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Rtatürk varın şehrimizde 
~ ~~_,....,.""""_...,._....,. 

a ay zaferin· onun huzurund çoş' 
ı:~ ~un bir tezahürat a kut ayacağız 
ıJ 

ij]Jiik Önder karadan ve denizden atılacak toplarla selamlanacak, 
:~e şehir başfanbaşa donanarak feneralagları tertip edilecektir 
~~ilk Önder Atatürk'ün bu - takip ettiği Hatay istiklalinin Ce- lendirmeıi, bütün JstanbJllulara runda kutJulamak ferefine ermif 
i h~J !~hriınizi ıereflendire - nevrer1~ imzalanan son anla,ma- Büyük Önderlerine kartı ıonıuz olacaktır. 
~ ~•rıniştik. Sevinç!e aldr larla nihayet tahakkuk .etır.esı bü- tükran ve minnetlerini bir daha Atatürk'ün tehrimize tetrifleri, 
"-luınata göre Ulu Önder tün Türklük için yeni hır zafer ol- izhar etmelerine fıraat veriyor. karadan ve denizden atılacak top , t/ 15 t~ ~ehrimize .gc~~ - mu§tur. Ata!ür~'_ün, kazandırdığı Yarın bütün şehir Atatürk'ünü larla ıelimlanacak, gece, fener a 
İıı' ~Un ınuddettenberı Turk 1 bu zafer sevıncı ıle dolu bulundu- coıkun bir tezahüratla karıılar - fayları tertip edilerek fehir baıtaı 

1
1\ h'li\li bir davası olcral· I ~umuz günlerde şehrimizi ıeref - ken, Hatay bayramını onun huzu· başa ıtıkla donanacaktır. 

- - ~ - ._.. p-, .-....:. ~ ....., ~ - _, ,,___..._---... _ ...... _________ ~--=----

Kararın iCraSınl 
bekliyoruz 

Qfcıg meselesinde hala bir takım 
Si!Jasi entrikalar mı dönüyor? 
h~j ~lesclesi ka~d üzerinde 
ti kcdıldi. MilJetler Cemiye
. d 0 nseyi, dil ve hudud me

c dahil olduğu halde bütün 
\'ctıo.ktalar hakkında son ka-

~ttdkı. Türkiye ile Fransa da 
~ abu} etti. Buna rağmen 
b' 111uıuuu,. 144ı.LH.: •• ..ı ... ~,1, 

1-'r ulunmak lazım geliyor. 
a ~nsız gazetelerinin Türk -

Jılı~ ~ınasından bahseden ya
.~ ~ meselenin içinde bir 
ıı/as~. entrikalar dönmekte 

~il'·· Rostcriyor. Le Journal 
~ Sı.ı ~rk • Fransız anlaşması ü

l'tıı tı~·elilerin henüz imza koy-
h \/ade ederek bu vaziyetin 
akab~l'iik zorluklar karşısında 

1 eceğine işaret ediyor; 
ASIM US 

h (Sonu: Sa. 4 Sü. 2) 

'7Q,.. 
v lciye vekili 

,,. ... '~"nadan sonra 
'"tft. 

181an ve Roman· 
"''la/laya gitti 

- ==ı 
Hüseyin Rahmi GUrpmar 

* * 

Vstat Hüscı,Jin Rahmi Gürpuıar 

Reallst bir romancı 
baliımından 

EVLENME 
BOŞANMA 

Iskenderunda bir Türk 
mıntakası kuruluyor 

Burada kendi · gümrükçülerimiz · 
1 ürkilJe Cumhuriyeti kanunlarını 

tatbik edecek 
(Ya.:ısı 3 iincii sn ·ıfamı;daJ 

Gazetemiz Şarki Erd-ün Emiri 
\"""""' 100para '""'"~ Dün·Ankaradan şehrimize gelerek 
f Gazetemizi kiğıd fiatlan- l Beylerbeyi sarayına m. ı·saifı·r edı·l'Jı· 
§ nın yükselmesinden dolayı ür i U, = ~-~ ay evvel S kuruıa çıkarmıtbk. § 
ğ Bu defa hükfunet kiğıd üzerin. ~ 
~ den alman ıümrük resmi ile ~ 
= . t'hl·k · • · di k : ~ ıı ı a reunını ın rme sure- : 
~ tile fiatlarm yükaelmesinden ! 
~ hud olan farkı gazeteler lehi- ~ 
~ ne kar9ılamak imkanını vermi,. ~ 
f tir. Türk matbuatının devlet- ~ 
i ten gördüğü bu maddi ve ciddi } 
~ m~~he!et karıı~mda .a:azete- \ 

· ~ mızın fıatmı dunden ıtıbaren f 
~ gene eski haddine indirdik. ~ 
~ Eaki tarif eye göre abone be. j 
j d~li tediye ebnit olanlann hak- % 
~ lan mahfuzdur. Kendilerine i 
~ yeni tarifeye göre fazla irsalat i 
~ yapılacaktır. ~ 
~ Yeni abone tarif em iz albn- \ 
~ cı iayıfamızdadır. 'I 
~111ıııı11111ıııııı111111ııııııı11111lllllll1111ıı•ıııı1111111ııı11111ıat11ııı.i 

Ankaraıln Atatiirk laraf ınılan ka· 
hul olunan 'e lıükiınıetiınjz erliinilc 
tema11 eılcn Ma,era,·i Ürdiin Eıııiri 
Ahdullah diin :elı~izc gelıni., \C A
tatii rk namına He) lerheyi nraymıla 
miııafir eclilıııi~tir. 

Mavera~· i 'Cnll\n Emiri Haytlnr
pa~a istasyonunda a~kcri rıırra iıııle 
karşılanmr,trr. 

Vali ,.e heletliYe rei-i Ha'" Muhit
tjn f ııtünclai:. Eıı~rıh·et direktifrü H. 
Salih Kılı~. Jrak ha,.kon oloı-u B. 'Ka-. 
mil G~ytani. 'e '1i~cr zatların rcfaka· 
tirııle olarak, kendi. ine talı is. edilı-n 
motiire hinıni, 'e dıı~ruı·a ne, lerhc-" . 
yi sara~ ına inıni,.tir. 

Sa\'m Emir, hurada rliirt hf'' Pİİfl . . ... 
kaclar kalılıktan ;;onra. ) a Toro" ek:.· 

i'c v· 3 (A.A.) - Türkiye 
~~tcj e~ili Tevfik Rüştü Aras, 
t\~?ıa:t resse gazetesine verdi
·~ıı A.. a ezcümle demiştir ki: 

"lııdo Sc Vus~urya hariciye nazırı 
~ r\itk• hrnıt ile yaptığım görüş· 

tııtik 1Ye--.. Avusturya arasın· 
ttıııi crnrnel bir dostluğun mev 
t~i\n RÖstenniştir. Tiirkiye, 
~ hC\y 

1
11 Yüksek kültürel sevi

U,t tanıdır. Ekonomik mü

Büyük romancı Hüseyin Rahmi 
Gürpınarın botanmanın geniıle -
tilmesi mevzuu etrafındaki anke - ----------~---
tiınize verdiği cevabı ikinci sahi - Bugün 12 sayıta 

prcsile, ynhml deniz tarikile ıııcmlc
ketine iliineccktir. 

Dün motiirle hir ı:?;czinti ynptıktun 
l'Otlra. f lanhuJun bazı aJıitlcl<>rinİ f;f'Z 
mi~lerdir. 

t \ot c Relince, ziyadesile mü-

~da a~n~ zamanda geniş bir 
tabı t t l kt il~ u u aca ır . .,, 

titiy te, 3 ( A.A.) - Tiirki-
~. b Vekili Dr. Tevfik Rüş-
1>kt0t ~akşam buraya gelmiş· 
~ &C\C\t ktas, Budapeştede yir- I 

hC\t' • alacak ve bundan bil
~ \ııj b~~1Y.e nazırı 8. de Kanya
~~ 3~•Yarette bulunacaktır. ~ ttı' H (~.A.) - Cenevre· 
t ıı, b ~~ıciye Nazırı !. An
t:ıqİ&t~&un, öğle üzeri Bük-
tt Birİ·)stas~?n?a, Fra.ı:~a, 
\.y<l v ıgı, T urkıye elçılıgi , 
~tla e Çekoslovakya mas
tı t tı Ve hariciye yüksek 

. l\tafından selamlanrnrş 
ıtııa 

l'" \İ 3 (A.A.) - Türkiye 
~ltiJ1k~kili _!)r .. Tevfik Rüştü 
~: J3 j t urk ıyenin Bükreş, 
'<llttir~ &tad orta elçilerini ka-

femizde okuyunuz. 

Zincirlikuyuda bir otobüs kazası 

Devrilen otomobil k azah-aıı sonra 

.(l' azısı 4 üncü saxıfanıı:.da) 
~ ~ 4 

/;'mir Alulııllalı 

·Yarınki sayımızda 
Dört lspanyol şoförü 

ispanya harbine alt şlmdi~'e kadu~ 
yazılmı~ yazıların en merakhsı ve 
en doğrusu. Hem bir hlliAye lıt•m 
hakiki bir vak'a... . 

YAZAN: Tanınmış Amenkan romancısı Ernest Hcmigycv 

140 sene evvel lstanbul 
lstanbulda ne ,·ardı; ne )'oktu 
ne olamazdı ••• 

Ayrıca: çocuk, sDıriHemalJ ~aıır~~aı~lY!ır 

ı KURUN ifavesile beraber yarın 
12 SAYIFA 
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Boşanmanın genlşletilmesı ... _. .................................................................................. . 
Realist bir romancı bakımından. 

Önümüzdeki mevsim sol'!unda G~rbi A vrııpada 
Büyük değişiklik · olacak 

iktıs·adi ve siYasi sulhbİ' Evlenme, boşanma 
. 

"Bo~wwı<mırı g\!ni~l··tilmc$İ .. l 
meı·zmı ctra/111da açtığ11111:: mı

kct lıal.:./;w..ı/a, bii) ii!.. romancı

mız il ii. evin Ualımi Gii.rpmar 
dnn • dü§.ii;.diildrri11i /ıizP. lnlclir
mclerini rica ctmi::ıil.-. . ~11 ·m ;;,,
tmlımız, bu halısr- dair ıJ,•ğcrli 
tlİİ§İİrıcelf.'rini. n§ağula olw-yar.w 
ğınız .<mtırlarla tesbit ctmch lia

tahiauir. Cin:,,İyet arzu,.,unu ha..;ün
liik hir rncnıhadarı doya duya talıııin 
tc .. kin etmi hercai tabiatl i zc' c; 'c 1.e, 
celı·rin ara-ıııda lıa,.ka hir z:.:lalin iııta 
hasma kapılmak ziifrndan kurtulamı
~anlar, halla i;niiı1e gr.ı;ilmr.z bir ~id
clctc tlii~t'nlcr oluyor. 

Bütün Avrupamn emnigelile alakadar. 01 
garp muahedesi için yapılan. temasl~ 

Henüz bu yolda hır harekete geçıl· gııze 
memiştir. Kararlaştığına göre. Bı:l· ]937 Rus 
cika, bu husustaki noktai nazarını 
Parise bir muhtara ile bildirecektir. 
Fransa, bu noktai nazarı kendi
sininki ile mezcederek heyeti mec· 
muasını Londraya gönderecektir. 

fmu/,, lıulıınmw;fnrtlır: 
Bu ankP.lİııizle ıneden i le~riin çok 

miihim lıir vara~mn dokuntluııu~. Bu 
lıalı e aiti lı~ıııen hütün dünyu kanıırı 
lan beo;crİn tı\'nf'tirıi inceden inrcvc 
kurr.ala~r;ıak ;elılike inden knçar;k 
ona uvgun nelen Ye "'Clmiven e' anıi-• o r.ı • 
rini <lar lıir kılıf m içine ttk1~tırım::· 
tır. 'l'nlıiati tetkikle ilmi, \'İcdaııi l111r
dehini ke~kin hir gürü~ün lıize telkin 
cılı•rı'~İ lıakikatlcri dini, kanııni. an· 
nnc' i. alılfıki I,innenaleylı cehri pcr 
<fol erle iirtmcden 'c mesele iiniirulı> 
irkilmeclen <lerinleştfrmek icııhcdcr e 
ele· hugiinkü ııı<>deni İfü.aniyı•tin zilı· 
ııiveti ı:üriiq ade_e:ıinin lm c\erc<·e gc· . ~ " 
ni::letilınc~ine mütelı:ıııımil 'l<'~ilelir. 
j('tiıııai IYİİ"liiklcrimizin <'o~u meclııır • h ~ • ~ 

kaltlrğımı;r. hu miinıi clü:.ünii::l<'rinıi· 
zin ııakatlıklarınclan doguyor. 

Hr~erin lıilkatin<le nıonogaıııic 'ar 
mıdır? füı nıonoganıiyi lıir crkc~c lıir 
çok kadın nikulıh)an eki ~··r"i ma· 
na ile almıyorum. Bah~e buradan 
giri_. inl'e polygaınic ·) e pol} tuulrc ·~ c 
ele pek iifkcl i ı;iizle hakmamak icabe· 

(lcr. Yani (hir kadmın birkaç kocasr ol 
ııı:ı ına) hu ~ekli erkeklik namına Jıiç 
lıiriıııizin Jıa, ala ı kahul rdcnıez. Hu 
kı-.k .. ııı:lrk hi i lıaY' anlarda hile pek 
çok ,iJcJetlidir. Uu se,kle iki lıoroz 
öltl:i r<· ı::iyc dö\ li~iirlcr .. 

:MC' c lı~ k:ulm erkek insanların 
tahirıtrn pol) gaınic olınalarmdan deh 
~et nlı}'oı-. Karr koca ara. ınd:.ıki gc· 
çim izliklerin hinlıir ı;chchine takad· 
clüm t.den \ e dukunıılnmıyan çibanm 
ha~ ı lıuradadrr. Dokunulamıyor fakat 
) arn İ!;iıı için i ,liycrek tıfunetini et· 
raf,ı saçıyor. Gerek karıkoca gerek 
e;erlıe. t ıniinasclıetlcnlt>ki gr.çinı .i;d ik 
'ı• kı kıınçlık cinayetlı•rj günden gii· 
ııe artıy<ır. Bu kurd lıirçok aileledn 
gizli Ye fı:.ikur lıiin) elerini kemirfror. 
nu ı;izli srtınnnm at~ile yanan ° lıir 
takrnı aileler de içtimai terbiye ' .. ka
)ıtların talıammül lıaskısı altrmla e· 
zilcrr.k geçinir göriiniiyorlıır. 

Bn 'aziyellc uçlu) u hulnıak i~ti
yoreuk tahiati mahkeme) c 'cnııt 1 iyiz. 

Razı f antazi~t :ıvrılıııa itldialanna 
kalkı:;anlarrn harı:tınlmca m 11-up 
tekrar hirlikte )a~a~lıkları ;.;iiı:Hlı~ıe- 1 

miş ,·ak'alardan değildir. Bu Çf' , itlı·
ri n~ ınletmck hakimlerin talı'hlerin 
ihtira larma kalını,., ol<hıkca nazik lıir :,; .. 
ıııı·~eledir. O halclf' lıo~anınanm gc-
ni~lcttirilıııc:ıile darlu~tırılına:.ı ara· 
ıııcla hukuki hir mih azeıı<'nİn ie•uhı 

ic;inde, iz. ller iki "ıkda tla lmkuki. 
'İrchıı;i iı·apları 1) 1° ta;·tılan11) :ınlara 
Jıerneıı kanuni hir kati' el 't'rıııck 
doğru cle~il<lir. Bu ıııiiİıiııı ıwkuıcl:ı 
l.:anıınu lıas:ı;ı ... kılıııak Jazırııclır. 

. e,·jp tle SC'\ ilııı İH'tı koC'mmı giin
lii hii-hiitün kiillıanl:ı .. ı)or. Hn alc\ 
i~e hilaki kuılırıın nefretini aı·tıırı
) or. Onu a~kma raınctııwk i· tiycn 
1ıcıllıalıt kıwa lıırt,;ınlık i,.,tihelaclinin 
i,kenccye 'nraıı hiçbir ne' inılcn ı;c· 
kinıni) or. Canmdun lııkıyor 'e hık· 
tırıyor . .Nihayet rnc ele hazan iliilıla 
lıalleelilınek \'clıaııwtini alı~ or.. l~teı 
size içtimai motifler iizerinJe ı..Jcnc· 
eek romun ıııt'\'7.tıları. Bıı ı·<'lıerıt~<'tııin ı' 
azahına dii·mii, kaclııılanlan lıırkart 
gerck e' iı;ı'. ~erek lhralıiııı Hiln:i l 
kiitüplıaııesinc gelerek tazall uııılarrna J 
k:ırı~lırdıkları 7.llllllfl itiı:aflarının elf'lı 
~etilc ~uurumu sar.;ımşlardır. Böyle
lı•rini 'ahşi kocaların kur~ırıılarındnn ! 
kurtaracak fıeil, müeEsir kanunlar lfı-ı 
zmı<lır. 

Zorla giizellik olmaz me elinin j 
lıüknıüne hoyun t~mek iıı arı lıirııle 
hir kişicle giirülmü~ or. Yal~ın lıi!' l~· 
rarla öliiri\ın de ho amam diyen ~o
calanıı lnı inaıl· kıilelerin~ kanunun 
han;;i topilc di;, iip f<·tlırderc~imizi 
hilmiyoruın. Bo:;nnma Yaki ol..:a tla 
koca ,·eya (aman) i'ltikaııımda kı~kıY 
rak Z}pteclc'·~k bir kanun Her.. Bu 
kahil mi? 

Aı.kın c-nnirnııc lıodhini i y'iiziin
ılen ce•etleri okak1ara sc~ilen kaılın
ların lı11 feci akı)u•tlerini gazetclcrıl" 
~iin ~eçme7. lıir ~ıklıkla okuyonıı.. Hıı 
katillere kar, r kanının fa7.la mü~aıırn
lııılı hulu onun. Kantm. lıiinve~inc 
ti) duranı:l<lr~ı tabiat ''elini iklniİe ( gii 
le iyor) hans;i i lıa~gi ini çırpısına 

A mrrilwtlmı eni ,111/ı ht'§Orf!lf<'rilı• 
gt•/1111•,i lu•/..tf.'111'11 ll<'!ı:ihcı IIa~rf'Uli 

I' mı lelmıcl 

lngilt~re hariciye nazırının Ce -
nevrede diğer memleket nazırlarile 
yaptığı mühim konuşmaların neti
cesinde bir "Garb misakı,, akdi icin 
müzakerelere zemin açılmış oldu~u 
anlaşılmak tadrr. 

lngiltere hariciye nazırı F rnnsa 
ve Bel ika hariciye nazırları Delbos 
ve Spaak ile bu misakın akdi husu
sunda ne gibi bir metod kullanıla
cağını ittifakla kararlaştırmı~Iardıı. 

Şimdi İngiltere hükumeti bir no
ta hazırlıyor. Bu nota, iki ay e\'· 
vel Carb misakı mevzuu üzerinde 
Almanya ve ltalyaya son.ılup bu iki 
memleketten gelen cevablara göre 
hazırlanmak tadır. 

Eden, nisanın sonunda Brükse
le gittiği .zaman Belçiknnın istiklali
ni temin cdeQ lna.\lj~ - Fr~m;;ızan
laşmnsım takny etmek ıŞt~aiğ\ni 
ve bunu İ~g11t~re, Fransa ve Al -
manya ile ademi tecavüz misakları 
akdederek yapmak arzusunda oldu
ğunu öğrenmiştir. . 

getirecek? Her ~iiniin iC'ahma U) ıııak 
7.al'lırctiııılc hıılmıaıı Jıc;;eri kanunla
rın tnhiatin ı;alıit ezeli l~:mıınhırını 
ıılteclenıi) ereği aptı~ikfırtlır. Bıı ka
ranlık kunınuıı llih :ı.ıleki lıC'~erin ka· 
ıııı'ni ııkılı<'tİnr tıılıiat ilamını okm a-
hileıı ,·arca ;;, lı• irı .. • 

" K iiıalı) :ı ~a) lın ı 
Tliis<'\'İrı Utılrmi Ciirıwıar 

SERİ CEV AB BEKLENİYOR 
Cenevre konuşmaları 'e.snasmda 

B ·1'nle başlanacağı umulan bu mi.İ· 
znkereleri lngiltere idare edecektir. 

