı 

asırlnrın sanamadığı madeni pa-

1 rayr sarsmaktır. Madeni par3 ar 
tık bir mübadele vasıtası oimalk - ,· 
tan çıktı. Aldıihmız bir az malın 
bedelin! vermek için cebimizden 
bir altın ç1ka .. ıp esnafa versek. bu 1 
esnaf elbette biraz şaşalar. Yaşı 

- Oj{lun.u.::;n bir temiz da\llk aı· ı - ,JÖ) le 'bir ott"Jmrl'1il idare ı-
ma/,sınız! ~ mcf;, (:Oh prılwfıya malolur. df'~il mi? 

- Miiml.iin d~'-i;il! - 1111 lıus11~111 1.-at"i hir§I') S"Ö\ lı•-

- .Ammı. tryzr.! l!iıracrr1,·! 
- Korlm111! S<!:flr. '1ir mis11/fri11 

l ıt1;ilizlcrirı İ.ıotarılJUlwı nluıbı ~,. 
:mla ıalıliycoıi. /alJ<1t Gclibolurıurı. ~:r 
mldıfll bir •niiddı•ı ir,.in /wr1wrı~ 1,ır 
luılı•mr il<> ı•ltlf' lııılunılumlmo• 

r"11ılı• ..,/r/111.-'nn hr•yım ı•ılilnw1•ff''li!;.-
- \',.,f t'n" r f l . . l ... I . ~ • 11''UH'::: n· ıı i<1f1111 ::1• tı 11c11g1111;:, ;1111se· 

- Görvniiy-0r musunu;;? oğlum. lrrc ıağlı ıbi~cy! 
sporcudur! 

hNu1i ta 1)((~ilı• \ f'"f11rl.- 'l'fli~irıi gifrtlii 
mii, lıı•ıı &üyle hıt)511::lmw·! ( • 1·1 I · ı· ı . ·ı• 11 

,, l )O Utıllll 1~~11 ı~ f\llflllfl 1 s• 
tirn:nı 111<'sl!1r•1cri11in /,·rtt"i fınf 1"<' ır 
ı·iy~sinf' lwdar idame cdifrccktir· 



Dost Yugoslavgada 

Stoyadi oviç 
iki yıl zrırfınd.a ne işler gördii? 
Başvekil hem bir siyasi hem de mll'kem-

. mel bir s er ad•nıiır ._ 
derece 

ahkeme azası vazife 
ba,ında sıcaktan 

~tmaltk "Wç\ r1fl 
hududu kanunla tayin edilmif, a· 
n~le ile Jl)ah'Otı ~ kolWk 
tif muka\·eleler ,yapılarak Milılll!lba 
uıulü, ame1e ma'hkeme1eri, n a -
melelere mahıua wiaorh.lar uaalü 
b-ntml&Ytırflntıyttt. 

iki yıl evyel bir milyar ~linar 
açık veren devlet 'hütçeıi bu yıl te
nZ'rin Janetm~ifü·. 

Doktor Sto~ainoviçin iki yıl
lik ~'let idardi 't!ıhıutnBa 1kül -
\tir i~~e de ~b~ lbUyUk önem 
verilnıqtir. '8c:o1rul mua11imleri -
nin "laym 3 hm ~t'tm'rftır. :Yeni 
tİpft tektalk~pler açılmı,tır. 
~ğt'ep w tl~lıta't Ürrivel'aiteleri
~e Jtek ~ paralar ıariedilerek 
ıeviv~leri yükaehilaıiıtir. 

.ll. ıo ·allinof'İç Doktor Stoya'Cİinoviç l>ütün da-
8elgrat (Hususi bıuhabirimiz . 'ltili illeri b&\"kru1cen, harici pbli -

den) - ~ütün gazeteler 'Batve - likayı da, ikinci pli.na o'laNJ< ih
lcu~te geli,inin ikinci yıldönümü mal -mtı~it'tir. 
"ıbün&'Sebetile dolctor 'Stoyadino - 'Millt4tle!' 'Cemiyeti 1kurumuaa 
"için a'hsiyeti "e batardığı i,Ier - alan bafhlı.ğını incilmemek ve 
'den bahsetmektedirler. BaHcaiı paktı ve Küçük ltilif an -

Vücudünün yapı1ıtı itibarile la1ml\larını "hal~lkl" ~tmemek ıar· 
lam bir Balkanlı tipini temıil eden tile, &ulprtar'a e.nla~mıf. Jalyan
doat Ba,vekil, imanı ve inanı 'Dü- lar1la aost1uk muafıedeıi i111z~la -
lün yüksek Avrupa kültürü ta - lllfltir. Beltra't, oi'la Avnapa ve 
fıyan bir !ahaiyettir. Stoyadinoviç Balkanların ıiyaıi clevlet adamia
l>_ir' hare1cet adanııdır. Devlet iıle· mıa lllralc Y"er'İ ohnui\'ttr. lbaha 
tıhden lter gün ayırdı'ğı varım sa- '~11!ft a,ı1a't zarftırda, K-«>nt Ciano, 
~tini bokı'a hasreile'r. lski, golf, ~. KrGfta, Aıntoıneıko, ~
'tnisten l>a~ka yot"U1mak bilme - ral 1,~ lnönü, Meta0.'1 ft V"Mı 
~n bir dans meraklıaıdtr da... Netnııath Btilrtalı ziyaret ~mi! -

Oun 'hava 1Yine çok sıcaktı. Ha· 
raret 33 dereceyi geçmişti. Sıcak
'tiih 'bunalanlal" -şe b~tçi cfükkanlari
le deniz hamamlc..:ına ve plajlara 
ko~muşlatdar. 

İkinci ceza mahkemesi azaların· 
dan bay Nefi de dün -saat on beşti! 
bir fcnalrk geçirmiş, oturduğu 'san
dalyeden dii~erek başı kalorifer bo· 
rusuna çarparak alnından yaralan· 
m18trt. 

Bay Nefi tabibi adli bay E'nve-r 
tarafmclan tc<lavisi yapıldık:tan son· 
ra c,·ine ı:scitmi~tir. 

Bay Nefiye geçmiş olsun deriz. 

Jtnafıfat ınüşterige 
•11wlulıt' mt? 

Kftzh~mede bir deri fabrlka-,1 
~ahibi ishak ile Vahan elektri~e:l 
mua}~neye gelen memur F ehmicl.en 
tiolabın anahtarını kendilerine bı
rakmasını istemi§'lerdir. Mtmur me
'!iuliy~tı o1an bu teklifi kabul edemi· 
ytceğİni söyleyince iki adam Fehmi· 
nin koılannı büküp anahtarı almış· 
lar, kendisinln fabrikadan dışarıya 
çıkmasına mani o1mdşlardrr. 

Fehmi 'bağrrrnı:;, feryadına zabıt.1 
memurları yetişmiş, lshak ile Vahan 
yakalanarak cürmii meşhut mahke· 
mesine verilmiş'tir . 

