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Dün Büyük Önderine Kavuştu 

ı ·· liık, lstanbul sularında misafir Emirle 

o,,... .. . 
1( giisteriler arasında bir hatırlayış 

~ ---- -- --------
~ yıl fuSılayla söy-
" ıenmış lkı söz 

11 h asırlık Türk vatanı hiçbir nevi 
esa t l 
1 

re a tında bırakılamaz. 

111atayı istiklaline kavuşturmak benim 
~11'1lus ve şeref boıcmudur.Bunu muhak
lt ak ifa etmeliyim. Yoksa Türkiye()um

~tu "'iyeli Riyaset makamında duramam. 
~i ~Ul ~~~- senesi .?aziranının ğe ba,Jamııtı: 
~l'ıb tıı..ıdur. Ataturk bugün - Hatay zaferiniz mübarek ol-
\~ İtıkl~ geldi. Bugün Ata- sun. . 

1ttıİf ıl~p tarihi içinde lstan- Bu millet sesi lıtanbula kadar 
'lt.rıbtıın onuncu yıldönümü- her durakta ve lstanbulda gittikçe 
~~ a .. ul halkı bunu büyükse· artan, İstanbulda yalnız ses, söz, 

~~i. 03lerilerle kartıladı, ka- halinde kalmayarak büyük halk 
l.~l~t~ tezahürleri ile teyid olunan bir 
~llb jn senedenberi her se- mana ve manzara halinde tecelli 
\ l~İrıu e. gelmektedir. Onun etti. 
~İiat dC:ki lıtanbul heyecanı- O halde Atatürkün lstanbula 

tU er1ıierini unutmuf deği- gelişi dolayısile görülen milli ha. 
~ 'tt. ~ ıtanbulun ruhi hale- reket, heyecan sebebini Hatay mu· 
f'tdu~1 Yukarı aynı co,kunlu- vaff akiyetinin Tiirk milletinin şu. 
~~ ... ~ '' b urlu anlayışı ve takdirli neticesi 

~b\l~e ehi ne olabilir? olarak kabul etmek hiç de yanlı§ 
~İth·)ular Atatürkün lstan· bir hüküm olmaz. 
\ l~~n onuncu yıldönümünü Bu satırları okuyanların muha-

dil'? ak için heyecana gel- kemesinde derhal bir sorgu belire· 
~ İf Ugünü tarihi bir gün ceğini sanırız: 
ı...'tiht'tt Üsküdarda olduğu - Hatay mesele'iİ cidden mühim 
L,..._le .. ~ de mahallesinde, evin bir mesele mi idi? Bu meseleyi hal 
\. 'tıd1 •aYmakla meıgul in- letmek için Bütün Türkiye cumhu
,, tr olduğu dütünülürse riyeti devletinin varlığını ortaya 
~ \te:ları söylediğimiz yön- koymak lazım gelecek kadar mü· 

,._ tl)d ' .. bu makamın aydınlat him bir mesele mi idi? 
S!~l'ık~gu kati olarak bilinin· Bizim bu suallere karşı Türk 
~.1tıı h· İstanbul gösterilerinin mi1letinin ne gibi ilmi ve tarihi 
\;~ tıok);iın İ§aret etmek iste- tetkiklere müstenid cevaplar bul
~(ı b' la ile ilgili bulmak duğunu ihtisas etmek ve onu izah :\ '- h lojik olur. etmek mümkün değildir; yalnız 
ı ı.kutı 1 u İstanbul duygusu derhal intikal ettiğimiz bir vaziyet 
'~lıtı 3 sene evvel Adana da vardır. O da sudur: 
~~~lcı.r lnatem elbiseli Hatay _ Türk milleti Hatay meselesi 
l~ "erd~~. bütün Hataylılar üzerinde kendine kayıtsız ve şart
• ','l\~kt •gı sözün tahakkuku- sız emin olagelmekte bulunduğu 
~~~'-de e.rı hasıl olan bir heye- bir adamın ai?zmdan on üç sene· 
11

" ç~' tni idi? ? lik bir fasıla ile iki söz ititmİf bu-
~~:tıl)~nkü Atatürk Ankara- Iunuyordu. 

>, it t a yol alırken daha On üç sene evvelki söz şu idi: 
~, ~e :~1nda kendisini kar 
~ ltıde11 R~rlayan geniş halk 5/ VI/937 

t'll ~ bl U~ük alkıılarla bo- Hakkı Tarık US 
1 erı ve ıözleri ititme- (Sonu Sa. 7 Sü. 3) 

birlikte kendisini sellimlagan deniz ve hava kuvvetleıini seyrediyor 
- AtatUrkU kartılama merasimine alt yazı 7 ncl sayıta mızda -

ispanyaya yeniden 

italya 
Takviye kıtaları 

Almanya 
22 harp gemisi 

gönderiyor! 
Paris, 5 (A.A.) - Gazeteler, İı--

l 1 ' . 1 panyo yangıuını aza tnını ... ıçın yapıl- ı 

makta olan gayretlerle bilhassa mıT 
gul olmaktadır. 

Pelit Pari ien µ;azetesi diyor ki: 
Y ahancı giiniill iilerin geri çağrr-ıl-ı 

ması e~as hedef olmakta ele, am et
mektedir,. Fransız , ·c 1nı;iliz diploma- • 
silerinin hu he,Jr.finr. her ne pahası
na olursa olsun 'armnk la·ı.nndır. 

Echo de Pari~ j:ll7.C'tes; <I iyor ki: 
Mukabelci hilmisi)j en uf ak tNl

bir olarak telakki <'den;\ hnanya. Pa
ris \"e Londran ı;ahuk almacak 1-a
rarlara t-evk<'tmez.-~ hugüukii teklif· 
ler ~ayanı rnC'mnuniyet telakki oluna- c 
hilir. E~rr J\lnıınıyanm i:tNli~i tod
hirler Almeria hoıııhardınıanı kahi
linılen ise lıittahi hıınn mm af nkat ~
deıniyere~İ7.. Rııgiinkii konu~ınalann 
nf'tirc"i Rcrlinin hattı hurı k<'tinr lıa~ 
lulır. Çiirıkii lıalya. Dcul!l(•lılanı) hom 
harclmıanr lıaılise. ine mii-ahih ha .. la 
hir lıaıliı:ecle ele C'' l"lr.e i .. hat r.tmi~tir Dün Atatürkü karşılamağa gelen biiyiik halk küt!esindcn bir söri!nt.:1 
kikendi~i faal hir rol alın~rnakta '<' --~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-

yalnız Rcrlinin hareket tr~ehhii .. leri
ne pc) re\' olmaktadır. 

f;FK iRT UMUM/l'El'I GAU~YAıYA 
Gfı:Ti RMEK Mİ ISTİYORl,AR? 

Berlin. 5 ( J\.A.) - H :ıvas ajan!lı· 
mn nıuhahiri hilıliri,·or: 

Siya..;j malıf illrr. ·1 ngi iter<? taraf m
dan yapılan teklifleri mfüaid hir .,e
kiltlc kar;;ıJnmaını .. larılır. Hu mahriı
l<"r. hn t;kliflcrin• yarım teılhirl r
d<"n iharct olclu~u , ~ tek Et ı•dilrı~ te

minatın ıla kifn-.ct ettıncdiği kanaa-
tindcclirlf'r. -

,\lrnanya. şiınıli meşru miiılıtfaa 
hakkını i .. tİYor. clenmektr \ 'C Alman 
aıniralli~ini~ lspanvaYa kontrol için 
Mzmı olchı~ıınnn iki mi li 11eıni 11iirı-- "' '"' .., 
ılcnli~i iJa, c cdilnı<'ktcclir. 

Alınan rnathnatının vaı. ıları , ~a
(Sonu: Sa. 4 ·sa. 4) 

Dün akşam~i güreşler 

Mülayim Bulgar peh0 

livana peseffirdi 
Günlerdenberi dedikodusu ya

pıl:ın güre~ler dün akşam saat se
kiz buçukta başladı. Taksim stad
yomu çok kalabalıktı. 

Sekiz buçukta ringe çıkan gü· 
reşçiler halka takdim edildi. Bun
lar Bulkumar. Bulgar pehlivanla· 
rından Girndli Ormaniski, Y orgi 
Yuvanef, eski Türkiye ikincisi 
Cemal, ve Molla Mehmet ve Mü
layim idi. Hakemler de eaki peh-

livanlardan Rahim, Abdullah p:~i 
livanlardı. 

Uk olarak Molla Mehmetle Y oı
gi Yuvanef ringe çıktılar. Bulgar 
kilo itibarile Molla Mehmettcn 
çok farklı. llk dakikalarda Bulgar 
hakim Şl!"Üreşe başladı. Fakat biraz 
sonra MoJla Mehmet Bulgara çok 
güzel bir ayak taktı. Ve birkaç 
dakika üzerinde dinlendikten son· 

•1s s ,.. s·· s; . onu: a. ı. u. . 
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Hatay zaferinin büyük ' Günlerin peşinden~ 
manası ve Atatürk ·Çoban köpeği buhranı 

D ün İstanbul gcrçektcıı tarihi 
bir gün yaşadı. Her taraf Iln· 
tay zaferi için hayranı yapaıı 

halk yığınlarının ne~·esilc doldu \'e 
taştı. Bu milli zaferi memlekete ka· 
zandıran hiiyiik lmrtarıcı Atatiirk'iin 
~elıri şereflendirmesinden i.::tifacle e
derek kendisine yiircktt>n rninnf't w 
~ükran duyguJa~ı sundıı. 

Hatırlardadır ki Fransanm Suri
yeclcki mandasını kaldırarak hu kr 
taya i tikliil ,·ereceğini iliin etti~i 
gündenlıeri Hatay Tiirklerinin \'arlı· 
i;'rr ka1p1erjmizdc derin lıir cnıli~e 
nokta r idi. Fransa - Suriye mmıht'" 
clcsile en n§agı kırk asırlık Tiirk va· 
tanı olan lm toprnklann Suriye çf'r 
çevesi içeri.ine nhnması ,.e yahnncı 

hir unsurun lıfikimiyeti nltmn '"eril· 
mesi teşehbüı;ü memleketi baştan hn· 
§a sarsmıştı. Hatay cla\'asmm halli için 
silalıın miidahalesinden başka çare 
lmlunam1yacagı fikri yava yavaş 
halk tnhaknlnrı arasında umumi hir 
kanaat ~ekJine girmi~ti. Bütün mem~ 
Jekct hu mak ad için her f cdaknrhgı 
gi)ze almıştı. 

İ10te Hatay mesele i Tiirk milleti 
iı;in böyle huhranh hir man7.arn al· 
clıktan sonra Ulu Önderin tr.dhirli ida 
re.sile kurtulmuş, siliih kullanmakta 
e§İ olmıyan Atamız hu ,·asıtayn an· 
cak lıir operatör gihi öliim telılikec:i 
kar~ısmda müracaat ettiğini biitün 
İliiııy:ıya göstermiştir. Hatny Türkleri· 
nin milli varlıklarını ulli yo1lnrHc 
temin etmiştir. Rn suretle Hatay za· 
feri sulJiun znf eri, ak"ıl Ye mantı~m 
zaf cri, milletler arasmda iyi ge~inıne 
fikrinin zaferi, nih'ayet l\1i1Iet1cr Ce
miyetinin de beynelmilel hir zaferi 
olmu~tur. Siyasi tarihte Osmanlı im· 
paratorlugunun liayntmdan bahseden 
eiki mm otoriteleri şöyle derlerdi: 

- Türk mi11eti iyi hir aıılierdir. 
Fak'.at hiçbir zaman iyi bir diplomat 
yeJkti.ı::cmu.. 'Eürk orc1ulan Iiarb 

meydanında zaferler kazanır. Lakin 
or<hrnun zaf crini diplomatlar müza· 
kere nıasa>-rnda lıep kaybeder .•• 

Bu kaideyi hazr tarihçiler de ~u 
tarzda ifade e<lerler<li: 

- Salihin girdi;-; i vere bir daluı " . Hiliil ı;cri diinemez .. , 

İmparatorluk de\ rin<le hcrnf'lmi· 
Jel birer siya et dii tiirü hali~cle tat· 
hik edilen 'e lıer verıle tekrar cdilr.n 
bu kaideler AtatOrk"iin lıinıınf"tile 
dalın Milli miicntlele devrincle cliplo· 
mrıı;i kitaplarından \'C c l oı::valnrmclıııı 
ı:;ilinmi .tir. Tiirk orılıılnn °hiiviik za· 
ferden onra 1 tanhul lnul;ıtlarına 
ı:;e l di~i zaınaıı )fo;";azları ,.e Trakv11 \ ı 
işgal nltmda tuta; it ilaf kun·etl~ri;1i 
silah kunctile h11ralarıl 11n çıkarmak 
imkanile knrı:ılacınıcken Atatiirk si-
l Al '\ l • 

Para buhranı olur, buğday buhranı, koyun veya et buhranı 
olur da çoban köpeği buhranı olmaz olur mu? Anadoluda tetki
kat yapan bir dostumdan haber aldım ki memlekette koyun sürü
lerini kurdlara karşı muhafaza eden o eski çoban köpeklerinin 

nesli adeta münkariz olmak üzeredir. Çoban köpeklerine karşı bugün
kü alakasızlık devam ederse Anadolu yaylalarının bu fedakar 
bekçileri yakın bir zamanda görünm~z bir hale gelecektir. Hatta 
bu tehlikeyi gören bazı yurôdaşlar aralarında çoban köpeklerinin 
himaye ve ıslahı için bir cemiyet te§kiline bile karar vermi§lerdir. 

Bu teşebbüsü memnuniyetle karşılarız. Hakikaten çoban kö
peklerinin gördükleri vazifeye göre bunları beslemek için hususi 
bir terbiye usulü vardır. Çoban köpekleri bütün gece dağlarda 
dolaşırlar. Bir dakika rahat nedir bilmezler. Sürüye bir ta
raftan zarar getirebilecek tehlikeli mahlukları ararlar. Gündüz 
olunca yatarlar ve uyurlar. Onun için çobanlar yalnız iyi bir cins 
köpek intihab etmekle kalmazlar, bunların yiyecek ve içecekle
rini de ona göre hazırlarlar. Gene ona göre terbiyelerine dikkat 
ederler. Demek oluyor ki çoban köpeklerini himaye ve ıslah ede-

·cek olan cemiyetirt çobanları himaye ve ıslah ile i§e başlaması 15.
zıın gelecektir. 

Ha san Kumçayı 
u ı y~rine diploma. i \'3"Ttasile milli 
n1nksadı teınin etıni~ti~ n~vlelikle si· ~~~-~~~~~~-~~-~~--~~~~-~~-~--~-

lah kııHanrnakta o lıluğıı knıl ur dip· Sıra Bulgar fedaı· ID 
lomaııi u ullerinde de ,·iik ek ılelrn-
smı lıerh~e tn~cl ik etti~ıniştir. 

Geçen yıl Hnlıcş harhi iizerine lerı• ne gel dı• ' 
Ak<leniz emnh:eti hozu lcluğu zaman • 
Boğazların ~~yrin.keri mıntakasmt 
talık im Nmck için toplanan hcynel· Türkler . tarafından idam edilenlerin 
milel Montreın konferan~mm kara· 

rile elde ettiğim iz iyasi mu~·affaki- resimleri caddelerde dolaştırılıyor 
yet de eiliılı ız hir diplomasi zaferi idi 
\c gene hu zaf<'r Ataliirk'ün rehherJi· 
ği saye inde e1de edildi. 

Diin bü tiin Lıanhulun en coşkun 
tezahiirat içinde kutladığı Hatay 7.a· 
feri de gene böyle olmu;tur. Vakti!c 
a keri zaf erlerİQİ cliploma.:-i ma!'asnı
cln kayhetmck bahtsn:lı~ı tarihincl r. 
a<letıi. }ıir dü~tür ha!ine ı;ct irilmiş o· 
lan Tiirk mille ti dimlınrh·et idnre~iJc 
silahlı ?.af erlerini mulıaf~za ettiktm 
h afk a silalı!tz zaferlerle mazinin ıırr 
Iıklarmı tazmin etmek denine gircli

Sofya, (Hususi muhabirimiz
den) - 1877 yılında Bulgar gönül
lüleri ile Türkler ara~mda vukubu· 
lan çarpı~maların yıldönümü, Bul
garistan in tarihi şehirlerinden olan 
TımO\•o'da muazzam ihtifalatla ya
~atılacaktır. 

ditsa kilisesi önünde bütün resmi 
memurlar, talebeler, gençlik ve 
askerlerle milli teşekküller toplana
cak ve papazlar taraf İn dan dualar 
okunacaktır. 

ğini b ir kere dalrn anlamıştır. 
ASIM US. 

6j yıl evvelki Bulgar fedailerin
den hr:nüz sağ olanları, askeri gar
nizon kumandam miralay Bakır
ciyef t-=elamlayıp bir nutuk söyliye
cektir. Pazar günü da Tirnovo or
ducvinde büyük bir toplantı yapıla

. caktır. İhtiyat zabitan teşkilatı aza
l:ifile, ~önüllüler; önde askeri mu
zjka ve ellerınde vaktıle ı urkıer ta-

Kilisedeki ayin bittikten sonra 
kalabalık, yaya olarak V elçeveta 
7-avera nam mahalle kadar gidecek
lerdir. Drenova manastrı önünde, 
1876 yılı zarfında hükumete karşı 
isyan bayrağı kaldırdıklarından do
layı idam edilen birkaç komitecinin 
istirah:ıti ruhu için metrepolid Sof
roni dua edecektir. 

A.Şk.~re büviik bir tes,r(lİ ~ricl 
yaptmidıktan sonra kalabalık. teıcraı:. 

Hariciye Vekilimizin mülıim bir beyanatı r~fmdan iClam of~nanlann tabi~ b"i.i
yi.iklükte resimleri olduğu halde as
keri kliipten hareket ederek cadde
leri dolaşacaklar ve kalabalık halin
de kiliseye gideceklerdir. Bogoro· 

şehire dönecek ve orduevinde bü · 
yük bir toplantıda miralay Bakırci
yef nutuk söyliyerek komitecilerin 
Türkler tarafından nasıl idam eciil
diklerini anlatacaktır. 

Romanya ve Yunanistanla yapacağı-anlaşmadan sonra 

Bulgaristan da Balkan anlaşma
sına girmiş olacak 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü A
r.asla İskandinav gazetecilerinden Alferd 
Joachim Fischer bir mülakat yapmıştır. 

Belgrad ve Bükreş görüşmelerinin 
akabinde yapılan bu mülakatta ilk mev-

zuu Balkan misakı ve bunun ehemmi
yeti teşkil etmiştir. Dr. Rüştü Aras bu 
meseleyi şu suretle anlatmıştrr: 

"- Balkan anlaşması Milletler cemi
yeti ruhunda vücuda getirilen misak

ların bir parçasıdır. Milletler cemiyeti 
esas misakında böyle misakların akde
tlileceği derpiş edilmiştir. Balkan misa· 
kr mevzii ve coğrafi şeraite en uygun 
misakların birincisidir. 

Tarihte ilk defa Balkan yarımadası 
Balkanlılar arasında taksim edilmiş ve 
ilk defa bu devletler kendi rıza ve ihti· 

yailarile birleşmişlerdir. Tarihin geçen 
asırlarında Balkan milletleri biribirleri 
nin hükmü altına gimişlerfü. Şimdi eriş
miş oldukları tam istiklal son asırda fs. 
kandinavya devletlerinin mazhar olduğu 
inkişafa pek müşabihtir. Finlandiya ile 
Norveçin istiklalleri bu asra tesadüf 

eylediğini hatırlatmak istiyorum. Bu su
Tetle A vrupanın şimalinde dört ve ce

nubunda altı millet tam bir hürriyet ka
zan:nıştır. 

Bulgaristanın yakın zamanda Yuna
nistan ve Romanya ile dahi evvelce 
Yugoslavya ile ve Balkan misakının im
zasından daha evvel Türkiye ile akdet
tiği dostluk muahedeleri aktedeceği bek 
lenir. 

Bunların akdile Bulgaristana da bil
fiil Balkan anlaşması kadrosuna girmiş 
nazarile bakılabilir ... 

TÜRK - 1TALYAN 
MÜNASEBATI 

Hariciye vekilimiz bundan sonra 1-
blya ile münaııebatımıza geçerek demiş 
tir ki: 

- Şimdiden malı'.'ım Q,lduğu veçhile 
Milan görilşmelerile yaratılan hava iyi 

dostluk ve komşuluk münascbatımn te

sisinde kendisini göstermiştir. M ilano 

mülakatı mesut bir hadisedir, Her iki 

tarafta ldahi aradaki dostane ve iyi kom

şuluk münasebatını !Sağlamlaştırmak 
için kuvvetli bir irade ve arzu mevcut· 
tur. 

Milletler cemiyetini tanıyan her dev

letin diğer devletlerle olan ihtilaflarını 
Ya kendi aralarındaki müzakereler, 'ya· 

hut Milletler cemiyeti vasıtasile hallet
mesi kendisinin manevi bir borcudur. 

LAkin bu sözlerle Milletler remiyeti 

nin her ihtilafı halledebilecek derecede 

olgun olduğunu söylemek istemiyorum. 
Küçük ve büyük devletlerin bir çoğu 

hala bu müessesenin azası bulunmuyor· 
lar. 

Milletler cemiyetinin her ihtilafı iyi

:ik yoluyla hal ve tesviyeye muktedir 

olacak derecede kuvvet bulması herke· 

sin ve bahusus bizim en büyük emeli· 

mizdir.,, 

I Geçmiş Kurunlar J 
, 6 Hıızi ran 1923 

BiH l~GI LİZ T \ YY \RES i~I~ 
SUKUTU 

Diirı ihi lmçııhta y,. ilküydclai lw 
rrj/jz ltn'Wff/! /mrarrrnfıından l/f"(JTI f>fr 
O .,.,; D ~· , 
mal.:irı i.~ı fo bir rmndı Tumıil nı;ili:: 
tan·nn·~i maldnr.\İtu? <İrı::. nlan snl:nı· 
lıl& nrtİc<'.<ıindr. mjirn:cn<'.c:ini im ·be· 
r/,•rrl. snbrl.- Maarif na::; ı rı Srıid Rl')'İ~ 
/:(i~hiiniirı lmlu;rsirı <' dii.~mii~tiir. · 

Mahinistin ı·ii"'ulu ımrt;a pm·,;11 

olmu§. rasoclın aval.farı l<ırıl<ıral.·. ı:
part:alanmı~tır. ilTecru lı. nrlmda~lnrt 
tnrııfırlflan l;nitl1rılmı~s11 ıla lın,·atır1 

,)/"Hl!·'/O/l' ·.11ıi:11uun;~,ı11.\ iJJ1J.l1l~ .11Ş 

cları iimid kcsilmi~tir. 

Alman Hariciye Nazırı Bealgrad'da 

Almanyanın T'una 
havzasına alakası 

Bu haftadan itibaren fazla/aşıyor 
Baron Von Neurath tayyare ile Belgradd'an 

Sofyaya, oradan da Peşteye g?decek 
Sof ya, 5 (l Iususi muhabirimiz- j ğına göre, Alman nazın, Başvekil 

den) - Birkaç gündenberi B~in- Stoyadinoviçten başka daha bazı si
de bulunan Almanyanın Sofya ııefi- yasi rical ile görüşecektir. Başveki
ri doktor Rumelin Sofyaya dönmü~ ]in vereceği ziyafet esnasında nu -
ve Başvekil Köseivanofla görüşmüş. tuklar .söylenecektir. 

tür. A lman hariciye nazırı Bdgra- SOFY A Yl ZIY ARET 
da hareket etmiştir. Ayın 9 uncu çarşamba günü öğ. 