Anlaşıldığımı göre, inaksad, bun
ditn öncf' de işaret edildiği gibi, Bel
c:ik:ınm. teminat altına alınmış esas
ları etrafında bir Carb em11iyet sis
temi vücude ge.tirmektir. 

Bu mevzu üzerindt- Almanyadan 
mümkiin olduğu kndar çabuk cevab 
beklenmektedir. 

Almanya harbiye nazırı Mareşal 
Blombergin Londrnda taç giyme 
merasimi sebebile bulunduğu sıralar
da İngiltere hiikumeti ile başlamış 
olan konuşmalardanberi lngiltere -
.ı-\lmnn münasebatında bir il.erleme 
pöri.İlmesinden Almanya memnun· 
dur ... 

İngiltere şimdi Lokarno misakı
nın yerini tutacak yeni bir "Carb 
muahedesi., için teklifler hazırlıya
caktır. Böyle bir muahede Belçika
nın istiklalini ihata ettiği gibi, za
hirde pek sıkı görünmese de, Av
rupanın umun1İ emniyetine bağlı 
olacaktır. 
İKTiSADi VE SlY ASI SULH 

Bu ay sonunda, Belçika Başve· 
kili Van Zeeland, Vaşingtonda R.uz
veltle yaptığı göri.işmelerden dön -
miiş bulunacaktır. Ticaret maniala
rini ortndan kaldırmak 1'r. trnvtim,.m 
nun devletleri bulunclukları iktısadi 
müşkülat içerisinden kaH:hrmak hu
susunda Amerika feisicuınhuru ile 
yaptığı istişareleri anlatmak iizere, 
Londrada birkaç gün kalacaktır. 

Belki de, çoktanberi tehir edil
mig akın "miişterek iktısadi ve si
yasi yatıştırma .. hareketi yaz sonla
rında başlayabilir. 

Gerçi ltalya, eskisi nevinden yeni 
bir Lokarno misakına girrncğe ılıa
zır olduğunu ihsas etmişse de onu, 
miizakeratın diğer safhasına ôa iş
tirake tazyik etmeleti muhtemeldir. 

( Daily '.f elegraph) 

Zaman hu me-clcyi nn ıl hallede· 
cek? İnsanlık kanunun zaptınclnn hii 
lıiitün kurtularak lıap ani, iptidai 
valışetine mi dönecek? ----------------------------::-----:--:--------------__;_---

ln"o~e;.:;,i:'.,,:::'.'~ .~~ı.::ı~~i:;iıı~:;:~; Dost lrakın degv erli Hariciye Nazırı 
tini yenmek için yapılır. Tabiat 'c 

kanım hu iki i hirihirile lelıiın tııt· Jıak paı /an1enlosu11da nıen1/ekelimize yaptığı · 
mu yor. 

'·Jnsanlar lıcr giirı kanım lllllZİmi- Zİ081 el ef 1 aftndll miihim bir llUfU k SÖg/edi· 
Je uğra:.;ıyor)ar: fakat kanunun ınc:an- d 
lnrı tanzim eui~i ıH·niiz giirnıeııwıııi - ''Tu·· rk 1• ye e go·.· l' du·· gv u·· m kaJ".:. ı n ma '. 
tir .. , (lİ) en kaımnıı. İna- hıı kiiçiik 'e- K 
cize ine hii) ük hir lınkik:ıı sığelırnu • k 
tır. Beşerin hu intizama tamam ile ka· h e et • ı~ · 
\ u~alllı) acnğı ~iirüliiyor. Ancak talfr ar I ı:ı e ~.ay r a n ı m '' 
ate en ziyade yakınlıkları temin eıli· 
lehilcn knnıınl:ır 7.ıını::ınlarını e,kitiıı
<'<') ı• kadar i.lıtiyaçlarıııııza nıiic:rİr 
o)arak yn~ıyahi)ir)C'r. 

#(. #(. :f. 

Şiıncli hir çiftin ~C!:İtıı .. izl:l da' n· 
EI iiniimlcyiT.. Rnlıi, fiziyolojıki anti
pati zrddiyetlnile lıirilıirine k ıpıa
yamıyan lıüıı) eler 'ardır. Bu mizaç 
ilıtilfifmm yarattığı ailı• f•elleııııeıııi 
Jıocahırm hizi korkuttukları iılıirf't 
ı·elıenncmimlcıı c,:ok ıııiitlıi:;tir. "c:::e
le hakimin s:ılalıi)etinden ziyade tıh
hın hııılııdnna girc'r. Hu da tiirlU §e
killer alır. Y n erkek kadını çok e
' er. Kadın lıfo.,lıiillirı menfi hiı· lıi~
tcıl ir. Y ah mi ki knel ın "C' gİ·İıw nııı· 
kalıele ı;iirnıcıliği erkeğine ı;ok ılii::
kiindlir. Bu ' 'aZi) ette ho~anına karn· 
n hir tarafın lehine diğerinin alt•ylıi
ne olacaktır. Da\'anm lııı ekli valnız 
tek tarafın a) rılııın wiiraraalnııİa hu· 
lunrıuısile anla~ılır. ~lf'rıfiyct ıki <"İ· 
lıetli ise hoı>nnma lıiikmii \erilir. Bu 
menfiler a ·rıldıktan onra belki kcıı· 
tlilcrin~ ıııiishct birer e hulalıilırler. 
Romancılara crını:.)e olanlar ıla bun· 
)ardır. Bu meselede en insa(sız amil 

Dost Irak matbuatı, Irak hari· 
ciye bakanı Naci Asıl'ın Türkiye
ye yaptığı ziyaret e Türkiyede gör 
düğü samimi tezahürler hakkında 
uzun tafsilat vermektedir. 

Diğer taraftan doktor Naci' A
sri, bu ziyaret hakkında, Irak par
lamentosunda değerli bir nutuk 
irat etmiştir. Bütün Irak gazete -
leri bu nutku aynen neşretmekte -
dir. 

Naci Asıl demittir ki: 
"Kom§u ve doıt Türkiyeye, ya· 

kında memleketimizi fef"ellendir -
mesini sevinçle beklediğimiz Tür
kiycnin hariciye vekili doktor T ev 
lik Rü§tü Arasın r.aıik dav_eti Ü • 
zerine gittim. Ve Türkiye Cümhur 
reisi ek~elanı Atatürk tarafından 
kabul buyurulduğum gibi Ba§Ve • 
kil ismet lti'önü ve hariciye vekili 
doktor Tevkil Rüıtü Araıla dal 
görüftÜm. Bu konuşmalarımız peki 
ıamimi ve iki devletin müteka • ı 
bil bağlanmalı ve bu §uurun iha -
tcuı yör.ünclen çok verimli olduğu. 
gibi iki memleket araııncla müıte 

rek olan meıele!crin tam bir iti -
mat clahilinci e cereyanını tekit et· 
miştir. Bundan ba§ka komşu dev
letler arasında bir dos:folı mua • 
hedeıinin akdi meselesi, Oımanlı 

imparatorluğundan büyük harbin 
conunda ayrılan Arap memleket-· 
/erini saadet ve refaha ıevkede -
cek ve umumun emniyet ve ıela -
metini tckelliil edecek noktalar 
üzerinde anlaşm~lar yapılması ifi 
de her iki tarafça tamik edilmiş -
tir. Bu :ziyaretin ıonhnda 1926 An 
kara muahedesinin ikinci faslın -
daki ahkam müddetinin uzatıl -
ması kararl(Jftırılmııtır. Bunlar 
Türkiye ile Irak arc:sındaki cloıt -
lrt~a müteallik meseleleri ıamil -
clir. . 

Ben komsu doıt Türkiye-le gör 
düiüm terakki ve fıer sahada gös· 
terilen kalkınma hareketine hay -
ranım. Avni zamanda frak heve -
tine Türkiye tarafından p.ö~terilen 
ıamimi tezahürlerden dolayı Ja 
büyük sevinç duydum. : . 

Sütun Irak matbuatı, Naci A -
sıl'ın Türkiyede samimi tezahür -
lerle kar~ılamnasmı · sevinçle te -
barüz ettirmekte ve bu vesile ile 
Türkiycnin her snhadaki k.ılkın -
masmdan bahsetmektedirler. 

,,.,,, . ,,,,,, 
B eı lin /lo111a JlS,: 
ı inden ayı·ı/1119 İ~ 

Alman~ar, lrt~( 
dostf uguna 1 met vorr11° 

başladılar .,1 
"11tı'e 

İngiliz - Alman ~~ flle1" 1 
. ·1·k e ık• e~ da sezilen ıyı ı v • ıeıt' .ı 

teJ1lıı •f"' 
arasındaki havayı b'l g•) _,. 

"t kil 1 ftP-çin sarfedilen mu e ger ıf 
''H rr. but .Jı ler, almanca 8 · Dt P I 

· de · ' dcnblııtt gazetesın . """'1'' 
'' bır ,.. e' 

tarafından yazılmış ve 11 ~ 
1 kta ~' çok iyi karşı anma 0)ıJı1 

•f de .. .. a , temnyuller şoyle 1 tf' 
tadır: s1oıııb'iJf~ 

''1) Mareşal Vo~J1lİ bir~ 
lngiltercde çok saJl'll ti 
kabul görmesi, . 13erli~ • .tt' . yetıı ,., 

2) lngilterenın . rette 
1. bır 50 

firinin hararet 1 

' ıı' lanması, iflli et ı,j 
er as ~· 

3) Taç giyme İrısiliıtere,d, 
da Almanlarda trr·ı ~ ~ ~ti 
k d·ı· ... d basıl o ·1·, .. te en ı ıgın en 10g1 ,. 
lık hisleri ve bunurı . ttl~ 
raf mdan tak el iri; 11da"' d 

rıı.s• jıte 
İki memleekt. "'eı1etı11es 

nasebatın samiırHY ti 
l ·ıd· tf,.ıe 
ı ır .,, ver,, ,, "j: 

İngilizce "Ob5~t. diyor .. 
. h bırı . ae•· ' 

nin Berlın mu 1'l .. 11etrıtl Je ,., 
·ık go . )et .,,, 

"Mayısın ı 111·1ıı ı," • JJlııo ,.. , 
Alman gazetelerı, ıfllaıf' .ı·.10' 

ys. fc"'' yı bozacak bir şeY t sB-r 
sezilebilir bir gnY1e f-1ilıetİ: 
lar. . . ..,Je 5e~ A 

· rıs••· "tı' ,,. 
Geçen ay ıçe Y'° ııı0 _Altt' ıı 

İngiltere ve Alın~J'l lı11'51 ' f ,1d", 
• ·yı o .. ., ıı1 

mu fevkalhao 1
• bati ,çı "ı •' 

siyasetinin istıl< vı'dıS ·Jı' 
olacağı kanaatirıe tr>' "'\,, 
lıyor. 1'11. jlO" olıf'ii' 

Fakat bu, (sera~ ae"';,,. b":"f 
veri) nden ayrılın _>.lıtı'" d'" bif 
yor. Onlara göre'. ; JtalYt~ele ,.ff' 

·yellll e · 1 ne kadar vazı ı,at'. d•· ~e 
.. rıa,. ı:.ııf' tıf'',. 

ka kimse ile nıu. ti· "ıe e 
amil gösterınemıt ··d-~' 

"k. tııll ,,.,, 
komşusile f ı ır ,.1't 

1 rıa' daha hazır bu u 



Hallan ırhhati ve aajbğı üze· 
rine titiz bir allka ıöıteririz. Her 
gün, onu koruyacak bir çok ted· 
birler almz; fakat batan da 
~f alan:a söylenmesine ve yazıl· 
muma rağmen kulak umak İs· 
temediğimiz bir çok hadiseler 
vardD'. itte onlardan biri: Köprü 

üzerinde Haliç iskeleleri tıırafm. 
da niçin bir tramvay durak İltaı. 

Sahte şelıadetname davası 

Gaye tahsil gibi meşru 
bir gaye! 

yonu yok? 
Burada, böyle bir iıtaayona 

acaba lüzum mu görülmüyor? 
Halbuki tramvaydan inip binen· 
ler için, burada olduğu kadar 
büyük tehlike hemen hemen 
tehrin hiç bir tarafında yoktur. 
Şehrin aeyrüıef er itleri ile ali • 
kalı olanlann küçük bir tecrübe 

yapm•larmı tavıiye ederiz. Der· 
hal, işaret ettiğimiz böyle bir teh 

likenin ne kadar varit olduğunu, 
yerinde görecekler ve belki biraz 
harekete gc;cbileceklerdir?. 
Yoksa, burada bir durak istas· 
yonu yapılmaaına imkan mı 
yoktur?. Bu takdirde Şirketi 

Hayriye isltelcleri taraf mdaki 
İstuyon nasıl yapılm•§:ır? 

Fakat yukarıda da :;öylcdiği • 
miz gibi: 

Mt111111ıı11ııı11111ııııı11 1 ııııımıııımııııııııııııııtttııu1111ııttı1111111llıttı111111ııııı1111111ııırı111111ıııııı1ııı111ıınıı111111ıı111111111ıııııı11111ııııı11ıııııııı11111111uıırrıı111111ıııııı1111111ıııırıı11111ıır11111111ıııııı1111111ııe 
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· 5,000 liralık 
ihtHas meselesi 

rı ·•tİ\':ıl r~lcıırclt riıw geni! ı\ua· 
doludan lıirçok kiııı t•ııin J;"lııw ini 
trnıin iı;in fc .. ıi,al kıııııitcı-İ bii) iik hir 
faaliyı·tlc ı,:alı~ ıııa"-tuılır. 

Yaı.ıklı 'a~uıı arcnleı-İ olan Ana
dolu ;; ı•lı irlPriıulc hu acf"ııtdcr. olmı
yan ) crlı·rdc ııınlıalli hclcdiydcr 'e· 
~ :ı ı .ıııııııııı ş ıiit:r.ırl:ır l blanlnıla gele· 
t·rk ııl:ırılnrdaıı paralarını alıp buna 
11111!. ah il 11111111 H'rcı·rklcnJ:r. 

Bıı hııııoları lıaıııil lnıluııanlar 1 • 
lnnhııla hcldikırıı e11ııra Yataklr 'a· 
gmılar ın<'rkrziıw rniinwaut f'rlrrck· 
lc•r. lııırada oteller• t:ık8İııı ı•tlilct·ck· 
lrrılir. 

Konıiıc ı .ırnfınduıı lın lırılaıı Hum 
ı •u. Bııl~.ırr:ı , Sırpı:ıı . l:oıııcnı·r. i\la· 
rnrrn lıro~iirlcr 'ı• afi ~ ll'r hü ııclcrilmc· 
) ı• lırı -: lmııııı ~ lır. 

- Peki, devam ediniz: anlatı· 
nız bakalım! 

- Benim bu hadigcy!e bir ili • 
s.iğim yoklur. O şırada Asıma şa· 
hadetname lemin etmek mesele • 
sinin bahsi geçmedi. Bu ise lavaa· 
sutla bulunmadım. Yalnız, bir 
müddet sonra gene A~ımın dük • 
kanında otururken, Hf\san Ziya 
gelmiş ve Asıma bir zarf vermit • 
ti. Asıma bıınun ne olduğunu ıor • 
dum, o da "lzmir liseşindcn aldı
i?ım bir 'ahadetnamedir !,, dedi. 
Aunıın Hasan Ziyaya para verdi· 
ğini de görmüı değilim! 

Sorgu bir müddet daha devam 
ettikten sonra, bu hu,ustaki tah • 
kikat lamamlanmak üzere, durut· 
mamn devamı baJka bir güne bı • 
rakılclı. 



' 
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Kararın icrasını :r~~~~X~ f lmp~.~!!!~X~r .. 
sıb1 

- Sa hık ıu~all• psoO 
B SIOJ l 

ayao d·ıer 
Evlen 1 

0· bekll•yoruz içinde staj gören ve emnlyeU 

4& gencimızıe Türkiyenin alacağı 
u l • d h .Al"' b • f k Amiral Okan'ın tefti- • v I d nafag mese esın e a '!- ır a ım l şinden soma dün Yu- vazıyete bag ı ır 

ın · 3 (J-lusLJsi) :-4011) ~ 
r ,ans, (5'11lr. UJl 

Dukası ile Bayan ·ıııi bııS 
fieldin evlenme ırı~di)'e O& 

SlYQSl enfrika/ar mz dönüyor? 1 nanisfana haıeket etli Londra~.a ~ı~an "1:°.he Truth .. 
1 mecmuası lngılız - T urk dostlu-

O ıyanı 1 inci sa)ı/ada,. 

Paris - Soir gazetesi ise eskiden ol· 
duğu €İbi İskenderun Sancağında 
emniyet ve asayişin silahlı Suriye 
jandarmalarına verileceğini, gene 
Sancakta resmi dilin arabça olarak 
kalacağım yazıyor ve türkçeyi hiç 
hatırına bile getirmiyor. Sonra her 
iki gazete Hatay ülkesi muhtar bir 
idareye mazhar olmakla beraber Su
riye çerçevesi dahilinde bulunacağı· 
nı söylemekte birleşmiş görünüyor. 
Ccnevrede kabul edilen ve aylarca 
Türkiye ile Fransa hariciyesi arasın
da müzakere ve münakaşaları mu· 
cib olan anlaşma esaslarını bu gaze· 
telerin bilmemeleri mümkün olma
dığına göre bu tarzdaki neşriyat bil
hassa dikkati celbeder bir mahiyet 
alıyor. Nihayet Suriye1ilerin Türk · 
Fransız anlaşmasını hala protesto 
etmekte oldukları hakkındaki bazı 
rivayetler de kulaklarımıza kadar 
geliyor.,. 

Hakikaten Türkiye ve Fransanm 
İ§tİrakile Milletler Cemiyetinde kabul 
edilmi:ı; olan Hatay anayasasına Suri
yeliler iınz:a koymıyacaklar mıdır? Bu 

tarzda bir menfi hareketle Hatayın 
istiklaline engel olacaklnnnı mı farz 
etmektedirler. 

! nm tatbiki hususunda dürüst ve ğunun manası,, ba§lığı altında nC§· 

samimi olmak. rettiği bir yazıda şöyle diyor: 
Biz bu hususta F raıtsız hükume- ·tngiliz ve Alman menfaatlerinin 

tipin hüsnü niyetinden asla şüphe karşıla§tığı cephe adını verehileceği-
etmek istemeyiz. Şu kadar var ki miz yer Çanakkaledir. Alman nu· 
Milletler Cemiyeti azası önünde iki fuzununun bu cepheye kadar geniş· 
memleket delegeleri tarafından im· !emesine lüzumsuz şüphe ve kor • 
zalanan beynelmilel muahedelerin kulara düşmeden seyirci kalabili • 
henüz mi.irekkeb1eri kurumadan ba- , riz. Çiinkü, herkesçe malumdur 
zı Fransız cazetelerinin bu vesika • ~·l ki, Almanya hiç olmazsa ekonomi 
)arı adeta tahrif edercesine yanlış bakımından tevessü etmek imkanı· 
bir takım neşriyata başladıklarını nı bulmadığı takdirde infilak etmek 
görünce zihinlere şüphe girmemesi mecburiyetindedir. Fakat [c. itan • 
mümkün olmuyor. Hatay stati.isü va imparatorluğu için Yakın Şark· 
ile anayasasının tatbikine engel çı- tE\ şampiyon vazifesini görecek bir 
karmak istiyenlerin Fransız efkarı . devletin bulunması, harbten evvel· 
umumiyesini iğfal etmek için bu ki zamanlara nazaran çok daha bü-
derecelerde ciiretkiırlık ~österdikle- yük bir hayat memat meselesidir. 
rine bakorak bu maksadla Tiirk . Berlin - Bağdad demiryolu pro· 
Fransız dostluğuna suikasd yapıl- jcsi gibi bir hareketin yeniden ha-
ması ihtimali bile hatıra geliyor. yat bulnıasma İngiltere hiçbir zaman 

Bununla beraber şimdiden b:r iki ~öz yumamaz. Bu itibarla B. Ede-
Fran ız gazetesinin neşriyatiJe Fran- nin son gi.inlerde Türkiye Başvekili 
sa gibi bir memleketin umumi si • ile vaki olan mülükatt bilhMsa kay-
Yaseti hakkında ;ıiiphe göstermek /Jiin lım chrt rtlcu llwııicliyl' la·ııra::ö- de deiier bir ehemmiyet taşımakta· 
de doğru değildir. Bu hususta bir riinde lstifd(i{ fllfll'§l r;<ılrn1rhr11 dır. Britanya imparatorluğunun ti· 
te~his koyabilmek için asıl vazife cnrct ve emniyeti ltalyadan çok da-

l 1 .. n1·1diye mekteb gemisi, Aıni- d 1··· k" · ı ~ · sahibi olan resmi makamlarrn fiil CI hA zh•a e ur ıyenın a acagr vazı· 
ve hareketlerini beklemek ff,zrmdır. ral Şiikrii Okanm teftişini müteakib yete Ba~h bulunmaktadır. 