Yugoslavyada dahili vaziyetin lerdit-. D • 1 • 
Sbk nazik ~duitı 1bir zamanda Ooktiw ~a~, llott Yu- C enzın meseıeSt 
~\') t id . " )' 1 d ktb aroı'bvya devletinin ~·nja ft • •• 
"" e eı.res'lnı e ıne a an o r yalnız ı'ki yıl zarfm·.:.1- 1.:.....zatıch~ı D'/in sabah 'i.?Jrftet mır-'ltoyadinovicin muhalifleri. Ken - va ~ • v 
.tisıle çok a~ bir rnüd-det zarfın - \ni ıiyaıi mav-.H.lo~lerle ~Y. - MeS-Sillel İ /le/edigede 
~~ 'ba,ııt çrkabileceklerini unnet - nelnnlel '1iyt:1et'te nıem1~l'tılnn 
a-ıışlerdi .. Par1imentoiıla w,-.,;ıye. p~ntij;"l ~nlr ,-ii~lt-.ıir. Bu - loplandıla.r 
'l"MnnU.ttğı gibi, o yıl ~ko1terrin nün içindw, lri ikinci "fıld61'üwtü Şehrimizde petrol ve benzın ti-
lcötülülü yüzün~en halkm mem - münaft~hle B~l~ii ltütün careti ;ıe uğra~an belli ba§lı şirketle
~niyetsiıliği de çok lada idi. 11t•tb•t \at'tlfm4aft •lkttlaawaak- rin müdür ve mümessilleri dün sa· 
Q'1 güç~iı1clere ratmen einıi ~ tıa•R'. bah on birt:le vali ve belediye ıreisi 
~!hep aynbğt biil~kM'Zin Mi - ._...........,. ........................ .-.--..... ....... -..-................ =--- bay Muhiddin Ostündağm :yanında 
liin Yu-go,tavya haU<t Stoyadino - · Yol JOn il toplanmıtlardır. 
\iç1n başvel-il blmaımı m~nUııi - CU SQtı Bu oplantıda benzin meselesi 
)°etle karıı1amtftı. 'Stoyadinotiç Pı o/e etı •fında SGlt görüşülmüftÜr. Te~kikat neticesinde 
!ile ı, olarak halk ıara,1nd11 aiya•i LQllQR_..B 6 .. ı.iJn .gerek ~ttol ve .gerek benzin fiyar 
~ln&llt ayn!&lan yüıünthn t. · « ....-• -. larında son 'vergi tenzilatının piyasa 
•ıt oian d-el'in uçurumlan dof.dur - Y olC\'1 '88h>m.ıftun kati -olenık "ro- <Mitışlattına ve aynen aksetmiş oldu-
!lıağa, devletin siyasi vat:iyeıtini ~inin ~wbiti için ~itne• müdürii ğu ve bu ımktada ;a_içbir münakaşa 
te.ra;ııe, halkın .ffvlete olan itima- M~~fi Mall~sr 'Kiimrük °bq mii«ü· mevzuu kalmadığı görülmüştür. 
~tnı iadeye, te\te11iil "etb. rü Mmtf\fa N,sn ~e gümt\Hc muha"" K\tl\l'pan)'-alann sif maliyet fiyat· 
. Pıu·lirne('teh ekıeriyeti elma- ftıza ltl'ÜA\irü tiawM\ l*t~mbe CÜfltt ~arr j.le \ltnumi ma&faf hadlerinin h
.t•i• için dıt pelitika1a ait itleri Anklıiraya harebt ~lerdir. -tısat Vekale\inde .mütehassıs bir he· 
'ıtinci pline. alck llk ıpliad. ik - Ü~ idlt~İft 11\\:Hiijrleıri "C'!mtl tfi.İ· ~1 tanıfından ~tkik edilmekte 'Ol· 
tı.acU ve mali 4fleri dkeltmefe mi l'ÜWl'ftik ~ \nhnat"iar veke~ti He dulu aAlafıldığm<lan tlünkü içtima· 
~yultlu. V ur-ı-v $İftçiıi berç i- tkmat ~katt:ıtl'Mititı lbiır "'ul1'Mtilin 'da bu "ki maclde t\izerinde cılurulmn· 
~ilde yiizüyoNılu. Htdclimatiatle ifM-aktle flll>1lttca\ mplawtı de haar ım-.,tır. 
!tıütehe.aaıı -bir tnali~ tibi t•RHa· ob\JMıf'a~1attlıt. Gbar\ik Iİ~ lffne.n Ant1alc bun~n yirmi beş gün ev
._.,, olall ıffktor Stoy.diweviç, çift ataMMI~ ~"4lf ~ ha1t.bnde b~- ,~) perakende benzin &atı§ı lY<'Pan 
~nin huıuai 'bankeıerla tle.fete-e- f!l ..r~1ilderiM~ ':ıık~n hllbtfltr. iki bayiler §tmrin baz· mahallerinde pe· 
l\n b~lanm t•ıfiyeye '-tladı. İdllııe tnijjütltı\ 1\'1ftıfnıti.tl tek~ Mkfll(fe beınzin fiyatlarmı geçen ay
"- mak-ıatla birçek bftntat ye.p- ~tedi:r. lara nezaran litre başına k'ırk para 
tı, 1We111~tin tewaef i öle.n ~iftsi 11"ft%f'M ~tül:. tatahm:ian •er .kadar yiik&eltMiş olduklarından bH 
~-tkı reftlha pt\irecek çıju·ı -ç - de~kR rnü~lM·ın projede,yer ve- 'Cihetm -etki vaziyet~ne ircım münı· 
1ı, V4lballct H~ette tİcat'et tlN· -rilmemHİRe imkan «(>rülmem~in- <k\tn ()lup -olttm11ı~ı cickti bir su· 
~~~lwi y-..arken ,ift~inin İı - ~ doğ«uğu söylell~t.xfir. Ma· rette tetkik ve münakaşa edilmi§tİr. 
~"salltı•ı ilu ... c edecek 1*•1"1at" ·•\ Vıbl:i~t Aakarıultı ;yllpılacak .Şirket miimeasillerıi btı husustaki 
'"'-)1y) bUklu. Toprakı.zl&n. l'Op - ~tıdaf'l -M>AM M\~lacrektır. kl\ti cevaplarını bu~iin on ikiye ka· 
~ te•zi etti. Zirai koofteratifle - Bagün aaet 1 • • tiimtük baş •T belediyeve bildiroceklerdiT. 
l-, ıçt>k ~iyet verdi. Dokt.r r:ıi;dvrii Me.aie Nwi. gümrük nıa· K~ı •B,,....k ti.....-en 
~loyatline~ç '1ri yri iç.itnie •ulwte, hafau baş MiıidW-i Ha .. n ve h.m.n .... ,r lt•M 

~lıf 26 hükför.etle yelli tiıcanıt ••- vmvrn ıınüdürii Raufi ~ idare· ..,, 
1-.L - h Un\apanrnda dturan Muharre:n ~!eltti imalaclı. MemR"&eti .tn.in ~if(;ilik "'.,.te a1e191 b\M-osu· 

~üstrile .. tirmek huıuıuncla çok fl\H\ lııe~anhjtfKM bir ~ y•.,a· iı1minde bir e~am kızı l\.'1.akbu1eyi 
t'Yretlel' :ar~derek Yqoalavya. t'8k pro~ ~trıafmda son bir d;fa döverek öldiirtne'k suçile yakalan· 
,ı, hir Rur h&vali.i meyda-na ae - ntiir.ake~ bulunulacaktır. nı~nr. 
ti!"'t. 8utü11 YegOllavyamn Ze - ÇarŞMY'bR g-iıı\i tle veli Muhid· Kt7.m res~di diin morga 4<aldml· 
'-ltaa .havaliai bir maden mıntaka- ıcii" 08tij~dMıtn batkeR-lıiın& bH- •. ~ı§trr. . , E" 

'' olmu~uı:. Bor bakır maaenleri toplMltı ~leMk valinin ~oj~ ıM- Zeki i~ "°lis mernıuru Yusuf ve 
~\>rupa"m ikinci ttereceoe bere - rahncJatc.i .fikirleri •Ol"olec.Mttır. Mu&t-eftmın 1CUerini ısınn.ış. cfün ak· 
llelJi eir yeri iWch.aia «illi, demiı- A l L • ı. ı,., ~-l şam .adliyeye vtr,ihnişti-r. 
~e çelik için Yugoılavvanın 1'a - Zl, l ulr SQUlKQ l AL.TiNi ÇALDIKl'AN SONRA 

~ten it1taUt Yfl~~t& :m~y.~ 8 Yakalanditdan sonra poTie -- Edirn~aptda oturan Ali bir ya· 
e.lınaır.uhr. selluloz ıshhsalatı - 1 rının a·ıar:nı şındaki çocuğu ile caddede dolaşır-

~'ll artınlmasHe milli wridafaanın memur a • , b!n me,hur yanmiciterdcn GcmP.I 
1htiyaç!arına cevap verimeğe ıeırıfl ,. . . çocuiun omuzundaki maşallah ya· 
~'Jlantıuf ve 4ai ~nftstnti ~ok1 Sabıludılarian Kufl<>Z Nıyazı on t:ı1ı •ltıftt 36kmüll:. kaçarken bafk1: 
~vvet1enmi~tir. Yeni 'inıa olunlt.ft be§ günlük 'bir ınahkürn'i~tini dol· bir çocuk bağırarak .2\liyi haberdtır 
~~rrıiryolları ile memleketin her durmak Üzere ::a~ .~.l tarafından ar<'.· etmiştir. 
t,tafı bir al gibi örülmüştü:-. Yal·ı1 nıyo.rdu . Cemal kaçmay3 başlamış. Ali pe· 
~~t }'ollara bir 111ilyat" dinaT tarf-e- ZeMe ~""'1utt.n bnasini ~ü~ tinden koım~. yank~siciyi yaka\!t· 

1 •lrntştir. sabah yakalamrş1ar, karakola götür mış, yere attığı altını ulmı~tır. j 

, A~te,. 'ftritt. eltfJIMlli~t "~ m~dir. !Qml\I ~k&l»ı tak .dliy~ye tcs· j 
~ilt'ka\ çok bü~ktür. Aıgari maat 'Kuıgöt Niyazi 'karaltolda kol'ftİ!~r lim edilmiştir. 

.. 

!Sıcakiar başa mı! 1</anakflaı-ertı'elli 
vurugfir? Vapu! k:azag 

CUrmU me,hvl mat.keme- na'SI 0 dut! 
ler.I kuruldtlğu 9Ultdent?erl 

b~r rekor 
'Dlin 200 *iş~ S01 gllgB 

çekildi 
Cürmü meşhut kanunu tatb:k 

edileli on av oluyor. Mahkemelere 
dünkii knda.r vaka geldiği görülme. 
mişli. 

1\ lüddeiumumi bay Hi~rr ~ Son· 
el diin iki yi.iz kişiyi :sorguya çek· 
miştil'. 

Bunlar ;- -:ıı g:... ni.i eğlonr . erl.~
rinde rakı içip kavgaya tutuşanbr 
dır. 

1·9 şişe 'akı ·('en 

çahıı ~eyifle1 
Kocamus~.ı:.ı r-aşada otu:-:m ba· 

yan Nüzhet, koc.:- : Hakkı, arkad.aş
larından Rece;> ve Arif evvelki gün 
Floryaya gitmiş! , on dokuz ıŞİ§e 
rakı içmişlerdir. 
Akşam üzeri çakır k.eyif bir halde 

lrene binen mi.itenezzihin ikinci 
mevkie oturm.ışlc..r, şarkı söyleme· 
ye başlamışlardır. 

Kont:tol memuru yanlarına gelip 
de biletlerine bakınca ellerindeki bi· 
letlerin üçüncü olduğunu görmüş, 
kendilerine üçüncü mevkie gitmele
ı'İni söylemiş, aralarında münaka~a 
çıkmış, işe zabıta memurları karış· 
mış. tlördü de y8kalanarak !karakola 
götürülmüş, kontrol memuru ile za· 
bıtaya hakaretten maznun olarak 
dün öğleden sonra aördüncü !8.sliyt' 
mahkemesine çıkarılmışlarô.ır. 

Kontrol memuru Bekir şöyle de
miştir: 

"- Bunlar ikinciye oturmuşlar
dı . Üçi.inciiye geçmelerini söyledim. 
Y r buU dediler. Buldum. ~yağa 
ka1ktılar. Üzerime hücum ettiler 
ki.ihettiler. Yakamdan çektiler. Bu
mın üzerine polise baş vurdum. fo· 
lise de hakaTet t:ttiler. Kemiaer «el
di. Kedını Bakırköyde incUtdik. Ka· 
dm orada polisin ayaklarına 1ekrhe 
ile vurdu. Erkekler kalkan trene 
bindiler. Yeni mahallede troni tek
rar durdurduk. inzibat memurları
nın yardımı ile sarhoş bulunan mi.i· 
tecavizler indirilerek karakola götü· 
rüldi.i. 

Nezahat sorguya çekildi: 
"- Ren sarhoş cloğildim . Om

riimde ağzıma rakı koymadım. Jki 
evladım var. ikisinin de ölüsünii 
Öpeyim. Rak1 içmedim. 

Üçünciide ()"er yoktu. Memur 
kalkın dedi. Kalktik. ~üfür etme· 
dim. Yalnız fazla sinirli idim.,, 

Kocası Hakkı, Arif ve Recep sor 
guya çekildiler. Keyif halinde oldulc
larınr, çocuklara mtlli marşları öğ
retm~k üzere :şat\ı "Söyleôiklerini, 
şarkı faslına Floryncla başlayıp Ba· 
kırköyde nihnyet verdiklerini söyl~· 
(liler. 

Ye ilköy nahiye komiseri bay 7..e .. 
ki, rYevlet demityolları Bakırköy an· 
bar memuru bay 1 ayri, muzıka bao 
çavuşlarından bay Salahaddin ve iki 
inzibat neferi şahit olarak dinlendi. 
Neticecle zabıtayı ve memuru tah-

Son ~ ren yo:lJU,lfr 
anlatıyorha-

Çanul.."knlıcde ara hnrmuıda ' 
ima gelen hii•yi'1 <lrni1. ıl mza .. ınrn ı 
Likulına c.Jc, aııı ohınıı· akı:ı<lı.-. 

<;~nuKla lexll· hatan /1 tal) aıı lı 
ılıralı Copo • J>ino \P,puru lıakkın 
diiıı :.clıriıııiz<leki alı!&.aJur makanı 
gı•leıı maliıııı.ıta giirc.~ \~pıır tamam 
lıulımş ıle~ildir. Kaptıan kÖJJriisii 
ii:l:eri ıulc lıu I unnıalüatlır. Batan 
pıır acentt·li'ği tarafmdan Tiirk \ ap 
Kurt~mna fİrkeLine; henüz bir mü 
caal yapıhııamı~tı;. lamafilı tahh 
)e nıiitelıas ı;clan . diin vapurun 'a 
) etini tc l>İl etıne.k üzere Çanakka 
ye gitmi~ler<lir. 

Çanal"kdlede kalarak izahat ,.er 
f p:ınyul gemi inin kaptanı Kıalya 
dün ehrinıizc gelnıi~tir. '\ ak'ayı fİ 
le anlatmıştır: 

- Ren kaınarada)·nn, miithi~ l 
sallantı (luyunca ınfüa<lenıe oltlu 
nu anlaılnn. Gih erteye çıktığım 
tııan 1tal) an 'apunınun karaya d 
ru gittiğini 'e sn a1mağa ha,ladığ 
giinliiın. Sônra Qanakkalcde beni a 
koydular .. ,, 

Dün naf ıirta vapurile üç ) ol 
daha gclmi~tir. Bunlar Gulınar, '\ 
ral e İsmet Paşa "'ız enstitü,.ii di 
ıııua'll imidir. 

lldtan Capo - J>ino vapuru yole 
]arından Loui De J•'rance keıı<lisi 
konu~ttn lıir ı:arkada~tnuzll lıatli~e 
.föyleoo hiilasn etm~tir: 

- (esim çckİ)orılum. Bir ım 
nUrrıüzde hir vapurun l?el•liğini g' 
rliim. Eınıfıma bakıp hir~ey ~i;~ lcııı 
ğr. nıeyılan lııraknıadan hiziın 'ap 
run id<lctle ~ar ıl•hi;ını 'e ölıür 
pnrun ttocloslanın lıizim 'apura çar 
tığını giirdiim.,, 

)" olcular~an diğerleri de lnft. 
vapur ac~ntcliğine nıiiracaat e8cı 
~arar ziyan j .. ıemİf 1er•1ir. \' npırr 11cr 

i. hunu te~it etmeğe ~irmtilik iı 
kfin ~Hnncmiştir. 

Mftleft'l'tfh 
(()snıan,•eY< c Celiilpaşa hanın 

oturan 'komi 'onı·u na .. an ~'alı in , 
ZC\'c. ~ İ ·eri I~ ınfülhciumuıııiliğf' m 
rnc·a:ıt cltn& ·)ni" Fn~ıri 'e Atklull 
rsnımilc iki ki::inin kendilerine miit 
nı ltiıl llt•falar ~111~' m•arak ar.ı iılf 
Mklef"ini' pıı.ra;ı 'crmc\İnı·c ölfü 
te tdu~iıl cllikle~ni h:lıli~nıi~!cr(lir. 

luluflalı "runani tana ı:gitmi~. 
orahan 'c ımnra l'hmı;amm , ii'kır. 
tııııkanıl:ıra ilı1)8r n~kt'upları t;i;nde 
re· in an 'Ta1ı :n ifo karı~ınııı ca 
hık ~ aptıl.:larmı lı?l<1irmi~tir. 

7 .. alııta memnnannrn iki lndaııh 
ri , iiren 1kı taki,>lcn nNİ('C .. ·t#ıde 
ni Fa~ıri, li Va. fi, Osman , n'Jlı 
1111ı:1ar:ıır. llir ıııüddet w~ı Arar 
lanhula sel on Ab<)u lla1ı da l ' onani 
lana kac·arken tutuhnu hm . . 

ıklirden dolayı Netahat 28 lira koca
~ı Hııkk; ~ir lira para cezasına mah· 
küwı t-dildiler . l>olatulirH.1ılar ,fiiin lhirinı·ı n!ti') 

•·t•zıt nıalıkemes't11t• 't>ri1rn~tM-lfiirr. 
l\l:ıznunlar ıı+tçlıtl'f'ftı inkar btıi 

lf"r 'c lıfüliı-c etı af mda 1'ek 'bir ~r'I ti 

Yeni ronıorkiJı leı (/el- (lnlıi ı.ii~iff'Wtrmtcktr Re ıstar ctmi~lı·rcli 

Arifle Rccebirt beraatlerine ka" 
ar Verildi. 

• b Ma7.llunlarllllft '~n1l: biri crhi"fıt hı 
Ollye aş/adı rakılııHft.r. ·O'~crle-rinm ttnrfr~m-t.lti 

Lima'n idaresiınin Almanyaya "Sİ' nna me,4rnfon de' am -ohm:ıt-nf.."1tr. 
pariş etmiş olduğu .romorkorletden CMılkerlft .U~e :tt~ 
