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Gazetemizi k8ğıt fiyatlaramn yükselmesinden dolayı üç ay evvel 5 kuruşa 
~1karmışllk. Bu defa hükümet k8ğıt üzerinden alınan gümrük resmi ile 
'Stihlak resmini indirmek suretile fiyatların yükselmesinden hasıl olan farkı 
9azeteler lehine karşılamak imkanını vermişti r. Türk matbuatının devletten 
9Ördüğü bu maddi ve ciddi müzaheret karşısında gazetemizin fiyatı nı 

gene eski haddine indiriyoruz. 
la E:sh; taı ifege göre abone bedeli tediye etmiş olanlaı ın hahları mahfuz dur. Kendilerine yeni tarifeye göre 
~la irsalat yapılacaktır. Veni a bone tarJfemiz ikinci sayıfamızdadır. 

Gyük Mill~t Meclisinde1 

ahili ye ve Sıhhi ye · Vekilleri 
l· izahat verdiler 
1slerin ter/ ihi meselesi - Anka
~da Tıp Fakültesi kurulması 

;:. 2 (Hususi) - Meclisin hu-
l!ı.U Plantısmda polis teşkilat ka

Zakcre edilmiş ve polis me.. 
~ tetfiine aıa olnn 66 rn,.ı 
~ı ~I'\~~,,, l

,,. ut?duğu terfi şartlarına te-
~ ~ ır. 

~~akiyc Elgün, halen kadro. 
ije S'U muayyen şartları ifa e

ti için terfi hakkını kazana-
'lıJa •01an ve fakat vazifelerinin 
ller~YI sicil alarak bulundukları 

~Uç 1 
l'apmakta devam edecek le. 

bırSenecıc bir tahsisatlarına mu 
• l> Zanı yapılması hususunun 
laı-ek lllahdud olsa da bu giti 
~~\ kar~ı tatmin edici bir ha

lspanyol harbini bitirmek için 
Birkaç Alman alayının gönderilmesi istendi 

Fakat Alman 
Pari;;, 2 (A.A.) - Journal gazr.

te.-ine Berlintlen hilılirili) or: 

hariciye nazın 

Almanya 
Jtalya, Fransa 
ve lnglltere ile 

muhalefet e tti 
mekte devam edeceklerdir. Bu kon• 

trol göniilliiliiğii, ino:anı lıcm endi e'" 

ye dü~Urınckte lı~m <le bir taraftan 

memnun ctmektecliı:. 

Gazetelerin yazılıklanntlan \'azilı 

hir mrette anla~ıldıi;ına gi)rc, huradn, 

hpanvada Ü!'tünlük meselesinin ür . . 
\'eya diirt lıafta için <le halli için Jı'rmı birleşmek arzusunda 

(Sonu: Sa. S Sü. 5) 

ko ordusunun kat·i 'e nihai ~ay ret inn 
giiwnilmektedir. Rıınunla lıcrahcı

lftNffll8P, bn gaynt · ~ tı •n · tat" 

da inı.an 'e Je, azım giinclermek ure

tiyle yardnn etmek niyetinde huJun

chıklarmı inkar etmcktrclir. 

Diğer taraftan kontrolii gayrimiiııı 

hazı f ıtyialara giire. hnı;iinkü A 1-
rnanyan m en miilıim nazırlarından 

hiri, llazar ak~nmı yapılan knhiııc top 
laıı t ısında, ''Yalarıcia lınyılııtlarr,, mıı 

pek az hir zaman zarfuıda i~lerinin 

h itirilme· i için lıirkn~ Alıııan alayı
nın 1 panynya ilıraç edilmesini ~İll-

<l:lle laleh ctmiş~i~: Fakat . B. Von Hariciye vekili-
Ncurath, huna hulun kunetıyle mu-

ıii«lefet:'fltıni C'I ihayct B. !itleri tlf> mi2 Viyanad 
kendi tezine cdhı-tmi~tir. 

Figare gaeztcsine Rornadan hildi· Haric iye nazırı ile görUştU 
rili) or: Viyana, 2 (Hususi) - Cencvrcden 

dönen Türkiye Hariciy:: Vekili doktor 
Aras buraya "gelmi!jtir. Bu hafta sonu
na 'doğru Ankaraya hareket etmesi muh 
temeldir. 

~t; eyJiyeceğini söy!emiş ve Polislerin tcrfihi. 1ı..rıkkında bir takrir 
, ~ ada bir de takrir vermiştir. veren Bayan 'Na1..-i.yc Elgün ---------------

~lt~cij?1,e.ni mazbata muharriri Emı·r Adbullah 

f tal yanın mlemimil<lnlıa}e komite· 

sinden ayrılıııasma rnğnırn İtalyan gP 
mileri, hpanyol su larınıln kalmak 
iizere emir almı.,;lanhr. Bazı c;alalıi

yt'ltar nıahafilıle ııöylenİ'ldiğirıe giire. 
f tal} ttn gemileri. hiikfıınetı;i f panJ ol 
~imanlarına ılo;;ru gitınrk t c olan fr 
caret gemilerini kontrol etmekte ,.e 
lıarlı kaçakçılığına ıniirıınııaat C) le-

Viyana, 2 (A.A.) - Avusturya a • 
jansı bildiriyor: Hariciye nazırı B~ 
Shmit. hususi surette Viyanıda bulu .. 
nan Türkiye Hariciye Vekili doktor T. 
R. Aras'ı kabul etmiştir. Mülakat, A • 
vusturya ile Türkiye arasmdald müna • 
sebatı vasıflandıran samimi dostluk ha • 
vaı;ı içinde cereyan etmi:ttir. t ~tılllenıı ın izahatından ve di- gün tarafından verilmiş olan takrir 

ti~ ;ı~ ~ütalealarından sollJ'a kabul edilmiştir. 
~(itte a.hılıye Vekili ve Parti ~- IÜZAKERE OLUNAN DU';En 

tı ŞükrU Kaya şöyle demiş- LA )"'IH LA R 
> Polis teşkilatı kanununun diğer 

~tr~~ ~akiye Elgünün mütalea!'• maddelerinin mJ.zakeresinden sonra da 
~tir ..,aınarnile yerine masruf olan'ı posta telgraf ve telefon idaresi teşkilat ' 
b~~ büc tnütaleadır. Fakat ayni ve vazifelerine aid kanuna ek kanun 

, t~İ1t1• t~e encümeninin mütalcası liyihasile, teşviki sanayi kanununun 
~İfc •lın kalbinde yer tutacak 
~r d .. tllahsulüdür. 0 en\:lişe de şu- 30 uncu ve 36 ıncı maddelerinin değiş-
t ,fa bu • b'" tirilmesi, bahri muavenet, tahlis ve 

Ola nun umumı utçeye te- d . b 
t "c taktır, ond:ın sonra diğer va- bahri müsademeye müte aır cynel 
llt 01 lllcınuriyetlere derecei sira _ milel mukaveleye i§tirak ve yeniden 
~~ ~.taktır? Bu da nazarı itiba:e be§ kaza teşkili hakkındaki kanun Jayi-

uır k balarının birinci müzakereleri yapıl-tı, !! eyfiyettir. Gerek birinci 
~r11 erek il:inci endişeyi bize mil-
t~ en iy· d ~ b. k'ld • tcck ı ve ogru ır şe ı e ız-
4 iııj11 kanaat ancak Büyük Millet 
t~ih ;a~~atidir. 

nuştır. 

Telsiz kanunu ile Ankarada bir tıb 
fakültesi tesisi !hakkındaki kanun layi
halannın da birinci müzakereleri ya -
pılmıştır. 

(Sonu: Sa. 5 Sii. 5) 
~ hlk· lgun, tekrar söz alarak tak

ı lr d ıın olan fikri ve noktai na -
ı Cfa d --------------<~en aha izah eylemiş ve bu-

Kasada l~l~rı d~ Maliye vekili .Fuat Ağ -
~~ 80Ylemiştir: 

ld 20 000 ~lttı~lar, demin Dahiliye Vekili 
ıı ~~ın söylediği veçhile hepi- ' 
etitıd islerin terfii müstelzimdir. k 
~lıı~11~ iear?t ettikleri veçhile he- L 1• r a a ç 1 , 
blit~ ı ınUsaade ederse bu hu- • 
~~t~ e encümeni ruznamesinde " • • i 
~ anıednnıektc otan barem kanu- Vıtol,, leı ın 2 ne ve -
~ filti:~ burada takrir sahibini:1 nedarı' dün ahşam 

·~ı:ıa gı nokta mevcuttur. Onda k .1 k 
t U Yaprnıvarak umuma ~amil SOrgvya Çe l ere 
' ~l' J • " 

(~ah: .bunu bir kaideye raptc. tevkif edildi 
,~1111 1 

1Yi olur zannederim .. Bu- f . . · ") 
ı.. C'ln b • . d stanhulda c~kulcnlıerı geıııj o • 
•q b u nısbet, yarın Jan ar- . . . . . 

~L~I aşka nisbetlcr olursa zanne. çüde ıthalat 'c i lmu·at tıl'aret ı le ı~tı· 
~ lllUş'küt olur. gal eden tanınmı~ bir ~irk el ' ardır: 

'relerin sonunda, Naki,Y.e El- ' '.\1itol" ~irketi . . . 

Alman harbiye 
Bu sabah şehrimize nazırı Romada 

gelecek M 1• i ·ı .... ı·· 
MENEMENC10ôLU BELGRATT~ 

Bclgrat, 2 (Hususi) - Cenevreden 
ôönüşte şehrimize gelen Türkiye Hari
ciye siyasi müsteşarı Numan l\!cnemen• 

cioğlu, Yugpslavya Başvek!li tarafın • 
dan kabul edilmiştir. Dün akşam Tür .. 

kiye elçiliğinde B. Menemencioğlu §e • 
refine bir kabul resmi tertip olunmuş • 

Şarki Ürdün Emiri altes Ah - USO ın l e goı UŞ U 
dullah bu sabah Ankaradan •eh- Hava kara ve deniz ordu-
rimize gelecektir. Emir Haydar - ı~rmı teftlf edecek 
paıa iıtaıyonunda askeri mera -
ıimle kartılanacaktır. Emir Ah -
dullah lıtanbulda kaldığı müddet 
zarfında Beylerbeyi sarayında o
turacaktır. Hizmetine motör ve o· 
tomohil tahıiı olunmuştur . 

Misafirimiz ıehrimizde dört 
beş gün kadar kalacaktır. I 

BılllR ANKARAlJAI\' Al'RJT.,JUKEI\' 

Ankara, 2 (Hum i) - Şarki Ür- 1 

diin lıiikiimıları Eıııir ~lıclııllalı lnr ı 
giin üi;lcden c\\ el Hnrhıyc okulunnı 
gezmiş , c aat J:~.30 ıla Bn._Hkil fs-1 
met İniinü tnrııFrndan Aııaılolu llii
lıünılc fcrcfine iiğle zi~ af eti veri l mi~-

lir. 

Emir. ııu t 16 da İnı;iHz cfaretin· 

ıl e ına lahatgiizar taraf ındnn \'e rilen 

•:ayda lı azır hulunnnış ' c hu ıık~am 
Ekspre.e hnğl anan lıu mi 'aı;onl:t 1..
tanhııla lıareket ctıni;:tir. 1 t n:-yonda 

llaş' ekil f mel fniinü, Hariciye V,•

k il ' l'ki li Şiikrii Sar11<•oğl 11 , Riya l'ti· 
eliınlııır ha-:rn\ eri ,·e diğer ze' at ta· ... 
raf m<lıın 11ğıırl anrı11~tır. Bir ih tiram 

kıta T re,-nıi seliımr ifa rykmi ve han 

clo i' rdün ' e j tiklal mar~lanni !;al· 

nııstır. 

lJJ areşa1 Blombcrg 

tur. 
B. Menemcncioğlu bu akşam İstan .. 

bula hareket, etmiştir. 

Fransız ar 
Haki kat ı 

gizlemekte 
]\/asıl bir 111e11f aat 

umuyoılaı ? 
Fransızca Paris - Soir ece - 1 

Roma, 2 (Hususi) - Alman Haıb1 - d · 1 H 
teıi, Cenevre e ımz~.anan a · 

ye nazırı Mareşal Von Blomberg, bu 
tay anlaımasından bahsedcrc:1. sabah buraya gelmiş ve B. Mussolioi 

tarafından karşılanmıştır. ıöyle diyar : 
B. Mussolini tarafından İtalyan or. " 1 - T ürlciye ile, F:.-ansız 

dusunu ziyaret etmek üzere davet edi-
1

1 mandası nltındaki Suriyenin hu
len ve, bugün tayyare ile Romaya g•!· dutları üzerinde bulunan lsken
lcn Almanya Harbiye nazırı Mareş!ll derun Sancağına, Frnnsız Suri
Von Blomberg-, öğleden sonra kral ta. 
rafından kabul cdi!mİ!J ve B. Mussolı- yeıi çerçevesi içinde rm:htar bir 
ni ile görüşmüştür. Mareşal. yarın ha- statü verih:iıtir. 
va ordusunu, cuma günü kara ordu. L (Sonu: Sa. 4 SU. 4) 
sunu, pazartesi günU de donanmayı 

ziya.ret ve teftie edecektir, 
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Başmakale: 
. • . - .ı. 

Gün ıı.n Alii.6cerı: • 
ımp atorluk ordu 

donanması 

'· ~ ·' . ... . ~..... " . \. ~ 

ve 
ingilf ere hükumeti ile Dominyon/ar 
Bir haı p tehlikesine karşı müşterek müdafaa 

tedbiri almağa niçi11 kaı aı· verdiler? 

Tramvayların akşam ve sa· 
bahki izdihamı arasında yolcu
ların karşuıma dikilip bilet mu
ayenesi yapan kontröller .için, 
Peyami Safa, "Cumhuriyet,, te 
şu fikri ileri sürüyor: 

Gün olur, ayni tramvayda iki, 
üç defa kontrol karşınıza dikiliz: 

tutulamıyacağını hatırlatıverse, ış

başına geldiği giindenberi kazandığı 
yüksek sevginin ve hayranlığın ye
kununu bir hayli daha kabartmış 
olur. 

D!kkats1zl k 
Bütün muharrirler okuyu· 

culanndan birçok mektub
culanndan ekseriya birçok 
mektub alırlar. Okuyucular 
bu mektublan niçin yollamış· 
lardır?.. Birço!dan derd yan· 
mak, l+çokları da muharririn 
fikirlerine olan iştiraklerini ya. 
hud aykm fikirlerini göstermek 
için ... Nurullah Ataç HABER 

Günlerdenberi Londrada top
lanan İngiltere imparatorluk 
konferansı mühim bir karar verdi. 
Bu karar şimdiye kadar Büyük 
Britanya ordusu, Yeni Zelanda 
ordusu, Kanada ordusu gibi isim
ler ile biribirinden ayrı olan ln -
giltere ve dominyonları ordularır:ı 
bir tek ordu haline koymaktır, bu 
büyük orduya da (İngiltere impa
ratorluk ordusu) adını vermektir. 
İmparatorluk ordusunu teşkil ede
cek olan askerlerin hepsi ayni şe
kilde elbise giyecek, ayni şekilde 
!İlah taşıyacak, ayni techizatı ve 
mühimmatı kullanacaktır. 

Bu askerlerin talimleri ve ter -
biyeleri de ayni suretle yapıla -
caktır. Bu suretle beş kıt'a üzerine 
dağılmı§ olup beş yüz milyon nü
fusu ihtiva eden Büyük Britanya 
ile dominyonları şimdiye kadar 
dünyanın bir mislini görmediği 
büyük bir imparatorluk ordusu 
vücudc getirmiş olacaktır . 

Diğer taraftan yine İmparator -
luk konferansının bir kararı Ak
dcnizde olan İngiliz donanması 
gibi, Uzak Şarkta da ayrıca bü -
yük bir harp filosu vücude getir -
mel: olduğuna göre her iki donan
ma lncriliz imparatorluğunun do
nanmasını te~kil edecektir. 

Ve tabii olarak gerek garp do
mm:nası, gerek Uzak Şark donan
masr da ayni şekilde techiz edile
cek, ayni usullerle terbiye ve idare 
edilecektir. 

Eu iki karardan istidlal edilebi
lir hi İngiltere ile dominyonları 

hava ordularını da birleştirecek -
lerdir. Bundan sonra bütün bu 
kuvvetler karada, denizde ve ha -
va da bir tek müdafaa teşkilatı vü
cude getireceklerdir. 

Büyük Harpten sonra topla -
nan birinci imparatorluk konfe -
ransr İngiliz dominyonlarma is -
tiklal vermisti. Bu istiklalin tabii 
neticesi şu idi: Şayet Büyük Bri -
tanya günün birinde Avrupada bir 
harbe girecek olursa dominyonlar 
kendisine yardım ctmeğe mecbur 
olmıyacaklardr. 

Nitekim milli mücadelenin son 
safhasında Yunan ordusu İzmir -
den denize döküldüğü ve milli or
du Karadeniz ve Çanakkale Bo -
ğazlarınr tuttuğu zaman Loyd 
Corc kabinesi harbe deva:rı etmek 
istemiş, fakat dominyonlar bu 
çılgınca harekete yardım vaadet
meyim:~ çekilmek mecburiyetinde 
kalmıştr. 

1~te o zamandanberi Londrada 
iktidar mevkiine gelen bütün İn -
giliz hükumetleri Büyük Britan -
yayı herhangibir harbe sürükle -
yecek hadise önünde çok ihtiyatlı 
vaziyet almışlardır. Onun için bu 

/ 

defa tcplanan imparatorluk kon-
feransında dominyonların Büyük 
Britanyanın müdafaasına iştirak 
edip ctmiyecckleri meselesinin 
halli lazımgelmiştir. Bütün do
minyonlar ile Büyük Britanya or -
dularının birleştirilmesi, Akdeniz
den başka Uznk Şarkta ikinci bir 
büyük harp donanması vücuda 
getirilmesi gösteriyor ıki İngiltere 
hükumeti ile dominyonlar bir 
harp tehlikesine karşı müşterek 

surette müdafaa tedbirleri alma -
ğa karar vermişlerdir . 

İngiliz İmparatorluk konferan
sının hu kararı bilhassa Avrupa 
da Berlin - Roma mihverini dü
şündürecektir. Vaziyetten anlaşıl
dığına göre, şimdiki halde Al
manyada bir itidal havası bas -
lamıı gibidir. Alman lktııat N~a
zrrı Doktor Şaht'ın Parise gidişi 
ve burada Alman - Fransız ti -
caret münasebetlerini norma1leş -
tirmek için gayret gösteriti, sonra 
Hitlerin, Kral Altın Jorjun taç 
giyme töreni münasebetiyle Lon
draya giden yaveri yüzbatı Vid -
manı İngilizlerin Almanyaya kar
§ı olan hissiyatlarını tetkik etmek 
vazifesini vermesi ve yüzba~ı Vid
manrn da verdiği raporda Alman 
Yanın sömürge isteklerini ileri -
ye sürerken fazla israrda bulun -
manın İngiliz - Alman münaıe -
betleri bakımından tehlikeli ola • 
bileceğini göstermesi bu türlü a
lametlerdendir. 

Son defa Berline elçi s1fatile 
giden Hendersonun sözlerine ve 
hareketlerine bakılırsa İngiliz 
hariciyesinde de Almanya ile an
laşmak meyilleri bulunduğuna 

hükmedilebilir. Buna mukabil or
ta Avrupa mihverinin Romadaki 
ucu henilz tehlikeli bir 1ıaret 
manzarasını muhafaza etmekt~ -
dir. 

ASIM US 

2 numaralı Alman 
düşmanı: 

"Katolik papazlar.ı !,, 
Sunday Expreıs gazetesinin 

ba§makalesinden: 

"Hitler, zaten beynelmilel bir 
düşman kazanmı,tı. Bu düıman 
Yahudilerdir. Şimdi de, daha nü
fuzlu bir beynelmilel düşman da
ha kazanacağa benziyor: Bu. Ro
ma katolik kilisesidir. 

- Biletinizi · 
"Biletiniz!,, dediği şey, elde ra· · 

hatça tutulacak bir hacimden kıl ka
dar mahrum, incecik bir kağıd par
çasıdır: onu bazı ihtiyarlar gibi eli
nizdeki şemsiyenin sivri demirlerin
den birinin ucuna geçiremezsiniz, 
nereye koyacağınızı şaşmrsmız: Ce. 
binizde su gibi dağılır ve astarınızın 
dalgalarına karışır; avucunuzda mev 
cudiyetini ihmal ederek yere düşü
rebileceğiniz vezinsiz bir gölgedir; 
cüzdanınızda kağıd yığınları arası
na saklanır ve mikroskopik bir dik
katten bile kaçarak parmaklarınıza 
teslim olmaz. 

Fakat insanı çjleden çıkaran şey, 
bulunması bir yere konmasından 
daha az güç olmıyan bu paraziti 
kontrola göstermek için çekilen a· 
meli sıkıntı değildir. Size: "Bileti
niz!,. diye hitab eden memurun ek
seriya mesleki bir nezaketle telaf
fuz edilmiş bu bir tek kelimesi altın
da zımni bir isnad vardır: 

- Yolcu l demek İster, sen em
niyete layık bir insan değilsin; beş 

buçuk kuruşu irtikap edebilir, şu·: 
radan şuraya l:iedava giderek şirke- · 
timizi dolandırabilirsin. Her defa 
senin karşına dikilerek faziletinin 
hesabını sormağa mecburum. Bile
tini çıkar ve namuslu bir adam oldu· 
ğunu İ5bat ~t. Yoksa ... 