Nazırın yanında Alman ha- leden sonra saat 4 te Belgraddan iki 
riciye nezareti hususi kalem mü- tayyare ile hareketle saat 6 da Sof ycıda 
dürü von Boze, propaganda neza- bulunacak olan Baron von Neurath, 
reti cenubu şarki şubesi direktörü Bulgar hükumeti tarafından resmen 
Ahman ile bir sefir, birkaç mi.ite . ve merasimle karşılanacaktır. Bul-
hassıs ve sekreterler bulunmaktadır. gar gazeteleri ziyaretin. Almanya· 

Ziyaret programından anlaşıldı- nın isteği le vukubu lmakta olduğu
nu yazm~ktadırlar. Program henüz 

, A~AFAHENIN ENDİŞJ~Sl 

hazırlanmamışsa da, gazeteler, zi
yaretin bir perestiş ve dikkat ma-

r naın ifade ettiğini ve Bel~radda ol
duğu gibi Sof:rada da hiç bir mua
hede veya vesikanın imzalanmıya -
cnğmı bildirmektedirler. 

. SOFY ADAN P~ŞTEYE 

Almnn misafirler Sofyada iki 
gün kaldıktan sonra gene tayy~re
lcrle Budapeşteye gideceklerdir. Bu-

- Kı::rnıı:; ~ıtradr.!\i nş}. ro111mu
nı yrmrğf" fırı!j_lı)·cılı lı11li df'ği~ıi; bu:.· 
dan çuh Cfl(Ii~cclcyiuı! 

dapeşteden· buraya gelen haberlere 
göre, Macar gazeteleri Alman diplo
masisinin Tuna ha,·zasmdaki dev 
le tlefe karşı olan alaka ve dikkati

nin önümüzdeki haftadan itibaren 
fazlalaşmağa başlıyacağını ve Baron 
von Neıırath'ın üç devlet merkezi
ni ziyaret etmesinin, Alrnanyanm 
bu devletlerle olan münasebatını da. 

o· •ı fl r( 

Mareşal Blomber:,.,dart 
madaki temasla 

sonra T1 

Alman - Jtalya 
anlaşması ı rııt 

~ıSl 
Şimd,ki hald~ ttc 

tednfiii ma11'Ye v 
L d 5 ( Husı.ısn ..- rıııılıf 

on ra, . RofT18 
Telegraph gazetesının h rbı)'e 11 

biri bildiriyor: Alman ~ .. retİ h\ 
..,. zı'f" 

n Maresal Blombergın ıcte51 

kında Giornale d"ltalia G~arnfıll" 
Gayda imzasile hiikCıro~t pc:Şre~ 
telki•ı edilen bir maka·~ hlll.l-~ 
tir. Gayda bu makale : p.,r'J 
lnrak " . .ı\~m~nya. i!e l~a~~esir.' 
nın kt.ndılerıne ıltıhak · iitt 
. .. , etJerı. c. 
tızar,.n muşterek kı~ ııı. )erdır .. 
de fikirlerini birl~tırrnıŞ 
mektedir. k teJer 

8 il• • 
N<"şredilen bazı rn I arı>11 

tarzı ifodeyi ltalya ile Ak~~ı\111'1 
smda askeri bir ittifak İT 0Jzıı1' 
duğuaun en kati bir d~·k'~ fTleıçe 
lakki etmekte ise de hu ı.ı 
telnkki tekz.ib ediliyor. ~ )J! ~ 

Şu noktayı da ilave etrııe .. tt 1 
d 

. ego 
dır: Gaydanın ifa esıda 81113~· 
ya ile Almanya ar?sın iifllı!l , 
tednfüi mahiyettedır ,.e ~- ıereb 
rinde bu itibarla tesirini go~ııg\l~ 

Bununla beraber .. ~ ~ 
·· •lefTl•· / 

çok yakın olduğunu so) .Aff1111ıı • 
ru değildir. Şimdiki halde ı. ,.11 M sı:O 
J ta]yan anlaşması, f koJl'lı.ııı 
klıın'!tİ, yahu-i JspanYl k bir 
leri tarafından vuku bu aca.l fııİ' 

b• tePil 
arruza karşı yapılmış ır 
!aşmadan ibarettir. 

1 

·dfSI 
Meçhul Aslıer abı 

gapıla<:ak ,.f!: 
.. re rf 

Alınan bir habere gA5~et 
rada büyük bir Meçhul bt' 
desi yapılacaktır. ;bir•·· 

l "' nın · _ı:ır 
Türk kahraman ıgı." .. '" 0 

e" ( 
.......... vuuı IJ" ... J .... • u .. iiJluı~ e~' 
rr;.cden yapılması duş yeıııt ~' 
dir. Abidenin, Ank~ra bİI' !~,. 
de bütün şehre hak1~.IİJ1ded1 ~ 
yapılması ihtimal da 

1 

1ııf. 
· rı6 p 

itfaiyeye yeni mak' 111 t , 
sHiat• •ıır.ı, 

Belediye itfaiye tc; • 
5

J1lo.t1 ~t1' 
viye etmektedir. Ye~ı ı diiJ1 ~e~, 

. d"" t ınnkıJle tg.111 son sıste:n or . .., va5' 
· 1 • • Dıger mıze gc mt§br. }<tir· 

bu ay zarf mda gel ece 

Eğ~ence : •119 . ·rıı~· 
Yapabilir oıısı 

~ 

bir s::ırı' 
. . d ('.,unı.ıı lafl J 

Elınız e tutlllt> c sal1 .,,ri 
.. .. .1 b !';tan ·er••· 

çopu vasıtası e e~ artı>'' ) 
pümi ve bir madeni r d ~( 
kaldırabilir misiniz? d"kktıt eb·~ı 

e ı a ı 
Yukarıdaki rcsııı)ı)d<1 y<1P 

niz bunu pek kohıY 
niz. -er 

r' 
J ı;arD tı 

ı.nıagil .. li olıı 
ha sıkı bir şekle so zııhur 
miş olduğunun bir k~:dirJer· ~~ 
kabul ve kaydetıııe GOSY ~1'1 
ALMA_NY ANl:N Z.~vsVS1 J 
y A GÖSTERDlNASI sel~~ e 

M ') ,.,, 1 ricı) 
sı }'" 11' 

A · ı: ( rJusı.ı \ril ıİ) 
tına, "J • pJıı1aJlJ n'ı11 I· 

siya~i mahfellerı Neurııt ·ııe }ltıl'I~, 
nazın Baron ,-on t cseı1 ·ci> e fl ... 

. . . ake }ltırı ı;fl .. 
rctını sırf bır neı 

1
...,011 d ;tıı e ·ııİ 

k d. 1 A ••. ıır:r il• 
etme te ır er. bı.ıJlıt1 °}'rce Jlel' 
zırmın Belgradda edilrt11 ,tıfc r• 

. zB . rt1 05tt 
da hiçbir itilaf ırıı psrı' '"' ~ , " 
de ilave ediyorlar· lıı''f"' ,,,·)"~.11-Yugos t!<''° )J" 
Almanyanm . )'t.lı:- jlt tl Je' · 
diği bu hususiyetııı e~fıt~,.ii~.le Jc 
. d"l Alrııatı bıı, ı 
ıhraç e ı en diğel' ıı>" flcr· 

dnr olduğunu "~ i ,Alrt1'rııi11 dır· 
Jetlerle olduğu gıb .betle .. ~tt 

·· as" I J1l" Yugoslavya :rnun ··ye 
mal bulunduğunl.1 50 



CELAL NURJ iLERi 
C,lôL 

11 b·N1tri J /eri) orl.-adn~ınıı:; ı 
11" l - ır "'a •· • 1 l "lllıdof&~ rnan ~11r7n u1ıdr ~a.~'." .ı- 1 e "gcçırmı§ o ugu ıçm 
~lduğn ~ibi l\URUN'o 
-\d,, b &urcttc yazı yazmnk nr 
~lllıırımu§tur. llu ilk maka
deta &onra arhadn~ımı:tn ya.:ı· 

1tı r>deccl,·ıir • 
l:ıau~Çin mi yemeli, yemek için 

IU0 • 

ır. 13~0flar istddikkri gibi cevap 
ttı,}' ll burada bu kadar derin 

da ' giri§miycceğiz. Yalnız, §U 

ı ~c.,~'nilcn yemeklerin miktarın 
cııc~~dcn bahsedeceğiz. M ede· 
lurı·· ıkçe, yahut inceldikçe in. 

il t'' • 1 Urlü yemekler halk ve 
~t her, 'Yemek olabilmek meziyc. 
~ ays· 
't t 1Yctinden mahrum nes-

Ctti" t k • . k . ( ,. e me . pışırme suretı. 

~/~hatta leziz yemek haline 
tl ransız "chef., leri her gün 

1)0 .İ'Ctnekler icat ve ihtira edi. 
grllau bunlar pek güzel şey· 

~,,, 
·ıcı r rtıuttastl yiyor. Ba§lıCa iki, 

lıı ot:~ b.aıka insanlar her dakika, 
v illi tı yiyorlar. Cepler dolu. 
~PIJ~or, rnide dclu. Eğer insan. 
... % larına bakılırsa insan yemek 

be b r, Yaşamak için yemiyor. 
tı,11

11 ~adar çok yemede haklı 
~U hır tabip değilim. Binaen. 
: "e Yctcğim tebabet ilmine uy-
~( Ya !değildir gibi bir • iddiada 

dc""r '~I Cı ım. Zaten tebabet de 
~t t~uş bir bilgi değil ki! Bir 
'it b~rlü söyliyor, bir başkası di. 

b ır rnütal:ıda bulunuyor. 

" ~it 11 ~azariyelerden sarfınazar, 
l> ~clıyor ki insan nevii lüzu. 

ttte~ fazla yemek yiyor, hatta 
e• t.~tıd nesneleri de yiyor f Sofra

. .r,,C .. ~i bir~ok (gıda) ları cenabı 
lr ' '"""""" -, .. un:!\ ı1Jııı lıdı!\. 

tibi · ~esela, midye, istridye, is. 
dıy nesneleri, cenabıhak asla 
'a(yc Yaratmamıştır. Hele iskiler, 

ho' konyak, ve saire, asla, ccna
~o:~tuva~larmdan içilmek üze. 

CJcr g d • 
1~ ı asını değıştirmek ve 

inmiştir. Vücuda karşı bu kadar tesey. 
yübün, bu kadar ihmalin bir manası 
yoktur. 

İnsan. tabiatın tuttugu yolu bırakmış. 
başka bir yoldan gidiyor. Amerikanın 
keşfinden itibaren tütün ve mu.kattar iç
kiler icat olundu. Eski Yunanlılar, eski 
Roma1rlar rakıyı, sigarayı hilm:y"rlar. 
mış. O gündenberi bu iki bela ne kadar 
ve ne kadar tahribat yapmııl Eski in. 
sanlar yalnrz bira ve şarap içerlermiş ki 
bu iki nesnenin taktir edilmiş içkilere 
gore zaran daha azdır. 

İnsanlar tabiatın gösterdii?i yoldar 
&itmemişler. Tabiatın gıda olarak halk. 
ettiği şeyler var. Bunlarla iktifa edilmi
yor da, mcse15. deniderin dibinden iıı. 
takoz adlı bir mahlüku avlıyorlar. Bu 
mahlük kabil değil pişmiyor. Onu kay. 
nar au içinde pek uzun müddet tutuyor
lar. Yarabbi bu ne zulüm! Mahlük öl. 
müyor, ölemiyor .. Engizisyon mezali. 
minden bin kat daha ağır bir işkence 
ile istakozu öldürüyoruz. Mahlük, ı;ö
rülmemiş bir azap ile hayata vctda edi. 
yor ve biz de onu bir zevk ve neşe a~e. 
minde rakı mezesi · ediyoruz! Fakat ıs· 
takoz gayet intikamcıdır. Midede insa. 
ne fena halde tazip ediyor. Hazmı en 
güç maıddelerden biri de istakozdur. 
Türkçe (böcek) derler. istakozun bir 
süt biraderi var. Bir gün bu mahlük 
benim midemi öyle ifsat ve berbat etti 
ki sağımı, solumu şaşıı1dım. 

Miktar itibarile de yel:iiğimiz yemek. 
ler pek soktur. Bu kadar mebzul gıda 
ağ;r bir hamallıktan başka bir ~ey de

ğildir. 
Eğer insanlar tabiata uysalar, gıda.la. 

rınm neviini değiıtirseler, miktarlarını 
azaltsalar, gece gündüz ne yiyecekleri. 
ni düşünmeseler, hasılı yemek, içmek 
siyasetini başka bir şekle soksalar. her 
halde birçok belalardan kurtulacaklar, 
...ı~ı. • .... ı- .......... r.a1cl:ar il:ıh;:ı müreffeh 
ve mesut olacaklardır. 

Fakat buna imkan var mı?. Hemen 
bütün benibeşerin emeli, bu ak§amki 
yemek sofrasını tanzim etmektir. 

Şinı:ii yediğimize nisbetle pek az sa• 
yılabilecek bir miktar gıda, insanlara 
kafi ve vafidir. Fakat bunu anlayacak 
mide değil, kafa lazım. 

8-XURUN 6 HAZİRAN 1931 

Kıdem zammı alan öğretmenlerin 
listesi Bakanhktan geldi 

lştanbu] ilkokul öğretmenlerin· 
den 760 tanesi bundan evvel Ba
kanlık tarafından gönderilen bir 
liste ile birer kıdem terfi elmi§ler· 
di. 

Yeni ticaret filomuz 
Kıdem zammı almaya hak ka· 

zanmış fakat Bakanlık tarafından 
durumları tetkik edilmekte olan 
bazı öğTetmenlcrin de zamları teı. 

. On yeni geminin teslim tarihleri 
kati olarak teshil edildi 

bit edilerek İstanbul Kühür dirck-ı------------
törlüğüne gönderilmi,tir. Kazaların ·· •• 
Yenid~n zam alan öğretmenler ODUne 

~unlardrr: k • • 
ISTANBUL OKULLARINDAN geçme ıçın 

İstanbul 11 inci okuldan Hakkı. 
14 üncü okuldan L. Ertuğrul, 14 
üçüncü okuldan Nuri 15 inci okul
dan Seniha, 15 inci okuldan Hati
ce, 20 inci okuldan T. Faruk, 24 
üncü okuldan Düriye, 25 inci okul 
dan Hamid, 30 uncu okuldan Mi· 
tat, 31 inci okuldan Faike, 36 ıncı 
okuludan Fahri, 36 ıncı okuldan 
Hikmet Hilmi, 42 inci okuldan 
H. Muhiddin, 42 inci okuldan 
Fehmi, 55 inci okuldan Naciye, 
55 inci okuldan Dundar, 61 inci 
okuldan Hikmet Erel, 63 üncü 
okuldan Nahide. 
BEYOCLU OKULLARINDAN 

Beyoğlu 5 inci okuldan Ayte, 
9 uncu okuldan Naciye, 1 O uncu 
okuldan Sabri, 11 inci okuldan 
Seyide, 13 üncü okuldan AJi Rı
za, yirminci okuldan Enise, 24 ün
cü okuldan F. Hüzeyyen, 29 uncu 
okuldan lımail, 31 inci okuldan 
Hakkı. 37 inci okuldan H. F eh· 
mi, 37 inci okuldan F. Behiye, 38 
inci okuldan Ali Rıza, 38 inci oku) 
dan F. Muıtaf a, 39 uncu okuldan 
c;\,,.t,~. Nii,l..•• .4Q nnrn .nlrnl..t9n 
Refii, 45 inci okuldan Raika, 48 
okuldan Türkan, 17 inci okuldan 
Rifat 11 inci okuldan Diydar. 
ÜSKÜDAR OKULLARINDAN 

Üsküdar 8 inci okuldan Zeliha, 
48 inci okuldan Nimet, 36 ıncı 
okuldan Mediha, 48 inci okuldan 
Mediha Ziya. 

Bügühdeıe golu11a po
lis noktaları konu lacah 

Şiıli • Büyükdere yolunda sık 
:nk vukua gelen k,."t~:ar otor.ıobi~ 
"~ otobüslerin ·fazla ıüra~:~ J?İt
uelerinden ileri geldiğinden al· 
tıncı şube müdürlü.ğl.ince bu yol 
l:- ;rinde noktalar ıh dası na karar 
verilmiştir. 

Banlar nakil vasıtalarının si.i-
ratlerini kontrol edeceklerdir. Faz 
•- ıüratle gid.m arabaların &::.ma· 
ları alınarak toförlerinc ceza v::
rilecektir. 

Karı • koca arasında 
Adliye korldorunda bir 

kavga çıktı 
Adliye koridorunda . dün sabah 

bir karı, koca· arasında kavga çı.k· 
mış, İbrahim adlı koca, Sabnye 
adlı karısı hakkında derhal mC§hud 
suç müddeiumumiliğine başvurmuş
tur. 

Türk ticaret filosunu c;ogallmak 
için alınan tedbirlerden bah~cl· 
mittik. Hükumet bu kararını tat
bike 15 ya~mda olan eski gemileri 
salın almak ve yeni gemiler yap
tırmakla başlayacaktı. On beş ya
tına kadar olan gemileri ucuza 
almak f ikTİ öğrendiğimize göre 
mahzurlu görülmüştü. Cünkü hu 
gibi yolcu gemileri ancak çalışa
cakları hattın hususiyetlerine gö
re yapılmış olduğundan kabotaj 
münakalatımızda yer alması müş
kül olacaktır. Bundan başka bey: 
nelmilel piyasada satışa cıkarılan 
yolcu gemilerinin çoğu yirmi ya. 
tını geçmiş eski sistem gemilerdir. 

Bu suretle eski !lemi almanın 
mahzurları tamamile aydınlanmış 
olduğundan devlet ticaret filosu
nun yenileştirilmesi ve on milyon 
lira sarfile. yeni ~emi yap~ırdması 
kararını vermiştir. 

Ismarlanan gemilerimizden Ak• 
deniz tipi birinci gemi 18 §ubat 
938 de, Marmara tipi birinci gemi 
18 mart 938 de. Marmara tioi ikin 
ci gemi 18 mayıs 938 de, Akdeniz 
tipi iknici gemi 18 haziran 938 de, 
Karadeniz tipi birinci gemi 1 ey
li'd 938 de. Akdeniz tipi üçüncü 
gemi 18 T. Evvel 938 de, Marma· 
ra tipi ücüncii gemi 18 kanunueV" 
vel 938 de, Karadeniz tipi ikinci 
gemi 1 mart 939 da, Karadeniz ti· 
pi üçüncü gemi 1 haziran 939 ?a, 
Akdeniz tipi dördüncü gemı 1 
ağcstos 939 da teslim alınacaktır. 
Akay ve lzmir tiplerinin kati tes-

~Ço~Ctburiyetindedir. Hastalık. 
tetiı:u mideden geliyor, böbre:c
•ıı Yor. Beşerin zekasr yemek 

--------- DICER KAZA OKULLARINDAN 

Aralarındaki ikinci cezada bakı
lan bir dava duru§maunı müteakib 
çıkan kavgada, karısı tarafından 
kendisine karşı yakışık almıyan söz 
söylendiğini iddia eden koca, meş· 
hud suç müddeiumumisi Hikmet 
Sonele, bundan dolayı davacı ol • 
duğunu bildirmi§, bunun üzerine 
ifadesi alman karısının verdiği ad
resin yanlı§ oldugunu da ortaya at
mı§tır. 

]~:n müddetleri henüz tesbit cdil
memİ§tİr. 

~'ili ~u~~a pek ilerlemiştir. Hay. 
lıı, l>ışırmek) ide bir icat değil 

l\ı tııarı tabiata muhalefet etmiş, 
~>i~:llluş, boğazlamış; lakin onu 

ıJt.,. ltıerniş, sonra pişirmi§, ona 
)t!llc c. ttrniş. 
t1 "llın (huy) üzerine dehşetli 
lcr~~· kim bilir? Belki insanlar 
'i 

1 1Çİn böyle cengaver olmuş. 
~ ~k ltkcr de, zannederim, tabiat 
~bi tlde edilmiş bir maddedir. 

1 

~~lta yok. ::lütün bu nesnele-

' 11 f elerin istihlaki, hem de lü. 
~Yo azıa istihlaki insanın ömrü. 
or r. l'ürlü tiirlü sakatlıklar, 

ıt~ lııı~u 
t( h rı gıdaları. genç, yaşlı, ka· 

4~ tı.:ı Ctkcs sarf etmektedir. İhtL 
• 11a ı· 
~da azım. Damarları gergin 
aııİ kezalik, az gıda laz.ım. Hal. 
'l'ıarardan çoğu, bünyesini bir 
~Yar~z tutmadan, biftekleri yi· 

~ arı yiyor. ve hususile içi. 

I' 

r 

~tta~ 
t.k 1

1\ kalksa insanlar ne mesut 
• .., 1 deyip geçmeyiniz. Kürei 

'IC b' 
r.1 ıtkaç yüz bin, evet birkaç 

ı.:ırı 1 ~ • k' r Var. Bun arın çogu ıç ı 

, lç~i Yahut içki içenlerin mahsu. 
~tıt.' Para ile satın alınan bir 

"t: ı 
.. ~ti:'anlar yiyip içme siyaset. 
~ltr etseler. içkiden, tütünden 
\;le'~ <:lb~tte ve elbette, be§eri. 

1 ha c~ktır. İçki mutedil bir in-
~"~ a bir şey değildir. İnsan, 
~~ b· kendini öldürüyor. H cm 

'ı ~d~r tkilde .. 
~~. ~er~ basit birkaç kalemden 
bıı '- c tnsantaı· telezzüzlerini 

' ~ada aıaıa r maddı olmayan nesne. 
lıı 'l t r. 

'~~" henibeşer terakkide bü
~, b~~c atmış olur. 1nııanın 8m. 

l'll&rzlıklarla, bu derektye 

t;KONOMi 
Yunantstana ithali 
yasak edilen eşya 
Türkiye ile Yunanistan arasında 

menedilen kaçakçılığın meni hak • 
kında.ki mukavele yakında tatbik 
mevkiine konacaktır. Bu mukave· 
leye göre Yunanistana ithali mem
nu olan maddeler §Unlardır: Balık 
yumurtası, turşusu, yaş meyve ve 
emsali (limon müstesna) kuru mey. 
ve veya komprime meyve ve em
sali (hurma müstesna) tombak, 
süpürge otu. auy~ tohumu, ayçi
çeği tohumu, mige, çalga to~u~u 
susam patı, üzüm şirasr, uzum 
mamulünden yapılan rakı, kakao, 
mutbak tuzu, kesme taş, tenvirat· 
ta kullanılan benzin, iizüm mamu
lünden yapılan yağ, pul imaline 
mahsus kağıd, sigorta kağrdı, ki • 
tab kağıdı, mektup kopya kağıdı, 
iyi cins mektup kopya kağıdı için 
büyük defterler, §ark halısı ve tak· 
lidi. otomobil karoseri, her nevi 
kibrit ve alay fi~ekleri, çakmak, si· 
lahlar, kinin, uyu_şturucu madde· 
ler. filoksera hastalığım yapabile • 
cek nebati mevad. Makedonya ve 
T rakyadan getirilenlerden maada 
yemi§ler. patates, kabuğu çıkarıl-
1mı§ pa'Tluk ve dezenfekte cdilmi§ 
pamuk tohumu. 