birinci-si dün limanımıza gelmiştir. Galatac!ıa oturan Erzincanlı Gü~i· 

Bu romorkör., en son ve en asri ..zar isminde ıbir kacltn kaWieşi Ati\ i 
tcc-'hizan ihtiva etmekle olup 40 b:n öldi.iren Kazımı tabanca ile vurenı.x 
lir~ya mal olmuştur. ö'Wiinnüstii. 
Romorköriin, gümrul\ 'tfluamele.:,İ- Cüli~arm muhakemesine dün sa· 

diin Yaprlınış, ve deniz ticaret mi.i- bah ağır ceza mahk~mesindc dcvaın 
dürlü~i.ine kaydedilmi~tir. edi'hnis. t~incan zabıtasından gelen 

Ismarlanan diğer motörlerefo•t bir tezk~e okuhmush.ıl'. 
ikincisi üç ~ün üç-ünC'i.i!li bir hafta Muhakeme, ~azn,;.tn Aliy:i i>\-diir 
~onrn l iın;rnınw·n ,..el,.cektir. Buw ili.iği.ine dair hukuk ır.~C'hkt:mrsİ'tlÔf'n 
lnr da 3S ~le 35 bin lira)~a mblo1· lknrM" a'hnnta~ı 'için ba~ka t'Üt«! 'hn-..:ı· 
ınaktndır. kılmtıtır . 
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, kl l Büyük lıarp sönıiiiJa lstanbulda haşlıyan macera 
Hitler ve Göbbels in nutu arı K d. M·ı . . t d k. v· lı 

"Almanya kendini müdafaa edecek kadar kuvvetlldlr,, or } } OVJÇID rupun a } ıyana 

"~~1::1~~~u~u•~ur~~~1ı~.~~~~~nın~o~u!:~~~~:: dansözün bir paşanın konağında 
Cumhurreisi ve Başvekili Hitler Vur gresi bu sabah Hitlerin ve bütün Al- • bu•• yu•• yen çocug.., u ·' 
tembergde parti şefleri-nin vilayet man nazırlarile sefirler heyetinin 
kongresi toplantısında bir nutuk huzurunda açılmıştır. 

söylemiş ve bu nutukta son Leipzig Kongrenin fahri reisi ve Alman Viganada görülen iki anne arasındaki 24,000 şilinlik dava, oıad8 
• 

hadisesine temas ederek şöyle de- kısmının reisi F orvein, kongreyi 
miştir: açarken insanlığın menfaati namına bir sansasyon teşkil etti; şimdi de buı ada biı şahit dinlenilecek 

.. Bu defa yapılan tecrübeden al- istihsalutm çoğaltılması lazım geldi- Jd 1 
dığımız dersi bir daha unutmayaca· ğini söylemiştir. Bu adamın çocuğun babası olduğu ileri sürü ü. 
ğız .. Bu gibi ahvalde bundan sonra Goering, Nasyonal - sosyalizmin 
kendi kendimizi Almanyanm hür- muvaffakiyetlerinden bahsederek 
riyetini, şerefini, emniyetini kendi Alman milletinin sulh arzusunu te· 
kuvvetlerimizle müdafaa edeceğiz. barüz ettirmiştir. Hatip Kızıl İspa11· 
~ilaha çok şükür ki bugün artık yanın son tahrikatı karşısında Al
kendimizi müdafaa edecek kadar manyanın İttihaz ettiği hattı hareke· 
kuvvetli bulunuyoruz. Bu defaki tin bu arzusunun bir ifadesi olduğu
hadiseden çıkan karar artık mutlaka nu kaydettikten sonra şunları ilave 
tatbik edilecektir. Şu veya bu devlet etmiştir: 
adamının nutku, yahut parlamento· .. Almanya, silahsızlandığı zaman 
larda söylenen sözler bizi kararımız- dünya kendisini taklit etmemiş 0 ]

dan geri çeviremiyeccktir.,, duğu için bugün müthiş surette si-
Aym mesele hakkında propagan- lahlanmaktadır. 

da nazın Göbels de şu sözler ile Al 
maksadını ifade etmiştir: man milletinin iktısadi sahada 

"Bugün artık Almanya 1918 sc- yaşaması ve refaha ermesi için, mem 
1 leketin mübrem ihtiyaçları tatmin 

nesi i e 1930 senesi arasında olduğu edilmedikçe, Reich hiikümeti mÜ'J· 
gibi her fedakarlığa katlanmağa ı 
hazırlanmış meleyen bir koyun de· temlb eke meselesine nazarı dikkati 
"" ld Al ce etmekten vazgeçmiyecektir. gi ir. manya kuvvetli, icabmda D k 
kendi şeref ve haysiyetini müdafaa· 0 tor Şaht, bundan sonra Al-
aya, muktedir bir memlekettir. manyanın yaşaması için bir saha 

bulunması ve harp malzemesi mese· 
ALMANYA N1Ç1N l · · h I 
SİLAHLANIYOR? esının a !edilmesi lazım geldiğini 

Berlin, 28 (A.A.) - Beynelmi· 
anlatmıştır. 

lngiliz - Alman men
faati çarpışıyor! 

lngilleıenin demir aldığı Bilbao Nasyo
nalist/erin eline geçince 

Madenler Almanyaya mı satılacak ? 
Londra, 28 (A.A.) - Havas 

ajansının muhabiri bildiriyor: 
Demir madenleri İ§letebilmek 

için Almanyanın, İspanyanın nas· 
yonalist olmasını arzu ettiği Hit· 
lerin dünkü beyanatından anlaşıl· 
maktadır. İngiliz hükumeti de de· 
mir maden satın almak niyetinde 
olduğu için bu beyanat, Londrada 
nahoş bir tesir uyandırmııtır. 

hüviyeti anlaşılamamış bir tahtel· 
ba);ıir tarafından torpillenmi, ol -
duğunu teyit etmektedir. 

Tebliğde İstik§af tayyareleri -
nin tecavüz mahallinin cenubun -
da 5 harp gemisinden mürekkep 
Alman filosunun mevcuaiyetini 
müşahede elmiı oldukları ilave e
dilmektedir. 

ALMAN GEMiSi YOKMUŞ 
Berlin, 28 (A.A.) - Salahiyet

ler ta§ıyan mahafilde beyan olun
duğuna göre Valencia hükumeti -
ne ait Polas vapurunun torpillen
diğini bildirmiş olduğu yerin ci -
varında o esnalarda hicbir Alman 
harp gemisi bulunmuyordu. 

Bilbao, cümhuriyetçilerin elin· 
de bulunduğu müddetçe Bask de· 
miri satın alan İngiliz ithalatçıları 
bu şehrin asiler tarafından zapte
dilmiş olmasına rağmen demir sa
tın almağa devam etmektedirler. 
Bir müddet evvel Sa!amanca hü -
kumeti satışın serbestçe devam e
deceği hakkında lngiltereye her 
~~rlü t~minatr vermişti. Fakat şim ------------
dı lngıltere hükumeti, Hitlerin Suriye Başvekili ve 
beyanatından sonra Franco hüku-
metinin ilk tarzı hareketini değiş- yüksek komiseri 
tirip değitşirmiyeceğini veya hiç gittiler 
olmazsa Bask mmtakasındaki sa· l 

.. d } ki giinrliir ~dırinıizde bulunan, tış musaa e erini mühim mikdar· 
da azaltmak niyetinde olup olma_ Suriye lfa§vekili B. Cemil )liirnüm 
dığmı dü§Ünmektedir. ile Suriye fc, kalfüle komi~cri Kont de 

İngiltere hükumeti şimdi Bil _ fartel cliin Toros ekspre.ile Suriye· 
bao konsoloshanesfoi yeniden te- ye p;itıniı;;Jerdir~ ~ "' 
sis etmekte istical göstermekte -
d . F k S 1 Ankara, 28 (Telefonla )- İetan· ır. a at a amanca hükumeti. 
ı 'it · hıılılan a'-·rılan Suriye Raş\'ekili R. ngı erenın nasyonalist mahamat ,; 
tarafından verilen pasaportları Cemil Miirdiiın ile F'ran~anm Suriye 

b dd d . {r., kaliiılc komi. eri Kont de i\lartel mute er a etme ı~i bahanesile 
' d' k d l 'l' k T"ro ek ıırc-.ilc im ik§aın ı:elırinıiz· şım ıye a ar ngı ız onsolos · " 

hanesinin tekrar açılmasına müsa· den gcçerrk Suriyeye doğru yollarına 
ade etmemiştir. dernın etmislerdir. 

KiM TORPiLLEDi? 
Valencia, 28 (A.A.) - Milli 

müdafaa nezareti, Cabortaroi Ca
bopalos vapurunun Alicante'ın şi
malinde İf ach burnu açıklarında · 

( y· azımızın çokluğundan dolayı 
Ege Ka ıq~ac:ı tefrikaımzı koyama
dık. ihiir clilniz. 

{Üsttflraf ı 1 incide) 

ri§irken, ıahidin, mevzuda en 
mühim rolü oynıyanlardan biri ol· 
duğu ileri •Ürü/düğünü de, bilhas· 
•a belirtelim ve ondan aonra, ge· 
lelim bu merak uyandırıcı mev • 
zua: 

1918 senesinde İstanbul .. Dün
ya harbi, sonuna yaklaşıyor. Eylulj 
ayı .. İtilaf devletlerinin askeri kuv 
vetleri ıehre ayak basmak Üzere. 
Bu vaziyet, muhtelif neticeler or • 
taya koyuyor. Bu arada, harp se
nelerinde lstanbulda temsiller ve
ren Kordi Miloviçin Primadonna
sı bulunduğu Viyana operet tru · 
pu da, lstanbuldan bir lln evvel u· 
zakla~mak telaşında. Önce "Car
da~fürslin,. rolünde tanınan ve bu
nu müteakip latanbulu kasıp ka -
vuran, harp zenginlerile a~m ve 
aykırı maceraları dillere destan o
lan, ellilik banknotlar tutuşturula· 
rak sigarasının yakıldığı, kendisi
le beraber yatılan yatağa yüzlük 
banknotlardan çaraaf ve yorgan 
serildiği ballanc1Trıla lıallandırıla 
anlatılan Kordi Miloviçin trupun
daki gene bir dansö1, fııtanbulu 
üç gün içerisinde geride bırak -
mak çaresizliğinden en çok üzü • 
lendir. 

Sebep? Gebedir! Handise do -
ğuracakhr. Burada tanıştığı ve bu
luştuğu birisinden gebe kalmış • 
tır. Fakat. o kimse, babalıihnı ta
nımıyor. Kendisinin bu halini dü· 
ıünecek kimse yok. Zaten öyle 
hayhuylu bir devre, ki herkes ken· 
di tasasmda. Yees içerisinde çır -
pınan genç dansöz, önüne scelene 
gebe olduğunu, handiyse doğura
cağını ''e çocu~un baba~~~u~, ço· 
cuğunu tanımak istemedıgım an -
latıp duruyor. Boşuna! 

Bu aralık, beklenilmedik bir 
şey; kesenkes bir mucize! Evvel -
ce sahne san'atkarı olan ve sonra
dan sahneden çekilerek bir pa -
,anın konağında ev işleri~i .~dare 
eden bir kadın, genç dansozun ne 
müşkül vaziyette kıvrandığını işi
tince, memleketlisine acıyor. Ken
disinin konaktaki mevkii, hayli 
mükemmeldir. Gebe kadına, elini 
uzatıyor, doğuracağı çocuğu yanı
na alacai?ını, ona bakacağını müj· 
deliyor. Bu müjde karsısında fev
kalade ıevinen Viyanalı dansöz, 
üzüntüden ve .. çocuktan kurtulu -
yor! Doğurmak üzere olduğu için 
üç hafta lstanbulda kalmasına mü 
saade edilen genç kadın, dünya -
ya getirdiği çocu~unu, kendisine 
el uzatan kadına bırakarak, Avus· 
turyaya dönüyor. 

Avusturyaya giden anJ1Pnİn 
Türk;yede kalan cocuğu, oğlan -
dır. Kendisine Erih isn}i konulu -1 
yor. Patanın konağında ev ifleri.ni ı 
idare eden N., çocukları fazlasıle 
seven bir kadındır. Onu iyi yetiş-, 
tirmeğe çalmyor. Konakta. itiba~ 
sahibi ve dolayısile de halı, vaktı 
yerinde olduğundan, Fransız bir 
mürebbiye ile İngiliz bir muallim 
tutuluyor. Bunlar, küçüğü evde 
yeti~tiriyorlar. Diğer taraftan, bi· 
raz büyüvünce de lstanbulun ta -
nınmıf bir kollejine yazdırılıyor. 
--~ 

tll• Çocuk, bu suretle ~edi yatma O zamana kadar N. in soyadını • 
bauyor ve o aralık da paşa mer - şiyan Erih, Budapeftede re.5~~ 
hum oluyot. Konaktaki işi bu su - muamele yapılarak, ismi, annesı 
retle biten kadın, evlat edindiği nin soyadile tesçil ediliyor. 
yedi yaşındaki Erihle birlikte, Is- Erih, bir müddet de annesinİJJ 
lanbuldan hareket ediyor. Maca - yanında yaşıyor. Sonra taliın '°~ 
ristana gidiyor. Yedi sene içeri - terbiyesi için bir mües!eye yerlet, 
sinde bir defa bile çocuğunu ara - tiriliyor. Bu da, hakyerinde bu ~0, 
yıp sormayan dansözün izini bul· cuk yüzünden biribirlerile çekı • 
mağa başvuruyor. Cünkü, !?İmdi şen her iki kadın arasındaki ~ 
mali vaıiyeti, birdenbire sarsıl - kişmeyi hararetlendiriyor. 24,~: 
mıştır. Fakat, bir türlü izini bula- şilinlik dava duruşmasının bu d 
mıyarak, gene çocuğa bakmağa çüncü senesinde, her iki kadın ~ 
devam ediyor. biribirlerini isnatlarla hırpalıy~r 

Kadın. Erihi Budapestede bir lar. Çocuğun bir talim ve terbıyt 
liseye kaydettiriyor. Kendisine ha- miies11esiııe verilmesi lüzumu~0l; 
kanın mali vaziyeti sarsılmış ol - 15 sene yüzvermesinin neticesı 0 

makla beraber, küçiik talebe, ge· dui?unu ortaya atan anneye ka!~: 
ne tertemiz giyimlidir. Yemesi, iç· Erihi cvlnt edinen kadın da, bılB. 
mcsi, yatıp, kalkl"le.sı da yerinde Ms çocuğun annesi taraf mdan Y~9 ve yolundadır. Mektepte lisanlar nına alındıktan sonra geçen • 
öğreniyor, programa göre tahsi - sene içerisinde bozulduğunu orl3 

lini ilerletiyor. ya atıyor! d'' 
Aradan bir müddet geçince, Viyanada hakim Dr. Frişin gör ~ 

kadının paşanın konaiiındayken ğü bu sansasyonel davanın 25 ftll. 
biriktirdiği para, büsbütün suyu - ziran cuma günkü celsesi, bilftll5• 

nu çekiyor ve bir İş tutmak çare - sa hararetli geçerek, işte bu ce~se. 
sizliğini hisseden kadın. ~cyyah de dava yeni bir safhaya girnı•t 
tercümanhğa ba,Iıyor. Arttk ço - t~r. . f,• 
cuğun da para kazanması lazım - Bu cclıede, çocuğun anneıı, • 
geldiği neticesine varıp, onu da rillin babasının babalığını taf1' Jı 
bir otele kapılandırıvor. Çocl'!k, mağa karar verdiğini ve baba htJt' 
birkaç lisan bildipinden, bu sa - kil~ tazminat vermcği taahhiit ea 
hada işe yarıyor. Bı•dapeıt~e otel· tiğini bilclirmigtir. Ayni zamarıj ! 
)erinden birinde ufak tefek İ§ler · Vi:ynnnva gelip çocuğunu -bit İ( 
de gC\rsonluk ediyor, getir, götür la ziyaret ettiğini ve kerniııı~ JI 
hizmetinde mekikdokuyor ! tanbuldan hediyeler getirdiğif1lbtt' 

Bir tara.ftandan da hala cc"'u· bahse katmıg!ır. Şkimcli n;rc1,~etı' 
ğl.'n annesinin izini arıyan kadın, lur.duğu 11ualıne ar§t a, • 
nt.hayet 1932 de. çoktandır aradı- latanbuldadır, orada ifadesi al!~ ı 

- b •.Jd' t 't d cektır.ı ğı izi buluyor. lstanbuldaki genç sın; u ıa ıamı eyı b ~ e . rrıif • 
dansöz, aradan geçen müddet içe· diye

1
rek bir adrea .ter,. ı~ ~1'/,ıatf 

risinde iki defa evlenmittir. İçti- tir. şte temmuz ıçerı:;ın e V'r~ 