Kudretli Nafia Vekili, T ramva'y 
' Şirketine Türk halkının . e.~niyete 

layık bir millete mensub olduğunu· 
ve ikide bir namus kontrolüne tabi 

de dün bu mevzuu tetkik etmiıtir: 

Okuduğumuz yazıda, dinlediği

miz sözde hep kendimizi, kendi bil
diklerimizi Ye düşündüklerimizi a· 
ranz. O kadar ki 'lnlar bizim kay
gularımıza, fikiılerimize biisbi.iti.in 
yabancı olsa bile gene onlardan bizi 
teyid edecek sözler çıkartırız. O 
sözlere \'erdiğimiz manayı onları 

BÖyliyen duysa şaşırır, inanmaz. 
Kac defa başrma geldi: "'Sizin yazr
larmızr okudum, düşiincelerimiz 
biribirine tamamile uygun. Onun 
için size bir hikayemi ( \'eya birkaç 
manzumemi gönderiyorum). Hiç 
şüphesiz beğeneceksiniz.,, Hikay&o 
yi veya manzumeyi okurum: Be -
nim sevmediğim, Ötedenberi düş· 

man olduğum tarzın ta kendisi. "A
caba bu adam benim bir satır yazı
mı da mı okumamı§? Benimle alay 
mı ediyor?,. diye dü~ünürüm. Ek
seriya bu §Üphem haksızdır: O adam 
benim birçok yazılarımı okumuş, fa
kat onlara kendi istediğine göre ma
na \"Crmıotir... Bir arkadngrm v:n

dır, bir zaman aş:k olmu~tu, o . 

hisle alay eden, belki de onu inka-
. ra varan bir romanı okurken heye

canla ağladı: meğer onda sevginin 

Günlerin peşinden: 
•• 

Oyle de o 1 ur! 
Vaktile Arabın biri Kapalıçarşı içinde: 
- Pire tozu! Pire tozu!...,, 
Diye bağırarak dolaşıyormuş. Adamın biri Arabın y8nına 

yaklaşmış. Sattığr tozun pireyi nasıl öldürdüğünü anlamak iste· 
miş. Arab izahat vermiş: 

Propaganda nazırı Göbels, bu 
kiliseye §İddetli bir hücumda bu -
lunuyor. Fakat hücumu gariptir 
ve zekicedir. Kilisenin akidele -
rine hücum etmiyor da, papazlar
dan bazılarının seciyesini karan -
lık göstererek kilisenin itibarını · 
düşürmek yolunu arıyor. 

- Pireyi tutarsın, ağ?.mı açarsın. Açılan ağzına bu tozdan 
bir parçacık koyarsın. Biiznihiteala o dakikada pire cansız düşer.,. 

Bu sözü dinliyen adam: 
- Yahu, sen budal~ mısın? Ben pireyi tuttuktan sonra iki 

parmağım arasında sıkar, canını çıkarının. Öldürmek i .. in ağzını 
açıp toz koymağa ne ha<: et?., 

Deyince Arab: . 
- Öyle de olur!,. 
Demiş ve yürümüş. 
Ben de lstanbulun Beyoğlu tarafmdaki otel !ahibleri aralarında 

toplanarak tahtakurusuna karşı mücadele cemiyeti kurduklarını 
öğrendiğim uımnn bu fıkrayı hatırladım ve kendi kendime: 

Göbels, asi bir nazi olan yüz -
ba~ı Röm'un öldürülmesi anında 
da böyle söylemİ§tİ. Fakat arada 
bir fark var. Göbels tezlil ettiği 
zaman Röm ölmüttü. Katolik ki-
]isesi ise, ya~ıyor .,, 

/. 
'; 

- (Saatin çalmasını tele/orı :aw 
ncdcrch): Alo! Alo! dcd~k İ§tc! Su· 
ğır clcğilim, anladıh! ... 

- Beyoğlu otelcilerinin toplanarak tahtakurusu öldürmek için 
bir cemiyet kurmalarına ne lüzum var? Her otelin sahibi kendi 
adamlarile kendi otelindeki tah takurularmr öldüremez mi?,, 

Dedim ve· sonra bu suale gene kendim şu cevabı verdim: 
- Öyle de olur!,, 

Hasan Kumçayı 

r ·····················································································-··············::::-:-.. ··• ·················································································--················ ..... 
~~ Yeni abone tarifemiz ~~ .. .. .. .. 
!i Ga.:.etemizin fiyatını b~günd en itibaren -100 paraya indi· H 
ı. .. 
:i riı·ke"n abone ücretlerimizde de mühim tenzilat yapmaktayız. g 
ı. . •. 
g Bugünden itibaren gazetemize abone olacak okuyucuları· g 
ii mız gazetemizi şu fiyatlar· üzerinden .alacak?ardır. H 
:: . . . :: 

H Memleket içinde . Memleket dııında ğ .. .. 
H On iki aylık: 1000 Kuru! On iki aylık:· 180~ Kuruş H 
H .. ; :4.ltı aylık: 550 Kuru, Altı ~yhk: 925 . Kuru§ ~~ 
U 3 aylık: 300 Kuru, 3 aylık: 475 Kurut ji 
İi 1 aylık: 110 Kuru' 1 aylık: 180 Kurut ~i ••• • 

:: : ::: :: ::: : : : : : : : :: :: : : : : : : :: -~ ::::r:: : :: :: : :: : ::: ::: :: :c:::: ::: ::: :: : :: : :: : :: : :: : : :: :: : : : ::: :: : ::: :: :::: :: :::!1111 

1 r bultı1 
b d·ı · -. . . ı· en satıra ,_ı.. 

e e ı ıgını soy ıy . kere (llJ'~. 
Hayret edip kitabı hır haklı old 
kudum: Arkadaşımın k tek' 

•• v arı"aca nu go3termege Y " dıf11· 

le, tek kelime bulafl'l9 

,.ardır, 
Hani bazı insanlar dinler 

1 d k. .. .. lerkefl . 
~ı arın a ·ı soz soY . bir tef' 
bi gözükürler arrıa hıç eli h~ 

k'h kefl •.. maz, ta ı etmez. çoS" 
k kefl · rma dalarlar. O ur de 5'e 

ijyleyizdir: ··l\lusiq~e ·ıdeki k1 

h. · · · · elırıı1 
ır pıyes ı · ın ne ı~e jçİfl 

gazete de bizim hülyarııız. . 
50 

harrırı0 
Öyle olmasa, mu il soıl 

d•v• d'kk t k onll •.. ır.rme ı at e se ' d:i11\I "' "n .. ., 
de kendi bildiğimiz. düşuk of1B f 

rasa • den başka bir şey 8 d"' 
0 
.... d 

uş •· r 
mesele hakkında ne k biJoı 
sormayız; yazısında ~n: ıatell 
miz, yani bizim içirrıız etile di 

. I k car lunan ş~ylerı bu rrıa . " 

edeceğimizi bildirnıeyız. 

ROMANYA 
Sovyet1erle 

.. ııstb 
Dalıa sıhı mutt 

tesis edı·cek 

Uomf'rı 
ııtC 

•• e r:a 
Romanya harıcıY ı.efl ,..,,,. . 

• # geıt~ ... Antonesko, Parıs.en ıı/ıo''" 
ris - Soir gazeteıinin rrı ..0~1 

rıatta ,-
bulunduğu bir beya , 

mi§tir: hdil 1 

lhu te "f 
"U ır. umiyetle, su ö,..ıı~ 

den hakiki bir tehJil<e. ~ ,1ıı'..l 
. setırı P': rum Romanya sıya ... ,ı: . . ·yo•"' 

üzerinde devanı ettırıvats' et I 
tün ittifaklarınırza d:rıı"· sı 
Fransa, Küçük Anl.a;. 1'orııf 

· b'rh81
• ı r Anlaşması ile ış 1 vyel e 

nmızla ve bilhassa ~~jzİ de trl 
1• -· ·ı .. betlerı f e 
ıgı ı e munasc . kİ~a 

bu çerçeve içinde 111 rede ~·ati_ 
k · · Cene" ··rtıt me ıstıyoruz. . .... t.tO • "' 

··hı ... - " • 
vinofla birçok rnu 1 .. d-ı 1•

1
• 

t..,r'J. 'fJI' !erde bı, lu'1d"r1· · ve 1 

t rıe 
nasebetlerin dcs a ··rdtiıt'I· . · 

.. . ld - u C10 .,ıııt 
musaıt o ugun ,, itb' 

ıı ve ,.re~ 
"Münasebat1111ı :Jı ç 1,. f" 

1 tırısı al< • ' 
mizi daha sıkı aş fkirJer b·rib' 
ar~sında muhte~if. :eritııİ" bir!' 
lebilir. Fakat, fı}<ır e .,,lıı•~ . .,di' 

-·ı v ,/ ...... 
rind~n ayrı degı ' f,.ıl' 
tikbal için daha .,,.,, .. 

ıd ,.,, 09 " 
BUyUkadad~ I3ti>'v~~~fll" 

var.,, 
-------

ene ,.,,~ . • 
Belediye bu 5 l,ıltf1'1 rıT'ı~ 

d k. raba ve Heybeliada a ı l'l ı.ıırllr 
~ a ,. .ı. 

yetmişe çıkartroag ıiI1"" 
• ,et11 ı.Jf' 

tır. ~ıv bİ' ~ 
lstanbul ve Be'/oS J1d1911 ie.çl". 

ha 1~rı ,,...
işli yen binek ara el r ııcla 
mı birkaç güne ka il Jı'1' 
cektir. d ı,.rdB OB (fl,-

a ,. ' Diğer taraftan lfl'l",!11 
fa~la eşek bulundurıl 
nı olunmıyacaktıf· 
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ı, 1'le,. arasmda 

ij~ldi divam şerhi dolayısile 
tibaşyan ve Ermeni 

''Yürekler acısı,, bir kaza daha : 
halk şairleri 

,, I" ~ .. erin baaıl111 Türk 1 =..,......,.......... ......... ----
lc:t f tU arasında lazım olduğu 

Ortakliyde (,amyon tekerlekleri altında ezilen Nlhalln ölümüne 
sebep olmaktan suçlu şoför Nihat Erdoğaoın duruşması 

( 

dt~·~§tlandı. T erziba§ı· 
~r~ e de Fuzulinin -gazel· 
~ tden, koca divanlar ya· 

~ ~sınanlıca §İirler yazan, 
~c k Şairleri gibi gah des-
~ ıı, &ah koşmalar düzen, 

~İr:cr Yer gezen yüzlerce 
1 olduğunu bilenlerin 

an hakkındaki duygusu 

~l·t Bugünkü bizler bu şa· 
ttc .. b" urnelerini yazıp bırak-

~k.' ~ bugünkiiler, birkaç 
~1 

E.cvlet kayıdlarmda ad. 

~· tıncni ailelerini nasıl 
O\ı .. 'Yoraalar, onlar da bu 

lır r·· k kta ur şairlerinden ayı· 

'-tt ~tl2ur tutulacaklardır. 
l~. ayıdlarile uğraşmış ol
D ~~ıyanın dedelerinden 
~11~ian, amcalarından ba

{)ld11 .. u, bazısının Bali veya 
iUnu §İmdi hatırlamış 

~~ıd(nkaranın üç dört asır 
'\t . .ı arını görenler, yarım 

(l 1;1· · .. 

· du tıgünlerini, düğün tür-
Yanla b 'b" . . ~ti .. r, u gı ı mnnı· 

tıbj ~ll§ bir insanın T erziba
~· cınalini bulunca bir Üs· 

~~ıfatile ancak böyle bir 
iınde tereddüd etmezler. 

• tlc bazı şeyler :>'azaca· 
a 997 ytlında Ankara-

~ n bir mahkeme sicillin
t kaYld görüyoruz. 

~ aicil budur ki: Mü. 
hinti Ma.nlKiıı aaği

ii hinti Ağçeye müte· 
tndan intikal eden his
Ve gayri emvaline vasi 

• la ceddesi olan Kutlu 
keneler vasiye nubo· 

~. · l\~larb ... A" K ~ .ı· egı, gçe, ut-
'lly d 

--.tıı c a lanan bu Ermeni 
~ gayrimüslim oldukları

~, ~nik söziinün müphem 
'ıı~ it 'Yabiliyoruz. 

' 'Yrı· 
~~.~k 1 tarihte yazılmı~ §U 

ı.."1 alım: 
~~· l'ei Ankara zimmilerin

"eledi K 1\ utlu, Sinan ve· 
~ a~a veledi Sinan nam 
~ '-ır zimmiler meclisi 
\'~~ğlu demekle maruf 

t tltııtkJ 1 liaçator. ilah.,. 
~""' er binlerledir. Kayse

~ ~ Sivas, Ankara vila • 
\ıı tı>tığımız incelemelerde 
~,t Utkler ,·asıtasile bize 
I' ltıla 1~ ıtd) ll'lamış ne kadar ka· 
~ l ara rastgeliyoruz. He
~~i a lltan Karyağdı, Gün

tldl 
\~ b· ar hesabsızdır. Hele 
ı~d 1nti İcmur gibi sözleri 
-"'llıit ~anlar Orta Asyadan 

' ır aile sesi işitiyorum 
._. 

'- itler· 
~ıı b 1 arasında ycralması 

~J'k·u !airlerin eserlerinden 
tı 1Yat B ~ h._ Çt • Ahmet Koçak· 
~ -·~ı~ 
~ ~tl :rnc vındır. Saz §a· 
ı;• İçjlt erı . Ermeni harflerile 
~~ C)l C3kı tUrkçc kelimele

til ıcun "\ltt• ll'lasım kolayla§tırır. 
~ııiu •nd.: Kayseri crmenile· 
1 ~~ lurkülerini ve düğiin 
~~U lf olan papaz Kegor

\. it (')de B. Ahmed istinsah 

ı"'ltı b Düğün türkülerin
~ttt Utaya geçiriyorum. 

ta ctern.. _.:ı·ıd·"·. :t.. l uracaat ccıı ıgını, 
. ">ı • 

'

r da ... ~n ızin kağıdı sureti· 
gun ·d 1 a etleri, hazırlrk-

Cr •~-'<Ulla111ife ve mufas-

Meşhut suç kanununa göre dün akşam başladı 
E\-velki ak~am Ütıtü Ortaköyde 

olan feci bir kamyon kaz.asının du· 
ruşması, mC§hud tıuç kanununa gÖ· 
re dün ak§8m üstü lstanbul Mliye 
dördüncü ceza hakyerinde ba§ladı. 

Vukuunun ertesi giinü duruşma
sı başlıyan bu .. yürekler acısı., fa. 
cianın suçlusu, Kuruçe§me nakli
yat kollektif §irketinin şoförü t 322 
doğumlu Edirneli Nihad Erdoğan· 
dır. 3 7 85 numaralı kamyonu, Or

Kcrnrk 'J'cr:ib~ttyan 

ı taköyde Muallim Naci caddesinden 
sürerken, Ortaköyde Musahibzade 
sokağında l 5 numaralı evde oturan 

Yazan: 

Hasan Fehmi 
TURGAL 

salan yazıldıktan sonra, güveynin 
traşrna gelir. Tra§ta söylenen türkü: 
Berber dükkanına vardım, 
Sağ kolumdan bir kan aldım 
Neşteri gördüm bayuıd.ım. 

Tut beni berber çelebi, 
Aman ben gene ideli oldum. 

Berber dükkanı bucakta, · 
Kazan kaynıyor ocakta 
Berber tazesi kucakta. 

Tut beni berber çelebi, 
Aman sene ben deli oldum. 

Berber dükkanı uıtuyum 
Eller kimin dostuyum 
Krnaman beyler yastayım ( .. ) 

Tut beni berber çelebi, 
Aman gene deli oldum. 

Berberin leğeni elde, 
Telatin kayışı belde 
Sevdiğim kendi evinde 

Tut beni berber çelebi, 
Aman gene deli oldum. 

Berber dükkanın açmalı, 
Soğuk suyundan içmeli 
Yar senden nasıl geçmeli 

Tut beni berber çelebi, 
Aman gene deli oldum. 

J 

T ra§tan sonra kızı alrp çıkarlar· 
ken: 
Hangi dağı.'.ian aşar isen, 
Gözeteyim ben yolunu 
Tut ya deyu çekeyim ben, 

Ayağının toıunu. 

Ah ayrıldım ah ayrıldım, 

Şöyle bir yardan ayrıldım. 
Başa yaşmak bürünür, 
Şalvarı yerde sürünür, 
Altın küpesi görünür 

Ah ayrıldım ah ayrıldım, 
Şöyle bir yardan ayrıldım. 

Şcrvctc ya~mak elinde, 
Hakkın kelamı dilinde 
Sevdiğim Urumclinde 

Ah ayrıldım ah ayrıldım, 
Şöyle bir yardan ayrıldım. 

Hele dağdan &J&r iıen, 

Atdığın dağlar eriıin 
Hangi pınardan içersen, 

içtiğin pınar kurusun. 
Benden gayri yar acversen. 
Sarİdığm kollar kurusun. 

Böyle ıöyliyerek gelini kapıdan 
çıkarırlar. 

Geline kına koyarken iki kadın 
söyler: 
Altıh tas içinde kınam ezilir, 
Gümüı tarak ile zülfUm düzlilür. 
Yenicler gelmezden benzim büzülür 

Ah neyneyem aramızda dağlar var 

Gitme yavrum arkın aıra ağlar var. 
Çık yukarı sepet sandık kitlensin, 
Ağırlığın develere yüklensin 
Ana olan bu yareye katlansın 

Ah neyneyem aranm:da dağlar 
Gitme yavrum arkan ınra ağlar var. 

komisyoncu Necatinin 6 ya§mdaki 
kızı Nihali çiğnemiştir. 

Adliye doktoru Enver Karan, 
evvelki akıam üstü vaka yerine git
miş, cesedi muayene etmi§ ve ka· 
burga kemiğinin kırılıp hançer gibi 
ciğere saplanmasile kızcağızın öl
düğün Ü tesbit eden raporunu ve 
ayni zamanda cesedin gömülmesine 

ruhsatini vermİ§tir. 
Duruşmada, Sirkecide kahveci 

Salihin evinde yatıp kalktığını, okur 
yazar olduğunu ve sabıkası bulun· 
madığını söyliyen suçlu şoför, ehli
yetnamesinin karakolda alıkonuldu • 
ğunu ilave ederek, fotoğraflı sey. 
risefer karnesini gösterdi. 

Reis Fazıl; esastan sorguya çek· 

ti: 
- Anlat, bakalım; vaka nasıl 

oldu? 
- Ben, akşam saat on altıda 

Kun.ıçC§meden kamyona 20 balya 
yükletmiştim. Bu balyaları, Gala· 
tada ve Eminönünde muhtelif tica· 
rethanelere bırakacaktım. 

Tam Ortaköyde Hamid.iye çeş· 
mcsini geçmiştim, ki solumdan bir 
tramyav gidiyordu ve ben de cad. 
denin sağını takiben yol alıyordum. 
Koma çalıyordum. Bir adam gör
düm, ben korna çalınca o adam 
kaldırıma çrktı ve çıkmasile beraber 
de, .. paçavra gibi bir§ey .. kamyo. 

nun çamurluğuna çarpıp takıldıH 
- Neydi o)!. 
- Ben, çocuğun geldiğini fark 

edemedim: meğer bu çocukmuş, 
çamurluğa tak:ılan 1 Ablası mı, ak. 
rabasından bir kız mı. kendisini ko
valıyormu§, o da önüne bakma. 
dan .... 

- Peki, sen hiç bir manevra 
yapmadın mı) 

U.i\Jn kola altın cibe takayım, 
Cibenin üstüne kına yakayım . 
Sen nlın ki ben ardından bakayıın 

işte koyup gidiyorum 
Size zulüm ediyorum 
Tuz ekmeği hclaI edin 
Ağlamayın kerem edin, 

Kızın anatıı söyler: 
Tuz kabını tuzsuz koyan. 
Büyük evi ııs:nı koyan 
Anasını kızsız koyan 

İşte koydun gidiyorsun 
Biz:e zulilm ediyorsun. 

Ninnilerini bu sözl~rle, bu ezgi
lerle dinleyip büyüyen bir münevver 
kemalini bulunca Ankaralı T erziba
şıyan gibi meyveler verir. Enncni 
şairlerinin şiirlerinden örnekleri ge
lecek defa vereceğim. 

( :(.) .~OIOl'I körü ennenil•i iç~ 
de Crqorien nwzhebini kabul etmi, 
K.ankeçili Tii1 klenn bulunduiu rellni 
kayttlarla sabittir. 

( 1H) Kınan, kınamayın demektir• 

- Yapmaz olur muyum hiç? El
bette yaptım. Sağa biraz fren kır· 
clım: daha fazla kırsaydım, .. kıra . 
mazdım: çünkü kırılacak mesafe 

yoktu! 
- Neden fren yaptın? 
- Çocuğun tramvay arkasından 

çıktığını görünce 1 ... 

- 1 lani çocuğun geldiğinin far
kına varmadığını söylüyordun) ı 

- Haa,.. evet, §eyi Yani, ha
yal, meyal birşey gördüm ve bağı· 

rışmalar da olunca 1 
- Yani, çocuğa çarptıktan son

ra, şu halde? 
- Evet; fakat.. Nasıl anlata

cağımı ben de bilmiyorum. "t1ışım., 
gibi birşey oldu bul. Öyle bir "ht§• 

mı., uğradım ki ben?! 
- Süratin ne kadardı? 
- Az; 15 - 20 en fazla sür. 

atimdi. 
- iki yaya ka1dırrmı arasının me 

saf esi ne kadar vardır) 
- Dardır; 6 - 7 metre kadar; 

o kadar! 
Şahidler çağrıldı. Ortaköydc 

mezarcı olduğunu söyliyen Hasan 

Gani şöyle dedi: 
- Ortaköyün Divanyolu yerin

de lokmacı Mehmet çavuşun dük
kanı vardır. Bu dükkan, Kuruçcş· 
mcden geliıte caddenin soluna dü· 
şer. Ben orada idim. Lokma tart
tmyordum. Saat on altı buçuk su· 
lannda idi. Bir feryaddır işittim. 