TUrklyeden mal almak 
lstlyen tırmalar 

Finlandiyanın tanınmış firmala
rından biri Türkiyeden mühim mik
tarda. krom madeni satın almak İs· 
temektedir. Kaliforniyadan da bir 
firma Tiirkiyede biiyük yağlık ipek 
kumaı ve §al imalcden bir fabrika 

Umraniye köyünden Kazım, Ha
dım.köyünden Fatma. Çatalca mer 
kez okulundan Mehmet Hamdi, 
Karacaköyünden Osman, Sazlı 
bostandan Ali Mitat, Kumburgaz 
köyünden Zeynep Sait, Maltepe 
ikinci okuldan Sait, Maltepe 2 in
ci okuldan Cemile, Pendik 1 inci 
okuldan Rekika, Şileden Nuriye, 
Ortaköy okulundan Abdülmümin, 
Yalova Hacı Mehmet köyünden 
Necmeddin. Yalova Taşköyden 
Seyfeddin, Yalova Uzunburun kö
yünden Suad. 

ile temas etmek istemiştir. Alaka· 
dar makamlar müracaat eden firma· 
ları Türk tüccar ve ihracatçılarına 
bildirmi~lerdir. 

fpek böce§I 'ohumları 
lpekboceği yetiştirmek için bir 

bölgeden diğer bir bölgeye gidecek 
olan bandrollu ye bandrolınız ipek· 
böceği tohumları için nakli~•! tezke
resi alınacaktır. Bu tezkereyi almı· 
yanlar tohum naklinden mencdile· 
ceklerdir. 

KUp şekeri için kereste 
Küp ~eker ambalajında kullanıl

mak üzere dı~arıdan sandıklık ke· 
reste getirtmek mecburiyeti hasıl 
olmu§, hükumet bu mecburiyetle 
şeker fiatlarının artmaması için bu 
gibi kerestenin gümrük resmini yüz 
kilosunda 2j kuruş tesbit etmi~ ve 
alakadarlara bildirmi~tir. 

TUrk - Macar ticaret 
· anlatması 

31 mayıııı 193 7 tarihine k8dar 
temdid ~dilmiş bulunan Türk • Ma
car ticaret ve klering anlaşması tek
rar haziran nihayetine kadar temdid 
edilm iıtit. 

Diğer taraftan, bu araştırma 
sırasında, kadın hakkında Beyoğlu 
sulh cezasınca hakikate uygun ol • 
mıyan beyanda bulunduğu iddiasile 
ceza kesildiği ve kendisinin bu hük
mün infazı için arandığı da anlaşıl
mıştır .. 

Tahkikat ve takibata devam C• 

dilmektedir. 

Doktorun btrakma isteği 
reddolundu 

. Hukuk mahkemesi kaleminde, 
kendisine aid bir alacak davası dos· 
yasını gözden geçiren Niyazi ismin
de bir doktorun, dosyadaki gıyab il
mühaberini bir aralık cebine soktu· 
ğu iddiasile hakkında zabıt tutul • 
muş, sonradan da aleyhine resmi 
evrak afırma davası açılmış ve ken· 
disi tevkif edilmişti. 

Mevkuf, salıYerilmcsi isteğile 
bir istida vermiş, fakat, bu isteği 
dün sabah rcddolunmu~tur. 

sigorta dolandırrcıhğı 
davasında tetklkler 
Onnik lpl.ikciyanla ba§ka birkaç 

kişi aleyhindeki sigorta dolandırıcı· 
lığı davasının duruşmasına, dördiin· 
cü cezada dün sabah devam edil • 
miştir. 

Bunların, "Ünyon,, şirketine si· 
gortah bazı kimseleri, kendileri sağ 
oldukları halde, guya ölmüşler gi
bi göstererek, sigorta bedellerini 
çekmeğe kalkışttklan iddiası, dava
nın mevzuudur. 

Dün eabahki ccl~cdc, Sivastan 
İ!tenilen ve gelen bazı evrakın iet· 
kikile meşgul olunmuı ve Ankf'ra· 
dan ı:retirtilecek bazı evrak gelip tet· 
kik olunmak üzere, duiu§manrn de· 
vamı ba§ka güne kalmııtır. 

Bakteriyoloji 
Türkiyede elli yaşına 

girdi 
Memleketimizde bakteriyoloji· 

nin tesisinin 50 inci y:ıldöniim=; mÜ· 

nasebetilc di.in Etibba odasında bir 
toplantr yapılmıştır. 

Toplantıya şehrimizde bulunan 
büti.in doktorlar iştirak etmiştir. Ev· 
vela cemiyetin başkanı B. Osman 
Şerefeddin bir açılış nutku söyle-
mistir. 
~Memleketimiz.de bakteriyolojiyc 

1887 de başlanmıştır. Pastör keşif
lerinden sonra diinya milletleri ara· 
sında• ilk defa bakteriyoloji kuran 
milletlerden biri de Ti.irkiyedir. ilk 
aşı yurdumuzda Türk profesörleri 
tarafından yapılmıştır. 

Hazırlanan programn göre Dok· 
tor Refik Cüran Ankaracla bulun· 
duğundan onunla beraber bakteri• 
yoloji sahasında beraber çalıştığı C\l"

kadaşlarr yurdumuzdaki bakteriyo· 
1ojinin tarihçesinden bahf:ctmişler • 
dir. 

Etibba odnsı ikinci başkunr B. 
Ihsan Sami d~ bu mesele etrafında 
bazı nazariycleriııdcn, Doktor Ih
san Şükri.i baktcriyolojiyc aid ctüd
lerinden bah~etmiştir. 

Sözlerden sonra toplantıya son 
Yerilmiştir. 

Emir Abdullah ah gUnU 
g!dlyor 

Maıncıayi Ürdiin cmiri Aite" 
Abdullah salı giinii Romanya va • 
ptını ile- 1 layfayn, oradan ınemleke· 
tine gidecektir. 
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SON HABERLER 
. . ~ . --

Dr. Rüştü Aras Bükreşte 
Hariciye Vekilimiz Peşte'de 

Macar Hariciye Nazırı ve 
Başvekili ile görüştü 

saat görüşmüştür. 

Hatay' da 
Tahrikat hatamı 
devam ediyor? 

Türkle Araplar 
arasında bir 
çarpışma 

ispanya ya yeniden tak 
viye kıtaları gönderiliY~ 

ALMANY ANIN lf~Gİ~ 
ELÇIS1 BERLlNE G ausıiıı 

(Üst yam 1 inci ~ayı/ada) ı 
zetelerin hangi noktaya k.ırşı olduğu 
tasrih edilmeden efkarı uınuıniw~yi 
galeyana getin11ek emrini alılıkları 
lıiıssini 'ermcktıleir. Fakdt yarı ,~cs
ıni mahfiller. lıalkı he) cca!la ll:'!lİr• 
nıf".ktcn içtinah etmekte ,·e Von Neu· 
rath 'rn eyalıatinin, ,·aziy~tin ,· elıa· 
met ke. betmiyeceğine bir delil te~kil 
ettiğini ka) tletmt!ktedirler. 

Londra, 5 (A.A.) -Ribbel' 
leden sonra sefir " 011 kel ett1111 

tayyare ile Berline haBe Jjpde ~ 
Sefir, birkaç gün. : 15jle lsf' 
rak, son hadiseler d~ ~t hak~ 
yada hasıl olan "azı)' ı;aktıt· 
1 .. k. l" t ala 1u umet~~n ta ıma A.) ": 

Cebeluttarık, 5 (Aİ 111ıJı} 
yadan gelen lspanY0 ,.aJ 
Mach bu sabah bur3Y9 

Bükre§, 5 (Hususi) - Dr. Tev
fik Rüştü Aras bugün saat 12,30 
da Viyanadan buraya gelmiş ve is
tasyonda hariciye nazırı B. Anto· 
nesko ile Türkiye elçisi B. Suphi ta
l' anrıöver, elçilik erkanı, Balkan 
Antantı elçileri ve hariciye direktör
leri tarafından karşılanml§tH'. 

PEŞTEDEN AYRILIRKEN 
Budapeşte, 5 (Hususi) - Hari· 

ciye Vekilimiz Doktor Tevfik Rü~
tü Aras, dün sabah Başvekil B. 
Daranyinin ikametgahına kart bı
raktık tan sonra, hariciye nazırı B. 
de Kanyayı ziyaret etmiş ve kendi· 
eile uzun müddet görüşmüştür. 

B. de Kanya, Doktor Rüştü Ara
sa, Türkiye elçiliğinde ziyaretini ia· 
de etmiştir. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras, ak
§am, Bükreşe gitmek üzere, bura· 
dan har~ket etmiştir. 

HAR1C1YE VEK1LlM1Z1N 
PEŞTEDEKİ BEY ANA Ti 
Budapeşte, 5 ( A.A.) - Dok • 

tor Tevfik Rüştii Aras, Macar ajan· 
sına beyanatta bulunarak demiştir
ki: 

Tnrk Hataym, hakkı olun i tikla· 
line kn' ıışınasmm hii) ilk bayraıııım 
kutluyoruz. llu ha) ram Jfatapla da 
anlaşrnunın, Tiirk Sİ) a-ctinin y;?uj 

bir zaferi olaı·ak, Cene, rede imzalan· 
<lığı glin<lenheri cfovam ediror. 

E -R:4RENGİZ DEtV/7.ALTI 
GEM/f,ERJ •.• 

Marf ritf. 5 ( . . ) - Ha, a , e <f,.
niz n4"zaretinin nc;:rcttiği r('smi lıir 
tehliğe göre hih·iycti nw~!ıııl hir talı 
t~lhalıir, Katalonya açıklarııııla hir 
ciirnlınrİ\'et yiik ,·apuruna rcf akat e
rlen hir ı::emiye tnnrrı•z eırııi~tir. T dlı· 
telhnlı irlcrin attı~ı torpi]I(', ~cmi lıa· 
sara uğraıııı~sa ela miirettdıııtma lıir 
~ey olnıaını~tır. 

t J muş ur. . . fspısrı) 
l\farch, meçhul ıkı ktarı $0 

kısa bir m iilakat yapt~ll ,Al$"' 
onlarla birlikte otomobı c 
rasa hareket etmi~tir. AZj~ / 

MUHAREBE V ( A·A l 
Sen Sebastiyan, 5 lerİ Lt 

Nasyonalistlerin tayya;e ·oi ,t 

Bu ziyaretin hususi mahiyeti 
tebarüz ettirilmekle beraber, iki 
hariciye nazırının görüşmelerinde 
iki memleketi alakadar eden bütün 
meseleleri tetkik eylemiş olduğu da 
kabul edilmektedir. 

Doktor Rüştü Aras, bundan 
sonra Başvekil B. Daranyiyi ziya · 
ret etmiş ve kcndisile bir buçuk 

"Çok az olmakla beraber Maca
ristanda kaldığımdan ve eski dos • 
tum B. de Kanyayı ziyaret etmek 
fırsatım bulduğumdan dolayı bil • 
hassa memnunum. B. de Kanya 
ile yaptığım görüşme, en kalbi dost
luk havası içinde cereyan etmi§tir. 
Esasen Türkiye, Macaristan hak • 
kında snmimi bir dostluk beslemek
tedir. Bu dostluğun kökleri Türk 
milletinin ta kalbindedir. 

Gelecek geni Hamid iye 
muhacirler 

Nerelerde ve ne miktarda Pirede 
yerleftlrllecek Çok samimi nıeı a-

Ankara, 5 (Telefonla) - Sıhh:ıt 
'e fçtimai luavenct Vekülcti hn e.e· Simle karşılandı 
ne getirilecek ınühacirlerin yurdumuz Atina, 5 (Hususi) - Türk de· 
da iskan c<lildiklcri yerleri hir fütc niz harb talebesinin rakib olduğu 
lialin<le tr.~hit etıııi ti. 1-lamidiyc mekteb gemisi bu sabah 

J\Jülıacirlerin iskan cdilecckferi Faler limanına geldi. Hamidiye top 
yerleri 'e nı iktarları ~unlarclır: atarak limanı selamladı ve Yunan 

Niğde vilayeti 275 lıane: ~\maı:ya mekteb gemisi Aris de muknbil top 
"iJayeti 30 hane; Diyarbekir 200: atarak Hamidiyeyi selamladı. Bu 

lardin 200; Sivas 275; Bur a 270 : arada Hami diye kumandan zabitle· 
Rilrcik 130: Bozoyük' 5: f zmir 875 rine mihmandar tayin edilen Yunan 
ve i\lani a 149 hane. zabitlerile Piredeki Türkiye konso· 

Van gölU ve Haliç losluğu memurları gemiye girdiler. 
tersanesi Az bir müddet sonra Hamidiye 

"'-k .. (T 1 f kumandanı ile Yunan deniz zabit 
~uı ·arn, ,) e e onla) - Van g()· mektebi kumandanı arasmda ziya-

lündc kurulnc:ık l!!r~ane işile mP-11gul retler yapıldı. 
olmnk ve Vangölii i~letmcsini tf'fti~ O 

k ·· 1 1 1 • l ğleden sonra Hamidiye kuman. etme · uzerc < eniz nıiiste5arı Saı u ıa ı d 
~ anı ile yüksek zabitleri saraya gİ· Vana gitmiştir. d 

D erek defteri mahsusu imzaladılar. 
iğcr tııraftnn hilclirildi~ine :ı:örc ve Türk.iye elçisi Ruşen Eşref Ün· 

HaJjçteki Valıle krzağmm Milli i\Ji.i ~ydın ile deniz müsteşarı Papavasi· 
«Jafnaya deni clolayısile sivil ter5nue· lıu ve deniz erkanı harbiye reisi 
nin İstinyedc kurulacağına dair ha· Amiral Sakeloriuyu ziyaret ettiler. 
herler doğru değiltlir. Akşam Glipafa'da deniz müsteşarı 

Salahiyettar makamdan aldığımız tarafından Hamidiye kumandanı ve 
1!Jnlfıınata göre, tersanenin Haliçte zabitleri şerefine bir ziyafet verildi. 
kunılma r mukarrerdir. Ahali Türk denizcilerini pek ham· 
B. Sadullah Alınanyaya retli bir surette alkışlamaktadır. 

gidiyor KORFO HAMIDİYEYİ 
Ankara, 5 (Telefonla) - Y aptr BEKLiYOR 

nllılakta 1 • 1 · Atina, 5 (Hususi) - Korfo a· o an yenı ' 'apur arrmızın ırı- d 
~asınr görmek üzere Denizvo11arı !da· ası liman riyaseti Türk deniz mek· 
resi. ıımu ··d·· ·· ı) s · ı il l Al teb g. emisi Hamidiyenin ayın onun-m ınu uru ). ac u a 1 - d l 
manyaya ~iclecektir. ?. ımanı ziyaret edeceğini ve bir 

I gun kalacağını teblig" etmi~tir. Kor· 
L MAVL4R UMUM MiJD()Rl") f l 1 T ~ 

• 0 u ar ürk denizcilerine samimi 
ŞEl/R/ıllİZE GEUYOR b" • t"kb J J ır 18 1 a ıalırlamaktadırlar. 

:Ankara, 5 (Tt>lefonla) -Yüks·k YUNAN MATBUATINL'l 
Deniz Ticnrct mektehi imtihan prı;g- DOST A'NE y AZILARI 
ramlarınr verinde tetkik 4 'tınek üze- . Gazeteler, !~rk mekteb gemisi-
re, J .. imanlar umum mu··dt"ı·r1•1• R. F,,.,.. nın mu•·asalatını k h ı · b" " • ço araret ı ır 
zj hugünlcrdc 1 lanhn1a '? İderektir. surett: selamlıyorlar. 

Yeni ticaret v d" · H ·d· ra mı, amı ıyenin muvasn· 
anlaşmalarımız latinin Yunan milletine dost ve müt 
.\nkarn, 5 (Telefonla) _ Y·mi tefik Türkiy~y: karşı olan kerdaş· 

Tiirk • a<'ar ticaret ve kliring anhw çe dostluk hıssıyatının bir kere da
ması etraf m<lıı chrimizde , apılnıak· ha göstermek fırsalını verdiğini by. 

dedi yor. ta olan görii .. ınder hitıııi~. 'e anl 11~ 
malar hnrafe edilıniıs:tir. ~ Etnis gazetesi, Yunan milleti· 

ı\nla.ına hu~ünlP.rcle jıııza edile- nin müstakbel zabitlerini hususi bir 
cektfr. sevinçle ve bunların ~hsında iki 

Di~er taraftan. Lih an ya ;fe vaıw memleket arasındaki ~nlasma ve 
] k t . ı ) k · · t~riki mesaiyi takviye ede~ck olan aca ıcarc an a;ma ı müza ~rd~· T 
:rincle Lit\'anvayı tem il t!<lec~k hc\'Ct ürk gençliğini seliımlamakda ol· 
1 duğunu yazıyor. 
m m ın ~O sine doğru ~elıriırıize gele- --:-:~-=-=~--------

ccktir. ~ D.\UJLIYE Vekaleti belediye· 
lf. f KTISAD VEKALETt Tiirk...- ler İmar heyeti reisliğine ta) in cclFPn 

fiı,in 1037 kadro unu lınzırlaınnk~:ı· Ankara imar ıııiidiirii Il. Seınilı i~tifs 
(Jır. Kaıfromın ifoiimiizılcki hart~ İ· etnıi~, istifası \"ekiletce kahul rılil· 
çinde ta5diki lıeklenmektedir. mi~tir. 

Fakat, bu arada, Hataytla \ ' att1ai· 
lerin hali mana~ız harek~tl:!rde bu· 
hınouğu haher alınmakta·lır. 

Londra radyosunun dün ver 
diği haberler bay;am yapan Ha 
tayda Vatani parti&ine mensup Arap 
ların taşkınlığı neticesi olarak kanlı 
hadiseler.in çıktığını göstermektedir. 

Londra radyosunun verdiği son ha • 
berter şunlardır: 

Bugün Antakyada Arapların Türk -
lerle kanlı arbedeler çıkar.cJıkları haber 
veriliyor. Çarpışmalar şiddetli olmu§, 
neticede 7 arap yaralanmııtır. 

Antakyadan alınan son haberlere gö
re, bugünkü hadiselerin vahameti yü. 
zünden ordu müdahale etmek mecburi • 
yetinde kalmıştır. Türklerle araplar a
rasındaki münasebat son derece gergin 
bir safhaya girmiştir . 

TAHRiKAT DEVAM EDİYOR 

Antakya 4 (Hususi) - Halkın ıe • 
vinç tezahürleri devam ediyor. Kuseyr 
arap köylerinden de birçok köy ağaları 
buraya gelerek teşekkür telgrafları çek. 
mek istemişlerse de kaymakamla tel • 
graf müdürü, birkaç saat müzakercöen 
sona bunların kabul edilmiyeceğini söy 
lemislcrdir. Hatt~ Jl;;ır~c:ını .. ı~.ı,ı,. .. , ı..; .. 
telgrafın suretini de iade etmişlerdir. 

Baıta muhafız olduğu halde Suriyeli 
memurlar, meselenin halledilmiş oldu • 
ğunu bildikleri halde, tahrikata devam 
ediyorlar. Mümessil heyeti ve köyler 
den gelen yüzlerce kişi bu vaziyeti dele. 
ge nez.dinde protesto etmişlerdir. 

HATAYDAN BİR HEYET GELiYOR 

Haber verildiğine göre Hataydan bu. 
raya bir heyet gelmektedir. Heyet Ha • 
taya istiklalini kazandıran Büyük ön. 
der Atatürkc müstakiJ Hatayın tazim 
ve şükranlarım arzedecektir. Heyet bun 
dan sonra Başvekil İsmet İnönü, M~ 
rcşal Fevzi Çakmak, Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Arası ziyaret edecektir. 
Hataylılar, İstanbul ve Ankarada par. 
lak meras!mle karşılanacaktır . 

TÜRK DIP1-0!ı1ASİSİNIN '!'AKDİ R 
OLUNAN ZAFEUİ 

Sofyıı. 5 (Husn:>-İ nııılıabiriıııiı
df'n) - Dünkii '·Zora .• gazetesi •'Ye· 
ni hir ılevlet., ha~lığı altnı<la ~u Fa· 
tırları yazmaktadır: 

•'Bu;;Unlerde Ccncndc yeni hir 
cie,·lct cloğclu, bu devletin aclı: isken· 
dcrıındur. Yeni devlet me\'cuiliyetini 
hcrşevdcıı ifoce. Tiirk diploı;;si inin 
muvaffak ~ayreılcrine horı:ludur. 1\lil 
!etler C ıniyctinin n~rd:ği karar iize· 
rinr, lekı-n<lerun Sancı:;;, hım hir 4f a· 
hili iııtiklale ~ahiptir .. , 

Alman,,a ile Vatikan 
münasebatı kesıldi 1 

Avrupa gazetelerinde okuduğu. 
muza göre Almanya ile Vatikan 8 • 

rasında son zamanlarda başlayan 
gerginlik nihayet had bir dereceye 
gelmi§tir. Vitikanın Berlinde bu • 
lunan elçisi Mgr Orsenigo Romaya 
hareket ettiği gibi Almanyanm Va. 
tikan nezdindeki elçisi 1\t von Ser
gen de Romadan ayrılmrş ,.e şimdi 
Berline gelmiş bulunmaktadır. 

Bu hadise Almanya ile Vatikan 
arasındaki siyasi münascbAtın kesil
mesi manasına telakki edilmektedir. 
Hadisenin sebebi, evvelce de yazdı· 
ğımız gibi Papn•n nas:f'onuI s~.sya
lizm hakkında bir nutuk &öylemİf 
olmasıdır. 

.-.nAIANY 4 Al .. El'llİNE D./V. f 
AÇIL4CAK ... 

V 1 . - (A a encıa. ~ .A.) - Haririvr 
nazırı Giral. ft;panva lıiiktiınetiııin 
ağlebi ihtiınnl La Haye D·,·an aılJlf'· 
tinde Alnıeriıuım tahribi:eden ıioln\'r 
A iman ya alevhine da,·a aı·aca~nn lw· . . ' ""' yan etnu~tır. 

TEKLiF OLur:AN NE? 

. Paris 5 (A.A.) - Salahiyettar 
bır membadan öğreni!digyine P.'.Öre . . ' 
emnıyet temınatr hakkı,,di\ Fran~ 
sanan noktai nazarı ıudur: 

1 - Emniyet mıntakaları tesisi. 
2 - Bcynelmibl kontr,.1:;"' 

mü~kün olduğu kadar geniJlctil
mesı, 

3 - ispanyada carpı~an gönül
lülerin ı:eri çağrılması, 

Edenin ademi müdahale komi· 
tesinin reisi sıfat;:~, birbirinin 
tamamile aynı olan Frar.sız ve 
İngiliz noktai n::ızarlarım kabul 
eltirrr:c.:; üzere ala:;ad~r hükumet. 
lerle müzakrrr h~ lin..t... ı. .• 1 •• -..ı .. 
ğu ilave edilmektedir. 
iT ALYA CEV ABJN1 VER Qt 
Roma 5 (A.A.) ·- İyi malumat 

mahafillerde, Kont Cianonun hu 
gün 1ngi1tere büyük elçisi Sir Eric 
Durmmundu }(abu} ederek kendi
sine İngiliz teklifleri hakkındaki 
İtalyan mütuleatını tevdi eUİği bil
dirilmektedir. 

ALMANYA ISRAR ETf.1E:: 
tSTIYOR.. 

Berlin 5 (A.A.) - Almnn rc::
mi mahafillcrind ~ Reu~er ajan:sı
na: "Almanya, ispanya r.ulannda 
kontrol vazifesi gören Al:r:an fi· 
losu kumar.dnnmın. diğer fiJolara 
kumanda eden meslekta!larmı ev
velden istiıareye lüzum görmeden 
müdafaa veya mukaheleibilmisil 
tedbirleri itti~az ecl2bilmesindc 
ı~rar etmek istiyor, denilmiştir. 
Londramn bu hattıh:uekclten ha
be~·dar edildiği zannedilmektedir. 

ISP ANY AYI PAYLAŞMAK iÇiN 
MUKAVELE MI YAPTILAR 

Roma 5 (A.A.) - Salahiyetli 
Ro:na ve B~rlin n:ahfellcri, lspnn
yol topr:ıklarmın Alır.an ve İtalya 
nın r.üfuz mın!akabrma taksimi
ne dair mukavele hakkında Pelit 
Journal gaze~esi tarafından yapı
lan n~~riyalın uydun.na ve hayali 
oldl!ğunu bildirmekt~dirler. 