mai mevkii. kayda değer derece . bul hakyerlcrinden birinde, t jj' 
de vükselTi~tir. Viy~na sosv-t .. - na l1ahyminclcn gelen istinabe ff1 , 
sinde tanın~ış bir simadır. Erihi zc.~keresine göre dinlenilecek o 
evlat edinen kadm. çocı:ğıJTt ar.ıne- lan mühim şahit btt.dur! , 
sine giderek "artık coc,\ğunuzu Şimdi on doku·ı yaşında bu~ef 
alınız ve bıınca senedir kendisi i· nan Erihi evlat edinerek .on bıl 
çin bir havli masrafa ızirdiğimi, e· yafına kadar büyüten kadın, ıf• 
mek verdiğimi gözönünde tuta - yeni safha karşısında şafalaıt' l' 
rak bana tazminat ödeyiniz!., di· sonra kendisini toplayarak "o hll. 
yor: Fakat, kadın, oralı olmuyor! de., demi§tİr "kendisinden dad~ıı 

İşte, bunun üzerine de, "ya · cıyım; hem anadan hem baba i' 
bancı çocuk .. için on beş sene hay tazm · nat isteğindeyim!,, ve sıcll 
li masraf edip emek veren kadın, sıcağına istidayı dayamıştır! 

0 
ıı 

Dr. Rişard Smetanayı avukat tuta· Viyana gazeteleri, bu dnva llp 
rak, 24,000 şilin tazminat i~~eğile bahsederken merhum paşa.ile ~d~ıı 
protesto çektiriyor ve ~e~e. hır ne· aeneleri";de ~stanbula gel_ıp gı ~. 
tice hasıl olmayınca, ıhtılaf, da : Kordi Mılovıç trupundakı dan~ • 
va şeklinde hakyerine geliyor! zün ve ilk kocaıile, şimdiki ~kııı t' 

D Vda 130 w.ilin üze - ci kocasının isimlerini hiç zıl<re • 
nvacınm a "' . l d oeıJ 

· d t .., hesaola on bıs• ıe· mıvorlar; son zaman ar a Ç Jeti 
rın en yap ıgı ~3' - - b b 1 - k b 1 tt"'jno 

• · 24 000 şilin istemesine gun a a ıgını a u e ıg Je• 
~e ıçınE 'h'~ annesi de Dr. Hayn- lr.ıhsedilen kimsenin ismi ot· 
.ahrsRı, fr~ ı ... ,l,at tutarak davacı - şimdilik - ifşa olunmur.ı' 

rı ay ı an . .;~ . y 1 .. .. . • t eol 
kadının 1918 de cocuğu "evlat e - a nız çocugun oz ısmı nlat edi • 
d . d' ..... · kendi isteg"'ile bu va - mekte, onu İstanbulda ev ,(ı 
ın ~gı., nı, d · · · d 'lk bil 
· t' t a koymasına göre de nen ka ının ısmının e ı 

zıye 1 or ay · 1 k d' f 
b k ak tama mile kendisine ışaret enme te ır. de ona a m h · iı 

ait olduğunu, bundan dolayı son· Bununla beraber, şe rını "el 
radan böyle tazminat isteme~e ifadesi alınacak ad~mı .. e~ e~a • 
hakkı olmadıFını i!eri si_iri!yo;~.u.sj b~labil~ce~ gazetecı, .., butun abİ • 
telik, çocuğu fena yetıştırdıgını, vıyetlerı hır anda açıga . vur ttl' 
şımarttığını ve fazla yüzvererek lir; ..... Viyana da herkesın m~.ı~
tembelliğe alı~tırdığım muahaze mu o1mıyan k1Smı da lstanb l b' 
sebebi olarak ortaya atıyor ve "za- herkese anlatarak, sansa~!o~e r,l 
ten bu sebeple cocuğu dah'1 faz· anlatı~ rekoru kırıp ...... ustun~-~ 
la yanında bırakmak niyetinde zeteciliğini gösterebilir! meY 
de~ilim !,, diyerek, geriye alıyor. açık! 

Sünnilik ve Şiilik çarpışmalarını MEZHEP KAVGALAR1 
bütün kanlı safhalarile anlatacak J 

olan yeni tef rikamzz: 
Büyük katiller, bir mağarada kaybolan son imam, öldürülen 300 ceset nasıl 
aslldı? Saray ve saltanat entrikalarile Anadolu isyanlarının hakiki sebeplerı .. -
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Yazan: Tltayna - 23 - çeviren: Vlr Gül 

Gemide beş tayfa ,·ar. Hepsi. kürek mah
ktlmu. Biri Kral oğlu imiş. Karıs~nın 

kolunu yediği için iki sene ktirege 
mahkum olmuş ... 

Gemiler, boydan boya ağaç d.i
kilmi§ olan nhtım boyunca, uykuya 
dalmış kuşlar gibi, duruyorlar. Ba 
um, bu kuşlardan biri kanatlarını 
açıyor, uykudaki sürüden "a~.rıl.~ -
yor ve Motu Huta adasının onun-
den kayıp gidiyor. Sonra açık de· 
nize çıkar çıkmaz yelkenler şişiyor, 
gemi §aha kalkıyor. 

Geminin yaftasında şöyle yazılı: 
"Roberta yelkenlisi; kaptanı: ,, . 

Vinnie Brander; mensup olduğu 
liman: Papeete: Gittiği yer: Mace· 
ra. 

Okyanusya denizlerinde geçirilen 
eski macera günleri belki geçmiştir. 
Belki artık keşfedilecek ada kalma
mıştır. Oraya ayak basan ilk Avru· 
palı olmak ve kralın kızı ile evlen· 
rnek - yahut ateşte pişirilip yamyam 
lar tarafından yenmek - ihtimalleri 
yok. Fakat deniz yine o deniz. 

Dalgalar yine öyle vahşi hayvan
lar gib şaha kalkıyor, rüzgar yelken
leri aynı şekilde şişiriyor, gemi aynı 
şekilde dalgaların iizerinde kalkıp 
iniyor. 

Meslek itibarile veya tesadüfen 
gazeteci olanlar, Papeete de üç gün 
kalmakla Okyanusya hakkında bir 
çok makaleler yazabilir. Yazdıkları 
rnasa başında şişirilmiş şeylerdir. 
Bunları okusalar yerliler omuz bile 
ailkmeğe tenezzül etmezler. E_~sen 
gazete okumazlar ki onlar. 

Bazıları da yalnrz T ahitiyi gör 
tnüştür. T ahiti O!:yanusya adalan
tun icinde en az güzel olan adadır: 
Orada hayat kapalı ve mahdut bir 

. Çerçeve içindedir. 
ıb ı akşam. yarın sabah .ıçine 

l'' cleceğim "Marti,, yelkenlisi-
r in siyah bir gölge halindeki şeklini 
ı:-~:~tan görüyorum. 

Hava güzel. Buraların 'Allahı be
ni seviyor. Böyle müsait havayı ay
J:ı,.ca beklerler de bulamazlarmış. 

Ben bunlan düşünürken kapı ça
l:ndı. geminin kaptanı geldi: 

- Gemide yer kalmadı, dedi. 
Yolcu alamayacağım. 

Sordum: 

lıfıu11111ııııımrıı11111ııııırııııııı1111111ııııııı111ıı1111111Hl!t1ttırııııı11111ıı 

Sağl ık 

Servisimiz 
BUSUs1 doktorumuz Pazartest gtlnlerl 

aaat on ~ buı;uktan ytrmJye kadar ga• 
zetemtz idarehanesinde, Cumarteat günlen 
de aaat l4 ten 19 a kadar ı..a.ıeıı Tayyare 
aparumanJan lklııcl daire Uç numarada 
daJma okuyucularımızı yedi kupan muka. 
bU!nde kabul eder. 

Ayni şekilde' diş doktorlarımız da oku• 
Ytıculanmı:ı:ın emirlerine hazır bulunmak. 
tadır. Diş doktorumuz Fahrettın Dl§men 
Parmakknpı IstıklAI caddl!slnde 127 numa
rada pazartesi günleri saat 14 tıe 20 ara. 
etnda bulunduğu gibi doktor Necau Pak· 
Dl de Karaköy Mahmudiye caddeS1 1-2 
ı:ıurnarada salı ve cuma gUnJerl ayni saat
lerde okuyucuıanmızm dişlerine bakacaJ.. 
lar \•e ufak tcdavtıertnı yapacaklardır. 

Ayni uımanda Bcştktaş tramvay ca~ 
desi Erfp apartımanmda s!lnnet<;I EmJn 
Fidan muhtaç okuyuculannuzm çocuk 
lannı ıUnnct cdccckUr. 

Aynca Aksaray Pertev Eczanesi ya. 
btnd3 852 numarada BÜJlnctçl ve sıhhat 
lllemuru Nuı1 Eşsiz h."URUN doktorunun 
•ereccgi enjckslyonlnn tıcheriol yedJ ku· 
l>on mukab!Ilndo ve abonelerimize eo eh. 
"'en şeralUe c;ocuklannm süıınet ıımeıl· 
l'elerinl yapacaktır. 
laıınıertnl yazdığtmız doktor, dişçi ve sQn• 
tıetçUere müracaat ederken KUR~'un 
~et kuponundan yedi tane g!5Ulrmek 
llznndır. 

- Yoku alamayacaksınız, pek· 
ala. Gemici alamaz mısınız? 

Güldü. 
- Peki, dedi, tayfa olarak gel. 

Bizim ihtiyar bir aşçımız var, ona 
yardım edersin. Scnra da, herkes gi
bi, nöbet beklersin. 

Daha şimdiden seyahate çıkmış 
gibiyim. Gideceğim yerleri ne b~r 
Amerikalı seyyC\h görmüştür, ne tı
caret için seyahat eden bir tüccar 
ne de memuriyete gönderdilen biı 
memur. 

Allahaısmarladık. T ahi ti! 
:(. 1(. 1(. 

"l\.1arti,. 50 tonluk bir yelkenli 
gemi. Ağaç kütüklerinden, kaba bir 
şekilde oyularak yapılmış. Fakat da
yanaklı olduğu belli içinde istirahat 
temini için en ufak bir şey bile yok. 

Güvertede ayaklarımı iki yana ger 
miş, duruyorum, uzakları seyredi
yorum. rvfartinin, dalgalar arasında 
inip kalkan yahillere bakıyorum. 

Sabah sabah sokağa çıkanlardan 
beni gemici kıy af etimle gören bile 
olsa gemide bir kadın var demez. 

Arkama beyaz ketenden gömlek . 
ve pantalon giydim. Bunları d\in bir 
Cinliden aldım. Ayaklarım çıplak; 
ıo;andal var. 

Biraz evvel, gemi ile rıhtım ara· 
sına uzatılmış ve basınca esneyen 
tahtadan, seke seke çıktım. Ellerim
de paketlerim var: Sağ elimde tu
valet eşyam, değiştirmelik bir ka~ 
elbise. Bunların hepsini bir "pareo,, 
nun içine bağladım. Sol elimde de 
pandanus hasırından şapkam var: 
Üzeri yabani portakallarla süslü. 

Güvertedeyim. Fakat, arkama az 
bakıyorum. Gözlerim ufukta; meç 
hul diyarlara çevrilmiş. 

Gemiciler ayrılık hazırlıklarına 
başladılar. Gonradın romanlarına 
yakışacak gemiciler bunlar. Beş gc· 
mici, bir de aşçı. Hepsi mahkeme ta· 
rafından küreğe mahkum edilmiş: 

Şu. kral oğullarından, Mahiti. 
T uamotu da sedef avcısı imiş. Ka· 
nsmın kolunun yarısını yediği için 
iki sene ktireğc mahkum olmuş. 

Şu, Mari. Genç bir ilah gibi gii
zel. Daima neşeli, yüzünden tebes
süm eksik olmayan bir delikanlı. Ba
zusundaki kuvvetin eseri olan bir 
suça mahk\ım. 

İçlerinden. iki tanesi çalıştıkları 
bir vapurda ısyana kalkıp haydutluk 
ettikleri için mahkum edilmişler. 
İkisi de katil ve hmıız oldukları hal
de çok yumuşak başlı görünüyorla'r, 
sevimli bir halleri var. iyi terbiye 
görmemiş koca çocuklar . 

Geminin ikinci kaptanı Ono, kr 
sa boylu, ihtiyar bir adam. Fırsat 
buldukça içiyor. Tam bir gemici 
çehresi: Giineşte, gözlerini kırp
maktan yüzü Öuruşuk bir meyve 
halini almış. 

O da yirmi yedi senedir mahkum· 
muş. 

Çarkçı esrarengiz bir Japon: 
İ\ femleketi g_ibi. T ahi ti tabiyetine 

geçmiş. Gözlen, memleketini ve bu
ralara nesıl geldiğini hatırlamıyor 
gibi. 

Bütün bunları idare eden F ransalt 
bir Fransız. O da romanlardaki kap
tanlar gibi bir kaptan: Boğuk sesli, 
mavi gözlü, saçları fırtınalardan 
ağarmış. yüziiniin çizgileri gemilere 
di.işman kayalardan daha ııert, kalbi 
çiçeklerin tozlarından daha yumu
şak. 

(Arkası var) 

Radyo Müsabaka Kuponu 
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ısım: 

Adres: 

5 - KUR UN 29 HAZİR.Aı~ 1"37 

···~ı· -- Çocuğunuzu hangi 
~~---------~~~~-----

okula vereceksiniz? 

San oku rına 
nas 1 girilir? 

Cemil Bil.~el 

üniversite rektörü 
Cemil Bilse( 

Universitemizln dört yaşını 
bitirmesi mUnasebetlle 

Sağlık hnkımırıdnn e,·. giyecek 'e 1 
)i~crek lıakkmda lıir e' kaıln · ıııa. hir 
ı111rıc) c lazım olan hil~ilcr Hrilır. ~o
cıık lıakıını u ... ıılleri ii~rctilir. 

İ lıtiMts sııbcleri: 
Kız Eıı;:titiilcrintle iki ilıLiı:-a· fll" 

hc:.i ':ırılır. 
a) Hiı.:k İ \'e (liki • 
h) 1\1 oıl ıı 
Talel.c, iiçiincii sınırtan itibaren 

istidat ,·e nrzıılarıııa p;iire hıı ı;uhcler
dcn lıirir11• n) rılır. 

a - Biı.;ki 'e llikiş şu\ıe;;inc a) rı
lan ıalelıe; çol'lık ellıi-.elcrinılcn ha~
lıyarnk rnnııtolara kadar hiitün katlın 
ellıi~cleri fücrirıde ilıti;:ns yapar. di
ğ<'r dcrslt'rİ de göriirlcr. Muhtelif nıeseleler 

hakkında izahat verdi h - ~fofln fuheJne n)rılnnlnr; 
lıcr tiir1ii kadın ve çocuk §apknlarile 

Üniııcrsite rel.-törii B. Cemil lJif· 1alıii 'c fnııtazi çiçekler iizerimle ilı-
sd ders "ılwm bitisi miiıw c1'ctilc O- · l J ~ tıısa_ yapar ar. 
11iı·ı•rsite\·İ v<ı Ürıiı•cr$İfclil<•ri nlfilar Çnnıalıır, kemerler. <lt'ri ve fötr 
efor C<lcr; m11lıt,•lif mcs,•lrlcr lwhlmı- i~leri, e ıırp, yaı;tık, nhajiir ~ilıi her 
da ~11 izahatta b11/11nmu.~t11r: tiirlii kadın \e ev tez)inatını da a) rı-

''- Üııi' crı;ite lııı yıl ikinci te§rin ca giiriirlcr. 
sonmHln diinliiııcii ya~ını hitire<·ek- Talt•lıe ]ıt'rlınn~i lıir yardıma ihti· 
tir. r'aknt l'J:~:J hiriııci ıler.s yılının )8Ç hi _ctııwderı kendi haşına iş y:ı
nıiic ir §artları, ki talı, 'a,;,ıtn. tloı;:ent pahilel'l'k ılt·rceeılc yctİ§ll1İ§ olarak 
asi lnıı. ıııiitcrriın nok<:anlığ:ı, Jltofc,;,(ir okıılılan lliploma alır. 
ek ikliği (yani profesiirlerin kısmen ılliiıedm•il sf>rmaye aıölycl,.ri: 
gelmiş olnıaları), ı>rofe;;iirlcrin lale- K1Z füı titiilcrinde ve cliğer c;anat 
heye, talehenin profe örlerinc ve ye· okullarında talchenin fazla miimareı::e 
ni tcdri tarzmn karşı accıniJikleri ynpahi]ırıe i, j lıayatınn lıazırJanahil
lıilhassa ilk llers yılmm ha:ı;mdan so· mc i, okulda ikm mii§lt'ri ile tema n 
mına kaıl:ır iini,·rrsitenin iç ve ılı:m- gelelıilıne_i ,·c kar,.ıla~acağr mü:;kiilfı· 
ı1a devam eden ve hu hü) iik reform- tı ) rıwlıilıneı:i içiıı tamamen tİl'ari nıa 
dan ıncııımın olmıyanların miitckahil lıi.) ette olmak iizcre ıniiteda, il ecrmn
tc_irlcriyle izalı cılilehilen miinakaşa· ye ile idare edilir ]Jirer at(i!) e açıl· 
lar. (lrrs ı:antlt•ri ve ılcvarn mecburi· t mı~ ır. 

yeti alrylıiıııh' tezahürler ;:rii7. iiniinde Ru atiilyelerılc lıazır. siparİ§ iizeri-
huhmılnrıılacak olur a '·Üııi' crsitr ııc rniitclıaı: ı~ ımınJlimlcrin JH'zarPtİ 