Döndüm, baktım. Bir kamyonun 

ön tekerleği, yerde yüzükoyun ya
tan bir çocuğun üzennden geçti. 
Bu şoför, direksiyonu sağa <evirdi. 
bunun üzerine de arka tekerlek ço~ 
cuğun üzerinden geçerek, işini b\is· 
bütün bitirdi. 

- Şoför, koma çalıyor muydu~ 
- Ben, korna sesi falan duyma· 

dım. 

- Caddenin iki kaldırım arası 
ne mesafedir?. 

- Geniştir; 6 metredir. Cad· 
de, çift hattır. Ben, 6 metre tahJ11İn 
ediyorum. Belki de daha fazladır. 

- O sırada oradan geçen tram· 
vay var mıydı? 

- Hayır, yoktu. 
ikinci şahid, gümrük ambar me· 

muru Cavid Yardam, şunları söyle· 

di: 
- Kuruçeşıncden lstanbula gi

decektim. Kamyonda şoförün ya
·nındaki yer boştu. Oturdum. \laka 
yerinde biribirini kovalıyan iki ço
cuk gözüme ilişti. Çocuklar, sol 
taraftan yol üstüne atıldılar. Kü. 
çüğü, kendini çamurluğa carptı ! 
Sonrasını görmedim. O sırada o cİ· 
varda tramvay mevcud değildi. 

Tramvay daha evvel geçmiş bulu. 
nuyordu. 

Daha bazı şahidler dinlenildi. 
Müddeiumumi muavini Hikmet Öz. 

de§ de bazı sualler sordurdu. Reis 
Fazıl: aza Tahir ve Atıf. neticede 
duru§manm devamını, tahkikat l<ı 

mamlanmak üzere: bıraktılar. 

Orta mekteplerde 
•• 
Oğıetmenler için 
imtihan açılıyor 

l 7 ramvaglaı da11 sonı a 
Vapurdan athyanlarla da 

mUcadete edHecek 

KültüJ bakanlığı orta mektcb kadro
larındaki boşluğu doldurmak üzere ge
çen sene açılan imtihan gibi bu ıene de 
bir imtihan açacağını evvelce bildirm'.ş
tik. f mtiharılar bu aın <>n beşinde baş

layacak ve öğretmen mektebi mezunla
rı arasmda yapılacaktır. Bakanlıkça tes 
bit edilen imtihan proğramını yazıyo-

ruz: 
15 haziranda türkçe, 16 haziranda ta· 

rih. coğrafya, 17 haziranda riyaziye, 18 
haziranda fen bilgisi ve bioloji gruptan· 
nın yaıılı imtihanları yapılacaktır. Her 
gurupun imtihanları iki kısma ayrılaca~. 
bir kısmı öğleden önce, diğer kıımı üğ
leden sonra yapılacaktır. Ö~lcden 
evvel ve öğleden ıonra yapılacak imti -
han sualleri ayrı ayrı zarflar içinde ba· 
kanlıkça ıönderilecektir. Zarflar imti
han komisyonu reisleri tarafından aza· 
lann önün<le açılacaktır. Komiayo0nlar 
kültür direktörlerinin re!sliği altında ve 
küb:lr direktörünün uygun göreceği 

mualliml:rdcn ayr.ılacak azalardan mü -
tcıekkil olacaktır. İmtihan suallerine ve 
rilecek cevablar en geç haziranın 21 ine 
kadar kültür bakanlığına gönderılmi~ 

olacaktır. 

Kültür bakanlığı imtihan evrakının 

tetkikini bitirdikten ıonra kazananları 
ilan edecek, ayrıca şifahi imtihanların 

günlerini de tcabit ederek kültür direk· 
törliikleri vasıtasiyle kazQnanlara bildi· 
rcccktir. 

Cumhuriyet Bankası umu
mi heyeti toplanıyor 
Cumhuriyet Merkez B\lnkası he· 

yeti umumiyesi bu hafta içinde top· 
lanacaktır. Meclisi idare azaların· 
cian müddeti biten Re§aci \'e iviafl. 
mud Nedimin yeniden, üçüncü a
zalığa d11 Emlak ve Eytam mankası 
meclisi idare reisi Cemehn namzed· 

likleri söyleniyor. 

Emniyet direktörlüğü tc.rafr:~dan 
alman sıkı tedbirler sayesinde tram· 
vaydan atlıyanlı:ır günden güne aznl. 

maktadır. 

Yakında vapurclnn atlıyanlarla 
da mi.icndeleye başlanacaktır. Her 
vapur iskelesinde birer zabıta me • 
muru bulundurulacak, bunlar tahta 
iskele verilmeden atlıyanlan yaka
layarak birer lira para cezası alacak· 
!ardır. 

Emniyet clirektörlüği.i vapurlar· 
dan sonra umumi meydanlarda kar
şıdan karşıya ge-;meği de yoluna 

koyacaktır. 

Kilise kapısma çocuk 
bırakm" hldJses1 

Adliye, bir çocuk bınıkmo mc• 

selesine el koymuştur. 

iddiaya göre, Elcni isimli bir 
kadın. l ltısckidc bir çocuk doğur
muş ve anne, · doğurduğu çocuğu, 
Münev,·er, Dimitri ve Sotirinin de 
i~tirakile Cibaliye götürmü,, omdan 
Ayakapıya yollanmışlar ve kilise 
kapısına bırakmışlar 1 

Müddeiumumilik. İşin tahkika. 
tını 7 inci sorgu hakimliğine hava
le etmi~tir. Sorgu hfıkiıni. sorgu· 
yu miiteakib, dijıdiini.i de suhvcr
ıniştir. tahkikat yürüyecektir. 

DUAUn 
Vali ve belediye reisi Muhiddin 

Ü.stündağın kızı Bayan Günseli ile 
merhum General Vergin'in oğlu 
Viyana eİçiiiği k&tibıer,incien Nureci· 
dinin nişanlandıklarını yaşmıştık; 

di.iğüniin 9 lıaz.irnn çarşamba giinü 
akşamı Nişantaşında vali konağında 

yaptlması kararli'ştmlmışt.ır. 
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Ankara Haberleri 
Dahiliye VekAletlnln milhlm bir emri 

Halka karşı zabıta 
memurları· 

Cenup hududunda 

Veba çıktı Fransızlar 
Hakikatı 2izlemek
ten nasıl bir menfaat 

umuyorJar 
(ÜstJanı 1 İnci sa)'tfada) ı 

b'tı 
lspangol /ıtl! ~ 4 

bitirmek 1~1,ı.ı ~ 
(Üstyanı l itı~f}. 'l 

AtMANY.A Vi >.NS>- , 
1NG1LTERE VE fR rJJ? ~ 

iLE sıR.J...EŞECEI' cıııe1' 
Paris, 2 (f\.A) -

111 
J1t · 

Almeria bombardıroanııı .. t..,ek1 
,··ru "' 

Nazik ve dürüst muamele edecek 

Ankara, 2 (A.A.) - Urfa vi -
liyetine tabi Reıülayn kasabası • 
na yakın ve cenup hududumuzun 
öte tarafında yafıyan bir atiret 
efradı arasında zatürrie teklinde 
veba vukuatı zuhur ettiği haber 
alınmaN üzerine, Sıhhat vekile -
tince Resülayn' de icap eden ted -
birler derhal ahnııuı ve hududu • 
muzun Dicle ile Fırat nehirleri a· 
rasmdaki kısmı muvakkaten ka -
patılarak her türlü muvasala ve 
münasebat menedilmiftir. Ayrıca 
merkezden profesör doktor Ser -
ver Kamil Tokgö~'ün riyaseti al -
tında bir heyet bütün serom, &fi 

vesair malzeme ile Resülayn'de 
tetkikat yapmak ve tedabir itti -
haz etmek üzere yola çıknrılmıf -
tır. 

"Arapça resmi lisan olarak kal 
maktadır. Umumi aaayİ§İn muha
fazaaı eskiden olduğu gibi mü
aellih Suriye kuvvetlerine tevdi 

etrafında mütalealar l tl ı.:· 
di or ,.... 

Echo de Paris Y "iiı 
, Ank~ara: 2 (Telefonla )- Dahili-, 

) e \ ckaletı zabıta mcmurlannm:rn ,.. 
halka iyi nmnmcle etmeleri iı;fo ,j

liyetlerc miilıim bir emir göndemıiı; 
tir. 

rakolana her ne ~ekildc da,·et edilr.ıı 
hir ''atanda:a nezaket kaideleri <lı rn· 

da sorgn ve çirkin maamele yapılmı· 
yacaktır. 

Emirde hilılirilıliğine göre, polis, 
yun) içinde en centilmen, en nazik 

Polise vaki olacak her miiracaat. 

sınıf ''e derece farkı gi.izetilmekaizin, 
nezaketle kar~ılanacak "e ccYap·n~ 
hırakılmıyaC':ıktı r. olma ı lftzıın selen ve halkın ihtiyaçlı 

anlarında kentli ine fcfkatle yardım· 
lla hulmıına ı gerekli olan bir devlet 
ıneımınıdur. Jinlk ile daima temas 
Iialinde olan poli mcmunı jttimai 

hizmetini yaparken hallı lüzumsuz 

yere incitmekten 'e ürkiitme.lcten çc· 
kinmcli ve hiitün dikkatini halkı 

kcndi:sinc kar>ı daha fnzla ısnıdmna· 
ga ha~rctmclidir. Bıına ancak halkın 

nıuhtelif fek:ilclck:i müracaatlarına 

far~ı tok ciddi lıir. alaka gö~Lcrmek 
ve ter' İci miiıııkiin arzularını siirat· 
Je }erine getirmek, fahı larııır alaka

'dar eden i~1cre kaı11 fazla has :ı iyct 

gö ıem1ek uretile kabildir. 

Emirnamccle lmndan sonra ıahr 
ta amirlerimizin itinn cdccekler.i Jın· 
suslar mad<le madde teshit edilmek· 
tcdir. 

Zabıta mcmurlnn kat'i ve zanıri 

ilitiy:ı.ç \'C lfü:umu olmaclıkça, i~tira· 
Jiate !;ekilıni~ olan herhangi bir yurt
tnf1 sorgu, ihhar. tehliğ gibi sebep· 

!erle cl:wet l'lmiyccekJcrdir. PoHs ka-

Rillıaı!·n Jıcr karakolda polisin 

lıu u~i not fle(terind~ nuntaka~ı için~ 
de ınarııf zatların ikamergiih aıfre..,i 
mahsus hir surette yazılı huhınacnk· 
tır. 

Tren i~ta yomı 'e iskele ı;ihi, rn· 
hancıların ekseri~ etle geçecekleri yer 
1erıle ''az;fe :ılan polis ınemnrlrırı iııı 
işlerinıle aı:ım'i ha•sa!iyet gösterer.ek
lcrclir. 

}folka cheb!iz yere dürüşt mııa 
ıncle yaptıkları salahiyetltri. hilafı

na çıktıkları s:ıhit olan Emaiyet men· 

suplarının hu lıarnkctleri sit-illerine 
geçirilel·ek ve terfi hllkları iizcrinı)c 

ıniie sir olncaktır. 
D:rlıiliye Vekıilcti, gi>n<J,.rHen lııı 

emrin Emniyet mücliir \'C aınirlf'rİ 

tatarmdan her polise ayrı ayrı okut· 

tunılarak bn mevzu iizerinde bütün 
polis tefkilatmın konforanslarla ten
vir edif ın ini Vf! ha Immsta azami 

linssa iyet ı;i> terilmesini valilerden 

istcmiftİr. 

Orta mektep muallimi olmak • • 
ıçın 

Ankara, 2 (Telefonla) - Ma- , 
arif Vekaleti orta tedrisat mua1limi 

tayin etmek üzere açacağı ehliyet· 
name imtihanı şartlannı tesbit et

miştir. 

imtihanlara 4, 5, ve 6 sınıflı 

muallim mektebi mezunları ile lise 
ve 7 senelik idadi veya bu mekteh

lere muadil tahsil görenler 25 ya§ın· 

cian aşağı ve 40 dan yukan olmı -
yanlar girecektir. 

imtihanlar 1 eylülde Istanbul Ü
niversitesinde başlayacak ve 1 O ey· 
lüle kadar devam edecektir. 

imtihan grupları şunlardır: 
Tarih, coğrafya, türkçc, ta

biiye, riyaziye, fransızca, alman· 

ca \'e İngilizce. 

İmtihanın sözlü ve yazılı sualleri 

Üniversite ve Yüksek muallim mek· 
tebi talebesinin takib ettikleri ders 

müfredatından seçilecektir. Yalnız 
pedagoji, Vekalet tarafından Üni· 
versite rektörlüğü vasıtasile imtihan 
komisyonuna gönderilecektir. 

imtihana girmek istiyenler Ve

kaletçe ilan edilecek vesik~larla 
temmuz ortasına kadar Maarif Ve· 
kaletine miiracaat edeceklerdir. 

imtihanda kazananlar 25 lira as

li maaşla doğrudan doğruya orta 
kdrisat muallimliklerinc tayin edile. 

ccktir. 

Bundan baı;ka, geçen yıl oldu
t1u ~ibi, muallim mektebi mczun-

1 r: arasında ayrıca bir imtihan açıl
r.mkta ve bu imtihanı kazananlar 
Gazi Terbiye Enstitiisünde bir sene 

hm1a tabi tutulduktan sonra oTta 

tc:lri'::ı.f muallimliğine tayin edile

rek.tir. Bu imtihan haziranın 1) 

ir:ı"'i sılı r,ünii türkçeden yapılacak· 
tır. 

imtihan sualleri ayn ayn zarflar 
içinde, imtihan komisyonları hu· 
zurunda açılacaktır. T alibler maarif 
müdürli.iklerinde imtihan edilecektir. 

Romanyadan gelecek 
muttaclrler için 

Ankara, 2 (Telefonla) - Ro
manya ile Türkiye arasında akte· 
dilen itilaf mucibince Romanya • 
dan Türkiyeye ıetirilecek muha · 
cirlerin Romanyada bırakacakları 
emlik ve arazinin tasfiyesi için te· 
şekkül edecek komisyonda Türk 
muhacirlerinin hukukunu gözet • 
41lek üzere Tokat meb'usu B. Na
zım Romanyaya gidecektir. 

.,, Gümrükler umum müdürü B. 
Mahmut Gündüz, ~zı tetkiklerde 
bulunmak üzere bugünlerde Fran 
saya gidecektir. 

~Azasından bulunduğumuz bey 
nelmilel Akdeniz ilmi istik!&f lai 
komisyonundaki iştirak hissemizin 
artınlması kararlaıtırılmııtır. 

~ Yeni yapılacak Büyük Millet 
Meclisi binası arkasında teıis e • 
dilecek fidanlık için Belçikadan 
ağaç fidanları getirilecektir. 

Alman Hariciye Nazırı 
Eelgradda 

Bcrlin, 2 {A.A.) - Hariciye nazırı 
B. Von Neurath, önümüzdeki hafta. i· 
çindc Yugoslavya, Bulgaristan ve Ma
caristan payıtaht:anrn ziyaret edccc'k
lir. 

Bu ziyarcUcr Almanyanm 'l'un=ı. 

havıaıııı meselesine gösterdiği afakayı 
ifade etmektedir. 

YEN1 GEMiLER GiDiYOR 
Berlin, 2 (Hususi) - Almanyad.ın 

yakında daha. bazı harg gemilerinin 1s· 
panyaya hareket edeceği öğrcnilmış

tir. 

Düğün bugün 
Paris, 2 (Hususi) - Vindsor Du

kası ile Bn. Varfield (Simpson) un 
evlenme meras~mi yarın (bugıJ.n) yapı
lacaktır. Medeni nikah. şatonun sa
lonunda kıyılacaktır. Bu maksadla 
salona bir mihrab konmuştur. Gelin 
de dahil olmak üzere merasimde bulu
nan bütün kadınlar ~apka giycc-ckler
dir. 

Kırom ihracatnnaz 
Muğla, 2 (A.A.) - Niaan ayın

da il içindeki krom madenlerin -
den harice aekiz bin beı yüz altı 
ton krom ihraç edilmiftir. 

Yı:dırımdan öldU 
Muğla, 2 (A.A .. ) - Ahiköy na· 

hiyeıinde Yavaköyüne düten bir 
yıldrrım inek sağmakta olan bir 
kadını öldürmüştür. 

Kral Boris 
Eski Yunan Nazırı 
Rufos'Ja görüştü 
Sof ya, 2 (Hususi muhalıiıinı!z

den) - Birkaç giifülcııberi _ ofyı::d:ı 

huJnnan Yunan heyeti reisi Rufom. 

kral Boris k:ıhn) ederek gorüşmü .. tıir. 

Rufos, nrkrıdsşlarm<lan seki2. ki .. ~)'İ 
de krala takdim ctmİ§tir. 

Ticaret ve kiiltür münıc-ihiyuirı

den mül~ekkil olup Atina<luki Yw 
nan - Bulgar ceıniyt':tinıle raltşan Y:ı
nan fıcyetl azalan nnJgaristun dalıi· 

linde eyahatc çıkınr~hırclır. Bulgarı:ır. 
tarafından fevkalıide tezahüratla kaı
şrlanan Yunanlı misafirler hakkında 

Bulgar gazeteleri samimi '\"e do~t:m~ 
yazılar yazmaktadırlar. 

Büyük Millet 
Aleclisinde 

(Üst yanı 1 irıci 3ay1f mln) 
H.ı\D.\ KURULACAK TIB 

FAKÜLTESİ 
Telsiz kanununun kabulünden son

ra müzakeresine gcsil~n ve Ankarada 
bir tıb fakültesi kurulmasına ai<i kanun 
münasebetilc söı alınış olan hatiblcr -
<len Şevki Uludağ, yeni fakültenin ku
ruluşunun b:.iyük Türk tab"bi İbni Si
nanın 900 üncü yıldönümüne tesadüf 
ettirilmesi terncnnisind: bulunmuştur. ' 

SIHH \T VE fÇ'fİM \İ IU \ VENET 
VEKilJ~1 SÖZLEri 

Diğ~r mütalcalarclan sonra söz alan 
Sıhhat ve lçtimat Muavenet Vekili 
Doktor Refik Saydam. yetiştirilecek 
doktorlar hakkında şunları söylemiştir: 

"İlk sene içinde, 8 ki~nin Avru· 
paya rrch ·crilmcni için liizımgelcn tah
sisat bütçemize konmuştur. Diğer 10 . 
12 kısımdan mürekkcb bir tıb fakül. 
tcsi gibi bü;•ük meseleleri vücutla ge
tirmek bir zaman meselesidir. Belki 
üç buçuk sene sürecektir. Bu müd
deti kaybetmemek için bu seneden iti
baren lstanbul Tıb talebe yurduna bir 
mia1i fazla talebe alınması i~in bütçe
mize Jazımgclen tnhsisatı koyduk. Bu 
münasebetle üç sene sonra burada 
mekteb açrunca üç sınıfı bir.den derhal 
faali ete g çccekt r. t 6 mcı cnr~amha güni.i tarih -

coğrafya; 17 inci per§embc biin\i 
riyaziye: f 8 inci cuma günü fen 
biJgisi ve biyoloji gruplannın yazılı 

Berlin, 2 (A.A.) - 1.ııpanyaya ye.1i 
kruvazörler gönderildiğini yalanlam·:k 
la ve fakat dört t:a.hteffı:ıbir1n dtin Is
panyol sularına gittiği tebliğ cdflmek· 
tedir. 

Sıl1'.1iye Vekilinin beyanattndan 
sonra kanunun mıl'l<loleri okunar~k ka
bul edi1mi~tir. Meclis cuma gün1i top
lanacaktır. 

edilmiştir. Sancağın arazi tama -
miye!İ zıman altındadır. 

.. ı·· tee3 
Berlin her tur u I 

• F sıt• sında, bilhassa. ra1l J11B~ 
1 1 donan .:.ıı 

"2 - Jmza edilen itilaf Türk -
Suriye hudutlanna ait bir Fran • 
aız - Türk anlaımasını da ihti -
va ediyor. Bu itilaf, hudutların bu· 
günkü vaziyetinin muhafazası ü -
zerine yapılmı~trr ve le!:C:VJzdc-o 

mıuuniyeti zıman alına alımnıı • 
tır.,, 

Alman ve ta yarı .. de ,e..,.· 
da b. ··d ,.ucu 

sın ır tesanu dra ve 
sini istemektedir. I.ı.o~.1 bı.ılu 
bu tesaniide müterna)l dıı 

f') boll 
tadır. Bı:ızı maha 1 

'. t~\ İ) 
L d 

. . · bır 
on ra sıstemının ·ıhaldk' 

dahi görmektedir. Fı da' ~ 
dra sistemi şimdiye ka ırıiİ~ 
miinhasıran kontrol ve ..:.ıe F ranıız gazetesinin bu neşri -

yatı tamamile hakikatin hilcilıdır. 
Sancakta resmen mütelevvik ve 
hakim eli/ tiirkre olacaktır. Yal -
nız; araPÇ.a da ikinci bir dil olarak 
kullanılabilecektir. Diğer taraftan 
Sancakta emniyet ve cuayişin mu
halazası yerli jandarmaya verile
cektir, yoksa şimdi olduğu gibi 
müsellah Suriye askerlerine ve 
jandarmcilarına değil. Acaba Fren 
ıız gazetelerinin bu açık hakikati 
talırif etmelerine sebep nedir? 
Yoksa Milletler Cemiyeti kararla
rına rağmen Fransızlar hala /8 -

kcnderun Sancağında entrika çc· 
virmek suretile beynelmilel imz.a:

lı vesikaları hükiimBiiz bırakacak
larını . mı ümit etmektedir? 