ASIM US di.in iki buçukta limanımızdan Yu- Cumhuriyet Türkiyesinin devlet 
-------------- nanistnna hareket etmiştir. reisi Kamal Atatürk diğer liderlerde 

Yafa portakall C.-:midc deniz harb okulunu bi· görmeğe alışmadığımız kıymetli 
yeti.tirece ~Z tirip staj görmekte olan 45 gencimiz vnsfı kendi ~ahsında toplamış bulu-

Malumdur ki Konsey Hatay Ankara, 3 (Telefonla) - Zi- bulunmaktadır. nuyor: Tevazu, ehliyet, muvaf· 
statüsii ile anayasasının 29 ikinci- raat Vekaleti, dünya piyasalarında Buradan F aler limanına gidip f k" 
teırin 193 7 tarihinde meriyete gire. cok istekle karşılanan ve yiiksek fi. onıda birkaç gi.in 'kaldıktan sonra a 1Kıf:k~lcdc bundan sonra. Ata· 
ceğini kabul etmiştir. Diğer taraf. atlar verilen Yafa portakalının mcnı Korfo adasına uğrayacak, oradım ti..irkün vi.icude getirdiği yeni Türki-
tan Sancakta yapılacak intihabatın leketimizdc yeti§tİrilmcsini temin Yugoslavyanm Dubrovnik limanına y~ ve onun samimi siyasetinden 
da 15 nisan 1938 tarihinden evvel için fidan gctirtmeğe karar ver • gideceklerdir. bahsedilmektedir. Muharrir yazısı· 
nihayet bulması lazım geleceği tes. miştir. f lamidlyc, dönüşte Girid adası- nı şöyle bitiriyor: 

bit olunmuştur. Bundan başka Ha- Bu portakalın memleketimizde nn uğrayıp limanımıza gelecektir. "Journal de Geneve'in gcçenler-
tay idaresine yeni bir istikamet ta- yeti§tirjlcceği yerler iizerinde tc:tki· ae sord·:.~u il suali bırçoK: kimseler 
~.in edilmesi meselesi Suriyeye de- kat yapılm~ktaaır. Ziııciı li kuyudahi biiyi.ik ~ir alaka ile sormaktadır: 
~fl. _,~Franosaya te~e~tüb ed:n ~ir 1:a· Para kahpları hazırlanıyor otobüs Jıazası .. Acaba geçen sene Kral 8 inci 
zı ewr. nun >çın Surıyelılenn A k 3 (T l c 1 ) 1\1 Edvardın temellerini attıgı~ ittifakın f . b" h k 1 H n ara, e eron a - er-
men ı ır are ete atay ~tatüsü f k B k Lo d d b I Diiıı mıt hirdc Ziıı .. irliktı) u yo- bugiin netic.elcnmekte olduğunu 
ve anayasasının tatbikine mani ola- ı ez an asınca n ra a astırı • lundn hir otolıU~ kıızac:ı dalıa oldu. · k ·· · b ) ? 
mı}·acnklarr arık bir hakı"katti'r. makta oJan.ban.knot kalıplarmı.n. ha· gormc uze.re mı u unuyoruz .. 

'S zırlanması ışlerıne bakmak uzere A) azağn kn rı rharınıla Biiyiikdcrc· A m erik 8 do urevcller 
l"te şimdi Türk efkarıumumiye· 

sini:ı Frnnsadan beklediği şey bu -
d 1 ~atay statüsü ile anayasası· 

banka ibtal komisyonu azasından ye do~ru ~itıırn~tc olan ~oför Heııızi· iki tayyare dU,UrdU"er 
B. Haşim Rifat Londraya hareket ııin idar~indc!~i 3310 ııunıaralı oto· 
etmiştir. 

/ 
hfüıiıı lıh-dcıı lib.ti~i pntlmnı;:. ~oför 
ılirck"İ) onu hiikiıı~ olamadan olohii 
solıfa ağa<:lurdmı birine ~arp1111 3, :ı~w 
rı de' ircliktcıı soıırn ılııruıuştıır. manyadanlspanyaya 

Niçin dört denizaltı gemisi gönderildi 
Berlin, 3 ( A.A.) - Dört At. 

man denizaltı gemisinin lspanyol su
larına hareketini mevzuu bahseden 
Lokal Anzeiger gazetesi diyor ki: 

"Deutschland hadisesinden son
ra ittihaz etmiş olduğu hattı hareke· 
te sadık kalan Almanya, uzayıp 
giden Londra diplomatlarının konuş 
malan neticesini beklemiyor. Al -
manya kendi bayrağının himayesini 
bizzat kendisi' deruhte edecektir. 

İSPANYA ADA!JE1' DİVAN/NA 
lliJU IC,1A7' f;f)ECEK 

Pari . 3 ( \. \.) - Populaire ga· 
zctt-~i )nzırnr: Va1ancia Iıükıiınetinin 
.Milletler Cemiyeti ıwzdindeki clclegc

j Dchayo, İng'liz - \ıııerikan gazete· 
1erinin ıfünkii öi!le ziyafctfo<le on 

., . ' 

günlerin "Hm hcynclınilel lıadisclcri
ni mcvzııuhah ederek dcmi~tir ki= 

''Eğer Milletler Ccmİ)cti Dmts
dıalanıl lıonıbartlmıaıımın me 'uliyc
tini tayine tla,ct edilmiyccck e kcy· 
fiycti beynelmilel f.a1ıe· adalet tfi,a
nınn lıavnlc elını•k gerektir .• , 

Dch·a, o, bunun ken<Ji ı:nh j miita· 
I<'a ı oldu~ıııııı i)yJeıııi~ ,.e rırnmarıJı 
1~panya lıiikiınıctiniu ıle Lu fikre i~,:
t İrak cıleı·eği knnııııtini i7.lıar eyleıııiş
Lir. 

D<:>h a) o. c a t•n en rııanlıld lıaltı 
lıareketin tahkikat yapıııak oldıığm:ıı 

Ö) !etlikten orıra lıiitföt cnıehi gii
ııiillülcrin lınrh rıoplıesindcn geri a· 
lrnma •ıını nım af ık oln<'ıı~ıru il<h c 

• • ı:ı 

cıım. tı r. 

ispanya sularındaki son vazi et 

Hıılu ~elen otobü::üıı lııı iuıi ı•aı·p· 
ıııa ı ile ön tarnfı ıtaınaıııi!c pnr~alan
ınıı• tek~rleği ılii~111li~, camlan kırıl· 
ını~hr. Otolıii.-.ıc hu 1 ıınanlanu lıcpsi 
yaralammş. i .c jnnclnruıJJ el koyarak 
yaralılar . üratlc Şi~li Çucnk lıru talıa
ıır,-.ile Bcp>ğlu lu t.ıhnııclr.rinc kaldı· 
rılarak Lcıla ... ilcri vnı ılını lrt. 

Y ıırnlaııanlnr 1') nı.a;;a jaııdanııa 
krırakol kuın:ındmıı HamicJ ımlıaı;ı. 
~oftir Remzi, arı er merkez ıniiret· 
tdıatınılaıı 1777 ımınaralı Lutfi H 

Sülr-ymun, Koço. Uı-.;pina. EJc.ni, Ya· 
rıi, \} ~ Nt.., in, c<lad, Süznıı yarala· 
rı arıtarak c' !erine ~önderilıııi~tir. 

Olıltıkı;n ıı~ır ~urctlP- vnralanaıılar 
Clektrik ı;;Ltkt:ti rlıo:mıan rnf'nıııru fr
f an. T.ıitfi ~ı·ılaıtır. 

Kaz·ı hakkında tolıkikata lı<!flıuı· 
nır ,lır. Yı•rnlı':ır. lıi-.t"~in rnı'aırn ile 
kaza oldu~mıu ~ii\:lcmckt"•l"rlcr. ,., . "" 

Sovyet elçf.!Jinin 
heganatı 

Sovvctler 9;rli<7inin Yeni aı1ka· 
Ta büyük elcisi B. Karski, Anadolu 
Ajansına bulunducu beyanatta şöy. 
le demiştir: 

''Mcmlcketleriıniz arasındnki 

Yun .. lo\ ıı. 3 ( \. \.) - Hı-pıılıliı· ,.. ( . 
..ı.:ı \ :-ı.ı.ı.-ı:ı! ' :'lfJa:>. ~ \ ı:m:m't!J'[UJ ı~•s 

ıııek te .. chuiisitnde hulunaıı iki tana
rc. grc' cilcı- lııraf ııulıın atılan homlıa 
tarın i.salıcti ii1.cı·iıu• w•rc inıııeğe ınec 
hur olımı;:lanhr. Pil~tlara hic;hir ~ey 
olınaını:;tır. 

POl.İS IGl.1Tlr.1 ı; fZ 
Kl'u.. ısırvu 

Ne,, ork. 3 ( \. \.) - 1 little. Fa11. 
ıla lıir .ıtıaılPıı tn.,fi ... rlıaıır;;;İnılt• ~rcv 
il:"m ~Jrn i~··ilı-r, Le' i:; scmlika ı 1a 
nH•nquh talırika ı·ılara kapılarak ıli· 
;-;f'r ı·ulı,.ım aıııclel e lıiiı·uııı ctıııi . .Jeı-,.., . ~ 

<lir. nir ıuıt iirl'n lıir nıii aıleu•,.ılen 
onra ııoli. mü<lalıal~ etıııi.. 'e ağlatr 

rı ~·ı:ı lınııılıalar:) lr ortnlı~ı lr kiu et· 
ıııiııtir. 15 ·arnJı qrılır. 

Fillslln nıüflil~Une 
suikast 

Daily E:{pre~s"te okunduğuna 
ı:;öre Filistinin dini reisi müftü Ha
cı Emin ül Hüscyni'nin bir suilfost 
teşebbiisünden kurtuldu~u anla~ıl
maktadtr . 

Ancak. müftünün otomobili 
zannedilerek içerisinde yahudiler 
bulumm bir araba'ya on beş tabanca 
kurşunu sıkılmıştır. 

Mi.if tii ise ba~ka bir otomobil 
içinde camiden çıkıyordu. 

Hacı Emin ü l Hfueyni, tanın
ınamf\sı için, başından sarığını çıka
rarak otomobil içinde saklanmıştır. 
Bir lnDlllz pazeteslnln 

yazdıGı ' 
30 Mayıs tarilıli lrıgiliz.cc Mor· 

rıing l'osı ga::.ı•tcsi İ.,;tanbul muhuLiri 

at 11,47 de Tours 

de yapılmıştır. it 11un° 
0 Fransız cvlenıtıe '> \ fer 

S• psOJl ! 
hince Bayan ( u·n ·ıe e' 

- Vindsor Duk.BJl 
1 

istiyor musunuz}. 

Diye soruJmu~tuB. D~ 
Hariciye nazırı .. 0derf11ı1 

evlilere bir çele~ p~ 
ANGUKAN Kf~Tfl 

)-f . 
Londra, 3 ~ ~·~· iizerİ~Je ~ d 

ki Anglikan kılıse~Jhaf11 ~ı . ıj 
kazası bulunan f dinİ ıt~ ·e ~ 
Dük de Vindsorunh"b JarO~ ' 
akdedecek olan ra d: 1110v11 . ~ ~ 
telgraf ıÇekerek kel bir iıdi.:ıı 
maksızın bu auret e. olııt&"'
dctmeğe kıyam etrnı~ 
tcsto etmiştir. 11 yı 
Bir ada Al 1118 ıtd' ' 
kiraya mı ~er ,...,~ 

ıt•""' ( ~A)- J' Londra, 3 t · • k 11111~ 1' 
zırr B. Eden A nırıı 11 .ı\~1 

. d laruıııı "' nan Petalıa a 11 kkıııdP i 
kinhnnn .. olduğu ha ı:1 ftJ11 

• • • d ... ın ı 5., 1 
terin tloğru ohna ıg Jıloıa 

General 
öldü 1~ a 

P · 3 {Hususi> --:'..iltfİI' t arıs, •. .,..._
1 

dan bildirildiğine ~0G'eııeP'Jt • t 
kumandanlarından u·ctll ~I 

ne 
bir tayyare kazası 

miİ§LÜr. .. .. .. f rsf'l~o 
Generalin olunıu. boltı11ı 

metinin işgali altında ~ ..,,,_ 

lerde teessiir uyantl~ yarrf' 
itareti olarak hayra 3 

ri imi tir. :::=:::::::---! 
1 Ankerad~ re•t~ 
V abancı 111e~de~1 

lerde tabs 
talebe .. ...' 

]efonls) Ot 
Ankara, 3 (Te ıaJısil 

bancı memleketlerde·ıee~ ';ıe 
1-L l verı •. ırt nan ta aJC ere .. şu :r- .:J 

memleketlerine gore , T..' 

bit edilmi!}tir; Belçika: :ı 
Almanya, O kurllf çe~ 

) l altın dolar 21 tul')'B• ~ 
94,5 lira); ~":Sn ,,e er ,o 
vakya. Ma,car .. t f r•o" ~ 
tesn1t olmak üzer~) JuJ1" .il. 
( 1O5 lira) ; Parıa.5 5 lifB)' 

(il. ~" rika : S 5 dolar C 0 pee il\<l' 
re Amerikanın ° "f°rB115 11 • '{ )ı 1 •B~· 
Jersey. Nev orlsİancl .e> 'ffl 
Marilent, Roa~ . fs"'1; ~ 
70 dolar ( 147 lıra~usYll 
lar ( l 26 lira); ~' 
( 199 ,5 lira} . ; Jlllft .,~ 

Be1ed:ya rel•·-:r0.:ı1 / 
vareı:ekl•r 

1 
fonla) be~ 

A k 3 (fe e 1 rde· ıı 
n ara. ·ryet e be 111 

lediyc kanunu ~it ri ve §011rı rl 
rci~leri, muavınh·d 0 )cluk kil~ 
)erine, bizzat §8 f rcJe 5, tf11e~ 
t1ızlıklara, vif8yet e tByiP e fi r · Ji 

3 liraya kadar c.e~ll ce::11111r ~rv: 
kını vermekte ld,i. )ar b•~etİ tı' ı 
ne salahiyetli 0 311 vere~ ı'~ 
leri hallerde cez~ ıııla 8 ..,e 
bazı vilayet ve tt de '~ti. tıı' 
rakaları üzeriııcJc:11 yelt• · J.ıo, 

h ")ı)'C ef11'ftl'h,·· 
rini ~Ören Da 1 .vj bir • ı 
diyelere ~önde~~ıg edikre:,,ifl, '~ t1 

elan böyle, go~ t1'ıJret1''1 
"nh·• e d belediye reis!eı:t ~ ., 1 ıT 

be mi.idürlerınrl1 c --~ e 
leri bildirilmiştir.eA f(J~fe 

l~pany_a İ!leri sulh ve sükun j 
devrmc gırmekten henüz çok u -
zaktadır. Son defa İspanyol - Al· 
man hadisesi kapanmış gibi gö -
rünmekle beraber endişeler tama· 
mile ortadan kalkmıs de~ildir. 
Akdcnizin garp mıntakasında ve 
İspanya sularında muhtelif mem· 
lcketlcre mensup olarak toplan -
mış bulunan harp gemilerinin 
dört yüz kır!:ı ~eçtiğine bakılırsa 
vaziyetteki vahamet derhal tak • 
dir edilir. Diğer taraftan, dört Al· 
man denizaltı gen:isi de İspanya -
ya yollanmı!llr. 

kumetinin sabrı tükenmiştir, Al • 
man harp gemisi üzerine homba 
atılması ancak böyle bir tu~bır tü· 
kenmesi neticesi olabilir. Aksi tele 
dirde Yalanda hükUınetinin Av · 
rupada umumi bir harp çıkarmak 
istiyen mcchul bir kuvvete alet ol· 
duğuna hiikmetmck lazım ı;?'elir. 
Almanya İspanya hudutlarını kon· 
trol etmek İçin ihdas edilen mm· 
taka usulünün kaldrnlm:ı~mı ve 
bu kontrol itinin devletler tara -
fından mü~terek !Urctte vapılma· 
sını teklif etmi!tir. lngilterc ve 
Fransa da buna rnuvafak:ıt eder 
görünmelctedir. Fakat vaziyete 
göre kontrol usulü bu şekilde de· 
ği~tirilmiş olsa bile İspanya top • 
raklarında ecnebi devlet gönül -
lüleri kaldıkça bu meml=keti nor· 
mal bir hale getirmek mümkün 
olmıyacaktır. 

dostlu w ;:ı, zorlu 7amanlarda, daha 
gerek Sovyetler Birli~i milletlerinin 
gerek Türk milletinin, elde silah, 
mevcudivetlerini ve hükiimranhklc:ı
rınımüdafaa etmeğe meobur kaldık 
ları 2'"'"'1".nlarda bal'lanmıştır. 

:,. ÇARŞAk~ii ıı-~ fil' J 

Zeki ve Ta§ .. '-"'- f ııı~'::.Jil'jvs~' 
Kemal ürüncu. JIJ"cw~.·- _:__,ıiıt' 

yazıyor: :s eDP"'" ~15'-. ~-: .yt 
''Ma,·erıı ·i rıliin Emir:i Abdul- ti§liklerine taYWf.. V ··"'- pt"jt 

İspanya vaziyetini vahimleş · ı 
tiren en büyük dert general F ran· 
ko ordusundaki Ahr.a::ı ve 
ltalyan gönülJü)erinin bugün 
çekilecek, yarın çekilecek denil • 
diği halde bir türlü geri ahnma -
masıdır. Anlaşılan Valancia hü -

1921 de n:ıünak:d Moskova mu· 
ahedesile iotidar eden bir siyasi an
lasmn serisi. iki memleket arasındn· 
ki dostluk miinasebctlerini tarsin ey. 
lem:q ir. 

Bu nnl!lşmAların 1945 senesine 
kadar uzatılmaları hadisesi iki Mem
leketin sulhcii sivasetindeki istikra
rını göstermektedir. 

lab. \nkıırıı il ~itmek üzere hurm·a • DAHiL 
1
9-;7 b~ ~ 1 

~eldi. Bu recmi ziyareti csııaı.ında ra vilayetinin. · biti~ pJ"t ~ 
iiı; ~iiıı reisicüınlıtır Atatürkün mi- deki te~iklerılll •ifti'~· · .1'191 ' 

ı ı k Ba,..vekalete "errt',, ~~·_,,,, 17"' ı:;afiri o.arn.• ka aı•ıı ·tır. ~ oz t' ·rl":...~J ı1 
Emir \hcJııllah 'e Türk liderleri, ~ ~EYK ~ b' bl' ~etitı e• 

Tii:·kive~ hak. İran. ,.e Afganiı;tan a- umumı hına ~i~IJ ~ tİ1' 
ra.rnılıı rn'cında akıfolunacak Asya mali yılından ıtni jr'~ 
paktr hakıııııııdan Tiirk • Arap mü· na vergileri ye ıı1' et 
nasclıctlcriııi gözden e ireccklcrdir. tarh ve tahakk 



~ l<üçükçekmece .gölü 
kenarındaki facia 

~ nır taş ocağındaki infllika, bir işçi 
kurban gitti 

~Uçk li lt çekmecenin 3 kilometre 
~~ ~arkisindeki gölün kena • 
Öğtuı~.nan bir taşocağında, 
~t e Ustü feci bir kaza ol -

l ~~~ • 

·~b nın Mapavri kniyesinden 
~ıltoğullarından Dursun Ali, 
~i ~ın oğluna ait bulunan bu
~ q lŞocağında, bir aya yakın 
~di~a.ndanberi çalışmaktadır. 
~~kt1 ' ocakta dinamitle yuva 
Du

11
'· lai.hm patlatmaktadır. 