BLOMBERG • MUSOLlNl MÜ-
LAKA Ti VE lSP ANY A 

Nevyork 5 (A.A..) - İspanya 
harbının d ipolmatik cephesinden 
bah:ıedcn Nevyork Tim~s gazetesi 
diyor k i : 

Ne B. Bitler ne de B. Mcaoiini 
ni.n buhranı devam ettirmek arzu· 
sunda bulunmadıkları halikında 
curada emniyet mevcuttur. Mare· 
şal Von Blomber~ • Musolini mü
lakatı, korku vcrme:r.clidir. Şura
sını hat::-lnnmk laı.ı:n g~lir ki Al
manya erkanıharbiyesi f aşbt Is. 
p:myaya kar;ı olan tr.ahhütlerini 
hiçbir surc1le fazlaJa11tırmak iste· 
m~diğini ve ha en mevcut tehlike
lere baıka tehlikeler daha ilave 
cdcbilccc!< bir siyaset takip eyle 
mek an:us:.mcla bulur.!'!:"' dığını, bir 
çok defa isbat eyJemİ§tİr. 

nadaki hükumet mevz;ı erıdf111~~ 
bao istihkamlarmı bomba{ ri h 
mi§lerdir. Avcı tayyare e tl,şff 
met teşekkülleri üzerine 'ro~ 
yctle ateş açmışlardır. 
tarafta faaliyettedir. ·· kürıt:I ,-. 

Madrid cephesinde su / 
dır. (A·p. l 

Sen Jean de Luz. 5 ·d ,eor 
Hiikumet radyosu. Madrı ıııı il 
sindelci hiikumet taarruıufl 
diğini bildiriyor. 

( 

f-J:ı'ı' 
Madrid, 5 ( A .A.) -

jansı muhabiri bildiriyor: Ô3 h·..:ı 
Guadarrama mıntakaj'0 1 ıııP'. 

met kuvvetlerinin yaptık f ı.ı'"'ı 
nihayet bulmuştur. Bu.

1 
J11etf' Jt 

dört giin zarfında 50 kı ·I rle111 
bir cephede 25 kilometre 1 e 
muvaffak olmuşlardır. etict , 

Guadarrama taarruz;u ~eılefİ11 
de asiler Biskayadaki k0 "1',·if' 
den bir kısmile kıtalarını t:. 11 
meğe ve Bilbao üzerinde 'ı~rcJı 
hafifletmeğe mecbur oın:uş c)I 

Hiikümet kuvvetlerı ı / 
' 

Cr;ıın~- •••• ı., ... _. -1- -:~J~rJjf.' 
ranja kasaoasma girınış dirJtf 
di Balsini tehdid etmekte çulşıııı 

Segovie, hükumet toP 
ate§İ altındadır. . 0eıt ~lr 

Asiler Biskaya cephc!ll~tirÔİ p.) 
miktarda takviye kıtaf~rı: 581>' 
ri için milisler Ha~ranJ8 • 

8
de ~s, 

hl b · etıfl J. 
ta İye etmek mec urıY fıfl"" 
mışlarsa da son günler .ıa~ ıl'ıı~ 
gal ettikleri diğer me"ııler 
faza etmektedirler. 

Okçuluk 1 
r-1em·ekelte '" "''' 

ett:r:ıaca" ..,,.. 
- ,. l f ıılrı' ·r• Ankara, ;) (J e c 0 ·ıli bı 

S K "J • \"C 1111 tlf por urumu. tarı ıı ır.kt 

1 .. nıeoı ı.ı• 
ı·mnuz olan okçu ugu . pfll'" (ıl 
yılması iı·in tetkikler >8 er)~ 1 

> b 1 la te, )'~ 
Bu ııuı!itıatla. f:otarı ti~ .... 9;ııı 1 1, ki .. ı 11 ,... ·ı 
nıi~ olan Ok;,por u , .. 01e~·1 L 

l . . n 11111 tifl 
Hı snor ~uhesının ı;o N rıııtl 

den Mazhar Okataola 1 e,·c1ir· (1 
• t tfJll ) ı.'.tl 

yayı Ankarava da' e S lor ,. ~ı 
k T .. k. J 

O çıı 'nnınız ur t.J .k...,r.t .. 
,. pi ... "'ti>' 

ba~kanr General A ı ı.,.uhı~1 r d . ·~ k. t3 0•'> •• t 
eın le dwer er · anıı erı11ı, 1 • • "" 1 • ııat ' ııP rılıı hakkm<la ına ııı porıı ) 

f porlrııında bilfiil ok ı; ı. r·,, 
lard ır. ı,ir " iJ 11 

·ı··· k - K ruıııu ""'' ur· ~J>or u k 0 fall ,.Jıı , 
rak tecr.kkül edece 11 aola , 
1 . . . . . -oıt ııı• fııı f ı 
ıııııa"e ışını 'e - ··rrfl •,ıı 
•. 1 .. 1 wbet ~o ·rı~ı, tun ı un\'aı a re~ . ·,clr ı ı 

şuhcsinin n!cmlekell
1111 _./il lı 

~nlışa~-fı,tl "' 

Fransaaa . 
hesı ı:~i cep J ıt- ctP~1 1ı 

-- J ~. rı'di ~-Pııriı:o, 5 ( .1\. ,\.) .. ıÜ ı•1 \rıı'''' r< 
1 ··ı • • • J JiirtUll dJıl •f' 
ıu.oımctın ın 'ı t ıttP a 11 •• · or v· 'ıp 

Jc tertib edilen eP Naıırı r s'.ılı 
öz alan Dahiliye. J.ııflllıı 1' 11ı~dJıı' 
Dornıov lıiiki1111.et~1' frıırı'''r~ ~o' 
!=ıııclu!..i fa:ıl iyc~ıııın. •11ci r" ı.i: .• ı' 

• c1 bırı . 1 ·r ıırıv 
~ulletler ara ı~ 3 cJeııt•~ 'r111rı ,Mı 
gunu k::ı cJetıııı~ 'c ı1' /iıJ J(l-ct~1 :lf 

lcorı Blum~ ~orı~;;ıiitJ Jli~''.'crf~ 
na iml<nu rrrmı~~ır· 

11
;/:. fitil~ fı~rı 

rwırzı telırttr ıesıs c etfil• I 6rb 
. b l cırtı ı 

mmı lınrbı kn " .,,Jc 
h . f ··ı , t. ~nrCS' 
csı ıu wme ~ · ·frit·•' 

gerilemi§tİr dıyebı 1 
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Dünyayi .. Dolaştım Almanyadan çıkarıfan 
eski Başvekil llıtt1H1llıttnnıtt11tttıllfflfl"'hiJıııffllfft&ııt!fl"*ttttıı•ı111ttıııı11ıoıı1111t11H•ıt111111ıtKlt111t11ı•ını11111ıııııı1111111ım1111mıııııı1111 1 ııınııııınııııııııııııııınıııııınıın 

Yazan: Tltayna - 5 Çeviren: vır GUI 

/~le,. Abidesinin altında ihtiyara sordum: "Harpte D malları ve eşyalaı: e1ı çok Guadaluplu var mı?,, Cevap verdi: ''Çok! r. Brüning, 
musadere edildikten sonra 

ama Alsace - loraine'i aldık!, , 
~da. dere gibi, büyük •eller Bu ihtiyara soruyorum: rih bildiğini göstermek ıçın, gurur· Amerika da nasıl geç in; g (J r? 
1 

· Biraz ileride akak ve ip· - Harbte ölmü~ çok Guadalup- la: l'ari,.. • Suir gazcte .. inin !\f'\ 'oı ~ 
b~ilde bir köprü var: Araları lu var mı? - Harbettik ama, diyor, Alsace muhahiri e,ki ,\lnıan ha~vekili ;,lııp 

11 
it iki tahta yanyana konmu~. - Çok, bayan. Lorraine (Alzas Loren) bizim oldu. lıir nıiic..lclr.t e\\·el r\lnıam atlan tarı it" 

~!bastıkça piyanonun tuşları Bir müddet susuyor. Sonra ta- Şimdi arabamız sıcak ve nemli cl : lnıi<ı 'e l'IH\ al \ ' C e.::va;ı nıii--:ııl..re 
Bir kıp İniyor. bir hava içinde ilerliyor. Dört bir olunıı;u., ol:nı ılnktor 'Hriinin:? il" k.-. 
~ de hakiki nihir var: Tuzlu taraf ' iri yapraklı ncbatlarla dolu. nu~ıııu~~ur. Bu adanı ::imdi Üan·arıl 
~ d ~Nehir değil bu, denizin 1 Yeni Neşriyat] Geniş bir sessizlik. Bu sessizliği Ün h rr,itc"i rırofr.::()rii dcıl~tor ı\mlt-ı .. 
h ~ru uzanmış bir kısmı. iki . - manzaranın haşmeti meydana geti- "On linrnnı altın<la \ nwrikacla \'a•d· 

\ taklık , şeker kamışı tarla- ihtiyar dost riyor. Tabiatin bu kadar fazla zen - ~naktathr. Hunun ""h*'hi <•.,ki ,.\lm:m 
~ 

1 
ginliği karşısında insan bir korku ha"' rkilinin Arnr.rikan lıalk tohaka,..ı 

tı)ıtu B b . Ül'tad Halici Ziva O:;akl igiliıı ye· · ~ rn ınu geldi nedir? u a- t duyuyor. tarafından ~:tlı"ı tanm111a111ak için ay· 

~tıcb tl f h d hir ki ta hı intiı;ar etti: htiYar <lo~t. ı k 1 a arının cna avasın aıı ~ • Yolun iki tarafındaki otlar. a- rı hir pn!taporl a ar-ı · ac ırn th ~İ-;tiı-
{ c b· ~ l k b B da Ru kitaııtn torılamın 'nzılar, mu JI • 1 ~ f· ır agır ı astı ura ~ 1 b" 1 n cambazının emri nıi ... o l nıa5ıclır. alla ıu a ılurıı ~nnı i· 

1da · harririn kenıli tahirilc "~lakale ;ek · gac. ar, ır asa • • ı n halinde. fidanlar ~.ğaç, ne itaat ederek hareketsiz kalmış !'İmlf" h ir müılılc-t t:\HI ln!!iltrrev-' 
ıat d linde lıiküwler. rnlnıcl lıikay<' ~c-klin · J • ı · · " ev. h · j l b nzı'yor Burada .... İlmi-. , .f" hnraıln 111 ... uı;ı >azı ıFler ta· 
\ıeçr~ · <le ıııaknleler .. clir. va şı myvan ara e · · '"' · a •gııniz yolun kenarında ev· tabiat insana hakim. kih f'tnıi .. tir. f n~iltrreclc· lınhın~lu~ıı 
t- r. Hal iıl Ziv:ın ın hi ,. ı akım r.-k1 \ ~· d \ • ·k 1 l 1 1 l" · · I\•' Palmiyeler, ba · ımızın üzerinde c; ı ra a ' ıııtrı aı a <!n :•rı J r.n·er.w 
<ı<l\'u, h b · '\'eni ,·n1ılarmın cla;;ın•'' hir ~.-f"!..ilcl·· 1 ı.. • ı·t'k ~1 • • ı . 'l'· .. un a er verıyor: ~ yirmi metre yükEeklikten dcvckuşu te.~inc e «' onomı po ı ı . urr,ın 111 aç ıı, 

~ıı ıbo'dayrz. '..J ~uraıla hnracla kalıı;nktaıı knrtularok kanadlarına benziyen geni~ yaprak- olchı;;unu haber alını1tır. Derlınl hu 
, -ı!.ekrar ediyorum: 1 hih·le clcrli toplu hiı kit:ıh halintlr larınr sallıyorlar. liir~Ü,·e uamutl=cini konnu~ııır. C · 
SQ ı ıboda mı? . inti .. ar rtnıc~ i. erlehinıtıınız ,.,. Nfolıi · nİ\'C'r,...İtf' Jıeyetİ ıle tıılehini kabul et· 
Ylcd·~ . . l d d ' . . t ·t ·ı · · · · l • • . .. tlı' \11• k Orman etrafımızı '-·üksck bir t 1 " 'k 

: ıgını ana ım ıye sevını- va arı ııınız ıı·ın c.ıcının"' r ·a- duvar gibi kaplıyor: Bu duvardan mi~tir. n~ilıerecıen ! \ lTIC'l'l a\'a üni 
~ı.ınclrr: okııvıı;·ulnr•ıııızr • ZC\ klP 'r ,er~ ite prof esiirii olarak diin:ııii~tür. 

llarrard iJnin?rsitP-sinin )'<'tıi 
.~örii dohtor A nclerson 

proje-

'f. l"k~ ı ki · 1 k' içeriye ne köpek girebilir, ne bir laın· Vct, Bayan, Tibol diyor. a a n ile t!'lat.ki N l're erı ııı · ıta· fak\ Alman ha~,·ekili Rri.ining ı:iın 
Bu 1 eıberliyorum. hm inti~armılan lıal•rrılaı" c<lİ\oruz . kuş.. l~ık bile giremiyor. di Han·ard iinh:cr;ite~i prof e!'lürü ııı·----------------
:ııd sırada kılavuzum bir heykelin IJ 4 U{ANT. I T:D t ıtllSİ f(/ / f,ER Boşluğun her zerresi kaplanını~. fa tile Amerikan ünİ\·ı>r:ıilr:ıinclen ~e- Askerll!:je davet 
......._ CÖduruyor: 1,T~Y İSİ - Dc~l·rl i muharrir '<' mu- Yeşil renkler biribirinin içine Ririft neclr. (:!<10.000) Franım: f rang1 para Üsl.-iidnr A.~kcrlih Şubesinden: ' 
He lü.ler abidesi, bayan. zikoloğ ~fal•ıııncl H:ı:?ılı K;; .. eıııilıal olmu~. Otlan ayrı ayrı, yaprakları alacal.:tır. Kendi ile konu~an ga:r.ete· ]- 333 duğmıılularm ilk yoldn-
1ı. ~kelın kaidesinde yerin ısmı '·Balkanlnrd:ı ınusild iln!evi~i .. a<lilc ayrı ;yrı görmenin imkanı yok. ci-re c;ii'l'le clemi,tir: nıalarma 14 Haziran 937 tarilıinclc 
~~t' k~ınetli bir c.<r.r ne "' Ptlİ . ;\lu~iki ha· Dalları yanındaki ağacın dallan· • _ .. Den §İmıÜ artık cloktllr An<ler· ha~lanacnk Ye hu trilıten itilıaren lıcr 
Sorıt Bourg {Pcti Bur). , Jıi~J ... riııc aiıl l>irc;ok nızıl:ırını oku~ u· na karı~mış olan her ağaç, sanki !on denilr.n hir aclanınn. Eı;ki Alınaıı lıaftamn pazarte i, çar§aınha. rnıııa 
'- pY~rum: • ,. cnlarıınızın z:uıı.-ın ·1.aııt:m ~aıeı ~ıniz · bin bir ç~id yaprak vermiş gibi gÖ· ha~Yekili Brünin~ cleğiliın. V c o eı-ki günleri sant dokuzdan on ikiye 'e ii~ · 
~! etıt Bourg'da mıyız? de de Lukilı clııır.k fırsatını lıulduk· rünüyor. Brüninıı;i lıatırlamak bile istemiyo· leden eonra aat on iiı·ten on Htfü ~ 
, tu~ cevab veriyor: ları ııııılı:ırrir. hıı veni eı-t'rincle Dal· Hindistancevizi ağaçları sıra sıra rum. fki ,ene bn~,·ekalet makamında katlar ue\'8ın olunacaktır. · · 
tg) Vet, bayan: Tibo (Petit k:ınlı kmıı~nlarııımm mrınlt>:kı Lll'rin· muntazam dikilmİ§, Üzerlerinde be- hllhıncln~um memleket hakkında hiç 2 - Bu clo~uınlnların hirer a<lı• t 

tıı- · J il ı ·· ·· 'k • 1 n ckli veya düz, bin bir kelebek uçu· bir şey !l(iylemelc istemiyoı um \'e hn foto~raflarilr. 'e niif nı:; tezkerelf'rilr 
. afın-ı . kl l 'e tıon "' arc :ı ~orıınrn ınıı;;ı ı ıare- Ç 1 k l t 1 f d"rekleri 1 . 1 1 . ı · k l .. 1 1 'tıdc ~zı zencı çocu arı a mış, kl'tlcrini uzun lıir ı;alı -.ına, \'Ol"U<'U şuyor. a ı uş arı e gra ı · memlekelle artık h içnr surete meş· ur ı · ıc §U >e\e mııracat arı, ~e tıı<! 

Ot] bıter şeker kamışı, emıp hir ar:ı~tırnıa ,.c "'a~lı lıir trlkik ne· ne konuyorlar, yerlerde yılan gibi ıı;ul olmak niyetincfo dc~ilim. Şimdiye clikleri takdirdı• lıaklarıncla kanun i 
• ~ ar · 1 kertenkeleler dola•ıyor. Bilmem ni· k l Al · · .. ı· kl · · rnuarnel"n·n t tl 'k ·1·1 V• ·ı~ 1 ı~ı'\·i~.: tıcc .. inc c tl' .. hit l'lıni~tir. ~ aı ar man ·a ıçın sov ıyer.<' erımı .. ı a H · cuı ecc~ı ı an o u· 

~ l.lb4'l"'';".J .. ;,.t,.t ... 1: -: ......... ı..... -,: ı~ ' e rtn hıı,.11ı1A vtlı:ın namına birsev .,\;~. ı ~tiııı . Bıımlan •on ra o ~özlerime nur. 
~re er aana sefil görünüyor. ..ı ", nı.ııp '• 'ır."ıııt>: uctıııı u- yok. , ,.. " • 

\lctJte\·ak güneşi yeri kız~:n bir lan ,.e dalıil ol111a'-ı ir.ah~tlen ınil1ct-ı G d Ş f b d k. hir kelime ilave etıniyeceğim. Ben Hamallığln ıAğvine dog ... ru a ler arasında kiiltiir lı:ı~larmın km· i iyoruz. o ör, aşın a 1 ~imdi alelade bir üniYer,..ite profesö· 
İta avuruyor. tl · · · 1 k demir baslık altında ter döküyor. Su ı I } 1 · 1 Sırtta, sırıkta e•ya ta•ıyan ha-~ ~ U-ıakta bir manoust otların ,.e enıne"ı ıı;ın ,·apı aca i~. hu • riiyüın. Sac ece ta e Je erımle me:gu :r "f 

ı"'ıq sakı "' millcılc-riıı h i rilıirlcrinP. aic.l ı;anat , c içinde boğulmuş olan topraktan tııı· ol:ır:ı~ıın . .. malların kaldırılması için hazırln-
~rı banıyor. irfan !;:tlr~ınnlarınr ö~renrn<'1ericlir. caklık çıkıyor. Ötomobil bile nefes d nan projede bazı değİfiklikler ya· 
~''d urada kar"ısında g:Ördu··. l'\J ı l 1' 1 d l'kl . d 1 .b. TUrkkutun a çahfan l kt d B d . . 

3 erı ~ :.- ~ a.ıııııu ,a-:ı 1111 hu elıl'mnıin•tli e· e ı · erm en so uyar gı ı. pı ma a ır. u yüz en proJCnt'1 
'ır.. ç endisini pek uzak hisse- ~eri hıı ~alıa•lıı Hizunılu n k·n,.nı<'tlı - Otomobilin üstünü aç, ,şoför. gençler tatbiki gecikmiıtir. 

halbok .uzakta zannediyorsu- hir aclıınılır: Balkan menılekeıl~rinin Sanki kendisini öldürmcğc kalk- Hava Kurumunun Türkkuşu sa· Belediye ağustos başından iti. 
\ 'y~ ukı ta yanıbaşmızda. hcpcinıle clrrin aki ler hır:ıkaca~ın- mışım gibi yüzüme tuhaf tuhaf ha- hasında çalışan gençler 4 temmuzda haren tatbike baslanacak isk.-'c 
~~ ;

1fa iki büklüm bir ihtiyar d:ı ~iiplıe olrınvan hu kitalır kari1err kıyor. lnönü kampına hareket edecekler • nakliyat yasağile birlikte hamallı-
~~i\ e ı~or. Buruşuk yüzünde miz~ tay-jq~ ederiz. - Hasta olurum, bayan! dir. ğı da kaldıracaktır. 
ttJt1~d81Yah gözle. ri beyaz saçları- •fAT' I. zrl! S ' T . ' J 1 1 •• Sessiz ilerliyoruz. Bumda insan R ami alananda yapılmakta olan Hamalltk şehrin her tarafında 

•ı d h /1 " •• - ~' cırı:-. ,, eter in ... ır. l 
a a a sıyah göriiuüyor. "ı\fa\'İ Kıı~ .. i~imli me~lıar pi}·e~i kendini küçük hissediyor. Toprak, p lanör uçuşları tamam anmıştır. ve aynı zaman da kaldırılma1·accık 

- l · k l' d t t 1-1 Sı'mdı'lı'k tccru"be mahiyetinde olmak k ntaka mınt k t tb"k d'-Mehıned Şiikrii Ertl••ııı t:ıraf ından di· 1crşeyı topra c ın c u uyor. cm arar mı a -a a ı c ı 
1. · ·ı · J> • de m~rhamctsı·zcc. üzere uçuşlara devam edilmektedir. leecktir. •-v- .-. .-.-~ ıımze çe' rı 1111~ ' '" 'cııızı kiitüplıa · · 

·-~zı.~~z..... ·u ~ ne~i taraf ıntlan · iinya ınuharrirle · 
Q a g-l ık rinden pİ\'esl<'r •. fr.riıöinin ikinC'i ki 

tahr olarak ha~tırılır> c·ıkar ı lnH'-lıı. 

,_st. .. Servisimiz Şr.k pir külli)atını ı1ilimi7.c c;e,ir;;,<'~ 
."t ~ le Ealıneıııize hiidik hir lıiznıeti do-
\ı: oıı be doktorumuz Pazartesi günler1 kunan .M chmcıl Siikrii Erıl"ıı ıfo hu ,.,. 
\~ 1 ... _~ buçuktan yirmiye kajar ga• . · 1 k · 
\a~t l~~hancsındc. cumartesi g1lnler1 nı tercÜnıl' ... j clı• iti na ı \C ı ynıet l iuiı 
\.~~ı ten 19 a kadar uıeıı Tayyare t:ı' ... İ\·e cclcriz. 
~ oıc a.rı ikinci dıılre Uc numarada JrART,ll\ - 91 iirır.ii ~avısı Ya .. cır 

ile ı. _U.YucuJanmızı yedl kupon uıuka. , . 1 } ~ : f f • 
~~- -::'buıb eder. na >İ, Muamıııcr "'\"r c•İ ı. · ı:rı lıı l iı si. 
.;,~"'ttı" Hasan Er~inol. Cl'Hll'l Kucl rı•t. :\fo lı 
tı-'\ıı_~llıı llatalıklan doktorumuz da bu d A O • t\;tıllel'edJ tanesini blrlktır1p kendisine nıc l i Sel. ı\li \Iiiııı t.,z. rıı~n Ye· 
\.~ ıı ~ı cumartesi, salı, per§embe li. TinnıicJ ::\Tccid \'(' Şu halı ~·tkı'nm 
't~ '8.ul2 aram Aksarayda, Millet cad- makak. lıikiiYe 'c ~i i ı lcri' iP:. Frarı .. ız. 
,_ ~ttı~tpaşa camii karşısındaki mu- Danimarka, Hnınerr.cılcn terdi meler· 
~ ltl(u de cocuklarmıza b&kacaktır le çıkııır~tır. Okurlarııııır.a la\ :'i) e p 

~'ıı!e d!" doktorlarımız da oku- deriz. 
~ btı e.mlrlerlne bazır bulunmak. 
~'ita doktorumuz FnhretUn Dlşmen 
:\ 'l>ı laUktAJ caddesinde 127 numa• 
l \ bııı~ günleri saat 14 Uc 20 ara. 

ltl: duğu gibi doktor NecaU Pak· 
~' tkııy Mahmudiye caddesi 1-2 
~ ~ a~u~aıı ve cuma ı;tınlerl ayni saat. 