Sancak anlaşma•ınclan bahıe· 
den le Journal g.:ızctrn de §öyle 
diyor: 

Fransa için iyi olan fey Suriye. 
için yaptığımızı ve yapacağımızr 
Türkiycnln kabul etmİ! almuu.Jır. 
Bu suretle, bütün manda idare:i· 
nin kaldırılması ve Suriye ile Lüb
nan arasmdn. mü,külath görülen 
münasebat hususunda liarekct et
mek imkanını buluyoruz. 

Türkiye için iyi olan ve şüphe· 
•İz çok büyük bir muvaffa -
kıyet teşkil eden ıey, Fransanın 
zaman tahdit etmeden, h:ıtta :rnn 
da idaresinin ka!dırılmasından 

sonra, Türk hadndurmn taınami · 
yetini ve icabında, Suriyelilerin 
hareketlerini bastırmağı taan et
mesidir. Bu nokta bizi çok i!::ri 
sürükleyebilir: Çunkü. Sancak 
alatiisüne karşı Suriyeliler pr: '::s

toda devam ediyorlnr ve anlaşma· 
nın altında imz'1ları;un b..ılunma · 
sı lazım celen yer aç.ık durmc:. · 
tadıı-. 

Dailn:a söylendiği ve tekrar c · 
clildiği gibi, Türk - Fransız dost· 
luğu bu meı;:?lcden hakikaten kuv
v~tlenmiş olarak çıkıyorsa, dü -

§Ünülebilir ki bu dos~b~a dai~a 
kuvvetlenmek imkanım ve:.-czck 
fırsatlar bulunacaktır. Çünkü Mil 
lc~lcr Cc:niy~tinin ~o::.:c'it al a~· 
da Sancak idüresi hatta dil ve hu
duttaki nL!.hiyclcr hnldmıda verı -
lan anlaşmalara rağmen, bir da -
va yuvası ~eklior:de ııörünmekte -
dir. Esasen, bütün milletlerarası 
te!ekküllcrde vraziyct böyle değil 
midir? 

··:z:eı ... 
den ibaret kalnııf ve u f3ıJ \ 
icıai vaz.ife almamıştır- dıJI". 
yi Fransa ve f ngif tere, . ..-.A 

w da . . ..... 1 etJll•~t.. 
agustosun 1su..... "' ya 
kat, o zaman AlmaJl _ .. 11 

:"*nı.e bıuobeynelmilel organı-·· 
istem~mi.şlerdi.,, 

Kasada 20, I 
Lira a~ık"' 

.. 1 ·,,cı :ıtJ)ı/ 
( lJ.~t Jllllt I ,Jıf 

• : , et;l1( _..ı 
Bu irkctin 2 11111 , ... 

~ ·ı~ 
j 3 cncılcıılıcri .Maııol ııg (il 

kı:ıdır· (. 
lı Lıir Hum yapına ' d,. 

1 , .,. · T .. rı ab:ı~Jll c;:uç o an ı anı , .. ' 
maralı c' de oturu} or. 1r, 

d h11 Son zanıunlar a. ıı( .. ıır. 
veznedarm kavıdarı şup · 

• "k ılih11ı; > 
ınış, hesapları tctkı c bil 

. k ıc~ 
20,000 liralık hır açı 

mu lur. 
.. • JJi,•C)t 

Brınuu """°.rınc tJ{ • ptı 
·· ftleıu• mu::. \'ani. diiıı ın1u _ 1) 

.. l - r"'ıı~• ..ı tirilmıtı oradan < ıı ıc-o 0 ,I" 

' k"f knrarı ve hakkında te\ ·ı . · • 
d 'k•""' istcğile. Sultannh111c 

1 
• ıir· 

ı .k. ı·w· ·· ndcrilırı·~ ti za •a · mı ı"ınc go 'ırt 0 
• pcfll 

Hakim C:aliilınttııı 
~ ,s 

ak<ıaın ibtü Yani) i ı-orı;tJ·,., it 
T • • .~ • dn ~ti. 

'\anı, lıakım kar~rsın 

tir: ,,~ 
1 '1ir •· ı.ıı - ı•, rot kas~ a ,.,, .. ' · • ., ıh ;J 

yor. Hıı :l.000 liralık hı nıuı·~ 
11 . 1 ı~ıı" ) ıv1 

ıı 1111 rnrı-.aıla oyna) \ ııı 
1:ııhıı1· 1 

dıı. l la' a ovunıı 0~ 1 
• 

1 
ıııiıl'" 

· knr ıe hi( 
'ı·ı· o!m~ılı. "'unu ,Ji" ı 

• l arııı l' 
ıırlik ,·czncılarlık ıııt) ıJt f 

ı ,ı;1tfC 
uıa adıni,·<!n ~ey. lU 

e , lı' 

şuna ! .. at )&JJI dl 1 
- Fal nt. a~•:!1" k bt'ıclt 

1 - 000 Jira}r ~ 
a o 1ıl110-ıı, 20. ,fıı•Y· . 

ıl ia ~ılilivor. Bt:ıkrnı7.· •111lrlıt' • ,.;ır.rıl •• ı:ıQ t-
t İ ıı , «>kil:i rn ul..nt ' ıs •';. 

k. hJJflf 
i tiılaı;ı mc\ ı:ncl. 1 

1 1. ? •~11 
rnı 111,, ı ıyor. ., rı:tı< 

"ı ' ,~ 
- Vanlı"' het>8 

• ""'"' il :ı; 1 ı~ıt~·- ,,,4 
~·aprlmc:•, tıu yan·~ .,,11' • 

. .. 'i'"' Jv 
rrktır. Bc-n clcıgru Jit!C'1,11 
rum ~ ka<1aclan l.oOO 

WT 11' ır 
fozln nlmı . '''"~' ıı ·. p 111irt' , 

•1 1 uıı rft 
Hakim Safo ııı ,,ııoıı " 

r' ııı ·ııe 
dia olunan sııç 111 ıtdeı:• ıe< 

' rrııı ,,ır 
nııntımın S 1 O unr.t 1tııı"t' 1

o-t 
1111 t ~ 

Fma nauıraıı. re~s ... ,.ri ' • ıt 
l"'' . ıll sulii kmmnunıuı ... ~ fıtll 1". 

•• 1 1 • l!;;rr· ı·rd•· c·u ın:u ı)" rrınc ı:: • 1ıil' ı ,11 
. r .. in' ·" ( f ıne karar 'en ıı; 11jlı, Je 

1 • ıııı••
11 ıı"" ltfzar ve ta~hih Do. va. 111ii<l1 P,I ı.if]1ll l it' J; " . 'f c' ,, rc· 

Anadolu Ajanaından: 1.ınclr. Diin gece)'• ki Jl''" 1efjft 

1 Haziran gece geç vakit dagwıt· ren Yııni lıakkıııda Jıİl'iıtt. 1 . 1, (.tf • Jeıı 1 ıı ı 
mı! olduğ-.:rauz 4 üncü bülteni - tintak ıln l l"clerııı ı:rııİ~ t 
mizdeki Parti Grupu teblijinde orada ara~ırrıııa_ıı~'\,·t"~I'· 
münderİ" Atina kelimesi otoma ., l~tirilıne ine ~,,-ış• ,,.fJ-$1( , ,. 1 ...... ~{' 
tik makinemizin bir arızası yuzün· ------- ,,.,r / t' 
den Ankaradan alınırken "tyana'' Olgunluk 9"8ı~foıJ'~,ı~,,; 
şeklinde ı;dmif ve !ahifeleri.xiz· Ankara, 2 .<1: rde• ~I~"" 
de Viyana suretinde tabedildiği arif vekaleti h•e e ,.,.,, b 

l f d . 'h l•'' -_ .. ,, maD. ese sonra an görülmüflÜr. gunluk 1mtı ~11 S'- , 
Bundan dolayı özürler diler ve tesbit ctmi9tır·. ·ııısifİ' 

k b·1dırı eyfiyeti tashih ederiz. mekteplere ı 
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ffe!ı · verişimizde 
aa1 I 

maktu fiat ________ __;;,_ ________________ __ 

muhalif! 
Boşanmanın genişletilmesi-

A .oPtancllar 
....., '"t'zwwwa ,_.,~ ~ - ....., ._, _ ,,,_,, ..,- _, ~ ._, ,.,.., zwwwa ,_,, ,_, ,_., --

IQf tespit etmek kolaydır; tatbik 
imkansızdır diyorlar 

Romancı Burhan Cahil Mor0 

kayanın fikri: 
Cıd 
.._ l nıaddelcrinin maktu fh uı a 
'lltuı ~ · 

acaı;ı hakkındaki lıa\'atlis 
\ t ]Ak h 8 a ·adarlar ara mda yap-

\ ~ladığırnız ankete df'' am eıli 
alı perakende alıl'ılar. i «" 
~ . 

ıt:d ardan lrn~lanmn. ı Hhıın 
~ ••.. 1 
~it 0 } emişlerdi. Diin piyasa-

Biz<le <le böyle oldu. Eğer lıiitiiıı e~ · 

mıf bir araya p;elirile nıümkünclür. 

Fakat esnaf rn Lir ara) a gelerek mak

tu fiyata sadık l:ılnuu nıiiıııkiin <le· 

ğil<lir. . 
'l'optancı ı·e pcrakt·ndcci Totlori 

Na;/ioğlıı Ra/r/;pa:;arınr.ı 45 3Crıclil.-

"izdivaç 111:üessesesi tabii 
ömrünü ikmal etmiştir ,9 

~~nlı yel'İ olan Halıkpazarına 
tGk loptan \ 'C perakend~cilerll' 
~ta· Pe~nir, yağ ve !l&ireyi top

,~~ Lirnnid i lıiraderler nınğa
'l'r '~lerinden Ray hta\ ri hize 

ı iiccnrirlir. Pcpıi r, ııastrrmu, ·ağ. 

imi ı ·ı.• sairı• ıiiccııru/ır·. Şunları üylc
di: 

- Bu, dünya<la miiınkün <le-

münasebetler in i a det ba~ların
ayırmak ve günün içt im ai temayüller in e 

bir formüle sokmak zamanı gelm i şt ır 

Kadın ve erkek 
dan 
uygun 

' 

0Ylenıi,tir· 1' .. . 
0rıtan atılan gıda ınrul-

tlelerini maktu 

fiyata tuhi tuı

tnnk iınkan~ıı.

ılır. Haftnda hiı· 

te~hit f'dileC'ek 

fiyatın piya~a<ln 

lıiç lıiiknıi.i ola
ma?.. Çiinkii pi
) a~nda fiyatlar 

lıf'r an cle~İ~nwk 

·tcılir. Hatta hir 

~ün içinılr lrııt

ke lıa~ına 20 im-

~ tıd ru~ r~rk oluyor. 
~ltıl il ıııarldeleri rnnktu fiyata ta
ı~r ~e~k a hu lıcrlınlıle perakı-n-

l '"•n<l· r •ı•Jı • ır. \ c hn lıalk ir:in r;ok 
Ço~lur. Sehehi ıle pernkrnılrri-

5o ~ fazla kar rtıneleriılir. Biz· 

\~ t·•ı~a alılıklan hir~c,yi nın-
il 

1 Jlerakeııılcc· i lcr rn a~ r,o 
1,, ı satarlar. Tiiz anrak ,· iiıclf' lıir . ~ . 
'lıaJ .. r .. ,.. ... .. n. \J&l.ndar n1nluın1 

il} 1 • 
~~r llzılen kaı;a almclığınr tro;-

~İt (' ki lııı kolyarıı miinıkiincliir. 
fj\' Jıerakcnclcriler için rnnktıı 
_.at le 1. ı·ı· :)O k 111 e< ı ır ve halk da hu-

' l IJrıı§a nlclı;-;ını nmh:ıkkak .. '••ru . ı:ı 
lı101 , a helkı claha aza atar.aktır. 

1 
"tti tık Peynir teneke ini 5.5 lira~ 
~ ~·orl 
'Ta t ız. Fakut bakkal hunu on 

ğildir. Y 4mi 
kanı ~oktur 

iııı-

de-
ıııek istiyorum. 

Piyasaıuız haf

tada hir değil, 

ııaallı> hir dt•ği::ir. I 
Bir haftada bal 

lıilc ı.ekcrlcııir .. 

Pastırıııa lıi it• 
küflenir. peynir 
diriir, l.:urtla ... ır . . 

İl. T(J(lori t\',dioğlu \ 'C u~ar .. 18 - J 9 

kiloluk 10 tene· 

l..e peynirin bir hafta ı;onra lıeş kilo

&u lıarn olur. Piyasa yiiksel ısc <le para 
etmez. Zarar mulıakal.:tı r. 

Fakat hen h unun için clcmi~orunı. ı 
Ek .. ilıııi~m. ~iiriimiyf'n 'L..uru fa ·ul)a
' a ıla rı ark konamaz. :\ ark konnııı~ 
;,fan ekmek bi le ma\. tu ,ftğiltlir. <;! 
knru~ıan 1 J kuru:a kadar satılaı. ı'. 
\'ar. Rekalıcti ortadan kaldırmak cl:ı 

ıııiinıkün de~iltlir. Hekalıet;.İz iş nl

ıııaz. Bizim piya~aınız böyle §ey giir

nıc<li. ah~ınadı. Renim yirmi 'L..uru~a 

· atıığ1111 peynirin ba7':ın nn hP_s kıırn

~a ı:atıldığını gi>rüyorum. Sebebini 
iz de anin anıazı:mrz. Fakat oluyor . . 

i~te .. Düyiik iş yapanlar <lairna piya-
saya lıôkiıntlirler. Elinde fazla mal 
bulunan bir peynirci ortaya "•)fa] 

Şimdiki çerçeve 

B. Burlwn Cahid 

Bo§anmanın genişletilmesi mev· 
zuu etrafında açtığımız anket için 

değerli muharrir ve romancılarımız
dan B. Burhan Cahit Morkayadan 

da bu hususta ne düşündüğünü öğ· 

rt>nmek istedik. 

B. Burhan Cahit bir arkadaşımı· 

çoktur gön<lerıneyiniz., diye bir tel- --------------
graf çekti mi piyasada fiyat derhal 

y iikcclir. Fakat bunlar satıl<lıktan on .---- K U R U N ---.. 
Hizmet kuponu ra fiyat gene dü~er. Bu vaziyet m"y

damla iken maktu fiyat tcsbit edilir 
~de tııturuyor. Araclaki kara dik
i !'sen· rı-. ız kazan~ları kolayca an- au ırnponu gazete ldarestııe getırfllJu . 

nıi ? .. ,. Sad 1 - KUr;Uk Ulnlarını paru1z butınrıar 
~. Cce ıled"W • .h. b" l ıYazlioğlıt ''Diinya hir araya gfd.~r, 2 - Kurur.un hekimlerine paruıı lıa.ktır 

•tııı.. ıgım gı ı ızc e maktu 1 b' d l 'an o mu:;,, sÖ:;iinii ır n ıa l<'hrnrladıh- lrrlar. 
' ~ll'r· tıılır. Çünkü rekabet rok s _ Hukuk •e mail müşavirlerine b'r 
• o ık " tan sonra: 
~t~ adan yüzde bir kazanf;la tUrlll kanun yollllrını parasız sorup titrenir 

~ "" h· - Azi7~im. dedi. Unlı.apanm<la ı\- --------------~ 
1 
~~gil •r ınaJ r elhette yiizdt lıiı · 

Q' Otı r . . . tat ürk köprii,;ii kuruluyor. Yakında, .. ______________ _ 
tJ.'t~ir azla ıle E<atmahyrz. ki i~-

1 
'il& ol 1 ~u Ralıkpazarı caddesi en i, lek yer"- Aile çenberi 

'
~ ıııı. "le hu hizim İ<·in im-'"· Jt81 • l ' I h .k • lacak ... Şu giirılüğiiniiz iiç metre yo- A. Moruva • t. H. Alişan 

it k Kıp er a rı ·anın \tm.li~i 
~ '" kar k·r· .. k hın hali ne olarak .. Siz aı;ıl hu nu ya- :365 sayıfalık bir roman. Sayfiyeye 1 

lı r ·a ı 1?orere Mlryor- l · · 
d~ 8Ureıı 

1
• 

1 
. k zınız ... Bize gelince ıı:r.1111 iı.;in ilk gidenlere tavsiye ederiz. , ıo t lllf' "e il Hr f('Jl{' e pev L ' f • b • 100 k ')' klJ

11 
k · · ;:art esnaf olmaktı r. ı-.rna 111 ne de- VAKIT Kıta evı - uru~ 

~
•l'ttı· ı ş ·azanıhvorı:a on. ' ' f' - w k ';... ________ , _____ ...,: 

1 te
11 

k 
1 

· mck ol<lut;nnu anl aına ... ,. 
!.'a k e e c;atı arnk gündelik 

"ııt~ annat ediliyor. Bu rekalıtı -
ri\> '-'n tor t 1 • • . -t t ' nn c:ntıcı ar ıçın mak-
'1hı. e hit etmek iııık.in " ızclrr. 

llıl l 'tı.Q '" ~ 
1

•• i1"~·ırla Robcrt Bali d<' 
O)'/ 

' h ('nıi~ıir: 
la~ 

ltı fiyııt tc .. hit etınek giir 

cleğilcf ir . Satı

lan mıulılf'lerin 

hlafiyel fivatları. 

\'csai ti n ak 1 ive ,.,. 

"aire iirrı•t lrri 

rnaliiıll olıhıktn.• 

Eoııra ri"al t,..l_ıiı 

f'lmrk l.;ol:wılır 

F:ıkaı tııtlıik im-
k:'tnı wıkııır Rıı -

• 1' 
~ 
. Pıı t m ın ,,,, ~iiı"I "' i. 

Sa{llık Servisimiz 
Husuat doktonırnuz Pazıırteııt ._'1lnıer1 

ıaat oo ~ bur;uktao )1rmlye ka 1ar ga· 
zetemlz idarehanesinde. eumarlt_,ı ~inleri 
de uat 14 teo 19 a kıadar LAlell ·rayyİıre 
apartımanlan ikinci daire U<: oumaradıı 
dalma okuyucularımızı yedi kupon rnuka· 
bilinde kabul eder. 

Çocuk ha!!talıkları doktorumu1 da bu 
kuponuo yedi tanulnl hlr!kUrlp kendlıılne 
götUrürsenlı cumarteııt. aalı. perşembe 
günleri 9 • 12 arası Akaarayda. Millet cad
desinde Muratpaşa camii karşııımdakl mu• 
11v"nthaneslnrll' çocuklarınıza ll/lkac-ııktır 

Ayni şekilde diş doktorlarır:ııı da oku
yucularımızın emirlerine hazır bulunmak• 
tadır. Diş doktorumuz Fahrettln Dtşmen 
Parmakkapı tstlkll\I caddeslnrle 127 numa· 
rada paıartesl günleri sa.al 14 ile 20 ıırıı. 
s mda hulundu:U gibi doktor Necati Pak· 

ıı de Karaköy Mahmudiye cadde.si ı-2 
numarada salı ve cuma gUnlerl aynı eaat. 
terde okuyuc-ularımrzın dişlerine bakacak• 
lar \ 'f' ufak teda\'llerlnl yapacaklarrıır. 

Ayni zamanda aeşlkta~ tramvay ca~ 
del!) Erip apartımaoında atinn,t<;I Emt"I 
Fidan muhtaç okuyucularımızın <:ocul< • 
larını ııUnnet edecektlr. 
Ayrıca Aksaray Pertev Ecz.aneaı ya. 

oında 852 numarada ıUnnetçl \'e aıbhat 

memunı Nurt Eşsiz KURUN dokt<>nınun 
vereceği enjekslyonıan bt'hertnl yedi ku
pon mukabl~lnde vf' abonelerimize en eh· 
ven ~eraltle çocuklarının sUnnl't ameli• 
yel erini yapacaktır. 

talmlerlnl yazdığımız doktor. dlşr;ı "" aUn• 
netçilere müracaat ederken KURUN'un 
blzmet kuponundan ,•edl tane s:llttirm'k 
lrtzımdır. 

11
('11 11 . 

rılı r;;n li f .,ı,; ~rır iıla- ············-······ ·········· re::i ill' ınii ı::kinıı ı 
. ~ı~'"l.l 
;ı~ • '"' 1\Tsı t r. ... , olrJ.,:;ıı ii:>:rrı• 

~b l•l.... • 
>ıt,. "· 1 t»İi • 1 · irnt fol•ril·aları-
1 ~o ı ~ t "İtı ,.,. l .. -,., •rnn c:!r Hn rııii;-

d,. ~:-1 ' ı · r· ı · 1 ·1 tııf'l . IJ ll t l \"" I fi' lif f'f f - ı 

'
~· :,. rl":-: · ı • l' ? •• 1 ~ııt 1 1'11( ır ... rakat hıı :rnn 
~ rııtı ., 
'iltd . rı nları rckalıet , nr. OT1· 

e ııt· k 
l ara razı olmuşlar<lır. 

Radyo 

rsım: 

Adres: 

Müs~haka 
- 195-

Kup onu 

1 

bugünün ieıô.kkilerine dar geLİ.lJor 
za dü§Üncelerini şöylece not ettir· 

miştir. 
.. _ Kadınla el'keği kanun mad· 

delerile bağlamak su ile havayı bir 
kapta kapatmağa benzer. 

insanlıkta cemiyet hayatınrr. ba~
langıcından bugüne kadar dişi ve 

erkek münasebeti kalıptan kalıba 
girmiştir. Kadın bazı devirlerde ma· 
bud kadar tapınılır bir mahluk ol· 

duğu- gibi bazı devirlerde de ko
yun ve tavuk gibi sadece doğurucu 
ve yumurtlayıcı mahluk olarak ka

bul edilmiştir. 
Dinler teessüs ettikten sonra ka

dın ve erkek münasebetleri nizam 
altına alınmağa başlamış, din mü

essisleri muhitlerinin ve şahsi tema
yüllerinin telkinine göre ahkam kur

muşlar, rönesans bu telakkileri bir 
az değiştirmiş, fakat kuvvetlerini 

hala dini hükümlerden alan eski ki
lise \'e medrese kanunları ayni sek

ter ve di.işüncclerin tesirile ayni çer

çeveyi muhafaza etmişlerdir. 
Bugün muhakkak olan birşey 

varsa izdivaç müessesesinin artık 

tabii ömrünü ikmal etmiş olmasıdır. 