hu yıl üçiindi ılcr yılını hitirec:ı•k- nltımla talehc tarnrınılnn mesleki eler 
tir,, denilclıilir. rrograınlnrıııa uygun lıcr tiirlii iş ya· 

'f'Af.,J~BB MİKT>ARI ı\'E VAZİYET1'E pıhr. 
Ünh·er ite çaJı~malurı hu yıl ge- 1'alrlıe lıcm i~ öğrl'nir lıcm de pcr 

çen yılılan, geçen yıl dalın en·clki yıl· ra /m:.anır 
dan pıırlııktır. Profe~iirlcr ittifakla Talclır, ) nptı~ı iı>in l1eğrııildiğini 

lı~ııe.ı~ınılaıı ıııiiteda' il ı-enna ·e i~le· 
:ı; ,... 

ri iı;in talt•lw) l' aal ha~ma 1 O kumıı;a 
kmlar iiı·ret 'erilir. Bu iicretlrr talC'
IH' ııaııııııa bir ıııilli hanka) n ) atırı
lır. TnJı,..ilini h:tirı•n tald1C' ını.·ktl'p
tcıı n rıl ırkeıı kendi .çalı.,nıa mdan ha· 
. ıl olan kiiçiik lıir crrnaye elde ~tmiş 
olur. 

Talebe al111mas1: 
Birinı·i smıfa ilkokulu hitirenler 

alımr. 
Orıaokııllrmlnn naklen gı>lenler 

ınc,lck dcı"hlcrinden imtihana t.alıi tu· 
tulurlar. Kazanılır~a muadiJ ınıf a 
kahul celil irler. 

Ortaokulu bitirenler ve lic:eden 
"Clcnlcr, sma,·sız dönlüncii smıfn ka· 
lml edilirler. Yalnız me,..lck derslerin
den lıu~usi bir program takib ederler. 
1ki yılda cnı:titü diplomn~ı alırlar. 

Ak~am Kız Sanat okullarını hiti· 
ren ortaokul mezunları, gündiiz kız 
sanat okulları progrnmları mucihince 
hiitiin ıncJck tlcrJcrindcn imtihan 
edilnıf'k ~artiyle son ı;mıfa ahnahiliı
ler. 

Tatlıikat sınıfı olan son sınıfa nn· 
cak di~cr sanat ölmllanndan ve kız 
cn,titiilcrindcn naklen gelenler gire
hi1irler. 

Biriı11·i enııfn ~irchilmek için 12 • 
16 yn~m.da olmnk Hizımclır. Diğer ı
ıuflnru ginnek için yaş ni heli yuka· 
rıdaki hndlar dahilinde sınıf farkı gij
zctilerek teshit olunur. 

Ka) ıdnr ağustosta hail ar. Dersler 
ha~lıyıncaya karlar de' anı ecler. 

Ya:.ılmah için: 
1 - Talı il Hsika ı 
2 - Jlii\'iyet ciizdam • 
3 - Sn~lık \C çiçek aşısı raporu 
4 - 4.5X6 el1'adında 6 ftıtQğrai 
5 - Kayıt hcyannaınesi 
Yerilmcci Jfizıındır. 
Kız enstitiilerinde güııdüzlii ) azı

lan talehcdcn iicret alınmaz. 
Pnn İ)onu olan en titii{rre iicret· 

Jc vatılı talebe alınır. Panı:i"oıı ürre· 
ti 2oO liradır. i\leınur çocukJarına yfü: 
de 1 O trnzilat yapılır. 

mm·nfraki) et n iı;heıinılc lıcr yılılnn ve mukahilinde para Yerilerek en tını 
'e her luıkııııılan çok <lalın iyi oldu· alın<f 1~ 1111 ~i~rdiikçc kı~ııcline ola~ iti· 
ğunn söyliiyorlar. Talrl>e htiıiin fu- ııındı artaea~mdnn \C dnlıa ırııuz ça-kUltclcr<lc ~~s nlnıa nuann &i _______________________________ _ 

işaretler: 
mi li artmış ( S2İl0 e cıknn§). te-.i:-oııl 
ve der,:; va:;ıtaları tamaııılannıı~~ ted
ricıat, ıw-riv:ıt 'c ilmi arast:rıııalar > • • 

tanzim ediJıni~. iininr~ite iimitl('fle 
ılolu hiiyük hir inkİ§af yoluna cidden 

Çiçe~~ sevgisi kitap sevgisi 
girnıisl ir. . 

YABANCI PROFESÖRDER 
Ünh·ersitede çnlı an ecnrhi profo· 

siirlerin i fona ız hl":p i. ken<li ~alıa
larmda ilimleri 'e nt'~riyntleriYle hey 
nclınilcl tanınmış zatlardır. Hemen 
lıepsi tiirkçeyi, ılerslerinin tcrciiıııe
lerini takih 'e nım·nffakiyct;;izlik lıa
liııılc la lıilı eıldıilccek katlar iilfren
mi,.lcr<lir. 
TAU·;nı~ - PUOFl~SÖR ~1NT~ASJ11. I 

fmtilınn ı:onlarırı.ln alınan ~ıeliı·e· 
for, rakanılarlu lt> hit cılilt•n notlar \'C 

prof e-=iirlı'rİn talehelnilc ılrr.s zaına
n1111la ve ılı•r!< sauılı•ri hariı·iı11J,. ıe~i 
eııikleri ıııiin.ı ı•lıı-tJ,.rden Nlindiklcri 
in t ilıal ar, t t'rı-dd ii tsiiz iiylii) o rııııı. ii· 
ftiYer ite muhiti içinıleki lın iki lıii
yiik \ 'C şayanı nıiıul{'t lıir kar~ılıklı 
takdir lıi inin inkişnrıııa yarılım et· 

T>OCEN'f'U·;u 
Do!:f'ııtlerimizc J;t'liııl'e. huıılnrın 

lwp iııiıı \, ı ııpa iiııİ\ f'r,.,it<•lt'rimlr 
tloı;t'nl lik yapım nıc,.,Jeketıı~ları kaılar 
clcriıı olılnklnrını ;;, lt•nıt'k ı·ı·«nretini 
krndiııılc giirııwıli~iıııi siiziiıııiiıı lı:ı
ı;mdn ka, ılı•tııwk j,tt•riın. f ni' t•r<:İle . -
kurulurken mı·ınlı•kf'tıe hıılıınan '~ 
~iizt' ı•nroan <'ll'ııınnlar araı:mda tam 
'n-.ıflı ıloçeııtler bulmak l..olay hir 
i.,. dc~ildi. Onun iı;:in ilk zanıanlarrlıı 
ı;a) ı,ı çok nıalıdnt hirka<; doı:f'nl hak
kında kJı:ınen ılo;Enı. fakat iinin~r .. ilf' 
cloc<'ııt kaılrocumın lınkiki Jj, nkatiııi 
Yf"rnıl"ktrn ıwk uzak hnzı ~rv lC'r sii~ -
lendi. Hu,,.iiıı . ;;, lpn('<'<'k ı:p,·Jpr taına· ... . 
nıcıı hn kaılır i' nh t'rı-itı• ıloı:<·ııtlı>ri 
;ıraı:ınıla 1 cııılilı•rimleıı f'iılıl(•n ifti
lıarl;ı halı Ptlilrrek H' kt•ıulilt•ri şiııı
didcn kiirsiilcı·inin ıııiistakhel ımıfe-

(Sonu: Sa. i Sil. 1) 

Çiçek sevgisi, hayat\ giizelleştir I 
mek, yaşamayı manalandım1ak için 
semboldür. 

Çiçeğe ibadet edenler tabiat:, 
hayatı sevenlerdir. 

Kırac toprağın yi.izünde yeşil bir 
gölge, ~çınış bir konca toprağın me· 
sut bir gi.ilümseyişidir. 

Hayatımın dertlerini yenecek ilk 
kuvvet, neşesizliği ruhtan silip at· 
maktır. "Hayat güzeldir ve yn~ama· 
ya değer,, diyebilmek için, iyiye, 
giizele kavuşabileceğimize inanmak 
lazımdır. 

Bir avuç yeşil gölgede bir ümit, 
hayata inanış parıldar. 

Dünyayı kupkuru bir çöl halind..: 
bırakmayı ibadet sayan sami zihni
yet bile "yeşil,, de harikuladelikler 
bulmuş; yeşil rengi, ideallerin, idccı.1; 
olan "cennet., le anlatmak istemiş
tir. 

"Cennet,, yeşil bir gölgedir. Me· 
deniyet çöl ic;in yeşilden başka bir 
şey değildir. 

Hayatı, tabiatı sıfıra inr!:ren zih
niyetler bile çiçek ve nebat sevgisi· 
ni insanların içinden söküp atama· 
mıştır. 

:;. :;. :{.. 

Hayata inanan, "'hayat yaşama
ğa değer,. diyebilenler için enerji 
mikynsı yeşil gölgelerdir. 

Muhakkak ki stepte herkes çi· 
çek sevgisini hergün biraz daha de· 
rinden hissediyor. Vagonlar çiçek 
tasıyor. 

En giizcl hediyeler bir demet çi
ccktir. Bayramda, diiğünde, cenaze 
merasiminde çiçek neşenin, elcmirı J 
bir parçasıdır, ve ta kendisidir. 

Yazan: Sadri Ertem 
Saksılarında açılmış çiçekler gör 

diiği.inüz bir şehirde korkmadan 
hi.ikmedersiniz ki hayat, burada se· 
vilen bir şeydir. 

1J. :(. "' 

Çiçek sevgisi hayatımızda yer 
tuttu. Misali çiçek alıp satarak, apar 
tımanlar yapanlardır. 

Çicek sevgisi h3yatın bir tarafım 
tarrra~lar. Bir si.is değilse

0

de hayatı
mız için her şey de değildir. Hayatr 
mızın derunu bahçeleri, saksıların· 
dan fışkıran çiçekleri de vardır. Bun 
lan göremediğimiz yerlerde hayatın 
tam, üstiin, değerli bir şey olduğuna 
hiikmedemeyiz. 

} layatımızı yalnız maddenin d.-·. 
ğil, fikrin de çölünden kurtarma:C 
gerektir. Fikrin çölü "Sahrayı Ke· 
birden,, daha müthiş, ve geçilmesi 
çok tehlikeli bir sahadır. 

Sahrada insiyakları ile harek~t 
eden sadece ve hatta hayvanlarh 
kar~ılaşırsınız. F nkat fikri çöl haline 
getiren bir saha da İnsiyakları bo
zulmuş insanlar biribirleri için as
lanlardan, kaplanlardan, kobrnlar· 
dan, timsahlardan' daha korkunçtur 
lar. 

Fikrin çölünde bir harami gibi do· 
]aşan insan tabiatın en korkunç 
mahlukudur. 

Çiçek sevgisi gi!li kitap sevgisini 
tanımak, tattırmak gerektir. Evindf" 
bir saksısı olmayan, bahccsini ha
rap bırakan insanı nasıl ay~p isliyer. 
bir adam diye yan gözle süzebiliyor 
sak, küti.iphanesi olmayan, rafınd ~ 
birkaç düzine kitap bulunmay<m 

(uutf en sayı/ayı çcviriııiz) 
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iz mitin kurtuluşu 
17 inci gıldönümü çoşkun bir 

tezahüre vesile oldu 
lzmit 28 (Hususi muhabirimi?.• 

den) - lzmitin kurtuluşunun 17 
inci },ldöniimü dün pek parlak ve 
heyecanla dolu bir tezahüratla kur 
1..anmı tır. 
~hir baştanbaşa bayraklarla do

nanmış ve tam şehrin merkez yerin· 
de bir de zafer takı kurulmuştur. 
Şehirde merasime başlamadan önce 
şehrin her tarafında büyiik bir ka
labalık göze çarpmakta idi. 

Merasime tam saat 1 O da lstiklfı.1 
rnarşile başlandı. Geçit resmi çok 
muntazam oldu. Halk kahraman 
askclerimizi şiddetle alkışladı ve çi
çek yağmuruna tuttu. 

Alay co kun bir halk kütlesi ara
sında hükumet meydanına geldi ve 
meydanda bulunan direğe bayrnk 
çekilerek hep bir ağızdan istiklal 
mar~ı söylendi. 

Bundan sonra geçit halkın ya~a 
Atatürk varol 1 s lerile nihayet b~l-

Sıhhiye Vekili 
ne diyor? 

°(Üsuarafı 1 i11cidc) 
fstanbulda son zamanlarda tifo 

vak'alarımn arttığını biliyonu -
nuz. Tifo hastalığı her sene ya -
zın başlo.mak üzere sonbahara 
doğru artar ve kışın azalır. Bu se
ne adetten erken başlamış ve vak
aları geçen senelerde görülmeyen 
mikdara çıkmı§tır. 

Vckaletimiz fstanbul tifosu ile 
senelerdenberi meıgul olmakta • 
dır. Fakat maatteessüf şehrin su 
ve lağım tesisatı fenni bir şekle 
getirilmedikçe bu hastalığa karşı 
halkı aşılamaktan başka yapacak 
bir l.fldbir. y.oktur ve bu tesisat bu 
halde kaldıkça f stanbulda her se
ne hazan az ve hazan çok tifo vak
alarının çıkmasını da beklemek la
zımdır. 

Yalnız şurasını da ilave etmek 
lazımgelir ki, bir memlekette tifo 
hastalığının zuhuru hiçbir zaman 
o memleket için ayıp bir şey sayıl
maz. Şimdi isimlerini söylemeye 
lüzum görmediğim ve şehirleri her 
türlü fenni vasıtalarla mücehhez 
birçok memleketlerde her sene 
binlerce tifo vak'aları görülür. Bu
nunla beraber Sıhhat Vekaleti yi-

' ne mümkün olan her türlü tedbir-
leri aldıktan başka İstanbul vali -
liği ve belediyesini de her zaman 
olduğu gibi bu vesile ile de şehir 
su ve lağım tesisatım ikmal için 
teşvikten geri kalmamaktadır. 

Matbuatımızın da bu vadide 
neşriyat ile halkı aşılanmaya sev -
tetmek suretile tenvir etmeleri her 
suretle temenniye, şayandır. 

Bu son salgın hakkında yine 
icap eden tetkikatta bulunmak ü
zere Sıhhat Vekaleti hıfzıssıhha 
dairesi reisi ile merkez hıfzıssıhha 
müessesesi müdürü de lstanbula 
gitmek üzeredirler. Bu defa ya • 
pılacak tetkikatın da yine eskiden 
elde edilmiş olan neticeleri teyit 
edeceğine şüphe yoktur. 

Giizel bir teberrii 

du. 
HALK FOLlKNlGl TÖRENi 

Izmit 28 (Hususi) - Şehrimiz Halk 
e\ inin yeni kurulan Polikliniği dtin 
İzmit kurtuluşunun yıldönümünc 
rastlaması üzerine merasimle açıl
mıştır. 

Klinik davetliler tarafından ge· 
zilmiş ve kendileri bir büfede ağır 
lanmıştır. 

ŞEH1TLIKTE 
Öğleden sonra da bir heyet şe

hi tliğf! giderek memleket için kanr 
nı döken l\lehmetciklerin hatırasını 
anmış çelenkler k~nmuştur. 

GECEKİ MERASİM 
'Kurtuluş yıldönümü m\.inasebe

tile şehir gece baştanbaşa elektrik ve 
feneri le tenvir edilmiştir. Birçok 
yerlerde miisamereler verilmiş ve 
fener alayları tertip edilmiştir. Bele· 
diye bahç~inde bir kır balosu veril· 
miş. balo çok ne eli geçmiştir. 

lktısat 
politikamız 
"Mahmı al, mahmı sat,, 

Almanyanın iktısat 
politikası da budur 

Ileı-lin biiyiik clı:iıııiz Hamdi Ar 
pağ \C 1ktı atl Veklileti ıııii tc~arı :Fa
ik Kurc'loğlnmıu rei .. likleri nltıncln 
Berlinc diin ~itnwsi mukarrer olan 
heyetimiz, Ankara ck,.presinin c" e- ı 
H i giinkii gcC'ikrne ... i clolayısilc hugün 
lıan•kel edecektir. 

il irk aç gli nılcnlıcri 1 <:lanhu1tla lıu
lumnnkta olan 'Hcrlin c1çimiı Haıııdi 
Arpağ dün Hcrlinc ıniitc\ eccihen .. eh· 
ı·iıııizılcn nyrılııu:.lır. 

iktı ıırl Vekiılcti ınii,.le~ıırı tlUn 
Tiirkofi 'l'iearct Oda mı. \'C deniz 
miics c clcriınizi gezıni§, huruda bazı 
tetkiklerde lutlunrnu~tur. 

lii te:.nr, 'HirkoCLte bulunduğu 
sıratlı, ınulıtclif tikc·ar gurupları. 
mii te:.nrı Zİ) ar l elmi:., Almanya ili' 
ilıracalmnz ı•trnfııııla ıının komı-:ına· 
lar yapılnnştır. .. 

İlırnc·at tiirf·arlnrıınız. bundan ~' -
'el ılc ynr.dığıınız gihi Beri inde cerc
ynn cdeı·rk olan anlu~ııın miizakcrcle· 
riııc lıii~ iik alfıka ~i.i tcrmektcdir1cr. 

Diiıı il.:tı aıl Yekaleti ınibte~arı 
Kurdoğlu kencli ini zİ)arct cılcn ga
zctcı·ileriu ''Alnıuııya ile hııgünkl.i kli· 
ring 'nziwtimiz ııcdir?1 • sualine ı;u 
cc,•alıı v~nni tir: .. 

,._ K1iring anl:ı. ınnlurilc lın~lı 
oltluğumuz mcııılcletlerin lıc-.apl;rı 
nmııtıızaııımı Tiirkofis ftılıelcrlnc lelı· 
Jiğ celi) oruı. 11ıraC'all'ı tiicear hu lw-
nphmln tnlıa,' iilatı iiğn·nıııek ,.c i;;

lerini ona giire lanziııı <'lıııck i~in lnı 