~-KlJ RlJ N---. 
Hizmel kuponu 

Bu kuponu gazete idaresine getlrec.ıer ~ lıtak cuınrımızm dişlerine bakaca!.· 
~ '-~ı tcda\•flcrlnl ynpacaklardır. l - Kllc:;llk ttAnlllrını pııra~ıı tııı.ı>tırıttaı 

~~rıl>~lrtanda Beşlktıı~ tramvay cıı6 2 - Kurur.un tıf'klmlerlnıo pıı.rıtı>ı7 tıııktı ~ • 
~ rııu:Pnrtımnmndn eUnnetçl Emt!I rrrıar. 

'-
1 'llıı ta~ okuyucularımızın çocuk 3 _ Hı..kuk ve mail mllşavtrıer1ne tıer 

~h'ca llct edecektir. tllrf[) kıınun yollanm parııııız ı-orup lll!rf'nlr 
a;;2 ı\ksaray Pertev l'kzanes1 ya. 

\.~"ıı t-·tıuınarnda sUnnct"I ''e e·bhat 
1.. ·~ıb · ıı11 .. 
. 'tıı tnJ Eşsiz l\:U RUN doktt>runun 

Birc..z da Basrc . T erre (Bas Ter) 
de dolasalım: Kulübelerden ibaret 
şu diğer\öy. Pazardaki gülünçlük
lerle, insanların acaibliğilc eğlene
lim. 

Sudanlı güzel zenciler, rnuhtc· 
şem Sahralılar, Niger yerlileri, Af-

• rika zencileri neredesiniz) Siz top
raklarınızda toprağınıza hl's olan 
kuvvetleri muhafaza etmişsniz. A
detleriniz, dinleriniz, İptidai ina
nı~lımnız gene sizin kalmış. 

Burada, bir ağncın gölgesini ya
rı oymuşlar, ycrı oymamışlar, ev 
yapmışlar. içeride biçimsiz bicim· 
siz, küçük küçük heykeller, bi; ba
cağı kırık tahta bir koyun. Etra -
fmda yapma ciçekler. Bunları ka· 
dmlar getirmi~. :eytam kovmak 
için. 

Kendi lerine mahsus bir din mi? 
~layır, nerede 1 Burada her~ey tak
lıd, yaldızlama. Zenci kardan ka
tolik dinini kendilerine göre almıs· 
krl • 

Basre • T crre' den çıkalım. Bu
n:da, biitün Gmıd~up'da olduğu gİ· 
bı, halk hep siyasete dalmış. 

r A r/;a-ıt ı-ar) 

lt iı~tbr"'kıılyonlnrı bcherlnl yedi ku
\''ltıl! inde ve nbonelerlmlze en eh· 

1 )ap C0<>u'ılnnnın sllnnet ameli· 
"11ııı t ca k tır 

\.111tr Yaza•& 
.ı' t ıııu .,.ımız doktor. dl•,.I ve sün• 
~t lıı.:l'l racası ederken ı«ıRuxun 

Radyo Müsabaka 
- 97-

Kuponu 
1 

' ''"•dan Y•dl lan• göJUrmok 

ZftL?•·oo«M 

ısım: 
Adreeı 

ij)eWıtiter ·I Hatay zaferi önünde J 
=---------------K:::ı s. Gezgin ~ 

lstanb ulda ve bütün T ürkiyedc 
Hatay zaferi kutlanırken, Suriyc
dcn gelen haberler, 29 Mayısın ora· 
ca matem günü olarak kabul edildi· 
ğini b ildirdiler. Bu, bana arabça 
bir vecizeyi hatırlattı. Cümle ak· 
lımda deği l ; fakat manası aşağı yu
kan şudur: "Milletlerin felaketi, 
komşuları için nimet olur ... Bu hük· 
mün neresi doğru? demiveccğim. 
Çünkü söylendiği günün üstünden 
bin yıllık bir zaman gcçmıştir. Da
vanın Kenan illerini kasup kavuran 
kıtlıkların Mısırı zengin etmesi ~ibi 
küçük, bayaği §ahidleri de var. Fa
kat tarih ve anane şöyle bir tarafa 
bırakılacak olursa, Hatay mescles!n. 
de Suriyenin matemini anlamak 
güçleşir. 

Toprağının altı, üstü Türk olan, 
çoğunun dili türkçc olan. adetleri, 
görenekleri, töreleri Türk olan bir 
ülkenin baş.lı başına bir varlık kur
ması, neden arablar için bir milli fe
laket ve yas sayılıyor?. 

Eğer tarihi haklara daydnmak İs· 
teniyor~a. bu noktada çok acı bit 
yayalığa diişcrlcr. Eğer ırk davası 
güdüyorlarsa, da:F.,acak en çüri.ik 
bir temelleri bile yoktur. Hele eğer 
kılıç ve silaha giivenerck böyle dik 
konuşuyorlarsa. bütün ağırba~lılığı
ınıza rağmen gülümsemekten ken· 

dimizi alamayız. Çtinki.i onların bi· 
zc diş gıcırdatmalarilc, meseld, 
''Zühal., i fethe kalkıŞmaları ara
ı;mda bir fnrk yoktur. 

··tstiklal., in tadını yeni tadan· 
hır. onun c!eğerini herkesten iyi an· 
larlar. Suriye.den genç Hatay icin 
biz, böyle dost bir yürek ve gi..ile r 
bir yi.iz beklerdik. Çok yakın b"r 
geçmişte bizde n kopnnla r, cH::c:·c 
biz i unutmamınlM ve hele gecirdik 
leri acı g\inlerde Türk idaresinin cô
merd İnsanlığını sık s~k anmışlar • 
dır. 

Bu kadar yakın sınırlar ic;inc!c 
yaşayanlar, biribirlerine iyi duy • 
gular beslemezlerse, asıl milli ma
temlerin sa~ti o nmnn c;nlmr:? olur. 
Hatay. buc i.in. ~uriye ve Tiirki· ·e 
arasında u.,un ve cok ömürlii bı r 
dostluğun köprüsüdür. Yarının re· 
fahı - iki taraf için de - bu kö,..,. 
rüden r.cr ::-rek nşağı ve yu1·arı n. 
kelere dağılacak. Anküra, her f:r. 
!'a tta tuttuğu siyasanın ne kadar ay
dınlık yolla rdan yüriidüğünü söyle
di. Sfü·i.inün doiTruluğuna ise, b in · 
lerce şahid andicer. • 

Şu halde Suriyelilerin, Hatay za
ferini hir İnsanlık zaferi gibi bizim· 
ı~ birlikte kutlamalarını bekleriz . 
Bu. onların tarih önündeki erkinlik· 
lerinin d e isbatı obcaktır. 
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-
Hüseyin Onbaşının duruşması: 

Malımuf Baba mezarlı
ğında öldürülen kadın 

Her GürıBir llifiitge 

I>ün sabahki celse, iki buçuk saat sürdU; 
tam 14 şahit dlnlenlldi ! 

Geçen sene teşrinievvelinin 17 • 
19 uncu gecesi Kadıköyünde Kuş
dili çayınnın yanındaki Mahmud -
baba mezarlığında Cideli Haceri 
parasına tamaan feci bir surette öl
dürmekten suçlu Hüseyin onbaşı -
nm duruşmasına, lstanbul ağırce
za hakyerinde dün sabah devam edil
di ve iki buçuk saat süren bu cel
sede, tam 14 şahid dinlenildi. 

Heyet, Ahmed Muhlis Tümay, 
Cihad Baban ve Abdurrahman Şe
ref Uzalla kurulmuştu; müddeiu • 
mumiliği temsilen muavin Sadun 
hazırdı ve celse açılınca, i!k olarak 
Şerife çağırıldı. 

Şerife, bu vaka etrafında şun
ları anlattı: 

- O gecenin sabahı, namaz vak
ti, bu Hüseyinle ben, mezarlık 
yanındaki yoldan geçiyorduk. Me
zar taşlan arasında bir kadın cesedi 
gördüm. "Hüseyin, dedim, bak 
kim acaba? şurada bir cesed var!., 
Hüseyin de "Aldırma be; sen işi
ne git! Sana ne?., dedi. Ve buna 
dair kimseye birşey açmamamı da 
sıkı sıkı tembih etti 1 

- Sabahleyin bununla beraber 
ne sebeble bir arada bulunuyordu
nuz? 

- Ben, her şeyin doğrusunu 
söylerim. Bu, o gece sabaha liadar 
Papazın bahçesinde benimle bera • 
herdi. Papazın bah'çe!i Kızıltopra
ğa yakındır. 

- Sabahleyin beraber nereye 
gidiyordunuz? 

- O kışlasına, ben de evime. 
- Mczarlrkta gördüğünüz ka-

dın rn: vaziyetteydi, yani Hacer? 
- Çırılçıplak yatryordu. Çıp • 

lak ve cansız. 
• Reis Ahmed Muhlis Tümay, da

ha bazı sualler sordu ve aldığı ce· 
vahları zapta geçirtti. Bu arada şa
hidin çınlçıplak sözünün, Hacerin 
memeleri ile kısmen de belden aşağı 
kısmının açık bulunduğunu anlatış 
yollu olduğu da zabıtta tasrih etti
rildi. Şahid, mütemadi sualler a· 
rasında, ifadesini daha açıklaştır • 
dı ve suçlunun kendisine gece Cid
deli Hacerin öldürüldüğünü, .. Mah· 
mud dede mezarlığı yanından geçer
ken de orada yatan kadının Hacer 
olduğunu., söylediğini anlattı. 

- Si1~ "ben öldürdüm, gel sa
na göstereyim,, diye birşcy söyle· 
medi mi? 

-Hayır! 
- Ne düşündünüz siz. kim öl-

dürmüş bu HaccrD 
- Orasını bilmem. Benden ev

vel Hüscyinin o Cideli ile konu~ -
muşluğu var. Beş altı senelik bir 
konuşmadır. Cideli, beni ondan 
kıskanır, Hüseyinin benimle ko • 
nuştuğunu istemezdi. Bu, son bir 
senedir konuşup görüşüyordu. 

- Bu kıskançlık yüzünden ara
nızda kavga oldu mu? 

- Evet, öldürülmezden bir 
müddet evvel, Hacer1e aramız. 
?a ağrz P?tırdısı olmu~tu. Hüseyin 
ıle Hacerın kavga cttıklerini bilmi
yorum. Benim bildiğim, Hacer 
ölünceye kadar görüşüyordu Hüse
yin, onunla! 

- Hüseyinle Papazın bahçesin· 
de kaldığınız zaman üzerinde nasıl 
bir elbise vardı? 

- Tabii resmi elbise! 
Aza Cihad Baban, bu §ahidin 

müstentiklikteki ifadesini okudu. 
Şerife, bu ifadesinde, Hüseyinin 
o gece belinde asker kasaturası bu. 
!~nd:-ığun~, bunu kınından çıkarıp 
uzerındekı ıslak ve akar haldeki kan 
brı otlara sürdüğünü, otları kana 
b ılndıjmı anlattıktan başka, ayrıca 
ayaklarında hafif, beyaz lastikten 
cyakkapları bulunduğunu bunlan 
ııcdcn g}ydiğini sorunca da "Ayak
larım Aı~rıyor; katr postalları kışla· 
da bıraktım., dediğini söylemişti. 

Reisin sıkı sorsusu karıısmda. 

önce biraz tcreddüd eden Şerife, 
nihayet kaçamaklı cevablan bıraktı 
ve bu ifadesini aynen tasdik etti. 
Suçlunun ellerinin de kanlı olduğu
nu, sabahleyin namaz vakti çeşme
de elini yüzünü yıkarken bu kan 
lekelerinin ceketine sıçradığını, da· 
ha evvel ceketinde kan gördüğünü 
hatırlıyamadığını ilave etti. 

- Sonradan polise kasaturanın 
sürüldüğü otlarda kan lekelerini 
gösterdiniz mi? 

- Yeri gösterdim, ama yağmur 
yağmış ve kanlan yıkamıştı. 

- Peki, o gece sormadınız mı 
bu Hüscyinc, ··kasaturandaki bu 
kan lekeleri nereden bulaştı oraya?,, 
diye; merak etmediniz mi bunu? 

- Hayır; ne ben sordum, ne 
de o söyledi 1 

Suçlu Hüseyine ne diyeceği so
ruldu. O, kısaca inkar etti: 

- Ben, bu kadınla ne vaka ge
cesi, ne de ondan evvel, ne konu~
tum, ne de buluştum J Cideli Ha
ceri de hiç tanımam! 

- Peki, bu, ne sebeble seninle 
buluıup konuştı.ığunu, şu ve bu 
§eyleri gördüğünü söylesin; o hal
de? 

Bunun üzerine suçlu, boş bu. 
lundu. Daha birkaç saniye evvelki 
inkarını unutup, "Ben bu kadınla 
altı aydır düşüp kalkardım!,, itira
fını ağzından kaçırdı. Demin ne 
söylediğine işaret edilince de, sab
san kesildi. Ve kekeledi: 

- Ben... ben... demin, suali 
yanlı~ anladım.... Fakat. .. §ey ... o 
gece beraber cleğildik 1 

• - Pekala: bu kadın, mııdemki 
senin dostundu; ne diye buraya gc· 
lip de aleyhine söylüyor'> 

Hüseyin, yutkundu, yutkundu, 
sonra: 

- Bu, sade benimle değil, baş· 
ka elli kişi ile de düşüp kalkardı, de
di; kim bilir kim aleyhime fitle -
miştir, kışkırtmıştır.! 

Şerife, bu yalan söylemek İs· 
nadınr rcdederek, çekildi. Bu ara· 
da hu Hüseyin onbaşı hesabına ha· 
reket eden bazı kimseler tarafından 
yolda çevrildiğini, tazyik edildiği
ni, buna rağmen kendisinin doğru· 
yu söylediğini de sözlerine kattı. 

O vakit Selimiyc kışlasında yar
subay olarak bulunan Kemal çağrıl
dı; o da, Hüseyin onbaşının o ak· 
§amki yoklamada kışlada bulundu
ğunu usulen müsaadesiz kışladan 
çıkılamıyacağını, ancak onbaşının 
nöbet devri sırasında dışarrya adım 
atabileceğini bunun kışlada beyaz 
lastik ayakkabı ile görüldüğünü işit
tiğini söyledi. 

Paris mahallesi bekçisi Ali, bir 
gün, lkbaliye mahallesinde 9 nu • 
maralı evde oturan Ayşe Hüscyi -
nin, Cideli Hacerin bir askeri dost 
tutup e\·ine aldığını söylediğini, bek 
çi sıfatilc Hacerin evine gidip ora· · 
da giyimli olarak bir askeri karyola
ya oturmuş gördiiğünü, onun bu 
suçlu Hüseyinc benzediğini anlatış 
yollu ifade verdi ve "Ben, dedi, Ha· 
ecrin kötü bir halini görmedimdi. 
Sonradan çayırlarda dolaştığını duy· 
dum.,, 

Neriman geldi. Bu da suçlu Hü
scyinin Sabahat Şerife ile konuştu· 
ğunu, onu oradan tanıdığını, Hü
seyinin kendisine vakayı mütcakib 
Haccrden ötürü ••Kim bilir, kim öl
dürmüştür 1., dediğini, evvelce Hü
seyinin birkaç defa inzibatlar tara
fından aranıp yakalandığını, kışla
dan kaçtığından dolayı yakalanması 
muhtemel olmakla beraber kendisi· 
nin bu ciheti pek iyi hatırlamadığı
nı söyledi. 

- Evvelce .. Bu Hi.: l'.:yin, ba
zan birdenbire çıkagelir ve kı~Iadan 
bçtığını söylerdi,, demiştiniz? 

- Hatırlamıyorum! 
Şahid 19 Y.a§ında Ay§e Hüse:>:in. 

Papağan 
Karısını ista~yona kadar g<itür 

müş. u~urlamış, şimdi ordan <liinü
yordu. İçinde hir hüzün \'ardı: 

Karısı gitti diye nıütce~ı:ıir miydi? 
Halbuki .. c,·innıesi Jaznndr ... 

Bir hafta hür yaşıyacaktr. Bu müd 
det zarf mda karısı kcndi~·ııden kilo
metrelerce uzak hir yerd<>. annc .. inin 
yanında lm 1unacaktı. Rir haf ta karı
sından ne azar İ§itmek nrdı, ne dır-
<lırmı dinlemek! • 

Bunu söyliyen papaganclr: Trp't 
karnnın sesini taklicl etıni~, ona. lıer 
zaman sorulan hu cehennem sualini 
etkrar etmi~ti. 

Han· ana övle krznu .. tı ki! Hem " . . 
korkuttuğu için, hem rahatını bozdu-
ğu için. 

Fakat. intikam alahilecek hir ,·a· 
ziyette idi: Papağanla, daha doğrusu, 
karısının ta k~ndisiJe kar~ karşıya 
idi. 

- Ncrdc kal<lın. AhmÇ·d? Ahmed 
şunu yapmasana! Ahınccl hunu yap- HayYnnın karşısına geçti. !'-iiylen-

ı Al J 1 meğe başladı: masana. ıme< ew e cig·t!"a içmcı:ıe-
ne ! - Şimdi kar§r kar§ıyayız i;te ... 

Hergiin hilyle f!C~iyor:Ju kan!< ile Hesah Yerme ı;ıraH şimdi <-ana gcld i. 
hayatı. Bir rahat ~Un giinnemi.:ti e\'- Fatma ... 
lendiğindcnheri. • Bunları sövlerken. maı;anm Yanı-

Kırk ya~ma ~elmi~. eYlcnmemi~ti. na oturmu~. ~andalyesini çekı;ıi~ti. 
Bir giin tesadi.if kar~ısın~. <ınun gibi, - Kollarını dayama nıa~ana! 
krrkrna ~elmiş hir "genç l:rz .. çıkardı. Artık a<lanırn sabrı tiik· n111i~Lİ. 
Koca bulamamak hiddet içinde deli Aya~a fırlaclr: 
gibi olan kııca~ız hckar aıiamm iize- - Sus diyorum sana, Fatma. 
rine aç kurt ~ihi salclırmış, Ye e\'Jen· Papağan: 

mişlerdi. - Ahmccl ... Diye siiziinü kesmek 
Adarn<'ağız o zamana kadar kadın· istedi. 

Iardan uzak vaşamı~tı. Şinıdi de ka~ Adamcağız arlTk kendini kavhet· 
dmlarm nasıİ bir mahluk olduğunu mi~. yuınrııklarrnı !tıkıp ku~un iizeri-
anlomı~.tı. k "" ne ~·üriiyere ·. agzma gcleııi silyl<'m~-

Bütün idaresini karıııı a:nu~. üze· ğe haflaımştı: 
rinde bir hiikimi mutlak kcı;ilmişti. _ Senin kaf Mr krranm. Fatma .. 

EYde herşey onundu: Benim ııa- Dilini tutacak nn ın? Vallahi, oka
lon, benim oda, llenim mutbak, be- dar hmcnn var ki, avaklarnnm altı-
nim sofa.... 1 • ·h· l na a ırsnm scnı pas ~ı ı p:ı~·a arım ... 

"Onun., hir de papaganı Yardı. 
EYlcndiği zaman papa~anile be· Sen heni hiliyor mmun ? .. ~e" çıkar· 

raher gelin gelmişti. ma. tepeme çıktın artık... Ben ~ana 
g<İ!!lcririm ... Senin kafanı k1rarım. a· 

Aılaınca~ız hu ha~Tandan ne çek· 
) • 1 n k 1 h k ... liınallah, Fatma ....• meze ı. na ·nıasınc an a~ a, hagınna-

smı çekeıniyol'clu. Vakitli ,·akitsiz söz Hayrnn, gfü:lerini aı;nıı!, şa~kın 
eöyliycrek imam korkutması \'ardı. c;a~kın bakıyordu: Aclmm lıi<: bu hal-

İstnsyondan cliinüp kapıdan içeri ele gcirıneıni~ti ... 
girer gim1ez rahat hir ncfe alıp ~öy· Alııned, hiddetini )enıııek için, 
le bir u~anınak u:r. ro, ıuı.101111 ~ı.uı. ı.: • ..,;(! ...... , . .. 1. - •• nrl<ır1o ,1,.,1 ... ~ ..... o;n 

- Nerdc blılm. Ahmed? hazırlanıyordu. 
f k - Alınml. eH1e cigara içmeı;ene! Korkmuştu. Sonra i~iıı ar ·ma 

Yarınca: Gene papa~an ... gene karısının ısc-

- Tü ! Allah canını almasın. lırn· si ... 
zır hap·aıı. dedi. Ren de J!'CDe kanm AJ1med için çıldırmak bir!CY de-
geldi karfrma sanclrm... ğil<li ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonra Sakine, daha sonra Zeyneb, hah saat beş, altı sularında bu Hü· 
dinlcnildiler. Bunlar esas vakaya scyinin ayaklarında beyaz lastik a 
dair birşey bilmediklerinden bahset· yakkabılarla kışlaya girdiğini gör-
tiler. düğünden bahsettiğini söyledi. 