Kadın ve erkek münasebetlerini 
ahlak, adet ve din bağlarından a
yırmak ve bugün ün içtimai hayatı
na ve hissi temayüllerine uygun bir 

formüle sokmak zamanı gclmi§tir. 

Çünkü bu çerçeve bugünün t~!akki· 
lerine dar geliyor. 

Kadınla erkek fizyolojik münase· 

betlerine göre birleşir ve psikolojik 
hadiselere göre ayrılırlar. lki cinsi 

biribirine bağlayan ana rabıta önce 
hissi !emayül, 'sonra da bunun 

mahsulü olan çocuktur. 
Bugünün cemiyetinde kadınb 

erkeği düşündürebilecek yegane bağ 

çocuktur. Çocuk reşid oluncaya 
kadar ana ve babanın vaziyetini 

bozmamak ve yahud çocuğun hak

kını gözeterek ana ile babayı kanun 

maddelerine itaate mecbur etmek 

lazımdır. Fakat bunun haricinde 
biribirlerine ruhan, hissen, fikren 

verecek birşeyleri kalmamış olan ka. 
dınla erkeği tamamile serbest bırak
mak zarureti vardır. 

Bu davayı hnlletmek ı çın eski 
kanunların hazırlanış şekl!nden U· 

zakla~mak, dini ve ahlaki kaygu· 
ları terketmek ve sadece tıb ve hu· 

kuk noktasından mütalea etmek ta. 
z.ımdır. 

Yoksa müşterek hayatlannda gÖ· 

nül ve fikir birliği kalmamış. kam· 
lıklı sevgi ve saygı bağları çözülmiiş 

çiftleri kanun kuvvetile bir çatı nl. 
tında yaşamftğa mecbur etmek. rre· 
deni bir İ§kenceden ba§ka birşey 
olamaz.,, 

Çocuk kamplarında 
çalışacak öğretmenler 

·Kimlerin nerede çalışacağı 
edildi tespit 

fstanbulun muhtelif yerlerinde 

açılacak olan çocuk kamplarında 
<_;alışacak öğretmenler direktörliik 

tarafından tesbit edilmiştir. 
Bu öğretmenler, çocuk bahçele

rinde ve kamplarında öğretilecek 
çocuk oyunları kurslarına devam et

miş ve muvaffakiyet göstermiş olan. 
!ardır. 

KIZIL TOPRAK K" l\ıt0tNDA 
ÇALIŞACAKLAR 

Kanıp direktörü: f·atih 1 j inci 

okul başöğretmeni Ethem. Öğret· 
menler: lstanbul 29 dan Zeki, ls

tanbul 34 den Salahaddin. Üskü· 
dar 48 den Cazibe, Beyoğlu 44 
üncii okuldan Müzeyyen. 

ERENKÖY KAMPINDA 
ÇALIŞACAKLAR 

Direktör: Beyoğlu dokuzuncu 

okul başöğretmeni Vehbi; hesab me 

mum Vahid. Öğretmenler: 9 un
cu okuldan Sahir, Beyoğlu birinci 
nl.:: 111-lan Kaplan. Be •oğlu 9 d<m ı 

l\lahir. Beyoğlu 17 den Adil, Üs
küdar 13 üncü okuldan Bayan Hik
met. 

YESILKÖY K.AMPIND.\ 
ÇALIŞACAKLAR 

Direktör : Y eşilköy ba~öğretmc. 

ni Nuri; hcsab işleri memuru Is. 
tanbul 64 den Tevfik , Kınalı oku. 
hından Bahtiyar, İstanbul 36 dan 

Fahri. Be§iktaş 24 den Bedriye, ls
tanbul 5 3 ten Mediha, lstanbu} 55; 
ten Naciye. 
P AŞABAHÇEDE ÇALIŞACAK

LAR 
Direktörü: Beyoğlu 29 dan 

Fahri. Hesab işleri : Beyoğlu 1 den 
Ziya. Ôğre~menler : lstanbul 26 
dan Nahid, İstanbul 36 dan Ha •ri, 

Beyoğlu 29 dan Züheyla, lstan • 
bul 56 dan Muzaffer, Beyoğlu 1 O 
dan Melahat. 
FLURYADA ÇALIŞACAKLAR 

Direktör : Fındıklı 13 üncü okul
dnn Rüşt\.i, 13 ten Muzaffer. 1 3 
ten Nuri, 13 ten Saliha, 1 3 ten 

Mansur . 
SILEDE ÇALIŞACAKLAR 
Direktörii: Şükrü. Hesab i ı::le· 

rı 36 dan Ekrem. Öğretmenler: 
36 dan Avni, Üsküdar 21 den ~e
niha. 

HEYBELİDE CALISACAKJ .AR 
Direktör: lstanbul beşinci okul 

başöihetmeni Salahaddin. rcs:ıb i~
işlerile de lstanbul 44 ten İhsan n1C§· 

gul olacaktır. 
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.. Bir Romen gazetesinin Daşbaka· 
•ımız hakkında medlhkAr sözleri ller Gün.Bir Difuiye· 

Rüştü Ar as geniş ufuk-= • . . • • • 
ıara sahip bir diplomattır Bır Şam mugannıyes11~ı .ı~ 

h rlerır1 . Porunca Vremei gazeteıi; Tev· 
lik Rüıtü Aras'ın Romanyayı zi · 
)lareti etrafında §Öyle demekte · 
dir: 

ı: h t 
-Muhterem sultanımız! Mü - içeri erinde mücev e ,, ın geı1' 

aya 1 aaade buyurun.. Evlatlarıma bir b.ir sandık.. Çölde :ap~~;ıı.n geÇif' 
teref olmak için diyorum. tılerde çok tuhaf bır h ... J11 d,)f 

Hiçbir zaman evlatlarına bir dim. Yanına ilk kavuştuğtl .... ıııııı" 
"Türkiyenin Hariciye Vekili 

olan doktor Tevfik Rüttü Aras, 
geniş ufuklara sahip bir diplomat· 
tır. Müşarünileyh, ayni zamanda 
Türk menafiinin kıskanç bir ha -
dimi ve kelimenin bütün mana -
sile tam bir Avrupalıdır. 

HÜLASA 

Tariİıin l'Tl e.<ıki şelıirforin
drrı biri olau Damasldis ~dırin
dc bir §crılih giinii Liibrınn Sul

tnnı ftfosud ile kcınsı... K <'ntli-

"k .... ı. 
şeref olmak için istemiyordu. Bu ka, Allahımızın bi.iY0 dılc fell' 
arzunun altında inceden inceye mücevherlerinden bir 1311 

kımıldayan ~ir hareket vardı ki, edecektim. 
daha açık bir renkle, ha betin Damasküslü şarkıcı.:. siııiı· 
Veddaha bakan gözlerinde yanıp - İstediğinizi alabılır. ııefcl 

Hariciye Vekaleti uhdesinde 1 
bulunduğu zamandanberi, Türk 
diplomasisi kimsenin düşmanlı~r 
nı veya muhalefetini celbetme -
dikten maada müteaddit muvaf -
fakiyetler de elde etmiştir. 

Tcvf il~ Rii~tii 

fori için yapılan tarıtnnalt bir 
nlnJdn V cddnlı i.~imli bir ~nir 
h°'<ıide okuyor. Kndrn onu sev

mİ!:fİr. Gl'riyc dl;ndiikfori :n
marı, saraya çağırnrnl:, Sultan 

olmacltğı znmanlnr bir .~nndı~ın 

ir:inclr nldıynrah eğlcrır.c ile t'<l· 

hit geçirir! 

Bir gün, Veddah sandığın için. 
dığı gibi Balkan Antantının ak - d den henüz çıkıyor u ki kapının iç 
dinden sonra münasebatımız bir 

sönüyordu: 

- Muhtere:n sultanımız .. Mü -
saade buyurun, evlatlarıma bir 
şeref için olmasa bile, bu oda için· 
de bir kalp gibi çarpan esrarın sü
kutu hakin için de vermez misi -

. ? 
nız .. 

Böyle söylemiyordu; fakat, ha
beş kölenin gözlerinde bunu anla
mak hiçbir vakit zor bir §CY değil 
di. 

· bır 
Sultan Mes'ut g_enıŞ .~ısd '. 

aldı. Eğer içerlerınde dıı.r ,er 
bir adam olsaydı, b~ j., şioıfı 
bestçe aöyliyebilir rn1Y 1

' 11,,.J ]<apa 
derhal ayaklarına dar yeri 
derhal şüphesinin r.e kak -;e Jli 
de olmadığını söyliyece 

1
' 
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1 İ~ 

hal Habeşin boynu v~r\7'ir ıı~ 
emredecekti. Fakat kııtı 

1 
... 0e ol 

h" e I•• • oldu, baş parmağı, ıç . bir~ 
maksızın yanı başındakı 

Beynelmilel sahada elde edilen 
bütün bu muvaffakıyetler zeki bir 
diplomat olan Rüştü Aras'ın çok 
meşkur olan hizmetlerinin netice
sidir. 

taraflarına düşen perde hafifçe 
ahenk içerisinde inkişaf etmiştir. aralandı; bir köle gözükmüştü: - Def ~l.. dedi, 

tarkıcı, defol ... 
Dnmasküslü dığı işaret etti: 

Diyebiliriz ki, Türkiyenin Ro -
manya ile olan dostluk münase -
betleri, an'anevi bir siyasetin de· 
vamıdır. Altmıt senedenberi Tür· 
kiye ile olan münasebetlerimiz 
daima dostane geçmiştir. Büyük 
Harp bile bizleri iki muhalif cep
hede bulundurduğu halde, mille· 
timizin kalbinde Türklere karşı 
saklı bulunan dostluk hislerini si-
lememiştir. 

Harpten sonra da an'anevi dost 
]uğun tekrar devamı hususunda 
bir müşkülata tesadüf edilmemiş
tir. 

Bugünkü Balkan antantı dola· 
7Jıile Türklere sıkı bir ittifakımız 
~ardır. Bu itifakın akdinden ev -
vel de Türklerle aramızda ne doğ
rudan doğruya ne de beynelmilel 
sahalarda hiçbir ihtilafımız olma-

Tevfik Rüştü Aras (Curentul) - Efendimizin selam ve sevgi-
gazetesine verdiği bir mülakatta, !erini getiriyorum sultanımız ...• 
Türk - Romen dostluğundan hah T csadüfen satın aldıkları bu inci 
&etmiştir. Balkan Antantının ak - gerdanlığı, huzurunuza yollamak 
dinden sonra Avrupanın bu kıs - için esirinizi kullandılar. Bu va • 
mında, her yerden daha ziyade zifenin verdiği çok yüksek iltifat
emniyetin teessüs ettiğini ve 1914 la §ereflendiğifii söylerken, sa -
e kadar Avrupanın cephaneliği adetler ve nes'ller temenni edi -
telakki edilen Balkanlarda bugün yorum, sultanımız .. 
her taraftan ziyade asayiıin hü · Sultan Mesudun karısı onu 
kümferma olduğunu söylemiştir. kat'iyyen dinlemiyor; fakat kö • 

Köle çıkmıştı. 

- Fakat, işte gözlerinin önünde 
bir sandık duruyor. Kapağı açık 

ve içinde bir adam var. Hertey 
besbelli .. Susabilir .. Hatta bunu 
istiyor da .. Lakin ne kaltak bir ka
dındı ki o, arzusunu yerine getir
memitti: 

- Şu halde, intikam .. dedi; Da 
masküslü şarkıcı kadın, bu hiya -
netini mutlaka ödemelidir ... Doktor Rüştü Aras'ın bu söyle- lenin getirdiği muhteıem gerdan-

dikleri §iiphe götürmez birer ha- lığı, bir kadın gözünün ziynete İik işi, sultan Mesuda, sandığın 
k 'k · D kt T f 'k Ru" ı:.t" A- bu·· yük esrarını söylemek oldu. ı attır. o or ev 1 s u karfı duyduğu bütün arzularla 
raa'ın bizi ziyareti sırf bir kurlu - inceden inceye tetkik ediyordu: Sultan: 
aziden ibaret değildir. Bu ziyaret, G" 1 d d' k ·· 1 - Doğru söyle, diyordu; iyice - uze ... e ı; ço guze .... 
iki memleket beynindeki münase· Sonra birdenbire, Ha be§ köle- biliyor musun? Gözlerinle mi gör-
balı daha ziyade sıklaştırmak ve nin sesini işitti: dun, işıttin mı yok:ıa .•. 
Balkan Antantınına mensup dev- _ Muhterem Sultanımız! Ev • Esir ağlıyordu: 
Jetlerin, Avrupa siyasetinde teşri- latlarıma yadigar olmak, evlatla _ - Gözlerimle gördüm sultanı -
ki mesailerini daha pratik bir rımın onunla bir §eref kazanma • mız. Sedirin yanındaki büyük san
hale koymak için bir vesile olmuş· ları için, bu muhteşem gerdanlı _ dık içinden çıkıyordu. Allahımızın 

lzml•tte çakı·r çocuklar · · · · namına kasem ederim ki sandık / 4 tur. ğın hiç olmazsa tek hır ınıcisinı, 
için kaınp Türkiye Hariciye Vekilinin haş esirinize bahşetmezı misiniz? içinden çıkıyordu, sultanımız ... 

Eşya tedariki için bir rnetlu kral hazretleri, Başvekil ve Nasıl? Bu Habeş köle, saray - - Peki ... Nasıl bir adamdı 0 •·• 

heyet şehrimize geldi hariciye nazırı ile yaptığı görüş - da ihtişam içinde yafıyan bu esir, Esir başını kaldırdı: 
İzmit, (Hususi) - İzmit kül - melerde, bugünkü Avrupa siyase· aç bir adam gibi mi hareket edi. - Üç ay evvel Da~asküs ıeh -

tür direktörlüğü bu yıl bütün Ko· ti karşısında iki memleketin ayni yordu? Ve ne kadar küstahtı!.. rinde, ikindiye doğru kaside söy -
caeli vilayeti içinde bulunan fakir yoldan yürümeleri gibi mes'ut ne· Damasküs !arkıcısının gururla liyen adam.. İ:;mini bilmiyorum 
çocuklar için Herekede bir kamp ticeler elde edilmiştir. yukarıya doğru kalkan başı, omuz sultanımız ... 
açmağa karar vermiş, hazırlıklara Bundan dolayı müşarüniley - tarını arkaya çekti: Sultan Mesut, içeri girdiği vakit 
başlanmıştır. hin Bükreş ziyaretini ehemmiyet - - Defol... altmış üçüncü karısını, hafif bir 