rııii<•s .fsderlc <lttİıni ~ıırette lcıııa lıa
linılcılir. Binııcıice Alııııtıı) n ı~İıı u· 
rl'ti malı u-atla iivlhdıileı:t•;-;irıı hir 

- • n 
~ey yoktur.,, 

Jktı ad ıııii le~nrı lı<') analmn ılc
vam ederek şöyle fleıııi-;tir: 

•'Biliyor unuı, 'I'iirkin·. r-oıı , ıl· 
lanln.ki ıliinya mnmııi :iı: ~ifli~inr. ;a~
nıcn; iştira kwlrctirıi nmntazaıııdıı nr· 
tıran ayılı nıcmlekctlt•rcleıı hlrUılir. 

Talim terbiye heyeti başkanı bay İ:;tira k11clreti111iz, j)ıra!ı: kalıilivetiıııizlc 
Ihsan, saylav bay Besim Atalay, ıııiitcıın ilıeıı arın or. Her ıncn;lcht kar 
orta tedrisat direktör~ B:. ~vni evle· ! şı ında partinıi;.İn ı•konomik ıwlitika· 
rindc bulunan hususı kutuphan~lc- s ı ''ııınlııııı al, ııınlını ~at .• tır. \lınmı
rini Ankarada kunt!~n yeni umu~i yu~ n ılıı hu politika ile gidiyoruz. 
kütüphaneye teberru etmek suretıle ''Almaıınmm politika<:r da htı1lur. 
kıymetli yardımlarda bulunmuşlar- i lıifrlc ol;ııırn ikj ııwnılckctirı , a·+ 

'ı: • .. 

dır. Y<'tkrinclcki lıu fü.iyct iı•upları l.:arıı;ı· 
Bundan başka Çankırı mebusu Jı) n<'ak her iki tarafı cla m~ıııııun e· 

Talat da Çankırı da açılacak olan dcrek i\·i hir aııla .. ıııanın iıııkanınclan 
bir kütiiphaneye kendi kütüphane- ş'iiplıe ·tnıemck liiznnprlir U hun:ı 
sini teberru etmiştir . lnhii ıırnlınl yoktur. "' 

~iirı>.tlı· vnpılıntt ı iki tnraf ın da 
lıer lınkıındnn ınl"n fan ti irahı olan mii 
zakcrclerin onunu hrklcmck lazım-

1 Ankaradan 1 

Ankarada benzin 
buhranı 
• 

ihtikara sapanların dükkan /arı kapa
tılınca otomobiller benzinsiz kaldı 

Ankarll., 28 (Telefonla) - Ben 
zin ve petrolün fiyatlarını indiren 
kanunun mer'iyete girmesi bazı 
fırsat düıünleri ihtikar . yoluna 
sapmı,lar ve belecliyece teabit e • 
dilen fiyatlarla benzin satına -
mak için, alıcılara benzin olınadı
nı söylemişlerdi. Bunun üzerine, 
bu kl!\nuna aykırı hareketi memur 
ları vasıtasile tak.ip eden belediye, 
dükkanları kapatmııtı. 

Bu yüzden Ankarada bir ben • 
zin buhranı başgöıtermiıtir. Bir · 
çok taksi ve huıuıi otomobiller, 
lcamyon ve kamyonetle: benzinsiz 
kalarak garajlara çekilmiştir. 

Belediye akşam üzeri iki satış 
yeri tesbit etmit ve tenekesi 318, 75 
kuruştan satışa başlanmıştır. 

l<anunun hükümlerine uyma • 
yanlar mahkemeye verilmiştir. 

Cumhuriyet Malullere ve 
Türkiyesi şehit ailelerine 

(Üs~tara/ı ı incide) Verilecek ikramiyeler 
lıru ''e hakiknten !İya5ct tahrip~ileri Ankara, 28 (Telefonla) - Mil· 
hlitfüı hu hcynelnıilcl akideleri hiçe li Müdafaa Vekaleti inhisar bey· 
Ea\ acak kadar tcca,iiz fi.kirleri gö1Jte- · d · yıesin en ayrılan üçte birleri as -
rirler e en nihavct Ccmh eti .\kvaına keri malullerle şehit ailelerine ik-
iltica etmekten de geri k;lınıyacağız.,, ramiye olarak dağıtmak üzere bir 

Eden Raınkilimizin sözlerine kc· liste hazırlamıt ve Maliye Veka· 
linıesi kelime ine İftirak ettiğini ilfı- letine tevdi etmiıtir. 
ve etmiş, hunun iiz~rinc \vaın kama· Bu yıl verilecek ikramiye mik-
ra 1 ar.a l tarafından ~iddctlc alkış- darları funlardır: 

Seyid .Riza 
yaralandı 

Tarama harekatı 
devam ediyor 

Haydutların zutnııın

dan kuı tula11 köylü/et 
sevinç içinde 

lloznt. 29 (SalıalıR ka~ı; lıuı::uci 
surette J;İdcıı iırka<la~mıızdan) - ~e: 
şif km nt !erimizin ' c) id Rızanın ,ıı 
iizerinr tlii .,metı•rindeu onra h:ırcki· 
tn huıtü"'ıı ,ıc ı1cwıııı edilmiş 'e uiha· 
) l't .ı•rı;ı'tcl<' lıir çarpı.,nıa ıneticc-inde 
yarnlanıııı~tır. 

00ıYK0 HAREKAT 
Hozat, ~H ( Hw11u i} - Kıtal arı· 

ıııır., ağa, sola, şimale. cenuba doi;fl1 

ilel'lenıclcr H~ ar,aııJQlar yapmaktadır· 
lieniiz 'akalnnmamrş 'e eığmdıklıırı 
~ erlerıle gizlenm ·kte olan haydutla· 
rm R) ı. ı pek azdır. Bunlar da, taş 'e 
mağara ko,·uklamıda "aklanmı~ ol· 
ılukbrmdan, .ba~larını dı-:arı çıkara· 
ınıyor ,.e mukaheJe edemiyorlar. 

. \ kerlerinıiz, earp dağlarda 'e 
kayalıklarda, 'ah.,,i lıa~ \'an gibi, inle" 
re ~ığmnıı§ YC orncla. te;o)jm olma!!aıar 
hile açlıktan iilecek ,ar.İyette hulıı· 
nan ~akil<'rİ s1kı lıir tara· sıul nltınıla 
aramaktac1ır. 

l'A Kıll~ C\'A \ 'f,,A R İSTICV APT..f 
Diiıı \akalanan :~ ı ~ak inin istic• 

vapları <il!\ anı etmektedir. Ha) ,ftıtla• 
rnı lı p i yana) ak1la uçlarm1 itiraf 
e<lh orlnr 'c kendilerini Se' id Ru:ıı· 
nm' a1dattığıın öyliycrck a~1an dili' 
yorlar. 

lanmı tır. . Birinci derece: Malul zabitlere 
• İngiltere ıtlhi hüyiik bir iıtıpara· 206, askerlere 103; ikinci dere • 
tor1uğnn harici siya etini idare eden ce: Zabitlere 185. askerlere 82; 
bir de, lct aılamımn Türkiyeyi hir ör üçüncü derece: Zabitlere 145, as
nc'k memleket ve Tiirkiyc Ba~Hkili- kerlere 65; dördüncü derece: Za· 
nin i>zlerini lıiitiin Avrupa Ye <liin· bitlere l23, askerlere 41; betin • ~El'l1J Ull4Nl\1 Zl 'D ti' 1\'DE 

1 

ya sullııınu kurtaracak lıir iyaset ·dü ci derece: Zabitlere 103, asker • CANI J'. t VAı\'lJA U 
l\ını olarak gii tcrm~i Ciimhuriyct lere 25; altıncı derece: Zabitlere Hozat ~o1unda :en nalıi)e indr.l1 
'rürki~e i i~in iftihar edilecek bir ha- 85, akserlere 20. lla an ~!erle :eyid Hızadan ~ika, et~-
ıti eılir. Şehit aileleri için 6937 lira ay· derck: '·O. lıcniııı dayımı i1l<liirtttı· 

t ıııct 1niinli giizcl t1Uz söylemek rılmıttır. Yaptı~ı wliiınlcn1en rahat edemi) ot' 
anntuula lıakikatcıı bi.iyiik hir k.ud· Maliye vekaleti milli müdafaa tlıık. Kazanclı~nmzı dimi1.den alıyor· 

reli haizdir. l'ukat onun ·w.tm:incleki vekaletinin listesine gore nialsan _ ılıı. Şinıdi. Ciim 1111rİ'~ et hiikiinteti1ıif1 
te ir kll\, r.ti şclcce helaı;at 'c f~sahat dıklarına göndereceği lediye e - km' <'ti erile ha,ımız<lan uzak>h\Eurı· 
u ulkrinc uygun olma inclan de,ğil· mirlerini hazırlamaktır. lan im hainden kıırlulıluk. ,imıJi ç:ı· 
clir. Bundan hn~ka lıir amil daha Yar lı~ıp bt.aım llrtlZ. Hüküm et aye~i11• 
ılır ki o tla amimiyetiflir~ yani söz· K •• ı ·· ı • d de rahat , .e korkusuz ~aşı)uruz.,, clc' 
lcrilc fiiller ,.e 1ınreketler aramda tla oy U erın O un mi:.ıir. 
tı) gnnluk lmlumııa ıclır \'C bii) iik dev • ht• Her tarafta ükun 'e tabii ha) sl 

Jet JHlaımıım:ın ii:r.lerindeki tc ir hil- 1 1 ya CI lıiikiim sünııektedir. Miifr<:T.clerillliıt 
ha ta ~ın noktailnn gdir. Hu itihar1a- tldınlet etlen iir:lcrf·e Der~imli ,.oJlııf 
ılır ki. İngili7: Harİt'i)e Na7.tn A\am Nasıl temin olunacak? ılaki iıı,aat \C inıar i~1erindc !;31;;11111" 

kaıııara ı azalarına karşı hi.ikıiınetin Ankara 28 (Telefonla) _ Zi- tnılır. 
ı;iyıt <'tini rniidnfoa için İsmet İnönü- raat Vekaİcti köylülerin ev 

5 
_ KUTU r>J'ASli\' 1 DOGIUJ 

niin .t:iiılrrini oku111uk lihmınunu lıis· manlık ahır ve ziraat alat~ g~bi Bu ~ere Kutu ova m:ı doğ111 hıırr· 
~r~ını;, hı_ı ı;i>:;deri ~kuıırnkla h_rraher zati ih;iyaçları için devlet orman- ket ecli) oruz. on kalan hay<hıtlııfl~ 
llırlo~ ı•nın en ıııiilıını , c hayatı da, a- larır..dan kesecekleri kerestelik a- ~ığınıl ıklurr lıa;l ı<·a yrr o lan hurııcl:ı 
)arım Mil! tler Cemİ)l'tinin lıake:rtt· ğaclarla köylülerin i!tirak ede _ lı:ırckatı takih ede<·c~iz. 
Jiğine. lııraknınktan çc>kinıııcıliğini de cekleri küçük artırma ve serbest ________ 'irn:.i Alır~ 
fili ·~~1 alle .gö.tcrnıi::tir. . . . sattılar hakkında yeni kararlar 

hgcr lılletlcr Ccmıyctmc ıJahıl vermi,tir. 
olan her de, Jet 11irkiyc gihi harrkct Köylüler bu ıati ihtiyaclarmı 
cılchilıni) ol nytiı, h ~ nelmilel sı~lln1 köy ihtiyar heyetlerince tasdik e -
.tl:iknclar cılcn m\ilıiın me clclcriııı hu dilecek bir beyanname ile orman 
ı'f'lll i ·..ıiıı hnkf"ıııl ~~ine nn.~ız H a\''lz· idarelerine bildirecekler ve bu lü-

1 
. ı:r. ol tırak lm:ıkıııak, nihayet hn ı'e· zumlu ihtiyaçlarını tatmin için 
ıııİ~t>lİn knrarlnrııır olıhı~u gibi ka· kendilerine izin verilecektir. 

11111 'c tatlıik ı•tııwk <"<' ... arrlini gi.i-.tp- Öteden beri kerestelik ağaç ke· 
rı•hil . <'Yıli lı11~iiu hiitiin <liiııyın ı i~gnl serek bunları kendi vasıtalarile iç 
ı·clı•n ~:ıill'lt-rdc•n wk ~ll~ll olııuwlı, pazarlara ıötürüp satmakla geçi· 
) alınd pek kola) lrkl:ı ortadan kal ılır- nen köyler halkma bu ihtiyaçlarr 
ıııak çtırı'. i lıulııntmhı. nı temin icin ormanlardan avrıla -

Şıı lı:ıldı• lnıı:;iin Milletl('r Ccnıiyc· cak parçaİar kendi aralarında kü· 
tinılc hir :r.nnf ı:;iiriilii) cır~n hunun c.c· küç partiler halinde artırmaya ko 
lıdıini ~tıclcre lın ııoktaıia aramak lii· nulacakttr. 
rnnılır: Cr.ıııİ\ctc dahil olıın ı!e' lcılc· Fırtınadan devrilmit ağaçlar da 
rin hı,nH•ıı 1ı~pı::i ılr ııllı taraftarırlıi·. köylüler arasında satışa çıkarıla· 
ı-onr:t 'lillı•tl ı'r Cı•ıııİ\ ctint' :.:irııırlcri caktır ve nısfı petin olmak !artite 
\' rıı ıııı "' el ii•n a t-ıı llnına lı .iznwt et· iki taksit\e satılacaktır. 
ıııc·k İı · in oldu~uıııı -.iidcmcktc lıqı,,i Ter I i ve tayinler 
ıııiilll' fil.tir: fukat j, fllh·aın ~dini'<" A k 28 (Telefonla) - Be· 

1 w. • 1 l 1 t 1 n ara, ııımız:tra c c'l!I~l\ ur. ht ı r.' rt rrc c•n t b k l ferı'dun Ce -
l ı ~1' ... . . . 1 ru at onso osumuz 
la11.111·1 ıl lr.tlrr Ccıı~n ctıııı·r·ı ) ~ ııız me.l Er~in gltıncı dereceye; Bük· 
ha,kalıırmn aııl olan ı;l<'r n7.<•rı111ll' . l ........ 'k' ·1 ka~tı'bi Bülent U-
} k 

' 

..... k . •. ıeş e çı ıaı ı ınc 
ı:ı cın '.~'!ıı ·ahnl cclı~ ~r. kcrnıı ~ncııı aklı il batki'tiplikle 8 inci dere-
lı•l,l'tlcrının Hwnf:ı:ıtlrrını~ taalnk c· ş ~ f t · lerdir 
111•11 ıln' ııl:ır\Jn ::\1i1letll'r Cı•mi,di kn· ceye er '-e mıı · 
rurlunnm ılı•µil, ı:aıleı·e k('ndi. arrnla· 
rmın ) liriiııu ·ini i,ıj or ! giizl.-r fiil· 
lel'(~ 'c harckrtlı•rc uymm or! Hunun 
için \tillctler CC'nıh ti h~zı haıli,<'ler
ılc ullın lıiıınct rtti~i lıalılc ıli~er ha· 
zı lıaıli elerıl~ nııl\ nffak olanın or. 

ASIM US 

MALiYE VE NAFlAD~ MÜFET 
TlŞLtKLER 

Dr.Aras 
Tahranda 
lrahta siyasi bir f a8" 

liget başladı . 
Tahran 28 (A.A.) - Te...f•~ 

Rüşlii Aras ve maiyeti bu sabah T11 •• 

rana geldiler ve şehrin dışında Hııa;. 
ciye vc~iri ve Hlariciye erkanı ile 
ger zevat tarafından karşılandıla~· , 

T. ~iiştü Aras ve waiyeti Şı~, 
randa Sahibülkerami sarayında 111', 
ısafir edildiler. Saray kapısmd" bt 
askeri kıta selam J'C!mini ifa etti· 

IRAKTA SiY ASI F AAUYE1.ıe 
Bağdat 28 (A.A.) -Türkiye~ 

Irak arasında yapılan müzakcre1bi' 
den sonra Irak hükumeti, büyük ., 
diplomasi f eliyetinc girişmiştl ~ 
Irak ile han araemdaki m\inasebt, 
1 · h · t · f •e t• erın cyctı mecmu::1sını arı \,.eJe' 
yin edecek hir itilMlar ve muka 1 
ler projesi akdetmek üzere Tah..-r',. 
gidecek bir h~yet tayin olunm",'Ş:;' ıı 
Bu heyetin Irandaki ikametıJl el' 

bilistifade Şark Misakının akdi.n.1~· 
evvel lran i1e Irak arasında bir ıtl 
name imza.lannıası muhtemel&dir~i, 

insnnr da aynı ruh sertliği ile karşı
layabilsck .. 

dır. ________ _...........__ ...... ...._...._...._ 

Ankara, 28 (Telefonla} ....... Ma· 
}iye Vekileti milli emlak müd~r 
muavini Abdurrahman Şeref; dı -
vanımuhasebat murakiplerinden 
Rahmi Vakıflar umum müte\tiı -
tiklerine tayin edilmi,lerdir_. 

Uiğcr tarafom lmk hükurtı tti' 
Irakta biiyük sulama işleri yap 0 .. 
tnak için Mısırlı mütehas!'ıslara nlrt'_ 
racaat etmiştir ve Irak \'c M,sır ~,,iı1 
smdaki do~tfok mi.inasebetlerı ritı 
Nahas pa~anın önüm ·;zdeki i~kte~"k" 
ayında yapacağı bir .:İyarcl ık~· 
viyc edilmesi ihtimal dahilinde 

. . . 
Belki bu sözleri tuhaf bulanlar 

olur? Olabilir. Fikir çolünde bir fcr
yadrn daha usturuplu olmasına ne 
IU:ıum netle imJ.."8.rı V4?dır. 

ilk toplantı Bcrlirnle lktrqnıt Ye~ 
kiilı,ti hinn ınd:ı ) npıl:ırakllr ... 

TOt:t\ - MAC4T: rlc uu:r 
1\'TASM 1S1 

Ankara, !!f3 (T~lefunla) - Mcnı· 

lc.kctiıııir.le Maı·ariııtan ara:omclaki ti
rıı ret \'~ ki iı·iıı~ an ln~ııın~m ın ıniicfdf'
t i lıiııııiş, fnkaı. ~t·ııi aıılu~ıııa )apı· 
lıııruyn l.:ndaı· 1 trııııııuzılan itilıarcn 
Lfr ny müddetle uzalıln11:.tır. 

Birinci derece mühendislerden 
Atiz ve Demiryolları inşaat fen 
mi;henclislerinden Attf Nafia V c