Doktor Zeki, şahidliğinde ccse- Sonra ağzında sakız çiğniyerek 
di, bulunduğu sabahın akşamı on gelen ve ilk sorgulara bir yandan 
yedi buçuk raddelerinde kabiristan- sakız çiğniycrek cevab veren Süzan, 
da muayene ettiğini anlatarak, şu çağrıldı. Bu, ihtara uğradı ve sakı-
izahatı verdi: zı çıkarıp avucuna aldı. "\/akaya 

- Cesedin bulunduğu yer, Mah- dair hiç bir malumatım yok,, dedi. 
mudbaba caddesine on metre kadar Cevad isimli delikanlı da cina· 
uzaktır. Yoldan geçen bir adam yete dair bir§cy bilmediğini söyliyc
bakarsa, bu yeri görür. l\1unta · • rck çekildikten sonra, şahid Leman 
zam bir kabiristan değil, servileri gelerc!t, o da "Haceri bunun öldür-
seyrek bir yerdir. Kadının elbise- düğünü gazetelerde okudum,, dedi 
sinde miicadelc eseri görmedim. ve şu malumatı verdi: 
Alnının sol tarafında derince açıl· _ Hacer, bundan iki sene ev· 
mış bir yara vardı. Sağ gözü de vel Kalamışta, bizim köşkte hizmet. 
oyularak çıkarılmıştı. On kilo ka- çi olarak çalıştı. Ayda yedi lira ve
dar tahmin ettiğim sivri kısmı kan- rirdik. Biriktirdiği parayı emaneten 
lı bir tas cesedin yanında duru • bize bıraktı. Sonra giderken aldı 
yordu. ·Bu taş, başın ezilmesinde gitti. Kırk, elli lira kadar p~dı. 
kullanılmıştır. Ancak gözün oyul-
ması, keskin ve sivri uçlu bir alet- Sahid Zakire, bir gün bir aske-
1 rin Haccrin evini aradı!hnı, Hace-c yapılmıstır. Muayene ettiğim sa- ~ 
atte, ces~d katılaşmıştı. Aşağı yu- rin pencerede gözüktüğünü, aske· 
karı on saat cvYel cinayetin işlen· rin de oraya girdiğini söyledi, "Bu 
diğini tahmin ediyorum. Daha faz. askerin bu olup olmadığını kestire· 
la durmuş olsa, tefessüh halinde mem,, dedi. Şahid Ker.1al de, Ha
bulunurdu. Fakat mevsime göre ecrin hizmetçilik etme~inden başka 
bu tefessüh müddeti değişebilir. O birşcy bilmediğini söyledi. 
sırada havalar serindi. Kati bir~ey Muavin Sadun, şahidlerden gel
diyemem. Belki de on saatten da- miycn Şerife Sabahatle Hasarım 
ha evvel öldürülmi.iştür. Kadının zorla getirilmeleri hakkındaki mii· 
yattığı yerde, sırtüstü yatarken bir- zekkerenin tckidini, Selimiyedeki 
denbire harekete geçilerek elçabuk· bölük kumandanı Nureddinin de işin 
luğu ile öldürülmüş olduğu da, ci- mevkufluya taalluku hasebile ihza· 
varda kan izleri bulunmamasından ren celbini, lzmite gittiği habçr 
ve kadının başının yere şiddetle çar- verilen şahid Halilin de orada ara
pılarak toprakta adeta bir çöküntü nıp bulunması için polise müzekkc
husule getirilmiş olmasından istid- re yazılmasını, baroca parasız vc-
lal edilmektedir. kil gönderilmesini istiyen suçlunun, 

İnşaat muhasebecisi Şevket, 0 önce fnkrihal ilmühaberi Getirmesi· 
zamnn yarsubay olduğuu, Hüscyi- ni istedi. 
nin o akşam yoklamada hazır bu- Heyet, bu istekleri aynen kabul 
lunduğıınu, tnhkikat sırasmdn be· ederek duruş:ı~rm:n c1cvnm:nı 23 
dclli erlerden nereli olduğunu bil- haziran pazartc:ıi sabahı sa~ 14 e 
mediği Halilin, vakanm olduğu sa- bıraktı. 
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sınır enmı.ş, f ;ns· ,'1.lrııı':ı1,.,~ karısının kE\ asıne; ddetiıı• 1 7·~ 
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tanbul dün Atatürkü bü
tiik hey~canla karşıladı 

S Büyük Önder ve misafir Emir Ertuğrul yatında 
İ' 'k l lt\ı Önder Atatürk, dün sa- hindi. Atatürk Ma' crayi Ür<liin Emi-

~~ khususi treniyle şehrimize rini <le bcrnhr.rine alnıı~tı. 
taq Cndisine hasret çeken ve Havadat daha trenin ~elıne~inden 
l'ıdc tıılan Hatay zaferinin neşe· c' vel uçma~a lıa§lıyan otuz otuz be-. 
ve Çalkanan latan bul halkına layyare alçalarak ka' Her çiziyor vt 

~ İ' iİ§~İr. ılonanmaınrzılan hirkaç parça ile li .
1 lta.\ıJ onderle birlikte savın ınanınııza ,.eJıni• olan Y O\llz<lan 'f' 

~er· B · ,, ~ 
~ \f k· . ayan Makbule ve Da· Selinıiycden @r.lıim toplan 11tılryoı du. j 
~ t ılı B. Şükrü Kaya da Is- Büyük Öndere, yatın ı.çih ertesin ele 

~~t~~ı?'l'lİ§lerdir. 1\fayerayi Ürdiin F.nıirini yanma ala-

heyecanile ve bütün l'O:.kunluğile 
devam etmiştir. 

. Akar ve Ho;aziçi idarelerinin e· 
Hatay 'e Roğa7.İçi idarelerinin e

lektriklerle donanan ,·apurları halkı 
İ!kelelerden almış, Boğazda, limanda 
clola~tırını-;tır. Liman ve Dolmahahçc 
Mrayının önii, diğer ılonar.mış vapur 
Ye motiirlerle dolu idi. 

Şehrin diğer yerlerindr. ol<luğu gi
bi Karlrköy \'C Parti Halke' i hiı:a· 
ı:;ı ela hayraklarla donatılarak gf'ce e· 
lektrikle tem ir cililmişt ir. Riivük 
hi~ halk kiitlesi rıhtım ve ı\tiilıürdar 
sahillerile Kn<lıköy Hayıhrpaşa ara· 
ı;;ındaki salıı:ıyı dıılclurarak Atatürkii 
canclan alkışlamak sur"tile Du Ön· 
clere ~iikran ,·e minnetlerini eunınnı:· 
lardır. Gf'ce hiitiin Kadıkiiv !'alıille
rinde mc~'aleler yakılmış ~ e Akay i
darc.sİn<'e tahsis edilen ,·apnnla Ka
dıköy Halke\'İ koral ,.,. mandolin he 
yelleri ~efleri Hnliiei ÖkılPn \'e Ziya 
Aydıntarım idare.si altında olarak !'a
at 9.30 da hareketle Dolmahahçe ı-a
rayı önüne gelerek milli marş Ye ınü
leaddicl parçalar çalmak ııuretile mem 
1 ekete kazamlrrilı~ı hiiyiik nıf erlerden 
dolayı Atatiirk'e ~iikran w minnet
tarlıklarını hir kere daha arza Yeııile 
hu lmuşlaril ır. 

~~tkün treni henüz gelme · rak ~füclafaa Vekili Gr.nr.rtıl Kaınn 
trı' .Haydarpaşa istncıyonu Özalp. ~ahiliye Yf'kili n. Şiikrü Ka· Meyveler den alı-
tıh bır istikbal merasiminin ya ' 'e rlıı;er zeYatlı:ı oturcJııl.u·. 
' Ve hürmetkar manzarası- Hem~ir~lerile.Bayan Sahilia G<>k- nan Belediye resmi 

~/htdu. Büyük bir kumandan ı;en de aynı meclıste yer almıştı. 
~1ıı~~Yeti, kara ve deniz asker- Yat donan:r.nmızm önünden j 
~ı· 'ka ve polis muntazam geçmeğe ba§ladı. ZRfer, Tmazte- ndirilmesi ıçin 

'tbuJndc dizilmi~ler ve şehri· p~, P.ey~ torpi.toları clenizal~ı .~e- tetkikler yapılıyor 
~rıc Utan Milli l\füdafaa Ve- mılerımız ve nıhayet Yavuz onun-
."'lei ta Kazım Özalp, Harici- den geçerken top tarakaları dört 

j
0 

.. fvlüsteşarr B. Numan Me- yam i-:ıletiyor ve tRyyarebı·: ı :: :. 
1-; &lu, lstanbulda bulunan çalarak geçişleri büyük bir zevk 

S
' kahrnman tayyarecimiz ve heyecanla devam ediyor, Hay-
abih c··k E · d .. 1 . d h 1 ~u B a o çen, mnıyet arpaşa on erın e a§ ayan va-

i} · Salih Kılıç, lstanbulun pur düdükleri gökleri çınlatarak 
ı~rt gelen imaları ile hm- aürüp gidiy(>r ve göz bebeğini 
oır h lk k" 1 · · ·· h'l k h t h t\>Clt a · ·ut esı ıstas • gore ı me asre ve eyeca -

.'-t 1~ 1 ve rihtımı doldurmuştu. nı içinde ye.nan halkla dolu vapur-
kti 5 e on kala şehrimizde lar ve motörler Ertuğrul yatını · .. -
~-/0tnisafiri olarak bulunan kip ediyordu. 
'!Jdıı]J rdün Emiri Altes Rua- Atatürk gemilerimiz önünd, ı 
~ ~ ah, beraberinde mihman- geçerken, ı;üverteye dizilmiş olan 

'~rı ~Veri olduğu halde geldi. ve "Ya§asm Cumhuriyet!,, diye 
k ~ın 15 de istasyona girdi. h3ykıran bahriyelilc:-:a ihtiramı-
iarı ıstirahat salonu olan son r.a etil.~ selam vererch mukabel:!-

~: ;ar vilayetlerde. n şe 1 r · m · ~: 
ı:;:len meyvelerden halde < ',_ ı 
resimlerle kabzımalların aldıkları 
komisyonların azaltılması imkan· 
lan Belediye lktısat müdürlüğün· 
ce tetkik edilmektedir. 

Meyve bolluğu kar~ısında mey
ve fiyatlarının düşmesi müstah
silleri çok zorluklar k:ı~·:: .. ::.:. · ı
rakmaktadır. Üstelik re;im ve ko
misyon da kendilerini zarara sok
maktadır. 

Bu halin devamı meyveciliğin 
inkitaf ına mani olacağı cihetle 
tetkikat yakın bir zamanda bitiri
lerek rc3imler incliri~c~e!~tir. 

Cıi çıktılar. Beraberlerinde de bulundu. 
J Ve D h'I' y k'l' b l Dolmabahçe önlerinde Ertuğ- D •• k •• •• f •ı 
"lı. v a ı ıye e 1 l u u- un u gos erı er ~ k "-endisini §ehir hudu- rul yatına Sakarya r. .... !örü yana-
it ~a:şılayan lstanbul vali ve şara~c Z:r.ir Abdullahı ve ~?iv ... ··- d b • 
(). cısi B. Muhiddin Üstün· ni Beylerbeyi sarayına götürmek QrQSln Q lr 
·~ üı.ere aldı. Atatürk muhtere:n mi· 

'l ~eneral Fahreddin Altay, dk h f l ~tı},. \tad, Salih de ayni tren- safiri bizzat uğurla.~. ~~n sonra Q lr ag lŞ 
~ .. r. k:ndi:i Is tan bul m~.orune L · · ~-
\~~ ö r~'· ':eraberinc!e1r' --:vat q .. 'hi···=·-. 
~, nder keneli ini karşılı- te Dolmahahçe sarayına çıktılar. 
~ltık Ma, cra) i Ür<lii:ı Emirine Büyük Önder saraya ayak bas
~,. ~en sonra Eıniri ) aııma a- tıklan zamana kadar top ıesleri, 
~ık rı tcftiq etti. siren uguw ltuları, tayyare uçuşla-
•' " el· • ı t d < k 1 anı ıa' a r çahyorı u. rı ve halkın her yaka an coıkun 
lfıtcJ a. ıranı an aqkcrl11ıwıizin hn· bir heyecanla meşerret haykırı!
~ tu~tk~a a 1 rrlcr hep hir ağız· ları devam etmi§tir. 

~ a': lıır sesle : Atatürk aktam üstü Florya tn-
'l, "1(1) I d •c · raflarında gece 9 ·10 arasın a ela 
~lh. r.ırıa ı " k d ~ ''Ult /ı;ı çınlntı) orlaı dı. Beylerbeyi sarayı önüne a ar 
~11, , .. Ünclcr i ta , oı11lan r,.ıkar- "idip vapurla bir gezinti yapmış-

':t'· . o l4t lıtıde- ol tar:ıftıı yer alınış lır. 
"" .... . l 'k . . .. Ptiı/ ~r~ın ı · <'eınıyetı., mu· 

~tah. elaınlr.dıktan Eonrn rU· 
t.'!) " rdilt'n Ertu~nıl yatmı:ı 

.ktın tczahiirı:ıtı nrasm<la 

GECEKi MEnASİ.ll 
Dlin ı;ccc, ~ehirclc ve deniıde fe· 

neral:ıvları ·yapılmı~, giincliiz haşlıyan 
hayrnı~, geç Yakitlerc kadar hiitün 

(Üıtyanı 1 inci sayı/ada) 

- Kırk asırlık Türk vatanı hiç 
bir nevi esaret altında bırakıla-
maz. 
On üç sene sonraki söz de şu idi: 

- Hatayı istiklaline kavuştur
mak benim namus ve teref bor· 
cumdur; bunu muhakkak ifa et
meliyim. Yoksa Türkiye cumhuri· 
yeti riyaseti makamında da dura-
mam. 

ltitildiğine ve bilindiğine göre 
Atatürk bu son ıözlerini Türk 
milleti mümessillerinden ve mü-
nevverlerinden mürekkep bir 
Türk halk kütlesi içinde ve F ran
sız cumhuriyetinin büyük elçisine 
hitaben yüksek sesle söylemiş bu
lunuyordu. 

Atatürk hu sözlerinde ne dere
ceye kadar kati idi? Bizim bildi
ği~ize göre ~öyle .. bir .. suali ~~la ı 
varıd görmeyıı. Çunku o, Turk 
milleti, Büyük Önderinin millet 
için, vatan için e.ğzmdan çıkmış 
elan her sözün daha çok evelden 
bütün lojik derece ve mertebele· 
rinden ~eçiribıiş, tahakkuku ka· 
b!l görülmüs, en nihayet kenC:~si 
için vicd:ı.n ;,e namus sözü olarak 
formüle edilmiş oldu<Yunu binbir 
hadi:ıe ib tanımış bir olgunlukta-
dır. · 

Simdi ben kendi kendime soru
yo;um. Halkın görüş ve inanışı 
hakkın görüt ve inanışı mıdrr. 

Evet .• 
Hakkı Tarık US 
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Dün akşamki güreşler 

Mülayim Bulgar peh ... 
livana pesettirdi 

'(Üstynnı I inci Mıyıfada) ikincisi Cemal pehliv.ınlrı Ameri
kan boğası Ilulkumar rin&e çıktı· 
lar. Cemal pehliv<ı.n idmanı o!ma· 
dığındnn gürc~in yarım ' saat olma
sını teklif etti. Amcrik:ılı kabul 

ra birden harekete geçti. Bulg:.rın 
sırtını kuvvetle çeirerek yere ge
tirdi. Fakat tam tu!f değildi. Aka· 
hinde Bulgar bir oyun yaparak 
kurtuldu. etti. 

Minder kenarında 0 da Molla Güre! Amerikalının hücumile 
Mehmedin sırtını yel"c getirir ~ihi başladı. Polkurnar Cem~li çok ~ı
oldu. Hakikatte Mehmedin bir ln~tırıyor. gario sesler ç:l:~rarak 
omuzu yere değmemişti. Bulgar hücum ediyordu. Güreş hu ~ckilde 
Mehmedi yendiğini ıöyliyerek devam ederken on dördüncü da. 
kalktı. Molla Mehmet daha evvel kikada Amerikalı Cemalın kolunu 
kendisi Bulgarın sırtını yere ge- büktü. Fazla tazyik ediyordu. Ce
tirdiğini söyliyordu. Bu vaziyet mal kolunun fena halde incinC:iğ~
üzerine Bulgar güreşçi sahayı ni söyliyerek ~üreşe devam edemi· 
terketti. Üç deff\ çağrıldı, gelme· yeceğini bildirdi. Hakemler .bu 
yince Molla Mehmet hükmen ga- hal karşuında Amerikalıyı hük-
lip ilan edildi. men galip ilin ettiler. 

MOLA Y1M • ORMRNlSKl Müsabakalardan sonra Müla· 
Bundan sonra 937 Türkiye ikin- yim Amerikalıya meydan okudu. 

l Gelecek hafta bunların güretmesi 
cisi Mülayim ile Bu gar pehlivanı 
Girodli Ormaniski ringe çıktılar. _m_u_h_t_e_m_e_l_d_ir_. ________ ... 
Hakemler güreşin yarım saat sür
mesini şart kotmu!la;dı. İki peh
livan dinlenmeden hır saat güre
şeceklerıni istediler. Bu istek ka· 
bul edildi. 

ikisi de güreıe sert batladılar. 
Mülayim çok hakim güretiyor, el 
ense yapıyor, ayak takıyor, Bulgar 
bunlardan taıırıyor. Mülayim bir 
ara Bulgarın ayağını tuttu. Ringin 
ipleri Bulgarın imdadına yetişti. 
Yere dütmekten kurtuldu. Buna 
rağmen biraz. ıonra Mül~yim Bul. 
garı altına aldı ise de hır oyunla 
kendisi alta düştü. 

Mülayim ile Bulgar bir müddet 
böyle güreıtikten sonra Mülayi~ 
hakimiyeti tamamen ele aldı. Ellı 
dakika Bulgarı altında ezdi. Elli 
dördüncü dakikada Mülayim Bul
garın bacakları ile başını ııkı,tır
dı. Sol kolunu büktü. Bulgarm ko
lu kırılacaktı. Bu vaziyette iken 
sağ eli ile Mülayimin ıırtına vur 
du. Pes etti. Mülayim hala bırak-
mıyordu. 

Nihayet hakem Bulgarın imda
dına yetitti. Halk Mülayimi çıl
gınca alkışlıyordu. Tercüman va
sıtaıile Bulgara bir itirazı olup ol· 
madığı soruldu. Bulgar pes ederek 
mağlubiyeti kabul ettiiini söyle-
di. 
CEMAL PEHLlV AN • AMERi-

KAN BOCASl 
Bunlardan sonra eski Türkiye 

Kutup seferine çıhan 
Sovyet tayyarecisi 

Şimal kutbuna 
vardı 

MoskoYa, 5 (A.A.) - Tayya?'eci 
l\f azurukun idare ettiği tayyare bu· 
gün eaat 7.12 de ''Şimal kutbu .. İslas· 
yonuna varmı · tır. 1iirettehat sıhhat· 
te Ye tanare salimdir. 

BUZT,,AR PARÇAT,,AN!l'OR 
:Moskm a. 5 ( A.A.) - Prof c ör 

Smitten alman haherlne göre. Şimal 
kuthn i"'ta;.vonu ınmtakn mdaki lmz· 
lar, hirihirİ~rin<len RT. ~ok ııyrılnrnya 
ha~lamıştır. Sm yet i laııyonunun lıu
lunchı;n iki kilometre kutrnnd,1ki 

~ 

huz parça 1 etrarıncla çok geni~ hir 
takım delikler peyi1a olımı~tur. Bu 
cleliklcr va~ııasilr hidrolojik tctka.:at 
yapılmaktnclır. Buz parı;:M şimdilik 
hiçbir tehlikeyr maruz ılı..·:!ilrlir. Eı;a• 
cen lıuzlarm Grocnlanda duğm ee~·ri 
hafiflemi tir. 

Dürt lrnziran tarihinde :'o' et 
kntuh i taı:yonn. 88 clerN'e 57 daki· 
ka tulii §iınalirlr.,,. :rn drrrce arıı gar 
hi<lr lmlnmnı:ıkta idi. Giik ) iizü ta· 
maıııh·fo kapalıclır. Ha' ı:ı. uçu~lara 
mi.i .. afo cle~ilclir. lları:ır~t. ırırdan a· 
ı::a~ı iir. cl"r<'<'<'clrılir. , . :""" . 

Ankara sokakları nehir halinde 

An!(:ırada evvelsi rrü!1 ya.ğ:ı.n şiddetli bir yağmur sonunda şehri 
su bastığını diin yazmz:ıtrk. Anl=:.r:dnki foto~raf çımızm gönderdiği bu 
re.simler Ankara sokaklarının o günkü halini lesbit etmekte ve cad
delerin aldığı nehir manzarasını göstermektedir. 
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KA51~CiASI 
Kadircan KAFLI Tefrika: &s 

Prenses irini ·kesik kesik yalvarıyordu 
ÇIK\~ Ki l\JIX HÜLASASI \ 

Umur Bey, Aydin tıe ciı·a· 
mım lıül.-iimdarı Melımed Be· 
,·in ildrıci oğludur. l'akı.~ıklı cer 
sur ve a!tıllı bir gcn~tir. On se· 
ld.: ya§ıııcla l:mir RP.)i oluyor. 
l°ul.-an !:mirde ~rerlc~iyor. Ku
mandanlardan Pc,~rcv Beyin hı
zı onu seviyor. Doğan. Bey (/P. 
1.-ıza Ô§ıhtrr. Doğan. Cenet'i:ler 
clindr•ld A~uğı İ:miri zapted<!r 
1.-l'fı lwlıramanlıh gijsreriyor ve 
Umur Bey onu .l\Ct'gilüine k<ı-
1·u~t11ruyor. Ondan sorıra biiyiil• 
!Jir dmımıma yaparak Ege deni
zine açılıyor. Ri::.ans başueldli 
Knrıta G<>:cn'in lmrısının bulun
duğu g<'miyi zaptcdiyor. Fakat 
hadınrı a1~ık olduğu için serbest 
in ml.-ı yor. 

- Müsaade ~derseniz artık gide
biliriz değil mi? 

- Nasıl arzu buyurursanız! 
Kantaküzen söze karıştı: 
- Bu anlaşmayı şimdiden imza

ya bağlasak! 
Umur hey bunu hiç beklemi -

yordu. 
Yapmasına da imkan yoktu. Genç, 

güzel ve zeki kadın bunu anlamıştı. 
Hemen kocasına cevap verdi: 

- Hayır, buna lüzum yok. Sen 
h_ala Perens Umuru anlamamış gibi
sın ! Onun verdiği bir söz lmpara -
torların verdiği bin imzadan daha 
kuvvetlidir. 

Bakışlarının derinliğinde kadın
lığın o engin ve erişilmez fettanlığı
nı parlatarak ve karşısındaki ateşli 
delikanlıyı bi.iyüleyerek odadan çık
tı. 

Kantaküzen de Umur beyin elini 
iki elinin arasına alarak sıkmı§: 

- Benim kardeşim olunuz, muh
terem prens 1 

Demisti. 
Umu; bey cevap vermedi. Kan -

tak üzen sordu: 
- Bunu benden esirgeyecek mi

siniz? 

\ 
bir dostluğa hürmet vazifesı arasın
da genç ve güzel Bizans prensesi
ni unutmağa çahşıyordu. Aralıksız 
akınlar bu işte ona yardım etmekten 
uzak değildi. 

Fakat Bizanslılar bu dostluğun 
kıymetini bir türlü anlıyamıyorlar
dı: Bir Türk gemisi dümeni krrıla
rak Sakız kıyılarına düşmüş ve ora
nın valisi olan Kalatedos tarafından 
zaptedilcrek satılmıştı. Başka bir 
gemi, fırtına yüzi.inden Sakız lima
nına sığındığı zaman içindekiler esir 
edilmişti. Umur beyin Bizansa gön
derdiği haber üzerine bu yanlıslar 
düzeltilmiş: ı> 

- Kusura bakılmasın! 
f;)enilmişti. Fakat bu sefer Sa

kız valisinin emrindeki bir Bizans 
gemisinin Çeşme önünde avlanan 
yedi Türk kayığmr yaktığı duyulun
ca Umur bey kızdı. Bizans impaTa
toruna gönderdiği bir mektuba ce
vab olarak: 

- Bunu bizim emrimiz olmadan 
kendisi yapmıştrr. Kalatedostan 
?esa? soracağız. ~uraya uzaklığı 
ışlerın çabuk h~lledılmesine engel 
olmaktadır. 

Denilince büsbütün köpürdi.i: 
- Bana yakındır. Çabuk hal

lederim. 
Dedi ve yirmi sekiz gemi hazır

ladı. 

İmparator itti/ah tcldi/i için 
Karası 1•e Sarulıan Bcylerile bir· 
lil•te Umur Beyi Fuçaya davet 
ediyor. Midilli Sirıyoru brı itti
/ahın nlmaması ı·e Bi::an"ın '.Ar 
din oğullannrn, lrarbetmelcrini 
isıiror ı·e bunun irin Umur Be
,.i ;elıirfotmeğe ıeiebbiis cdi)"or. 
Falwt prt>nse.I\ freni t.'e koca.~ı 
fnrlmra ·ı:nrara!~ lwrtanyorlar. 
JJ!idilli ....,inyoru, Tm İ!i yapma· 
ğa mC'mur cdilr·n u~alc haT.ikati 
meydana çılmnr diye lıemen o· 
nu öi<liiriiyor. Umur Bev Ta::::ı
'.)'Or ı ·c itti/ akı redddediyor. O 
gece ba§ı·r/;illc /;ansı onun ::i· 
'.)"arctirıc gPliyorlar. Premc.( lrc· 
ni bir aralık llmrır Be ·le yalnı: 

- Hayır ... Zaten böyle biliyo -
rum sizi ... Size her zaıııan borçlu va
ziyetteyim. Siz benim dostlarımın 
en iyisisiniz! 

Her ikisini kapıya kadar uğur
ladr. 