Bu kamp 200 talebeyi alabile- ]i bir Avrupa hadisesi telakki ede· Fakat, Habe~ köle israr ediyor- uyanıklık içinde bub:uştu: d' 
cektir. Kampa lazım olan e§ya · biliyoruz. du: - Bir sandık istiyorum, de ı. 

~~~~~~~:;~~~~~:=Iff 4i;~ ıııınu11111ıııııuııı11111E111ııın1VAR',"'ıırııııııııı111N'E""""11uıvô'K'?.':111""
111 

Kamp bir buçuk ay devam ede· 
cek ve haziran sonunda açılacak • ıı111ııı1ıııı11 111111ıııııı 111111 ıııııı111111 ıııııı 111111ıııııı 111111ınıııııııııııııııııııııııııııı 11111 ıııııı111111 ıııııı11111 ıııııııuıııııııııııııııııııııııııııııınııı 111 ıı:ıııııııııııııııııımııııııııuıııııııııııııııııuıııııııııııııı11111ıı 111 

Sinemalarda yeni do;ran Belgradda bir dit doktı?-tır. .li t ki 
çocuklara odalar runun yap ı arı 

Hatay'a vapur bu 
hafta gitmesi 

muhtemel 
Hatay anayasasının teshilin -

den sonra Mersin hattına işliyen 
vapurların !skenderuna da uğra· 
ması kararla!tırılmı~tı. Anayasa 
tesbit edilmİ§ olduğundan lktısat 
Vekaletinin bu husustaki emri 
beklenmektedir. Emir gelir gel -
mez ilk sefere çıkacak vapur Is -
kenderuna da uğrayacaktır. Em · 
rin hafta içinde gelmesi muhte · 
meldir. 

Belediyenin ödlyeceği borç 
Periye bankası mümessilleri 

ile belediye arasında yapılan an -
!aşmaya göre belediye her sene 
kupon hamillerine muayyen bir 
::nikdar borç ödeyecekti. 

936 senesinin borcu bazı sebep 
ler dolayuıile gecikmişti. · 

Elli bin lira tutan bu mikdarl 
birkaç gün evvel ödenmiıtir. 

Avustralyanın Gosord şehrinde
ki sinemalar, bebekli kadınlar gele-
medikleri için sinemaların zarara 
uğradıklarını düşünmüşler ve bunun 
çaresini bulmuşlardır. 

Her sinema binasına bitişik ola· 
rak miniminilere mahsus çocuk bah
çeleri yapılmıştır. Bu bahçeler or
tasında birer bakım odası vardır. 

Kundaklı çocukları anneleri bu oda
larda bırakmakta ve kendileri mi.is· 
terih bir halde filmi seyretmektedir
ler. Çünkü bahçe ve odadaki hiz· 
metçi kadınlar bu çocuklara. film 
bitinceye kadar, anneleri gibi bak
maktadır. 

Bu pratik usulden sonra sinema
cılar daha çok para kazanmağa baş· 
lamışlardır. 

Kral Karol kitaba çok 
merakh 

Romen kitabçılığmm terakkisine 
Kral Karol çok dikkat ve merak e
den bir hükümdardır. Bükreşteki 

Km/ T\arol t'elinlulilc 

sarayına bitişik olarak Balkanların 
belki en bi.iyük modem matbaa 

ve kütüphanesini tesis ettirmiştir. 
Meşhur Romen yazıcılarının kitab -

ları Kralın emrile mecani olarak bu 

matbaada bastırılıp bütün romanya· 
ya dağıtılmaktadır. 

Bütün Yugoslavyada herkes ta
rafından dedikodu mevzuu yapılan 
meraklı bir hadise Belgradda vuku 

bulmuştur. Radanoviç isminde Bel
gradlı meşhur bir diş doktoru, tanın
mış bir aileden olan evli bir kadını 
hipnotizma ile kandırarak, kocasının 
paralnrını çaldırmıştır. 

Kadın, dişlerinin tedavisi mak
sadile, diş doktorunun sandalyesine 
oturduğu zaman, doktor kadını sev
miş ve hipnotizma ile bayıltmıştır .. 

Doktor, bu suretle bu kadına iste· 
diği gibi hakim olduktan sonra, bir 
kaç zaman yaşamış ve bu müddet 
zarfında, kadının zengin olan koca· 
sının paralarını sevgilisine çaldırt-

mıştır. 

Mesele meydana çıkınca 

genç ve giizel Sırp kadını doktorun 

emrine her ve~hile tabi olduktan 
sonra kocasından 100,000 dinar çal· 
dığmr itiraf etmiştir. 

- Şunu istiyorum·· etli tf 
- Fakat onda çok kıYlll d~ 

z: rrı tl JJI • 
yalarımız var. Arzunu fe'. 
bir mücevher sandığın~n Jd dl11; 

dır; bu diğer sandıklar 31111_,ııı" 
cevherlerle niçin kabil 0 fı' 

- Doğru söylüyorsunuı"' oll~ 
kat. hiçbir vakit sar5 ılıtı3~~5'~ 

f . e r ·~ muhabbetimiz ~ere ın 11JıS 
kıymetleri saklryan bir 
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f edasından bile ne çıkar·· 
Müşkül vaziyet.. J:ı: 
Dama.sküslü tarkıcı sor .• ıııı" 

· or•" f - Ne yapmak istıY ·rJer' 
B ld . . . . d ki fok! c emızın ıçın e 

k .. ? .1İJ verece sınız. .. ,, bir' 
Sultan Mes'ut, sandıgı t 

vakit ~çmı:1lı'. iotcmivordıı r~' r' 
- Hayır, dedi; ''n~Z e" 1' 

· n " I' tuhaf.. Memleketlcrımı ds.ıııı 
kö~elerindeki fakirle~~ 
mak üzere gönderecegın'l"c;ğti.111 O' 

Damasküslü ıarkıcı, g,,.,·JI 
· · aYat > en güzel yerlerını Y • 

na yaklattrrdı: d .ıj? ~ş 
• I CD 

- Nasıl istersenız · 
sıl isterseniz... d 

l - Ll· o•· Sandık knldırı •Y0
• bit . 

S Itanı . oıı· 
Fakat, Lübnan u dütiıJ'I • 

kika icinde birdenbire e"e ~0111 •• , k"Il'l! J ~ r 
Onu mademki hiç 1 d toPt• 
dermiyecekti? Şu halla:ıf.ld~· ,r 
rın altına saklamnsı h esinı~ . ., 

D.. k"l ay ba ç oıı ort o e, sar k yer I~ 
ka kapısındaki girilece dıls.t· ıı 
ne büyi2k bir hendek ka~.Je şl' 

. k"re" toprağı, elinde bır u . e~ 
sultan : ., gğer ~0~· 

- Veddah diyordu· tJ!lıııt• 
. d . bulıtı ~ 

sın e ı:;e cezasını .. 
1 
.. yor· 

sa, bir sandık göra
0 

.. 
0

dı.ı'' , "'' 
"rıı · 't Y 

Yava~, yavaş Y~ eliği ,.ıJ<ı ;,,~ 
Tekrar odaya gır s~ 6 • 

kndıI1ı . jtı 
masküslü !arkıcı · ,.,esıt1 e ı• 

en'" ['fÇ 
bahçesine bakan P I ri b' 1 

.. d b" "k p~rde e nun e, uyu ~ 

ralamı~tı. lıiJfliJ 
Ne yapıyordu. pıı111"'1,,,sı" 
Lübnan Sultanı: ıı't1 tı ~i~ 

'bt Y3 ııu 
şarkıcının, ate§ gı kOfdtJStl 
sarayın camlnrınn ·r 
bir vakit görmer11iştı · )<l:Jftı: · sır 

.. u yıl ·ı J111 .111 
Pe:lcereyc dogr değ• 5efor 
- Seven affeclerj 5oııc·· 

v•ı· d' d . 5Ö)' c r..iı-gı ım, ıyor u' Jj.İ. v-, 
f f d 1 .tötı" ,,,. 

a e er... avılf o b'1' 
Kadın yavaş, Y d ifıt1 

. an ıt' t~ -leri gitmiş hır fi fi 
d'' e 

arkasında: el r de '·'ıe-·· ıı 
- Seven affe e 'ıeri b• p.ed' 

.. d'l z şeY -· ' d•"' hammul e ı rr:.e aeçtiı,' C) 1'" ··r • 
Bu hikayenın ".. d.r1'1 ·ıı ı0 

k"slu ~ eıı• sonra, Damas u . ıci1115 

sarayın içinde hıÇ 
mediğini söylerlcr· 1'1 ..,,. 

-5 o 



~~==================== 
llgüne kadar ne 

gibi filmler 
çevrildi? 

ll fi lmlerde kimler 
t' 1 t ? ~oı~ ç a ı ş ı ... 
; ~etikalı bir grup sinemanın ilk 
.~ l~t"llluşundan itibaren çevrilmiş 
ıf". l )h l .. . d kl 

''< mevzu arı uzerın e mera ı 

el· bir araştırmaya başladı 

Ş' .. . 

, 

I 

G , 
" • 

•"'. 

~Is- t· 
1' •im lçln mensup o~duğu M. G. M. ş!rketl 

""ahndtJn R. K. o. ,ırketlne kiralanan 
Sllvlya Parker 

.. 

Yeni Amerikan 
Yıldızı: 

Doroti 
Lam ur 

Sinemanın ilk tesis edildiği gi.in
Öenbcri muhtelif sinema stüdyola • 
rmda ne gibi mevzular Üzerinde ne 
kadar film çevrildi~. Son günlerde 
film ı:ıanayii ile m~gul olan bir 
Amerikan istatistik grubu bu me . 
seleyi ele alarak m~gul olmaya baş· 
lamıştır. I ·lerşeyden evvel bu me· 
raklı adamlurın, mevzudan uzaklaş· 
mamak için kılı kırk yardıklarına şi.ip 
he yok... Çiinkii, ilk nazarda basit 
görünmekle beraber, halkın en aşa· 
ğı yirmi b~, otuz ~t:nelik zevk te
kamülii de meydana çıkacağından 
hnlkı etüd etmek istiyenlere böyle 

bir istatistikle vesika hazırlıyacaktır. 
Şimdilik yapıian tahminlere gci

re film aded!cri haylı kabarık ola
caktır. Diğer taraf tan bu filmleri 
çevirmiş olan artistlerin ruh halet
leri de tetkik edilecek ve onların ta
biatındcın halka intikal obnacaktır. 
Yukarıda ııöylediğimiz gibi yorucu 

bir istatistik!. Fakat neticesi itiba· 
rile mühim... Daha sonra, istatis· 
tiğin ehemmiyeti, en fazla ilk gi..in
ler içindir. Rugi.inlere aid filmlerin 
ilk araştırmasında şu neticeye varıl
mıştır: ilk filmler ciddidir ve daha 
çok ~<mat eseridir. Bu. belki. bir 
çok in~anları hayrete di.işi.irecek .•. 
Şu halde filmlerde bugi.in sanat yok 
mu~ .. 

Mesele ile uµraş<mlm bunu şu 

şekilde tavzih diyorlar: 
Artistler. ilk wmanlarda daha 

cok mesai sarfcdivorlardı . Be:ki va-. ~ 

ziyetc alışkın dcrillerdi. Fakat gÖs· 

terdildcri gayret kendilerini kurtarı

yordu. 
Doğru mu~. 

Y nnlıs oldtı!Zu da r .. 1: : .. Jd:a r..li1C'. 

mcz. Sadece istatistiğin sonunu '.'la· 
brrla bcklemıok lazım.. Ginkü, bu 

i~in üç ~enedcn daha az bir zaman
da yapılacai1 ileri si.irülmektedir. 

kadın 
karşı 

Beyaz 
ticaretine 

lngilterede yeni kabine te~nkkül 
ettikten ,.e eski bahriye nazırı. Sir 
Samuel Hor dahiliye nezaretine gel
dikten sonrn ilk iş olarak "Beyaz 
kad•n ticareti .. ile nıiicadclcye başla
muaa karar vermiştir. 

Y apılarnk işler şunlardır: 

1) lnniliı polisi. Fransız polisiy
le yakın bir tc~riki mesaide buluna
mk yabancı kndınbrın 1 ngiltc-reye 
ithaline ve ne-ticede, arzu edilmiyen 
bir lngiliz tcbaasiylc "bir günlük iz
divaç,, aktedip hudut harici etme 
kanununun icaplarından kurtulma· 
!arına meydan vermiyeccktir .. 

2) Evld.t,, edinmek kanununu 
daha takyit eden bir layiha hazırla-
nacak Vt" hir lngiliz rncuğunu evlôt 
lık olarak harice göndermek bir suç 
olacaktır. 
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D_ü·nyayı Dolaştım 
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Kadlrcan KAFLI Tefrika: ea Yazan: THayna - a - . Çeviren: vır GUI 

Prenses irini gözlerinin önüne geldi Tabiatm bi~ ... !stihzası: ~rist~f Kolo"!bun " hU' 
BUNDAN EVVVEL ÇKAN KISMIN' dabekliyen Selihattin~y: adını verdıaı ada bugun cuzamlllarıle met 

HULASASI . - Bizans ba§vekili Kantaküzen • urıot.,.. 
600 aene evvel Ayclmda Meh- geldi. Prenses irini de beraberdir. Bugünün en büyük ıeyahaı ro l!an üzerine bir ıey giyemiyor: ~yak- ki hakiki dünyayı unu ..,w.r 

med Bey hüküm sürüyordu. Meh· Görütmek için izninizi rica ediyor. mancılanndan olan kadırı muharrir ta durmanın imkanı yok. Su. eltası- - A ! Bugün yUJll 
med Beyin oğlu Umur, 20 yaıla· lar. Titayna dünyayı dolopnağa çıkmqıır. nm içinden ha,·aya u~rıyor. DiJ fır kırmızı? 
nncla. yakıııklr ve çok cesur bir Hertarafta ıtıklar söndüğü ve Manilyatlan bir yol gemisine bini çam kayholıntı§... - Paskalya. BayaJI· .. 

ren:~d Bey ihtiyarladığmdan her~esi~. ~yuduğu ıu ıırada Bizans yor. Cebelüııarık böğcwndmı c;ıkıp . Aklıma gf'liyor: Pariate bazı tam- • • • uO, 

Umur Beyi Yukan lzmir Beyi bqvekılının hele kanmım Umur Aılaı Okyanıuuna açılıyorlar. Şimdi bazhaneler<le ''Adam ba~ına yüz pa· ParmaklarunıP pc illfİI 
yapımfb. Umur Bey :Apğı lzmiri beyle 'ile itleri olabilirdi). açslc. deni:deler. ra ! Fırtınada deniadeymişsiniz ~ibi gü,·erteye çıkıyo('Ullle R 

P ı •- ı . . ,1ı1or· Cinevizlilerden alımı ve 120 par· rensea rini gözleıinin önüne heyecan duyaeakl!mız !., diye hağınr- nnnr. aa ı f!nsemı Y 'f bil 
çadan mürek:keb çok kuvvetli bir geldi. Cebelüttarıkla Madera arumdit lar. Bu camhazlıanelerde bfü·ük hirl l\luttarid tJkırtılar: e 
donanma yapımıb. Eri kızgın zamanında bile onun idik. Bir gece korkunç bir gürültü ile ı;alrnrak gibi bir şey \'ardır: fçim• 0 • Trlııiıı dairesinin kaP~1 

1 
Bizans donanmaunı bu kuvvet· yumutaınaaı i in bu ok üzel ka • uyandon. Tabak çanak §BDgırtJsm:ı 1 nım: Raıına denıir bati~_,. 

ı 1 M·dilı· ·· - de 1m..._, ve ç ç i turan. fırtınaya tutulmuş hir "8pur• f ~i,-
ere 1 1 onun ~.... dm ha ı· · k • ord be · b. gu··ru··ıtu·· 'd' b Fak t teJ · t 111.ra ~. -' maihib etmiıti. Fakat daha evvel ı ya ıne getirme yetiy u. nzıyen il' ı ı u. a ' <1aymı~ g'bi. ça lkanır durur. 2'1Z memuru e" P 

kardeıleri Sali.hattin ve lbrahim Hemen: ayni zamanda. baımıa ıiddetle bir Denizde (ırtmaya tutulmak herhal- Tel,;raf bitince başını 
Beyleri eair eden ve soma Mehmed - Gelıinlert. .• · ıey çarpmqtı... de }10ş hirşe,·: P'aritılilf'r para ,.,.rip gülümıüyor: bir 
Beyin oiu)lan oldufuna ...ı.,..... Dedi. Baıucumdaki limbayı yakıyonım. lle hu ze' ki tatmak iııli,·orlar... - Tahammül edilrJJel ( 
ca koyveren Bizanı 'baıvekili Kan· Prens•• ln·n·ı o ak-"', cırözlerinln Vapur müthit ıurette ıallanıyor. O -v k" ·· .. ·k ı· • dı hu-'~n. Bir 11aatteoberi 

- ır-•• e n.aptan opruımne c;ı tun, l CRIZt' !!''" 
taküzenin kan• irini bunu Umar renginde bir rop aiymı·f, bafllia zaman anlıyorum: Geminin hir yal- (Bordo) Saygon"u araY'Ph P 1" 
Beyin yüzipıe 'bağırarak söylüyor. e bakırnrum. . ·ı r e 

irini çok güzeldir. Umur Bey saçlannm renginde ve pml pml el. pa \-unııunda yat.ağımdan aıağı yu- Dalgalar !?Ü''f'rtenin fü:erimlf'n a- Gü,·ertede p;ernıcı e 
mukavemet edemiyerek Bizans do mularla ıüslü bir taç koymuıtu. varlanmqun. Gürültü d~ tuvalet ma· şıyor. bacaya kadar çıkıyor. Okyanu· dan şarkı ıöylüyor: ;pJJi! 
naamaamı bırakıyor. Omuzlarına almıt olduğu siyah ka • mm üzerindeki tiıelerin devrilip kı- ııu görenler için. bütün hu dehşeti ha- Benim köyüm ne 1 ., 

OnnanoiuU.,.. sittikçe kuv difeden pelerini çıkarınca vücudu· nlmumdan çıkmııtı: Yer tite ve bar- tırlamak istedikleri zaınan, gözlf'rini Giizel Pari.! Tatlı.'~ 
vetlenlyor ve Bizanablan tehdid nun bütün güzel ve yakıcı hatlan dak kırıklan ile de>lu idi; kolonyalar kapamaları kafidir. Hepsi susuyor; bır 
ediyor.· ihtitamla görünmüıtü. ıuya, pudralar kremlere kanımıı~ı... Öğleden sonra kamaralarnmzcla hir oarkı söylüyor: 

An::;• ~:-..::toı;eyl:aJ~= Prenses salona girdiği zaman Yapdacak bi~ey yok! Deniz gii· denizin uğultusunu dinliyoruz. Ara· .~arı~ın olduiu ~ 
oğullarına karp hir anlaıma yap- Umur beyi göremedi. Odanın kapı- rüldüyor, rüzgar uğulduyor. Vapur da hir kırılan nya bir yere tırpan Bir ak~am iU;erİ ,i.. 
malc için Mehmed ~ davet ecli- aını açık görünce o tarafa doğru a • çatırdamakta... Herıey dönüyor, ıııç· birşey. ses geliyo~ Aşağıdaki kaınartl• ~ 
yor. Davete Umur Bey sidiyor. Zi· deti kottu ve etikte Umur beyle kar nyor. Yatıp uyumalı... Ne okumak kahil. ne yumak. Sa· den bir ""gramofon 8Cli ge 
yafette Miclilli prensi Kataneo §ıla§tı. Genç Türk beyi biraz kızar- Ertai ıabah, giyinme derdi. f n- de beklemek. Yalnız, fırtınaya atdr mahkft•lannr çalıyor. etJllll"!. 
Ulnur Beyi zehirlemek istiyor: dı ve salonda oturmayı teklif ede- .. b. ,_ Makine dairesi. Ceh ~ ... 9' 

1 v -- taküzen sesini hafifletti ve rıı etmeden agır ır uyau uyumak k ru--
cek oldu. Fakat Prenses rini can• ~ '-ahı"I. ların açık ağzı etrafı 1 

Karesi ve Sarohan beyleri bu söz ka .. -t.- kta du.. c_ı~L t ~ · 
dan gülümsedi. Kandilin solgun ı- pıya raau• aya .an wıcuuıa - 1 hu.'künı la aydmlatıyor. DeDJS 

leri takdirle karııladılar ve hiç dü- tin \;evi gö:dle iaarct ederek: ki gün. aliıe rüzgirlan 
ıığmdaki bu güzel yüz zifir karan- "· ~ S .. .. 14 metre .-;ıdayts. lr _,. 

k k sürüyor. onra ruzgar ya,·aş yu·a2 - .. -" b 7.-. şünmeden: 

- Umur bey ayni zamanda bi • 
zim de görüı ve hislerimizi anlat • 
mi§ oluyor. 

Dediler. ..__müç'' ıckil.P~ 
f ....:.-Osnıanoğlu Orhan beye 

karşı birletmek. 
2 - Anadoluya ve Bizansa hü • 

cum edecek olan bütün kuvvetleri 
birlikte kartılamak. 

3 - Karşılıklı tecavüz etmeme-
ye söz vermek. 

Umur bey hiçbirini kesin olarak 
kabul etmiyordu. Bu teklifleri Bir· 
gi"ye götüreceğini ve cevap verece· 
ğini söylüyordu. 

Halbuki imparator yüz yüze gel 
mişken birıey koparmak istiyordu. 

Muvaffak olamayınca kendi ken

dine şöyle düıündü: 

- Umur bey bugünkY vakadan 
dolayı sinirlidir. Bir gecelik uyku 
ona çok ıey unutturacaktır. Mü • 
zakereyi yarma bırakayım. 

imparator kadar endiıeli görü • 
nen Kantaküzen de ayni fikirdey • 
di. 

Umur bey ertesi gün sabah er • 
kenden gitmek iıtiyordu. Bu ayrılı
şı öğleden sonraya bıraktırabilirdi -
ler. 

Akınm Umur bey erkenden da -
iresine çekilmişti .. Arkadaşlarile gö
rüştü. 

Selahattin bey ona geceyi gemi -
de geçirmesini söylemişti. Fakat U • 
mur bey buna lüzum görmedi. Çün 
kü bu hareket korkaklık gibi görü • 
nebilirdi. Ancak gemideki üç yüz 
kadar Türk yiğitine her an icin ha -
zır bulunmaları ve ilk emirde derhal 
silaha sarılmaları tenbih edilmişti. 
Çabucak silahlandmlacak olan kü -
rekçilcr de hesaba katılınca Türk 
kuvveti hiç te küçük görülecek de
recede değildi . 

Geç vakit arkadaşları gitti ve o
da cevizden oymalı ve yaldızlı kar -
yolasında kuttüğünden yatağa uzan 
mak üzere ba~lıimı v~ askı ile bir - ' 
likte kılıcını çıkardı. 

Bu sırada kapı vuruldu ve kapı-

lıktaki bir ay parçaıı kadar temizdi. - Yalnız bafmiıza onufD18 Kömür dennmnd.• 
M f k sakinleşiyor. r-- A p 

Kalbindeki fettanlık hislerini göz- daha faydalı olurdu. uva ı ıö · riyorlar: Bir -ıtın bir ra ..1r 
Yolcular. zebirlenmiı fareler ~bi rı"" ,.. 

lerinin tatlı bakl§lan1e örtüyordu. rürseniz)... mi•- kömürlerin ara1ına 
ya"aş yant deliklerinden çıkıyorlar. ~~ r 

- Pek vakitsiz ıeldik. Suçumu· Dedi. D h Kömürlerin allındaD 10 • 
• • .ı.ı=- eniz bir iki gün daha afif harir 

zu baiıf~. Orada oturalım. Da- Umur bt!y bunun aksin1 lQUİa e - far: Ağzı burnu kÖllliir 
'~hil~~iftit~~~:,1t~~~~Mı~lf! demezdi. Çünkü Kantaktiaiıle-b• talkanaeak. Sonra ha,·alar 11ma('ak... Ö 'r: ,ı.,.~.ı.~ua nluua. hK u- Bak1nqlaf: lmiif ... 
Kantaküzen ta.CL'k etti: .. namCfan ~ii zannmı ve~ • S'ahalıleyin d~ dıdil ıs ... 

b ı rd man l>ihneeliii •eyleri og·· .. renm,.;f' ra· n .. t~ 
- Evet, yatak odanızda görü· i i i. " ~.., ... madan. büyük direğİD "" 

Se'~h be k ·· hemah. Onun için. kaptana bir ~ . ı• telim. Daha samimi olur. U. attin ye çı masını soy • botuma gı'diyor: Denli 