~ ik· de dört arkadaşile bura -
~ diıı 1 ~etrelik bir sırta iki par

'~a ôl.ıtı~t yerleştirmisler, fitille
~d:İ ti~ ateşliyen Duuun Ali, 
.ıııu ş lrıle berab;r uzaklaşmı~. 
l!ıfit~fet sonra lağımlardan hı· 
,, il ( etmişse de, diğerinden 
~ çıklnamıstır. 

• ; tau.n Ali, ''gidip bir baka · 

t~t Rlhba fitil söndü,, demiş, 
>tle ltncasının oğlu İsmail, "dur 
ltd~ etme; belki ağır ağır yanr 
dd:'t diyerek, Dursun Aliyi bir 

daha alıkoymuştur. Ge 

~'"' ~ llç unu paketleri 
pit~"Yeneye başlandı 
~Itır lt k \ . . .. ] • . 

1 
~ nu JH\ ·et erınm uzer crın-
llt • 1 • 

ler-ı 1 ın:al eden müe~;:ese crın 
ıı hı" onların yapıldıkları tarih· 
ıtıı. t.ılunnıa · ı mechuriycti kon· 

&.ı 
t eıliy • ı•V• f d b ~ b e reı~ ı:!.l tara m an ~u e· 

t it::,. lınsusta lıir ta.mi~. ya.pı~mı~. 
~ili ha:lanma.:ı hılclırılım~tır. 
t-,t!er maklnelerlnden 
rti·~lrn ahnmayacak 

Jıcler ·ı · v k' t l :ı n ;:o~utma ma ınc e-
tpr'Jı~)~diye resmi almma,ına ka· 
'ııe; nıı ti. Dahiliye Vekaleti bu 
''• "rt.len lıerhanıı;i llir suretle re· 
ı ......... ı 1 •V it ...,...aa,n• h,.l,.,]i,;e\.·e l~ ı H! 

~ . 
~~leu· 

~"1-ı. 1Ye de ~uhelere hir yayını 
\ a] 

1 ~· talıakkuk ettirilmi~ resim 
t~- ının:ıınasını biltlinni~tir. 
~"°'~aydan atlayanlar 

lilıih •lıt tranl\·aydan atlıvanlarm •• , d • . 
~~it.. evanı etmektedir. Dün de 

\ı~ U~de 25 ki~i atlarken yaka
'ntrı s. i lıemen para cezasına 
~~~ I eıcltıni tir Di~er altı ki ... i· 
~ q•Q "' • ... • 

4 ~al arı hulnnına<lığmdan bakla· 
•ıt tutn]mustıır. . 

~itk "an geldi 
~4 \·~ı~ç !;Un enci Ankarava eitmis 

l .. 1 .. ...., > 

"il 1\ Ve be1e<li,:e reı~ı Bav l\Iu· . IJ~r· ı • 
titııi llnclağ diin sabahki trenle 

>,p l·· 
- 1 onınüı;tür. 

~... Bir .. yasak 
ııı~ı.ıs· 
~tla .1 

•.neskenlerde yapılan yo-
~~ ~tıh al eclilen sütlerin sahl
~~i cdilıni~tir. 
~tı. en me töreni 
~~~ffe~ i\Iahımki kızı Nazikcda 
ıb~re <l:ş hekimi doçent Fe)zul
. ~I~. ltetın evlenme töreni diin 

~~~~: ~~lonlarmda icra eclilmi~-
. .,_ 'lılere saadetler temenni 1 

ne bir ıes çıkmayınca, Dunun A • 
li daha fazla sabredememiş, ko -
ş~rak yaklaşmış ve fitili çekince 
bir infilakla karşılatmıştır. 

Bununla beraber, bu infilak • 
tan ölmemiş, yalnis sol elini~ baş· 
barmağı ikinci boğum yerınden 
kopmuştur. Ancak, sadaınenin 
şiddetinden geriye çekilirken m~
vazenesini kaybeden Dursun Alı, 
bir metrelik yerden taşlar üstüne 
sırtüstü düşmüş başı taşa hızla 
çarparak, kaf~taımın .kemikleri 
yerinden fırlamış, beynı zedelen-
miştir. 

Buna rağmen daha bir saat ya· 
şıyan Dursun Alinin ölümil~. ne -
ticelenen facia haber verılınce, 
müddeiumumi Hikmet Sone) ve 
adliye doktoru Enver Karan, der
hal vak'a yerine gitmişlerdir. 

Tahkikat ve muayene, olan hi· 
tenin kaza eseri olduğunu göster
miş, cesedin gömülmesine ruhsal 
verilmiştir. 

Kara vasıtalarının 
kont~olü 

1s Haziranda ba,ıayıp 
1s Ağustosta bitecek 
Kara nakil ,· asıtalarının kontrolü

ne 15 haziranda ha~lanarak, 15 a~m
tosla nihavet \'Crilecektir. Giin<le efli 
otomobil ;nuavene edilecektir. Tem
muz ba.:;ma kadar otomohilleriıı nıua· 
)enes.i s•iireccktir. Muayene e~nasında 
camların krrık olınanıa~ma. dö~emc· 
lerİQ yırtık hulunmamasma, makine
de ufak hir arıza bulunmamasına e
hemmiyetle dikkat e<lilecektir. 

t>luaycaeyc ;;;< lıııiy<.n oloınohil le· 

rin plakaları si.ikülecektir. Otohiisle
rin muaveneleri altı temmuzda ba§lı· 
~·aeaktrr. 

Ekmek fi ya· ı 
İstanbul Bdediyesinden: 
Haziranm ikinci gününden itiba

ren birinci ekmek on Jıir. ikinci ek· 
mek on. francala oıı altı kuruştur. 
OndUIAsyon maktne'erl 

Onclühhyon makineleri hakkında 
hazırlanan talimatname ile herherle· 
re 'erilen mühlet .hitmi~tir. Daın~a:nz 
onclüle makine kullananlar hakkımla 
zabıt tutulaeak, makineleri alınacak· 
tır. 

L SPOR 
Mllll kUme maçları 
İstanbul futbol Ajanlığından: 
)fi ili Küme kar4!la~ınalarından 

Galata~aray • Ankaragüeü kar~rla~
nıası 6 haziran 193 7 pazar günü Tak
sim stadyomunda .:;aal 16 da ) apıla
raktrr. 

1 - "Maç hakemi İzmir mıntaka· 
r-mdan Bav Felmıiclir. 

2 - Fi)atlar: Balkon 100. lril>ün 
:;o. duhuliye 25 kuru~tur. \ .. 

~------------------
\c ~ağlık Servisimiz 
~~~ ·~ bet Oktoruı:xıuz Pazartesi gU.nlerf ~I de Karaköy Mahmudiye caddesi 1-2 
\..\t 111trc~Uktaıı yirmiye ka :far ga• n~marada salı ve cuma gilnlerl ayni ııaat. 
\."lıııı li le esınde, cumartesi g1lnlel'I ferda okuyucularmıızın dlşterlne bakacak· 

'41a
11 

rı l9 a kadar LA.leli Tayyare tar ve ufak tedavilerlnl yapacaklardır · 
!ll:ı,~ 1kincı daire Oç numarada A.ynl zamanda Beşlkta~ tramvay c11~ 

~~ ~'lııııClılanauzı yedi kupon rnuka. deııt ErJp apartımanında aUnnetçl Eml'l 
, ~~~ bll.ı:er. Fidan muhtaç okuyucularımızın çocuk • 

\ l'tcı.ı hktan doktorumuz da bu larmı ııtinnet edecektir. 
~ ~tıı~ larıesfrıl biriktirip kendisine Ayrıca Aksaray Pertev Eczanesi ya. 

. ·~ 8 • 12 cuınartest, Mlı, perşembe nında 352 numarada sünnetçi ve s•bhat 
\ ı.ı... ~ltratll.raın Aksa.rayda, Millet cad- memuru Nuri Eşsiz KURUN doktorunun 

~ ~ ""'l'ıeıtırıdrıa,a camii karşııırndakt mu• vereceği enjeksiyonları beberiııl yedi ku· 
'it •. tt~ııu~ c ı;ocuklıırınıza bakacaktır. pon mukabilinde ve abonelerimize en eh• 
:ı. ~;:ııı1rı • <llt doktorlarımız da oku• ven şeraitle çocuklannın sUnnet ıımelt· 

.-'t !lo•-enıırıertne hazır bulunmak. yelerlnl yapacaktır. 
k. "to.... t U ııı.. "'Ilı t "''ınuz Fahrettln Dlşmen simlerini yazdığımız doktor. dişçi vı- ıı n· 

vı-teı:tll:tııı cadde.sinde 127 numa· netçilere mUracaat ederken Kl'RITN'un 
1 1trıcı1.1 ı::'lın•erı saat 14 ile ıo arıı. hizmet kuponundıtn vedi tanP l:'öttlrmek 

~ q)h1 ı1oktor Nr<"ııll Pak· IAzımdır. 

.. O - -- ... H ... • -
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Alış verişimizde maktu fiqat 
Halk pazarllktan 

şikiyetçi 
"Maktu fiqatı derhal tatbik lô.z1111,, 

Gıda maddeleri maktu fiyata ta· 
hi tutulabilir mi., tutulamaz mı? An· 
keti~e devam eıliyoruz. Perakendeci· 
1erden sonra k0ı11u~tuğunmz toptancı
ların fikirlerini yazıııı~tık. 'Peraken
deciler maktu f iyatır i~ i olduğunu. 
fakat tatlı iki miiınkün olmadı~ı mü
taleasmı ileri sürmü~ler. Toplan('l lar 
ela, maktu fiyatm ~ok )erind<' oldu
ğunu fak.at humın iıııkan:oız bnlun
ılu~unu ısrar);, "ti) lemi~lerıli. Birihir 
lerill' daima lcoıasla hulnnan toplan· 
cılarla perakendecilerin fikirlc•rinclPn 
~oııra eli.in ele clo~rııdan clo~ru) a µ;r 
da maddeleri alımları ile konıı~tıık. 

Bt>bekte foto~raf nıalzcıııl' .. i f aları 
Bay Kemal EHrİ ~unları .. ;;dı •ıli: 

--.-.,_.,,._ - Ya)nız yi
"\'N·c'• ıle~ İ 1. ~i
~ c•ı·ı·k. ı, ali a iil
ıliiktrıı ,.011ra 'a
pıla<"ak tabut '<' 
td errüat ı da 
nıal.:tn olıııalıtlır. 

ı\ ksi takdirde va 
zİ) et gittik~c kt>· 
ti.ile':'ir. Rekabet 
giin geı;tik~e artı 
yor 'e esnaf ne 
yapacagrn ı ~a~ı

Bay Krmal Erui rıyor. Fiyatlar. a· 
nıa dccliğinı ~ihi 

gıda macl<lelerile beraber lıer~cy mak 
tn olursa müşterisipin ~empatisini 
kazanan fazla şalar ,.c hu onun için 
el belle r azlaya şatarak kazanmaktan 
dalıa.me~ru bir kazanç olur. Bir miiş· 
teri ne Jıakla beni iki saat me~gul e· 
clehilir. Ayni ~ckilt1e lmıim de ınü~
teriyi iki saat ınc gul t>dcrck onunla 
pazarlık yapmağa hakknn olm:unalı

dır. Maktu fiyat her İ§te bir ahenk 
temin eder. Satıcı veya tüccar i~inin 
mahiyetini hilir, kazancını lıesaplıya
Jıilir. Eillresini kolayca tanzim ede
hilir 'e o~a göre y~Şar. Rekabet ka
tlar muzır \'e felakete siirükleyici hiç 
bir~ey yoktur. Size kfü;ük bir misal 
'ereyim: Ben foto~raf malzemesi sa
tar Ye ~a,ri"afi irad iizerinden )·üzdc 
'10 \'ergi ·\'eririm. Diğer laraftan hu 
'ergiyi nrmiyen bir tiilüncü ııu ,.e 
ııairc ile hcraher benim ı;atmakta ol
cln~um malzemeyi fakat bencleu çok 
daha ucuza satar. Üste hu cliikkanlar 
biz saat vedide dükkannmzı kapaılr 
~nmz haİ<le saat on· ikiye kadar aı;ık· 
lır. ' 
· Maktu fh·at hilai:.ti~na lıerkeo; iı·in 
~ok iyi ,.e ;-erinde olur... ~ 

Balu;ckapu1a Karacleniz mağaza· 
~ıncla B. EnYer ele ~unları söylemi~-
tir: 

- Piya~ada i· 
, . j pazarlık ya-

jıahilcnlerc hi;·n 
miitelıassıs .~ihi 
hakılıYor. 0Yle 
pazarlık yapı;13. 
) ı hilen fütalar 
Yardır. ki insan 
lıanetten dond· 
kalır. 

Bazan ,nz 
kuru~luk bir .ma 
1 ııı fiyatı , :-ize 

B. Enrl?r lıe~ yiiz kuru~a 
~iiylenir. Fakat 

halk uınumiYt>llf' aldanmaz. Yalnız 
:<.aatlercc ee~k lc~erek malı ya alır 'e
~ a almaz. Münaka~adnn hitkin hir 
halr ~elir. Bo~ubo~ırna da !'aatlerini 
grçirmi~ olur. Pazarlık usulünü kö
kiinden kaldırnıak. menılekette yep· 
) eni hir hareket olacaktır. ~lal ı::atan· 
larm heıneıı lıep~i: 

- Bunu ııizin i';in yapı) onım. 
Eıııinolun ziyanına , ·eriyorum ... tler ... 

Bu mi.i~teri ile ahıv etmekten ha~
ka lıir-;ev cle~i1dir. Soranın ~ize han
gi tfü·rar zararına ~·e\'a kar~ız mal ı 
'erir. ''ZiYanına , er: Yı;runı •. el j, e H:

r,ilen maldan muhakkak ki c:ok -Üı.liin 
hir kar almır. Fakat bunun hir de ak
si ciheti , ·ardır. Rekabet ) Uzünden 

~ok az karla mal satılır hu da e,,;naf· 
)arı zarara uğratır. 

.Alıcı sıfatile Ye hir ('iinıle ile ö,
lemek iste<liğiıu ~uclur: Gıda ma<lıl~
leri muhakkak ııurette ıııaktu olnıalr 
dır .•• 

Eminüniinde Sin~cr mağaza!-.ı sa· 
lıibi Grarııa:opulos ~unları !-İİ) lcııı:~
tir: 

- :\!edeni diin 
yanın lıer yerin
de fiyatlar mak
tudur. Ben ı,:ok 

~·er µ;cıtliın. 

Hl"r \erde lıti'\le 
giirı!Üııı. Be~ ~ığ
luncla lıazı ıııa
~a1.alar ıııaktu fi
yathı ... atı\orlar. 
Birka.,; ı?;Ü~ İİIH'C" 
22 ku nı~tan pi
ı-inı; aldım. ıh ni 

R. l,ramatoııu'os ne\ İ l:-tanlııılun .pi· 
y:ı .. a ~ f'rirı<lc 30 

kurusa rriirJ ÜllJ. ı\ 1 ınak i ... tf',C\ t\inı. • n • 
muhakkak pazarlık yapmaııı lazımdı 
, .e belki ılc 2:> kuru~a ala<'aktıııı. :w 
kurn..,luk bir ınatl<le\'İ 2:i kuru,.a alan 
ucuz 'aldnn diye sc,·inir. Faka~ içyü
züııü bilmez. Bdki Rcyoğlunda 22 
·kuru~a ::atılan da pahalıdır. Hükfı-
nıet firatları tc::bit ecler<'k nark koysa 
Ye riayet etmivenlere Ct'Za Yerse me
sele kalmaz. Pazarlıkta daima mii~
teri aldanır. Bence maktu fiyatı der
hal tatbik etmek Jamndır. Bunda hiç 
bir zorluk yol..tur .. , 

Balı~ekapHla Giilizar mağaza~ımla 
B. :\Iuiz ~iiylc deıni:;tir: 
- . 

-Fiyat nrnk 
ttı olnıalulır. Bu 
lıcm ırntu·ı 'e 
lıcın cle alıı·ı iı;in 

l\ idir. 'ı alnız fi
yat tcıslıitiııılc 
çok titİ7 11lımık 

Jiizımdır. Bu ~ :ı
pılılı\tan ı:onra 
da maktu fh .ılı· 
na a~ kırı lıarc•

ket <'denlf"re ecza 
\erilmelidir. \,-

B. ılf iii:: rupada lıc·r~e,· 

nıaktuclur. 11 at· 
ıa Yunarıi tan<la, orada hir ılükkii·ı· 
ela •1:10 tlralıııııya şatıl:m lıerlumµ:il •"ı· 

e~ya~ ı 419 tlı-ahmrYa alaııı:r·~•nız. J' i
naenalc) lı maktu fiyatın tathiki ıııliııı 
kiindiir. 

Di.in piyasaya 585 ton buğday. 
86 ton un, 30 ton arpa, 30 ton 
çavdar, 5 ton fasulye, 27 ton 
tiftik, 1 7 ton peynir, 40 ton ka
şar, 16 ton pamuk gelmiş 20 ton 
keçi kılı, 25 ton iç fındık ihraç 
edilmiştir. 

Yumuşak buğday 6. 12 - 6, I j, 
arpa çuvallı 4,20, arpa dökme 
4, l ,5 - 4,2.5; çavdar 4, 18, mı

sır beyaz 4,30: mısır sarı 4.38 -
5,2; kuşyemi 9.22,5 - 9,32,5; iç 
ceviç 40, yapak Trakya 64,20, pey
nir beyaz 25.30 - 29.3 l, peynir . 
kaşar 43 - 51, zeytinyağı 55 -
65 kuruştan satılmıştır. 

................................................................................................................... I! •••••••••••••••••••••••--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....._•••il• 

I~ Yeni abone tarifemiz ~! 
tt -.. .. .. .. 
:: Gazetemizin fiyatını dünden itibaren 100 paraya indi- :: 
ı: b 1 d d :: y rirken a one ücret eri!11iz e e mühim tenzilat yapmaktayız. fi 
g Gazetemize abone olacak okuyucularımız gazetemizi i! 
ii şu fiyatlar üzerinden alacaklardır: ~S 
:: :: 
~i Memleket içinde Memleket dışında i~ .. .. 
ii On iki aylık: 1000 Kuruş On iki aylık: 1800 Kuruş g 
:: Altı aylık: 550 Kuruş Altı aylık: 925 Kuruş :: 

n 3 aylık: 300 K'UrU§ 3 aylık: 475 Kuruş ~ 
U 1 aylık: 110 Kuru§ 1 aylık: 180 Kuruş !i 
•. ······························-·-ı············································································· ~ .................................................................................................................... 

ij)e!Züıtiler: 

fPazarhk bir Cambaz'ık mıdır? 1 
s. Gezgin mıs. 

iki gündenberi KURUN, yeni 
bir davaya girişti. lstanbulda, hat
ta bütün Türk sınırları içinde pa · 
zarlık dalaveresinden kurtulmanın 
yollarını araştırıyor. 

llk bakışta belki, bu dava umul
duğu kadar göze çarpmaz: fakat 
dikkat edilirse, görülür, ki bu çok 
basit işin arkasında epey dalgalı şey
ler vardır. 

Geçenlerde bir dost anlatıyordu: 
- Karımla bir iskarpin almak 

için şatafatlı bir Beyoğlu mağazası
na girmiştik. Malı beyendik. A • 
dam bizden on bir lira istedi. Son
ra pazarlık başladı ve yedi buçuk 
liraya anlaştık. Doğrusunu isterse· 
niz. ben yedi lirayı utanarak 
teklif etmiştim. Meğer yanılmamı
şım. Fakat bir başkası, hatta kim 
bilir kaç kişi ayni pabucu dokuz, 
on liraya almışlardır. 

Mahmudpaşa yokuşunda. Ka
palıçar~ıda, şurada burada ilk iste· 
nilen fiat ile, satış tutarı arasında 
daha korkunç ayrılıklar var. 

Dükkan, ma<!aza, daha geniş 
manasile ticaret bir tuzak değildir. 
Hiç kimse tezgd.hının arkasına bir 
örümcek p;ibi sinip av bekliyemez. 
Alıcıyı aldatmakla, köşe başında 

adam soymak arasında bir fark 
yoktur. On kuruşluk bir mala yüz 
kuruş istiyenleri, bir karmanyolacı 
gibi cezalandırmalıyız . 

işin ahlak yanı bu. Fakat pazar
lıkların bizden çaldığı vakit, uyan· 
dırdığı şüphe de azımsanabilir mi? 
Halkın öniine serilen mal. son fia
tmı üstünde taşımalı, cinsinin, ter
kibinin formülleri de bu rakamların 
yanıbaşında yer almalıdır. 