Odasına çekilip de küçük pence
reden limana ve limandaki gemile
rin karaltılarma bakarken bambaşka 
birşey görüyordu. 

Ayasloğ'a uçurulan haber Üzeri
ne 22 gemi de oradan geldi. Türk 
donanması körfezden çıktı. 

_Kara~urun önlerinde, baş taraf. 
trıkı gemıden işaret verildi: 

Tmlıyor 1ıe mur Be:y .~e-ı:diği /;a
dınm hatırası için b~ sene bi· 
taraflık Turlml ediyor. Gen<; U
mur Be · lumdi~İni öliimden 
lwrtararı rlmtrı Kanta Gözene 
ilıaneı r.ımclc i /Pmiyor. Diğer 

taraf tarı da prcmesi <;ok sevi· 
yor. 

- Bizansa karşı silall çekmemek 
için söz ver! Bizansa karşı başkala -
rile birleşme! Bizansın yaşaması 
ıçın düşündüklerini söyle ve esir -
geme! Hiç olmazsa bunlan kabul et! 
Görüyorsun ki senin din, milliyet 
ve mertlik hislerine hürmet ediyo -
ruz. Umur bey bitaraf kaldıkça Bi -
zans başkalarına karşı koyabilir 1 
Söz veriyorsun değil mi? 

Umur bey söz vermek istemiyor
du. 

Dışarıdan sert ayak sesleri ve ko
nuşmalar geldi. 

Bu Knntakiizen'di. 
Bizans başvekili odaya girdiği 

zaman anlan bıraktığı yerlerde 
buldu. Umur beyin yüzünde hafif 
bir ~embelik vardı. Prenses irini pek 
mesuttu ve bu hali onu büsbütün 
güzelleştiriyordu. 

Kantaküzen her ikisine bakarak: 

. -.- U~arım ki konuşmalarınız i
yı hır netıceye bağlanmıştır!. 

du: 
Dedi. Sonra Prenses Iriniye sor-

- Yoksa yanılıyor muyum? 
Prenses ayağa kalktı: 

- Hayır! Prens Umur bize kar _ 
şı çok lutüfkar davranıyor. lhtW
fımızı şimdilik diğer komşuları ku a_ 
kullandırmamak için imzaya bağı!. 
mıyor. Fakat Bizansa karşı t 

·ı h" d anı n:ıan~.sı e ır. ?st olarak kalmak i-
çın so; vçrmıştır. Bu dostluk uma
rım kı çok geçmeden sıkı bir ittifak 
".e iş birliğı halini alacak; iki devle _ 
tın kuvvetli ordularını ayni mak _ 
sat uğrunda yiğitçe döğüşürken ··• .... go 
recegız. 

Umur bey şaşırmıştı. 

Birşey söylemiyordu. Sevdiği ve 
biraz önce ona aşkın tat1ı heyecan _ 
larmı daha yakından duyuran bu 
genç ve güzel kadını utandıramı -
yordu. 

-Ah, ona bütün hayatımca sa
hih olabilsem 1... Niçin büsbütün, 
benim değildir. Niçin şimdi bir baş
kaaına~ ~a1an:..'Y~Y~-=.. ....... = 

Bir korMn ·gibi ônu kapmak, gc-
miye atmak ve kaçırmak işten bile 
değildi. 

-C/l 

Fakat dostluk ve merdlik hisleri 
onun kollarına ve ayaklarına vurul
muş birer -zincir gibiydi. Öyle bir 
zincir ki ne paslanır, nede kopar! 

,_ 10 

Yatağına uzandı ve gözlerini 
yumdu. 

Düşündükçe başı ağrıdı. 
- Keşke görmeseydim! K~ke 

gelmeseydi buraya!.. .. Ona bu gece 
daha derinden ve sarsılmıyacak şe· 
kilde bağlanmış bulunuyorum. 

Çocuk lan ve kocası olmasaydı 1 
Hiç olmazsa Kantaküzen onun 

düşmanı olaydı. 
Bir aşk onu mesud ediyor, fakat 

bir dostluk bütün saadeti esirgiyor
du. 
· Ertesi giin Bizanslılarla bir dost· 

luk muahedesi imzaladı. Bu. beş 
sene sürecekti. Fakat Umur bey 
miiddct meselesini kati olarak hal
letmedi. Bir açık kapı bıraktırdı: 
Aydınoğlu Mehmed bey dostluk 
miiddetini dilediği kadar kısaltabile
cek ve Umur beyin verdiği sözlerin 
itibarda olması için Mchmed beyin 
kabul ve tasdiki şart olacaktı. 
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KARŞI KARŞIYA 

Aradan iki yıl geçmişti. Umur 
beyin adı biitün Ege denizi kıyıla · 
rında ve enginlerindl! hürmet ve 
dehşetle anılıyordu. O, lzmir körfe
zinden kopan bir kasırga gibi Ve
nedik ve Ceneviz adalarını, Mora 
ve T eselya sahillerini alt üst ediyor; 

-(/) 

~ -
-(/) 

rr.ı 
tı:ı 
trl 

~ 
C/l -

....... 
bu yerlerde hiçbir Clüşman gemisi C/l 

dolaı;;amıyordu. Ağribozdan. l\.fo. ~ 
radan, birçok ada.lardan elçiler ge- ~ 
liyor, vergi teklif ediyorlar ve dost- C 

luğunu diliyorlardı. 't" 
<il 

Umur bey şimdi (Ege Kasırgası) tr, 

denilmeğe layıktı. ~ 

11 

12 

12 

1S 

16 

A 
16 

17 

17 
l 

18 

19 

A 
19 

22 

23 

34 

32 

33 

37 

'(Arkası rnr) 

No. Yollar 
Şlııll - Tancı 

TllncJ • Şişli 

şı;ııı • Beyazıt 
Deyıwt • Şişli 

Harbiye • .1' atih 
FaUh _ Harbiye 

Harbiye • Altsaray 
Aksaray _ Harbiye 

Taksim _ Sirkeci 
Sirkeci _ Taksim 

Maçka _ Beyazıt 

Beyazıt • Maçka 

İlk Son 
kalkış kalkış 

:l.40 23.40 

6.00 24.00 

6.20 23.15 

7.02 24.00 

t>.ao :t4.:ıv 

5.4:> 23.40 

6.40 24.-

5.57 23.20 

1.1:; rn.ıo 

7.35 llJ.30 

6.ı:ı 23.20 

7.oo 24.o;; 

Slşll (depo) ;;minönil 6.10 6.55 

6.40 20.CiO Eminönü _ Maçka 
Mnçlta _ Eminönü 

Şişli • Sirkeci 
Slrkecl • Şişli 

7.05 20.20 

6.25 20.00 

6.55 20.30 

:Mccldlyek~y • EmlnönU 6.45 lR.45 
Emlnönll • Mecldlyeltöy 7.17 10 15 

Takstm • Beyazıt 7.30 20.30 

Beyazıt • Tnkslın 8.02 21.10 

hurtuluş • neyazıt 6.00 23.10 

Beyazıt • Kurtııhış 6.4:> 23.:>5 

Şl_şll (depo) EnıinönU 6.6.05 6.43 
ıo;mtnllnU • Kurtuluş 6.3:> 20.-45 

Kurtuluş _ I<.:mlnönU 6.57 20.15 

Be.~lli:Uı§ • Bebek 5.23 

Bebek • EmlnllnU 5.4.5 23.40 

Eminönü • Bebek 5.55 2!.20 
Bebek _ Beşiktaş 1.00 

Ortaköy • Aksaray 5.50 20.:ıo 

Aksaray _ Ortaköy 6.35 21.35 

Beşiktaş • Fatih s.:ıo 20.40 
I-"atih • ı::c:lkla§ 7.10 21.20 

Aksaray • 'l'opl(apı 5.25 

Topkapı • Strl<CCI 5.40 23.30 

Slrl<ecl • Topkapı 6.12 24.l)O 

'l'opknpı • Al<~aray 2!.35 

Altsaray • \ CulKJıC tJ.uv 

\"cdikule • Sirkeci 6.45 23.35 

Sirkeci _ Ycdikulo G.17 24.0~ 

Yedikule • Aksaray 24.10 

Aksaray. Edlrnekapı 5.25 

Edlrnekapı • Sirkeci :>.45 23.45 

Sirkeci • Edirnckapı 6.14 24.20 

Büyü 
•• mu sa 

yo 
ıt 

Müsabakamıza iştirak etmek!e 
mükemmel iki radyo sahibi 

olabileceksiniz 

Radqo müsabakamıt 
nasıl olacak ? 

~ 
1 f116 

Tafsllt\tı okuyunuz. Daha fazla izahat fi t 

sterseniz ·~eigün idaremize ınürtıC89 

edebilirsiniz j~ı 
:ıall1 

Bir müddettir kuponlannı koyduğumuz radyo müsabakası~ın bitdİ'1 ' 
yaklaşmıştır. Bunun için müsabakanın nasıl yapılacağını etrafıle 
yoruz. 

1 

2 

3-

4 -

Masabakaya radyocular da iştirak edebilirler. 

RADYOCULARIN İŞTİRAK ŞARTLARl 

uz: ere 
Müsabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler otınak 
esas üzc:ine tertip edilmiştir. cdcııil1''. 
Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler iştirak ederı1' 
Müsabakaya i,tirake çağuılan ve bunlardan iştiraki kabul ıaı g011; 

. dl .. d · ~ dT R · nı~'ttllP jrJ nn a arr once en. ılan e ı ır. adyo accntelerıne -:. r işt J 

d ·ı . . . . 1 • 1 •• 1 f ·ı~ Jabılırle • .ptr 
erı mı~tıı ısım erı unutu an mucssese er ta sı at a >'d'' 

edenlerle iştirak etmek için müracaat edecek firnı:ıJarı pe 

bildireceğiz. ş ınil1~ 
M:.isabakaya iştirak edecek radyolar memleketin tanınınıtecrilbes 
hassıslarının iştirak edeceği bir fen heyetinin muayene ve 

ne arzolunacaktır. l<·ııe!t" 
5- Miisabakaya girecek radyolardan Avruı>a ve Aınerikn. 

ıııa ı ,·1.itl 
gcletl 

rindcn ayrı ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birinci , 
edilecektir. k \'e o~ır 
l\tüsabakada birinci gelen radyolardan bireri satın aıınnc.a 

1 •• b k d b" . . a·ıeceJ<tlf· yucu ar musa a asın a :rıncı gelenlere hediye e ı 

6-

OKUYUCULARIMIZIN iŞTİRAK ŞARTLARI 
ııırı''' 

120 ° 01· 
1 - KURUN Gazetesile neşretmektc olduğumuz kuponlar aıılr 

n b ·· ı·c·ınde - d • d' - · · lu' -aun Y gut' e son on eş gun ~ • aşagı a ıste ıgımız ma ... ıurıcı 

duğu bir kağıt ile birlikte biz~ gönderilmiş olacaktır 00 a a· 
k 1 

.. b . t 
gelcce mektup ar musa akaya iştirak ettirilm~z. 01 hır . iti 

2 Ol 1 b . "k • · "b ret ta '' - :uyucu anınızın m ·tırdıği yüz yirmi adetten 1 a .0 1ar1 il' 

k ·h d' rııdv ·ı 111 ım kuponla tcrcı e ılecck Avrupa ve Amerika ·rıe aı 

yalnız birisine i\tirak olunabilir ... Her iki radyo ınakirıcdsır. 
b k · k • · · · ı · ııt11 1 

sa a aya gırme ıçın ıkı takım kupon göndermek a dır: 

3 - Kuponlarla gönderilecek kağıtta şu malümat bulunn1
311 

A - Tercih etmekte olduğunuz markanın m:>d::li. 

B - Senesi. 
C - : Lamba adc~i 
D - Kendi adresiniz. (ıı.t' 
E - Markanın ismi. ıcsııır ı 

.. . . . . • 01ıır ·riıır 
Muddetı ıçınde gelen cevaplar tasnif edilecek hangı jlcİ bt rıı'' 
la rey alırsa o markayı int:hap eden okuyucular arasın_da rad>'

0 

1 k b. · b. erı1<9 ayrı aca tır, :nnc ır Avrupa, diğerine de bir Arrı 
kinesi hediye edilecektir. dBt1 
Eksik kuponıarmızı gaze·emlz rctares!ft 

4 

f edarik edebilirsiniz .,; 
Kuponları biriktirmcği ihmal etmeyiniz. dıı. ;ef"' ..ıdll Prenses irini kesik kesik yalva

rıyordu: 

Prenses frini elini uzattı. Umur 
beyin-ateş gibi elini sıktı. 

Beş sene için Bizans imparatoru ~ 
ile dostluk ·kabul etmisti ve onun ~ 
gemilerine, onun kıyrİarına ilişmi- ...... 
yordu. 

Genç adam bir aşk sürükleyişi ve 

F.dlrnckapı • Aksaray 24.45 

VAKiT rropağatl ~-,.. 

·ııııııııaıttd 
lllııtlldf!IHlltıtıttfıHllfll--~~ıntıuuuııııuıııuıııııı:ıııııııiullltt!Ul~1' 



rbest Cerrahi Dev
li nihayet kuruldu! 
.. 
il sakatlara kapılarını açacak 

e pr_Qjes.i nasıl tahakkuk etti? 
de ha· 
'"j gibi 

tiıne· 
-llİzin· 

dan 

}'ulcrırıda Kira Pmı11:rn w(,, ... nd11l.·i 111 nastır. a~ğıda Al· 
man hekim fü&cr, } 'unnn ~lılli banim!' ı müdürile birlik· 

l e adada 

2!. ~ 
:ı :!. ,. -

ııı 

ı~ın tathikatr ha~mda hulunan Eııııer 
i.-min<I.- hir Alman doktormlur. 

Kira Panaiya ha"4tahant'F.İ. Hı•nri 
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/ D-XURUN 6HAZiRAN1937 

Danant isnı1nlıe1'i }~ran;m dokt;;.;·} 
nunKızdha~ıku~umdan~nni• ~~~~~~~~~~~~~~~~lıP~~~~~~~~~~~~~~~ 

defa olarak dil~iinülcn milletlerara&1 Takvim :~:arı :-::an••• 6 (..) R 5 A 
bir sıhhi yardım mlie88esesidir. ------t26 R. evveı 17 R. ewel !S 5 • e 37 

Doktor Esser, böyle bir müe&Ee5e ' 'tıııı ...._..,, 

k ... ~.-...- 429 429 
·unnayı toktanheri düıünmü~tü. Gl1D babfl l 9i:8 19 38 81z.aıanncı. yıJdQ ışar .. uı olıuı..lar , llH 

1"18de nıuamde ıcnreııl~rdlr. l:.Skarnl&1 
_, ıı de luıpnııı~ .... ıı, il) ıtUarı ur Tatbiki için de ııenelerdenberi uğ· Saba!i auıuı . 3,tO 3,to 

r&§an doktor Esser, son raınanlarda ôtl• aamam 1212 12.l .J 
PARALAR A h 

Udlıdt D&1ıWD 16,12 161.J 
\'ntpanın irçok memleketlerine tay .. .. _ _ namuı 19,.~8 t938 

...._- 1 • ~lerlln yare ile ır;itlip 11:eJcli: Romada Muııeo· tatm aamuı 2r ,8 21.39 • Dolar 
Hni ile ıı;örü~tü. Yunanistanda kraJ Lma&ll 2 12 S.12 •Frank 
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tarafından kabul edildi~ Beri inile lü- ~~~ := ::: ~g~ ~~~ \ · Liret 

yük hir sılıhat ınüeııı;eseı-inin müdiiri- s..------... ---------=·ıı' Beıcıka Fl •Drahmi 
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le müzakerelerde huJundu. • ls"ı•'re Fı 
Doktor. bütiin bu tentll• larr mil· O!G Ü n 1 Ü k . ı.:v~ 

.. -. -
"' 1 

:H • ı.;: ron l 8'·ec ~. 

··~ 
letlerara~r lıastahaneı;ini kurmak için RADYO ~ Florlıı 

1 T ki 1 _ •Kron Çek. yapry·orc u. f' · if iter m~mle-.ette c;ok 
0 Şilln A VUI' 

iyi karerlanrlr. Her hükıimf"t kt>ndiı;i· Programı ====" 

GJ -
7:i. -

TIP. ~eni~ yardnmla bulunma~ını ,·adet· 
ti... 

Fakat. doktor E ser. IMstalıun•!si· 
ni kunnak için en ımıvafık w·r ola· 
rak Yunani~ıanr hıılınufhı. BilhasM 
Ege denizinin iklimi. kuracağı hu 
hı:ı .. tahane için ı·ok mü~air•i. 

Doktorun lıa tahanesini Yur.an 
adalarınclan birinde kurmağa kaf3r 
,·crnıe!İ üzerine. Yunan lıükiımcti ta-

raf rndan kendi ine hir torpido tah· 
~is olundu 'e doktor E@~f'r F..,r;e deni· 
zindeki adaları ~ezerek, bunların i· 
çinden de haııtahanf'.sine en mu\' af ık 
olan adayı set;ti. 

Doktorun intihah etti~i Kira Pa· 
naiya adasr, ancak 28 kilometre mu· 

rahhaı hir ııahayı kaphyan kfü;ük bir 
adadır. Ahalisi c;ohan. c;ift!;İ ,.e hag· 
crdrr. 

Selanikten 75 mil. Atinadan on 
iki ısaat uzaklıkta olan hu adaya gelip 
;:itmek <lr. ı;ayf'l kola\'dır. Bu cihetten 
hiitiin rliinyadan gelecek hastalar sr 
kınlı r;f'krniveceklerdir. 

Doktor F:~ııcr. hu adanıu tamamilf' 
Sf'rhest bir hü~ümet ff'kline konul
maı11m iııtedi~i zaman. Yunan hukuk
çuları biraz tereddfid ctmişlrrdi. Va· 
kıa. adanın ha~lr hulunrhı~u Atoıı 
,f':lui de. muhtar hir eyall'ttir. Eyale
ti orarlaki hih·iik m~naıshr idare edf'r 
Fakat. hununla herahf':r. ,ehir , .e nıiil 
hakatr ;:«"nr. Yunan hiikıin.dine ha~· 

.. • • • • .. 

• ID .. 

.. 
'..ö 
~ 
>.. :o 
.o 

OCLE NEŞRİYATI : 1 
12,30 pltkla Türk muaıkisi l:?,50 havadis! 

13,00 Beyoğlu Halkavi göıterit kolu tarafın
dan bir temııl. H,00 son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

• Lood.ra 
• Nevyorlı 

• Parı. 
• 14.111.DC 

• Br1lkMI 

C c Kl. .:. ı 

C..!! • Viyana 

0,7SS0 • M.Rdr1d 

17 ii::?:ı • Berltn 
l ..ı ı)()J;:! • \'arşcıı·ı 

4 GJ • Burla~şrt 

4 2163 
l3 .42' 

1 97 

1 IGliG 

18,30 pllkla dana muuaikl 19,30 konferanı • AUna b7 :;::ı • Bllkree 1117 U3~:> 
Ordu aaylavr Selim Sırn Tarcan taratmdan • CeneYn 3.6400 • Uelı:Tao 34 Gl:ı 
(İJl&'lll.z terblyeıl). ~o.oo Müzeyyen ve ar- • &orya G4 ı o;.ı,, • Yokobam• :! i53') 
kadqları taralındıuı Türk muılkiııl ,.e halk • Amatere11UT1 ı 4SGO • Moskon 23 !:b2.> 
şarkılan 20,30 ömer Rıza tarafından arabca • Prat ~2.66;'>0 • ~l.llkbolm 3 lOS! 
söylev 20,43 Muzaffer ve arkadqları tara- ı-----------·-----
fmdan Türk muliklal ve halk l&rkılan (aaat 
ayan). 21,15 Orkestra 22.13 ajaııı ve borsa 
haberleri \'e ertest g{lnUn progra.rnr 22.30 
pllkta ııololar, opera \'e operet parçalan 
!?3,00 SON. 

ESHAM 

iş Ba:ıkASI D 00 l'r•mv11y -
Anadolu 23 75 •Çimento 13 W 
ReJt - Cı.ıyoo Del -

'11'· Rayrty - Şark Del -
Uerkez Rmık SS 2:. Bıllya -

) d O. Blı-orı. - Şark m. ~• -1 ır. · Bomunu 9. - Telefon -
Halbuki, doktor Esser'in i11tedi~i •----------------• 

ailanın tamamile Yunan hükümctinin 
idaresinden ayrılması, kemli kendine 
idare ed ilmesi, ada namına para v.
p u 1 basılmaM, ayrı kanunlar yapılına· 
81 idi. 

Dok.tor Eseer'in hu istedikleri , ıı· 
dada hastHı bütün dünyanın ha8tala· 
rı olacak otan hu müesse!enin tama· 
men bir devletten ayrı, müstakiJ bir 
idare altmda hulunma8l a;zusundan 
ibaret oliluğu için teklifi nihayet \:.a-
hu] edildi. . 

Bununla beraber. Yunan hülni· 
meti. adaya bu istik.lali ve:ınekle kal· 
mamı~. avni zamanda hu inı;ani ıh· 
hat mü~sııcııcı;inin kunılmaf.ma \'P. ı

dareı-ıne de vardmı nil~tmi~tir. 

;: e 
Q. :ı " .. ;:..., ;:l .. 

:ı " .. 30 
-; u 

111 > 

ıatlkrazlar Tahviller. 
• 15133 T .Ht>r ı ı:.ı 05 tClektrUr 

• • • o ı sn l'nun••Y 
• • • m ıso:, H.ıbtım 

letfk.Dahl'I J!) 72 • Ao&dolo t 
• Ergeni tatık 
1921' A M 

• S. Erıuru n 

t..ı - •Anadolu D 

00 '""''ınııı m 
!IG MilmeMH A 

Dış Doktoru 

4(1 -

40,-

Cumartesinden maada hergün 
bastalnrnı kabul eder. 

Edirnekapı. Karagiimrilk Tram\•ay 
Durağ Nrı fl!i 
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. , lstanbul Relediyesi IJa.nları 

Kerestecilerde Sarı Demir mahallesinde 
Keresteciler caddesinde 77 No. 1ı 39, 
19 metre murabbaı arsa. . 

. d · mahallesınde Kerestecılerde Sarı emır 91 

. dd . d 41 No. lı 49, Kerestecıler ca esın e 
metre murabbaı arsa. . 