J ede led minin nasıl idare edildiğini soruyo· 

Prenses rini cevap beklem n i. metre yükaeklik... • 
yürüdü. Kantaküzenle kansı Bizansla it- nım. iplerin ,.e dar yerlcr~ıll 

U fak f 1 · · K•ptan tam bir deni:c•i. Denizlcarde mur bey onunla göğüs göğüse ti etmenin men aat erım sayıp atlıya atln·a geserkell 
1 · d k l dı H ) Os---1-'-- !:•ikana c:afkana gec;en hayatı onda ·.; I 11 ge memek için ister istemez gerı • ö üyor ar . e e 11MUUU1U1n yor: Küçükken kaya arı :_.. 

leci. günden güne kuvvetlenmelerini milteheuİJn bir yüs hırakm11- Ru ~- Abı...-
ı. zerinden 111çradskP• 

1 
.~ 

Kantaküzen de kansmm ardın • · çok mühim gösteriyorlardı, O ka • len yüzrleki tehe11 üm nükı.. tf"lae•ııü· k• ~ Ji 
mü ılei!iİ: lstih7.a tf'hr11!'ümU. yemiz. e11erini havayad .. 1 P"' 

daydı. Umur bey kenardaki koltu • dar ki: " •'Ah! rltrdi, ~k ~· • 
ğa geçti. _Bu gün siz onlara karşı çok Denize •!:tlJı;ımız zaman bana ilk 

f k 
.. 1 ..ı.... 1 Ju lar. keçi!,. di...r. 

Prens•• hemen söze 1..--ladı: mertçe davranıyorsunuz, a at elle- oy euııu şu 0 < : .. - e ,.,- ·:J, 
~ ,,,_, U b ı T 1 Seyahatimiz dev--:. i.ıı.lrl.,. ~· 

- Aramızda bulunmakla bize rinden geldiği zaman onlar sizin dev - zun ir yo culuk: am 'a tr _._., .. 
hep hareket o1all 111 •• ,,ı 

büyük saadet verdiniz. Bu günkü )etinizi yıkmakta hiç tereddüt et - .ay. 
1 

_....1_ a,il'I ~· ,.:.Jİ//111) 
• H ı .ı .. 1 ? .ı· dır? Ben de on aıu- ır-- )! 

vakanm vaktile önüne a,.,..ememek· miyeceklerdir. ' ayal ' 8 uzun uegi mi··· 01Y«" ~ 
·~ d" J r k ı · ı Sıcak. Günef. le kusur edildi. Fakat siz bunu da Diyordu. u~ün Üm< a at ur teY süy eme· 

affedebilirsiniz. Aramızda bulun • Bu hiç şüphesiz büyük bir :. haki Jim. .!' ltir deDİf 
da S, inuli kaptannr ür-, talebesi ,·ar: On altı günlU. • • makla verdiğiniz saadeti bu ~a . r katin ifadesiydi. b(leill• 

kısa kemıemelisinizl Bunu çok rica Fakat bütün hakikatlerin üstün- .İngil iz zabiti, karı~ı. bir df' hrn. ğlı. Yere bumak ttuJO-
ediyoruz. • de bir hakikat vardı ki o da devletler l\leklepte okuduğumuz riyui~·... Çiçek kokut1unu UJI~ 

- Ço'lt tetekkür ederim. Sizin- ayn olsa bile Türk silahlannm bi • dü11turlarını. lıenJr.se dualarını lıa· Bugün karaya al ~ 
le geçen saatler benl·m hayatımın 1 tırlamak lazım!. Harita ,.r me~kale Eııki hir adeti tekrar ı • ..,,,•dl-rihirile çarpışmaması üzumundan Gn,.,._.. 
tatlı zamanlandır. Fakat babamın ibaretti. üzerinıle. hesaplar yapac.ağız: yim. Sabahleyin. 

hasta olduğunu da unutmayınız! Umur bey bütün teklifleri ne. - işte haktn• Bayan: ,imdi: ğız. befl. 8~~ • 
- lyilettiğini öğrendik. Korka· zaketle reddediyor; yahut babasının 27°1 i' Ş. ve 32°.3:?' G. de hnlunnyo· Saat ıahalun bir c"' 

cak bir hal yokmuı ki... kabulüne talik ediyordu. ruz. Gösterin bakalnn bu noktayı ha· giherteye çtktr. Usakirif&"f ı 
• d nüyor: LI Detirtde: _.:..de~ ~k - Belli olmaz bir an önce ora a Bir aralık kapı vuruldu ve Se • ritada. ~-L~ I"" .. 
bulunmalıyım. Iahatin bey göründü: Tanminle aeyahft. YıMıalara ha· buraımı ikinci 9f!1. ıf1,I,. ~ 

Kantaküzen söze karıftı: - imparatorun bir zabiti Kan - karak ıeyalıaL Pergel haaplan. Ha· ve bu imıi verndl ( "CfJll" 
ıuı: Bn_,._ bu - .. -J - Hic; olmazsa bir anlaşma ya· ta:küzeni görmek istiyor! rita tetkiki. Rüzgirlar ,.,. cereyanlar. ._..... ~.,,.. 

parak gitseydiniz! Bizans lmpara • Kantaküzen cıktı. Zabitle birkaç -Kaptan. gayet ciddi bir taTJrla ~ar. 1'1"* 
torluğu sizin silah arkadaşlığıpızı saniye konuştu. Sonra geriye döne- bana bir. ıekaton ileti uzatıyor: Denisdea çıbll 

vaı yavaı ilerliy.,._ kazanmaktan pek memnun ola • rek Umur beye: - Güne•i ufka getirin bak.alon. 11 
Bir iki uil. caktı. Bu nokta üzerind~ konutmak - imparator hazretleri çağır • - İtte. 

bir neticeye varmak arzusunda • mış. Müsaade ederseniz! Kaptan bakıyor: . ....__ (f>uu-.·tr) de ~ 
yız. Size yeni teklifl~rle geldik. Siz Dedi ve Prenses lriniye dönerek • - Acemi, ne olacak! Giineıin iiÇ" d ~ta a1.:C J71!'~ 
de bize dilediğiniz teklifleri yapmız 1 ilave etti: · te birini yemit ! e ırlo G . : ~ı...l 

Umur bey şimdi teklif dinliye • - Sen burada kal. Konuşmala- , . Şimdi gökyüdlnü göateren bif ha- den ~emiaiab~~ 
cek adam değildi: rmı7Jl devam ediniz. Ben ü~it e· rita iiferinde yıldızlan güzden geçiri· 

1 
•tL .Buruı 1~..:..1r.. 

V kt. k• d . k. k k l d" . e·· ... ,_ K··..hı. A 1 ~ııa iakelemll o..,....-: - a ım yo . erım ı ço a maz onerım. yoıuz... uywı. ve u~ yr, ar. A • dal 
Diyerek baıın.ı-n aavabilirdi. Çıkıp oitti. n 1 - · ntil a _.. 90 _ ureyya ar... l -L .J. J\-1a 

F.akat bu güzel kadınla, · hayatında . Şimdi baş ba~a kalmışlardı. · G · d b la 1 b 0 --1.11«fe n ar11& tanınr. v,--. . . i.. ece ~ un n can 0ı ır ~ • • ~ KrlavaaWJ1111S 
beyendiği ve sevdiği- tek kadınla - t}mur bey genç, güzel ve muh· · ~a11ı!Jıısda bulu~oruz: nlar, v~ı- L-Z-- __ _ ..!....&. 

karşı karşıya kalmak . onu büyüle· teıem kadının dayanılmaz derece - ği ıözü tutup ı._ıi saatine gelen aerr ... ,......., ..........-: 
mişti. Hele bu karşılaşmanın bir de kuvvetli cazibesine kapılmış; o- gililerimizdir bizim. 

yatak odasında oluıu büsbütün ca • . nun sözlerini kayıptan gelir gibi din- içine zaman ve mekinl' s~ırdr· 
zibeliydi. liyordu. gımız bu heeaplal'a o kadar dalmıtu: 



• 
on altında 

lr lllilm 
muallim J.'aııl caddesin· 

Yolundan geçmek istiyen 
ll'Uahih 8okağmda ohr 

~tu Nccatinin çocuğu 6 
i.I_ ihıl ,oför Fehmi oğlu ....... 

Olgunluk lndlb.8nlan 
Llaelerin olaunluk imtihanlarm· 

da bulunmak üzere ayrılacak mü • 
meyyizlerin teabit itile menul ol • 
mak üzere dün lıtanbul kültür di· 
rektörlüğünde B. Tevfik Kutun 
batkanlığı altında lise direktörleri 
bir toplantı yapml§lardır. Toplan· 
tıda mümeyyizleri tesbit iti bitirile· 
rek bir liate vücude getirilmiıtir. 1 

Terfi edecek 
IJğretmenler · 

Liıe ve ortaokullarda terfi ede· 
cek olan beden terbiyesi öğretmen· 
lerinin teftiı iıile meıgul olmak Ü· 

zere genel lspekter B. Cemal tchri· 
mize gelmiftir. Bu yıl lstanbulda 
26 öğretmen terfi edecektir. 

esındt"ki 3780 numar;.h 
•hında kalarak iilınü,, ~o- -,-a-sı_ö_nun_"_e_g-el-d-iğ-i-,-.a-k-it_i_n_i -o-la-r-ak 

ak tahkikata ha~1anmı,- tutu§mu~. etraftan yeti~ilerek eöndü

Şllepçllllln lnklt•fın• 
çalltıllror 

ihraç mevsimi batlamıı olduğun· 
dan ıilepcilik derdi gene kendini 
göatenni~tir. Birçok ihraç emtiası· 
nın yabancı acente vapurlarına kal· 
maaı ve onlann da sözbirliği ederek 

OlfOBIL TUTUS'/'U -
edin idart"IJİndl"ki 2234 

~ohil ~m11nht"v lokan· 

rülmü,tür. 

TA.JllR EDERKEN- Yıldız Na· 
fia Fen rnt!ktt!hini tamir eden ustıaba· yüksek fiat istemeleri tüccan müş-
fl Koço binanın çatısında çalrtırken kül vaziyete dütürmekte okluğu 
ayağı kayarak on metre yUkst!kliktf'n söylenmektedir. 
dü~mü~. ba~ından ağır aul'f'tte yara-
lanarak ha~tahane\·t: kaldırılmı~tır. lktıead Vekaletinin bu itle yakın· 

1 
dan alakadar olduğu bilinmektedir. 

ÇALDI M 1, ÇA U•I A Dl ftf ~ - Vekaletin ,ilepciliği devlet inhiaan 
Taksimde Macar c.-addesind~ oturan altına alarak Deniz bank idaresine 
Antonya polise müracaat t"dt!rek Ye· 
ni~elıirde oturan Mariyi eikiyrt ~t

mi~tir. Antonya, hastalanan kızkar· 
de~ini hastahaneyt" götilriirkt!D e\"e 
hizmet için g~len Marinin tutmak U· 
z~re ,·erdiği ~antaaından 32 Jirumı 
c;aldığını iddia ~tnıi,tir. l\la'ri yaka-
1anmr1. talilı.ikata ba~lann111tır. 

DÜŞEREK YARAC..ADI - Be
yoğlunda Mankasar cade8inde Canhaz 
Ali füzamn oynadığı direk yere düş· 
rnüş. orada bulunan ,.e Ercnki>yd,. o· 

turan .l\levllid kızı sekiz yatında ni· 
zamın ha~ma dü~erek yaralamı~. ya
ralı hastahaneye kaldınlmııtır. 

BIÇAKC....4 Y ARAC..ADI - Kasım 
pafada 7.incirlikuyu cadetinde 55 ou· 
maralı "-de oturan Mwtafa kızı Mü
ıerref akrabuı Veli ile Beyoğluna gi· 
derken nikahlı kocası Melunetle kar
ttla~mıı. Mehmed baıkaeile gezdiğin· 
den hıc;akla kamını yaralaml)tn'. Suç 
lu yakalanmıı, tahkikata haılanmır 

hr. 

vermesi muhtemel görülmektedir. 
Bu ıuretle ıilepcilik tamamile inki· 
şaf ettirilmiı olacaktır. 

AdllJed• apandl81t .. ncıeı 
tutan f8hH 

Akaarayda "Kabu,. çorab fahri· 
kumdan çorab çalmaktan suçlu ba
zı kimtelerin durutmalan yapılaca
ğı sırada §&hidlerden Cahide, Sul· 
tanahmed birinci aulh ceza korido
runda beklerken birdenbire aancı
lanml§tır. 

Cahide, buna rağmen, görüp· 
bildiklerini anlatml§, fakat aancınm 
artan ıiddeti teairile bvranmağa 
bqlamqbr. Hakim .Retid; kendi· 

sinin ıüratle tedaviei hususunda der. 
hal emir vermif, Cahic:le, otomo • 
bille acele bir hastahaneye sötürül
miiftür. 

Apandiıit tqhiıi konularak he • 
men ameliyat yapılmııtır. Şimdi te· 
daviıine devam ·olunmakta, Cahide 
iyilqmektedir. 

.. : 

.. 
! a .. 

Bir llJ•P llml ... llerl ve 
bir doktor 

16 ıubatta, latanbul ikinci hu· 
kuk mahkemeai kaleminde bir ha
diseden dolayı zabıt tutulmuıtu. 

Hakkında zabıt tutulan, Oavudpap 
ortamektebi doktoru Niyazidir. 

Bu mahkemede kendisinin ali· 
kadar olduğu bir dava varını§. 270 
liralık bir alacak meaeleai... Giyab 
karan tebliğ ed.ilmif ve doktor, bir 
müddet sonra mahkeme kalemine 
gelerek dosyayı tetkik etmek iate • 
mif. Zabıt katibi, çıkarıp masa· 
nm üstüne koymuı. iddiaya göre, 
doktor bir taraftan evrakı gözden 
geçiriyor, bir taraftan da göz ucuy
la etrafı kolluyonnuı. Fakat, zabıt 
kitibi de kendisinin hareketlerini 
gözden kaçırmıyonnuı. Bir aralık , 
kalemde herkeein mqgul olduğunu 
sanan doktor, gıyabi karann ken· 
diıine tebliğ edildiğine dair olan im· 
zalı ilmühaberi uaulca dosyadan ÇI• 

kanp, cebine eokmuf · Zabıt kiti· 
bi de hemen elini uzatarak, doktoru 
bileğinden yablamıf r 

itte bu hadiaeclen aonra tutulan 
zabıt üzerinde yürünerek tahkı1cat, 
doktorun tevkifini ıereklendirir aaf. 
haya vannl§ ve Sultanahmed ikin. 
ci sulh ceza hakimi Salihaddin De. 
mirelli, Niyazi hakkmda tevkif mü
zekkeresi keamiıtir. Ondan sonra 
da birinci aorgu hakimi Rahmiye 
intikal eden tahkikat, devam ebnek. 
tedir. 
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Garip bir kavga 
Ortaköyde Tatıncr<lh·en caddesin· 

de 12 numarada Hayik ile kardCji 
Rapen'io evinde çok 1raıih bir kavg:ı 
olmu~, km gacrların lıt'p i yakalııu· 

mııtrr. 

Hayik karrfetile kenrlilerİnİ büyH· 
lenıek İstediklerini zannettikleri Zi· 
leksan ile Onnik katlına pımı kıırııı :ı

ğa kıtrar 'crıni~ler 'e Y ıı~oa ilr. l\1 i· 
hail aılınıla iki ld~İ) i e' lf'rincle ı-ak· 

laını~lanlır. Birı:•') dPrı haherlen ol· 
nuyau Ha) ik ile Raperı t>viıı ijniiıı· 

den geçerlerken kapının öniinde sak· 
lanmıt huhınan llayik n- arkada~ları 

Üzerlerine atılarak ka' gaya ha~lamı~· 
lardır. Kavgada Zilekt"an makasla na 
peni batından yara:amr~. tekme ile 
de Ya§ovayı cHh mü~tür. Bu arada 
kendisi de !Özünden yaralanmr~. kav 
gaya müdahale eden polis kavgarıla· 
rı yakalıyarak tahkikata ba~lanını§• 
tır. 

Bir 700 Ura zimmet 
meeeleel etrafında 

Adliyece, 3 5 tane Ergani istik• 
razı tahvili ile ilgili bir 700 lira zim• 
mete geçirmek iddiası etrafında tah· 
kikata el konulmuıtur. 

Bu meseleden dolayı haklarında 
tahkikat yapılanlar, inhiaarlar ida
resi tekaüd sandığı müdürü Muzaf. 
fer Çennenle muhaaebc memuru 
Hayri Sahirdir. Müddeiumumilik 
meaeleyi birinci istintaka havale et· 

mittir· 

Her nevi 
K 

A 
L 

M 
E 

BmlAklnl eyi fiyatla satmak 
ve Kelepır emlak almak 

Jıteyenlerln HiÇ VAKiT geçirmeden 

JST ANBUL : Bahçekapı Saclıkiye Han 11 numa· 
raya müracaatlan bu iılerini derhal 
temin eder. 

tılerl Bftroau Telefon: 21168 
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t.ııılMt Kt)çOK _LORD 

bir bale- delale.t ediy~rdu. SQfrada hemen hiçbiışey ~:c -
medi. lki defa kendisine sö.z söyl_cndiği . .zaman. uzak bir 

. -
d:.işünce aleminden d~nü~rmuş gibi h~.retle başını kal-

• dırdı. Tatlı yen~rken ].tüçük Lord salona dön<lü. Q za ~ 
man ihtiy~r avukat çocuğa. t_elaş4 ve aı>abi bir gözle bqktı. 
Sedrik bÜe b.u bakışların farkın~ vararak hayret etti .. 
M:stcr Hevişem ile ikisi pek iyi doşt ol~uşlard_ı. Biribi • 
rini g.ördükleri za~an mutlaka tebcssüpı e_derlc.rdi. Ha_l· .. 
buki avukat o akşam tebessüm etme,ği umttmuş gibi gö • 
.,ünü yordu. 

1-!a_kikat şöyle idi ki Lorda hemen verm_ek mecburiye, .. 
tind~ bul~nduğu kederij ve g~rip. habeı: avu,k~_ta, baş.}~a 
herıer,i unutturmuştu. Bu g_arip haber ~rd i~ b,ü~ijk 
bir f~laket tcşJdl edecek ve her şeyinin şeklini dejişt#e, • 
cekti. M•J}cellef salpnlilra, ~rı saÇiı küçü}ı: ~ocuju göı • 

- ' 

mek ijz_~re Q~ 51l1on,lar,a top,lanan kibar. m~safirl~re,, kibirı ., 
li ihtiy8:1' LQrda, Lorqu.n yaııınrJa dUJ,'Up gijlen küç,ük ço
çuğ~ b~ktığ.ı, ~~n büyük bir heyeca.q:, duy.uyoı:diı. 

' ~ . - ..___ 

Karşı~a çıkan felaket ne kadaı;: beokJeniJmiycn bir~y ve, 
ne kadar ağır idi!. 

N,cfis. ziyafetin ne kaqari dev_am ettiğinin. faı:kma bile 
VC\rmadı, Rüy~ görüyor gibiydi; ~:.ord birkaç -defa hay -
%etle kendisine. baktı. 

Nihayet sofradan kalkıldı, SalQnl!· dönü_ldü_. }i:rkekkr 
si~aralarıru içie kadınların yanın~ geldi)tler.i zaman 
Londra salonlarmm o. sen_e en. güzel kızı addedilen i')f is 
Vivycn Herbert ile Scdrik'i yanyanQ. ow~qş bqldu -
lar. Beraber.c_e Qir tClkım rc.shnJere ~Jt.ıyorlctrdr. Çoculi 

.ç~nÇ, kız~ diyordu. ki: 
- Bana karşı b~ kadar_ lUtufJar ~österdJ.ğinizden. doJ~yı 

'l..~ 
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KeCt!K T;()BD f 

bi)ş~JJİz ~ k~dJlr: ~i.iteşe.hkirim. Şimdjy_e ~,::i~r. hi~ böy
l~ b~t. eğle,nce~qe b.ııJ_1.1nmşml§tm1± Ço_k.. ~len4im. 

E_vet, o ~pr eğ!~nmişti~ ki ~rkekJer t~kr.ır Mis Heı; ,. 
be,r:t'irı . etr(\fmı al4J}i}<m ve- gülerek bjr, takım -şeY,lctr söy • 
ledijtleri zam~n b"unların ne söyl.ediğipi, ~nlamağa· ç~hşn:: ~ 
ken yavaş yav~ş g~z; , kaP..akl~r.ı ağırlagpıağ~- ~şlamı:ıtı. 
İki, üç defa gözleri büsbütün kapandı. Fakat Mis Her ~ 
~fin, hafjf ,tatlı ~ah]ça}ıajap. te~r~r, aJdın,. ba..§ına getirdi. 
Fa~t g!>_zJerİJJj iki saııiyc_de11: fazla_ açık tµJrpa_}(, rnümldiJJ 
olamıyordu. Uykuya dalmıy,acağrndılra? kpnd_isi , CJPi.ncti. 
Fc;lc4it tam.anı· ar.kaı;.ında, biiy,üJI; san a,tlas· ~pb birı yas -
tık vardı. Ba:ıı bu )1astıtıo Uurine dU§t.ü. ~· sonra 
gö~ k~Ra_kJarı,nda__, hiçbir hareke.t eseri. kıdzwt<b, Eı>eyce 
va;<it 5$)nra,.Qirisj yanağını haJifçe öptüğü zaman bile_ göz· 
Jeripi büsbütjln. a{;amaqı. Yl\Ilağn1ı öı)en ~Us Vivy.en 
Hcrbert kli. Hafif bir sesle diyordu,ki.: 

- , Gecen· hay.ır olsun, küçük Lord1 Fa.vntJcroy. AJJaJi 
rahatlık versin, , 

Sabah olduğu zaman hiç farkında değildi bu sötJer. 
:üz9rine hafifçe: gözlerini açmış ve_ şöyle demitP: 
~ Geceniz_ hayır olsun. Sizi-tanıdığıma,. çok memnun 

oldum. Ne kadar gilzelsini.z sizJ .... 
Erkeklerin uy.ku arasında da kendisine güldtikJerini 

m üphem surette hatırlıyordu. Fakat niçin güldüklerini 
bilmiyordu. 

~ ... 
, 

SQ.n misafir sa}pnd,an Çlkar çıkmaz Mister He~ 
ıo:cnk y~ın~ oturd_µğu y~rde~ kalkarak:ı Sed.rik'ip Qyudu-c 
'iu kanepeye yaklaştı. Uylı;u~İc ~U.İ?I\ bir- mü~oti 
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Otörlü kara nakil vasıtalarının fenni 

1 ltıuayenelerine dair talimatname ı·-. s-te-rııu_P_A_R __ A_L_A _R __ 

'),f • Dolar 
us- • ZloU 23 -
12.:>- • Peng-o lM 

lııtıa uayenelere 15 - Haziran -93 7 tarihinde baılanacak ve günde elli • Frank 
ı Ytne edilecektir. • Ltret 

~- • Ley l4-
2'J - •Dinar 51 

fıi5 Yen 

~c~Uayene yeri istanbulda Sultanahmet parkı, Anadolu cihetinde ise Ka- • Belçika Fr 

ı c kuınluğudur. • OrahmJ 't ·~~~ 
~3 - •Kron tav~ s~ 

GG.- • Altm lOJO 
t d tnniyet altıncı şube seyrüsefer merkezinde 1 Hazirandan itibaren bir •Leva 
oı,_cfteri açılacak ve 25 haziran da kapanacaktır. Seyrüsefer fen memur- • Florin 

i5.- • BAnknot 2~ 

23-
~b ·KrooÇek. 
.. . u deftere muayene günleri irin yapılan müracaatlar vasıtalar plaka " ı ~ •Şilin Avu~ 

ttltc,rr~t edilmek suretile kayıdedilecek ve müracaat sahiplerine muaye -
bu ı_erı tarih ve günü gösterir bir etiket verilecektir. Muayeneye geli
Yotıket de beraber getirilecektir. Müracaat için bizzat gelmeye mec -

lıta il tur. Herhangi bir kimse bir veya müteaddit arabalar için müracaat 
• abilir ' . 
"i tU~ayene gününden evvel yazı ile mazeretini tesbit ettirmeden kayıt 
tiinu e muayeneye gelmiyen nakil vasıtaları bu muayeneyi takip cl:len ilk 
}tıılcr \re beş lira ceza vermek suretile muayene edilir. Bu cuma günü de 
~ OJ;ı ondan sonraki cuma günü muayene olunur. Lakin bu takdirde ceza 
~ bi~~k alınır. Bu sefer de gelme yenlerin plakaaı sökülür ve bütün mua -
s, ~kten sonra tayin ve ilan edi'ecek bir günde muayene olunur. 
kllatiJ uayenede kusurlu görülüp her ne sebeple olursa olsun plakaları sö
"llti d Vasnalannın ikinci muayeneleri yalnız cuma günleri yapılır. Maama
İttll tfa da muayeneye gelip ide eksikliklerini düzeltmiyen arabalardan fü -