Bir kumaşın, bir kaşığın, bir 
meyvenin fiatı, alıcıya ııöre değil, 
piyasaya göre değişmelidir. ~cınt 
farkı olmamalıdır. 

Fiat meselesi konuşulurken, ak
la herşeyden önce hilesizlik geliyor. 
Bu nokta, doğrusunu isterseniz, 
pahadan da, paradan da daha e· 
hcmmiyetlidir. Fena mala, aşnf'ı 
mala bir dereceye kadar . tahammi: 1 
edilebilir. Çünkü nihayet ucuz ya
şamak istiyenler, daha baya~ı ku· 
maşa, daha kötü terziye. ikinci, 
i.içünci.ı cinsten besiye katlanır!~r. 
Fakat hileli, karışık şeyler, ınsa
nm sağlığını tehlikeye kor. Ve bu 
sade h1rs1zlık. yalnız yankesicilik 
de değildir. Buna düpedüz cinayet 
derler. Halkla. yasa ve devlet el 
ele vererek bu zehirli hayvanı ayak
lar altında ezmelidir. 
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Biyoloji Enstitüsü 
dün açıldı 

··Jier Gün Bir ili A e 
--~·: ~.!·,' ·~ı.)t.. 'J~ .. • I~ 't - ' 

Bu münasebetle Üniversite 
rektörü bir nutuk söyledi 

Seni Seviyorum 
Demesini Unutmuşlar 00 ı 

Anlatan: V i r ~!~ 
Bu ihtiyar dos· 

tum büyük bir 
köşk sahibidir. 
Tatlı sözlü, sakin 
ve sevimli bir 

adamdır. köş · 
kün korusunda 
bir hadise olmuş. 
Bana dedi ki: 

- Ahi Nasıl 
olduğunu bili
yorum bunun 1 

Sonra ne dü· 
şündiiğünü şöy
le anlattı: 

Hioloji En ıitii iinün m;ılı§ mern.<; imiru/(' rPfı'tör 1111tkum: 1·criyor 

- Benim köş· 
kümi.in nasıl bir 

köşk olduğunu 
bilirsin. "Benim 
köşk,, diyorum. 

Ünhersitcde yeni kurulan lıi)oloji ; Bu bi11nrıın .-iilc\'llıani ·c camii 
en lİliLiinüıı açılma töreni ,}ün saat rmıındn yapılmasr oldııhc;q miilıinı 
16 da hiiyiik lıir kalabalığın iştiraki le dı>ılilwrlıdara cbc>biy,.t ı r!rdi. Giilme: Sahibi benim diye değil. 

Esasen insanın büyük bir köşkü 
olur da kendisi onun sahibi olur mu 
hiçi. Büyük bir köşkii çınlatmak 
için misafir ister, işini görmek için 
hizmetçi ister, uşak ister. Değil 
mi ya·? insanın tek başına birşeyi 

yapılmı§tır. F nhat bincmm r.<' ıılwdcrı ;iiriirı ii~ii 
Toplantıda talim terbiye ba;kam Sii/cym1111ir<•rıin 1,;;, ·iildii~iinii ölr;ı•n 

İhsan Ünh·crsite rektörü dekan ve bir medar oldıığıırıu lmbul rtmrh /i:-
profos(il'lcr hazır bulunmuilarclır. :ımdrr. 

k C ·ı J>'I Omm ymıırula riilm•lcn cn .~tirii de Toplantıyı re lÖr Bay emı 11 • 
ilim iilemirıf' <.·alı.~mnlarile bi-sel açmış ' 'c ~unları s<iyleıni:tir: b 
'.)'oloji ,(fllımuıa lıcr giirı ,·eni rıc atlar --------------

Gazetemizin almanca mütercimi •'- Bugiin burmln biyolofi töreni· 
ni •apmal• için to[llnrımrş bulıınuyo
ru.:. lfostitiiniin imtilıan devresinde 

açılmasmrn sebebi in~aatın geç bitme
sidir. Bu en titii ·ii nçmağa 931 yılı-
mn b<J§mda /.-arar verdik ı·e 935 yı
lımn ba§mda 244 bin liraya ilrnlc e
dildi. Te İsar için 35 bahçe ı:e sairc
sinc 6 bin alfit ve cdP.mtma 2 bin li
ra, hi cçm'mı 337 bin lira sarfolurı
mu~tur. faıoıtitiiniin bir lınyrmıat bir 
<le n('bcııat T~ı mı vardır. 

rctisti rcccl.-tir.,, f k h l b' 
- · Mehmed Tev i · mer uma ır gün 

Bunılan sonra prof esiir Hayruııhr karşı karşıya oturduk. Alfred Mül-
türkçe olnrnk hi) oloji cnc:tüfüfüıün ler, f redrik Şüller isimlerini bul
' iicu<la getirilmesinden ılolayı ıluyu- duk. Seyahat programını da çizdik· 
lan e' inri kı al'a ir.alı ctınİ§ 'e gene 

ten sonra başladık romanı yazmaya. 
prof c tir Brm ner projck,;iynnla hi· Romanı hazan o, bazan ben, ba • 
ıınnm nıü~temiliitnn ~ü,,tPrıni~tir. zan da müşterek yazardık. Üzerine 

Bundnn orıra a,;i lan Re<'ch r.e\ ah de "Almancadnn mütercimi Meh· 
'erıııiş \'C lıina ile 'eni lıinıt) 1 ıned Tevfik., diye bir imza koyduk. 
ımıkayc ·~ etıni tir. Siizlı•nlcn l:)nnra 

Mehmed Tevfik bahriye zabiti emtitii gczilıııi~ 'e ılı" etlilere lıir çuy 
idi. Ayni zamanda gazetede miiterziyaf<'Lİ 'erihni,.tm 
cimlik y<.ıpardı. Umumi Harbte 

r çalğıcının seyahat 
Telif midir; tercüme bir eser midir? 

Midilli ile battı. Bu seyahat roma· 
nı çok tuttu. Sonra kitab halinde 
çıkardık. Üç bin tane hemen satıl
dı. Beyazıdda yeniden bir kiitÜp· 
hane a ran Mehmed Ali isminde bir 
genç ikinci tabını yaptı. iki bin 
tane sattı. Sonra ikbal klitüphane· 
si sahibi B. J-li.iseyin birknç kere 
bastı . 

'Ahmed Fethi 

Eserin müellifi olduğunu iddia 
eden Bay Ahmet Fethi ne diyoı? 

Yakında şa - ] 
yanı dikkat bir 
dava açılmak Ü· 

zeredir. Bu da
va "Bir çalgıcı· 
nm seyahati,, i
sim1i roman yü. 
zündendir. Bir 
çalgıcının seya • 
hati isimli roma· 
nr hemen oku • 
mamış kimse yok 
tur, zannederiz. 

Bu r.-.uhavereden sonra B. Ah· 
med Fethi kütüphaneden çıkmrş, 
hakkı telif kanununa göre hakkını 
aramak i.izere müddeiumumiliğe bnş 
vurmaya karar vermiştir. 

Dün bir muharririmiz B. Ahmed 
Fethiyi bulmuş, üzerinde -almanca· 
dan tercüme yazılı bu eser hakkın· 
da malumatım rica etmiştir. B. Ah· 
med Fethi şunları söylemiştir: 

··- Abdi.ilhamid devrinde yerli 
romanlara mi.isaadc edilmiyordu. 
Saadet gazetesini yükseltmek i'cin 
yeni bir roman neşrine karar vardik. 

Bu eser hakkında Almanyadan 
da birhayli rnektub aldrk. Müellifin 
ismi ve hangi tarihte basılıp nerede 
satıldığı soruluyordu. Halbuki Al· 
mancada böyle bir roman yoktu. 
Biz sırf Abdülhamidden korktuğu. 
muz için böyle bir hileye baş vur· 
muştuk. 

Birkaç gün evvel Ankarn ,yoku
şundan ger erken kitabın yeni tabını 
gördüm. Çok hulasa etmişlerdi. 
izahat istedim, vermediler. Alman. 
cadan tercüme ettik, dediler. Söy
lediğim gibi bu eser yerlidir. Yakın. 
dn hakkımı arıyacağım . ., 

olursa onun sahibiyim diyebilir. 
Sonra, benim köşküm öyle bir 

köşk ki misafirler bütün halk, hiz· 
metciler de sanki bu dairenin me· 
murİarı. Köşkte oturuyorum ama, 
kendimi bir vilayet konağında otu
ruyor zannediyorum. 

Fakat köşkün bir de korusu var. 
Gerçi pazar günleri, tatil günleri, 
istirahat günleri - zaten bundan 
sonra haftanın kaç günü kaldı ki -
cimenlerin üzeri gazete kağıdları ile 
örti.ilüyor. Fakat, haftanın diğer 
giinleri de var. 

Bu adi günlerde köşkün koru· 
suna gelenler mahdud kimselerdir. 
Havuzun başında bir iki çocuk oy
nar. Anneleri biraz uzakta otur
muştur. Diğer bir sırada bir ihtiyar 
ketdın oturmustur. Daha uzakta bir 
bahçıvan taşları toplar. otlan ayık-
lat. Bir a~acın altında bir genç o
turmuş, elinde bir kitab, ya okur, 
ya hülyaya dalar. Bir heykelin al· 
tında da bir delikanlı ile bir genç 
kız. 

Geceler de benim. Parmaklıklı 
kapılar kapanmıştır. Bahçivanlar 
odalarınc1 çekilmi~lerdir. O zaman 
ben koruda tek başıma dolaşabili • 
rım. 

Fakrıt daimi'\ tek başıma değilim· 
dir: Tahta perdelerin a!'.asında içeri 
~irebilecck yerler vardır. Aşıklar 
da ne olursn olsun bir koruda dolaş· 
masını çok severler. 

Diana heykelinin altında geceleri 
iki gölge görürdüm. Uzaktan gÖ· 
ri.ince rahatlarını bozmak istemez -
dim, başka yola sapardım. Aşıklar 
geceleri güzelleştirirler, bülbüller gi· 
bi. 

O gece güzel bir bahar gecesiydi. 
Alaca bir karanlık vardı. Ağaçlar a
rasında yavaş yava~ geziyordum. 

Alfred Müller, F redrik Süller is · 
minde iki Alman gencini~ çok gül
dürücii maceralarından bahseden bu 
roman şimdiye kadar beş defa ba
sılmış, her defasında da bir tek 
nüsha kalmayıncaya kadar satılmış· 
tır. 

Tür 
meydan 

ivanları 
Bu roman beş defasında da eski 

harflerle basıldığından Ankara cad. 
desinde "Yeni kitabçı., müessesesi, 
bu romanı bir zata vererek hülasa 
ettirmiş, yeniden bastırmıştır. 

İki gün evvel Ceridei Havadis 
ve Saadet gazetelerinin sahibi B. 

1 
Ahmed Fethi Uskan, Ankara cad
desinden geçerken bu romanın yeni 
tabını kiitüphane camekanlarında 
görmÜ§. lçeri girerek kendisinin 
olan ~ir eserin müsaade almadan 
nasıl olup da basıldığını sormuştur. 

Kütiiphaneci: 
- Siz ne karışıyorsunuz? 
Diye mukabelede bulunmuştur. 
- Yahu kitabın müellifi benim. 

Siz ne karışıyorsunuz, ne demek? 
- Kitab almancadan tercüme 

edilmiıtir. Sizin olamaz. 
- Almanca böyle bir kitab ya. 

zılmamıştır. Varsa aslım gösterin ı. 
- Aslı tercüme eden muharrir

dedir .• 

Amerikalı ve Bulgar pehlivanlar· 
la güreşmesi tekarrür eden Tiirk 
pehlivanları diin şehrimize gelmiş · 
tir. 

Bu pehlivanlar, Dinarlı Mehmed 
haric olmak iizere Türkiye birincisi 
Tekirdnğlı Hüseyin, ikincisi MülS.-

)'im, üçüncüsü .. Arif, dördü~di~~ 
Yarımdünya Suleyman, Beşıncısı 
Molla Mehmedden mürekkebtir. 

Bunlardan evYel eski Türkiye 
ikincisi Bulgaryalı Cemal pehlivan 
da gelmiştir. 

Bu pehlivan Amerikalı ile güre· 
şi kabul eden ilk güreşçidir. Ken
disi alafranga güreşe de vakıftır. Bir 
vakitler Franki Martenle boks dahi 
yapmıştır. 

Şimdi Y enişehirde bulunan Di • 
narh Mehmed pehlivan, mahalli dok 
tordan on gün güreşecek vazi· 

o 

'l'cldnlağfı lliiseyir-. 

uyor 
yette olmadığına dair sıhhat raporu 
almış bulunuyor. 

Dinarlı Mehmed, bundan başka 
kendisinden evvel Amerikalılarla dl. 
ğer pehli,·anların güreşmesini şart 

koşmaktadır. Bununla beraber di
ğer pehlivanların güreşi bittikten 
sonra da kendisinin Amerikalılarla 
karşılaşacağını tasrih etmemektedir. 

Güreşler yarın akşam 20,30 da 
Taksim stadyomunda başlıyacaktır. 
. Türkiye iiçüncüsü Arif bir haf. 
ta evvel Bilecikte Bulgar giireşçi 
Kiro Deliormanskiye yağlı giireşte 
topuk elletmek suretile mağlub ol -
muştu. Ayni akşam, Arif Bulgar 
pehlivanile intikam maçını yapacak
tır. 

Ayrıca l\folla Mehmed de Gorki 
isimli diğer bir Bulgar pehlivanile 
- Bulgaristandaki mağlubiyeti • 

nin - revanş maçını ~apacaktır. _ 

~de~0 
'"zerıJl ~ 

Uzaktan bir sıranın ~bir kaclı11 

ler gördüm: Bir erkek. 
desi. k 81iht.ı' 

b da aş ·~· Sıranın yanr aşın"f" bii bir 1 I 
nin heykeli vardı. ·18b he)'kC ~ 
b .. ''ki"~" d olan u h ıtf uyu ugun e .. şa sı 

yanlarında bir ü:üncu 

ediyordu. kıyordıııt1~ 
Uzaktan durmuş ba ıralllrı~ ~, 
Bir aralık iki aşık ~eline >.P 

doğruldular ve aşk he)' 

!aştılar. . klırllıı G' r 
Gençlik günlerun k rksfll~ 

ve beni görmelerinden ~eri)'e ç 
ğaçların arasından daha . I~ 
kildim. dın g0,,~ 

Biraz sonra erkek kakeli )~ 
kaybolmuştu. Aşk heY 
kalmıştı. 11 5~ 

Ay çıkmıştı. HavuzAfk 

ayna gibi parıldıyo!du.'b·ydi· ~~' 
<Suyun üzerine iğilmış S1 1 

r Fibı ~ 
kel bir bülbülle konu~uyo fısı11 
du. Kulağıma bir takılll 
geliyordu. 

Bülbül soruyordu: 

- Ne oldu? d . 
.. r ı.I· 1 

Heykel cevab ,·erı) 0 
• birt' 

. . •et!tı ı,W 
- Hıç. ehemmı} 

8 
>'"'il 

Biraz evvel iki aşı~n.;an e )~ide 
tıklarım gördün. Kaı e~ t-Ie~ 
tılar. Birşeyler kazdılar· Af~~ 
isimlerini yazmışlardır. . bol""'. 
huyudur bu. Asırlardnbert -)İ' 

. b" ]e y111"'~, 
yım: Asırlardanberı ?,Y

1 
dolıl 

Kaidem bu yazılar~~ .. 0 Y :ıı~.J 
Suya iğiliyorum, bu~un 7 ide~ 
ri.iyorum. Ama, şı.~dıf ~k' 
yazdığı isimler hangısı, 8 

yon•m. 
Bülbiil· 1 - Dur ben bakayırn I 

Dedi "~ daldan indi. 0rt~ 
- f §te bak: Şurada, tarl1 

iç içe girmiş iki harf. .. pi' 
.. durl1· 

- Ha!. Evet. gor . ·~ret ' 
bunlar iki harf de~il. lkı ~ktı: tM 

B··]b"l d h dikkatle · ır u u a a .. ·şaret· 
- Evet, dedi,. ıkı d''rt kiif'Jı 

yuvarlak çizgi, bır de ~ 'kİ ~ 
. rnı§ ı 

- Sakın iç içe gır 
resmi olmasın~. , ·tft: 

- Hayır. birıbl Jı 
b ·k' genÇ Jl!V - Halbuki u ı ·ı .... iİYor 

. . k d . gorull , 
rını o ·a ar sevıyor o 
ki! K lbi~ 

- Dur bakayım=. . ~ı.ıl~' 
ne bcnziyen hiçbir çızgı . ~ 
rum. ··r11le51 

"S . . um' cu - enı sevıyor ' ~ 

yok mu~ de f~ıt 
- Ona benzer birşe~ar· 11 .. 

Yalnız, bir alay harfler 

bakalım: . . "K· V;•'.'fıiP 
'Mesela bir tanesı · u ikİ "';~ 
- İste herhalde ~ :rı }>8§ h 

yazdığı, ~ kendi isirrılerını 
leridir ... 

- Zannetmem· ·,İ 
- Niçin? . f)erı ıeh~ 
- Çiinkü, bu h.ar ·~ret· .;J.,, 

herkesin kullandığı bır 1ıerirıe ' 
şehirdeki evlerin bahÇ~ . lJıl _,. 
d v 1 .. ., erıdıfll · . ort'I ugum gece er ogr geliY 
harf "kilovat., ma~asına ~ 
elektrik ölçüsü iınıŞ·· ha v'1': ı!S' 

"Şurada iki harf da hakk"k 0'#' 
- A 1. f şte, bu f Harıdıtfl 

aşığın isimleridir.. I . ··ı I!_ 
cak; P. de: Pekın· .. 1iiljiif1ı.I ;tJ" 

D"ı;uoo rı'e 
- Hayır.. Uı; 'ktl pe . g~ 

değil: Bunu da fabrı "ı.ıı11 b!r kıl'°' 
· d" f kondug '/"11 
rıne tcsa u en · d be e 
öğrenmiştim: Bu ı.ı, 1' ~;,: 
\'eti manasına geliyor· oerrıe"~ 

- Allah 1 Alla~.1 Jelerİ• ,.rJJlİf ·s . . curn . e r'7 
enı sevıyorurrı.. ·c; ıÇ 

ile Aslı gibi isiınler, 1 
• tıer1'~ 

kalb resmi yok ha? c:'r1'cli rıJ-lı 
k o/J '1' " - f\ Iaalesef Y? ·" fitl ı-t· 

kübik çizgiler çizıyor. t1if'~ .• 
larile konuşuyor.... ·11i ~.,eril 

- Fakat biribırle~ se"11 

"~erıı 
O halde, yalnız laf··· 
deme,,ini unutnlU§ 



1 

Yazdan kışa 
geçerken ... 
Sokağa yaz elbisesile 

Rezil olmadan 
ilk çıkan artiste ne mutlu! 
~t~llrıı her taraf ınıla oltluğu gi· 

ın k t • • 
llt · 1 ~ nn ) aza ~rı;nıcsı ır.r· 
~,: ıııda da lıii~ i.ik <le~işiklik· 

~ çıkarır. 

~lh, 1 °0 dtla kı Lan vaza "CÇtnf' 
~tt"• ) • ~ 

hi . ı~j rn hü)ük dc~i~iklif. 
~ rı. lııı; iiphcı.iz ki. nıotla:lıı" 

kış \ e ilkbahar elhitıell!ri 

:\'"uhunebiden kalma gibi eski bir l· 
det olnıu~tur. Artistler, hunları b.ir 
an en el iizerlerinclen ı;ıkarıp yaı: kı
y af etlerini ı:iymek İf:in acde rclerl~r 

Fakat. ilk yaz dhi11eı1ini kim gi· 
Yecek? t§te. yazın ha§lanıı;rcıntla lıi.i· 
tiin llolln on<lu Jıe, ecan ir.inde hıra· . . .. 
kan me"-de hudur. 

Şimdi, artietler arasmcla bir yarıı 

naşlamı~tır: daha doğru~u. ba~laıııak 
üzeredir: 

flk yaz tm aleti kimin arkn~mtla 
ı;i;riile<·ek? 