kateli müfcttiıtitderi_ne tayin edil· 
mi§ tir. 



8nir1ersite J 

rektörü if 
(B~tara/ı 5 inci s<t)lf ada) 

eörlen olarali l!elamlanacak gençleri· 
ıniz ~ayan <likkat hir yekun te~kil e
derler. 
HALLOLUNACAK BiR MH~ELF: 

Bununla hera'll t oçetıtlik '\:e ıa
&İstanlık, trpkı profesörliik gibi, her 
§eyden önce kendini tamamen üni· 
versiteye tahsis etmek ' 'e bunun hari· 
cinde lıiçhir 

0

§ kabul etmemek, nıeee
le•idir ki, bu mesele ~ıal Ye temin e· 
dilmediltçe müııtakbel büyük Türk 
}>rof csörlerini yeti tinne ümidini lıu· 
günkii doçent n asistan kadrosuna 
haE;lamak, gelcrekte sukutü hayallere 
eheb olabilir. Riz bu meseleyi ltal 

için yeni l>ir talimatname haıırlatlık. 
Talimatnamede lıer şeyi diifiindük 'e 
hunu profe!!ör yeti~tfrme esasına göre 
tanzim ettik. Kalml edilir 'e tatbik 
ahawrna fotikal ederse me!!ele hem 

lm oldukça kalabalık gf'nç 'e giizide 
zümreyi, hem <le memleketi tatmin 
ccler hir ~ckilCle lıaHeClilnıİ§ olacaktır. 

'I' Al .. EHEYE YARDIM 
Ünh er .. ite §İmdilik fakir talebe

den pek iyi derece ile terfi edenlerin 
İa§e Ye ibate ini temin eder. l vi dt:rc· 
ede ça1ı~anlara ı;ayri muayy_en. yardıın 
1nr yapar. Rütiin fakir talebtnin hi
ınayesi talelJe yurdunun açılmasiyle 
kahil olacaktır. 

ÜNIVERSITEM/l VE YATMıVCT 
tiı\'/VERSİTEU~R 

Henii:r. bizi tam tatmin eder nr.i
~ctte giiriinmcnıesine rağmen ünh·er
@itcmizin, tedrig istemi, profesiir. hat· 
ta tal ehe kadro ·iyle .Avrupa 'e Aıne~ 
rika iini,·cr·itelerinden hirçoğiyle mu 
\'nffakiyetJe hoy iilçü§ehilece~ini. hil"' 
çoklarına (la hirc;ok no'ktalnrda faik 
ı11eziyetleri olclıı~nnn hana muhtr.rcm 
profe. ifrler anlattılar. 

l Q33 den lıugline 1'adar dt:nm e· 
'den ileri hamle ' 'e elcle edilen netice
ler lnmn 'kat'i olarak ~n kan:tati ,·er· 
ıminj,ç;, .. 
.,.,, , ti ril ri lıamle hugiinkü ~ekilde 
deYarıı ettiği tak<linle İ stanhul üni
'"erEite"i beş )"11 onra ilmi tecriihele
riylc, lnhoratm arlari) le, ncşriyatİ);le, 
J>rofe~ör Ye ta lehe k:ıclro~ iyle diinya
nm ı;nyıh iin i, ersitclerindt'n lıiri ha· 
line ı;irerektir .. , 

Spor kurumu 
(Üsttarafı 1 irıcidc) 

ner:ıt Ali Hikmet Ayerdcın ha~talığı 
)Üzünden, Halid Uayrak i~inin ~ok· 
Ju;;undan. ınulıaı:eheci Cemil di iplin 
ihtiliif ımlan. İzmirli Adnan asl.:er ol
duğundan. f tanhul rnmtakaf\ı ba~kr 
tıı I~ thi Ha~ar.an bir intihah İ§İnden. 
İstanbul Güreş janı ~F.mail Hak.kt 
U icaza giılrre~iııclf~n. atletizm f cde
ı·a ~yonu lıa.-l...anı Suad Hani Galata· 
Sc"U"~Y ~ por k.liihii ikind r;,i 1 iği nP- f'C" 

çilıncc:inılcn. Dcni7.cilik Ajanı Kadri 
haşka yere ta) in r.dildiğinden iıstif a 
Nınio:ier~ir. 

Güre~ ferlera yonn ikin,·i ha~kam 
Seyfi de memur hulundu~n nıür:c-ce-
"de ıarkacla lnnna 'ılh1c iktamı\·e , e
~ldi~i 4ıald~. fodn~ )ıondali , ~r.if esi 
dola) ı .. ifo Finlnncfo,;:_ya 'c lnt~a , er 
lere ı>yıılıa~ vaııtı;;mılan kendit1inin 
• • l"I 

ıkraıniyeılen nıahnım kalclı~mı ileri 
iirmii; YC lnınun ~por kurunnınra 
laıınin ccliluıcsinj i~teıni tir. Kurum 
porculara iiılenehile<"ek tazminatın 

Yalmz maa: 'c iicret gihi talıakkuk et· 
lhİş lınklarmcian m:ılıruıııin~tlt'r~ raci 
01cluğ11 Ye ikramiyelerin t~hakknk t'" 

den hir !hak ofıra'k kahul erlilemiy~cıeği 
C'('\ ahını 'ermi~tir. Bıınun iizerİnP. 
13. e)ff. kuruma hir.m~ferinclen cfo· 
layı maıldi nrulara kntbnınaL.ta fa, -
da ~iinncdif.ni bildirerek "rıif a ~t
ttıi ~ ti r. 

Tfük '"'por kurmnun<laki i tif ala· 
l'ııı <:cheplcri hu uretle tcshit 01ı1n
c1.uğmıa J?;Öre. ) :ı111Jan detlikocfolu ncş· 
tıyatııı lı:ıkikate uyın:ııf r~ı illnla-;ılmnk 
t:ır) ı r. 

K1RALlK KAGiR IEV 

l3eı; "ktaşt.a akaretlerde 74:, 76 nı.ı -
ll'laralı evler açık artırma surclile ki
raya verileceğinden isteklilerin 7 tern
ttıuz 937 -çarşamba günü saat on ü~ 
l{adar akaretlerde 5Jl num 11ı-ada mü -
t-ı;ıvelli bymakamlığrna miiracaat et -
ll'ıelcri. (V. N. 22388) 

• 

~ -ltURUN 29H:AZtnAN1037 

iı 
----

Tifo lgını B (..) R s A 
(lJtıymıı fi. inı-itle) 

D L • .dl '.1_ 28 • 5 • 9~7 
ün ıou n1t!V2!U üzenn"°e "Könu,. ••-----------------• 

tuğumuz kryytıetli doktor B. Feridun 
ISA 1111.J , KiR~l.Jf({ 

,, 

N~et dedi ki: • Mütefer~ik 
- KURUN'un ileri ıürdüiü fı· 

Blı.al&nnda yıJclıı lpreUI olfuLlar, ııu 
rtade muamele coNlllercUı. Kak&m161 
.... ıı de npanJt ıoatıı flJ"JUan>ın, 

kir çok faydalıdır. Hastalığın intiıar P A R A L A R 
ettiği mahalle evlerinin ve hasta mik • Steruı:ı G!?i - Pezeta 

ıfsA.TU:.IK K.AGlR HA.NE 

tarmtn bildirilmesini i~tiyorsunuz. •Dolar L27.- •.Mark 81.- / 
'23,-1Filh~kika ~dyle yapılll'Ml, hasta •Frank ıu- • zıou 

mıntaka1arile halkın teması ve bu • Lliet u 3 - • Penı:o 2.'.i - H 
u-u 
!'ı2 -·~ 

• Belçika Fı 8' - • Ley 
suretle sirayet tehlikesi azalır. • Drahbıl 2s _ • oınar 

Tifoda en korkunç tehlike, hasta • lavtçre Fr rıw. - Yen 
ile temaıtır. • LI.,. 2S .: • Kron l8veç 52 -

KURUN' un teklifindeki diğer • F1onn GS. - • >Jtıa 1048 -·f 
f .. L h ı • KN>D Çek. 8-i .- •"Banknot ~ .... 
ayhuelı nokta da, bu Nri a!ta ıim • şuın Avu• 

25 
_ 

mi rafinin, ocağının ~nlaşılmasıne ı11-------~--------........ 
yardımcı olmasıdır. Ç E K ~ E fif } 

Metıela, en çok tifo nerede olu- • ı...oo4ra 627. -1vıyaııa 4 2©7.ı, 
yorsa onu öğreniriz. Niçin oluyor. • NeVJOr~ o-~ ~· waarto ıLn OCı~ ' 

~ı~J:~:~~~::~~r=~ı~:~ı~: A:: , : :~:-no {.i'i~~ ~:.. !·:~ 
riçle temas eden amele sınıfı mı çok- • Br1lkseı 4..G6 BuO.ı>efta 5.t'S75 

• Atlaa ~7 lGlO t:lllui!f 107,0l'i:> 
tur? Hastalık yemiılerden, veya • Cenen. 8 4.'Jib ıgno sı 45 
müca\•İr bostanlardan mı geliyor, • ao'" G3 7!!~ oknh&Duo 2.'7-1 
halk ne suyu içiyor, bunları öğren· • Amaterdtlm l ,\l32~ •!Moskon 2AQ2'.lj 

meRe çalı§mZ. Pra, 22.Gl 75 • ~nllhnlm 3 0033 

Taha ffuzu tedbirleri artımız. Ve 
halk buna iıJtirak eder . ., 

Bu arada bir fikre daha İ§aret er 
mek isteriz! 

Tifonun 'Sebeplerini gazetelere ha· 
'l'if onun 8Cheplr:rini gazetelere lıa· 

nl harıl anlatan cloktorlar. bu arada 

ES H Af M 

1ş Bankl\sı !!80 ınm•a1 
AnadohJ !?UO •ÇSrnenw 
H.eJ - l:'1,yoD Del 
Şlr. Rayı1y - ~-k Del 

Uerha fl!(nlı87 . - t:JaJya 
U. Sf•orta - ,,~rk m. ~ .. 

-
1320 

--.-
- ı 

tok ,ayanı dikkat bir noktaya da do· ır----------------1 
kunuyorlar. Bo .. tan marulları! Daha 
doğru~u bostanlarda marul yt'mtk 
modasr. 

BomonU 9,- l'tldOD -

Kiirüklüğümü~de iirümü olan hu .. ! 
modanın ~imdi kılmadığrnr anıyor-
dum. Eskiden hoetanlara gi!lilip hos· 
tan dolabı te,iren, gözleri ce,·iz ka· 

ı •tlkrazlar 
• ıeu q-.BOr. ı 1820 

• • • • D 17M 

• • • m nr>o 
L.ttk.Dahtıt 9~-

• ErrenJ buk. ()6-

10~ " lıf 00 
8. Emırum 07-

Tahvlllar 
l:aektrtıl -
'h1U0••1 -
RUıtım -
~adolıı 1 402Z> 
Alnactoıu D 4.0,C'.>5 
Al'ladolıı m --
UllmeallA 4S 75 

buklu beygirler eyredilerek yoıun)u 1-1--------·-----.:ı 
hanı.mn k~narındı hatır hatır marul 
yen a; r<I i. 

Ve bittabi ek11f'rh·etle ot.ifova da h.ı
tulanlar da olur. •·İ(~der böylemi, .. 
deyip mikropların cefesı ineye çeki
lirdi. 

.,imdi tifodan ürk~nler a~ıya, lıapa 
miiracaat etmf'k ~ihi !lııhhi tedhirlere 
ha§ vurnıa~r rlüıiinüyorlar. Ru uha· 
<la hir tddi.mül 'ar. Hıl.at hoetanlar 
hali ,Jeğişmemiş olacak ki. doktorlar. 
meseli. pi~ kanıl ıularile ~ulanan 
marulların ·nğıl 'ıjıl tifo mikrobile 
doln •olclnğunu öytiyorlar. 

Kanalizaı-von tertibatını bir a,· f'Y" 

w·l nhlıi hir
0

hal~ :"okmal.; i~ini e~ ar.il 
tedbir olarak kahul edcônulnn; la
kin -diğer taraftan lıalkr hoır.tanlare 
girmektt"n men"delim. 

R<danlar - Br:le<liv~nin emrile -
nıc~irc olmaktan çıks;n ! 

T k • SALI Çarıamba 
8 Vlm 29 Haziran .iO Haıirat 

--ı:ııı:::-=--==120 R. Ahır 21 R. AhırJ 
Gt.ln dofulu 
Gllll be.tıp 
Sabah namazı 
Otl• namus 
IkJ.nd1 ll&!AUI 

Üf&JD DAIDUI 

rıım &"eçen &"(lııler1 
Yılm kalan günleri 

430 431 
!9.45 19 45 
a.oo a,oo 

121'7 1217 
Jtl,18 16.18 
l9,45 19,45 
21.48 21.48 
2.10 S,10 
J 80 181 
l 85 184 

Saat 22,l:S Ajana ve borsa hnberlerl ve er-

4 - Bcyoğlanda !tstiklal caddesine ya· 
km Bekar sokağında 1-0 numaralı 

19 odclh bahçe1i ve ayrıca çamaşır· 
lığ~ ve çamaşırlıfında iki odayı ha· 
viJ.Itagir hane satılıktu. 

SATlLIK KAGiR HANE 
S - 'Çemberlita§ta Peykhane caddesin· 

de kil.gir 18-20 odalı iki kaplı dör\ 
katlı apartıman tertibine elverişli 

.,c hali hazırda dahi müfrez dairele
ri havi k~gir hane çok ucuz satı 

hktır. 
1 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR 
11 - Maltc;pe ile Bostancı arasındaki 

Küçükyalı istasyonu ittis'illinde J 7 
par,sa müfrez arsa tamamı 20.000 
arşın (iatlar uygundur. 

SATILIK APARTIMAN 
14 - Arnavut!,öyle Bebek arasında 

sokak i~inde ve içinde dağ .suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda -
lı hamanu havi apartıman satılık· 

tır. Son fiyat 5000 liradır. istek . 
lilerin servisimize müracaattan. 

SATWIK KAG1R KONAK 
16 - Ni~anta~ınaa birinci sokakta on 

beş odalı MarmC1Ta, Boğaza, Ih
lamur, Yıldrz ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkalad~ıi ve a-
par:tıman tarzında taksimatlı, ha
vagazı terkos, elektrik tesisatını ~e 
vasi bah~eyi havi kagir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. :Talip 
olanlann servisimize mUracaatları. 

SATILIK EY ARANIYR 
20 - Fener yolundan Boıtancrya kadar 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçell 
mazbut satilıkôir ev aranıyor. Sat
mak isteyenlerin son fiyat ve eve 
dair izalıatlarile servisimize müra . 
caatlan. 

SATILIK YALI ARSASI 
24 - ÜakUdarda Şemsipa~ nam ma

halde Direkli yalı arsası nami1e 
maruf iki bin beş yjz metre mu
rabbaını mütecaviz ve kırk met· 
reden fazla sahili bulunan bir ar· 
sa derunundaki köşkle veyahud 
ayrı ayn satılıktır. Görmek için 
V AKr'f Propaganda servisine 
müracaat. 

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

elveri~li az benzin serf eder, !as. 
tikleri iyi bir halde. 

Karaköyde Şal benzin deposuna 

müracaat. "V. P. 1458., 

BULUNMAZ FIRSAT 
?'Aten piıı olan n•larilf' o marulla

rı lılr kf're daha nkamak. ac·aba naıııl 
bir tl'!lnir.liktir? • 

Şehrimizin f)arklarr. <:ayırlarr mı 
yok? Azı-a daha çok y.apıh;n,. Kifi 
miktarcla İ:;e, halk. ora~ a r.elhf'clilsin. 

tesl ı;1lnUn programı. 22,30 PIA.kla sololar.. 31- Şişli ile Bomonti arasmda ~ok 
opera ve operet parç~ıı.rı. 23,00 Son. itinalı yapılmış sekiz odalı mo· 

Saat 22.1~ Ajans ve boraa habcrlcrl ve er Oern ·e ıkübik kılrgir ev satılık. 
tcsl gUnUn programı. 22,30 IPJdkla sololar, Ur \"e bahçesi çok muntauımdır. 

opera ve operet parçaları. 23,00 Son. Arzu edenlerin Servisimize mü-
Saat 22,ııs Ajanaı ,.e boraa haberleri ve er raeaaUarı. 

YÜZÜK ~l GlBl K;lYMETLit 
>\RSA 

32 - Pangalt! civ!ll'mda ıki yilz kil· 
sur aı:şın arsa maktuan ".1200 li· 
rnya satılıktır. Taf~ilıit almak 
isliyenlcrin Servisimize müra
caatları. 

33 - Arı ko\'anı bulundu ba_şka mü
racrıal edilmemesi 

\Takıt Propagandn !crvia.i 
GENÇ BiR BAYAN iŞ 1\RJ~OR 
34 - Ortaokuldao mezun geıaç bir ba

yan iş arıyor muhasebe, riyaziye 
ve daktilo işleri yapaöilir. Arzu 
edenlerin Servisimize müracaat .. 
tarı. 

BlR BAYAN J~ ARIYOR 
35 - 20 yaşın.in bir bayan yazı 1·e he

sa b işleri arıyor. Arzu edenlerin 
Servisimize mUracaatları. 

SATILIK A:PA'RTIMAN ARANIYOR 
36 - Taksim, Cihangir, "Maçka taraf

larında deniz nezareti olmak §ar
tJie on on beş bin lira arasmda 
yeni yapı ve konforlu ıapartıman 
aranıyor satmak istiycnlerin 

37 -Arnavutköy civarınd:ı denize alt. 
mış adım mesafede 9 ila on bin 
metre murabbaı arsa satılıktır4 
Depo, apartıman, otel in§asına 
çok milsaittir \•c .fiyatı çok elve. 
rj§lidir. lstcklilerin servis.im.ize. 

MÜFREZ ARSALAR 
38 - Qengelköyilnde "Bahlldc aatılıli 

müfrez nr5alar mevcuttur. 
Taliplerin Servisimize mUracaa~ 
lan. 

lŞ ARIYOR 
39 - Oftts:mektcptcn !mezun bir Türli 

genci 20-:30 lira ücretle bir ti· 
cari mUcsseseHe çal1§1tlak isti· 
•or. ltibarl .kefalet vcrcbiiir. 111-

tiyenlcrln Servjsimizc müracaat