eter~ S~bep verdiklerinden dolayı beş lira ceza alınmak suretile üçüncü 
~ ta~ ~ınc cuma günleri yapılır. Lakin üçüncü muayenede de kusurlu gö

llııı;ı;> dırde muayene bütün muayeneler bittikten sonra ilin edilecek giln -

& , ~ne edilecektir. 

'~ uayeneye gelen vasıtalar teknik bakımından her cihetçe iyi v~iyet • 
'1ıı./dır. icabında vasıtaların fren kampanaları dahi sökülerek balataların 
l ....._ •ların vaziyeti tttkik edileee.k tir. 

· 'taksi b"" 1 d b k · llıig ve oto us er e oyası c sık, ıdöıemesi fena camları kırık, cam 
1t~"'- 1 bozuk kapıları kolayca açılmıyan ve iyi kapanmıyan dingil ve karo-

."" ses1· · •orı ı ve lakça tekerleklerı salgılı olanların derhal plakaları alınacak ve 
1, ~~ beşinci madde ahkamı tatbik edilecektir. 

~ u un motörlü kara nakil vasıtalarında lamba, far arka kırmızı lamba
likY~n veya bu husustaki talimata uymayan el kornası bulunmıyan tak
~sı saati üzerindeki lambası far ve küçük lambalarla beraber bir düğ -
tir rtııyanların plakaları alınarak haklann:ia beşinci madde ahkamı tatbik 

' . 
..._ ),{Otö •• ·· k ~~ bo ru tuten, yata ve supapları vuran, elektrik tesisatı kusurlu, aki-

l~) !almış susturucusu hatalı vasıtaların ve istepneai bulunmayan taksi 
trın plakaları sökülerek haklarında be§inci madde ahkamı tatbik edile-

~~n~:adolu cihetin~eki m_otörlU kara nakil vasıtaları 12, 13, ve 1 !' tem _ 
c . muayene cdıleccktır. Bun tarın da müracaat defterine kayıt otun • 

~duk~:lır. Bu cihetteki motosikletler de bugünlerde muayene deftere ka· 
ıı, an sonra geleceklerdir. 

iııd nurneli cihetindeki motosiklet !er deftere kayıt olarak 6 ve 8 temmuz 
I~ c tnuayene olacaklardır. 
~Otobüsler 1, S ve 6 temmuz günlerinde muayeneye seyrüscferdeki 

13 tftcrinc kayıt olduktan sonra gclecelderdir. 

~> 19 20 22 .. 1 • k ıt. • ve temmuz gun erı amyon ve kamyonetler muayene edile • 

ı, 
's. Ilı aır g·· 1 · b d f 

1 
ı Ot _un er, cumartesı ve çar şam a müstesna e tere kayıt olan taksi 

S, ~~obıller kayıt oldukları gün !erde muayene edileceklerdir. 
tııc;oc ~racaat defterine kayıt olm ıyan hiçbir motörtü kara nakil vasıtası 
l5, gıreıneyeceklerdir. 

lı , ~uayeneler 15 ağustosta bitecektir. 
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ÖÔLE NEŞRlYATI: 

Saat 12,30 l'llkla Tt.lrl' muslldııl . 12,50 
Ha~udlıı, 18,05 Muhtelit pl~k ne~rlyatı. u,uo 
Son . 

11 - KURUN ;s HALIKAN 1937 

SATILIK, KiRALIK EV, ARSA 
MUteferrik ve saire ' 

SATILIK ARSA 
3 - Kuzguncukta Gazhane adile anı

lan etrafı duvarlı ve müteaddit 
ağaçları ve ıuyu bulunan bir arsa 
ehven fiatla satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 
4 - Beyoğlunda İstiklal caddesine ya· 

kın Bekar sokağında 10 numaralı 
9 odalı bahçeli ve ayrıca çamaşır· 
lığı ve çama§ırlığında iki odayı ha-
vi k~gir hane satıhktıı. · 

SATILIK KAGiR HANE 
S - Çcmberlita~ta Peykhane caddf'~in· 

de kagir 18-20 odalı iki kaplı dört 
katlı apartımao tertibine elveriş'i 

ve hali hazırda dahi müfrez dairele
ri havi kagir hane çok ucuz satı 

lıktır. 
SATI LIK K.4GIR i Ki EV 
10 - Şiılide Şifa yurdu civarında 3 

katlı beşer odalı bahçt terkos ve 
elektriği vahi iki ev çok acele sa
tılıktır almak istiytnlerin. 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR 
11 - Maltepe ile Bostancı arasındaki 

Küçtikyalı istasyonu ittis11inde 17 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 
arşın fiatlar uygundur. 

SA T i LIK APARTIMAN 
12 - Arnavurköyü ile Bebek arasında 

Vezir köıkü sokağında iki daireli 
biri üç ve diğeri dört odalı bahçt 
hamam suyunu havi apartıman a· 
cele satılıktır. Talip olanların. 

SATILIK KOÇUK APARTIMAN 
14 - Arnavutköyle Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde dağ ıuyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda _ 
h hamamı havi apartıman satılık· 

tır. Son fiyat 5000 liradır. İstek 
lilerin ıerviıim!ze müracaatları. 

SATILIK KAGiR KONAK 
16 - Nişantaşında birinci sokakta on 

beş odalı Marmara, Boğaza, Ih
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkalad . si ve a· 
partıman tarzında taksimatlr, ha· 
vagazı terkoa, elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi k!gir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları. 

SATILIK AHŞAP HANE 
17 - Mackada aktaı sokağında altı oda

lı vJ bahçeyi havi ah§ap han: 
2500 liraya acele satılıktır. Talip 
olanların servisimizt' müracaatları 

SATILIK E V ARANIYR 
20 - Fener yolundan Bo rtancıya kadaı 

olan sahada 3 - 4 odalı bahceli 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat· 
mak isteyenlerin ıon fiyat ve eve 

ACELE SATILIK KAGiR KöŞK 
21 - Ercnköyünde eski istasyon civa• 

rında 6 odalı kagir iki buçuk dö • 
nUm bahçe içerisin<le birçok meyva 
ağaçları ve üç yüzü mütecavi1 ıeç
mc asmayı havidir. Fiyatı çok ucuz 
dur. Arzu edenltrin Servi~imlıe 

müracaatları. 

CIHANGtRDE SATILIK ARSA 

22 - Beyoğluna yakın bir yerde 4 met• 
re ytiz 12 metre derinlik maktuan 
1000 liraya satılık arsa talip olan· 
!arın Servisimize müracaatları. 

SATILIK KOÇUK ÇiFTLiK 

23 - Erenköy Bulgurlu şosesi üzerin• 
de yüı dönümü mütecaviz kriı· 

me olunmuı' arazisi derununda 
müteaddit kuyuları ve havuzları 
ve Marmara denizine nezareti 
bulunan köıkü ve eşcari müsmi
re ve gayri müsmiresi bulunan 
küçük bir çiftlik ehven fiyatla sa
tılıktır. Talip olanların Servisimi
ze müracaatları. 

SATILIK YALI ARSASI 
24 - Usküdarda Şemsipaıa nam ma

halde Direkli yalı arsası namile 
maruf iki bin beı yJı metre mu
rabbaını mütecaviz ve kırk met
reden fazla aahili bulunan bir ar
sa derunundaki köşkle veyahud 
ayrı ayrı satılıktır. Görmek için 
V AKIT Propaganda servisine 

müracaat. 
SATILIK EV 

25 - İstanbulda Topçularda Ramide 
Yeniyol 5-6 numaralı kııla ar
kasında dört odalı ayrıca iki ~ 
da, tatlı kuyu suyu, iki dönüm 
bahçe, .içinde muhtelif meyva a· 
ğaçları. 1500 liraya satılıktır. 

Müracaat: Mahmutpaşa Çık· 
maz sokak No. 6 Bayan Seher. 

(V. P. 1444) 

iŞ ARIYOR 
26 - Dört sene gümr:ikte, altı yll 

poliste çalıştım. Tahsilim orta· 
dır. Elimde vesikalarım vardır. 

Verilecek ücret ne olursa kabu 
le hazırım. 

Adres: Karaköy Necatibe; 
caddesi 222 No. da Şerafettin. 

iŞ ARIYOR 

27 - Resim, afiş ve saire itleri yapar. 
Güzel sanatlar akademisi tez
yini kısmından 2024 Re"-at Er-" .. , 
leş. 

ARI KOVANI ARANIYOR 

28 - Satılık fenni arı kovanı, kalıp 

peteği, ve petek kalıbı olanların 

. tı tıc M.f uayeneyi geçen motörlü na kil vasıtalarının ön camlarına plaka nu • 
ı.... t or.. d"I · b" "k ·ı "'ltii - e ı mıı ır etı et yapış tmlacaktır. Kara nakı vasıtaları bu eti-

AKŞAM NEŞRiYATI: dair izahatlarile servisimize müra • biçim ve fiyatını servisimize bil· 
dirm:leri. 

'ıuk~-'~ne taşımaya mecburdur. Herhangi suretle etiketi bozulanlar 10 

lg ......_ ~1nde bir yen_isi.ni altıncı şube muhasebesinden _aıa~ilir: 
tlt \'as uaytnelerf\ bıttıkten sonra muayeneye girme:nış hıç bır motörlü kab ıta11nın seyrüsefer etmesine müsaade edilmeyecektir. ( B.) ( 3166) 

i~~let Demiryolları ve Limanları 
t etme Umum Müdürlüğünden: 

•tı ..... 937 t ın· d .. ~ltıit ar ın en 16-8-937 tarıhıne kadar Hay:larpa~a - Adapa _ 
\~ liay:dapazar arsında Pazar günleri için gezinti trenleri ıcfere konul
\ttılcr ilrpaıadan saat (7,10) da ve Adapaıardan ıaat (17,00) de hareket 
~ ~~lrlalnız ilçüncü mevki arabalardan keza Haydarpaıaıdan saat (8,35) 

~~fi te an. da s_aat (1 ~,38) et~ ~areket e~~n trenler birinci, ikinci mevki a _ 
ileri !kıl edılc:ektır. Geııntı trenlerının bazı istasyonlara varıı ve kal • 
~ il!ağıya dercedilmiştir. Muhterem halka ilin olunur. (3125) 

~lilr · - -. 1. ci tren 2. nci tren 
ııak Varış Kalkış Varıt Kalkıt 

7,10 8,35 

10,02 10,08 Durmaz 
\.~~t 11,01 11,06 11,48 11,58 

~ 11,44 12.35 

~ 15,38 17,00 
16,18 17,35 17,43 16,12 

('. Durmaz 
19,40 

9,24 
10,00 

8,34 
9,26 

17,50 
18,27 18,37 

~~ 1 9 26 ' 
~ iti D iKKATE: ~ • 

18.36 
21,35 

18,40 

,~~ . 
~as, ?ıJ~dan s.a~t ~8:3~) _ve Ad~pazar'dan ıaat (l S,30) de hareket eden 
~te · lu bırıncı, ıkıncı mevkı arabaları himil trenimiz cidiı ve dö • 

tevekkuf etmez. (3125). , 

Saat ı C!,30 Amatörler dnnıı orkestrası. caatları. 
veya satmak ist:yenkrin ve bu işlerle alakadar olanların 

caddesinde VAKiT Yurduncl;ı VAKiT Propaganda servisine müracaat-
19,00 Pilkla dans musikisi. 19,30 Spor ml'• Bunları almak 
ıahabelcrl E~ret Şefik. :!0.00 Sadi ve arka • A 1 

1 
n •ara 

da.şiarı tarafından tUrk musjl•lsl ve halk 
şarkıları. 20.30 ômer P.ıza tarafından arnp.ı:;a il ları. 
söyle\". 20.45 Safiye ve arknda;:ıları tarafın 

dan TUrk mus1ltlsl ve halk şarkıları (saat e
yarı). :?l,15 Orkestra: 

Saat 22,15 Ajans ve bOrsa haberleri ve er
tesi gilnUn programı. Plftkla sololar, opera 
ve operet parçaları. 23,00 Son. 

Sultanah met iiçüncü sulh hukuk ha
kimliiinden : 

Davacı: Recep, ismet, Ştrife, Ce -
mile vekilleri avukat Mustafa Nuri ta -

rafından istanbulda Etyemezde Tram
vay caddesi köprü karşısında Samatya 
aahil ca:lesinde 159 numarada Avni: 
Azmi, Tahir, Masume ve Aksarayda Os
man Nuri, ve Çatalcada An:: ve ikamet 
gahlan meçhul Havva. Mürşide, Fat -
ma. Gülsüm, Ati, Hüseyin, Kamil. Fat
ma, Hacer, Emine, hmail: Şefika, Nu -
diye, Nahide. Muhlise, Ihsan, Reşat, 
Cevat, Pakize, Mustafa, Sabri aleyhle
rine 937 / 1079 numaralı dosya ile açı
lan izalci şüyu davasının cari durutma
smda ikametgahları meçhul ve isimleri 
yukarıda yazılı hissedarlara yirmi gün 
müddetle ilanen tebliğat icrasına ve mu 
hakemenin 26-6-937 tarihine müsa • 
dif cumartesi günü saat 10 na talikine 
mahkemece karar verilmiş obduğundan 
yevm ve vakti mtzkurda bizzat veya 
bilvekale mahkemeye gelinmediği tak
dirde gıyaben muhakemeye devam ve ka 
rar verileceği ilanen tebliğ olunur. 

(V. N. 1507) 

-·· 

Mühim kolayhklar 
Aşağıdaki hizmetİerden birıne ihtiyaç -
lan olanlar. 
Bir Telefon 

Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adaın göndererek 
veya bizzat gelerek servisimizle 

temas etmelidirler. 

VAKiT PROPAG A NDA 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza· hizmet olmak Ü· 

zere aıağıdaki hususlarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
düŞ:.inüp halledecek, işlerini görecek . 
tir: 

1 - Mobilya, eıya vesaire satmak ve· 

ya almak istiyenler, 

2 - Katip, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 
istiyenlcr ve bu hizmetlere talip olan
lar. 

3 - Kiralık, satılık ev, apartıman, tlük
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki
raya vermek. Almak veya satm3k is -
tiyenler. 

4 - Ders vermek veya atmak istiyen

ler. 

5 - Otomobil almak satmak veya it • 
!etmek istiyenlcr. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya terclimt
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN • 
DA SERViSi) nde bu işlerle meşgul 
olmak üzere ayrıca bir büro vücuda ııe

tirmiıt:r. 
Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.

maz. 
Vakit Propağanda Serviıi 

Vakit Yurdu Ankare Cad. lstanbul 
Posta kutusu 46 Telefon 24370 

Tel11raf: Propaganda Vakıt 

- --· ,.,_ 



12 - KURUN 3 l«ZIRAN 1937 -Erke ler nezdinde 

nasıl 
... 

muvaffak oldum? 

Güzelliğim asri zamanın 
bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
rı ölmüş bir halde 
ıdi. Buruımuı. sol
muş ve ihtiyarla • 
mıştı. Maamafih 
karakterim henüz 
gençti. Dansı ııe

viyordum, fakat 
hiç kimse heni dan 
sa davet t<tmiyor
du. Bugür.ün er. 
kekleri, gençliği 

arıyorlar. 

Nihayet bir cilt miltehasıııııı 
ile istişare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel,.i cildi terU taze tu
tan kıymetli cevheri • ualmıı • 
tır. Fen, son zamanlarda "Bio
ccl,,i genç hayvanlarda gi%1en. 

miş cilt hüceyrclcrinden istihııaJ 
çaresini bulmağa muvaffak ol· 
muştur. Tıpkı cildinizin .. Biocel,. 

i gibidir .. Bu cevher; şimdi cil· 
dinizi beslemek ve gençlt<ştirmek 
için· matlup niıbet dairesinde To 

kalon kreminin terkibirıde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!crde gö· 

rilldüğü gibi memnnr..:yetbahı 
neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettili gibi 

cilde ııon derece yapııma hassa
ııını veren hususi ve kıymetli 

maddeleri ihtiva eden ytni ve 
ıayet ince bir pudra ku!landım. 
Hemen hemen gayrimer't olup 
ıudan, yağmurdan ve tagayyU. 
ratı havaiyeden kat'iyyen müte· 
e11ir olmadığı için banyonuzu a
lırken veya aıcak bir salonda 
danııederken terleseniz bile yü. 
zünüzde sabit kalır. Eu yeni 
pudranın pyanı hay~et ve ori· 
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
keıif pek büyük ve maıi fedakar· 
lıklarla Tokalon müesseııeııi ta. 
rafından temin edilmiıtir. Ve 
Tokalon pudrasına karıştırılmıı· 
tır. Her yerde Tokalon krem ve 
pudrasını arayınız. 

Binlerce Tokalon müıteriaiaden müeıaesemize mektup 
yazanlann müphedeleTi, kendilliinden selen •• tay. 
metli delillerdir: 

( Krem ve pudralarmm Jran.,....ı. ıaretile Jiiaümü. 
din düa ve pürüzsüz bale aelcl\iini aör düm. Bu bal u 
kadaılanmın bile nazan dikkatini c:elbet ti.) 

. 
~. 

M. F. S. M. Buna ~-

(Tokalon kreminin yüzdeki lcabarcddar için çolc iıti-
' ac!eaini sördüm. Bu krem •e eııiz pudralannız sayesin. 
de düzgün ve beyaz 1Mr cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fatsa 

Mektuplann aııDan doıyalarnnızda aaklıdtt. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Plyan9osu 

2. inci keşide 11 Haziran 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 1.000, liralık 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 100 000) liralık 

iki adet mükif at vardır. 
Aynca: (3.000) liradan baflıyarak (20) linya kadar büyük ve kü. 

çük birçolc ikramiyelerle amortileri havi olan bu zenıüı plindan istif .. 
de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. .. 

Bah1bl: ASDıl 08 1Cefl'l1at DtrekUSrtı: Reftlc Ahmet Seveqü 

Cumhuriyet Merkez Banl<esı Ttlrklye 
291611937 

AKTiF 
ltua• 

A.Jtm ...n kllasram 21.o•a.631:29.~.558.2:! 
BaııJaıot. • • • • 13.JlS.ı ıo.-
ut&klık. • • • n .~72.975.ef4 43.810.643.93 

DalLl.lcleJd llobablrler 1 

l'ürk liruı: • 
Bartçt.ıeıd mııbablrler& 

d6vtzler. 

iL. .618.284.-

7. ı 09.529.311 

M.773.46 
Diğer dövizler ve ~u ı 

.618.28t.-

Altm utı klloçat 15.0:s•.•791 
AJtma t&hvlll kabll Mrbeet 

kllrtng bakiyeıert • • • • 41.694.412.50 48.889.715.27 
Badne ta11vWerlı 

vaziyeıı 
PA5ıP 

...... ,. . . . . . . 
İhtiyat akça!: 

Adi ve fevk&llde. • , , , ?. IOS.172. 
Huausl • • • • , • , 4.516.007 • 7l 

TedaYWdeld BaııknoUar: 

Deruhte ed1leD eTI'&lu nakUy. L158.748.5&1-

lertne teTflkan bazl.ne taratın. 

dan ftJd tec:iitat. L 13.421.471;; 
Deruhte edilen eTI'akı oakUyr 

bak1Y9111. L 145.327.C92-
K&rfrblJ tamamen aıtm olarak Deruhte edilen eTI"akJ nakt11el 

k&J'fıııgı. L 158.748.56.1-
Kanunun & •• 8 ınct mad. 
delerine tevtJkan H&zfne ıa,.. 

fmdan vaki tedtyat. ,. 13.421.471- 14~.327.(192-

teda'f1Ue Ul•eten •uedllen L. 19.000.000- • ~(fJ 
Reealront muJrabUI Uheteıı t.ed, ,, 9.0C0.000- 17.,_..,... 

,, •t.Md. _,ıJJ' 
Tiril LlrMı lıle•d-b 12-
Dlvls raaa..1Wa111 

Senedat cbdaaJ& 1 

Hazin• bonoları. • • • 8- 2.000.000. -
1'1car1 MneUer • • • • • r; 26.7.ı0.991.82 28.740.991.82 
Eııbam ve Tabvlllt ctndaaı: 1 

"JUyenln kar,ılığı eabam •• L.37.562.7l(l.47 
~Deruhte edJlen ettakr nak. 1 

Altm t&bvtıl kabll dö.ı&ler 

Diğer dövizler ve aıacakl• 

kllrtıı~ bAkfyelert • • • 

MuhtelU , , 1 1 1 

iL. ı . 122.12 
675· L.23.67.3.<ı78.!!Ş 1:~1Jıf 

'tabvUAt ıttt-arl krymeUe ı 
e Serbest eaham •• t&hvtllt L. ,3.857.801.25 41.42''.511.72 

Avanslar: 

A.ltm •• dLYl7. oıer1•• 
TahvflAt ozer1ne 

eıııııecı.. rtar 
tlob~lll 

;~ 6.1.382.57 
lL fl.672.847.6:.. 8.738.230.22 

4.~.ooo-
12.M2.807 .87 

1 334. l 7!J.276.83 rMb 
2 Mart ı 1133 tartblnden IU'>arn : lakonto na1d! vtade IJ 1-' - A1t1r a.rllıı a•n• v1lzde • ı .. 

r.fu'tı.-: 
,,.ıı 

Semtime!hur ve mahallesi Cadde veya ııokağı Nr: aı Cinııi 
23 

Şi§li Meşrutiyet. Ebe kız. 26-28 Valde apartımanının 3 cü 
dairesi. ıs 

Haseki, Bayrampaşa. ı Tekkenin harem dairesi. 30 
Hocapafa. Aziziye. 96 Dükkan üstünde odalar 

ve hela. ıs 
Eyüp. Babahaydar. Arpaemini. 7-9 Mustafa Efendi tekkesi 

odaları. 

Bahçekapı'da 4 - cü Vakıf hanın 1 - ci katında 27-28 iki oda. 
,, " aııma .. 16 Oda. 

Tahtakale, Rüııtempaşa. Papasoğlu hanı Ust katta. 26 •• 
Hocapaıa. Aziziye. 96 Dükkan. 
Küçükpazar, Hocahayreddin. Sebzeciler. 153 

" 
Mahmutpaıa, Hacıküçük. Cami altında. 19 " Çarır, Perdahçı hanı. 53 ,. .. Sahaflar. 1 

" .. Feraceciler. 15 
Sirkeci, Emirler. Han. 10 Gillbenkyan hanı altında 

bodrum. ınıttJf 

Yukarıda yazılı mahaller 938 aeneai mayıı nihayetine kadar kiraya verilm ~k üzere arttırmaları uzatıl~ 
liler 7 haziran 937 pazartesi günü aaat 15 e kadar Çemberlitaıta İstanbul Vakıflar Baımüdürlüğünde Akarat 
ımeleri. (3145) ~ 
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