Ru helki. ga) r.t 1'.ola) hir~rydir: 
En son vaz ınoıla~ına m ~ıın bir ellıi
ıııe yaptı~ıp ~oka~a kim. ilk iiıwr ı;ı
karsa hu , arı.-ı o kazanıııt!I olur. - ~ ~ 

Fakat, hii) le ol a)ılı. ortada mfür 
kiil hir yarı~ olııuızılı. Halhuki, hu 
nıcıoeJe, i ıııii-kiil lıir i"' haline k°' an . .. . 
birfey 'ardır: 

Yaz rlhi:-;c8İni giiliiııç olmıyarak 
ilk iiıwe kiııı ~İ) cn·k t 

1~tr . ... 1ıa1~f'!I' eare ( ~ck ... pir) in de
diği p;ihi "Tlıat' tir<' <ıııc,t'on: Dct:r. 
ı-le kue.,~ın - Mc·ele hudur!., 

' Hakikaten, han' o tııe' inıinılf' gi-
yileı·<'k en ~iizel hir 'nz f'lhi ... ,.:'ini. 
daha ha' al ar ı~ınıııaılan l!h mck 111• 

kaılar ,:iiliinı· olıu•aktır ! ~[r, ~imi ı:rl· 
mr<lcn hir f'lhi . "' i ~İ) İp ~nkR~a ':ıkRrı 
'r r<"zil olan tok kimseler ı;iirülıııüş
tür. 

Yaz ellıi~c iııi ar1 .•ı~ına ~i~ İp ;:;o· 
k:ı:;a ı·ıl .. tı~ı zııııııın nlı1' a alnımı' an 

.f:"'. .. " • .. 

arti .. ıc rH' 11111tlu! 
Bu , aziyfttr ilk 'ııı clhi .. <' ini giy

ınf'kte lıirı,:ok nrti tler rekor kazan· 
ıııı::lar. lıi'rt:o!,l:ırı da ft•na ,iilırl'l ı:a· 
lıilıi ol1111ı,Jarılır. Bunlar ar:ı:-ınıla lın· 
zı nrti::tlı•r \Hrtlır ki. her rm· hirilıi· 
ri iizı•rİnt>. f'n ınm aff al .. ivrtli 'az rl· 
lıi ...... jnf ~İ\ ıııek rC'konınu. kmıu:;lar
ılır. Hrr Ff'ne 'az ı:cli,tr ~f'ne hunl.'19 
rrı knzanıp kaı:anaııııyarn~ı hir ıııc· 
Eclc olmaktadır. 
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Yazan: Tltayna - 4 - Çeviren: vır GUI 

Bağırıp çağıran bir kalabahk: Horoz dövüŞtürü
y~rlar! Bu adamlar ban~ bakara masasının başı
na iğilmiş ve kendilerinin daha medeni olduk

larını söyleyen başkalarını hatırlattı 
Kaptanın ynnına çıkmış, emirler iki _hayvancağız, kendilerinin 

veriyor: ne bahıslere tutuıularak dövü§ et· 
''Sağ tarafa ... Biraz sola. Buradan tiril diklerinin farkında olmad.an 

d .
1
. k biribirlerini öldürecekler. Kana' 

a geçı ır, ·nptan ... ,, bulanmış olan tüyleri ok gibi kalk 
Limandaki hc.'·az Ye kınnızı sa· b" h ld 

ler ... 
Zevkim kırıldı. Gemiye dönü -

yorum. Buna mukabil Guadalup· 
ta çok güzel şeyler bulacağımı he· 
nüz bilmiyordum. 

:(. . . • mı§ ır a e, yerlere yuvarlam -
maı.ıılıraların arasından zikzakla ı yorlar. Çepeçevre eğilmiş onlara Bu sabah gemideki çocuk beni 
gcçıyoruz. . bakan zenciler ban~ bir §ey hatır· güneş doğar doğmaz uyandırdı. 

Demir ntarkt>n ''Anclromede,. va· lath: Dün o ıssız ve kara sokaklarda geç 
punınu cliimlrrnruz: o. Fransova Daha medeni olduklarını söy • vakte kadar dolaşmıştım. Gece ge· 
gidiyor. Oıı beş. giin sonra orada oİa· Iiyen bazı adamlar vardır, ba • miye yıldızların altında, sandalla 

kara masasının başında bu hali a· döndüm. Birkaç saatlik uykum 
cak. lırla b ·· r... var ugun. 

. ~emiden iniyoruz. Bir kayığa Cadde ve aıcak bu kalabalıktan Yorgunluk, bir soğuk kahve, 
bınıyorum. Kayık diğer kayıkla - daha İyi. . domuz sucuğu, peynir. Dediği sa· 
rın arasından sıyrılıp süzülüyor. Arabalar adam dolu; gidip ge· atte gelen kayık vapurun altında 
Kayıklarda zenciler bağrışıp du - liyorlar. Tekerlek ve klakson ses - beni bekliyor. Sahilde de otomo -
yorlar. leri. İki tekerlekli eski tarz araba- bil bekliyor. Guadalup'tan Basse· 

Bir dakika sonra adaya ayak lar asıl araba. Otobüs denilen mo· Terre (Baster) e kadar bir gezin
basıyorum. Karşımda ıasız bir so· törlü arabalara gelince, onların ti yapacağım. 
kak. İki tarafta küçük tahta kulü· hali bambatka. Pointe·a·Pitre'nin son kulübe • 
beler. Gölgede 32 derece bir sıcakta lerini geçiyoruz. 

Hepsi, muvazenesini zorla mu· batına melon şapka giyen bir zen· Düşünüyorum: "Yolda belki u· 
h~~aza ederek duruyor gibi hiç - cinin yanma yaklaşıyorum: yurum.,, Birdenbire gelen bir yağ· 
hır~ doğrudan doğruya toprağın ü· - Affedersiniz, bayım .. Ana · mur bulutu üzerimize başanıyor. 
ze.rme oturamıyor: Ne tarafa iğil· cadde nerede? iliklerime kadar ıslanıyorum. Ilık 
mıtse o tarafına, altından, taş da- - Burası, bayan! bir du§ bu. 
yamıtlar. Şehrin bir kenar mahallesinde· Şoför: 

Başım!n üstünde kızgın, bir gü· yim zannediyordum. Meğerse teh - isterseniz, diyor, otomobilin 

BüYük Radyo 
müsabakarnıı 
Müsabakamıza iştirak etmekf

8 

mükemmel ikf ·radyo sahibi 
olabileceksiniz 

neş. 1lerlıyorum. Dükkanlar. yaf - rin en kibar yerinde imişim! Ah üstünü kapayayım ... 
taları bozuk bir yazı ile yazılmış: §U seyahatin cilveleri! Ah §U sey· Fakat, uzakta güneşli yerler il 

BERBER yahların bilgisizliği: görülüyor. Sağanak esasen geldi - Radljo ~u··sabaka.,,ı~ 
PHILIBERTE O güzel isimli Antil adaları es· ği°gibi bir anda geçip gitti... il• 

. İçeri bakıyorum: Bir yatak bir ki Avnıpa hayatının gülünç bir Aklıma şu İngiliz muh~rriri 
ıskemle, bir eltası. Üstü ba§r ;ır - kopyası mı imit? Melezleımiı bü· geliyor. Okyanusta dolaşırken l l k ? 
tık pırtık iki zenci karısı müşteri tün kendine mahsus seciyesini, kendisine bir yer tarif eden bir nası o aca . 
olmadığı için, oturmu§ 'tombala bütün şahsiyetini kaybetmiş bir yerli şöyle demiş: ' 
oynuyorlar. ırk. Bizim medeniyetimizden an • "- Üçüncü sağanaktan sonra 1..ıt 

Ba§ka bir dükkan: "d" l d.. · · T f i f A( h t 8 ı•• • KAPICI cak Avrupaya gt tp ge en satıcı - sağa onersınız.,, 8 ~ n 1 okuyunuz. Daha fazla ize 8 _t 
ı }arının getWdiKlerioi -.labilmiş - {ı frl:rısı rnr) :ı. .-.cS" 
I ~N~~ .~~~~-.~~~~~~~~~~~-~'~t~~'~ı~J iS1€rsenit he~Ün idaremize mur~ 

Ayni .şekilde ve ayni pislikte bir Jii:i;).u~~:::::~~l':r.tı!W edebi llrsl nlz 
kulübe. Bir bacağı kırık bir masa 
karmakarışık bir' yatak. ' 

,,~ 
Bir müddettir kuponlarını koyduğumuz radyo müsabakası~: bııdı'' 

>·aklaşmıştır. Bunun için müsabakanın nasıl yapılacağını etrahl INGILIZ TERZiSi 
PHILIPPE DUFOUR 

~apının. Ö1_1Ü~e oturmuş, bir 
zencı 1§ elbısesı gıbi bir §ey diki • 
yor. 

.. vl?,ükkanla~ liep bu çeıit. Yürü
dugum sokagın sağında solunda 
da ayni ~ekilde karmakarıtık so -
kaklar var. 

Daha bir beyaz insan görme -
dim. Acaba var mı? Buna muka -
b_il siyahın çeşitlisi. var. Kuzguni 
sıyahtan tut da sütlü kahverengi • 
n~ kadar ... Oldukça açık renk bir 
yuz: Basık bir burun kalın dudak· 
]arla patlak gözlerin arasında kal
mr§. 

Erkekler Avrupavari giyiniyor· 
lar: Dörtköıe çizgili ceket panta -
lon; solmuş krravatlar; düşük -öm 
lekler. 

Bununla beraber, bazı zenci 
k~dınları mahaJJi kıyafette giyi -
nıyor: Kaim pamuklu bir eJltari • 
etekleri bol, arkadan toplanıyor; 
b~ş.larda oralarda an'ane olarak 
gıyılen Madras örtü. 

Fak.at .k~dmların çoğu Avru _ 
pahvarı gıyınmek hevesinde: Ka· 
ra vücutler üz:rinde beyaz çorap 
v_e keten entarı. Kumaş, ışığa ge _ 
lıp arkası göründü mü çirkin bir 
kirli beyaz renk alıyor. 

Pazar. sinek yenikli §eker veya 
Hindistancevizi yığınlarının arka 
smda kadınlar bağırışıyorlar kav 
Ra ediyorlar, pa2arlık ediy~rlar. 
Çocuk gibi kahkahalarla gülüyor -
lar. 

Çukulata renkli iki ~dam avaz 
avaz bağırarak biribirlerine küfür 
ediyorlar. Şimal ve cenup nısıfkü· 
relerince tanınan meşhur küfürleri 1 
bitirdikten sonra bir tanesi öteki· 
ne bağırıyor: 

- Pis zenci! 
Bu, affedilemiyece~( bir küfür-• 

dü~ 1 
Şurada bağırıp cauıran kala ·ı 

balığın arasına girelim: Horoz döl 
vü~türüyorlar. 

Bu çocu~ kim· n? 
Sekiz sell;eden beri yavrusunu 
arayan bir baba başkasının 

oğluna sahip çıktı 
lzmirde Bucada tuhaf bir mace· 

rayı andıran bir hadise cereyan et· 
miş, ve bu hadise, senelerdenberi 
çocuğunu hasretle arıyan biçare bir 
babanın inkisarı hayalile sona er
miştir. 

Hadise şudur: 
Bursada fabrikatör B. Mehmed 

adında bir zat vardır. Bu zat, bun
dan sekiz sene evvel bir gün ailesi 
efradile birlikte Uludağa çıkmış ve 
diğer iki çocuğu ile oynıyan küçük 
oğlu Şadiyi kaybetmiştir. O zaman 
bütün araştırmaları neticesiz kalmış 
muhtelif yerlerden aldığı haberler 
üzerine işini gücünü bırakarak her 
tarafa koşmu~. senelerce durma · 
dan çocuğunu aramıştır. 

Hatta, B. Mehmedin çocuğuna 
bu kadar dü§kün olduğunu bilen -
!erden bazıları, ondan para bile ko· 
parmışlardır. Bursada Hüseyin İs· 
minde biri de bu yüzden hapse atıl-
mıştır. 

B. Mehmed, çocuğunun çalındığı 
düşüncesinde olduğu i~in senelerce 
ümidini kesmemi~. yavrusunu ara· 
makta devam etmiştir. 

Son zamanlarda, Aydında otu· 
ran Sadık namında bir zat, B. Meh
mede bir mektub yazını§ ve çocu
ğunun Aydında bir yerde bulundu
ğunu ihbar etmiştir. 

B. Mehmed bunun i.izerine 1 O 
senedir beraber yaşadığı Beytiye a
dındaki kadın ile hizmetcisi Emine
yi Aydına göndermiştir . • iki kadın 
orada Sadığı bulmuşlar. çocuğu 
görmüşler ve bunun kendi cocukları 
olmadığını anlamışlardır. ~ Ancak, 

Aydında oturan ve kim olduğu bi· 
linmiyen birisi; aradıkları çocuğun 
lzmirde, Bucada baytar .B. Azizde 
bulunduğunu söylemiştir. 

Bunun iizerine iki kadın, derhal 
Aydından ayrılarak lzmire gelmiş • 
ler, Bucaya giderek baytar B. Azi
zi~ evini bulmuşlar. çocuğu gfü . 
muşler ve derhal bunun Şadi oldu
ğunu zannederek B. Mehmede yıl· 
dırım tdgraf ı çekmişlerdir. 

B. Mehmed, sevinç içinde lzmi· 
re gelmiş, çocuğuna bir an evvel 
kavuşmak ir in Rucaya gitmiş, bay
tar B. Azizden yavrusunu istemiştir. 

Baytar B. Aziz. bu \'aziyet kar
şısında şaşırm;ş, bir fabrikatöri.in , 
9 yaşındaki çocuğuna sahih olması· 
n~ hayret etmiş ve Şadinin kendi 
oglu olduğunu söylemiştir. Fakat 
~· J\·l~hmed çocuğunu zorla almak 
ıstemış, zabıtaya müracaat etmistir. 

Zabıta, sabahleyin çocuğu .ka- 1 
rakola da\·et etmiş, B. Mehmcd ile 
B. Aziz de orada bulunmuşlardır. 
B. Mehmed. kayıb çocuğunun sağ 
omuzunda bir ben bulunduğ-u 11u, 
alt d~dağının hnfifcc yarık olduğu. 
nu soylemiştir. 

Çocuğun gömleği çıkarılınca sağ 
omuzunda ben göriilmemiş. nrka
srnda hafif bir siyah leke bulunmuş· 
tur. 

.. B. Aziz, çocuğunun doğduğu 
g.undenberi her sene çıkardığı re • 
sımlerle Şadinin kendi çocuğu c,Idu
ğunu isbat etmiş ve yavrusunu ala
rak evine dönmi.iştiir. B. Mehmed 
de. meyus bir halde Bursaya dön· 
mü.,tür. · · 

yoruz. 
M :isabakaya radyocular da iştirak edebilirler. 

RADYOCULARI~ iŞTiRAK ŞARTLARI 
uı:ere 

1 - Müsabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler olmak 
esas iize . ine tertip edilmiştir. . • edetıill'~ 

2 - Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler işt:rak 1 ede111
• 

3 M" b k • . k • 1 · ki kabU ,6!1 usa a aya ı~tıra e çagrı ı an ve bunlardan iştıra JJf • j~ 
. dl .. d ·ı. d·ı· · m~ttUP •ıf rın a arı once en ı an e ı ır. Radyo acentelerıne 1 r ıf' 1 

der'Jmiştiı isimleri unutulan müesseseler tafsilat alabilir ;;yderP' 
edenlerle iştirak etmek için müracaat edecek firmaları . 
b•td' •. ..,jJIJ : ırccegız. t ,.. . 

4 - M:.isabakaya iştirak edecek radyolar memleketin tanını1l'tecril1"5 
hassıslarının iştirak edeceği bir fen heyetinin muayene ve it" 
ne arzolunacaktır. . ,.,-ıcil1~ jll 

5 - Müsabakaya girecek radyolarda:t Avrupa ve Amerıka ıeJet1 11 

rinden ayrı ayrı ·birer birinci tefrik olunacak ve birınci ıı· 
edilecektir. 1' "e o~ 

6 - Müsabakada birinci gelen radyolardan bireri satın atına':' 
1 ·· b k d b' · · _..:ı·ıece1ct1'• yucu ar musa a asın a .rıncı gelenlere hediye cuı 

. 
OKUYUCULA. RIMIZIN iŞTiRAK ŞARTLARI ,,, .. 

ızo ol\I ol· 
- KURUN Gazetesile neşretmekte olduı:umuz kuponlar 1••111 ilıı 

b • .. . . d ~ ı~rnatı11 ~· S en son on eş gun ı~ın e. aşagıda istediğimiz ma u Jtıfl"" 
d ~ b' k. - ·ı b. J'k b. 011 • ugu ır agıt ı e ır ı tc ız~ gönderilmiş olacaktır r•· 
gelecek mektuplar müsabakaya iştirak ettirilmez. aJ11 bir 1 1ıt 

2 - Okuyucularımızın biriktirdiği yüz yirmi adetten ibaret dt 0 tar• çir 
kım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika ra ~ııe ,it dl 

1 b. · • · • · • k 1 • ki11e•1 

ya nız ırısıne ı~tıra o unabılir ... Her iki radyo m8 dır· 
sabakaya girmek için iki takım kupon göndermek ıazıl11 cJır: 

3 - Kuponlarla gönderilecek kağıtta şu malumat butuıırnalı 
A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 
B
C-

Senesi. 
Lamba adedi 

D - ·Kendi adresiniz. ,. 
ıar fa 

,,ıc• . ;11'' 4 - Müddeti içinde gelen cevaplar tasnif edilecek hangi ı1'l ~ b':-.· 
la rey alırsa o· markayı int:hap eden okuyucular arasın.d• r1d1" 

1 k b
. . . • erık• 

ayrı aca tır, :rıne hır Avrupa diğerine de bir Aıl'l 
kinesi hediye edilecektir. iti,,,.. 
Eksik kuponlarınızı gaze!emiz fdare• 

E - Markanın ismi. 

f edarik edeblllrslniz · ~ 
Kuponları biriktirmeJ?i ihmal etmeyiniz. :;Y" 

• VAKiT Propııi• 

. ıuıuHıuı~ıııııııfııııııııııuııwııı~IHl~lflllll~.-ı!'nnıuuuıııumııııuııııııııııı1111111N 
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inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
500 ton çavdar sapı İsteniyor 

P~abahçe fabrikamız ıhliyacı ıçin Ş:ırtnamesindcld \'asıflarn göre [:00 
ton çanlar sapı satın alınacaktır . 

1 - Sapların teşrinievvel iptiuc.smdap başlaın:ık üzere azami dört ay zar. 
fında fabrikaya teslimi f'neşruttur. 

2 - Talip olanlı:ırın yüzde on beş teminat akçasilc • bcrabrr \'C 7 ; Ifazi• 
ran/937 tarihine kadaı İnhisarlar Umum Müdürlüğünde müskirat muamc • 
Iİlt şubesine müracantla teklif meklaplarını vermeleri. (:Jl~l) 

~TÔRKIYE i.S BANKA~\_______. 
"---- ~ 
~ Z AY t 

., ~'İtcjcn aldığım 1932 No. lı / alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
ltakasını kaybettim. Yenisini Kir4<or Zaduryan 

S&hlbl: ASIM US 

N"rlyat DlrektörU: Retllc Ahmet Seven&'ll 

ATEŞ üLKESlNDE -::_ Büyük. -~ey~ hat kitnb~ 049 uncu -numaradanberi devam ediyor. Almancadan çe~iren : Damar Arıkoğlu. 

lak bir o tarafa, bir bu tarafa eal
tnıyordum. Yalçın kayaların ctra
t~~da sıçrıyan geni~ kıvılcımlar gö-
llli.iyordu. 

Durgun hava içinde keskin ıslık 
".~ düdük seslerine benziyen gü -
t~~ltülcr arasında gayet aşikar gÖ· 
>'1.tncn kırmızı bir duman dakikalar· 
ta dalgalanıyordu. Bu muzlim ge
~ecc derin uçurumlar ve r.ulforlar 
a~asında sanki cehennem z;bani1eri 
~0tiinmez bir yıldırım sür'atilc ya • 

1tndan gelip geçiyorlardı. 