•ıt de Sarı Demir mahallesınde Kerestecı r . 
31 351 33

, 
Keresteciler caddesınde 31, , bb 
47 No. b 49, No. lı 128 metre mura aı 

arsa. ı 

Yeni bahçede Sulukule caddesinde 8 

No. lı bostan . . h la 
Büyükadalda kadın ve erkekler ıçın e 

Senelik Muhammen 
kirası 

70 

120 

240 

36 

İlk 

S,25 

9 

18 

2,70 

75 5,65 asrı · · he 75 Heyboliadada kadın ve erkekle< •çın • 50 3: • 

ili asri ~ralan yaz.Iı olan mahaller teahm ta'.~ 
Yukarda semti &enolik muha;"".'~aym sonuna kadar ayn ayn k;'.~~~-~-"~, 

hinden itibaren 938/ 939/ 940 senle erıtur Şartnameleri Levazım müdur ukgtunb'lc 
aya konu mu§ . . kb cya mc u ı mok üzere aç•k acturm .. t rilen ilk tomonat ma uz v 1 

görülebilir. istekliler hizalan~d~ ':: ~4 Daimi Encümende buulunmahd•;;;j 
beraber 17 / 6/ 937 perşembe gunu sa (B) (3 

lstenbul Defterdarlığından: 
Cins ve Mevkii Muhammen bedeli 

Lira 
· · eski d i Hacımımı mahallcsının k. s }tan Beyazı yen .. 281 No. lı Galatada es ı u . bey caddesinde Kapıiçi mevkıınde 

2350 
~opı-ular yeni Necatı 

;ır l b. sının tamamı . Su terazisi Kapıiçi karako u ına . . Mehmctpa§a yokuşu ıle 
Binbirldirek mahallesının y sokakta kapısı bulunan 10, 12, . ·~· köşede her ı ı 

550 
sokaklarının bırlcştıgı. •t dokuzda bir payı. • 

30 No. b ik; ev;n hazıncyo '::ıahallosinfo cıki ıimitıi yeni Hazın~.da: 
Beyazıdda Tav§antaşı 15 No. it bili hava dükkanın uçt 366 67 ğı d ··stünde odası bulunan soka n a u 

iki payr. hallcsinin ÇC§rne sokağınlda 432,20 met. 
Hüsrevpa§ada Kasap ivas ma 1 nata.ınam bah~eli evin tamamı 
re murabbaı sahası bulunan 10 ~o~ ıda 243 52 metre murabbaı 6,8 

Aynı yerde Aynalıçe§me so agın ' 
470 

No lr arsanın tamamı. h 11 'n"ın AraysGı sokağında 
. h t ı-elcbi ma a csı b K mkapıda Çadırcıa mc 3 1 47 5 metre mura • 

180 

KUMBARA BİRf0, 100 

-
--

u 1 k" iZ yon; 16 bpı numara' ' ı, 30 k 

169 ada 5 umo es ' . rin ve tod;yo şeraitini öğronm.•. baı arsa. Beher metre murabbaı= 'ı Yalı mahallesinin eski Yalı tt m usulile utılacaktır. isteklıl~. ,·· de 7 5 pey akçelcrite Mıllı 
--- k • K!tip ıc. .. m yen N l 31 den •ı•k ar " • ·· ·· ıaat on do<tto > uz • ~Ak~raydae~~kum~l ı~tndam~ ~~~US ~' Z iztiymkrinl~L~7pcr~§~em~b~e~g:;~n::~~~y:o:n:a~g~c;l~m;e;1e~r;i·~~(~M~)~~(~(3~1~3~4~)~~~~~~~~~~~~-~=·-· bostan• ldornnu y B h r m<tre murabb... EmlSk Mildüdüğündo ~planan c 

metro murabba• arsa. e e. . 1 o arsalar hizalanndan bedeller üzerin. - d - in "li.zceden çevrilmi! aile romanı 
Yukarda cins ve me..-kılcrı yazı ı ev v . b frik.. 1049 numaradanbeoi Küçük Lor - gı 
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EV, ARSA, 
saire 

~4llLIK, KiRALIK 
~ Müteferrik ve 
~~I( ARSA. . nüm bahçe içerisinde birçok meyva 
~ tlıncukta Gazhane adile anı- ağaçlan ve üç yüzü mütecaviz aeç-
'b etrafı duvarlı ve müteaddit me asmayı havidir. Fiyatı çok ucuz 
~ Sları ve suyu bulunan bir arsa dur. Arzu edenlerin Seı-viıimıze 

), ~en r· .. 1 'illi( ıatıa satılıktır. muracaat arı. 
~ KAGiR HANE CiHANGiRDE SATILIK ARSA 
~0ilunda İstiklal caddesine ya- 22 - Beyoğluna yakın bir yerde 4 met-
1 0~ckar sokağında 10 numaralı re yüz 12 metre derinlik maktuan 
b lı bahçeli ve ayrıca çama~ır· 1000 liraya satılık arsa talip olan· 
~ ~c Çam~şırlığında iki odayı ha- ların Servisimize müracaatları. 

ltlll( gir hane satılıktır. SATILIK KOÇOK ÇiFTLiK 
tt l<..&.ctR HANE 23 _ Erenköy Bulgurlu ~osesi üzerin· 

lllhcrı- • · · k · dek ıtaıta Peykhane caddcsın· de yüz dönümü miıtecavız rız· 

~tlı 1cir 18-20 odalı iki kapılı dört me olunmuı arazisi derunundJ 
•c1ıa ~Plttıman tertibine elveriıli müteaddit kuyulan ve havuzları 
ti b lı hazırda dahi müfrez daircle- ve Marmara denizine nezareti 
. ~"İ k~gir hane çok ucuz satı - bulunan kö§kÜ v~ eşcari müsmi· 

~ltl( re ve gayri müsmiresi bulunan 
ş· l<AGIR iKi EV küçük bir çiftlik ehven fiyat~a. s~-
~~ide Şifa yurdu civannda 3 tılıktır. Talip olanların Servısımı-
tic( bc§er odalı bahçe terkos ve ze müracaatları. 
lılıchiği vahi iki ev çok acele sa- SATILIK YALI ARSASI 
ltlı~r alınak istiyenlerin. 24 - üsküdarda Şemsipaşa nam ma· 

>(ij MOFREZ ARSALAR halde Direkli yalı arsası namite 
~ ~'Pc ile Bostancı arasındaki maruf iki bin beş yjz ınetre mu-
'PqS ltyalı istasyonu ittisalinde 17 rabbaını mütecaviz ve kırk met· 
\rı Sa tnüfrez arsa tamamı 20.000 ' reden fazla sahili bulunan bir ar· 
~ıı11r h 'lltıc tatlar uygundur. sa derunundaki köşkle veya ud 
'~r A.PARTIMAN ayrı ayrı satılıktır. Görmek için 
\ıt ı:a 11urköyü ile Bebek arasmda V AKIT Propaganda servisine 
t ~tr kö k'· k w d 0 k' d · l' uİti •• ş u so agın a ı ı aıre ı müracaat. 'uç ve diğeri dört odalı bahçe SATILIK EV 
ttıe rn ıuyunu havi apartıman a- 2s - lstanbulda Topçularda Ramide 
ltl('atılıktır. Talip olanların. Yeniyol 5-6 numaralı kışla ar-
~r l<OÇOK APARTIMAN kasında dört odalı ayrıca iki o-

'o( lla"utköyle Bebek arasında da, tatlı kuyu ıuyu, iki dönüm 
bııı a1t içinde ve içinde dağ ıuyu bahçe, içinde muhtelif meyva a· 
~ ~nan iki daireli 3 ve dört oda - · ğaçları. 1500 lira)la satılıktır. 
tır tnaını havi apartıman satılık- Müracaat: Mahmutpaşa Çık· 
-; . Son fiyat 5000 liradır. İstek . maz sokak No. 6 Bayan Seher. 
l~ ııervisimize müracaatları. (V. P. 1444) 
!i· i<AGIR KONAK JŞ ARIYOR 
ht ııantaşında birinci sokakta on 26 - Dört sene gümrUkte, altı yıl 
~~Odalı Marm:ıra, Boğaza, Ih- poliste çalıştım. Tahsilim orta· 
~~r, 'lddız ve Mecidiye köyüne dır. Elimde vesikalarım vardır. 
~ r nezareti fevka11dcıl ve a· Verilecek ücret ne olursa kabu-
~ınan tarzında taksimatlr, ha- le hazırım. 
'li zı terkos, elektrik tesisatını ve Adres: Karaköy N ecatibey 
t~ hillıçeyi havi kagir konak mak caddesi 222 No. da Şerafettin. 
~la 17000 liraya satılıktır. Talip iŞ ARIYOR 
~ llların · · · ·· 1 R . r· . . 1 . 'illi( servısımıze muracaat arı. 27 - esıll". a ıı ve saıre ış en yapar. 
'~ AHŞAP HANE Güzel ~•matlar akademisi tez· 
:ı \raçkada aktar sokağında altı oda- yini kı ... -nından 2024 Reşat Er-

~SQ~ ~abçeyi havi ahpp hane leş. 
t~l lıraya acele satılıktır. Talip ARI KOVANI ARANIYOR 
llı~rın servisimize mUracaatları. 28 - Satılık fenni arı kovanı, kalıp 
~c EV ARANIYR peteği, ve petek kalıbı olanlann 
laııllcr Yolundan Bcttancıya kadar biçim ve fiyatım servisimize bil-

~a b &ahada 3 - 4 odaJı bahçeli dirm~leri. 
~~ u: satılık bir ev aranıyor. Sat· SATILIK OTOMOBtL 200 URA 
~ir . tsteyenlerin ıon fiyat ve eve 29 _Takside çalı~ır, hususi için çok 

~ tq~zahatlarile servisimize müra - elveri~li az benzin serf eder, ıas. 
Lt S rı. tikleri iyi bir hald~. 

h Al'ILJK KAGiR KöŞK 
çrc ,_ Karaköyde Şal benzin deposuna 

tı11d fl,..öyünde eski istasyon civa· 
~ a 5 d ı kj! · ·k· b k d.. müracaat. "V. P. 1458., 
1ılıııta o a ı cıgır ı ı uçu o _ 
~ r: almak veya satmak istiycnlcrin ve bu işlerle alak~d.ar olanların 
c;ıddesinde VAKIT Yurdunda VAKIT Propaganda servısıne müracaat

• 
~-=--=-====-=~-=-=========~==-=-~ 

\fvlühim kolayh~lar 
~ aıa~' hizmetlerden birine ihtiyaç - Bir Kart 
it 'l' ar. Bir adam göndererek 
~ tlcl k · · t ~ on veya biz:zat gelere ıervısımizlc v '~top t<m., etmelidide<. 

~KIT PROPAGANDA 

~~ıı SERVİSİ 
.,:_ ':~ııcuıarımıza hizmet olmak Ü· 

~ o~•daki hususlarda kendilerine 
: liıı ~it kolaylıkları kendileri gibi 

~ aııedecek, işlerini görecek • 

t ~ lıt0biı 
} ı ~- ~· :a. eşya vesaire satmak ve
i ~ ıat· 
~ " ~r 1Yenler, 
~ ~hl 'ı>. ınuh · · • · · r ·q tt asıp, hızmetçı, aşçı, ışçı 

~ "le bu hizmetlere talip olan· 

~ ~il'al11t 
~ ~t ' satılık ev, apartıman, dük· 
~ L"tr~ıa arayanlar. Kiralamak, ki-
~ 'lltt, Ck, Almak veya satmak is -

~ btrı a "lctrrıek veya almak istiyen· 

5 - Otoınobil almak satmak veya iş 
letmek istiyenler. 
6 - Radyo almak aatmak veya tamiı 

ettirmek istiyenler. 
7 ....;. Tercüme ettirmek veya tercüme
ler yapmak iıtiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN 
DA SERViSi) nde bu iılerle me,gul 
olmak üzere ayrıca bir büro vücuda ge· 

tirmiştir. 
Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.· 
maz. 

Vakit Propaianda Serviıi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. lstanbul 

Posta kutusu 46 Telefon 24370 
Telgıraf : Propaganda Vakıt 

.. 

ı U - KURUN 6 HAZtRAN 1937 

lstanbulVakıf /ar Direktörlüğü il arıları 

Semti meşhur ve mahallesi · Cadde veya sokağı No. aı Cinsi Muhammen 
kirası 

Babı1li, Nallımescid. 

Babı!li, Lilahayreddin 
Hocapaşa Emirler 

,, ,, 

Bahçekapı, Hobyar 

Unkapanr, Yavuzersinan 
Çemberlitaş. Mollafenari 
Eyüp, Camiikebir 

Bahçekapıda. 4 cü Vakıf hanın zemin 

katında. 

4 cü vakıf hanın asma katında. 

.. .. .. 
,. ,. 1 ci ., 

Çarşamba, Hatipmm:lahaddin. 

Çakmakçılar:la Valdchanı. 
Ahıçelebi. 

Mercan 

Küçükmustafapa}Cl. 
,. ,. 

Sultanahmed. 
Eyüp. 
Topkapı, Bayazıdağa. 

Cağaloğlu. 

Tomrukağa. 

Hami diye. 
Tramvay Cad. 

Meydancık. 

Mahmudiye ve arsalık 
Divanyol'.l. 
Haffaflar. 

6.23 
7 

44.42-55 
61 

46 

20.10 
216-192 

1 

1.8 

18 
24, 25, 20, 21,23 

Cebeçibaşı. 

Mescid altında 
Qjunkapısı. 

Tığcılar. 

Mollahüsrev. 
Müftüali. 

Nakılbend. 

Nişancımustaf apaşa. 

Kalburcumehm::d. 

25 

13 
1.3 
10 

88 

39 
19-57 

1 

Hane. 
Mihrişahsultan mektebi 
Dükkan. 
Scb:le muttasıl oda ve 
Mektep 
Baraka iükkan. 

iki dükknn. 
Dükkan. 
üstünde odaları müştemil 

dlikkan 
Mağaza 

Oda. 
Odalar. 
Oda. 

Cami sokemaat yerinde iki 

Lira K. 
28 
17 
55 

20 
16 

26 
12 

25 
50 

15 
110 

10 

oda. 4 
Oda. 2, 50 
Damlalık mahalli olan aralık 3. 25 
İmameli handa oda. 3 

Dükkan 4 
Cami arsasında iki baraka 
arsası. 

2 oda ve 1 odunluk. 
Dükkan. 
Arsa. 

1 
2 
1 
1 50 

Yukarda yazılı mahaller 938 senesi 
tekliler 10 Haziran 937 per§embe günü 
diirlüğünde Akarat kalemine ~clmeleri 

Mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. h. 
saat 15 e kadar pey paralarile beraber Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Ba~mü. 

(3032) 

• 

~ ~ 

.:, ... . . ,, . 
y 

~TÔRKIVE i.S BANkA~\-
~ 

htanbul dördüncü icra tnemurlu&un
dan: 

Gazetemizin 21.5.937 tarihli nüsha
sının 11 inci sayfa 1 inci sütununda çı
kan Emniyet Sandığına merhunu M.ak. 

menkulün yüz yirmide doksan hissesinin 

vazolunduğunu ve vakıf karesi ile 20 

senelik tavizin mevcut olmadığı tashi

han ilin olunur. 

buleye ait Galatada Kemankeş Kara ---------------
Mustafapaşa mahallesinde Halil paşa 
sokağında, yeni 22·28 No. 1ı gayri men. 
kulun yüz yirmide doksan hissesi açık 
arttırmaya vazedildi~i halde tamamı ya. 
zılmış ve gayri menkul sırf mülk oldu. 
ğu halde vakıf icaresinin borçluya ve 
20 senelik tavizin müşteriye ait olduğu 
yazılmıştır. 

Binaenaleyh açık, arttırmaya gayri 

SATILIK DOKK..i.N 

İstanbulun en işlek bir caddesi olan 

Ankara caddesinde çok temiz bir lokan. 

ta satılıktır. istiyenler: Ankara caddesi. 

ne (Ankara lokantasına No. 84) müra

caatları • 

SEZEN 
T.:.RZiHANESi 

Sahibi: Ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
ter z.s:dir 

En caz:p m:ıdeller, me\·simlik melin 

ve şık kumaşlar. 

lstımbul l'em Pu~tulııane /w1~1-3ınct/J 



12 - KURUN . 15 HAZtRA~ lef!? 

•• zu 
• 

As rrJardant?erJ tecrübe edllml• radyo aktivltell ve müsekkin hassah meşhur suları, müzmin 
iltihapları, anterekollt, mUzmln fshal ve dizanteri, asrıh basur memeleri ve sancıh kadın 

nevraljiler gibi hastahkları muvaifaklyetle tedavi eder. 

. r-W 
romarzma, s'yatlk, afirllı b8 

hastahkları, nlkrls ve her urlll 

Tedavi, mütehas 1 tor n z r ti Ilı d 
Bivoloiik l1cr türlü tahliller ıc;ın laboratuvar ve fizy~terapi tcsısatı vardlr. 

Bu sene kaphcalar1n otel ve lokantalarında bUyUk tekAmUller yapdmı,tlr. t Hazirandan itibaren flatlardakl 
U C U Z L U K bilhassa callbl dikkattir. 

Çınar oteli: Biı günlük pansiyon komple "Otel ve yemek,, biı kişi için "325,, kuruştur. Jki kişi 
için otel ve yemek "550,, kuruşluı. 

BUyilk otel: Bir gilnlUk pansyon komple "Otel ve yemek., bir kfşi fçfo 350 kuruştan haşlayarak kat fe 

odalarına gHre yedi liraya kadardır. iki kişi l~ln altı liradan dokuz liraya liadardır. 

ı el y ı 

Lokantalarda büyük bir itina ile hazıılana11 ye ·-e/ılerin tabldotu: Büyük Lokantada 100 ve 
Park lokantasında 70 huı uşluı. A lakaı t geıııek fiatlaı ınaa dahi tenzilat gapıimışlıı. 

a yo Fia ları Geçen eneye Nazara Pek Ucuzlatı mıştır. 
·.ı:.:ıtı • ... ' • ! • ' ' ' • . • • • • ' 

• ·····························································•ı-:.1e···:·······-···············ı··································-························· ............• ~ :: : :: : ! ! : : : :: : : :: : : : :: : iiE ii! !! i iii!ii!i!!!!iili :::: ! i! !!! ! : : ıi:s:!!!:iii!i!!! :S: H5 ::::::::::::::: i ::::::: ! :: i i H:: :f! ! ! ! ! !! : i i i:::: i: :: i: !! i :: : i: i ! i: :: ! : : ! : : ! : i: ! : : : : 
iig ;gi 
ı::: ş • k • e d :::: m~ e ı y ye en: HH •••• :ı:: .... . .. . .... . .. . .... . .. . .... . .. . 
ım ilkbaharın bu son haftalan Boğaziçinin en güzel mevsimidir. Her taraf yemyeıil zümrüd gibi, tatil fn~ 
im günlerini zevk ve nete ile Boğa ziçinde geçiriniz. :m .... -·· .... :::: 
~! 1 - Cumartesi akşam post ası ile pazar sabah postalannda % 50 fevkalade tenzilatlı tarifeler tatbik HH 
ijli edilmektedir. - Bu biletler pazartesi öğleye kadar avdet için muteberdir. ·- i;~ 
E::: :::: .... :::: 
Hii 2 - Salacak'taki - Kızku lesi plajı - yarınki pazardan itibaren umuma açılmıştır. Köprüden plaja ~m 
lfü gitmek ve gelmek için saat : 7 112 den 23,45 e kadar postalar tertip edilmi§ ve adi günlerde de plajda, gg 
m~ banyo dahil olduğu halde gidipgelme bilet ücreti birinci mevki için 33, ikinci mevld için 28 kuruştur. im 
:::: :ı:: •••• u:: 
m~ 3 - Üsküdar - Kabataş arasında araba vapur seferleri 20 gidiş ve 20 geliş olarak.çok sık tertip ::fi 
mı editmi, ve ücret tarifeleri de büyük tenzilata tabi tutulmuştur. Hl! .... . •.. .... . .. . .... , .. . 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : :: : :: : : : : : :: :: : : : :::::::::= :::::: ::::: ::: : : : : : : : : ::: : :: : :: : : :: ::::: :: :: : ::: : : : ::: : : ::::: :H :: : : : : : : : : : : : : ::::: :::::::::::::::: :: : : : : : :: : : : : : : : : : ::::::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : : :: : : : : :: : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : ::::::::: :::::::::::: ....... :::::::: :: : : :: :: : : : : : :: : : : ::: : : : : : : : :: : : : : : : : :: : : : : : 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. inci keşide 11 Haziran 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.üOO, 12.000, 1.000, 
ikramiye!erle ( 20.GOO ve 100 000) 

iki adet mükafat vardır. 

liralık 

liralık 

'Aynca: (3.000) liradan baılıyarak (20) liraya kadar büyük ve kü -
çük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan istifa· 
de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ... 

··~ ........................... . 
Her nevi Emldkini eyi fiyatla satmak __ K_lJ_R_l_JN--do_h_t_o_r_u_ 

K ve Kelepir eml~k almak Necaettin Atasagu .• 
A isteyenlerin HiÇ VAKiT ge~irmeden Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

L Llilelide Tayyare apartımanlarında daire 
M ISTANBUL : Bahçekapr Sadrkiye Han 11 numaraya mü- 2 numara 3 de hastalarını kabul eder 

racaatlan bu işlerini derhal temin eder. ....unlardan başka Cumartesi günleri 14 den 20 ye k<!daı 

E evlerini iyi §eraitle yıktırmak istiyenlerin de müracaat et- muayene parasızdır. 
işleri Bürosu 1 meleri menfaatleri iktizasındandır. Teldon : 21168 

Sahibi: ASIM US 
Neırı,at DlrelllörU: Re!ik Ahmet Sevengfl 

~..--:::~ . 
lstanbulun en ha~dar ·mulıi1' 
Taze ve soğuk Bira ve Rakı b1Jl sıcak 1 b 8 bel' 

\ ' e soğuk meze i e er 

as • 
iZ a 

B i R A H A N E S İ_1;di'· 
Fiyatlar her yerd~n ucuzdur. Mükemmel servis. Bir ziyaret ka 
lstanbul, Y enikapı Sanclıkburnu Marmara denizi ü:stünde 

-·-- - ~ 
arııt Manisada yaphrılacak Atatürk 

projesi müsabaka şartları 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Manisa:la bir Atatürk anıtı yapılacaktır. ~ 
2 - Bu anıt için ".50000,. lira sarfolunacal:tır. 

1 
ı-ııiJ 

3 - Anıt projesinin ihzarı müsabakaya konulmuştur. l\Iüddeti 
93 7 1 Teşrinisani 93 7 ye kadardır. · isiJtİ lı 

4 - Müsabakaya iştirak edeceklerin en az Güzel Sanatlar Al:adertl ti' 
m!ş Türk sanatkarı olmaları şarttır. 111a1'' ti' 

5 - Mü .. abakaya iştirak edc~cklerin hazırhıyac3kları proje .. :~ sırı' f 
1 Teşrininni 937 pazartesi günü saat on altıya kadar iı;t-:rn::ı :.ıl c .. ~;ye Jı' 
Akademisi Direktörlüğüne teslim etmeleri §arttır. Projeler Ak3de 
zarfla rümuz usulile teslim edile: ektir. ı 

difil' 
6 - Maketler en az 1/ 50 büyüklüğünde olacakt:r. tııJc 

7 - Anıt kaldcsinde kullanılacak tıış nevinin ta,,ini he;:k"ı~r?tlrı ı 
I 't p 

bırakılmıştır. ~ . ere aı ·rttf 
8 - Müsab3kaya iştirak edecek olanlar abidenin d J;j}ece!JI y gôrebılı 

ve fotoğrafları İstanbul Güzel Sanatlar Aka:lcmisi Direktörlilt-Unde kO (l 

ve diğer malômatı alabilirler. uıe,,lc·ııeııl· 
t . • · df el bCP. ~1' 

• . 9 :-- Proje ve ma~_et.ler stanb~I Güzel Sanatlar A kadenıısırı :.ı,·afıJc 1 il ftP 

ısımlcn mahfuz olan JU:'I azaları tarafınclan tetkik edikrck cıı rtl ··ıe~cJcJc tJtl" 
lecek ve jürinin buna llair verniği kcırar Dahiliye Vckaletinı'le rtı.ı. 5ı.ırttle 

d"k' . 13:.ı deler Komisyonunun tas ı ınden sonıa!<atiyet kcsbeyliyec~ktır· ıc.ı' 

nilen ve tas<lik edilen eser rcalize edilecektir. ·ıcırıcili~1 

10 - Müsabzkada birinciliği kazanan eser idn "1000 .. tir&. 
1 

nan eser için "500 .. lira mükafat verilecektir ( 3 ı 26) 

1~rı 
Devlet Demiryo!ları ve Liı118dfJ JJ: 
işletme Umum Müdürlüğürı e fl'".,~ 

ı'tıl"· ıı" 
. . • • açılıf- , ıôılı ııt· 

13.6-937 tarıhınden ıtıbaren Tuzla içmeleri işletmeye ı.ıt o 0ııı" 
trenlerin içmelere gideceğine dair olan ilan istasyonlarda rne"'ıca ılJ11 ,,zzO) 
fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi muhterem hal 

' 