ları. 

MUHASiP 

40 - Ticari muhasebe malumatı olan 
bir genı; her türlü yazı ~ muha
sebe işlerinde çalr~mak üzere i§ a• 

V' nyor. 

İsteyenlerin servi~imize müra·. 
caatları. 

VIY ANl\:LI MUREBBt~E 
41 - Viynnalı ve diplomalı bir müreb

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

iŞ ARAYOR 
42 - Şirket veya müesseselerde oda• 

cılık istiyorum. İlk tahııilimi bi • 
tirdim. Eski sigorta şirketinde ça
lıştığıma dair, elimde bonservisim 
vardır. 

43 - Orta tahsilli ve bulgarca-:lan ter 
cümcye muktedir ilir B<:y iş ara 
yor. Servisimize mü:-acııat. 

Ed.in.e ~c1h hu'k?ık mahkemc~in • 
den: 

le.si glinttn programı. 22,30 Pi.Utla wıololar, 

opera Ye operet parçalan. 23,-00 Son. Bunları almak veya "Satmak İ5tiyenlcrin ve bu işlerle alakadar Dlanların 
saat 22,ı:s Ajans ıve bonıa haberleri ıve er Ankara caddesinde VAKiT Yurdunda VAKiT Propaganda servisine müracaat• 

Terekenin ~!iyesi zımnında pa • tcsl günUn programı. 22,so I>tlkla sololar. lan. 
raya ~e\Tilmesi mukarrer tamamına opera ve operet parçalan. 2a,oo Son. ti 

(1200) lira takdir olunan Edirncnin 
Mahmut ağa mshallesinde 12 sayılı öCLE NEŞRlY ATI: 
ev, yine tamamına (1000) lira takdir saat il2,30 P14kla Türk rnuııiktsl. 12,50 

olunan Fmdıkf ak1 tftüıallesi Hacı - Ravadi.s 13,05 MuhteliC p!Ak ne.~rh-atı. 111,00 

mestan eokağm4a l;} e&)-·ıl~"'· ve ıkeza son. 

Mühim kolaylık ar 
tamamına (9440) kuruş ukdir olu • --------------
nan Edirne J<araaiacında merkez cad- BC1.JO!}lu .~ ttcii sıtlh hukuk mo.lıke
desinde 99 sayılı arsa ''e Edirne Di • me.onnd.en: 

Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • 
lan o1anlar. 
Bir Telefon 

Bir mektup 

Biı Kart 
Bir adam göndererek 

veya bizzat gelerek servisimiı]e 
temas ıttmclidirlcr. 

laverbey mshallesinde ibiiyük sincgo Terekesine mahkt'mecc clkonulan 

kar~ısında. (hahambaşı) halen maarif ölü Vasi! Valahopolos terekesinin du- V A K 1 T 
caddesi üzerint!e tl.ınamnıa. 15910) ku- ruşmasında nsilerden Kumkapı ti -
ruş takdir olunan arsa açık arttırma- yatro sokak 114 sayıda oturan Yorgi 
ya konulmuş ve 27-7-937 salı günü ve Yani ile değirmen sokak 21 sayı-

PROPAGANDA 
SERVİS. 

saat 14 de satılacaktır. O gün vecile - da Eleııiye ilanen yapılan teblig- ata 
Okuyucularımıza Jiizmet olmak Ü· 

cek bedC'J muhammen kıymetin yüzde rağmen 25-6-9:J7 günü mahkemeye zere aşağıdaki hususlarda kendilerine 
yetmiş beş=ni bulmadığı takdirde ala- gclmedikler:nden haklarında gıyap lazım olacak kolaylıkları kendileri ;gibi 
nm son pey ve taahhütdü 'baki kal • kararı tebliğine karar verilmekle düşijnüp halledecek, işlerini görecek ... 
mak üzere sat.Je 15 gün sonra 10-8- ye\'mi muhake~e olan 12-7-937 ta- tir: 
9;37 .sah günü ayni saatte yapılacak • rihinde saat 10 da gelmedikleri 'lak -

1 - Mobilya, cıya vesaire satmak ve
tır. 1şbu mülk üzerinde ipotekli 11Ia • dirde gıyaplarında görülcc~i muamc-
~hlarm ve tapu kaydile iddiayı is- leli gıyap kararı makamma kaim ol - ra almak :istiycnler, 

tihkak edenlerin satıştan bir hafta e\'- mak ü:6E!re ilan olunur. 2 - K.:itip, muhasip, hizmetçi, eı~ı, İ§\İ 
Ve! mahkemeye müt-acaatlal"t lazım _ ıstiyenler ve bu hizmetlere talip olan· 
dır. Bu müddetin 'n'l~runından 'ROnm lar. 
saltş bedelinin paylaşmasından ha - AÇIK MUHABERE 3 - Kiralık, satılık ev, apartıman, dük · 

riç kahrlar. l~eklilM'in mua_yYCn gün Meslekdaşmız imza.sile mektup kan, mağaza arayanlar. Kiralam3k, ki-
\'e ~atte satış yennde hazrr 'bulun - gönderen arkadaşla görüşmek nrzu _ raya vermek. Almak veya satmak is -
nıa1an \"e arlttrma)ja iŞtirak edecek - sunda~'lm. Adresini bildirmesini sa - tiyenler. 
ılerin '% ~i bu~,n'k ni8betinde pey ak- mimiye'tinden bekler:im . ' 4 - Ders vermek veya almak isti yen· 
;çelcri \'ermel~ri ,.e &ah 11 ziyade izahat Dol;l or lb-rf'lıinı NPcdct ler, 

5 - Otomobil :almak satmak veya i~ ; 
letmek istiyenler. 
6 -i.Ratlyo :almak satmak veya tamir 
ettirmek istiycnler. 
1 - 1icrcünıe -ettirmek veya tercüme• 
1er ~pmak istiycnlcr bu hizmetlerini 
;:olaylıkla ve emniyetle çar~abuk göre• 

bilmeleri için (VıA~ll" P.ROP.i\GAN • 
D" SERWSf) nde bu ıişlerle meşgul 
olmak üzere aynca bir ibüro vticuda ge
tirmiştir. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.• 
maı. 

Vaklt Propaiantla Serviıi 
Vakit Y..urdu nbn Cad. lıtanbul 
Poıta kutuau 45 Telcr,ın 24370 
T~Jgtnff: Propagancle W.akıt 

;ı.Jmak isteyenlerin sulh huku)c mahke- ( V. N. 2240i) I 1 - . : .• ~ .• , . t ' .. ' . ' ,, . . • c 

~ .. . • . -. . . . • , . r • . ·l ı ... • ~ \. ,.. "- . mesine müracaatları ilan olunur. ~· • t • • f • T ... \. • ' \ .. • • ' .. ,. \ • o'! • ,, . • • • . . ' ·"' ... . ........ ~ 
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NECiB EY LiKiT 
YAGLI 

YAGSIZ 
BRiVA Ti 

Saçlara parlaklık ve yumuşaklık 
• • 

verir, şapkasız gezen Bayanlara ve Baylara 
yağsız NECiB BEY 

DEPOSU~ 

: Devlet-Dem1ryolları ve Limanları işl~t.-ne · 
. · Umum . idar.esi ilanları 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı ( 4) grup malze
me ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 12. 7. 1937 pazartesi günü 
aaat 10 da Haydarpaşada gar binaSI !dahilindeki komisyon tarafından a~ık eksilt -
me ile satm alınacaktır. - ' 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılr muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaattan Uzımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan para SIZ olarak ıdağıtrlmaktadrr. 
1 - 50 adet muhtelif eb'atta vagon camı, 120 adet adi bina camı, 260 adet 

duble bina camı ve 20 adet duble buzlu cam muhammen bedeli 1039 lira 5 ku
rut ve muvakkat teminatı 77 lira 93 kuruştur. 

2 - 34 adet muhtelif şekil ve eb'atta kofre muhammen beldeli 850 lira ve 
muvakkat teminat? 63 lira 75 kuruştur. 

3 - Muhtelif şekil ve eb'atta 19500 adet lamba §işesi muhammen bedeli 
i437 lira 50 kuruı ve muvakkat teminatı 182 lira 82 kuruıtur. 

4 - 4000 kilo 4 m/m lik galvanize demir telgraf teli muhammen bedeli 
620 lira ve muvakkat teminatı 46 lira SO kuruştur. (3582) 

Muhammen bedeli 190 lira olan (2000) adet aıdi ate§ tuğlası 12-7-937 
pazartesi günü saat l O da Haydarpaşa da gar binası dahilindeki komisyon ta -
rafından müteahhidi nam ve hesabına açık eksiltme ile satın alınacaktır, 

Bu işe girmek isteyenlerin 14 lira 25 kuru~luk muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği vçsaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü
racaatlan lbımdıı'. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3666) 

o- retmen aranıyor 
Türk maarif cemiyetinin Ankara lisesi (Riyuiye), (Tabiiye - Biyoloji), 

(Fizik_ Fenbilgisi), (Kimya), (Tarih), (Coğrafya), (İngilizce) grupları için 
daimi öğretmen alınacaktır. Yüksek mektep mezunlarından isteği olanların is

tida ve musaddak tercümeihal suretleriyle cemiyetin !stanbulda Yeni postaha 
ne karşısında Erzurum hanındaki ilan işleri bürosu nıüdUrlüğUne müracaatla
rı. (3700) 

• 

~ ~ 

Briyantini tavsiye edilir, mutlaka bu briyantini alınız. 
Enıinönu No 47 NECiB-BEV 

- Birinci sınıf Operatör 
Or.CAFER TAYYAH 

Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ 
~rrahisl mütehassısı 

Paria Tıp F akülteai S. Asistana 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - kyUa, meme, karm bu· 
ruguklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahlan M e cc. nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ha~ 

No. 1 Telefon: 44086 -

• • 1 

· lstanbul Beledi resi .- ilanları . · 
"' """" ~ ,; 

Muhammen bedeli İJk teminatı .. 
· tık okullar talebelerine açılacak on 

ı;ocuk bahçesi için lüzumu olan oyun -
cak. !)42 lira 70 lira 65 kurul 

Yukarıda cinsi mikdan ve muhammen bedeli yazılı olan oyuncak açık elı 
siltmeye konu!muştur. Listesile şartnamesi levazım mUdilrJU~de görüJebi -

lır. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ille 
teminat makbuz veya mektubile beraber 30-6-937 çarşamba günü saat ı' 
de daimi encümende bulunmalıdırlar. (1) (3438) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Dr. lhaau Sami _ Lira 

TiFO AŞ/Si Kum kapıda: Şeyh Ferhat mahallesinin Fıçıcı sokağında es-
Tifo ve paratifo hastalıklarına ki 45 47 yeni 61 sayılı 89 metre murabbaı arsanın tamamı. 178 

tutulmamak lçin tesiri kat'I, nıu- Bakırköyünde yenimahiıllede hatb ıyunda yeni 100/ı102 sayılı 
afiyeti pek emin tue aşıdır. Her iki evin 2/10 payı. 500 
eczahanede bulunur. Kutusu: 45 Aksaray: Katipkasım mahallesinir. alboyacılar sokağında eski 

kuruetur. 22 yeni 44 sayılı 141,92 metre murabbaı arsanın tamamı. 212.sS 

KAÇIRILMIYACAK FIRSAT KELE- Yukarıda yazılı mallar 27-7-937 sah gilnli saat l4 de kadar pazarlıkl' 
PİR İRATLAR satılacaklardır. Satı§ bedeline btik:-~zı dahili ve ı:o 5, faizli hazine tahville~ 

kabul olunur. Taliplerin o/c 7,5 pey akçe'erini yatırarak bu müddet zarfında h 
Şehzadebaımda Fevziye caddesinde tanın salı ve cuma günleri saat 14 de kadar defterdarlık milli Emlak Müdill'-

Camiigerif kaı'§ısında merhum Muh - lüğünde müteşekkil satış komisyonunamUracaatları. (F.) (3759) 
tar pap vereaesine ait 27 parça dille- ------=-------------------------
kin toptan ve ayrı, ayrı bilmüz8 yede 
satılacağından talip olanların 30 ha -
ziran 1937 çargamba günü saat 10 da 
Sultanahmet sulh mahkemesinin 
1937 /22 numaralı dosvasına miiraca-
at etmeleri. (V. N. 22402) 

NeerlY&t OlrektörG: Refik Ahmet Seveqtı 

8ahlbl: A&Dıl ue 

.. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3.üncü 

Büyük 
keşide 11 1 em muz 937 dedir. 

ikramiye: 45.000 Liradtt: 
ı 2.000, 10.000, Bundan baş\<a: 15.CGO, 

ikramiye' erle ( 20.000 ve 

liralık 

10 COO) liralık 

ıki adet mükafat vardır. 
DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü akıamma kadar biletini ; 
ğiıtirmit bulunmalıdır . 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı aakıt olur ... 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Vasıf ve örneğine uygun kuma§, Astarı ,.e bütiin harç ve masrafı 11111-

teahhidine ait olmak şartiyle "40533,, takım ''Caket, Pantalon, Kasket ve ~ 
luktan müteşekkil,, yazlık elbise kapalı zarf usuliyle 16-7-937 cuma. giJSl 
saat onda satın alınacaktır. 

2 - Komple olarak yapılıp teslimi meşrut olan bu elbise takımlar"'' 
192531 lira 75 kuruş kıymet biçilmiş ilk teminatı 10876 lira 59 kuruştan 1~ 
ret bulunmuştur. · 

3 - Buna ait ı;artname 963 kuruş kar51lığında yalnız komisyondan atı .-
nabilir. . . o• 

4 - Eksiltmesine girmek isteyeni erin şartnamede yazılı olduğu gı~ı U' 
teminata ilaveten bu gibi dikim işlerinden en az 60000 liralık taahhüdünü )l ıJ 
nü ifa etmiş terzi ve yazıhane sahibi olduğuna dair vesi kalan muhtevi te• , 

mektubunu rksiltme vaktinden en az bir saat evveline kadar komisyona "" 
miş olmaları. (3708) 

Belediye Su1ar idaresinden~ 
Sayın Abonelerlmlzeı 

Sularm tevzii euretine dair nizam nameı, bir binadan başka binaya ~ 
ri!meslnl YP. mukavelesinde sarahat olmıyan abonelerin su satmalarmı 111 
miştir. 

N 'zamnameye ve imza etmiş oldukları mukavelenameye aykırı o 
paralı, parasız başkasına su verenlerden. su satanlar hakkında hiGbir ro 
rP-t kabul etmiyerek nizamnamenin 30 uncu maddesi hükmünün tatbik 
ği ilan olunur. C3762) / ___________ __,;' 

Nafıa VekAletinden: ti 
15 Temmuz 1937 ,perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafia 'V~ 

~TÔRK1YE i.S BANKA_~\----
~ ~ 

~lalzeme eksiltme Komisyonu odasında cem'an 2728 lira 80 kuruş nıub Jte'" 
b;delli Galvan·ze 15 ton 4 m m lik telgraf teli ile 160 kilo ı.5 m m lik b ıe -
linin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ~ilit' 
fcrruatı parasız olarak Ank:!rada Vekalet malz.eme müdürlilğiinden alJJl 

Muvakkat teminat 204 lira 66 kuruştur. j.f 4e 
İsteklilerin teklif me!ttuplarını 15 temmuz !)37 perşembe günü saat 

kaclar Ankaracla Vekalet malzeme mUdürlüğüne vermeleri lazımdır. cs146) 
(1761) 