~ kıstı fasılalarla devam eden bu 
Alıcle tahminen on dakika sürdü. 
h tkadan öyle bir kuvvetli zelzele 

8 lls~lc geldi ki kısa darbelerle birkaç 
Y~~k1Ye devam etti; herhangi bir bii -
b lt şehri bir lahzada ankaz içinde 
öıt~knıağa kifayet ederdi. Çadırımın 
lahllnde :zorlukla teneffüs ederek si
d' 11lıa dayanmış vaziyeti tetkik e
t~Yor, T\cticeyi bekliyordum. Tek • 
~ t tahtelarz gök gürültüsüne ben -
~jeıı bir sesle kuvvetli bir sarsıntı 
aalfa oldu. Gördiiğüm kayalar hep 

aıııyordu. 

tn Artık bacaklarım üzerinde dura
~ a~ bir hale geldim ve dizlerimin 
D~Ctinc. gayri ihtiyari <:öküverdim. 
ç rrnaksızm yalpa yapıyordum, 
~~\·rernde herşey döniiyordu. Köpe-
8~~ sarsıntıdan bir metre kadar yük
ttj ~c atıldı ve denilip yanıma dii§· 
~· .Cok yüzü keskin bir ateşle ü
tı tı~den geçiyor ve ayın yer yüzü • k: g?~derdiği solgun ziyası tıpkı bir 

n ıçıne batmış gibi ~öriinüyordu. 
l'"t~Ylc St\ndmı ki artık hcrş~y niha
cl~ ulmustur. Sanki yer kendiliğin
Yo tıdaçılıyor ve bizleri yutmak isti • 

t ll. 

ATEŞ OLKFSlNDE 

Darbe darbe üzerine takip edi • 
yor; ağızdan ağıza derin iniltiler 
dört taraftan duyuluyor. Son derece 
korkunç bir dakika idi. Maymunum 
la birlikte çadırımın arkasında tenha 
bir yerde uyumakta olan Mihlord: 

_Büyük bir felaket içindeyiz; 
bütün ~eytanlar ayağa kalkmış dans 
ediyorlar!.. 

Dedi. Ona cevaben: ··su vahşi 
dans biraz sonra bitecektir." Diye • 
rek tekrar uyumasını tavsiye ettim. 
Bu vaziyetten korkarak uykuların
dan sıçrıyan zenciler deli gibi yük -
sek sesle feryat ederek gayri şuuri 
konusuyorlar \'e hiribirleri iizerinc 
di.işer~k koca bir küme t~kil edi • 
yorlardı. Bunları güçlükle teskin et· 
tim. Hayvanlara gelince onlar da 
iniltilerle sıçrayarak bağlarından kur 
tulmak istiyorlardı. Bu sırada iki de
ve yularını kopararak bo~andı. 

Develer boğazın cenup methalinc 
doRru kaçıyor. birkaç arap da bun
ları şiddetle takip ediyordu. Derhal 
takipçileri çağırdım. çılgınca koşan 
hayvanların pe§inden gitmek tchli -
keli idi. 

Şayed develer etrafta bulunan taş 
parçalarına çarparak bacaklarını kır 
mazlarsa nihayet sabahleyin tekrar 
onları elde etmek zor bir~ey değildi. 
Yarım saat daha geçti. sonra süku • 
net tekrar avdet etti, heyecan biraz 
~eçtikten sonra cesaretimizin yerine 
geleceğini ümit ediyordum. Yanm1 
daki sismoğraf aleti zelzeleyi biitün 
teferruatiyle kaydetmİ§ti. Sabahlr. • 
yin bu kayıtlan ehemmiyetle tetkike 
koyuldum. Aletim o hafta ir-inde 
mükerrer zelzeleler olC\cağını göste· 
riyordu. 

' ATEŞ OLKFSlNDE 

Milord ona derin bir mezar kaz· 
dı. Onu zehirli yılanlarile birlikte bu 
raya gömdü. 

Ak§am olmuştu; kervan gelmiş
ti. Ardar Milordu yamında görün -
ce hayret etti. Ertesi sabah tekrar 
dağların methalinde sürüne sürüne 
içeriye girdim, onu bir kere daha 
görmek istedim, önümde duran du
\'arı tetkik ediyordum, bu duvar kes 
kin sini bir uçla kaya üzerine da -
yanmıştı. Bu dıvarr dinamitle atmağı 
kararlaştırmı§tım. lki saat sonra di
namitin kuvvetli sarsıntısı ve gürül
tüsü azametli kaya parçalarını ke -
sif duman ve toz bulutları arasında 
havaya yükselterek çoliin sükuneti
ni ihlal etmitti. 

Artık buradan serbestçe \'c yu • 
karıya yükselmek mümkiin ulacnk
tr. 

Araplarrm dinamitin atılmnsını 
biliyorlardı. Çünkii dağlık mıntaka
da nerede bir mnniye tesadiif eder· 
sek bununla h~rtaraf etmiştik: fa • 
kat siyahiler bilmiyorlardı. Kaya • 
larm gürliyerek yıkıldığı ve parça -
lanan ta§ların toz ve dumanları bu
lut gibi semaya yükseldiği sırada hiç 
bir zenci ortada görünmüyordu. Hep 
si f claket korkusu içinde feryat ede
rek sevgili şeytanlarına yalvararak 
uz.•kta kum tepeleri dışarısına firar 
etmişlerdi. Ardarm yardımile on • 
ları buluncaya kadar epeyce vakit 
geçti. 

Ardar bu kaçakları geri getirdiği 
zaman karşıma gelir ı;:elıncz hepsi 
birden yiizleri müthiş bir korkıı İr'İn· 
de kendilerini yere attılar. Bu ko
nı~dyaları ben sevmezdim; fakat ne 
Ç<\reki bazan böyle yapmak icab C• 

S1 

diyordu: 
Bu teşebbüsiimün sonunda yn 

muvaffak olmak, yahut mahvolmak 
vardı. Bu yüzden zencilere kuvvet 
ve kudretin elimde olduğunu gös • 
termek lazımdı. 

Onlar bende fevkalade bir kud
ret gör\.iyorlardı. Daha doğrusu ben 
onların "Beyaz allnhı'' idim ve işi -
me yarıyan bu itikatlarını bozma • 
ğa mezun değildim. 

Umumiyetle siyahilc yanıma so 
kulmağa cesaret edemiyorlardı .. zira 
elimdeki bulunan ateşten ve gö1: 

gürlemcsinden korkuyorlı:ırdı. Yıkı
lan kaya duvarları arasında yavaş 
yıwaş, ihtiyatla bir hayvan diğe • 
rinin arkasında olmak üzere ensiz ve 
ince uzun patikanın yukarısına doG 
ru ilerliyoruz. Yiikscldikçc yol da
ima snrp \ ' C dik g{iri.inmek!e bcrnber 
sol tarafımda aşağıya doğru diiz ve 
yalçın bir uçurum pcydn oluyor· 
du. 

Katırların ve ağır yi.ıklii dcvclc • 
rin kolaylıkla ilerliycbilmcsini temin 
etmek için birkaç zenci yıkıntı tnş 
tabakrJarını temizliyorlardı. fri \'e 
b\iyiik taslar giirliyerck derinlerde 
suktlt ediyordu. füı şekilde yukan 
tırmanmak müşkiildü . Koyalar altın 
da imtidat eden bu keçi yolu daimn 
dik yokuş lıalinde başlangıcında iiç 
metre bir genişlik nrzederkcn ba -
zen de iki metreye kadar darlaşıyor· 
du. Bu vaziyette altı sat devam e· 
den tırmanmadan sonra bin metre 
irtifaa vasıl olmuştuk. Ben kervrı· 
nın öniindr: idim: Ardar da nihaye -
tinde bulunuyordu; yoluna devam 
eden kotarımızı bazı zamanlar bir 
bakışta tamnmcn görmek m\jmkün 
olaınıycırdu . Bundan başka da yol 
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KUMBARA BIRE, 
1000', 
VERENi 

~====~~~~~~!!~!:!!!!!!!~!!!~!!!~ ~p~I 
Muhammen bedeller! ile miktar ve vasıfları aşağıda yaıılı 4 g~ 611nıı 

artesı .,- ·ııııı' 
ıve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 7.6.1937 paı ı1' ekf1 

• 

I da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından aÇ 

satın alınacaktır. kanıl~ 

B • · k • · 1 · h' ı d ıninat ve ra u ışe gırme ıstıyen erın ıza arın a yazılı muvakkat te 01J 

TARLADIR 
yin ettiği vesaik le birl:ktc eksiltme g:inü saatine kadar komisyona ıaıalıtad1 

1. d B . . · k dağı ti azım ır. u ış: aıt şartnameler komısyondan parasız olara 26 
·ı,aret 

1 - N.K.B.A. kablosu, kofrc stohlpanezer boru ve sairedel1 1 vak~at 1' 
elektrik malzemesi: Muhammen bedeli 2537 lira 84 kuru~ ve ınu 

Her nevi 
K 

.. ı'/.4.. .... 

LOK!\IAN llEKDI 

Dahiliyı Mütehauııı 

190 lira 34 kuruştur. btd' 
ınınen 

2 - Muhtelif eb'atta 1135 Kğ. 248 metre baku boru ınuha 
liıa 85 kuruş ve muvakkat teminatı 125 lira 39 kuru§tur. JO • 

60 ve • 
3 - 108 adet ambuvatmanlı dökme boru 80 X 3.5, 5 ad:~ 

7 
adet 

mi m lik Vana. 3 adet 60 m/m lik fılan~h dökme boru dirsegı ınu"a~k' 
fılançlı dökme T. muhammen bedeli 1429 lira 10 kuruş vt 

minatı 107 lira 19 kuruştur. ,.,~• 
• ve rıııı 

4 - 50.000 kilo hurda dökme = muhıımmen bedelı 2500 tıra (2870) 
minatı 1871/2 liradır. 

. . eb'adı vt " 
Muhammen bedeli 995 lira 25 kuruş olan aşağıda cınsı h'di natıı 

yazılı bir gurup malzeme muk'avdenin feshi dolayısilc ınüteah b;nası d•~ 
bına 7-5-937 pazartesi günü saat 10 da Haydarpa~da gar. girdle~ 
komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu .'ş: ve~ailıl' 
lerh 7472 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ctıığ 
te eksiltme günü saatine kadar komisyona mür~caatları lazımdır. ııır· 

- ırnakta 
Bu işe ait şartamelcr komisyondan parasız olarak daııtı bl t' 

nııı •0 1 1 - 7 50 kilo demir tel l, 2, 5 m/m lik. ı 000 kilo tavlan tik "' 
l ,2 m/m lik. 3500 kilo galvanize adi de mir tel 0,50 • 3,10 rrı/rtl ~~ 
galvanize bağ teli J/2 - 2 mim lik (2871) , \ 

de~· 
Islan bul Telefon Dlre"tnrıO,td~" ~· ~c 

idare ihtiyacı için muhtelif cins ve cb'adda 13 kılern kUrJ o; 
tosu kapalı zarfla eksiltmeye konulmu} tur. -reJefoll 

Eksiltme 12-7-1937 pazartesi günü saat ıs de taunbul 
törlüğü alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

o )'rıclJr. Jt 
Muhammen bedel 20,000 lira muvakkat teminat 150 1 

• b'lir· t,.-
"rulc 1 l Şartnameleri ~alı~ma günlerinde levazım dairemizde ı0 cıa94 

bu tarihte en geç saat l 4 e kadar teminat paraJarile müracııtları. -

lstanbul Telefon Dlrekt6rlOjllPd;,, 
idare ıh ti yacı için muhtelif cinı ve eb 'adda 5 kalem food b01"11 ki ~, 

siltmeye konulmuştur. ~lf' 
~G A 

EmUlklnl eyi fiyatla satmak 
ve Kelepir emltik almak 

blcycnlcrin HiÇ V AKiT geçirmeden ~Azardan bııtıkB günlerde fıglccf n 11001'9 Eksiltme 13-7-937 Salı günü &H t ıs de !stanbul Telefon 
L 

M 
E 

IST ANBUL : Bahçekapı Sadıkiye Han 1 1 numa· 
raya müracaatları bu işlerini derhal 

temin eder. 

ıaat (2,5 tan 6 yaı kadar lstanbulda Ulvan 
yolunda (104 ı nun1Rrah husus1 ııahtneslnd~ alım 
bııstaıarıru kabul eder. Salı. cumıırteııt gUrı 

satım komisyonunda yapılacaktır. 
. 900 liradır· 1 

teri sabah "9..5-l2 .. mıatıett hakiki fukarayı 
Muhammen bedel 12,000 Jira muvakkat temınat .. "tebilır ( 

. . de goru .ı.rı 

T clcfon : 21168 
mahsustur. Muayenehane ve ev 
2::398. Kışlık telefon: 210H. 

telefon· Şartnameleri çalışma. günlerinde levazım daırenııı. "rac••V"' 
lerin bu tarihte en geç saat H e kadar teminat paralanle ınu işleri Biirosu ............................... , 

ATEŞ OLKESINDE - Büyük seyahat kitabı 1049 uncu numaradanlJeri devam -;diyor.Almancad;n çeviren: -~ar Ankoğlu. 
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üzerine düşmüş kaya parçalarını 
bertaraf ederek yolu açmak mecbu 
nyetinde kalıyordum. Üzerimize 
devrilecek gibi yükselen yalç:m kaya 
duvarlarında tutunmak için bir is -
tinat noktası bulamıyorduk. Beriye 
doğru üç yiiz metre bir çıkıntı ve al
tımızda derin bir karanlık uh-urum 
peyda olmuştu. 

Surada, burada sarp kaya kemer 
lerinin altından geçiyorduk. T arc:ıf, 
taraf dağ ve taş yığınları ne bir ot, 
ne de bir yeşillik göze ~rpmryordu. 
Bazan hayvanların yiiklerile geç • 
mcsi mümkün olmıyan dar yollar -
da yükleri indirip tekrar tahmil et -
ınck mecbur~yetindc kalıyordum. 
Petvasızc;a cesaretimin mali"ımat ve 
tcorübcsiz.liğimin neticesi olarak kıy 
mettar kervarumı böy1e dağlık teh -
likeli keçi yoluna sokmuştum. 

Bu vaziyete düşünce artık yapı • 
lacak ba§ka bir_şey yoktu; avdet 
gayri mümkündü, düşündüm, be
ni aldatan haritaları bir tarafa hıra· 
karak kendi kendime karar ver -
dim: Kiiçük bir tereddüt beni ölii
me süriikliyebilirdi. Her şeye ra'ğ -
men bütün zahmetlere katlanarak 
kurtulmak için ilerlemek 1aZJmdı. 
Bu korkunç manzara karşısında ga· 

yet şiddetle kumandayı ele .aldım. 
Dikkat ve teftişimde bir kaya 

burnunun dönüş maha1lini bila rnüş 
kiilat devemle tesbit ettim. Katırlar 
tehlikeli köşelerden emin olarak ve 
kolayca arkamızı takip .ederek ge -
1iyorlardı. Ayni ıekilde v.e surette 
develer de gelmekte idiler. Fakat bu 
•ırada bir deve dönemeçte yükile 
kö~eye çarptı ve bacakları iizerine 
düşiiP. kaidı arkasındaki dört hayvan 

da önde bulunanların üzerine çarpı
yordu. Bunların arasında sıkışıp 
kalan araplar ve zenciler sık bir kil· 
ıne teşkil ediyorlaröı. Dar patika ii
zerinde çökerek geviş getiren bu 
hayvanlar yo1un cnsiz1iğinden do -
layı ağır yüklcrile kendilerini ktıl· 
dırmnğn muvaffak oiamıyorhırdı. 
Bu hadiseyi geriden geri.ince alnım
dan s.ıkıntı terleri akmaP.a baş,a-51. 
Bu arada 'birden bire yiıksclcn ~rğ • 
Jık sesleri orta1ığı c;ınlattl: bir .ok in
san ve hayvanların korkunç urçu -
rumdnn aşağıya uçtuklarını gör • 
.düm, arlmlarmdan ytıvnrlanan ta~ • 
lrırm .gürültiisii araSTnda dü.,enJc.r 
bir saniyede müthiş derinliklerde 
kaybolmuşlardı. ATkamdan gden 
biiyük kafileden yükleriyle beraber 
sekiz devenin bir ..anda bu suretle u
çurumdan yuvarlandıklarını gördük 
ten sonra aklımı başmıa alarak g(iz
leriıni fal taşı gibi açtım: fakat yo
lun darlığı, yüzlinden hayvanların 
önünden geçmek imkansızdı, mua
venetten mahrum kalan fe1aketzc -
delerin vaziyet1crini görebilmcğc 
dahi muktedir değildim. 

Ardar kervanın nihayetinde ve 
hayvan1ann arkasında cmekliyerek 
sürünüyor, uzaklara ve ileriye doğ -
ru bağırıyordu, keskin köşelerc:!c 
her devenin yuları ayrı ayrı tutu'a
rak köşe dolaşılıyordu. Dev gibi 
cüsseli, yüksek cesaretli Mi1<'c<l 
burada mühim hizmetler görüyordu. 

Bu minvalle yavaş, ~·avaş yiık -
seliyor ve ileriye doğru yol alıyor • 
du. iki saat süren bu y.olcu)uktan 
sonra boğazın dar ve tehlikeli uçu
rumlanncian uzaklaştık. Bilahara yol 
geni§ledi. 

Akşam oldu, konaklamak için 

'ATEŞ ÜLKESiNDE 

bur.ası kafi derecede biiyüktü. Bura
dn bir gece 'kalabilirdik. 

Diinya yüzünde mevcut harita -
larCla .mevkii olmıyan bu adsız dağ
ların arası 'bi7jm için b ':iki bir fe -
1:1ket sahası oldu. Ken1anm sonu 
da geldi. Bir taş üzerine <ıturmU§ 
yeis ''c iztirnp İ!."İnde derin düşün -
edere dalmıştım. Ardarm yanıma 
geldiğinin arkına bile "'aramamış -
tn:n. Ardar beni ikaz etti, '.kendime 
:geldim. Ardar:m gözlerinden akan 
)'fl-s 1ar boncuk tııınesi 1libi eh resin • 
den yu:varlanıyordu. Ona scrduın. 

-Kaç edam .uçuruma dü~tü? 
- Yedi.() di, 'ki müslim '\'.e beş 

Sİ)"Rhi .••. 
1Bu s'öz kınş1sında ne <'evab vere· 

ccğimi bilemiyordum. Şüphe yok ·i 
hiç1're adamlar en az 'ki yüz metre 
derinliğinde olan bu yerde paTam 
parça ohmışlardı. 

Diişen ihl'lyvanlann yi.iklerinde 
tüfek takımı, ve bir icrslJl\ llflvayici 
zaruriycmiz bulunu}< rclu. Su g;bi 
d:ıc;J:k mmtakalaTda katırlarda düş -
me'k korkusu tiaha az olduğundan 
daima kıymet tar eşyalarımızı bun
lara yiikletiyon:h:ım, ev:w:loe .de -söy
le:liğim gibi 'tüfe'kler, cephaneler, 
dinamit 'çöl nak1iyatmda, sudan ıda
ha kıymetttdir. 

Uçuruma yuvarlanan a~am1ar 
benim uğrumda temiz, dürüst lıiz -
me'tlen1e fedavi can etmişlerdi. Te • 
cssürüm büyüktii. 

Ardar cok mutaassrp bir miis -
J;;mnndı, v'a'hşi !haY''<lnlar tarafın -
dan parçalanan bir müslümanm cen
neti kavbedc=eği itikatmaf\ idi. 

- Heıbabi, muvafakat edersen uçu 
ruma ineceğım, onları kurtarmak 

., 
. . d -·ı. 1 .. defncd~. açm egı cenaze crını .. ure . 
ığim:; develerin de yükÜJlU gc 
ıceğim. 

Dedi Sonra ilave etti: ...,:is• 
,dört w" 

- &na dört cleve ve tckf'I' 
lümım veT, güneı doğatkefl 
biz buradayız. ~r 

ÇRClrtlan kurduktan eoll1~ere1' 
ve dört arkada~ develere 
hareket ~ttilcr. }1etltf1• 

Dikkat ettim. Konak :f11;11t ;ki• 
de derin bir ıükunel varaı .• ..,~et 
ye doüru hayvanlarm gaY11 ı .• ttı " 

"' . · tBIV" Ç 
homurtulan ve zıncır 9ir ).:tı 
ları arasında uyandım· (;11\j!'. 

saat evd uykuya c:la1an1ılf'l(..,,,1 ço" 
de .kendimi çOk zinde ve ks ~tit." 
ralıat hissetmiıtim. Zir~ ro v.e )\iÇ 
madan kurtuhnuı gibiydift'I Sei~· 
bir r~hatsızlığım yoktu. ~ ~ • 
taphen, ma'kinasmı ince ~i t"r 
rine yerleıtirmiştim, alet ~ dJ "' 
kivi gösteriyordu. Va1Jta ~· 
p;r~aları araamda bu1uııa. ,_1i 1-; 
beş yüz kUomel!'e uzılkta ~ ~ .. 
aliyett~ müteaddit yana~~
dı, barometre sabit ıer ~ ~r rı 
de duruyordu. Bulund0 Oflaıı et 
den ayağa kalktım, çadıtli-~ı ~ .. 
dışarıya doğru 'ilerleditn· -~ -; ,, 
gece olduğu gibi gökün fi ~ 
fmda ateı çakan ıim~tet'~,.;~ 
mı saran maVi mehl.aP• ~ ... 
siyah ~1gelerini bayre\;., 'f J!,, 
güze11ik kinde gôsteriY "k~ ~ 
atta derin bir süku~et ~~ ·~ 
rüyordu.ı Yalnız bir ~· ~ -
kanatlarını yavaf ~ 9d rV 
üzerimClen uuklafrYordu~ _,;r 
dla ~ni olarak ayakla~_ı,~·~ 
sa bir yer deprcnmett ~ r.,,." 
gürültü duydum, aartJ11>k,. f!' 
etti. Durduğum yerde Y8 
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Janda~ma genel komutanlığı Ankara satınalma 

~llıisyonundan : 
:ıağıda yazılı iki çe§it eşya hiz.ılarınd~ gösterilen g~nlerde_ ka~alı :arf usulile satın alınacaktır . 

. l{aryola şartnamesi parasız ve fanıla şartnamesı altı lıra karşılıgında komisyondan alınabilecek bu eksilt. 
'l~lllek i.stiyenlerin !1izalarmda yazın ilk teminat sandık ~akbuzu veya banka. mektubunu ve şartnametle ya· 
"Glar içinde bulunacak te!.:lif mckt\.:plarını eksiltme vaktınden en az bir saat evci komisyona ,·edmiş olmala 

ihalesi Gün Saat 
~ (1374) (j)36) 
"'l'tl. 81 Miktarı fahmin bedeli Şart.name lik t.emim:.t 

Lira 
7250 

~ Lira bedeli 
t~fatıila 60 000 tane 120,000 6 lira 16/ 6/ 937 Çarşamba 10 
·~ ' 15 ~irkaryola 500~t_an __ e _____ ı_ı_,ooo _________ ,,.-___ o _________ ~ __ s_25 ______ ı_6/_6_/_9_3_7 ___ ç_ar_ş_a_m_b_a __ ~ 

~evlet Demir yolları veİ...imanları 
ışletme Umum Müdürlüğünden: 
t~5 ... ,937 tariliinden 16-8-937 tarihine kadar Hay:larpaşa - Adapa • 
• ırnit Adapazar arsında Pazar günleri için gezinti trenleri sefere konul-
~ liaydarpaşadan saat (7,10) da ve Adapazardan saat (17,00) de hareket 
~ cıııcr yalnız üçüncü mevki· arabalardan keza Haydarpaşa:lan saat (8,35) 
.:2a.rdan da saat (15,38) de hareket eden trenler birinci, ikinci mevki a -

'Gtı n. teşkil edilecektir. Gezinti trenlerinin bazı istasyonlara varış ve kal -
Ctı aşağrya dercedilmiştir. Muhterem halka ilan olunur. (3125) 

1. ci tren 
Varış Kalkış 

10,02 
1 ı.oı 
11.44 

ı 6,1 z 

7,10 
10,08 
11,06 

15,38 
16,18 

Durmaz 
19,40 

9.24 
10 00 

18,27 
19,26 

8,34 
9,26 

17,50 
18,37 

2. nci tren 
Varış Kalkış 

ı 1,48 
12,35 

ı 7,35 
18,36 . 

21,35 

8,35 

Durmaz 
11,58 

17,00 
17,43 
18,40 

(~~Cdiyeye bağlı hastanelerle diğer 
apalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo ekmeğe azami narh fiatı 

BORSA 
3 5. ç37 

Ulz.&lanacla )'ıJdı:.r ltı&n·UI olaabr, DM 
ttllde wuarude J0"'1tlndlr. Kakaml&I 
~• it ele kap>llllf ,..,,, fl,y•Uarı 1.11' 

PARALAR 
• ~terltıı 
• Dolar 
•Frank 
0 Uret 
• Belçika P'T 
• Drahmı 
• tavıçre Fr 
•Leva 
• Floı1ıı 
• Kroıı Çek. 
• Şll1ıı Avut 

G2i
t2G 
ll3-
12.) -
b4-
:2;! 00 

{17t.l 

23 -

66 -

23-

Pezeta 
• Mark 
• zıou 
• Pengo 
•Uy 
•Dinar 

YeD 
•Kron llveç 
• Altıa 
•Banknot 

:.18 ·-
23 -
24 -

l•-

3:? -
1~2 -
2~ 

ÇEKL&R 
• L.oııcın G!hl • • Viyana t 202.> 
• NeyYOraı o,i860 • Madr10 ıs a7a2 
• Par1.1 17 667.> • Berlla l t1620 
• lııltllnc t• 93!:1'2 • V&J'IOft 4 163.l 
• BrtıkMıt 4 6i2:> • BuCSapettt 8 9ii6 
•Atın. ı;; 30 • Btık:r.. 1080075 
• CeııeYre ıuws • eeı(r&d M oo.> 
• Sotya 63 897:> • '!ollobaıD.* 2 7U3 
• Aıbte.rcsam l 43 • uoeıron 24 03 
• Praa 22.on;; • BtollltOI• s 0982 

ESHAM 

lş Bankıt!J 9 90 
Anadolu -

R.eJt -
,tr. Rayr1y -

Uerkez Rluıtı 88 2:> 
U. Bfırorta -

Bomunu o_ 

•tlkrazlar 

l'r&IDY&1 
•ÇlmeD\O 
UtıJOD Del. 
.e-ır Del 
Balya 

l863 

.-
ı,&rll 111. ICP.8 -

T~letOD 

Tahvlllar 
• 1931 T.Hm. J 10 Claktrüı -

• • • D 18 80 b'amv&J -
• • • m ıs o:> RıJıtnıo -

c.tULoaııııt 19 72 • AUdOlo ' 'o -
•Ereeni tauk ~ - • Aıılldoıo o 40,-
1921' #. U 00 Anadolu m • 

• s. Erzurum oo • Mtimtull A u 50 

~!tur. Listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 
o~ 937 pazartesi günü saat ıs de aaimi encümende yapılacaktır. istekliler 

~k· lı kanunda yazılı vesika ve 3682 lira 14 kuruşluk ilk teminat makbuz ve
~c tubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı 

•aat 14 de kadar daimi encümene vermelidirler. (B.) (l056) ------------~-_. 
Senelik ilk teminatı 

muhammen kirası l<~p .. 
l'ııııd tün.~n Kadıköy iskelesinde 3 X 6 
~ a dukkan. 

C}'o•1 lar g Un;:la Tarlabaşında 49 No. lu ev 240 
lrc ınYede Emirgan caddesinde 7760 
() lllurabbaı tarla · 

ttak'· 
lt~ı 0Yde Cavitağa mektebi. 

~ ij0. 
1~1oğ~unda Keçecipiri sokağında 

'h u dükkan. 
~r 
~ ~~Ptc camii kebir mahalll!sinde he· 
~ lıcı~bcttin mektebi 
~ rrtı ıktaşta Sinan paşa mahallesinde 
~ lıı 11 _~okağında üstünde bir odalı 9 
lı ılı.ıkkan. 

~ C}'lc b 
•}'c r cyinde 3-5 No. lu eski Ha-
U,k.?1cktebi. 

840 63 

18 

40 3 • 

60 4,50 

24 l,80 

72 5,40 

48 3,60 

60 4,50 

'tıı ~darda ı 3 No. lu Hayrettin Ça • 
'i c tcbi. 30 2,25 

le llkarıda semti, senelik muhammen kiralarilc ilk teminatları · yazılı olan 
• tıt a.t 938-939-940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı a~rı kiraya verilmek 

~ Çık artırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunma:lığın-
~ lt~~~lığa çevrilmiştir. Şartnameleri levazım müdürlüğünd~ görülebilir. İs • 

3? ~ 1la.larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10-6 
tq trşcnıbe günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3182) 
1ı~ i s· Cinsi Beherinin muhammen bedeli lk teminatı 
"O l'ttkcci - Bakırköy otobüslerine bilet) 70 lira 20 K. 
'Oo }taksim - Yenimahalle ., .. ) 3 kuruş 25 santim 

0 cresteciler - Eyüp ,, .. ) 

Oo 

I~ 'illta . . 'it ~lıl tr.:ia cinsi mikdarı ve mu ham men bedeli yazılı olan bılct açı~. e.~sıl~~e 

CUllA C.'unlarttıaı 

Takvim -4 Haziran s Haziran 

======14 R. evve
1 .S R. evvel 

Cllıl dotufa 
GUn batıfı 
Sabah namuı 
Otla namazı 
Ddıı& nauıuı 

ftlm cec:eo ırunıen 
TıJm kıı.IAD ş:1tnıen 

429 429 
!9.~6 19 37 
3,10 3.1\l 

1212 121i 
16,12 16 12 
19,:-16 1937 
~( 3b 2!.36 

2 l~ 2.I.3 
l~ 1 :56 
210 209 

i RAö'YO : 
·~=== Programı -·- , 

4 Haziran 931 Cuma 

öCLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 Pllkl& Tllrk musiklm. 12.W 
Ha,-adiJı, 13,05 Muhtell! plAk neşriyatı. H,00 

Son. 

AKŞAM NEŞR1Y ATI: 

Saat 18.30 PIAkla dans muınki~. 19.30 
Radyo fonlk komedi (Bir u·uç ateoı. 20.00 
TUrk musiki heyeti. 20.30 Ömer Rıza tara· 
tından arapc;a söylev. ~0.45 Vedia Rıı.a ve 
arkatlaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayan). 21.15 Orkestra. 

Sa.at 22,15 Ajans ve borsa haberleri ve er
tesi günUn programı. PIAkla. ııololar, opera 
ı:e operet puc:atarı. 23,00 Son. 

11 - KURUN 4 HAZtRAN 1937 
-- - . 

• • ... ' l.• .... • • ""' 1 

. ' .. -

SATILIK, KiRALIK 
Müteferrik ve 

EV, ARSA, 
saire 

SATILIK ARSA 
3 - Kuzguncukta Gazhane adile anı· 

lan etrafı duvarlı ve mütearldh 
ağaçlan ve suyu bulunan bir arsa 1 

ehven fiatla satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 

4 - Beyoğlunda İstiklal caddesine ya· 
km Bekar sokağında 10 numaralı 

9 odalı bahçeli ve ayrıca çama~tr· 
lığı ve çamaşırlığında iki .:ıd:tyı ha
vi kagir hane satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 

s - Çemberlita~ta Peykhane cadd~~in· 

d: kagir 18·20 odalı iki kap 1ı dört 
katlı apartıman tertibine dveriş'i 

ve hali hazırda dahi müfrez rlairetc. 
ri havi kagir hııne çok ucuz satı 

hktır. 

SATILIK KAGlR iKi EV 
10 - Şitlide Şifa yurdu civarında 3 

katlı beşer odalı bahçe terkoı ve 
elektriği vahi i~i ev çok acele sa· 
tıhktır almak istiyenlerin. 

SATILIK MOFREZ ARSALAR 
11 - Maltçpe il: Bostancı arasındaki 

Küçükyalı istasyonu ittinJindc 17 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 • 
ar~ın fiatlar uygundur. 

SATILIK APARTIMAN 

12 - Arnavurköyü ile Bebek arasında 
Vezir köşkü sokağında iki daireli 
biri üç ve diieri dört odalı bahçe 
hamam suyunu havi apartıman a· 
cele satılıktır. Talip olanların. 

SATILIK KOÇUK APARTIMAN 

14 - Arnavutköyle Bebek arasında 
ıokak içinde ve içinde dağ auyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda • 
Jı hamamı havi apartıman satılık · 

tır. Son fiyat 5000 liradır. istek . 
Jilcrin servisimize müraciatJarı. 

SATILIK KAGiR KONAK 
16 - Nipntaıında birinci sokakta on 

bet odalı Marmara, Boğaza, Ih. 
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fcvkalid:ıi ve a· 
partıman tarzında taksimatlı, ha· 
vagazı terkos, elektrik tesisatını ve 

vasi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları. 

SATILIK AHŞAP HANE 
17 - Maçkada aktar sokağında altı oda

lı ve bahçeyi havi ahşap han: 
2500 liraya acele satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları 

SATILIK EV ARANIYR 
20 - Fener yolundan Bo-rtancıya kadaı 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat· 
mak isteyenlerin ıon fiyat ve eve 
dair izahatlarile servisimize müra . 
caatları. 

ACELE SATILIK KAGiR KöŞK 
21 - Erenköyünde eski istasyon ciya 

rında 6 odalı kagir iki buçuk dö • 

nüm bahçe içerisinde birçok meyva 
ağaçları ve üç yüzü mütecaviz seç· 
me asmayı havidir. Fiyatı çok ucuz 
dur. Arzu edenlerin Scrvi!!İmlze 

müracaatları. 

CiHANGiRDE SATILIK ARSA 
22 - Beyoğluna yakın bir yerde 4 met• 

re yüz 12 metre derinlik maktuan 
1000 , liraya satılık arsa talip olan• 
ların Servisimize müracaatları. 

SATILIK KOÇUK ÇiFTLİK 
23 - Erenköy Bulgurlu şosesi üzerin

de yüz dönümü mütecaviz kriz
me olunmuş araz:si derununda 
müteaddit kuyuları ve havuzları 

ve Marmara denizine nezareti 
bulunan köşkü ve eşcari müsmi
re ve gayri müsmiresi bulunan 
küçük bır çiftlik ehven fiyatla sa
tılıktır. Talip olanların Servisimi· 

ze müracaatları. 
SATILIK YALI ARSASI 
24 - Üsküdarda Şemsipaşa nam ma

halde Direkli yalı arsası namile 
maruf iki bin beş y:.iz metre mu· 
rabbaını mütecaviz ve kırk met· 
reden fazla sahili bulunan bir ar
sa derunundaki köşkle veyahud 
ayrı ayn satılıktır. Görmek için 
VA KIT Propaganda servisine 

müracaat. 
SATILIK EV 
25 - fstanbulda Topçularda Ramide 

Yeniyol 5-6 numaralı kışla ar· 
kasında dört odalı ayrıca iki o
da. tatlı kuyu suyu, iki dönüm 
bahçe, içinde muhtelif meyva a· 
ğaçlan. 1500 liraya satılıktır. 

Müracaat: Mahmutpaşa Çık· 
maz sokak N o. 6 Bayan Seher. 

(V. P. 1444) 

iş ARIYOR 
26 - Dört sene gümr:ikte, altı yıl 

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

Verilecek ücret ne olursa kabu· 
le hazırım. 

Adres: Karaköy Necatibey 

caddesi 222 No. da Şerafcttin. 

iŞ ARIYOR 
27 - Resim, afiJ ve saire işleri yapar. 

Güzel sanatlar akademisi tez· 
yini kısmından 2024 Reşat Er
leş. 

ARI KOVANI ARANIYOR 
28 - Satılık fenni arı kovanı, kalıp 

peteği, ve petek kalıbı olanların 
biçim ve fiyatını servisimize bil
dirm~leri. 

SATILIK OTOMOBiL 200 URA 
29 - Takside çalı~ır, hususi için çok 

elverişli az benzin serfcdcr, las. 

tikleri iyi bir halde. 

I~araköydc Şal ~nzin deposuna. 

müracaat. "V. P. 1458., 

Bunlar: almak veya satmak istiyenlcrin ve bu işlerle alakadar olanların 
Ankara caddesinde VAKIT Yurdunda V AKIT Propaganda servisine müracaat-

\arı. 

Mühim kolayh~lar 
Aşağıdaki hizmetlerden birine 
ları olanlar. 

Bir Telefon 
Bir mektup 

ihtiyaç - ~ Bir Kart 
Bir adam göndererek 

veya b:zzat gelerek 
temas etmelidirler. 

servisimizle 

VAKiT PRO.PAGANDA 
• • 

SERViSi 
Okuyucularımıza hizmet olmak Ü· 

zere aşağıdaki hususlarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
düşı:.inüp halledecek, işlerini görecek · 

5 - Otomobil almak satmak veya i~ • 
letmek istiycnler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 

ettirmek istiyenler. ~liıc llıttşlardır. Nümune ve şartnamesi Levazım müdürlüğünde gorulebılır 
't ~kt ı4'90 numaralı kanunda yazılı vestka ve hizasında gösterilen ilk temi-

~buz Veya mektubile beraber 15-6-937 salı ı:ünü 14 de daimi encümende 
lrJırlar, (B.) (3128) 

. ~~ce Sulh Hu~uk Haklmllllnden: 
\ıtıı li ı~c hazinei maliyesine izafeten dava vekili Sabri Bacalan tarafından Li 

- F azil çil ilacı ~ :i~ Mobilya, eşya vesaire satmak ve· 

s ·zi 4i.il va lekelerden ya almak istiyenler, 

kurtar1r. , · 2 - Katip, muhasip, hizmetçi. aşçı, işçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan· 

7 - Tercüme ettirmek veya tercüme· 
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre• 
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN • 
DA SERViSi) nde bu ijlerle meşgul 
olmak üzere ayrıca bir büro vücuda ge· 

tirmişt'.r. 
• ~ a.ı~a.nı nahiyesi eski belediye reisi Reşit oğlu Ali aleyhine açılan çekirge 

11~ CdiJtı bedelinin tazmini davasından dolayı Li:e sulh hukuk mahkemesinde 

\ lı.ıııccn Alinin ikametgahı meçhul olduğu ve gazete ile !davetiye ve gıyap ka
\ ~ ~ n tebliğ edildiği halde gelmediğinden gıyabında yapılan muhakeme so-
11 ~~h '-'~ edilen Re§it oğlu Ali tarafın dan noksan iade edilen otuz iki adet çin-

'.8i ~il bedeli olan otuz iki liranın on beş lira altmış dokuz kuru~ m~.sarif 
~ ~9 uı harçla birlikte kendisinden tahsiline temyizi kabil olmak uzere 

1 
bt 3~ gİinünde (6) sayı ile karar verilmi~ olduğundan dava edilen Alinin 

tcq~rı tazete ile ilanı tarihinden itibaren sekiz giln içiıde temyiz yoluna ı 
ctıncdiği takdirde hükmün ka f ileıeceği ilan olunur. ( 3184) 1 

«lJRV!V doktoru 
Necaettln Atasagu ı 

Her gün 16,30 dan ZO ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlarında dairt 
2 numara 3 de hastalarını kabul edet 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kzdaı 

muayene parasızdır. 

b~ I 

3 - Kiralık, satılık ev, apartıman, dük· 
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki· 
raya vermek. Almak veya satmak is • 
ti yenler. 

4 - Ders vermek veya almak istiyen· 

ter. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt üaeti alır.

maz. 
Vakit Propağanda Servisi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. 1atanbu1 
Poıta kutusu 46 Telefon 24370 
Telgıraf: Propaganda Vakıt 
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·bak 

Müsahakamzza iştirak etmekle mükemmel iki . 

adyo akinesin sah p olabilz i iz 

• , ~ 

Gazetemiz, radyonun bütün dünyada aldığı büyük ehemmiyet 
üzerine en iyi radyo markalarını okuyucularına tanıtmak için 
açtığı müsabakaya devam ediyor. Mütehassıs bir heyet hu
zurunda yaptlacak olan müsabakamızda okuyucularımız hem 
en vazıh ses veren radyo markalarını tanımış olacaklar; hem ı 
de en güze,I iki radyo makinesini hediye olarak alabileceklerdir. 
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İç sayıfalarımızda neşrettimiz .izahatı okuyunuz 
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